ENTREVISTA A DAVID SANCHO, DIRECTOR DE LA CATEDRA
BARCELONA UPF DE POLITICA ECONOMICA LOCAL
Promoure polítiques concretes per a millorar la qualitat de vida dels
ciutadans i ciutadanes

David, Què significa per a tu la Càtedra UPF de Polítiques Econòmiques locals?
Jo veig la Càtedra Barcelona UPF de Política Econòmica Local com una plataforma de
generació i difusió del coneixement sobre el desenvolupament econòmic local. Pretén ser
un instrument eficaç per a la societat, per potenciar polítiques de desenvolupament
sostenible i aconseguir que aquestes tinguin impacte en la millora de la qualitat de vida
dels nostres ciutadans i ciutadanes.
Per aconseguir això, creiem que es necessiten marcs de reflexió que parteixin
d’enfocaments multidisciplinaris on es barregin idees i iniciatives de totes les àrees de
coneixement que incideixen sobre el desenvolupament econòmic local: economia i
administració d’empreses, dret, ciències polítiques, geografia, urbanisme, psicologia social,
sociologia, antropologia, filosofia, ciències ambientals, enginyeries... la realitat social es
molt complexa, necessitem aproximacions transversals i idees innovadores.
La missió de la Càtedra és la de promoure una visió integral i plural del desenvolupament
local econòmic, social i ambiental que es tradueixi en polítiques concretes per a millorar la
qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.
Si volem ser més concrets, el que intentem per aconseguir això es promoure la recerca
aplicada en matèria de política econòmica local per a que sigui un referent. La nostra
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intenció es que el coneixement que generem, doni cobertura teòrica i instrumental a les
polítiques econòmiques locals i les persones que hi participen professionalment a dia
d’avui als nostres governs. D’aquesta manera volem apropar a la societat barcelonina
metropolitana els reptes i els debats relacionats amb el present i el futur del
desenvolupament econòmic local i propiciar que les polítiques locals tinguin una major
incidència en millora de les condicions de vida dels ciutadans i ciutadanes.
Com es va crear la Càtedra?
La Càtedra Barcelona UPF de Política Economia Local neix per impuls de l’Ajuntament de
Barcelona en el marc de l’assoliment de les tres primeres dècades de vida de Barcelona
Activa. Crec que en aquest trenta anys, Barcelona Activa s’ha convertit en un referent
nacional i internacional com a exemple de bona pràctica en polítiques locals de
desenvolupament econòmic. La plataforma que suposa la Càtedra, possibilita posar en
valor la llarga experiència de Barcelona Activa en el marc d’un àmbit de recerca
innovadora en aquest camp. Això es a la gènesi del projecte: treballar plegats recercadors i
implementors de les polítiques, per aconseguir així, identificar iniciatives de política pública
innovadores però, alhora, aplicables i amb garantia d’impacte real.
A la Universitat Pompeu Fabra tenim com a prioritat aconseguir la transferència a la
societat del coneixement que generem. No ens serveix de res una Universitat tancada en si
mateixa, aliena als problemes del dia a dia de la nostra societat. La Universitat té sentit
com a motor de canvi i de transformació i millora social: aquesta es la nostra
responsabilitat com Universitat i tots els estudis que tirem endavant s’inspiren en aquest
principi.
Per això va ser molt fàcil posar en línia la visió estratègica de l’Ajuntament de Barcelona
sobre la necessitat de promoure la innovació en les polítiques de promoció econòmica local
i la prioritat de la Universitat Pompeu Fabra en fomentar la transferència de la recerca en
aquest àmbit.

Intentem implicar als agents econòmics i socials tant en el procés de
reflexió, com en la posada en marxa de les nostres iniciatives, així
tenim configurat un Consell Assessor que està format per 30 persones
del món universitari i de la gestió publica, i del món empresarial i
sindical.
Quins agents participen en aquesta creació?
La Càtedra Barcelona UPF de Política Economia Local és una plataforma oberta a la
participació de tots aquells que es vulguin implicar en pensar i treballar per el progrés
social: el coneixement, les idees innovadores apareixen constantment a tot el mon, en tot
tipus d’institucions, trobem grups de recerca en aquest camp en multitud d’institucions
universitàries, constantment hi ha governs locals que estan experimentant fórmules noves
en el disseny de programes de desenvolupament econòmic... La Càtedra vol ser un
element aglutinador de totes aquestes iniciatives. Per això a partir de l’impuls de
l’Ajuntament de Barcelona i el treball de la Universitat Pompeu Fabra com a Universitat que
dirigeix i coordina aquest programa, la Càtedra s’obre a tota la comunitat universitària,
finançant projectes de recerca dels diferents grups que treballen a les Universitats del
nostre país, s’obre a la col·laboració amb els governs locals de dins i fora de la nostra àrea
Metropolitana, i amplia el seu marc de participació, portant a Barcelona aquells referents
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internacionals tant acadèmics com responsables de política pública, dels que puguem
aprendre.
A més per a contribuir de forma rellevant a la difusió del coneixement i del progrés de les
polítiques locals orientades a millorar l’activitat econòmica i l’ocupació en la nostra ciutat i
el seu entorn metropolità, intentem implicar als agents econòmics i socials tant en el
procés de reflexió, com en la posada en marxa de les nostres iniciatives, així tenim
configurat un Consell Assessor que està format per 30 persones del món universitari i de la
gestió publica, i del món empresarial i sindical. El Consell assessor contribueix a definir els
continguts del pla de treball de la Càtedra, desenvolupar els centres d’interès i identificar
les col·laboracions pertinents per a dur-ho a terme. Els seus membres participaran també
en els tribunals que resolen les beques i els premis de la Càtedra.
Quina és la tasca que desenvolupa David Sancho?
A la Càtedra treballem en equip compartint idees, iniciatives i gestionant la “feinada” que el
dia a dia suposa. Temin una estructura de direcció que coordina les activitats acadèmiques
de la Càtedra i la representa externament. En aquesta direcció, jo com a professor del
Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF, ocupo la Direcció Científica i en
Oriol Estela, Director del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, ocupa la Coordinació
Tècnica. També tenim l’ajuda del professor de la UPF Andrea Noferini que posa en marxa
l’execució del Pla de treball acordat i dinamitza els diferents col·laboradors. Per altra
banda, tenim una Comissió Mixta entre l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Pompeu
Fabra de Barcelona que s’encarrega del seguiment, vigilància i control de l’execució
compromisos adquirits en la creació de la Càtedra.
La meva tasca es ajudar a que tot l’equip funcioni per tal d’aconseguir els nostres objectius
i aportar suport acadèmic a totes les iniciatives que tirem endavant. I de feina se’n fa
molta, sols heu de fer un cop d’ull a la web per veure totes les activitats que es gestionen,
alguns exemples: la gestió de les recerques aplicades, a través de convenis i contractes
amb grups de recerca; les Beques per a grups de recerca, persones investigadores i
doctorands; l’encàrrec d’estudis, papers, articles i altres documents i eines d’anàlisi; la
gestió d’espais de debat i grups de treball amb persones expertes; l’organització
d’activitats de caire divers adreçades tant al públic especialitzat com el públic en general,
en format de cursos, congressos, seminaris; l’establiment i participació de xarxes nacional i
internacionals amb universitats i administracions... i un munt d’iniciatives més.
Quins reptes té ara mateix la Càtedra UPF PEL?
El principal repte que tenim es potenciar la generació de polítiques públiques sostenibles a
escala local que fomentin un augment en els estàndards de qualitat de vida de la població.
Es fàcil dir-ho, però difícil aconseguir-ho. Crec que necessitem noves formes d’entendre
com funciona l’economia local a les nostres ciutats, noves formes que posin en el centre el
benestar dels ciutadans, i que valorin en especial la consolidació de teixits econòmics i
institucionals arrelats al territori.
A nivell operatiu, tenim el repte de ser més coneguts: la Càtedra encara es un projecte molt
nou, i tot i que necessitat temps per a la seva difusió, ja comencem a detectar indicis de
l’impacte del treball que estem fent, tant per les xarxes, les complicitats i les iniciatives que
generem entre grups de recerca i Administracions.

Crec que necessitem noves formes d’entendre com funciona
l’economia local a les nostres ciutats, noves formes que posin en el
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centre el benestar dels ciutadans, i que valorin en especial la
consolidació de teixits econòmics i institucionals arrelats al territori.
Com es vol fomentar la recerca en l’àmbit de la Càtedra?
Com us comentava abans, estem portant a terme tot un conjunt d’iniciatives de foment de
la recerca. Alguns exemples:
Ajuts a la recerca: a l’any 2018 vàrem destinar un total de 99.000 euro a aquests ajuts,
amb un import màxim de 27.000 euro per a grups de recerca (modalitat A) i un import
màxim de 9.000 euro per ajuts individuals (modalitat B).
Premis de recerca: amb el objectiu principal de fomentar la difusió dels coneixements en
l’àmbit de Política Econòmica Local, la Càtedra va impulsar premis anuals a treballs de
recerca per a estudiants de doctorat i joves doctors/es en els àmbits d’especialització que
tenen a veure amb els continguts de la Càtedra. Per l’any 2018 la Càtedra llança una
convocatòria per a l’atorgament de tres premis a articles de recerca ja publicats (2.500
euro cadascú).
Foment de recerques específiques: al 2018 es va obrir un procés de selecció competitiu
per escollir un únic equip de recerca de les universitats del sistema universitari públic para
la definició del Green Paper/Llibre Verd de les Polítiques Econòmiques Locals. L’objectiu el
Green Paper/Llibre Verd de les Polítiques Econòmiques Locals és donar a conèixer amb
rigor i objectivitat els instruments, plans i projectes que defineixen les Polítiques
Econòmiques Locals en l’actualitat i facilitar informació assequible adreçada a acadèmics,
dirigents institucionals, tècnics especialistes i a la ciutadania. El pressupost per a
l’elaboració del Green Paper/Llibre Verd de les Polítiques Econòmiques Locals va ser de
22.000 euros.
Aquest son alguns dels exemples dels nostres instruments de foment de la recerca, i en
l’any 2019 seguirem llançant aquest tipus d’iniciatives de convocatòria oberta.
Quin paper juguen els investigadors i com la càtedra vol incidir en les administracions i les
polítiques a desenvolupar?
Per a la Càtedra tenir incidència i impacte social es prioritari: potenciar polítiques
innovadores en el desenvolupament econòmic local es clau. Per això es promouen tot un
seguit d’activitats de transferència, conscienciació i formació sobre decisors públics en
aquest sector. Per exemple, La Càtedra ha constituït espais de debat i grups de treball, de
durada indefinida o limitada, amb persones expertes de diversos àmbits que contribueixin
a traduir els fruits de la recerca en polítiques i instruments a disposició dels actors
econòmics i socials metropolitans.
Així hem articulat instruments com son els Think tanks (grups de treball de durada
indefinida) vinculats als centres d’interès ó les Task Forces (grups de treball de durada
predefinida) vinculats a projectes concrets de la Càtedra. També s’organitzen activitats
d’índole diversa adreçades al públic especialitzat com la impartició de formació específica
pròpia o la celebració de congressos, seminaris i jornades, la recopilació de bones
pràctiques i benchmarking o la publicació de quaderns, monogràfics, etc.
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