PRINCIPALS CONCLUSIONS DE LA FASE DE DEBAT
INTERN
novembre 2014

1.

MOTIVACIÓ I OBJECTIU DEL PROJECTE
SABADELL A DEBAT.

 El projecte Sabadell a debat és un treball de reflexió
impulsat per membres i per la Junta de la Fundació
Bosch i Cardellach, amb el propòsit de determinar:
1.

Principals frens i debilitats que han caracteritzat els darrers
anys de la ciutat de Sabadell, i que en condicionen la diagnosi de
la situació actual.

2.

Principals potencialitats, punts forts i possibles propostes per a
aconseguir que Sabadell recuperi la iniciativa, el dinamisme i la
projecció que li correspon en tots els àmbits cívics, culturals,
socials, econòmics...

2. FASES DEL PROJECTE SABADELL A DEBAT.
 El projecte Sabadell a debat es desenvolupa com un
procés acadèmic basat en 3 fases de treball:
1. Debat intern: Reunions de treball dels membres de la Fundació
organitzades per àmbits, que elaboren un document de resum de les
principals valoracions, suggeriments i conclusions. Aquesta primera
fase es va començar el mes d’abril de 2014 i ha acabat el mes
d’octubre.
2. Debat obert: El novembre de 2014 s’inicia un període de debat obert
(presencial i virtual) en el que la Fundació Bosch i Cardellach convida a
les entitats i ciutadans interessats de la ciutat a aportar les seves
opinions, valoracions, i propostes que considerin interessants per
complementar les conclusions del debat intern del Fundació.
3. Document final: Durant els mesos de gener i febrer de 2015 la
Fundació, mitjançant els coordinadors del debat intern, elaborarà el
Document final del projecte Sabadell a debat i el presentarà a la ciutat.

3. EL DEBAT INTERN.






Els treballs del debat intern culminats a primers de novembre de 2014, s’han
organitzat en 6 grans àmbits d’anàlisi:
1. Ciutadania, identitat i valors col·lectius.
2. Salut i Serveis socials.
3. Activitat cultural i entitats.
4. Formació i coneixement.
5. Economia
6. Territori i espai urbà.
Cada àmbit té 2 coordinadors que han coordinat les reunions de reflexió, i s’ha
elaborat un document de resum del debat intern valorant la diagnosi de la situació
actual, frens i debilitats, i les potencialitats, punts forts i propostes per als propers
anys.
En total s’han fet 14 sessions de treball en les que han participat 138 persones.

4. PRINCIPALS CONCLUSIONS DEL DEBAT INTERN.
5. Àmbit d’ Economia.
5.1 Diagnosi de la situació actual: frens i debilitats.
•
•
•
•
•

Els darrers anys la ciutat ha perdut molts actius, dinamisme, lideratge i
capacitat de projecció i influència.
L'administració local no ha facilitat la reactivació socioeconòmica amb
una gestió àgil i eficaç que afavoreixi el desenvolupament de les
iniciatives empresarials i la captació de noves activitats.
Pèrdua de capacitats d’atracció i lideratge de projectes.
La ciutat no motiva i dóna valor i difusió a les activitats empresarials
més destacades i amb més projecció externa.
Manca
de
col·laboració
entre
administració
local,
entitats
socioeconòmiques i principals empreses per a impulsar projectes
estratègics en l’àmbit de la recerca, universitat, Parc Taulí...

4. PRINCIPALS CONCLUSIONS DEL DEBAT INTERN.
5. Àmbit d’ Economia.
5.2 Potencialitats: punts forts i propostes.
•
•
•
•
•
•

La situació de Sabadell com a centre del territori productiu i industrial més
potent de l’entorn de Barcelona, i de Catalunya.
Potencial com a ciutat universitària, investigadora i promotora de la
transferència de coneixement entre centres de recerca-universitat i centres
de formació-empresa.
Actius institucionals per reactivar el dinamisme i les capacitats de lideratge i
capitalitat de la ciutat en el marc del Vallès.
Afavorir la ciutat business friendly amb un administració moderna i àgil,
amb finestreta única i gestors orientats a l’èxit dels projectes i iniciatives
ciutadanes.
Afavorir els vincles entre la ciutat i les
iniciatives empresarials de
referència amb més projecció de la ciutat.
Constitució d’un grup de Clúster Lobby per a impulsar la creació de llocs de
treball, la reactivació econòmica, el lideratge de projectes i la projecció de
la ciutat.

