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Editorial
Les dades s’han convertit en l’element indispensable per mesurar l’avaluació de les
polítiques públiques i el desenvolupament de societats i països. L’estadística permet
precisar l’anàlisi i evidenciar-ne l’impacte i el retorn i, per tant, orientar la presa de
decisions i les accions de gestió.

Com a principal font d’informació per prendre decisions, la UE disposa de l’Eurostat,
l’oficina estadística que assumeix la recopilació de dades d’abast europeu a escala
regional i també estatal.

Dins la Unió Europea, les estadístiques regionals s’harmonitzen d’acord amb la
classificació de les unitats territorials estadístiques (conegudes com NUTS pel seu acrònim
en francès). Aquesta taxonomia pren forma arran de l’organització territorial dels estats
membres i els subdivideix en diferents regions d’acord amb tres nivells: NUTS1, NUTS2 i
NUTS3, d’àrees més grans a més petites (en aquest model Catalunya i Tarragona es
classifiquen com a NUTS2 i NUTS3, respectivament). La classificació NUTS permet, entre
altres, la comparació interregional o la definició de la distribució dels fons estructurals.

Les bases de dades regionals d’Eurostat faciliten una àmplia i diversa mostra de temes i
indicadors, amb diferents sèries temporals i nivells de classificació NUTS (dades
demogràfiques, econòmiques, d’educació, etc.). Quant als indicadors d’innovació i progrés
com ara la despesa i inversió en R+D, l’ocupació en sectors d’alta tecnologia o les
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tecnologies de la informació i la comunicació, aquests són molt reduïts i no es troben
desagregats a escala NUTS3, motiu pel qual no se’n pot extreure una lectura completa que
permeti definir els paràmetres de la societat del coneixement.

I tanmateix, la configuració d’una regió del coneixement a la Catalunya Sud necessita un
sistema estable d’informació que proporcioni una lectura detallada dels indicadors clau que
permetin (1) mesurar les capacitats i potencialitats internes, (2) dissenyar un pla d’acció i
(3) fer un seguiment, tot proveint eines per prendre decisions estratègiques a favor del
desenvolupament regional.

La Càtedra Universitat i Regió del Coneixement treballa en el desenvolupament del
sistema d’informació Catalunya Sud que solucioni el dèficit d’informació i permeti disposar
de les dades, garantint-ne la qualitat i la interpretació amb la finalitat d’assegurar un
enfocament precís de les polítiques territorials de desenvolupament regional.

Aquesta edició us proposa un monogràfic sobre les dades estadístiques i el seu ús, amb un
primer article dedicat a analitzar amb detall la dimensió de les bases de dades europees  a
partir del qual es poden extreure conclusions com les esmentades prèviament. A
continuació, trobareu un article en què s’exposen algunes de les especificacions i reptes
de l’establiment del sistema d’informació Catalunya Sud. Seguint amb l’estudi de regions
semblants a la Catalunya Sud, es presenta el cas de Màlaga com a exemple innovador a
l’Estat i, per últim, la innovadora estratègia basada en la recerca i internacionalització de
Plàstics Castellà/Jabil Nypro, una de les empreses destacades de la nostra regió.

Per a més informació sobre esdeveniments i documents vinculats amb la temàtica, podeu
consultar la nostra pàgina web, així com enviar-nos les vostres idees i opinions que ens
ajuden a millorar i a configurar entre tots una veritable regió del coneixement.

Francesc Xavier Grau Vidal

Director de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement URV
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Catalunya i Tarragona a Eurostat i en altres bases de
dades de la UE

diaridigital.urv.cat/catalunya-i-tarragona-a-eurostat-i-en-altres-bases-de-dades-de-la-ue/

per Francesc Xavier Grau Vidal
“No es pot millorar el que no es pot mesurar”. Potser aquesta frase ja s’ha convertit en un
lloc comú, però és intrínsecament certa. La idea ha estat expressada de moltes maneres
diferents, probablement més completament per H. James Harrington: “El mesurament és el
primer pas que condueix al control i, finalment, a la millora. Si no es pot mesurar alguna
cosa, no es pot entendre. Si no es pot entendre, no es pot controlar. I si no es pot
controlar, no es pot millorar.” És evident que qualsevol projecte de millora d’un sistema,
d’una regió, d’un país, necessita sistemes de mesura, elecció d’estadístiques
representatives i monitorització. També estabilitat i coherència de les dades. Per això és
tan important l’esforç que Europa fa amb Eurostat, així com que les regions i països
disposin d’una base de dades àmplia, coherent, estable i completa per fer el seguiment
de la seva posició i, eventualment, per comparar-se amb entitats homòlogues. La
comparació no és odiosa, sinó imprescindible, perquè no hi ha bases absolutes per a
gairebé res; només mitjançant la comparació amb iguals hom pot calibrar relativament el
seu propi acompliment en qualsevol àmbit d’activitat.

A l’annex 1[1] es pot trobar la relació dels 275 indicadors per als quals Eurostat
proporciona informació en el nivell de regions NUTS2, que en particular inclouen la majoria
dels rellevants per al seguiment dels objectius d’Europa 2020. D’aquests, només 53
arriben a donar informació a escala NUTS3, i concentrada en alguns àmbits: indicadors
agroambientals, dades demogràfiques, algunes dades econòmiques, dades sobre patents,
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sobre demografia d’empreses, algunes sobre transport, sobre dispersió de taxes
d’ocupació, sobre establiments turístics i sobre criminalitat. No es disposa d’informació a
escala NUTS3 d’àmbits tan significatius per a la societat i l’economia del coneixement com
l’educació, la despesa en R+D, l’ocupació (i en particular l’ocupació en sectors d’alta
tecnologia), els recursos humans en ciència i tecnologia, la salut, l’estructura empresarial,
les tecnologies de la informació i les comunicacions, el medi ambient i l’energia, ni tampoc
sobre les explotacions agrícoles o l’activitat turística. Com es pot veure, la informació
disponible a Eurostat a escala NUTS3 és escassa i molt incompleta; insuficient per fer cap
diagnosi ni seguiment de l’evolució com a regió en cap dels paràmetres definitoris d’una
societat i economia del coneixement.

L’existència operativa d’una regió del coneixement es pot definir quan, efectivament,
hi ha la capacitat, en l’àmbit regional, de dissenyar, acordar i executar plans
d’actuació amb relació al desenvolupament d’una estructura social i econòmica
(més) basada en el coneixement, i de fer-ne el seguiment i reformulació. Sens dubte,
aquesta capacitat existeix a escala de Catalunya, com tenen les regions NUTS2 a Europa.
Però representa, comparativament, un gran desaprofitament del potencial de Catalunya i
de les seves regions que aquesta capacitat se circumscrigui al nivell global català, quan a
Catalunya li correspon estadísticament (també culturalment) desenvolupar una estratègia
de país, com ho poden fer països de la seva mateixa dimensió o inferior (la majoria dels de
la UE, com s’ha vist).

No existeix, en tot cas, una definició canònica de regió del coneixement, i són moltes les
iniciatives, al món però sobretot a Europa, de promoure instruments per possibilitar o
impulsar el desenvolupament d’aquestes societats i economies basades en el
coneixement. En aquests anys s’ha impulsat arreu, però també molt des d’Europa, la
introducció d’elements addicionals de caràcter social en la definició del desenvolupament i,
molt particular, dels instruments d’innovació que el fan possible, amb l’emergència de
conceptes com la RRI (responsible research and innovation) o la innovació social. El
mateix programa marc Europa 2020 impulsa l’eix de la RRI, i en són exemples concrets
RRI Tools, liderat per “la Caixa”; Irresistible; Great, centrat en qüestions de governança, o
el recentment iniciat HEIRRI (Higher Education Institutions and Responsible Research and
Innovation), liderat per la UPF i amb participació de la resta d’universitats públiques
catalanes mitjançant GUNI-ACUP. Quant a la innovació social, és destacable la iniciativa
basca de desenvolupar un índex de mesura de la innovació social (RESINDEX, Regional
Social Innovation Index), o els resultats del també projecte europeu Tepsie (A blueprint for
Social Innovation Metrics). En un sentit més ampli, són també significatius els esforços cap
a una definició quantitativa de progrés més àmplia, que cobreixi els aspectes socials a més
dels econòmics, com ara la iniciativa de Social Progress Imperative cap a un índex de
progrés social, basat en una gamma d’indicadors de resultats socials i ambientals
organitzats en tres dimensions: necessitats humanes bàsiques, fonaments del benestar i
oportunitats. Es tracta, com es pot veure, d’un vessant ben candent del desenvolupament
com a societat, que troba en la regió el principal espai de realització.

Amb tot, la millor aproximació relativa avui en dia a un conjunt d’indicadors relacionats amb
la societat de coneixement la constitueix l’European Innovation Scoreboard, un informe
anual sobre la innovació de la UE que proporciona un quadre d’indicadors per a una
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avaluació comparativa del rendiment de la recerca i la innovació dels estats membres de la
UE i dels punts forts i febles dels seus sistemes de recerca i innovació. L’informe està
orientat a ajudar els estats membres a avaluar àrees en què han de concentrar els
esforços per augmentar el seu rendiment de la innovació, que es considera la base
d’aquesta societat del coneixement.

Aquest informe s’acompanya d’una versió de nivell regional, el Regional Innovation
Scoreboard, que en la quarta edició del quadre d’indicadors d’innovació regional, de 2016,
ofereix una avaluació comparativa dels resultats d’innovació de 214 regions de 22 països
de la UE i Noruega (Estònia, Xipre, Letònia, Lituània, Luxemburg i Malta) s’hi inclouen
només a escala estatal, atesa la seva dimensió). Entre aquestes hi ha, naturalment,
Catalunya. Una de les remarques principals que es fan a l’informe és que tots els líders de
la innovació regional de la UE (36 regions) es troben en només set estats: Alemanya,
Dinamarca, Finlàndia, França, els Països Baixos, Suècia i el Regne Unit. Això indica que
avui en dia l’excel·lència d’innovació es concentra en relativament poques zones d’Europa.
Els projectes RIS3 han d’aconseguir estendre l’activitat econòmica innovadora a més
àmplies zones d’Europa, entre les quals Catalunya. I per fer-ho de manera més efectiva i
anàloga a la d’aquests països capdavanters, l’estratègia s’hauria de poder estendre a les
diferents regions catalanes que, com la de Tarragona, tenen el potencial i els elements
suficients per aconseguir-ho.

Figura 1. Grups de regions per acompliment en innovació
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Font: Regional Innovation Scoreboard, 2016.

La figura 1 mostra gràficament la distribució dels diferents grups de regions, identificades
segons el seu acompliment en indicadors d’innovació. Molt clarament, el sud i l’est
d’Europa concentren les regions de moderat i baix nivell d’innovació; només el País Basc,
entre tots els països del sud, es classifica amb un nivell d’innovació elevat. I els que el
tenen excel·lent, les regions líder, es troben als països també més competitius de la UE.
Catalunya, en aquest sentit, sembla haver perdut posicions en els darrers anys. No hi ha
dades en l’àmbit de regions NUTS3.

Figura 2. Conjunt de 25 indicadors d’innovació de l’European Innovation Scoreboard. Els
12 assenyalats amb un cercle de color corresponen als emprats al Regional Innovation
Scoreboard
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A la figura 2 es mostren els 25 indicadors que utilitza l’European Innovation Scoreboard
per a tots els estats de la Unió, amb un senyal de color amb què es destaquen els 12 que
són disponibles també a escala regional. Els de color groc són els indicadors directament
disponibles en l’àmbit regional a Eurostat: població de 30 a 34 anys amb formació terciària,
despesa en R+D dels sectors públic i empresarial, sol·licituds de patents PCT (de
cobertura mundial) i ocupació en activitats intensives en coneixement. En color blau hi ha
l’indicador d’exportacions de serveis de coneixement, estimat a partir d’un estudi de la
Comissió Europea, i els 6 restants s’han obtingut amb una demanda concreta d’informació
per part d’Eurostat als estats membres. Aquest conjunt de 12 indicadors representa,
doncs, el nucli dels que es poden fer servir per seguir el desenvolupament d’una regió com
a regió del coneixement, i només estan disponibles a escala NUTS2; és esperable que
Eurostat continuï la recopilació de dades en el futur, atès que amb les quatre edicions
anteriors ha anat incrementant el volum d’informació.

L’informe Regional Innovation Scoreboard 2016 ve acompanyat d’un annex per a cada
país, amb una valoració dels indicadors de cada regió. Resulta interessant veure què diu
de Catalunya:

Catalunya és un innovador moderat. Els resultats en innovació s’han reduït (-7%) en
comparació amb fa dos anys. El gràfic de radar mostra que les posicions de força relativa en
comparació a la EU-28 estan en educació terciària, ocupació en les indústries intensives en
coneixement i en les exportacions de productes de mitja i alta tecnologia. […] Les debilitats
relatives són en la despesa en innovació no basada en R+D, les pimes innovadores que
col·laboren amb els altres i les pimes amb innovacions organitzatives o de màrqueting.

Figura 3. Evolució de l’índex d’innovació de Catalunya (esquerra) i posició dels diferents
indicadors, d’acord amb el Regional Innovation Scoreboard (2016)
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La figura 3 està directament obtinguda d’aquest mateix annex esmentat, amb l’evolució de
l’índex global d’innovació de Catalunya, que mostra clarament com aquesta perd posicions
en el conjunt d’Europa, i el conjunt dels 12 indicadors analitzats, disposats en forma de
gràfic radar, de tal manera que es visualitza fàcilment la posició relativa respecte a la UE
en cadascun d’aquests.

Qualsevol projecte de desenvolupar la regió de Tarragona com a regió del coneixement en
el sentit operatiu donat més amunt, de desenvolupar la capacitat, en l’àmbit de la
Catalunya Sud, de dissenyar, acordar i executar plans d’actuació amb relació al
desenvolupament d’una estructura social i econòmica (més) basada en el
coneixement, i de fer-ne el seguiment i reformulació, requerirà donar solució a la
disponibilitat de dades amb el nivell de qualitat i comparabilitat que tenen les que
proporciona Eurostat i les utilitzades en el Regional Innovation Scoreboard. Idealment, a
aquestes se’ls hauria d’afegir avui en dia d’altres amb component més social, seguint, per
exemple, els indicadors proposats per RESINDEX o per Social Progress Imperative. En el
sentit de l’anàlisi i seguiment de la posició de la regió, el més determinant, però, és la
capacitat de construir per a la regió de Tarragona un gràfic com el de la figura 3. De la
mateixa manera que fa la regió de Tampere (Pirkanmaa, PIB de 17.435 M€ i 500.000
habitants), i que li permet de marcar-se els seus objectius en un gràfic semblant, com el
que mostra la figura 4.

Figura 4. Posicionament i objectius de la regió de Tampere en indicadors de
desenvolupament i innovació. Un exemple per a la regió de Tarragona
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Sense entrar en consideracions sobre el marc polític actual, en el qual Catalunya és una
comunitat autònoma d’Espanya, hi ha diferents possibilitats per aconseguir aquesta
definició de Catalunya Sud com a regió. La que es podria considerar com a preferible, que
permetria donar a la Catalunya Sud el rang de regió NUTS2, per a la qual s’obririen les
possibilitats i els nivells d’informació que ara estan restringits a Catalunya, seria modificar
el mapa de regions NUTS1 espanyol (una decisió essencialment administrativa), dividint
l’actual regió EST (que també és anormalment gran, la segona de les 117 de la UE i el
doble del recomanat per regions NUTS1, a més de ser inoperativa) en dues regions
NORD-EST (Catalunya) i EST (Comunitat Valenciana i Illes Balears), de mides semblants,
iguals al màxim previst per a les regions NUTS1, la qual cosa permetria la definició de
regions NUTS2 internes a Catalunya, de dimensió més adequada en el conjunt de regions
NUTS2 europees. Una segona opció seria una solució semblant a l’adoptada a Finlàndia:
el manteniment de l’organització actual però transferint i activant per llei competències de
desenvolupament estratègic regional en el nivell NUTS3, amb la creació o identificació
operativa de consells regionals. Aquesta opció no resoldria la qüestió de la disponibilitat de
dades de nivell NUTS2 per aquestes regions internes, i seria el mateix consell regional el
responsable de recopilar-les, com fa, per exemple, el Consell de la regió de Tampere.

En qualsevol d’aquestes o altres opcions, roman la qüestió de la definició de l’extensió de
la regió. L’actual regió NUTS3 Tarragona respon completament a la divisió provincial
espanyola. Catalunya té pendent de consolidar la seva divisió interna, després d’aplicar
una moratòria a la Llei de vegueries. És clar que no es tracta d’una qüestió ni tècnica ni
menor, però la introducció de criteris d’aplicabilitat de polítiques regionals basades en
l’especialització intel·ligent a través de la recerca i la innovació, en el nou marc d’Europa
2020, podria ajudar a una millor definició operativa, que en qualsevol cas hauria de
preveure els lligams històrics entre els territoris.

Principals conclusions de l’apartat
1. L’existència operativa d’una regió del coneixement es pot definir quan, efectivament,
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hi ha la capacitat, a escala regional, de dissenyar, acordar i executar plans
d’actuació amb relació al desenvolupament d’una estructura social i econòmica (més)
basada en el coneixement, i de fer-ne el seguiment i reformulació.

2. Eurostat proporciona informació en el nivell de regions NUTS2 sobre 275 indicadors,
que inclouen la majoria dels rellevants per al seguiment dels objectius d’Europa
2020. D’aquests, només 53 arriben a donar informació a nivell NUTS3 i només en
alguns àmbits. No es disposa d’informació a nivell NUTS3 d’àmbits tan significatius
per a la societat i l’economia del coneixement com l’educació, la despesa en R+D,
l’ocupació (i en particular l’ocupació en sectors d’alta tecnologia), els recursos
humans en ciència i tecnologia, la salut, l’estructura empresarial, les tecnologies de
la informació i les comunicacions, el medi ambient i l’energia, ni tampoc sobre les
explotacions agrícoles o l’activitat turística.

3. El Regional Innovation Scoreboard monitoritza l’acompliment en innovació de més de
200 regions NUTS2 europees. Utilitza 12 indicadors dels 25 que fa servir per als
estats. Catalunya ha perdut posicions en els darrers anys (del 89% de la mitjana de
la UE el 2010 al 82%).

4. Desenvolupar la regió de Tarragona com a regió del coneixement requerirà donar
solució a la disponibilitat de dades amb el nivell de qualitat i comparabilitat que tenen
les que proporciona Eurostat i les utilitzades en el Regional Innovation Scoreboard.

5. La millor opció seria aconseguir per a la Catalunya Sud el rang de regió NUTS2,
modificant el mapa de regions NUTS1 espanyol: dividir l’actual regió EST en dues
regions NORD-EST (Catalunya) i EST (Comunitat Valenciana i Illes Balears) i definir
regions NUTS2 internes a Catalunya, de dimensió més adequada en el conjunt de
regions NUTS2 europees. Alternativament, es pot mantenir l’organització actual però
transferint i activant per llei competències de desenvolupament estratègic regional en
el nivell NUTS3, amb la creació o identificació operativa de consells regionals.

6. La introducció de criteris d’aplicabilitat de polítiques regionals basades en
l’especialització intel·ligent a través de la recerca i la innovació, en el nou marc
d’Europa 2020, podria ajudar a una millor definició operativa de l’organització
regional a Catalunya, la qual, en qualsevol cas, hauria de preveure també els lligams
històrics entre els territoris.

Francesc Xavier Grau Director de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement
URV

Per a més informació, podeu consultar el següent document: GRAU, F.X., Catalunya Sud,
Regió del Coneixement, Publicacions URV, 2016.

_____

[1] Vegeu l’annex del document en línia. 

10/24

http://www.regio-coneixement.catedra.urv.cat/qui-som/direccio/index/
http://www.regio-coneixement.catedra.urv.cat/media/upload/domain_697/arxius/carpeta sense nom/Grau. F.X. - Catalunya Sud-Regio del Coneixement-2016.pdf
http://diaridigital.urv.cat/catalunya-i-tarragona-a-eurostat-i-en-altres-bases-de-dades-de-la-ue/#_ftnref1
http://www.regio-coneixement.catedra.urv.cat/media/upload/domain_697/arxius/carpeta sense nom/Grau. F.X. - Catalunya Sud-Regio del Coneixement-2016.pdf


Com es mesura la innovació?
diaridigital.urv.cat/com-es-mesura-la-innovacio/

per Àlex Fabregat Tomàs i Aleyois Haro Peralta
Peter F. Drucker, “El que no es mesura no es pot gestionar”
Donada l’àmpliament reconeguda relació positiva entre innovació, creixement econòmic i
competitivitat, és clau elaborar sistemes de mesura dels factors que influeixen en la
primera. Certament, i com ja identifica el Manual d’Oslo, la capacitat innovadora de les
empreses es veu significativament afectada per agents i factors regionals com ara la
presència d’universitats, instituts de recerca, centres tecnològics i d’innovació, clústers
empresarials, fons de finançament privat i iniciatives de dinamització territorial. És per tant
crucial poder identificar, mesurar i gestionar els principals elements que afavoreixen
l’activitat innovadora i el desenvolupament de sectors específics a escala regional, amb la
finalitat d’orientar les polítiques públiques cap a la innovació i l’emprenedoria. En aquesta
línia, els estats membres i les regions han de desenvolupar les seves estratègies per a
l’especialització intel·ligent (RIS3, de les sigles en anglès Research Innovation Strategies
for Smart Specialisation). El que es pretén és que les regions potenciïn les
especialitzacions econòmiques i de coneixement que s’ajustin millor al seu potencial
d’innovació, sobre la base dels seus actius i capacitats.

Sota l’actual criteri de divisió territorial, les mètriques emprades per avaluar la capacitat
d’innovació estan desagregades a escala NUTS2, que a l’Estat espanyol es correspon a
comunitats autònomes. Així, Catalunya apareix com una de les regions europees a escala
NUTS2 amb més pes des del punt de vista demogràfic i macroeconòmic. Com a resultat,
els estudis presenten una limitació fonamental, ja que no permeten capturar les grans
variacions socioeconòmiques dins del territori català. Estendre els resultats a escales més
fines (NUTS3/província) resulta, doncs, imprescindible per poder definir polítiques
regionals destinades a maximitzar les possibilitats de creixement d’acord amb les
potencialitats i característiques de cada regió.

En aquest sentit, disposar d’un sistema d’indicadors a escala NUTS3 permetria (i) elaborar
una anàlisi a escala regional incrementant la granularitat dels resultats, (ii) mesurar
l’evolució i l’efecte de les polítiques d’innovació i (iii) realitzar exercicis de benchmarking a fi
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d’identificar les fortaleses i debilitats regionals i les bones pràctiques d’altres sistemes. En
definitiva, es tracta d’elaborar un quadre de comandament que fonamenti la presa de
decisions, tant en l’àmbit públic com privat, en matèria d’innovació i desenvolupament
regional.

Atès el reconeixement a escala europea del Regional Innovation Scoreboard (RIS) com a
instrument per mesurar l’impacte de les polítiques d’innovació, sembla natural que un
primer pas per incrementar la granularitat de l’anàlisi sigui reproduir els indicadors
d’innovació del RIS a escala NUTS3. Les dades amb què s’elabora el RIS provenen de la
principal base de dades estadístiques en l’àmbit europeu, l’Eurostat. Aquesta, al seu torn,
s’alimenta majoritàriament de dades provinents de cadascun dels estats membres. Si ens
centrem en l’àmbit de la innovació, les mètriques que compilen i estructuren tant els estats
membres com l’Eurostat s’obtenen d’acord amb models del tipus input-ouput, que sovint
presenten notables limitacions per capturar les complexes dinàmiques que determinen el
nivell d’innovació d’una regió. Més recentment, les bases de dades s’han complementat
amb indicadors i índexs compostos dissenyats per proporcionar una imatge més acurada
del mapa d’innovació europeu.

El quadre 1 mostra, per a cadascun dels 18 indicadors compostos del RIS, quina ha estat
la font de dades a escala NUTS2 emprada i quina és la disponibilitat de dades a escala
NUTS3. Com es pot apreciar a la taula, no hi ha dades disponibles per estimar la major
part dels indicadors en l’àmbit provincial. Aquesta limitació a l’hora d’ampliar els resultats
del RIS a escala NUTS3 respon a dues problemàtiques: (i) la disponibilitat de dades
desagregades a escala provincial i (ii) la reproductibilitat del procediment per determinar
l’indicador compost.ç

Com a exemple de la primera limitació, l’Enquesta comunitària d’innovació (CIS), igual que
la majoria d’enquestes realitzades en l’àmbit estatal o europeu, es fa a escala NUTS2.
Típicament, la desagregació provincial dels resultats d’aquestes enquestes no permet
obtenir un nivell satisfactori de representativitat de les dades. Una possible solució
consistent a modificar la metodologia de l’enquesta i ampliar l’àmbit territorial de mostra
dirigida a corregir la falta de representativitat a escala NUTS3 resulta gairebé inviable per
l’elevat cost associat.

Quadre 1. Indicador compost, font a escala NUTS2 (RIS) i disponibilitat a escala NUTS3
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Font: Elaboració pròpia a partir del RIS 2017 *Dada facilitada per CWTS (Universitat de Leiden) dintre del contracte
amb el DG Research and Innovation. Treballen a partir de les dades de la Web of Science. ** L’Enquesta comunitària
d’innovació és un qüestionari harmonitzat per recollir les dades d’innovació de les empreses en l’àmbit comunitari. A

l’Estat espanyol es fa a través de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i és l’enquesta sobre innovació a les empreses.

D’altra banda, l’elaboració d’alguns dels indicadors del RIS s’ha externalitzat en
organitzacions que limiten l’accés a la metodologia emprada. Fins i tot, amb les dades
disponibles, aquestes mancances en la descripció del procediment impossibiliten la
reproducció de l’indicador a escala NUTS3.

Per tal de superar aquestes dues limitacions a l’hora de determinar alguns dels indicadors
compostos a escala regional, una alternativa consisteix en l’ús d’eines de Statistical
Learning per construir algun tipus de model que permeti establir relacions quantificables
entre aquestes variables dependents (els indicadors) i un conjunt de variables
independents per a les quals se sospita algun tipus de dependència.

D’entre la gran varietat de tècniques disponibles, els models lineals multivariables (MLR
per les seves sigles en anglès) es posicionen com l’opció més adequada, ja que permeten
dilucidar les possibles relacions entre variables, són de fàcil interpretació i permeten
determinar el pes específic de cadascuna de les variables independents. De fet, aquestes
eines han estat emprades en el mateix RIS per determinar l’indicador compost:
exportacions d’alt valor afegit (RXA en el document original). Així, els MLR han permès
investigar la dependència entre aquest valor i tretze variables que inclouen, entre d’altres,
el nombre de patents, el producte interior brut per càpita, la densitat de població, etc.

Com a exemple per a aquest cas en concret, el gràfic mostra el valor dels coeficients
lineals per a les tretze variables independents en el conjunt de regions amb especialització
tecnològica de grau mitjà. El color representa el grau de confiança estadística en
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l’estimació del coeficient (més alt en color vermell). Aquests resultats indiquen que, per a
aquesta mostra de regions en concret, el RXA depèn clarament del nombre de clústers
industrials i de la capacitat de patentar.

Figura 1. Valors dels coeficients per als MLR d’exportacions d’alt valor afegit

Font: Identifying Revealed Comparative Advantages in an EU Regional Context, European Comission, 2015.

Un altre avantatge dels MLR és que permeten fer prediccions sobre quin serà el
comportament de la variable dependent sota unes altres condicions d’acord amb el model
proposat.

Així, aquest tipus d’eines es perfilen com l’estratègia més adequada per estimar els
indicadors no disponibles a escala NUTS3. La principal dificultat consisteix a trobar quin és
el conjunt de variables amb què l’indicador en qüestió presenta una clara dependència.
L’aproximació al problema consistiria, doncs, a establir un conjunt de regions NUTS2 que
per les seves característiques són molt similars a Tarragona i “entrenar” els MLR per
determinar com l’indicador en qüestió depèn de les variables escollides.

Per últim, convé afegir que un dels altres reptes a tenir en compte a l’hora de construir un
quadre d’indicadors és mesurar l’efecte de la innovació en àmbits claus per al
desenvolupament regional com la cultura, la societat, la salut o el medi ambient.
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“Tenim condicions des del punt de vista econòmic i
sociològic per evolucionar com a regió del coneixement”

diaridigital.urv.cat/entrevistes/tenim-condicions-des-del-punt-de-vista-economic-i-sociologic-per-evolucionar-com-a-
regio-del-coneixement/

Quines són les fortaleses actuals del campus Terres de l’Ebre?

Des de la seva fundació, el campus Terres de l’Ebre ha servit per fomentar la tercera
missió de la Universitat Rovira i Virgili, que impulsa el desenvolupament regional de les
comarques meridionals de la Catalunya Sud. Tant és així que aquesta percepció ha estat
cabdal en la consolidació del campus, donat que la fortalesa més evident rau a seguir les
demandes de la societat: escoltar-les i donar l’oportunitat de dur-les a terme. D’aquesta
manera, podem parlar de la Universitat com a element aglutinador del territori.

Quins són els reptes de futur més immediats que cal afrontar al
campus Terres de l’Ebre?

Mantenir la idea de la Universitat com una institució oberta, intuïtiva i imaginativa que
acompanyi les persones en el seu camí cap al coneixement. A més, a les Terres de l’Ebre
celebrem que el territori ha donat suport a qualsevol activitat impulsada fruit de les
demandes socials. Exemples d’aquest model els trobem reflectits en la Universitat d’Estiu,
el Fòrum d’Ocupació, els Dijous al Campus, les jornades i debats del Grup 2027.

Com es pot valorar des de l’òptica de les Terres de l’Ebre o, en concret, des
del punt de vista universitari, el projecte d’implantar una regió del
coneixement a la Catalunya Sud?

Molt positivament. Tant el campus Terres de l’Ebre com la Universitat, en general, són
institucions disposades a afrontar els reptes que se’ls plantegen actualment. En aquest
sentit, val a dir que el campus Terres de l’Ebre es pot considerar una mena de “planta
pilot”, és a dir, un laboratori que ve aplicant aquesta concepció de regió del coneixement
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des de la seva fundació.

Quins són els beneficis per a les Terres de l’Ebre de ser partícips
d’una regió del coneixement?

L’oportunitat de col·laborar i mesclar diferents disciplines i institucions fomenta la
interrelació i dona lloc a iniciatives noves. Un bon exemple d’això és l’emergència
d’empreses emergents (start-up) del sector tecnològic que han sorgit fruit del caràcter
aglutinador i divers que desprèn el campus.

Quin paper hauria d’assumir el campus Terres de l’Ebre a la regió
Catalunya Sud?

Les transformacions socials del territori ens obliguen a fer recerca científica, però també
sociològica i cultural, per cercar eines que ens permetin avançar a tots cap a una identitat i
realitat compartida. Aquest és i ha de ser el paper principal del campus i la Universitat.

Quin impacte tindria per al campus Terres de l’Ebre formar part activa
de la regió del coneixement?

Les idees i objectiu del campus Terres de l’Ebre estan alineades amb les de la Càtedra
Universitat i Regió del Coneixement.

Dins del sistema de governança regional que s’ha de dissenyar, quin
paper hi hauria de tenir la universitat?

La Universitat ha d’anar per davant de la societat, donant resposta a necessitats, que
potser no s’han plantejat de manera directa, amb l’objectiu de suplir carències. En tot cas,
no es tan important parlar de mecanismes o ens concrets, ja que la millor governança és
aquella que pràcticament no existeix, és quelcom que ha de ser natural. Aquest és l’èxit del
campus Terres de l’Ebre.

Quines propostes col·laboratives suggeriria per implicar-hi els
diferents agents?

Les Terres de l’Ebre sempre han obert canals de participació entre diferents agents, amb
els ajuntaments, amb les cambres de comerç, amb l’Hospital Verge de la Cinta, i amb els
territoris propers. Aquesta idea de col·laboració s’aplica de forma natural a les Terres de
l’Ebre. El Grup 2027 és l’exemple més clar de coordinació per fomentar canvis. També el
projecte de Reserva de la Biosfera ha estat un èxit de cooperació entre agents amb un
objectiu comú.

Des d’una perspectiva econòmica, quins sectors destacaria a les
Terres de l’Ebre? Quins creu que es podrien potenciar des del punt de
vista de l’economia del coneixement?

Cada part del territori que configura l’àrea geogràfica Catalunya Sud té unes
característiques concretes que ha de desenvolupar i potenciar, amb l’objectiu de
complementar el conjunt i esdevenir, així, més competitius. En concret, les Terres de l’Ebre
tenen un caràcter marcadament definit pel riu. Així, esdevé un referent en agroindústria, la
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qual cosa suposa que el 80% de l’oli produït s’elabora al territori. A més, disposen de les
dues cambres arrosseres més importants de Catalunya. Per tant, cal reforçar i enfocar els
recursos per potenciar les fortaleses que ens caracteritzen. Igualment, s’han de mencionar
els sectors del moble i l’energia, dels quals també hi ha una representació àmplia.

Podem parlar d’una evolució de la Catalunya Sud com a regió del
coneixement?

N’estic plenament convençut. Tenim condicions des del punt de vista econòmic i sociològic
per evolucionar com a tal. La Universitat es troba en un estadi inicial de desenvolupament i
es configura com una mena de laboratori de projectes; per tant, ha de ser impulsora
d’aquest model per, com dèiem, donar resposta a les necessitats que ens planteja la
societat.
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Bones pràctiques i regions del coneixement: Màlaga
diaridigital.urv.cat/bones-practiques-i-regions-del-coneixement-malaga/

L’estudi d’altres regions del coneixement permet identificar
casos de bones pràctiques en altres àrees. En aquesta edició
es presenta el cas de Màlaga com a exemple innovador a
l'Estat
En aquesta secció descobrim territoris identificables amb el concepte de regió del
coneixement desenvolupat durant els darrers anys a Europa. Aquesta breu anàlisi ens
permet, d’una banda, conèixer aspectes generals i específics que ajuden a configurar una
regió del coneixement i, d’una altra, identificar algunes possibles passes a seguir per part
de la Catalunya Sud en aquesta orientació. A més, s’intenta identificar conceptes i
variables comunes entre les diferents regions del coneixement.

En el número previ es va presentar la regió de Twente, per la seva configuració com a
regió del coneixement i, més concretament, per les característiques del seu sistema de
governança regional. En aquest número es proposa un apropament a Màlaga, com a
exemple d’interès en el context espanyol.

Consideracions econòmiques i sectorials
La província de Màlaga (demarcació administrativa NUTS3 en terminologia de la Unió
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Europea) compta amb 7.308 quilòmetres quadrats i amb 1.453.000 habitants. D’aquests,
569.000 s’agrupen en la capital provincial (1.218.000 considerant el conjunt de l’àrea
metropolitana, la cinquena de l’Estat, que agrupa el 74,76% de la població provincial).

Al mateix temps, Màlaga representa un 3,12% de la població i el 2,27% del PIB estatal. És
un territori amb una elevada terciarització (més del 80% del PIB en els serveis).

Sistema educatiu universitari
El nucli principal és la Universitat de Màlaga (UMA), amb 35.000 estudiants i una
distribució de procedències del 65% provinents de la mateixa província, el 14% de la resta
d’Andalusia (principalment de Còrdova), el 16% de la resta de l’Estat i el 5% d’altres
països. El sistema universitari es complementa amb un seguit de centres de formació
superior no adscrits a l’UMA especialitzats en turisme (Escola Superior de Turisme Costa
del Sol), màrqueting (ESIC) o audiovisuals (SchoolTraining) i amb l’American College de
Marbella, on els estudiants poden completar estudis universitaris en centres dels Estats
Units.

Les principals línies de treball que defineix el Plan Estratégico de la Universidad de Málaga
2013-2016 són l’excel·lència en educació, recerca i transferència del coneixement, el
compromís amb el capital humà, la sostenibilitat, el desenvolupament social i econòmic i la
responsabilitat social. Les seves especialitzacions són: sector aeroespacial, biotecnologia
per a una societat saludable, comunicacions i mobilitat, energia i medi ambient, turisme i
desenvolupament territorial, i transport.

La implicació territorial del sistema universitari de l’UMA no se centra únicament a l’àrea
urbana de Màlaga. Destaquen dues escoles universitàries adscrites (Infermeria a Ronda i
Magisteri a Antequera), i centres de recerca als municipis de Churriana (medi ambient) i
Campanillas (biotecnologia).

La participació activa de la Universitat al territori també es reflecteix en el projecte
Plaza.UMA (Ciencia para la Sociedad), on, en col·laboració amb la Diputació de Màlaga,
s’estableix un diàleg entre l’UMA i la societat per tal de donar resposta a les necessitats
socials i territorials (on la Universitat hi aporta el coneixement).

El sistema de coneixement malagueny s’articula en bona part amb el Campus de
Excelencia Internacional Andalucía Tech (CEI), en col·laboració amb la Universitat de
Sevilla (US) i el sector empresarial. El projecte s’estructura en tres pilars: l’agregació,
l’especialització i la internacionalització. Concretament, cal destacar els 150 agents
agregats al projecte (provinents d’organismes públics, parcs i centres tecnològics i
empreses), les sis àrees d’especialització docent i investigadora existents i la captació de
talent internacional.

Figura 1. Estructura de governança del Campus d’Excel·lència Internacional (CEI)
Andalusia Tech.
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Font: Campus de Excelencia Internacional (CEI) Andalucía Tech.

Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I)
El sistema de recerca, desenvolupament i innovació de Màlaga té diferents nodes dins
d’una estructura clarament vinculada amb estratègies basades en el coneixement. La
mateixa UMA, mitjançant el I Plan Propio de Investigación y Transferencia, va crear
l’Oficina de Transferència dels Resultats de la Investigació (OTRI) com a instrument
essencial sobre el qual desenvolupar transferència de coneixement al teixit empresarial i
social de la província.

A banda de la dimensió empresarial, destaquen també els diferents centres tecnològics
que desenvolupen recerca o transferència tecnològica, com Habitec i el Centro Andaluz de
Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC).

Un altre element vertebrador del sistema és el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA),
desenvolupat entre  l’Ajuntament de Màlaga i la Junta d’Andalusia. Es tracta d’un espai
 administrat per representants del Govern estatal, l’Ajuntament de Màlaga, la Junta
d’Andalusia, l’UMA i Unicaja, on es localitzen pimes i empreses amb fort component
d’R+D+I. Ha rebut 790,5 milions d’euros des que es va crear (1992), 613 dels quals
procedeixen de l’empresa privada. Altres dades que n’expliquen la importància són les
prop de 600 empreses instal·lades (amb un 32,37% d’empreses vinculades a les TIC), els
16.774 treballadors o els 1.625 milions d’euros facturats el 2016.

Un dels projectes amb més dimensió i recorregut en aquesta àrea és l’estratègia smart city
de Màlaga, basada en l’aplicació de la tecnologia als serveis públics, accions a l’àmbit de
la sostenibilitat energètica i aplicacions tecnològiques per a la gestió de la mobilitat i els
espais públics, entre d’altres.

Finalment, l’àmbit de l’emprenedoria destaca pels múltiples elements de suport, com ara
les diverses incubadores o el projecte Open for Business Málaga (orientat a la
internacionalització).
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Tots aquests referents vinculats amb el coneixement són els que donen com a resultat la
identificació de Màlaga com un referent estatal en innovació tecnològica.

Governança
El sistema de governança de Màlaga —amb una projecció que cobreix bàsicament la
província— s’estructura a partir d’una xarxa de diferents agents cooperant, sense un
lideratge únic.

Un dels agents principals és la Diputació de Màlaga, que implanta les principals polítiques i
estratègies territorials en col·laboració amb la resta d’actors. També amb abast provincial
trobem la Fundación MADECA, amb presència de la mateixa Diputació i de l’Ajuntament
de Màlaga, la Junta d’Andalusia, l’UMA, el PTA, la Cambra de Comerç de Màlaga, la
Confederació d’Empresaris de Màlaga, CCOO i grups d’acció local (Gudalteba, Antequera)
i de desenvolupament rural (Axarquía, Serranía de Ronda, Valle del Guadalhorce o Sierra
de las Nieves) com a exemples més destacats.

Cal apuntar que MADECA és l’entitat responsable de dissenyar, gestionar i impulsar
accions per al desenvolupament socioeconòmic de la província de Màlaga, englobades
sobretot en el pla anomenat Málaga Estrategia Territorial Avanzada (META). Aquest
treballa les línies estratègiques de sostenibilitat,  innovació i emprenedoria, creixement
econòmic i productiu, educació i societat, principalment.

La implicació de l’Ajuntament, per la seva banda, es reflecteix també en la Fundación
CIEDES, formada, a més, per representants de l’ens provincial, de la Junta d’Andalusia,
de l’UMA, del PTA, de la Cambra de Comerç de Màlaga, de la Confederació d’Empresaris
de Màlaga, de CCOO o el port, entre d’altres. CIEDES s’encarrega de desenvolupar la
planificació estratègica de l’àrea metropolitana dins del Plan Estratégico de Málaga.

Per la seva banda, Promálaga és l’empresa de l’Ajuntament de Màlaga encarregada de la
gestió i la promoció empresarial. Desenvolupa documents d’informació territorial com
Málaga para invertir.

Finalment, el Club Málaga Valley és un pool d’agents format pels presidents i líders del
sector de la societat de la informació. Tenen més 200 membres, entre els quals Telefónica,
Endesa, Oracle, Orange, Vodafone, Microsoft, Vocento, Nokia o IBM. Té com a objectiu
dissenyar polítiques i línies d’acció per tal de convertir Màlaga en un referent europeu
tecnològic i de captació de talent. En l’actualitat aquest club continua tenint el suport
municipal i se centra principalment a donar suport i realitzar tasques comunicatives
d’esdeveniments tecnològics a la província.

Comparativa amb la Catalunya Sud
El sistema universitari té elements en comú amb Catalunya Sud, com per exemple el
paper regional de les dues institucions existents i els respectius projectes de campus
d’excel·lència internacional.

Els aspectes sectorials també presenten semblances, com la important terciarització (amb
un important paper del turisme litoral) o l’existència d’un espai interior predominantment
rural i agrari. Igualment, observem paral·lelismes en infraestructures de comunicació (port,
aeroport, alta velocitat ferroviària i corredor viari litoral).
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https://www.promalaga.es/invierte-en-malaga/
http://ciedes.es/malaga-del-conocimiento/malaga-innova/consolidacion-del-club-malaga-valley.html


En matèria d’R+D+I també es poden trobar aspectes comuns, com les estratègies i el
model de desenvolupament regional basat en el coneixement, l’existència d’oficines de
transferència tecnològica i un conjunt de centres de recerca basats en els respectius
sectors d’especialització.

Des del punt de vista de la gestió pública, és evident, d’altra banda, que es tracta a grans
trets de dues demarcacions provincials, amb les respectives diputacions, fet que en principi
defineix unes competències força similars (reforçades a més pel paper dels municipis).

Tot i això, s’observen algunes diferències interessants, com el fet que en el cas de Màlaga
el campus d’excel·lència es desenvolupa entre l’UMA i l’US, oferint una oferta d’estudis
més complerta, graus conjunts i col·laboració entre entitats per tal de potenciar un
ecosistema de coneixement i innovació.

També hi ha diferències en l’àmbit de la governança. Per exemple, a Màlaga hi ha un
paper significatiu de dues fundacions (CIEDES i MADECA)  que aglutinen agents públics i
privats per impulsar estratègies d’abast provincial i metropolità respectivament, amb una
elevada intercomplementarietat. En ambdues orientacions estratègiques hi ha alguns dels
elements que afavoreixen la transició de l’àrea a l’economia i la societat del coneixement.
Catalunya Sud no disposa d’un ens que jugui un rol comparable.

Una altra diferència és la voluntat activa de captació de talent que s’aprecia en el cas
andalús, associada a estratègies de màrqueting territorial de projecció internacional
(novament amb la col·laboració del teixit empresarial).

En conclusió, es disposa de nous elements d’interès per a la Catalunya Sud, en matèries
d’R+D+I, internacionalització, agregació, governança i estratègia urbana i territorial.
Ingredients, tots ells, habituals i necessaris en les diferents regions del coneixement.

Antonio Calero López i Josep Maria Piñol Alabart

Membres del grup de suport de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement 
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Nypro Pl§sticos Castellà
diaridigital.urv.cat/plastics-castella-nypro-jabil/

En aquesta edició presentem Nypro Pl§sticos Castellà (Tortosa), una
empresa dedicada a la producció i desenvolupament integral
d'envasos i tapes de plàstic, que destaca per la seva
capacitat d'innovació i adaptació als nous reptes
Aquesta secció presenta espais de la regió Catalunya Sud representatius en la
configuració del territori com a regió del coneixement. Així, s’hi mostraran espais
econòmics, socials, culturals i naturals que, per les seves característiques, estructuren un
model social basat en el coneixement, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels
ciutadans de la regió.

Nypro Pl§sticos Castellà és una empresa dedicada a la fabricació d’envasos plàstics i
termoplàstics fundada l’any 1973 a Tortosa. En l’actualitat, l’empresa forma part de la
multinacional Nypro/Jabil, líder mundial en embalatge (packaging), i es dedica al
desenvolupament de processos integrals d’elaboració d’envasos. Entre els seus clients
destaquen grups com Unilever, Nestlé, Henkel, Danone o Procter & Gamble.

Un dels valors afegits de la seva producció rau en la seva sostenibilitat, ja que els envasos
s’elaboren amb materials 100% reciclables i, per tant, poden ser reutilitzats per
l’envasament d’altres matèries.

La recerca com a eina per innovar
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Un dels punts estratègics del seu pla corporatiu ha estat la innovació, que els ha permès
proporcionar alternatives i millores als seus productes. Aquest fet es va veure reforçat amb
l’entrada de 8 milions d’euros d’inversió del grup Nypro/Jabil l’any 2016, que van permetre
millorar els centres de producció ebrencs i crear un centre tecnològic europeu d’embalatge,
l’objectiu del qual és esdevenir un punt de referència en recerca i logística a Europa [1]. En
concret, el centre d’innovació tecnològica Blue Sky és a l’Aldea; d’aquesta manera es
potencien els vincles amb el territori i es garanteix feina a unes 400 persones, el treball de
les quals és altament qualificat.

D’entre les línies de recerca que s’han desenvolupat sobresurten: (1) la recerca de nous
materials plàstics, additius i bioplàstics; (2) la millora en el disseny d’envasos (garantint
menys pes i la mateixa qualitat); (3) el disseny d’envasos: etiquetes intel·ligents i nous
processos d’estampació, i (4) la millora dels processos d’injecció.

En definitiva, Nypro Pl§sticos Castellà s’ha consolidat com la primera empresa espanyola d’injecció
d’envasos de plàstic [2] i la que més patents ha desenvolupat sobre conceptes d’injecció
de plàstics.

Internacionalització
La necessitat de desenvolupar el negoci a escala europea va propiciar l’adquisició d’una
fàbrica a Hongria que pertanyia a l’americana Nypro. Així, fruït d’un acord entre ambdues
empreses, Nypro Pl§sticos Castellà compta amb una base operativa al centre d’Europa que li
permet abastir els clients del nord.

L’any 2015 l’empresa fou adquirida per la multinacional americana Jabil, considerada una
de les indústries més grans de manufactura mundial i amb cotització en el mercat de
valors. Això ha potenciat tant la seva capacitat d’internacionalització i obertura de mercats
com la seva àrea d’investigació de plàstics.

__________________

[1] Aquesta informació ha estat consultada en línia. Vegeu:
http://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/998880-injeccio-de-8-milions-
deuros-a-plasticos-castella-per-a-recerca.html [Darrera consulta: 24/01/2018]

[2] Aquesta informació ha estat consultada en línia. Vegeu:
http://www.guiadeprensa.com/empresas/plasticos_castella [Darrera consulta: 24/01/2018]
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