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E N  A Q U E S T A  E D I C I Ó . . .

Per poder afrontar el futur d’una manera intel·ligent, sostenible i
integradora és indispensable conèixer les nostres potencialitats com a
regió i establir les línies d’actuació prioritàries per garantir el
desenvolupament regional.
 
A mitjans de 2018 es va endegar un exercici de prospectiva a la nostra
regió. Sota la denominació de Catalunya Sud 2040, la iniciativa pretén
definir el futur desitjat en l’àmbit regional. Més de dues-centes cinquanta
persones, provinents dels sectors productius i econòmics, de l’acadèmia,
d’institucions i el sector públic, així com nombrosos representants de la
societat civil, van cocrear un futur preferit, alineant actius i objectius
regionals. Els resultats i conclusions de l’exercici, presentats al març, van
evidenciar la necessitat de transformar el nostre model econòmic, la base
del qual ha de ser necessàriament el coneixement, i la importància
d’establir un sistema de governança regional que faciliti la presa de
decisions estratègiques.
 
Aquesta newsletter vol apropar-vos a aquesta reflexió col·lectiva, i us
convida a participar-hi activament a través del web
www.catalunyasud2040.cat. Com a introducció, hi trobareu un article
signat per Jordi Cartanyà, coordinador de l’exercici de prospectiva
Catalunya Sud 2040, en el qual es desgranen les principals idees de la
cultura de prospectiva. A continuació podreu fer un recorregut pel relat
visual i acabar descarregant-vos el llibre, on trobareu informació extensa
de l’exercici i de les conclusions principals. Per últim, es recullen les
experiències personals d’un conjunt de participants.
 
Us convidem a prendre part en aquesta iniciativa, que segueix viva, per
fer entre tots una regió del coneixement.

Catalunya Sud 2040: Cap a la regió del
coneixement

FORMA'N PART

Manel Vallès Rasquera, Director Càtedra Universitat i Regió del Coneixement URV
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P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

PROSPECTIVA: una manera de relacionar-
nos amb el futur
Fins a quin punt el futur ens passa o el creem conscientment i
deliberadament? Com ens relacionem amb el futur en el pla individual i
col·lectiu? Quina cultura de futur tenim? Tenim consciència de futur, és a
dir, sabem el que volíem ser i si ens hi estem acostant?
 
Les respostes a aquestes i altres preguntes sobre el futur permeten
entendre com viuen i conviuen amb el futur les persones, les
organitzacions, les comunitats, les nacions i les civilitzacions.
 
Sense aprofundir-hi gaire, podríem dir que hi ha dues actituds bàsiques
que podem tenir en relació amb el futur. La primera seria esperar i veure,
actitud reactiva. En aquesta aproximació ens preguntem com serà el
futur, i intentem fer prediccions a partir del passat i del present amb
mètodes estimatius. Ens preguntem com ens hi adaptarem i com
aconseguirem els nostres objectius en aquest futur predit.
 
L’altra actitud és la de construir i provar. Des d’aquesta perspectiva, ens
preguntem: quins futurs són possibles i quin volem? Per tant, ens centrem
a entendre i crear el futur que volem i quins són els objectius que haurem
d’aconseguir per fer possible el futur preferit.
 
La prospectiva (foresight, en anglès) és la disciplina que estudia el futur
per comprendre’l i poder-hi influir. La figura precedent il·lustra la
taxonomia utilitzada d’acord amb els diferents tipus de futur. D’altra
banda, hi ha una sèrie de conceptes inherents a la prospectiva, d’entre
els quals destaquen l’exercici, l’objecte i la cultura.
 
Exercici de prospectiva: procés sistemàtic i participatiu per construir
visions per al futur a llarg termini, que està dirigit a informar les decisions
d’avui dia i la mobilització d’accions conjuntes.
 
Objecte de prospectiva: focus de l’exercici de prospectiva, això és la
regió, la ciutat o un tòpic concret com el treball o l’envelliment, un sector
econòmic determinat o la tecnologia,...
 
Cultura de prospectiva: manera d’entendre i relacionar-nos amb la
creació de futur col·lectiu que incorpora permanentment a la societat
mecanismes i processos per cohesionar la presa de decisions, amb la
finalitat d’assolir el millor escenari volgut per l’objecte de prospectiva
escollit.

La prospectiva regional, en què l’objecte se
centra en la regió, compta amb una tradició de
més de trenta anys a Europa amb diferents
formats i metodologies. Es pot orientar cap a
totes les dimensions de la regió, o cap a una en
concret ,com per exemple cap a la dimensió
econòmica.
 
A la Catalunya Sud hi havia la necessitat
d’integrar el potencial d’una regió rica i diversa
i definir-ne el futur. Per això al 2018 es va posar
en marxa l’exercici de prospectiva
CATALUNYA SUD 2040, que havia de definir
el futur preferit per a la regió en tots els seus
àmbits i, al mateix temps, proposar actuacions
concretes per avançar.
 
Els treballs realitzats per visualitzar el futur
s’han centrat en un procés participatiu en què
han participat més de dues-centes cinquanta
persones, provinents de diferents sectors, que
han traçat un futur compartit.
 
Metodològicament, el procés s’ha centrat en el
diàleg com a eina per generar sinergies entre
persones i agents. L’entrevista, trobades
creatives o grups focals han estat els diferents
formats utilitzats per garantir l’alineament
d’objectius. A més, com a base teòrica s’han
utilitzat visions externes com l’anàlisi de
tendències, estudis de benchmarking d’altres
regions i informes de temes concrets, com ara
“El futur de les governances”.
 
La visió de futur resultant de l’exercici de
prospectiva, és a dir el futur preferit de la
Catalunya Sud, es recull en el llibre Catalunya
Sud 2040, que es troba disponible al lloc web
www.catalunyasud2040.cat.
 
Ara, la regió disposa d’una visió general del que
vol ser l’any 2040 gràcies a l’alineament dels
seus actius, les tendències globals i la voluntat
de les persones per construir un futur
determinat. Paral·lelament, l’exercici ha servit
per crear consciència regional i una nova
cultura de relacionar-nos col·lectivament amb
el futur per fer front als seus reptes principals.

Jordi Cartanyà Solé,
Coordinador de l'exercici de prospectiva
Catalunya Sud 2040
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El procés de realització l'exercici de prospectiva

2017

Constitució
GNI

3 febrer 

Preparació
exercici de
prospectiva

9 maig i 13 novembre

2018

Taller Social

31 maig

Taller Medi
Ambient

24 maig

Seguiment
exercici de
prospectiva

GNI
20 setembre

Taller - 
Escenaris de

futur
8 novembre

Taller -
reptes i visió

de futur
22 novembre

Focus 
group

24 gener

Trobada 
GNI

5 febrer

Presentació
resultats

12 març

2019

Taller
Economia

22 maig

Tarragona Poblet

Alcover Tortosa El Vendrell

Tortosa Reus Tarragona

Realització de 50 entrevistes a diversos agents de la regió (març-juny2018)

Tarragona Vila-seca Tarragona
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El resultat: Catalunya Sud 2040

El llibre Catalunya Sud 2040, editat per la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement és un recull de l'exercici de
prospectiva, i expressa la visió compartida de futur proposada pels més de 250 participants sobre els principals reptes que
afrontar en l'horitzó 2040. El futur és a les nostres mans.
 

Descarrega el llibre digital

Testimonis Catalunya Sud 2040
Coneix l'experiència de persones que han participat en el procés
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Cándido Álvarez, coordinador de Salut Pública de l'Ajuntament de Reus 

Catalunya Sud 2040, com a exercici de prospectiva per pensar el futur, ha significat
destinar un temps a la gratificació, al plaer de la construcció possible d’un espai millor
a l'actual. Alhora, m'ha permès fugir per un instant de la cruesa de la realitat, de la
vulgar repetició dels problemes actuals, tot imaginant de manera col·lectiva un futur
amable, curatiu i creatiu. Vist que res no es crea si no es pensa, aquest exercici és un
primer pas cap a un 2040 on l'humà és més humà al nostre territori.

Marc Arza, regidor de Promoció Econòmica i Urbanisme de l'Ajuntament de
Reus

Ha estat un procés profitós. En primer lloc, perquè m’ha permès conèixer en
profunditat la regió, i això ha implicat un aprenentatge i conscienciació del que ens
envolta.

http://www.catalunyasud2040.cat/
https://catalunyasud2040.us20.list-manage.com/subscribe?u=621c6d94cf63d22cb83dfe56c&id=3dc51dff9c
https://catalunyasud2040.us20.list-manage.com/subscribe?u=621c6d94cf63d22cb83dfe56c&id=3dc51dff9c
http://www.catalunyasud2040.cat/
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Armand Bogaarts, emprenedor i CEO Messagenes

Des de la meva participació en el procés Catalunya Sud 2040, crec en les possibilitats
d’aquesta regió i de la seva gent. Si és possible definir, entre tots, objectius i assolir-
los, la Catalunya Sud ha nascut. I a poc a poc agafarà forma i força, perquè ja hem
trobat un futur comú. Felicito l’equip organitzador, que en tot moment ha estat brillant
i atent conduint el procés cap a l’èxit.

Montse Castellà, cantautora i activista

La voluntat de crear sinergies, l'enriquiment personal i col·lectiu, la implicació de
diferents sectors transversals de la societat i la importància de donar valor a la
vertebració interior del sud. L’equilibri territorial no ha de ser només entre nord i sud,
sinó també dins de la nostra regió mateix. Igualment, destacaria el fet d’haver tingut
en compte no només criteris tècnics sinó també les emocions a l’hora de configurar el
relat final i elaborar el treball.

Mercè Gisbert, catedràtica de la URV especialitzada en tecnologies
aplicades de l’educació i membre del Consell Nacional de la Cultura i de les
Arts

Quan penso el que m’ha suposat la meva participació en el projecte
#CatalunyaSud2040, les primeres paraules que em venen al cap són perspectiva i
transdisciplinarietat. Per què aquestes dues paraules? La primera, perquè han estat
moments de reflexió i de pensar compartits, i la segona, perquè la diversitat de
perspectives de les persones amb qui he compartit les sessions han suposat un exercici
de sortir de la meva zona de confort per posar-me al lloc d’un altre.

Àurea Rodríguez, directora d'Innovació d'ACCIÓ

El pensament de la llavor del llegat que recolliran les nostres generacions.

Meritxell Roigé, alcaldessa de Tortosa

Aquestes trobades han estat un punt de trobada entre molts agents. Som tan petits
que si no anem junts com a regió amb un mateix objectiu és impossible que ho
aconseguim.



Forma'n part ►
T'agradaria formar part d'aquesta iniciativa pionera a Catalunya? Vols estar al dia de les darreres novetats de la regió del
coneixement Catalunya Sud 2040 i de les properes passes a seguir? Al lloc web www.catalunyasud2040.cat trobaràs tota
la informació sobre la Comunitat Futura i les iniciatives i compromisos. 

Segueix-nos a les xarxes socials
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Meritxell Ruiz,, directora de l'Escola Pia de Vilanova i exconsellera
d'Ensenyament

Hem començat conjuntament a pensar les aspiracions del nostre territori en els
diversos àmbits: social, educatiu, econòmic, ambiental, cultural,... i entre totes i tots
hem començat a escriure avui, el que volem per demà. Personalment ha estat un
procés molt enriquidor i per primer cop sento que som capaços d'anar més enllà del
propi municipi o entitat i entendre'ns com un conjunt amb moltes possibilitats per a
tothom.

Nour Salameh, Institut Europeu de la Mediterrània

Al llarg d’aquest viatge encantador, el meu sentit de pertinença a aquest territori es va
fer més profund, i això em va fer més conscient de la meva responsabilitat de
contribuir al desenvolupament, la prosperitat i la conservació d’aquesta terra, de la
seva gent i de les seves joies culturals i històriques. A més, el projecte em va encoratjar
a reflexionar sobre les relacions de veïnatge i a pensar quin era el meu paper més
enllà de la meva “illa de preocupacions de l’est del Mediterrani”. El nostre Mediterrani
ara és un cementiri, però una vegada va ser un espai d’intercanvi cultural, intel·lectual
i comercial. Com hi tornarem?

http://www.catalunyasud2040.cat/
https://twitter.com/RconeixementURV?lang=es
https://www.linkedin.com/showcase/regio-coneixement-urv

