
 
Nota de premsa 

 

Els beneficis de les ciutats que generen 
aglomeració han quedat superats per els de 

les ciutats en xarxa  
 
Tarragona, dijous 18 d’octubre; el Centre Tarraconense “El seminari” ha acollit 
la 23a edició de la Jornada dels Economistes que organitza anualment la seu 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya a Tarragona i que enguany ha tingut 
com a element central analitzar la viabilitat econòmica de les ciutats mitjanes. 
 
El president de la seu de Tarragona del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
Miquel Àngel Fúster i el degà de la Facultat d'Economia i Empresa de la 
Universitat Rovira i Virgili Antonio Terceño han inaugurarat la jornada.   
 
L’economista i  assessor de la Vicepresidència i de la Conselleria d'Economia i 
Hisenda de la Generalitat de Catalunya Jordi Angusto ha realitzat la 
conferència inaugural sobre el futur de les ciutats mitjanes a l'entorn de grans 
conurbacions i ha emfatitzat que hi ha ciutats que opten pel creixement per 
sobre de la qualitat de vida, com per exemple Barcelona. En canvi, hi ha 
d’altres ciutats que prioritzen la qualitat de vida com ara Tarragona. 
 
A continuació ha mencionat que els beneficis de les ciutats que generen 
aglomeració han quedat superats per els de les ciutats en xarxa. En aquestes 
últimes hi ha diferents rolls o funcions amb una jerarquia invertida on 
l’estratègia d’actuació col·lectiva és clau. En aquest punt Angusto ha explicat 
que ha estat molt bo generar capil·laritat per part de les universitats catalanes.  
 
D’altra banda i perquè la ciutat en xarxa sigui una realitat hem de rectificacar en 
algun àmbits com els de les comunicacions, actualment l’últim tren que surt de 
Tarragona a Barcelona és a les 21h., en canvi a ciutats com la suïssa Basilea 
el darrer tren surt a la 1:00h de la matinada. Alhora Angusto ha recordat que 
Palo Alto està a una hora de San Francisco i ha fet un titular: “Catalunya Ciutat 
necessita una Tarragona forta”. 
 
Finalment i parlant d’Europa, ha comentat que la nova política de cohesió 
europea es fonamenta en l’especialització intel·ligent dels territoris. 
 
Tot seguit ha tingut lloc una taula rodona per abordar els factors que orientaran 
i condicionaran el futur de les ciutats mitjanes amb la participació del professor 
titular del Departament d’Economia de la Universitat Rovira i Virgili Josep M. 
Arauzo, el catedràtic d’Economia Aplicada a la Universitat Rovira i Virgili Agustí 
Segarra i l’arquitecte expert en urbanisme Joan Llort.  
 
El primer intervinent ha estat Josep M. Arauzo, professor titular del 
Departament d’Economia de la Universitat Rovira i Virgili, i ha iniciat la seva 
exposició explicant la idea que la ciutat que genera més renda és aquella que 
s’especialitza en sectors de valor afegit. A tall d’exemples; Barcelona està 
especialitzada en serveis i Tarragona en indústria. 



Arauzo ha afegit que és molt important gestionar les ciutats planificant en el 
llarg termini. A Tarragona hem fet accions molt ràpides sense pensar en el llarg 
termini. A més, El Camp de Tarragona no té una bona integració dels 
transports. El servei de rodalies no aporta la mobilitat que demanda el territori. 
 
Pensar en ciutat en xarxa implica la participació de varis agents públics però 
actualment aquesta participació té limitacions com les duplicitats i ineficiències, 
que s’han de corregir. 
 
Arauzo ha acabat dient que cultura és teatre, cinema i literatura però també és 
coneixement i recerca, activitats aquestes dues darreres que regeneren els 
territoris i per les que s’ha d’apostar. 
 
Després ha estat el torn del catedràtic d’Economia Aplicada a la Universitat 
Rovira i Virgili Agustí Segarra que ha començat plantejant un marc analític i, 
en concret, proposant una visió global i sistèmica de les ciutats i ha destacat 
que els ciutadans s’han d’implicar en les mateixes i en el llarg termini. 
 
La tecnologia l’hem d’entendre amb la seva complexitat i hem de pensar com 
l’apliquem. La ciència està entrant en rendiments decreixents. 
 
Finalment, Segarra ha ressaltat la importància d’apostar per la qualitat de vida 
a les ciutats i que els guanys de la col·laboració entre els territoris són molt 
clars. A Tarragona hem de ser capaços de captar creativitat i empreses amb un 
potencial de creixement rellevant i hem de tenir present que fa temps que no 
se’ns instal·la una companyia important. 
 
La darrera intervenció de la taula rodona ha estat per part de l’arquitecte expert 
en urbanisme Joan Llort que ha parlat dels plans urbanístics i ha mencionat 
que aquests han de respondre a les necessitats del territori i han de gaudir 
d’una lectura global i de col·laboració. Tarragona és una ciutat de pas i hem de 
saber fer eficients les grans infraestructures.  
 
La cloenda de la jornada dels economistes de Tarragona ha estat a càrrec del 
degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya Anton Gasol. 
 
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000 
col·legiats (464 a Tarragona) i més de 2.000 societats i despatxos vinculats 
(més de 160 a Tarragona) dedicats professionalment a les diferents vessants 
de l'economia i l'empresa, està considerat com una institució que, a través de 
l'organització d'activitats i serveis molt diversos, es configura com un centre de 
formació i reciclatge dels professionals i com un fòrum d'opinió obert a la 
societat en general. 
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