Barcelona, 17 de febrer de 2020

IMPULS DEL MODEL DE DESENVOLUPAMENT
“TECNO-DIGITAL” DE PAIS
Si avui estem aquí és perquè tots estem d’acord que l’ecosistema
tecnològic és molt important per al present i futur econòmic del
país.
Catalunya, i Barcelona al capdavant com a capital, fa temps que
esta treballant en el nostre posicionament estratègic, fins al punt
que avui ningú qüestiona que Barcelona és un “hub” tecnològic
d’àmbit global.
És evident que en els darrers anys, el Mobile World Congress ha
estat punta de llança i carta de presentació d’aquest
posicionament, actuant de reclam per generar i atraure un teixit
d’empreses i startups tecnològiques.
El repte en majúscules però, és com consolidem aquest model,
que va més enllà de la celebració del “Mobile”, per convertir-ho
en una oportunitat geoestratègica. Què ha de passar perquè
l’ecosistema digital tingui projecte propi? Quin valor diferencial
podem aportar com a sector?
En el context d’aquest debat, des del Cercle Tecnològic de
Catalunya, plataforma transversal que vol representar la veu del
sector digital, ens oferim a liderar, de manera oberta i
participativa, un espai de reflexió al voltant del MODEL DE
DESENVOLUPENT “TECNO-DIGITAL” DE PAIS, amb ànima i sentit
propi, i on estiguin representades totes les veus i sensibilitats de
l’ecosistema.
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Però per poder-ho fer, és necessari que tots els agents implicats
tinguem la consciència que sense model compartit no s’agafa la
mateixa velocitat de creuer, i que per tant cal que treballem
conjuntament amb l’objectiu d’identificar les claus d’aquesta
estratègia i els seus factors de competitivitat.
És en el marc d’aquest espai de reflexió i d’actuació, on caldrà
definir quins són els eixos que ens poden donar una singularitat i
diferenciació com a país i sobre els quals val la pena treballar de
forma col·laborativa per convertir-nos en un sector més
competitiu, sobre com podem elevar el valor del nostre
ecosistema, sobre quines inversions, infraestructures i línies de
treball conjunt cal prioritzar, en definitiva sobre quin ha de ser el
model “tecno-econòmic” de Catalunya, i sobre com podem
materialitzar-lo en benefici del teixit industrial català.
Entenem que la gestió i posada en marxa d’un projecte com
aquest ha d’estar avalat per:
1. La capacitat d’exercir un metalideratge facilitador.
2. Pel suport institucional, i l'entesa i recolzament directe del
conjunt d’empreses i institucions de l’ecosistema TIC
3. Per la capacitat de sumar al procés de manera clara i
decidida l’àmbit ja existent del talent emprenedor.
Des del Cercle Tecnològic de Catalunya, oferim modestament el
nostre posicionament i representativitat al servei d’aquest
objectiu de país, l’impuls d’un model de desenvolupament
Tecno-Digital propi.

