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L’alcalde de Terrassa aposta per la innovació social
com a via de futur
Ballart clou la jornada sobre els agents publics i privats en la innovació social

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha defensat la necessitat d’una aposta per la
innovació social per part d’agents públics i privats per a construir el futur, durant la
Jornada “La innovació social. El rol de les organitzacions públiques i privades”,
organitzada per la Fundació Mina en col·laboració amb el Servei d’Innovació,
Recerca i Desenvolupament de l’Ajuntament de Terrassa.
Ballart ha presidit aquesta tarda la cloenda de la jornada i s’ha mostrat convençut
que estem vivint un moment de transformació profunda a tots els nivells i que la
innovació social serà clau per a donar forma al nou escenari: “És un món nou -ha
dit l’alcalde-, no hi ha retorn possible, no serveixen les receptes del passat. I
avui, aquí, hem vist com van prenent forma les receptes per al futur, amb el
llenguatge i els valors del futur que ja estem construint”.
El terme innovació social engloba el conjunt de noves iniciatives i solucions que
donen resposta a problemes i reptes de la societat, que sovint tenen a veure amb
noves formes de comunicació i cooperació, i que estan adquirint cada cop més
importància. Durant la jornada s’han tractat conceptes com el crowdfunding, la
responsabilitat social corporativa, el coworking, la captació de talent per a la solució
de problemes comunitaris, etc.
L’alcalde ha recordat que l’Ajuntament de Terrassa treballa per a aplicar moltes de
les mesures defensades per emprenedors socials com els que avui han
protagonitzat la jornada. En aquest sentit, l’alcalde ha dit: “apliquem polítiques
radicals de transparència, experimentem amb noves formes de participació
ciutadana, aprofitem les oportunitats de les noves tecnologies, i intentem estar
sempre en línia amb les necessitats ciutadanes i no amb els interessos que
pretenen desvirtuar l’interès col·lectiu”. Jordi Ballart ha destacat el fet que
algunes de les idees que han defensat els ponents, com ara la necessitat de generar
idees transformadores, augmentar el nivell de consciència i canviar competència per
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col·laboració són precisament els principis inspiradors d’iniciatives que ja està duent
a terme la ciutat, com el projecte Àgora Terrassa.
Entre els ponents de la jornada hi havia el fundador i director executiu del Socialab
Xile i Socialab Llatinoamèrica, Julián Ugarte, el president de Lead to Change, Xavier
Marcet i el director de Reputació i RSC d’Agbar, Ignasi Fainé. A la jornada, que s’ha
celebrat a l’edifici Vapor Gran, han assistit també el tinent d’alcalde de Promoció
Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado; el tinent d’alcalde d’Hisenda i Serveis
Generals, Alfredo Vega; i el tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i
Benestar Social, Manuel Pérez
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