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P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

Tradicionalment, la innovació s’ha considerat un dels factors clau per al desenvolupament i la competitivitat d’un país o d’una
regió. L’Estratègia de Lisboa ja va definir la importància de la innovació per al desenvolupament dels estats membres de la Unió
Europea. Més endavant, el desplegament de les Estratègies d’Especialització Intel·ligent (RIS3) es van convertir en l’eina
mitjançant la qual les regions i els estats membres havien de definir les estratègies d’innovació sobre la base dels seus actius.

La crisi de la COVID-19 té un efecte devastador en els sistemes econòmics i de salut dels països, i és probable que tingui un
impacte persistent a llarg termini. No obstant això, crisis tan greus com l'actual creen la necessitat de plans i estratègies de
recuperació i la necessitat fa emergir la innovació.

En aquest context, la Comissió Europea ha anunciat el nou mecanisme de recuperació i resiliència europeu, que proporcionarà
ajuda financera amb l’objectiu de mitigar els efectes de la COVID-19 i d’aconseguir que les economies de la Unió Europea
siguin més resilients i estiguin més ben preparades per afrontar els reptes que plantegen les transicions ecològica i digital.

Encara que caldrà dedicar molts recursos per donar suport als sectors productius més afectats, també és el moment d’invertir
en coneixement per garantir el progrés i el benestar dels habitants de la Catalunya Sud i d’altres regions. Cal una estratègia
regional a llarg termini basada en el coneixement. Invertir-hi implica estimular les oportunitats competitives de les empreses i
enfortir el teixit econòmic. Certament, si es desenvolupen polítiques basades en la innovació, millorarà la capacitat de
resiliència de la regió per fer front a reptes i canvis accelerats.

Per tal de proveir d’evidències científiques per a la presa de decisions en matèria d’innovació, la Càtedra Universitat i Regió del
Coneixement ha desenvolupat el Sistema d’Informació Catalunya Sud, que mesura la situació de la innovació a la regió
seguint els indicadors del Regional Innovation Scoreboard. Aquesta és una fita rellevant, ja que s’han reproduït indicadors que
fins ara només estaven disponibles a escala catalana. Les dades indiquen que per a la majoria d’indicadors els resultats de
Catalunya Sud estan per sota de la mitjana europea i catalana. Trobareu la informació completament desenvolupada, així com
el valor d’alguns d’aquests indicadors, a la secció “Descobrint Catalunya Sud”.

Aquesta edició us convida a reflexionar sobre la importància de la innovació per garantir la competitivitat. Així, Xavier Ferràs,
professor de Direcció d’Operacions, Innovació i Data Sciences d’ESADE, proposa una reflexió sobre el paper de les polítiques
públiques d’innovació en el context català i el seu encaix amb el sud de Catalunya. En segon lloc, Miren Estensoro,
investigadora d’Orkestra-Institut Basc de Competitivitat, signa un article en què evidencia la necessitat d’una governança
multinivell per desenvolupar una estratègia regional d’innovació. Quant a la dimensió de la innovació a Catalunya i a la regió,
Àurea Rodríguez, directora d’Innovació Empresarial de l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), en desgrana els
principals reptes. En la secció de benchmarking regional s’analitzen diverses agències d’innovació i el seu impacte en els
territoris que les acullen. En la darrera secció es presenta el projecte del Sistema d’Informació Catalunya Sud esmentat
prèviament.

Creieu que la innovació és essencial per garantir la competitivitat i el desenvolupament regional? Us convidem a participar amb
els vostres comentaris i opinions per articular entre tots una proposta de valor conjunta i basada en el coneixement.

La innovació i la competitivitat
regional

MANEL  VALLÈS  RASQUERA
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Evolució de la innovació a Catalunya

L’any 2021 es compliran 20 anys del 1r Pla d’Innovació de Catalunya, que es va executar entre 2001 i 2004. Aquella va ser una
iniciativa pionera, en un moment que la Generalitat de Catalunya va exercir un gran lideratge en l’impuls de les polítiques de
competitivitat, primer potenciant l’extensió de la cultura de la qualitat total, amb l’extint Centre Català de la Qualitat (amb la
famosa campanya “La feina ben feta no té fronteres”), organitzant la recerca amb els tres primers plans de recerca de
Catalunya, i, finalment, impulsant la innovació a través de l’esmentat Pla d’Innovació 2001-2004.

El Pla d’Innovació 2001 naixia en el marc de la directriu de la Unió Europea d’impulsar les polítiques d’innovació per “convertir
Europa en l’economia basada en coneixement més competitiva i dinàmica”, [i] proposta signada per tots els estats membres
de la UE a la cimera de Lisboa de l’any 2000. L’estratègia Europa 2020 [ii] es va fixar un objectiu d’inversió del 3% d’R+D
sobre PIB pel conjunt de l’economia europea per al 2020. 

El Pla d’Innovació 2001-2004 es va dissenyar amb participació de nombroses reunions de grup de la famosa “triple hèlix” de la
innovació (recerca, administració i empresa). Finalment, es va concretar en cinc programes operatius: Gestió de la Innovació,
Transferència Tecnològica, Creació d’Empreses de Base Tecnològica, Digitalització i Manufacturing Avançat. 

El conjunt d’iniciatives van permetre liderar la conceptualització i desplegament de metodologies de gestió de la innovació
empresarial, d’acord amb el coneixement més avançat en gestió de l’època. Es va crear la Xarxa d’Innovació Tecnològica
(Xarxa IT), inspirada en la Fundació Steinbeis alemanya, que ràpidament va propulsar i va canalitzar bona part de la
transferència de coneixement universitària. I es va desenvolupar el primer programa d’impuls de Noves Empreses de Base
Tecnològica (NEBT), avui anomenades start-ups, un programa pioner en aquell moment a Europa, d’on van sorgir algunes de
les empreses més rellevants del panorama tecnològic actual, català i espanyol, com Oryzon Genomics (biotecnologia) o Scytl
(criptografia informàtica).

Els successius canvis de govern de la primera dècada del segle van ampliar els programes d’innovació, amb la incorporació de
línies de suport als centres tecnològics (entitats privades sense ànim de lucre orientades a desenvolupar tecnologia per
incrementar la competitivitat empresarial). Els agents de transferència, universitaris i extrauniversitaris, es van aplegar sota la
marca TECNIO. Part d’ells, més endavant, es van fusionar a instàncies de la Generalitat, en el centre EURECAT. En paral·lel, es
constituïa la Xarxa de Centres de Recerca de la Generalitat (Xarxa CERCA).

La innovació a Catalunya creix i arriba al seu màxim nivell estadístic l’any 2009, quan s’assoleix l’1,7% d’inversió en R+D sobre
PIB, molt a prop dels objectius marcats per l’Agenda Europea i pel Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2005-2008 (que
es proposaven assolir el 2% d’R+D/PIB el 2010). L’any 2009, però, marca l’inici d’un canvi de tendència a la baixa degut a dos
motius fonamentals: la crisi econòmica, amb les conseqüents retallades dels fons públics, i el canvi d’estratègia dels nous
governs de la Generalitat, que redueixen substancialment l’esforç públic en innovació (R+D orientada a la producció industrial)
a nivells gairebé negligibles i prioritzen la política científica (concretada en la recerca d’excel·lència desenvolupada pels
centres CERCA). A la figura 1 es pot veure l’evolució de la inversió en R+D de l’economia catalana i l’evolució dels pressupostos
públics en recerca i innovació a la figura 2.[iii]

La innovació a Catalunya no ha tornat a recuperar els nivells del 2009. Malgrat l’evolució positiva dels darrers anys, val a dir
que Catalunya actualment es troba a mig camí per complir els objectius europeus 2020. El 2018, la inversió en R+D de
l’economia catalana va ser de l’1,52%. Recordem que el 2020 hauríem d’estar al 3%. Alemanya, Suècia, Àustria, Dinamarca,
Finlàndia i els països del nord d’Europa, en general, han assolit aquesta fita o s’hi aproximen. Hem de doblar, doncs,
urgentment la nostra intensitat tecnològica en termes d’inversió en R+D. L’aposta decidida per la recerca en la darrera
dècada, no acompanyada per una aposta similar per la innovació oberta al teixit empresarial, no ha revertit en la consolidació
d’una economia del coneixement com es pretenia.

XAVIER  FERRÀS  HERNÁNDEZ
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Actuacions des del territori

Malgrat la necessitat de disposar de
mecanismes de finançament de l’R+D,
especialment per cobrir l’anomenada “fallada
del mercat” (tendència del mercat a invertir en
R+D per sota del que és socialment i econòmica
desitjable, per la incertesa inherent als projectes
d’R+D), la innovació és un procés social que
requereix  l’existència d’un entramat d’agents i
institucions amb capacitat innovadora als
territoris. Hi ha tota una sèrie d’actuacions
possibles en el marc territorial, que es concreten
en el model adjunt [iv] (figura 3).

La innovació és un fenomen de proximitat. Els
territoris poden estimular la seva competitivitat
innovadora activant les forces següents:

Força d’atracció: El talent atreu més talent. La
innovació atreu més innovació. Els centres d’R+D
atreuen més centres d’R+D, i atreuen activitats
productives de valor que competeixen en
innovació. La concentració de massa crítica fa
que proliferin els serveis de suport i els
proveïdors especialitzats. L’emergència
d’emprenedors atreu els inversors. L’existència
d’inversors especialitzats atreu emprenedors. La
innovació té força gravitatòria. El primer punt
per desenvolupar ecosistemes innovadors en el
territori és desplegar polítiques per concentrar
talent i capacitat innovadora.

Força d’informació: L’existència d’una massa
crítica innovadora, concretada en agents
investigadors, productors, inversors i
institucionals en un territori, fomenta que per
aquest territori circuli informació privilegiada (a
través de canals formals: reunions, congressos,
esdeveniments, conferències; i informals:
trobades espontànies, converses personals). Les
bones pràctiques es difonen i propaguen
ràpidament en la proximitat. Aquesta informació
pot ser estratègica per desenvolupar nous
productes i serveis i per consolidar noves
onades innovadores.

Força d’interacció: La concentració d’agents
incrementa la probabilitat d’interacció i de
generació de nous projectes. Les relacions
personals i la generació de confiança
incrementen aquest efecte interactiu.

Força d'anticipació: La presència de clients
exigents al territori, en els sectors
d'especialització, permeten detectar noves
tendències. Els clients més sofisticats anticipen 
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el futur. Activitats com hackatons o la col·laboració amb universitats per resoldre reptes empresarials genera inputs de noves
tendències. Les administracions poden generar aquest efecte mitjançant compra pública innovadora o línies d’ajut orientades
a resoldre problemes complexos (reptes o missions). Aquest efecte tracciona la innovació local.

Força de la rivalitat: La competència local per recursos escassos incrementa la pressió estratègica per innovar. La
coneixença i la proximitat del rival estimula la competitivitat, que esdevé no només un efecte econòmic, sinó també psicològic.
No es competeix contra d’altres agents allunyats i desconeguts, sinó contra algú conegut i proper, sobre el qual hi ha la
consciència de possibilitat de superació.

Per recuperar els nivells d’innovació previs, i per assolir les fites marcades a l’Estratègia Europa 2020, cal recuperar els nivell
d’esforç en R+D públics i privats previs a la crisi de 2008 i impulsar actuacions territorials de concentració de talent i
tecnologia que estimulin les cinc forces que hem presentat.

___________

[i] Conclusions de la presidència. Consell Europeu de Lisboa, 23 i 24 de març de 2000. Aquesta informació s’ha consultat en
línia. Vegeu: https://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_es.htm [darrera consulta: 3 de juny de 2020].
[ii] Aquesta informació s’ha consultat en línia. Vegeu:
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6ec7da6901432ea0/?
vgnextoid=9fa3cd8da41c1410VgnVCM1000001d04140aRCRD [darrera consulta: 3 de juny de 2020].
[iii] Ferràs, Xavier. "Polítiques desacoplades a Catalunya: la recerca i la innovació, 2007-2016."  3r Congrés d'Economia i

Empresa de Catalunya-Full papers (2018).
[iv] Ferràs‐Hernández, Xavier; Petra A. Nylund. "Clusters as innovation engines: The accelerating strengths of
proximity." European Management Review 16.1 (2019): 37-53.
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La COVID-19 ha provocat una situació sense precedents a escala global. La propagació del coronavirus per diferents països i
les tensions que això suposa en els sistemes sanitaris, així com l’elevat cost humanitari i social, han generat una crisi global no
comparable amb les anteriors crisis financeres. Així, ens trobem no solament davant una crisi de salut amb gran repercussió
sociosanitària, sinó també enfront d’una crisi socioeconòmica. De fet, aquest factor extern que és el coronavirus
progressivament dona lloc a xocs econòmics d’oferta i demanda, que es retroalimenten entre ells (Orkestra, 2020).

Davant d’aquest escenari, la resiliència dels territoris depèn de la combinació de dos tipus de polítiques. D’una banda, tal com
s’observa des del començament de la pandèmia, els governs treballen a contrarellotge en la definició de mesures de
resistències per fer front a l’actual situació de xoc. D’altra banda, es tracta de treballar en l’impuls de les polítiques
d’adaptabilitat que permetin tant recuperar com adoptar una nova trajectòria de creixement. És en aquest segon tipus de
polítiques on situem les estratègies d’innovació territorials. Estratègies que, ara més que mai, se situen com a oportunitats per
abordar reptes estructurals de la societat i l’economia com l’envelliment, l’emergència climàtica o la digitalització i
automatització, d’entre altres. Ja no parlem de donar suport a la innovació per se, sinó de prioritzar el perquè d’aquesta
innovació i ser conseqüents amb les prioritats.

La qüestió és que la nova normalitat ens deixa també una nova complexitat. La crisi de la COVID-19 ha posat de manifest els
grans reptes del nostre sistema socioeconòmic i la complexitat que deriva de les seves interrelacions. Un exemple d’això és la
dicotomia que s’ha presentat entre la salut i l’economia. Igualment, dins de l’activitat econòmica les solucions per fer front a
una crisi que afecta tants sectors, empreses, cadenes de valor i agents s’ha de definir tenint en compte aquesta complexitat.

La governança col·laborativa serà un instrument necessari per construir respostes a la complexitat perquè, més enllà d’ajudes
individuals, serveixin al conjunt del sistema. Es tracta de donar respostes sistèmiques basades en la coordinació, la recerca de
sinergies i la col·laboració entre actors territorials. Simplement perquè de manera col·lectiva arribem a llocs on individualment
no podem arribar per la mencionada interdependència. Per això seran imprescindibles lideratges forts, però alhora basats en
relacions i els interessos col·lectius.

La governança col·laborativa no es construeix de manera natural: cal que els governs exerceixin el rol de facilitadors d’aquest
procés de construcció. Ser facilitadors significa crear condicions perquè els actors del territori puguin reflexionar sobre els
reptes del territori, prendre decisions i actuar en conseqüència (Costamagna i Larrea, 2017). Els governs són actors
facilitadors: malgrat que de manera subordinada a la resta d’actors, prenen les seves pròpies decisions en la seva tasca de
facilitació.

Així, tal com mostren les aproximacions a la transició sostenible, la governança col·laborativa per impulsar polítiques
d’adaptabilitat requereix una aproximació experimental. Això significa que les polítiques i les consegüents estratègies es
conceben com processos basats en mecanismes d’aprenentatge. Els governs i els responsables de polítiques (policy makers)
reconeixen el seu coneixement limitat sobre el repte que es plantegen abordar, i els objectius es defineixen mitjançant
processos iteratius en col·laboració amb els agents (Sabel i Zeitlin, 2012). De tota manera, cal recordar que la dimensió
col·lectiva no està renyida amb la definició de prioritats mencionada anteriorment i, per tant, amb ser valents a l’hora
d’experimentar i replantejar, si cal i com a resultat d’una monitorització i una avaluació contínua.

Un altre dels pilars fonamentals de les governances per a les estratègies d’adaptabilitat resideix en el reconeixement del
territori com a unitat multinivell. L’aproximació multinivell reconeix la relació i interdependència entre les diferents escales
territorials. L’argument principal per posar en valor la col·laboració multinivell rau en el potencial per multiplicar la capacitat
d’implicar els actors en les estratègies i processos de desenvolupament territorial (Estensoro i Larrea, 2016; Larrea et al., 2019).
La limitació dels governs regionals per poder arribar, per exemple, a la petita empresa o a la mateixa societat és evident i, en
canvi, el nivell municipal o comarcal pot tenir un rol de proximitat clau per expandir la capacitat d’arribada de les estratègies
regionals d’innovació. No es tracta d’interpretar el rol d’allò que és local com una escala independent, sinó d’un nivell
territorial que pot ser complementari al regional. 

MIREN  ESTENSORO  GARCIA

Repensant la governança de les
polítiques d'innovació per a la 'nova
normalitat': un valent exercici
d'experimentació
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Això ens porta a concloure que els models de governança multiagent i de plànol territorial adquireixen una importància vital
en aquesta nova solució.

Al cap i a la fi, davant la necessitat d’impulsar la innovació per abordar els principals reptes socioeconòmics del nostre
territori, cal no només comptar amb estratègies, sinó també amb sistemes vius de governança que generin els canvis
necessaris. D’una banda, per tenir flexibilitat per donar respostes ràpides i adequades davant els reptes de futur sobtats.
D’altra banda, per l’impacte positiu que pugui tenir la governança sostenible en l’àmbit econòmic i la societat. De tota
manera, en temps com aquests resulta difícil començar a construir models de governança col·laborativa perquè els resultats
s’observen a llarg termini. Heus aquí un dels secrets: mantenir i sostenir els esforços a llarg termini fins i tot quan els problemes
a curt termini ens exigeixin una actuació decidida.

Finalment, els arguments exposats ens plantegen una pregunta clau per a l’acadèmia: en quina mesura estem aportant o
podem aportar la construcció de nous models de governança i respondre així a la nova complexitat? A més del coneixement
especialitzat en matèria d’innovació o governança, com a investigadors també podem adoptar aproximacions
metodològiques que facilitin la construcció de nous models de governança col·laborativa. Es tracta de compartir el
desenvolupament de coneixement amb els mateixos actors per generar el canvi en el mateix procés de recerca. Enlloc de
sobre o per als actors: podria ser aquesta crisi un detonant per accelerar el debat sobre el paper de les universitats en les
estratègies regionals d’innovació? Si ens considerem actors del territori, també ens toca experimentar.

___________
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Què entenem per innovació?

Innovació és una paraula que prové del mot llatí innovatĭo, que significa una acció de canvi que suposa una novetat. Hi ha
moltes definicions d’innovació, però nosaltres la definim com la transformació de reptes en noves solucions basades en el
coneixement i/o la tecnologia que generen valor a l’empresa i a la societat.

Quina és la situació de la innovació a Catalunya? 

Entre les conclusions principals del Baròmetre de la Innovació que elabora ACCIÓ anualment, l’any 2019 destaca l’augment
del percentatge d’empreses que han adquirit o desenvolupat R+D fins al 24,2%, un percentatge superior al de l’any 2018
(20,5%). A més, el 16% de les empreses catalanes van incorporar alguna de les noves tecnologies. Tot i això, i d’acord amb els
indicadors del Regional Innovation Scorecard (RIS), Catalunya se situa per sota de la mitjana europea i lluny dels líders en
innovació.

Aquestes dades, però, són prèvies als efectes de la pandèmia sobre la nostra economia. La paràlisi del consum i la mobilitat
ha afectat greument tots els sectors, especialment el turisme i l’automoció. L’entorn actual és VICA: volàtil – incert – complex –
ambigu. I hi afegiria: accelerat. Les previsions econòmiques del BCE indiquen que la zona euro al juny registrarà un creixement
del -13% respecte al trimestre anterior, mentre que en el conjunt de l’any serà de -8,7%. La pandèmia ha comportat tres
coses:   aturar el consum, canviar la mobilitat global i accelerar i democratitzar l’adopció de noves tecnologies. En aquesta
nova situació, les empreses han de reinventar-se, i això passa per innovar i adaptar-se a les noves demandes, nous canals de
distribució i nova competència gràcies a crear, dissenyar, adaptar nous productes, noves formes de distribuir i/o nous canals
de venda.

Caldrà veure si la pandèmia fa que les inversions en tecnologia i innovació es redueixen o si, per contra, s’aprofiten les
oportunitats: sabem que la innovació, entesa com a capacitat de reacció, adaptació i reinvenció, serà el que activarà de nou
l’economia.

Quines característiques ha de tenir un ecosistema d'innovació?

Un ecosistema d’innovació és un grup d’empreses i institucions d’una àrea geogràfica que estan interconnectades, treballen
en un mateix àmbit i col·laboren de manera activa en projectes d’innovació, estimulant el desenvolupament de noves
tecnologies i accelerant l’aprenentatge. L’ecosistema proporciona avantatges competitius per l’accés ràpid i fàcil a
capacitats, clients i proveïdors, informació, tecnologia, talent, infraestructures i coneixement. Els ecosistemes més innovadors
compten amb sinergies entre les institucions educacionals i de recerca, suport de les institucions públiques, accés al
finançament (venture capital), presència d’empreses de tot tipus (start-ups, spin-offs, pimes, grans i multinacionals), xarxes
relacionals interpersonals que creen una estructura de coneixement, valors compartits i alineament d’interessos i mobilitat de
les persones. Geogràficament és proper, però té perspectiva i connectivitat global.

Quines són les fortaleses i debilitats del nostre ecosistema d’innovació a Catalunya? I a la Catalunya Sud?

L’ecosistema d’innovació són tots els agents que generen i col·laboren en termes d’innovació. En aquest sentit,  l’ecosistema a
Catalunya és molt ric. Des del principal agent que són les empreses i els emprenedors passant per associacions empresarials,
centres d’FP, universitats, centres de recerca i tecnològics, escoles de negoci, inversors, fons de capital-risc, hubs,
acceleradores, fires, parcs científics, les mateixes administracions (ajuntaments, diputacions o la Generalitat), etc.   Hi ha
indicadors que determinen quins són els ecosistemes més innovadors del món: alguns es fan per països, com l’Índex Global
d’Innovació, que encapçala Suïssa, o l’Índex Internacional d’Innovació, que encapçala Corea del Sud; d’altres són regionals,
com l’Índex Europeu d’Innovació Regional (Hèlsinki, Estocolm), i d’altres més recents són per ciutats o àrees, com els Districtes
d’Innovació (San Francisco, Tòquio, Singapur). Avui en dia les economies es mesuren per la seva capacitat d’innovació i
generació de coneixement. El concepte de clústers d’innovació a l’entorn d’una àrea geogràfica, com pot ser Shenzheng o 

Entrevista: Àurea Rodríguez,
directora d'Innovació de l'Agència
per la Competitivitat de l'Empresa
(ACCIÓ)
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Silicon Valley, es mesuren per la capacitat d’atraure inversions de capital risc, els centres d’innovació o R+D d’empreses, les
exportacions tecnològiques (balança tecnològica), etc. Tots ells mesuren indicadors de resultats d’innovació com la inversió, la
transferència de tecnologia, l’atracció d’inversió, les patents, etc. Catalunya té molt bons resultats en generació de
coneixement científic, però aquest no arriba a mercat i la innovació és insuficient. La Catalunya Sud no n’és una excepció:
compta amb un bon ecosistema d’agents i genera coneixement, però en innovació és insuficient. Per les característiques del
teixit empresarial, a la Catalunya Sud els sectors principals com el turisme o la química estan patint i han de reinventar-se i
adaptar-se a la nova situació de mobilitat, als nous hàbits de consum i a les noves demandes. També han de buscar el valor
afegit en termes de seguretat, tant industrial com derivada de la pandèmia.

Per sort, la regió compta amb els elements de la quàdruple hèlix però manquen fons d’inversió, la mida i el número d’empreses
innovadores es petita respecte de la mitjana europea i cal que la innovació formi part de l’ADN de tot el territori.

Quins són els objectius i la tasca de la unitat d’innovació d’ACCIÓ que dirigeixes?
 
ACCIÓ és l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa. La Unitat d’Innovació que dirigeixo dona suport a dissenyar i executar
les polítiques i actuacions que estimulin l’R+D i la innovació en els vessants estratègic i operatiu, en qualsevol punt de la
cadena de valor i en tots els processos de l’empresa que generin valor a la societat catalana.

Quina podria ser l’estratègia per fomentar l’R+D+I, sobretot la innovació?
 
En èpoques de crisis, els països i regions actualment capdavanters han apostat per una estratègia basada a invertir en R+D, i
en especial en innovació, per generar noves oportunitats. 
 
Som a l’era de la innovació i cal apostar per una economia basada en el coneixement, com han fet molts països: utilitzar les
noves tecnologies i coneixements per innovar. Les seves estratègies han passat per destinar recursos públics a crear noves
empreses de base tecnològica a través de fons d’inversió mixtos i finançament de compra pública innovadora, atraient capital
risc, orientant la recerca i atracció del talent o fent una bona inversió en projectes tractors. En definitiva, hauríem
d’aconseguir que la innovació fos a l’ADN de la nostra societat com a manera de ser i de fer, posant a l’abast les eines
necessàries, que són bàsicament les persones, la col·laboració, el coneixement, la tecnologia, les infraestructures i el
finançament, per tal d’incrementar el nombre i la mida de les empreses innovadores.

La regió del coneixement és un projecte que comprèn la complexitat del sistema de recerca i innovació i vol facilitar
un mecanisme regional per al desenvolupament. En aquest sentit, creus que seria interessant desenvolupar un model
de governança per regions que faciliti l’estratègia regional amb l’objectiu de garantir l’aplicació de polítiques
públiques basades en el coneixement?
 
El projecte Catalunya Sud 2040 ha estat un bon exercici de prospectiva i de creació d’un ecosistema en clau regional, amb
una xarxa interconnectada, i això ja és un èxit. Ara falta materialitzar-ho en projectes concrets. Abans de pensar en la
governança, el que necessita és tenir projectes de futur innovadors sòlids, com els que em consta que s’estan treballant, que
es puguin anar materialitzant i on cadascun dels actors assumeixi el seu rol en col·laboració on pugui aportar més.   La
innovació és per se oberta i col·laborativa. En un món global on el coneixement, el talent i els recursos (inversions) busquen les
millors oportunitats, una regió del coneixement innovadora és el gran atractiu.

Per últim, quins són els reptes que hem d’afrontar després de la crisi de la COVID-19?

El repte de tots és aixecar l’economia i els estralls de la pandèmia per tal que tothom pugui viure en una Catalunya (i
Tarragona) benestant. Agafar les regnes, treballar fort, fer créixer el que funciona, incentivar allò que pensem que pot ser una
oportunitat i donar suport a les noves idees. Reinventar-nos, innovar i transformar la nostra economia, indústria i entorn amb
valors de sostenibilitat en tots els sentits.
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per Marina Vives Blanco
Tècnica de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement

Àurea Rodríguez és directora d’Innovació de l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) de la Generalitat de
Catalunya. Té una àmplia experiència en gestió d’empreses i organitzacions de base científica i tecnològica. Entre d’altres,
durant més de vuit anys va ser gerent del Centre Tecnològic de Nutrició i Salut a Reus.



Aquesta secció presenta realitats diverses que contribueixen a desenvolupar una economia i una societat basades en el
coneixement. La identificació i l’anàlisi de bones pràctiques per àmbits concrets o per regions orienta el disseny d’estratègies i
polítiques. 

Les agències d’innovació i desenvolupament centren aquesta edició, ja que contribueixen a la projecció exterior i a la
transformació del model econòmic territorial. Es tracta d’institucions majoritàriament de caràcter públic o mixt que, partint
d’un marc estratègic i d’aplicació de polítiques, aspiren a millorar la competitivitat d’un territori o el seu context econòmic
(que pot ser sectorial). Els seus eixos de treball s’adapten a les característiques i els reptes particulars, però generalment,
tenen a veure amb la difusió de la innovació en el context empresarial, la millora de les condicions per al creixement i
l’aterratge empresarial i la implementació d’accions per a la projecció exterior.

A continuació es presenta una selecció d’agències que esdevenen representatives. En un primer grup hi ha les que incorporen
en les bases (i en el mateix nom) el vessant de la innovació com a eina per promoure el desenvolupament. Les segones són
agències de desenvolupament que han introduït la innovació com a eina per fer front als reptes i necessitats globals.

Val a dir que en anteriors edicions d’aquesta newsletter se n’han presentat exemples paradigmàtics, com ara Pirkanmann
liitto, SODERCAN, Fundación Madeca, Trentino Sviluppo, POM Vlaams-Brabant o Oost NL, que es recomana recuperar en cas
d’interès, ja que no es reprodueixen de nou.

AGÈNCIES D'INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT

Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação. ARDITI (Madeira, Portugal, NUTS
2)

Impulsada pel govern autonòmic i la universitat, disposa de competències plenes en matèria d’innovació i constitueix el
mecanisme autonòmic bàsic per promoure i executar polítiques tecnologies i científiques. Aixopluga representants de centres
de recerca i dels sectors empresarials representatius. Concretament, promou la disseminació de la recerca i la transferència
de coneixement al sector empresarial. També s’encarrega de la gestió del Parc de Ciència i Tecnologia de Madeira.

ID Champagne-Ardenne (Champagne-Ardenne, França, NUTS 2)

Entitat nascuda el 2014 de la fusió de dues agències, té com a àmbit una de les antigues regions franceses. Compta amb un
consell directiu de 18 persones (amb 5 representants de la nova regió ampliada, Grand-Est) i engloba un centenar d'agents
(incloent-hi empreses, associacions, mancomunitats de municipis, parcs tecnològics i agències departamentals). Se centra a
donar suport a la competitivitat econòmica i a la transferència de coneixement i tecnologia, a estimular la innovació i a
promoure l’atractivitat territorial. Amb un marcat vessant empresarial, desenvolupa activitats d’aterratge i incentivació
d’empreses com a principals mecanismes de dinamització regional.
      
Attrattività Ricerca Territorio. ART-ER (Emília-Romanya, Itàlia, NUTS 2)

Antigament anomenada ASTER, és un exemple caracteritzat per la seva clara voluntat de propiciar la trobada entre
l’Administració, la universitat i l’empresa. Promou recerca industrial, transferència tecnològica, creació d’innovadores start-ups

i millora de la qualitat de les habilitats i formació en innovació de la població. Fomenta la col·laboració entre recerca i
empresa, posant atenció especialment a la dimensió social del creixement i el benestar. Té una àrea d’atractivitat i
internacionalització molt potent i desenvolupa tasques de seguiment, tant de l’estratègia d’especialització intel·ligent (S3)
com dels projectes de prospectiva territorial.
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Bones pràctiques: agències
d'innovació i desenvolupament com a
elements per fomentar la
competitivitat i la innovació



Agència de Desenvolupament Regional de la Regió de Pilsen (Pilsen, Txèquia, NUTS 3)

Fruit de la col·laboració entre els agents de la quàdruple hèlix, gestiona plenes competències en innovació, ja que a Txèquia
aquestes s’inclouen en aquest nivell administratiu. Els seus àmbits de treball son educació, sistema de transport,
desenvolupament econòmic, demografia i estratègies per al desenvolupament local. Les seves tasques se centren a
desenvolupar estudis i material analític, elaborar documents estratègics, formular propostes de projectes, cercar finançament,
gestionar projectes i coordinar altres agents regionals i donar-los suport.

Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid. Valladolid Adelante (Valladolid, Espanya)

Agència d'innovació i desenvolupament impulsada per l'Ajuntament que treballa a partir de quatre àrees objectiu: futur,
ocupació, ciutadà i idees. Ha desenvolupat accions molt interessants com el Banco del Talento, on estimulen la connexió entre
empreses presentant elles mateixes els seus projectes, el seu propi projecte smart o el projecte “Valladolid Emprende”, a partir
del qual ha desenvolupat un espai d’informació i atenció especialitzada vinculada amb l’emprenedoria. També impulsa el
projecte Laboratorio Ciudadano de la Innovación, on busquen sensibilitzar, apropar i difondre la cultura de la innovació al seu
entorn per promoure l’ús de la innovació com a font generadora de riquesa social i econòmica a la seva ciutat.

AGÈNCIES DE DESENVOLUPAMENT

Sociedad para el Desarrollo de la Província de Burgos. SODEBUR (Burgos, Espanya, NUTS 3)
 
Ens instrumental de la Diputació de Burgos per promoure el desenvolupament econòmic i social a escala local i provincial. Es
vertebra sobre cinc àrees: energia, indústria, turisme, cooperació institucional i promoció econòmica i social. Les seves activitats
se centren a desenvolupar actuacions que contribueixen a impulsar la sostenibilitat, donar suport als ens públics i assessorar-los,
posar en valor els actius provincials, promoure la col·laboració per proposar projectes i treballar la projecció exterior. L’ens té
una àmplia experiència en projectes europeus i coordina el projecte Rural SMEs, orientat a afavorir l’emprenedoria i la innovació
rurals.

GlobaLleida (Lleida, Catalunya, NUTS 3)
 
Agència de dimensió provincial, fruit de la voluntat d’integrar en una sola entitat tota l’activitat de promoció econòmica i
projecció i els recursos del territori. És el punt de trobada de la Diputació, la Universitat de Lleida i altres ens (ajuntament,
cambres de comerç i consells comarcals). Contribueix al desenvolupament econòmic, empresarial i territorial mitjançant el
foment de l’emprenedoria i l’ocupació, el suport a la innovació i la competitivitat i l’impuls de la projecció exterior del territori.
Els seus àmbits de treball són l’emprenedoria, el creixement i finançament, la promoció de sectors estratègics i la formació.
Afavoreix projectes estratègics amb importants dosis d’innovació i una àmplia distribució territorial (com també passa amb
l’oferta formativa).

Brainport Eindhoven (àrea metropolitana d’Eindhoven, Països Baixos)
 
En aquest cas es tracta d’una companyia impulsada per 21 municipis i altres agents amb un abast primordialment metropolità.
És una entitat molt activa perquè connecta activitats públiques i privades, particularment fomentant la cooperació entre
municipis, empreses i institucions de coneixement. Treballa a partir de sectors i projectes estratègics incorporant al seu dia a dia
el plantejament dels reptes de futur. Un exemple és l’agenda Brainport 2020, amb la qual agents públics i privats desenvolupen
una visió comuna sobre el futur de la zona i les activitats que calen per arribar-hi. Un altre àmbit on també és referent és el
brànding territorial i de la mateixa agència, que ajuda a situar Eindhoven com a referent high-tech nacional i internacional.
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Sociedad de Desarrollo de Navarra (SODENA).
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
Agence de Développement et d’Innovation de la Nouvelle-Aquitaine.
Societá Regionale per lo Sviluppo Economico dell’Umbria. Sviluppumbria.
Reading UK CIC.
Agència d’Innovació Regional de la Gran Plana del Sud. Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (DA-RIÜ KhE.).
Agència de Desenvolupament Regional de Torun. Torunska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ALTRES EXEMPLES D'INTERÈS

Antonio Calero López i Josep Maria Piñol Alabart
Tècnics de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement

https://www.sodena.com/index.php/es/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/idea.html
https://www.adi-na.fr/
http://www.sviluppumbria.it/news
https://livingreading.co.uk/the-partners/key-organisations/reading-uk-cic
http://www.darinno.hu/egyesuletunkrol/
http://circularhotspot.pl/en/local-governments/101


En l’escenari de transformació global accelerada propi de l’època actual, les dades es converteixen en l’eina clau per a
l’anàlisi i l’avaluació d’estratègies i polítiques. En matèria d’innovació, la Comissió Europea va instrumentalitzar una
metodologia de seguiment per conèixer l’estat de la innovació en els estats membres i les regions europees: l’European
Innovation Scoreboard i el Regional Innovation Scoreboard. Aquests s’han convertit en l’instrument principal d’informació per a
la presa de decisions i per a l’avaluació de polítiques públiques d’innovació a Europa.

Les estadístiques regionals en matèria d’innovació estan desagregades a escala NUTS 2, que en el cas de l’Estat espanyol es
correspon al nivell de la comunitat autònoma. Què passa a la Catalunya Sud, on hi ha unes dimensions socioeconòmiques
comparables a altres regions europees? Les estadístiques d’Eurostat a escala NUTS 3 proveeixen informació fragmentada 
incompleta que dificulta conèixer la situació real de la innovació a la regió.

La configuració de la regió del coneixement Catalunya Sud necessita un sistema d’informació ampli, coherent i estable que
permeti conèixer i mesurar les capacitats i potencialitats internes, comparar-se amb regions homòlogues i orientar la presa de
decisions estratègica en matèria d’innovació.

Així, la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement, per encàrrec del Grup Nuclear Impulsor, ha desenvolupat el Sistema
d’Informació Catalunya Sud, l’objectiu del qual és determinar el valor de determinats indicadors regionals d’innovació
establerts pel Regional Innovation Scoreboard (RIS) en l’àmbit de la regió Catalunya Sud, i per tant, conèixer el seu estat, en
relació amb altres regions europees, pel que fa a  l’economia i la societat del coneixement.

En particular, el desplegament del Sistema d’Informació Catalunya Sud permet: (1) tenir la possibilitat de comparar les
mètriques de la Catalunya Sud amb altres regions europees i establir exercicis de benchmarking; (2) proveir-se d'evidències
per a la presa de decisions estratègiques, i (3) facilitar el seguiment de l’evolució de cada indicador respecte a altres regions
europees.

El tractament de les dades ha seguit, sempre que ha estat possible, les metodologies del RIS per tal d’atorgar la màxima
aproximació a l’hora d’establir estudis comparatius. Les dades estadístiques amb què s’elabora el RIS provenen principalment
d’Eurostat, l’oficina estadística que assumeix la recopilació de dades d’abast europeu a escala regional i també de cadascun
dels estats membres. D’altra banda, les dades per elaborar els indicadors al nivell de la Catalunya Sud (NUTS 3) que no
estaven disponibles a través d'Eurostat s’han obtingut d'altres fonts com l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’Institut
d’Estadística de Catalunya (Idescat) i l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE).

Dels 17 indicadors que conté el RIS, el Sistema d’Informació Catalunya Sud se centra en 11 indicadors i descarta els relatius a
l’Enquesta Comunitària d’Innovació (Community Innovation Survey, CIS) sobre l’activitat d’innovació de les empreses, dels quals
la representativitat de les dades en l’àmbit de la Catalunya Sud és insuficient.
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Descobrint Catalunya Sud:
Sistema d'Informació Catalunya
Sud

El valor dels indicadors per a la
Catalunya Sud   es presenta a la
taula següent, que inclou l’obtenció
dels indicadors corresponents als
informes 2017 i 2019 del RIS. La
taula permet una visió comparativa
dels indicadors obtinguts en quatre
nivells territorials diferents, això és:
mitjana de regions europees (NUTS
2), mitjana de regions espanyoles
(NUTS 2), Catalunya (NUTS 2) i
Catalunya Sud (NUTS 3).



Notes:
 
*El valor de l’indicador està calculat de 0 a 1 (0 correspon al valor més petit de l’indicador en qualsevol regió europea, i 1 al
valor màxim observat en una regió europea). 
** L’estimació dels indicadors per a Europa i per a Espanya s’ha calculat mitjançant la mitjana ponderada i prenent com a
dades els indicadors regionals inclosos en els respectius informes del RIS (2017 i 2019) i les dades de població de les regions
europees dels anys 2016 i 2017, respectivament, que corresponen a l'any més actual per al qual han estat calculats la majoria
d'indicadors dels informes RIS.

Una vegada obtinguts i validats, els indicadors per a la Catalunya Sud s’inclouen en una eina que s’ha desenvolupat en forma
de mapa interactiu i que permet una visualització comparativa de l’indicador respecte de la resta de regions europees.
 
El Sistema d’Informació Catalunya Sud esdevé una eina clau per a la regió del coneixement, ja que permet mesurar la situació
de la innovació a la regió en relació amb la resta de regions i establir i avaluar l'impacte de les polítiques més adequades per
estimular la competitivitat i la prosperitat regional.
 
Per a més informació podeu consultar el web de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement URV.

Aquest projecte s’ha desenvolupat gràcies al treball i l’esforç compartit d’Àlex Fabregat, Aleyois Haro, Raúl Sáez, Matheus
Sampaio i Lluís Vázquez.
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Marina Vives Blanco
Tècnica de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement

http://www.regio-coneixement.catedra.urv.cat/ca/sistema-d-indicadors-catalunya-sud/mapa-interactiu/
http://www.regio-coneixement.catedra.urv.cat/ca/
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Veieu el web de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement per a més esdeveniments
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Publicacions
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Segueix-nos a les xarxes!

@RConeixementURV Càtedra Universitat i Regió del Coneixement
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https://twitter.com/RconeixementURV
https://www.linkedin.com/showcase/regio-coneixement-urv
http://www.regio-coneixement.catedra.urv.cat/ca/
https://twitter.com/RconeixementURV
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