1. Pensar estratègicament

1. Quina ciutat vull ser?

3. Com ho faré? Què haig
de canviar?
2. Quina ciutat sóc?

Cas Vancouver – La ciutat
• Tradicionalment, les industries dedicades a l’extracció de
recursos naturals, com la mineria i la silvicultura, han estat els
sectors econòmics més importants de Vancouver.
• No és el destí preferit per les multinacionals a Canadà
(prefereixen Toronto) i el sector financer és dèbil
• La productivitat mitjana a Vancouver és un 12% inferior al
nivell mitjà del país
• 52% d’habitants dels quals la llengua nativa no és l’anglès
• Considerada una de les ciutats amb major qualitat de vida del
món, tanmateix, es tracta d’un dels llocs més cars (en
particular, l’habitatge)
• Compta amb un dels nivells més alts de població amb baixos
ingressos de Canadà

Cas Vancouver – El pla
• Problemes en la ciutat (segons enquesta)
– 40% assequibilitat de l’habitatge
– 17% transport
– 14% pobresa
– 11% desenvolupament econòmic

• A 2011, l’alcalde Robertson llança un pla estratègic amb
l’objectiu de convertir-se en la “Ciutat més verda del món” en
2020. Amb 125 projectes, incloïa tres àrees principals: zero
carboni, zero residus i ecosistemes sans.
• Es van definir varis indicadors quantitatius per cada projecte
amb l’objectiu de mesurar les millores.
• Entre altres objectius, el pla preveia duplicar el número de llocs
de treball verds per a 2020.

Cas Vancouver – Implicació ciutadana
• Mayor’s Engaged City Task Force, un grup integrat per
ciutadans amb bones intencions que ajudava a l’alcalde a
millorar el procés consultiu per a la ciutat
• Es van utilitzar les xarxes socials com a eines de participació
online, a banda de les reunions en barris i horts urbans per a
recopilar idees
• Vancouver es converteix en referència a nivell de participació a
nivell mundial i guardonada amb diversos premis
• No obstant, la crítica al programa es centrava en la falta de
participació per part de les empreses i dels negocis al llarg del
procés, i conseqüentment el seu baix impacte en l’economia
(empreses i llocs de treball).

Condicionaments Bàsics pel pensament Estratègic
Definir una visió per una ciutat

• Quin tipus de ciutat vull ser? Necessitat de tenir una
visió de llarg termini. Ens indica la direcció i dona
sentit
• Necessitat d’un bon diagnòstic i una bona referència
• Necessitat d’un pensament holístic
• El lideratge és clau
Identificar les principals parts interessades i
implicar-les

• Qui estarà afectat pel pla i de quina manera?
• El compromís del sector privat és tan important
com el compromís cívic.

L’estratègia de Sant Boi. Ciutat Saludable

Riquesa de
l’entorn natural
• Més de la meitat del
territori integrat per
muntanyes i boscos,
• Una ribera fluvial
recuperada per a l'ús
ciutadà,
• Una gran superfície de
camps de cultiu,

IESE Business School

Salut en el dia a
dia

Ciutat
Saludable

• Seu del Clúster de Salut
• pulmó verd metropolità amb
Mental de Catalunya
nivells de contaminació
inferiors als de l'entorn, amb
• Una excel·lent oferta de
una producció agrícola de
serveis sanitaris i
proximitat i una oferta
sociosanitaris i la base
gastronòmica sana i de qualitat
històrica d'una convivència
centenària amb la salut
• Diagnosi compartida entre els
mental
diferents plans econòmics de la
§ Seu de la Gasol Foundation, ciutat (comerç, turisme i
política econòmica)
que aposta per la vida
saludable:
#Ceroobesidadinfantil
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A Way to Learn. A Mark to Make. A World to Change.

2. COL·LABORACIÓ

Colaboració en sentit ampli

Influència / Poder

Matriu Prioritat Stakeholders
Latents
(Potencials Bloquejadors)
Parts interessades l’acció del
qual pot afectar a la
implementació del
projecto/política però que
donen una prioritat baixa al
projecte

Promotors
(Campions)
Parts interessades que donen
una prioritat alta al
projecte/política i les accions del
qual poden tenir un impacte en
la implementació

Apàtics
(Dorments)
Parts interessades les accions
de les quals no poden afectar a
la implementació del
projecte/política i que li donen
una prioritat baixa

Defensors
(Predicadors)
Parts interessades que donen
una prioritat alta al
projecte/política però les
accions del qual no poden tenir
un impacte en la implementació

Interès / Compromís
Objetius – Motivació - Biaixos

