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Trias aposta per convertir Barcelona i la seva àrea d'influència en referent del sud d'Europa 
publicat el 30/08/2011 a les 20:49 h. Redacció bcn.cat

Des d'aquest dimarts i fins al 3 de setembre, 
Barcelona és l'escenari del 51è Congrés Mundial 
d'Economia Regional, que analitzarà amb 
economistes i professionals d'arreu del món els 
reptes actuals de les ciutats i les regions europees. 
Durant la inauguració, l'alcalde Xavier Trias ha 
refermat la seva aposta pel Corredor Mediterrani i 
per convertir Barcelona i la seva àrea d'influència 
"en un referent econòmic, de serveis i de benestar 
del sud d'Europa". 

Vídeo 'Congrés Mundial d'Economia Regional' 

Els reptes actuals de les àrees urbanes i les regions 
europees són, aquests dies, motiu de reflexió a Barcelona, 
en el 51è Congrés de l'Associació Europea de Ciència 
Regional, una trobada internacional que reuneix 
economistes i experts en la matèria d'arreu del món. 

En la inauguració del congrés, que se celebra a Barcelona 
fins al 3 de setembre, hi ha participat l'alcalde Xavier Trias, 
el conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, i el ministre de 
Política Territorial, Manuel Chaves. 

Per a l'alcalde, en l'actualitat "les ciutats econòmiques 
superen els límits de les ciutats polítiques" i en aquest 
línia, aposta per convertir Barcelona i la seva àrea 
d'influència "en un referent econòmic, de serveis i de 
benestar del sud d'Europa". 

Per fer-ho, Trias ha defensat el Corredor Mediterrani com a 
estratègia de ciutat, que hauria d'esdevenir una estratègia 
de país, i per això, ha demanat al Govern espanyol 
"l'aposta per aquesta infraestructura", que ha de 
comunicar "una gran regió econòmica que s'estén des de 
València fins a Lió, amb 25 milions d'habitants i un PIB 
estimat en gairebé un bilió d'euros". 

Durant la seva intervenció, l'alcalde també ha posat sobre 
la taula el rellançament institucional de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona, que segons ell, rau en l'impuls 
que conjuntament han fet Ajuntament i Generalitat, 
després de "molts anys de discussió". 

L'economia creativa obre el congrés 

L'encarregat d'obrir el Congrés ha estat el guru de 
l'economia creativa, Richard Florida, que ha parlat sobre 
com la crisi es pot convertir en una oportunitat per a 
moltes ciutats pols de la creativitat, el veritable motor de 
l'economia dels països occidentals. 

Florida és autor de best-sellers com ara The Rise of the 
Creative Class, Who's Your City o The great reset. Fins al 3 
de setembre, a la trobada també hi intervindran, entre 
altres, el comissari de Política Regional de la UE, Johannes 
Hahn, o el director de l'Institute for Development 
Strategies de la Indiana University, David Audretsch. 
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