Nota de premsa
Terrassa, 5 de febrer de 2015

L’alcalde de Terrassa reivindica el rol dels municipis
com a dinamitzadors de l’economia i la innovació
Ballart presideix la primera trobada catalana de Ciutats de la Ciència i la
Innovació

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha reivindicat el paper dels ajuntaments en la
dinamització econòmica del país durant la seva intervenció a l’obertura de la primera
trobada de ciutats catalanes membres de la xarxa Innpulso, que se celebra durant el
dia d’avui al Parc Científic i Tecnològic de Terrassa, Orbital 40. A la trobada
participen set de les deu ciutats catalanes que, com Terrassa, compten amb el
distintiu de Ciutat de Ciència i Innovació que atorga el Ministeri d’Economia i
Competitivitat.
Durant la seva intervenció de benvinguda, Jordi Ballart ha dit: “cal apostar per la
concertació público-privada i pel treball en xarxa com a vies perquè els
ajuntaments poguem exercir de dinamitzadors de l’economia, perquè tenim la
capacitat de ser la força motriu estratègica per a la recuperació i l’hem
d’aprofitar”. L’alcalde ha posat com a exemple la iniciativa del Parc Científic i
Tecnològic de Terrassa. L’Orbital 40 és un projecte coordinat i liderat per
l’Ajuntament de Terrassa, però creat i sustentat gràcies a una aliança amb la
Universitat Politècnica de Catalunya i el centre tecnològic Leitat. En aquet sentit,
l’alcalde ha recordat l’eslògan del parc (“compartir per guanyar”) i ha afegit: “els
ajuntaments podem i volem ser motors, catalitzadors dels diferents agents.
Podem ajudar a que passin aquelles coses que ens interessa que passin,
podem establir xarxes supramunicipals i podem ser molt locals, sense ser
localistes, sense perdre de vista la dimensió nacional, estatal o europea de la
nostra economia”.
Ballart ha tingut també paraules d’agraïment per als representants dels municipis
assistents a la trobada: Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Cerdanyola,
Sant Feliu de Llobregat i Vilanova del Camí, a més de Terrassa. L’alcalde ha
subratllat que aquestes ciutats comparteixen “una clara voluntat d’aprofitar a fons
les oportunitats de progrés econòmic i social que això ens dóna”.
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Després de fer l’obertura de l’acte, l’alcalde ha intervingut també en la ronda de
presentacions de les ciutats participants a la trobada. En aquest segon parlament,
Jordi Ballart ha destacat el potencial de l’Orbital 40, amb 600.000 m2 de sòl
disponible i 70 empreses associades, i ha subratllat també el valor afegit que
proporciona disposar del segon campus universitari urbà de Catalunya, amb més de
10.000 estudiants i 176 titulacions oficials, algunes de les quals molt exclusives, com
ara Òptica, Aeronàutica o Cinema. L’alcalde ha recordat també que Terrassa ha
estat un dels primers municipis de Catalunya a establir una finestreta única (l’Oficina
d’Atenció a l’Empresa) per a facilitar les relacions i gestions entre els empresaris, les
persones emprenedores i l’Ajuntament. L’any 2014, l’oficina va atendre més d’11.000
consultes i va acompanyar la creació de més de 735 noves activitats econòmiques.
Durant la trobada d’avui, les set ciutats participants faran breus presentacions de la
ciutat a càrrec dels representants dels respectius ajuntaments i quatre empreses de
cada ciutat presentaran també de forma breu les seves experiències en l’àmbit de la
innovació. A la tarda està prevista una sessió de treball en xarxa en què es produiran
múltiples contactes entre les empreses i ajuntaments assistents. El subdirector
general de Foment de la Innovació Empresarial del Ministeri d’Economia i
Competitivitat, Luís Cueto, participarà també en aquests contactes.
La xarxa Innpulso aplega les 56 ciutats de l’Estat que compten amb el distintiu de
Ciutat de Ciència i Innovació, atorgat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat.
Terrassa va obtenir aquest distintiu el 2010, any en què es van atorgar els 30
primers, i des d’aleshores l’ha renovat cada any. Al llarg d’aquests cinc anys, la
ciutat ha mantingut una participació molt activa a la Red Innpulso, implicant-se en els
tres grups de treball existents i liderant, des de fa un any, el Grup sobre
Desenvolupament d’un Model d’Innovació de Ciutat. El Consistori aporta a aquest
grup la seva experiència amb la plataforma Innointegra, creada el 2013 com a fruit
de les polítiques de coordinació i concertació público-privada en l’àmbit de la
Innovació que duu a terme l’Ajuntament de Terrassa des de fa anys.
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