
Programa

09.00 h   Benvinguda               

               Pau Villòria | Secretari general del Departament de Territori i Sostenibilitat

1a sessió | Bases per a les polítiques d’infraestructures del futur

Quins elements han d’incorporar les infraestructures (sensu lato) del futur per conjugar 

els valors de competitivitat i sostenibilitat territorial?

09.10 h   Elements de valor per al futur de les infraestructures a Catalunya
               Andreu Ulied | Director de MCRIT

09.30 h   La ciutat del futur entre l’slow i l’smart

               Vicenç Guallart | Gerent d’Hàbitat Urbà i arquitecte en cap, Ajuntament 

               de Barcelona

09.50 h   Bases per a un model econòmic de futur per a una Catalunya 
               competitiva i sostenible
               Jordi Angusto | Director d’Expansió ASCAMM

10.10 h   Entre l’anisotropia i els beneficis marginals
               Ramon Folch | President d’ERF

10.40 h   Debat
              
11.30 h   Pausa

2a sessió | Reformes dels models de finançament, governança i administració 
pública          

Quins canvis institucionals i socials són necessaris per afavorir la competitivitat i la 

sostenibilitat territorial?

12.00 h   Les quatre K i el seu poder d’atracció en un món global
               Guillem López Casasnovas | Catedràtic del Departament d’Economia 

               i Empresa, Universitat Pompeu Fabra 

12.20 h   Nous models i col·laboració publicoprivada sobre la base de l’eficiència
               Joaquim Coello | President d’APPLUS

12.40 h   Nous conceptes per als reptes actuals de l’Administració pública 
               a Catalunya
               Albert Serra | Director de l’IGDP, ESADE

13.00 h   L‘encaix publicoprivat de les infraestructures del futur  
               Tamyko Ysa | Professora de l’IGDP, ESADE 

13.20 h   Debat 
             
14.00 h   Cloenda

El Departament de Territori i Sostenibilitat 

organitza un cicle de tres jornades de treball i 

de reflexió amb l’objectiu principal 
d’identificar i analitzar quines són les 
condicions territorials que afavoreixen 
l’activitat econòmica internacional de 
Catalunya. Amb la participació multidisci-

plinària d’un grup ampli d’experts representa-

tius dels àmbits de l’economia, la sostenibilitat 

i el territori es pretén obtenir una autodiagnosi 

aprofundida i objectiva de la situació actual 

que permeti definir les oportunitats i prioritats 

d’acció i de planificació territorial presents i 

futures. [+]

Podeu consultar la documentació de les 

jornades anterior aquí.

Data i hora
4 d’octubre de 2012, 

de 9 a 14 h 

Lloc
CX La Pedrera

Passeig de Gràcia, 92 (Barcelona)

Inscripció
En línia a  www.gencat.cat/globalcat

Places limitades | Inscripció gratuïta

www.gencat.cat/globalcat
#globalcat

Global Cat | Tercera jornada sobre condicions territorials 
per a la internacionalització de Catalunya

Perspectives de futur i requeriments
de la internacionalització territorial


