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E N  A Q U E S T A  E D I C I Ó . . .

Els reptes als quals s’enfronten les regions europees són diversos i amplis:
l’envelliment de la població, el canvi climàtic o la capacitat de generar i
retenir talent, per esmentar-ne alguns. En relació amb aquest últim,
l’economia del coneixement ja assenyalava la importància del talent humà
com a base per al progrés i desenvolupament de ciutats i regions.
 
Amb l’objectiu de reduir el flux migratori intern, la Unió Europea va impulsar
l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent (RIS3), orientada a potenciar les
capacitats de les regions i ciutats per garantir el desenvolupament i la
innovació cohesionada al territori europeu.
 
Més enllà de tipologies geogràfiques, és una necessitat evident que la regió
necessita talent per garantir la seva especialització i competitivitat. Quines
polítiques o estratègies haurien d’implementar les regions per atreure talent i
retenir-lo? Aquest és un dels grans reptes de la Catalunya Sud i de les regions
europees.
 
Així, el talent centra aquesta edició a partir d’un article signat per Ellen
Hazelkorn (professora emèrita i directora de la Unitat de Recerca en Polítiques
d’Educació Superior de la Universitat Tecnològica de Dublín), on es manifesten
els reptes principals de la Catalunya Sud en aquesta matèria.  A més, Ramon
Gras Alomà, investigador d'Innovació Urbana de la Universitat de Harvard, ens
dona la seva visió sobre la importància de les xarxes de talent per potenciar la
innovació a la regió. A la secció Bones pràctiques es presenta el País Basc
com a regió amb un alt component innovador. Per últim, a la secció
Descobrint la Catalunya Sud es mostra una empresa amb una tradició de més
de quaranta anys a la regió, Dow, de qui es destaca el compromís amb el
talent com a clau de l’èxit.
 
Quines mesures proposaríeu per garantir l’atracció de talent a la Catalunya
Sud? Compartiu la vostra opinió i col·laboreu amb els reptes de futur
regionals!

El talent com a base per al creixement

DESCOBRINT CATALUNYA SUD:
DOW

Manel Vallès Rasquera, Director de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement URV

per Ellen Hazelkorn

per Ramon Gras Alomà
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Why education matters?

 
Tertiary education is the broad term widely used to describe post-
secondary education. It includes vocational education and training (VET),
universities and other higher education institutions (HEI). It may also
involve foundation and second-chance education, adult and community
education, skills development and continuing education. There is no
common EU definition.
 
Tertiary education positively benefits an individual’s quality of life, life-
choices and opportunities. Regions also benefit. Sustainable social and
economic development relies upon graduates with the knowledge and
entrepreneurial attitudes, and the skills and competences.
 
The role and importance of tertiary graduates, however, seldom features
in our thinking about regions and innovation. Instead, we focus primarily
on strengthening research capacity and university-based R&D as the key
generator of new knowledge and innovation.
 
Yet, without educated people who are capable of creativity and critical
thinking, initiative and independent action, it will be impossible to close
the regional disparity gap. Focusing predominantly on innovation
associated with high-technology sectors ignores other forms of
innovation.
 
Social innovation can be equally if not more powerful than technological
innovation. Small and medium sized enterprises (SME), incorporating
traditional and cultural industries, are all equally vital for sustainability in
towns and cities outside global cities.
 
The benefits of innovation depend on developing, retaining and attracting
people of all abilities. The key to maintaining the appropriate scale of
regional population and employment growth potential is strongly related
to getting the balance right between the distribution of post-secondary
educational provision, knowledge and skills in sectors which can, as the
OECD says, move employment into the high skills quadrant.
 
Challenges for Southern Catalonia [1]
 
The OECD report, Higher Education in Regional and City Development
Autonomous Region of Catalonia, Spain (2010), identified a number of
significant challenges for the region. It described the tertiary education
sector as principally a university system providing a classical academic
education. There is a need for stronger practice-based pedagogy and
research, and more opportunities for student internships and work-based
learning. In contrast, there are too few vocational education or other
post-secondary opportunities for school leavers or adults.
 

A recent OECD report, Getting Skills Right

(2017), reported high levels of qualification
mismatches for young people under 25 years
in Spain. It said graduates often lack the skills
and educational competences required by
employers. While labour market conditions
have improved in recent years, Catalonia still
registers 11.6% unemployed in 2019, with almost
30% under 25 years unemployed – which is
significantly higher than the OECD average of
16.3%. In addition about 16% of young people
are neither employed nor in education or
training (NEET). This may be explained by the
high level of early leavers from education and
training compared with the EU average.
 
High youth unemployment is caused by
students locked out of educational
opportunities due to the over-emphasis on
classical university education and insufficient
alternative educational opportunities. There
are not enough actions helping  students make
the transition from school-to-work.
 
The OECD Survey of Adult Skills (PIACC) shows
literacy and numeracy levels for young people
are low compared to other countries. The
results also shows 25% of workers are either
overqualified or under skilled for the job they
are doing. In other words, there is poor
alignment between skills and employment.
 
URV has a terrific reputation nationally and
internationally with high levels of graduate
employment. Nonetheless, almost 9% of URV
graduates are still unemployed three years
after graduation compared with 6.6% for the
rest of Catalonia. There is also a gap between
the qualification of individuals and the
requirements of the labour market.
 
Finally, while the population of Catalonia is
expected to grow in the years to 2060, this is
mainly due to immigration, as natural growth
(births with less deaths) will be negative. The
exception is except Terres de l’Ebre which will
see its population decline. 
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Whole-of-Education Approach brings together pre-school, primary and secondary schools, VET, research universities and
other HEIs for policy and education planning. The aim is to ensure greater coherence and integration between different
education levels and types in order to develop learning opportunities for students of all abilities, ages, ethnicities and
talents. This will help create more accessible learning pathways to guide students, especially non-traditional students,
through the education system and help them reach their full potential and contribute their skills, energies and commitment
to wider society throughout their lives.
Tertiary System Approach endeavors to create greater connectivity and complementarity between VET, including
apprenticeship and polytechnics, research universities and other HEIs. The aim is to broaden the range of educational
opportunities while facilitating greater flexibility to enable students of all abilities to progress through and across post-
secondary education.
A Regional Skills Council is one way to strengthen interactions between the world of work and the world of education and
training. The aim is to develop a more rational approach to planning and collective engagement between education
institutions and business, enterprise and civil society stakeholders in order to meet the region’s needs.

While Catalonia performs better than other parts of Spain, Southern Catalonia has particular challenges.
 
Building a Talent Pipeline

 
The rapid pace of technological and economic development are having a revolutionary impact. Society and the labour market
have changed dramatically over recent decades and will continue to be transformed under the impact of the 4th industrial
revolution, also referred to as Industry 4.0. While forecasts predict the growing influence of high skills, medium and lower skills
will continue to be needed in the labour market.
 
Because people are living longer, there is also a necessity to expand learning opportunities to cater for re-skilling and up-
skilling requirements for mature learners in the labour force or for those wishing to (re)join. This is especially important for
women after child-birth or -rearing.
 
Being able to continually adjust to changing circumstances necessitates people having the competences for problem-solving
and innovation, and analytical and critical thinking skills as well as the capacity for lifelong learning. This requires much greater
cohesion across the entire education life-cycle, from pre-school to active engaged citizenship.
 
Beyond the economic argument, expanding successful participation in tertiary education underpins democratic society which
relies upon having active, well-informed and globally aware citizens.
 
Achieving this requires investment in high quality tertiary education in all its formats. There are three mutually-reinforcing
elements of a system-wide perspective:
 

1.

2.

3.

 
Structures for success involve opening-up tertiary education opportunities and involving employers and civil society
organizations in various aspects of developing study programmes, in curriculum development, in work-related
experiences/internships, and in research and innovation. Students are also a vital part of this relationship.
 
Putting a focus on competences rather than on individual programmes or type of qualifications can also help provide greater
ability and flexibility for individuals and the region as the economy changes over time. Innovations in educational provision,
including new learning technologies and different forms of credentials (badges, certificates, micro-degrees, etc.), present
transformative opportunities.
 
Building a talent pipeline from early childhood through advanced degrees is critical. High levels of education attainment
enhance attractiveness to investment and talent recruitment and retention, making the region overall attractive and
sustainable. Education should be pivotal to any regional development strategy for Southern Catalonia.
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El repte de generar prosperitat distribuïda en l’era de la robòtica, l’automatització de processos i la intel·ligència

artificial

 
Un dels grans reptes que la nostra societat haurà d’afrontar en als anys vinents és el de donar resposta solvent als períodes
d’estagnació econòmica i manca d’oportunitats laborals atractives que afecten directament la vida de bona part dels
ciutadans dels països occidentals. Aitals fenòmens es deuen primordialment a tres factors: (1) la manca d’idees, d’ètica i de
lideratge que observem al món occidental des de fa dècades; (2) la disrupció produïda per la irrupció des del punt de vista
sistèmic de noves tecnologies que transformen els sistemes productius i les relacions interpersonals en el món laboral; i (3) la
globalització del comerç internacional que ha permès l’auge de noves potències econòmiques, particularment a l’Àsia.
 
Es preveu que durant les pròximes tres dècades, les classes mitjanes de països com la Xina o l’Índia es tripliquin, fet que
representarà un canvi dramàtic en les relacions de poder i comercials en el pla de la geopolítica. Així mateix, l’emergència de
tecnologies fonamentades en la intel·ligència artificial, la robòtica i l’automatització de processos amenacen de destruir pel
cap baix un terç dels llocs de treball en el món occidental tal com els entenem avui. El món occidental, i particularment el
continent europeu, dóna mostres clares d’esgotament i d’haver perdut el pols de la innovació, així com del lideratge en el
desenvolupament de noves solucions, que permetin generar cicles econòmics virtuosos que beneficiïn a la majoria de la
població.
 
Com a conseqüència d’aquests factors, la societat occidental s’enfronta a un període de gran incertesa. El continent europeu,
a tall d’exemple, ha passat de representar el 34% del PIB mundial a només el 17% en quatre dècades, i la tendència segueix a
la baixa. Europa és un gran centre de consum, però sembla haver perdut l’empenta civilitzadora, productiva i creativa que va
caracteritzar el continent durant segles. Ara bé, l’estat actual de la societat i l’economia europees no estan escrites: si bé els
auguris a curt termini no són galdosos, també és cert que feliçment totes les teories deterministes i materialistes de l’economia
i de la història han demostrat una manca total de rigor. La pregunta clau és: com podem tenir una millor comprensió del
problema, un diagnòstic més acurat, i revertir la tendència, tot traient un impuls renovador recolzant-nos en el llegat més
valuós que hem heretat?
 
Depèn de nosaltres el crear un model econòmic que generi prosperitat distribuïda?

La Ciència de la Complexitat i la Teoria de Xarxes aporten nova llum a l’economia

 
A desgrat dels riscos i les amenaces objectius que aquests factors poden representar per a la societat europea, en general, i
la catalana, en particular, el nostre futur individual i col·lectiu no està escrit. Disposem d’eines d’anàlisi al nostre abast per tal
de dissenyar intervencions estratègiques que ens permetin impulsar el nostre potencial i generar oportunitats que beneficiïn
estructuralment la societat en el seu conjunt
 
Un camp que ha experimentat avenços vigorosos durant els últims anys és el de la Ciència de la Complexitat i la Teoria de
Xarxes, i en particular les seves aplicacions a l’economia. Els estudis liderats per Ricardo Hausmann (Harvard) i César Hidalgo
(MIT) aporten gran llum al problema de la identificació dels ingredients i les dinàmiques que són el motor de la prosperitat de
les nacions. El model que Hausmann i Hidalgo han dissenyat supera de llarg tots els estudis previs pel que fa a la identificació
dels factors claus que permeten als països i regions disposar d’un diagnòstic i model de predicció de la seva fortalesa
econòmica.
 
Hausmann i Hidalgo identifiquen que el motor de l’economia d’un país és el knowhow col·lectiu d’aquella societat, l’habilitat
de les persones, empreses i institucions de treballar en xarxa per a produir noves solucions, productes i serveis que donin
resposta a les necessitats i solucions solvents als problemes del col·lectiu. Sintetitzen el knowhow col·lectiu mercès al
concepte de Complexitat Econòmica (Economic Complexity), calculada com a resultat d’analitzar la potència, diversitat i
sofisticació de les exportacions del país: Product Space of Exports.

 
Xarxes de talent, disseny urbà i
estructures de suport a la innovació:
Les claus per a generar prosperitat
distribuïda al segle XXI

RAMON  GRAS  ALOMÀ
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Recerca i Acadèmia
Transferència de Tecnologia
Producció en massa

Intensitat d’innovació
Dinàmiques d’innovació
Rendiment de la innovació
Impacte social de la innovació

L’índex de complexitat econòmica, a més a més, està correlacionat positivament amb més graus de llibertat política, una
menor criminalitat i corrupció, i una major seguretat dels ciutadans. Si bé el model dissenyat per Hausmann i Hidalgo és de
gran utilitat per a il·luminar diagnòstics precisos i la presa de decisions a nivell de país, té una gran limitació: la gran majoria
de decisions econòmiques de calat es produeixen a escales més petites: regionals, de ciutat i empresa/col·lectiu. Com salvar
la distància abismal entre el gruix de les decisions que determinen l’evolució del knowhow col·lectiu, i les limitacions objectives
de les actuals eines d’anàlisi, presa de decisions, i criteris de disseny del teixit urbà? 
 
Alta resolució de la Complexitat Econòmica: el repte de l’anàlisi de la innovació a escala urbana

 
El nostre equip de recerca en Innovació Urbana a la Universitat de Harvard se centra en analitzar a escala territorial els criteris
de disseny urbà i conformació de talent individual i d’estructures organitzatives que permetin alliberar el potencial latent de la
societat per a crear una societat més humana, i una economia més dinàmica, creativa i generadora de prosperitat distribuïda.
 
Per tal disposar el dia de demà d’una societat més humana, necessitem enfortir un model de suport al teixit productiu que
permeti crear prosperitat distribuïda, i reconèixer i recompensar el mèrit i la contribució individual i col·lectiva dels ciutadans.
El vector principal d’aquesta prosperitat distribuïda passa necessàriament per la potenciació del knowhow col·lectiu. I el
motor accelerador que propulsa el knowhow col·lectiu és la innovació. Per aquest motiu s’han analitzat quins són els factors
per permeten alliberar el potencial innovador latent en la societat. 
 
Per a donar resposta a aquesta pregunta, s’han analitzat els 50 Districtes d’Innovació més potents dels Estats Units, en ciutats
com Nova York, Boston, Chicago, Los Angeles, San Francisco Bay Area, Seattle, i moltes d’altres, a la llum de la Ciència de la
Complexitat i la Teoria de Xarxes.
 
Una de les principals iniciatives i troballes de l’equip que ha permès el mesurar, il·luminar i comprendre millor el fenomen i les
dinàmiques de la innovació a escala urbana ha sigut la territorialització del model de Complexitat Econòmica, a tres escales:
 
1) Escala Regional: teixit urbà, infraestructural i operacional que permet la potenciació de les indústries i exportacions d’alt
valor afegit, on s’han identificat, mesurat i analitzat les dinàmiques que impacten les 3 grans fases de la innovació regional:

 
2) Escala Urbana: districtes d’innovació generant beneficis no lineals de l’agregació estratègica d’activitats intensives en
coneixement, on s’han identificat les 5 grans fases de la innovació urbana:
Inputs: inversions estratègiques, criteris de disseny, marc regulador, i xocs exògens

 
3) Escala Arquitectònica: equips d’alt rendiment creant noves solucions, nous productes i serveis per a donar resposta a les
necessitats humanes, on s’han identificat, mesurat i analitzat les 7 grans fases de la innovació a escala d’equips: nova idea,
anàlisi de dades, hipòtesi de treball, prototip, iteracions i calibratge del model, producte mínim viable, i adopció massiva de la
solució.
 
Els tres factors que permeten alliberar el potencial innovador latent en la societat
Com a resultat del nostre anàlisis, s’ha detectat i analitzat les tres xarxes que permeten alliberar el potencial innovador d’un
territori:
 
1) La Xarxes de Talent,
2) La Xarxes d’Estructures Organitzatives i Sistemes d’incentius, i
3) La Xarxa de disseny urbà i infraestructural que configura l’espai físic on es desenvolupa el teixit productiu.
 
La bona notícia és que els tres factors principals depenen de decisions humanes, i que són factors humans els que en
condicionen el seu desenvolupament. S’han identificat les relacions de causa-efecte principals que afavoreixen o dificulten
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l’habilitat de les societats de permetre als seus ciutadans el desenvolupar noves solucions, i transformar el que inicialment
solen ser pures intuïcions en productes o serveis escalables que generin riquesa i permetin desenvolupar una vida més plena.
 
A tall d’exemple, s’han mesurat els beneficis no lineals de l’agregació estratègica que es produeixen en els districtes
d’innovació més consolidats, i els nostres anàlisis han revelat que per empleat produeixen 4 vegades més invencions (noves
patents, nous productes, nous serveis, R&D, articles científics), i per resident generen 9 vegades més llocs de treball, 15
vegades més llocs de treball intensius en coneixement, i fins a 20 vegades més generació de riquesa. A més a més, per cada
lloc de treball intensiu en coneixement, es generen de mitjana cinc llocs de treball de suport, fet que afavoreix la reducció de
l’atur, contribuint a generar cicles de prosperitat distribuïda en tota l’àrea metropolitana de la ciutat.
 
Una possible estratègia guanyadora és la del disseny de districtes d’innovació, capaços d’allotjar centres de recerca i
transferència de tecnologia punters, companyies intensives en innovació i persones i equips que, col·laborant, puguin generar
nous productes i serveis; que al seu torn puguin generar immenses oportunitats de llocs de treball per a la immensa majoria de
la societat, per la via de centres de producció d’alt valor afegit i hubs intermodals que permetin la competitivitat d’aquests
productes i serveis en el mercat global. En definitiva, una economia fonamentada en la innovació i el mèrit personal.
 
Durant les properes setmanes, MIT Technology Review, el World Economic Forum, i d’altres publicacions d’abast internacional
anunciaran la publicació del primer Atles de Districtes d’Innovació del món, que s’han desenvolupat en el grup de recerca en
Innovació Urbana, com a evolució de la tesi que vaig publicar el 2018 amb el col·lega Jeremy Burke. Si bé aquest primera
edició se centrarà particularment en els 50 Districtes d’Innovació líders en els Estats Units, en el futur s’expandirà a Europa,
Llatinoamèrica, l’Àsia i les altres regions del món. Aquesta nova metodologia, que beu de les fonts d’autors com Évariste
Galois, Ildefons Cerdà, i Louis Durand, així com dels models desenvolupats per Barabasi, Hidalgo, i Hausmann, pot ser una clau
que permeti disposar d’una millor comprensió del fenomen de la innovació a escala urbana, i servir d’estímul i guia per a
prendre millors decisions, i disposar de millors criteris de disseny, també en el nostre territori, a Barcelona i al Camp de
Tarragona, i eventualment esdevenir una clau que obri la porta a una societat que ofereixi oportunitats professionals de
qualitat i ens permeti avançar envers una societat més pròspera, dinàmica, lliure i en últim terme més humana.
 

Ramon Gras és investigador en Innovació Urbana a la Universitat de Harvard, on ha desenvolupat la seva tesi sobre criteris de
disseny per a districtes d’innovació. Ha analitzat els 50 districtes d’innovació de més impacte dels Estats Units, així com quins
són els factors clau fonamentals que permeten als centres intensius en coneixement alliberar el potencial humà de les
persones i els col·lectius. 

Foto: Vista àeria de la Harvard Business School, adjacent al futur Campus Tecnològic de Harvard Allston. 7/12
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Identificar casos de bones pràctiques o establir estudis de benchmarking comparatiu permet identificar els reptes de la
competitivitat regional. La recollida i l’anàlisi d’informació ens porta novament a un cas de l'Estat espanyol, en aquesta ocasió
al País Basc, on les estratègies basades en la creació, la retenció i la captació de talent l’han portat a ser la regió estatal
pionera en termes d’innovació.
 
Consideracions econòmiques i sectorials

 
El País Basc és una de les disset comunitats autònomes que formen l’Estat espanyol. Es tracta d’una demarcació
administrativa NUTS2 (tipologia territorial en terminologia de la Unió Europea). Els seus 2.199.088 habitants es distribueixen
entre les províncies —anomenades territoris històrics— d’Àlaba, Biscaia i Guipúscoa, on destaquen respectivament les ciutats
de Vitòria (249.176), Bilbao (345.821) i Sant Sebastià (186.665). Es tracta d’un territori caracteritzat per una estructura urbana
marcadament polinuclear, on Bilbao té gairebé 1.000.000 d’habitants dins de la seva aglomeració i Sant Sebastià 400.000
habitants.
 
El País Basc representa el 4,7% de la població i el 5,24% del PIB estatal (33.088 PIB per càpita). Tot i tenir un predomini de les
activitats terciàries, on es concentra el 62,1% del PIB regional, no arriba als valors mitjans estatals (66%) a causa de la forta
tradició industrial, àmpliament renovada en algunes de les branques (21,9% del PIB, pel 12% estatal).
 
Sistema educatiu i universitari

 
El sistema universitari basc engloba prop de 50.000 estudiants, repartits entre les tres institucions universitàries que el
componen. La primera, i l’única pública, és la Universitat del País Basc. Es tracta d’una entitat, amb campus d’excel·lència
internacional, localitzada en campus universitaris en cadascuna de les tres principals àrees metropolitanes; està
especialitzada en les branques de les ciències experimentals i de la salut, i se situa a l’interval 601-800 del rànquing THE
mundial d’universitats. Les branques socials, jurídiques i econòmiques, en canvi, són l’àmbit d’especialització de la Universitat
de Deusto, universitat privada implantada a Bilbao i Sant Sebastià que es troba també a l’interval 601-800 del rànquing THE. El
sistema universitari basc es completa amb la Universitat de Mondragón, entitat també privada amb un àmplia història
vinculada amb la Corporació Mondragón, un reconegut referent basc de cooperativisme. En aquest cas es parla d’una
institució especialitzada en ensenyaments tècnics i enginyeries, ciències empresarials, educació i comunicació audiovisual. La
seva presència se centra a Guipúscoa,  tot i que té planejat expandir-se a les dues províncies restants. La distribució del
sistema educatiu universitari és un clar exemple de model que promou i incentiva la mobilitat entre territoris històrics a partir
de l’especialització formativa de cadascuna de les seves institucions.
 
La formació professional també té un important paper dins del sistema educatiu del País Basc. En conjunt, s’ofereixen al
voltant de 170 títols diferents, dividits entre cicles de formació professional bàsica, de grau mitjà, de grau superior i programes
d’especialització. El  Pla Basc de Formació Professional és l'instrument clau que vertebra el sistema a partir de sis principis:
aprendre sobre el futur, afrontar els reptes de la 4a revolució industrial, fer front a nous contextos d’incertesa i complexitat,
impulsar l’aprenentatge col·lectiu, transformar els centres de formació professional en centres d’alt rendiment i, finalment,
promoure la igualtat entre dones i homes en la formació professional. La formació dual, cas també englobat dins de la
formació professional, juga un rol característic dins del sistema educatiu i mostra l’elevada importància que té la col·laboració
entre els centres i les empreses per tal d’oferir programes escolars que donin resposta a les necessitats tant dels mateixos
alumnes, en matèria d’adquisició de competències i habilitats, com de les empreses, si es parla de la producció de talent
adaptat als requeriments de les seves activitats productives.
 
Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I)

 
El sistema de recerca, desenvolupament i innovació del País Basc és un referent d’èxit tant a l’Estat com a Europa. La seva
catalogació com a “regió d’alta innovació” dins del Regional Innovation Scoreboard (2017) la destaca com la regió més 
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innovadora de l’Estat espanyol i com un dels pols d’innovació del sud d’Europa. Algunes de les dades que expliquen aquesta
cultura innovadora són, per exemple, els 1.363 milions d’euros de despesa en R+D (1,85% del PIB), les 18.577 persones (1,79% de
la població activa) ocupades en el sector de la innovació, les 6.020 publicacions científiques o les 209 patents europees
sol·licitades.
 
L’instrument que vertebra el sistema d’R+D+I és el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació - Euskadi 2020, desenvolupat i
coordinat pel Govern Basc. Aquest document se centra en un conjunt d’objectius essencials per establir una estructura
empresarial avançada, atreure empreses líders en mercats globals, vertebrar una sistema de ciència i tecnologia que aporti
valor o convertir-se en un pol avançat de talent. Conjuntament amb el Quadern estratègic de R+D+I basca a Europa, que se
centra en la internacionalització de la recerca i la innovació basca, conformen el marc estratègic que envolta el model de
desenvolupament regional implantat al País Basc durant els darrers anys.
 
A banda de l’important rol desenvolupat per les universitats i el sector empresarial, dins l’àmbit de l’R+D+I cal destacar també
l’existència d’altres tipologies d’entitats, com ara centres d’investigació bàsica i d’excel·lència (BERC),  centres d’investigació
cooperativa (CIC), corporacions tecnològiques (Tecnalia o IK4), Fundació Ikerbasque i Orkestra.
 
Estratègia d’especialització intel·ligent (RIS3)

 
Com a territori NUTS2, el País Basc disposa de les competències necessàries per desenvolupar la seva pròpia estratègia
d’especialització intel·ligent. Després de fer una identificació col·lectiva de prioritats i de sectors, l’Estratègia RIS3 Euskadi va
optar per la fabricació avançada, l’energia, les biociències de la salut, els ecosistemes, l’alimentació, l’habitat urbà i les
indústries culturals i creatives com els sectors més adients per al projecte.
 
Posteriorment, es van determinar tres àmbits estratègics sobre els quals pivotar la resta del conjunt anterior: energia,
fabricació avançada i biociències i salut. Actualment es treballa dins d’aquells àmbits de gran valor afegit, per tal de generar
impacte directe en creixement econòmic, regional i laboral.
 
L’estratègia es vertebra en tres fases diferents. La primera  se centra en governança, focalització i visualització; la segona
posa èmfasi en la creació de grups temàtics de treball, identificació d’espais d’oportunitat, projectes estratègics, comunicació
i monitorització. Finalment, la darrera fase s’estructura al voltant de dinamitzar els grups de pilotatge, impulsar projectes
col·lectius, potenciar la recerca, promoure el talent i augmentar la sensibilització de la població basca.
 
Governança

 
El País Basc gaudeix de la plena capacitat d’autogovern, d’acord amb l’Estatut d’autonomia basc del 1979. Les seves entitats
governamentals es reparteixen les competències fiscals, sanitàries, de seguretat, educatives i d’organització territorial. El
sistema de governança basc té tres actors principals: el Govern Basc, el màxim òrgan regional, que exerceix les funcions
executives i administratives; el Parlament Basc, que implementa les funcions legislatives, i els governs provincials, en aquest
cas anomenats diputacions forals.
 
Les diputacions forals són entitats governamentals amb una tradició històrica. En termes generals, i banda de les
competències tributaries, viàries, d’obres públiques i mediambientals, poden ser catalogades com les entitats vinculades amb
l’impuls del creixement econòmic.

Figura 1: Organigrama del Consell Basc de Ciència,
Tecnologia i Innovació (CVCTI). Font: CVCTI. 

La principal particularitat del sistema de
governança basc es troba dins de l’àmbit de
l’R+D+I, on el rol principal el desenvolupa el
Consell Basc de Ciència, Tecnologia i
Innovació (CVCTI). Aquest depèn directament
del Govern Basc, com es pot observar a la
figura 1, i està format per membres provinents
de les entitats governamentals, el sistema
educatiu i el teixit empresarial.
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Hi destaquen el president del govern autonòmic o lehendakari, els rectors de les universitats, representants provinents de la
quàdruple hèlix com a agents socials, el món empresarial, les diputacions forals o les conselleries del govern autonòmic.
 
Les seves funcions engloben tot l’àmbit de l’R+D+I. Són, entre d’altres, establir línies estratègiques per a les polítiques públiques
en ciència i R+D+I, acordar els objectius i les prioritats del sistema d’R+D+I basc, orientar el govern autonòmic, impulsar noves
infraestructures, aplicar accions que propiciïn la interacció entre agents regionals, ajudar en la política de promoció, captació
i retenció de talent en l’àmbit de la recerca o aprovar l’informe anual de seguiment, execució i actualització del Pla Estratègic
de Ciència, Tecnologia i  Innovació.
 
El sistema de governança basc es completa amb Innobasque, l’agència basca d’innovació, que impulsa la innovació donant
suport a la col·laboració entre agents i ajudant el Govern Basc i les organitzacions territorials en el disseny, implementació i
avaluació de polítiques al voltant de la ciència, la tecnologia i la innovació.
 
Comparativa amb la Catalunya Sud

 
A diferència d’edicions anteriors, en aquesta ocasió volem visualitzar les diferències entre el context basc i el català pel que
fa, per exemple, a la relació entre les polítiques d'innovació i desenvolupament. A grans trets, el País Basc evidencia els
beneficis que aporta la vertebració d’un ecosistema que congrega empreses innovadores, universitats, centres de recerca i
talent dins d’un entorn regional basat en el coneixement i en la innovació com a eines per promoure el desenvolupament.
 
A partir del cas basc, detectem elements interessants en relació amb la Catalunya Sud. El primer és la clara voluntat de crear
un pol de coneixement mitjançant la creació, retenció i atracció de talent. Projectes com el Plan de Ciencia, Tecnología e
Innovación, on s’incorpora el talent com a base, o l’Estratègia RIS3 Euskadi, que també vetlla per potenciar i atreure talent,
són clars exemples d’accions que, mitjançant l’impuls de la formació acadèmica, aconsegueixen dinamitzar la societat i nodrir
el teixit empresarial amb capital humà altament qualificat.
 
En matèria d’R+D+I és summament complicat poder aplicar o replicar directament estratègies o polítiques com l’elevada
despesa en aquest àmbit, a causa principalment de la manca de competències per part del govern regional de la Catalunya
Sud. Però, alhora, la relació existent entre Euskadi i els seus territoris històrics, fent referència als clars criteris de coordinació
existents, pot ser un element de reflexió aprofitable per al cas català i la realitat establerta al nostre territori.
 
Determinats aspectes de la governança permeten també reflexions interessants per a la Catalunya Sud. Per exemple, el
Consell Basc de Ciència, Tecnologia i Innovació (CVCTI) és un exemple públic d’instrument vertebrador que dinamitza el
territori mitjançant un conjunt d’estratègies regionals que donen resposta a les necessitats i reptes del sistema d’R+D+I. En
aquest cas específic, es fa mitjançant la creació d’un òrgan que serveix de punt de trobada on els principals agents polítics,
els rectors de les tres universitats i representats de les principals empreses i entitats basques treballen en equip. D’aquesta
manera posen en comú les idees i experiències per promoure estratègies, polítiques i accions especifiques, mitjançant una
presa de decisió conjunta, amb l’objectiu final de promoure un model de desenvolupament regional centrat en el coneixement
i la innovació.
 
Com a conclusió final, i a partir del fet de treballar amb el cas del País Basc, és essencial reflexionar sobre el concepte de
regió del coneixement, no només en clau de la mateixa demarcació, sinó també pel que fa a la relació amb els nivells
administratius superiors i la necessària coordinació de polítiques entre entitats de diferents nivells.
 
Josep Maria Piñol Alabart i Antonio Calero López

Tècnics de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement
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El Centre d’Excel·lència Global en Tecnologia per a Films de Plàstics, integrat a la xarxa europea PackStudios, s’orienta a
garantir processos d’innovació dels envasos de plàstic, i
El Centre de Servei Tècnic i Desenvolupament alineat al negoci de Dow Industrial Solutions.

Aquesta secció presenta espais de la regió Catalunya Sud representatius en la configuració del territori com a regió del
coneixement. Així, s’hi mostren 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.
 
Dow combina una de les carteres tecnològiques més àmplies de la indústria amb la integració dels seus actius, innovació
especialitzada i presència global, amb l’objectiu d’adquirir un creixement rentable i convertir-se en l’empresa de ciència dels
materials més innovadora, centrada en el client, inclusiva i sostenible del món. El portafolis de materials d’alt rendiment,
productes industrials intermedis i plàstics de Dow ofereix una àmplia gama de productes i solucions diferenciats basats en la
ciència per a clients en segments de mercat que abasten l’embalatge, la indústria i infraestructura i els béns de consum. Dow
opera globalment en 113 plantes de producció de 31 països i dóna feina, aproximadament, a 37.000 persones. A Europa,
Orient Mitjà, Àfrica i l’Índia, la companyia té 38 centres de producció en 15 països.
 
Dow Chemical Ibérica és una de les filials europees i es va introduir per primera vegada a Espanya l’any 1960. Actualment
gestiona 4 centres situats a Tarragona, Ribaforada i Tudela (Navarra), i Estarreja (Portugal), té la seva seu central i oficina de
ventes ubicada a Madrid.
 
El Complex Industrial de Dow a Tarragona compta amb dos subpolígons de producció: la Fàbrica d’Olefines (o Complex
Nord), a la Pobla de Mafumet i la Planta de Derivats d’Etilè (o Complex Sud), a la Canonja. La Catalunya Sud és un centre
estratègic per Dow i l’any passat es va situar al capdavant del nou South European Hub creat amb l’objectiu de liderar els
centres Dow al sud d’Europa (això és, Espanya, Portugal, Itàlia i Turquia).
 
Dow Chemical Ibérica, S.L., va tancar l’exercici comptable del 2018 amb una xifra de negoci de 1.257 milions d’euros, el que
suposa un increment del 5% pel que fa al 2017. Així mateix, la companyia va incrementar les seves inversions en capital
destinades a les fàbriques d’Espanya. Es van invertir 53 milions de dòlars en el complex industrial de Dow Tarragona,
concretament al Projecte de Migració amb ABB del Sistema de Control del Cracker.
 
R+D+I

 
A la Catalunya Sud hi ha dos dels tres centres de recerca de Dow a Espanya:

 
Reptes de futur

 
El gran repte de Dow per al 2018 va ser tirar endavant el procés de fusió amb DuPont i treballar en la preparació de la
posterior separació del holding empresarial DowDuPont. Una vegada consolidat aquest pas (l’1 d’abril de 2019), Dow i la seva
seu a Ibèrica es preparen per ser la companyia de ciència de materials més innovadora, centrada en el client, inclusiva i
sostenible del món. Aquesta nova ambició s’articula sota el lema: Seek Together.
 
La visió de Dow ha evolucionat per reflectir una ambició de lideratge compartit. De fet, aquest canvi consisteix en pensar de
manera diferent passant d’una visió pròpia a una visió compartida amb els clients, en un constant diàleg que consideri a cada
pas el seu punt de vista i les seves necessitats.
 
La nova Dow té el repte de liderar el mercat en tres segments claus: Performance Materials & Coatings; Industrials

Intermediates & Infrastructure i Packaging & Speciality Plastics.

 
 

Descobrint Catalunya
Sud: Dow
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La Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible. Creada l’any 2005, promou el coneixement i la sensibilització al
voltant de la sostenibilitat.
Premi Dow. Inaugurat fa més de 40 anys, reconeix els mèrits acadèmics dels alumnes que finalitzen els estudis d’Enginyeria
Química a la URV i els ofereix la possibilitat d’adquirir habilitats professionals i desenvolupar capacitats humanes a partir
d’una oportunitat laboral.
Solutionism Awards i Sustainability Awards. Aquests premis de reconeixement de l’excel·lència acadèmica s’emmarquen en
un programa de col·laboració creat el 2014 entre l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química (ETSEQ) de la URV i Dow.

Paral·lelament, Dow Ibèrica ha establert els seus propis reptes per garantir que les seves seus, plantes i centres de producció
d’Espanya i Portugal segueixin sent claus per la corporació.
 
Millorar la competitivitat és un imperatiu constant que representa, a la vegada, importants oportunitats. En aquest sentit, el
Manufacturing 4.0 (o Indústria 4.0) s’ha convertit en una de les palanques per avançar. Les iniciatives i projectes de
Manufacturing 4.0 que s’estan desenvolupant a Espanya i Portugal milloraran l’eficàcia, la productivitat de les plantes i,
encara més, la seguretat dels empleats i col·laboradors.
 
La seguretat continua sent una prioritat per Dow i l’esforç i compromís de tots i cadascun dels empleats i empreses de serveis
que van fer possible que l’any 2018 fos un dels millors en aquesta àrea.
 
El debat social sobre els plàstics també continua planejant grans reptes. Dow es compromet amb projectes i associacions, la
fi de les quals sigui mantenir l’entorn lliure de residus perquè és important per al seu futur i el futur del planeta. Perquè tots els
plàstics són massa valuosos per malgastar-los. Internament, s’aposta per tecnologies i productes que fomentin el reciclatge de
plàstics, contribuint així a l’economia circular i garantint el valor d’una segona vida.
 
La importància del talent

 
La clau per a l’èxit i la competitivitat de les empreses són les persones. En aquest sentit, Dow prioritza la inclusió i la diversitat
en el procés d’organització intern, fins a punt que Dow se situa entre les empreses més inclusives del món d’acord amb el
rànquing Diversity Inc (2019).
 
Darrerament diversos informes han identificat un dèficit pel que fa a les vocacions científiques i, sobretot, s’han evidenciat
grans diferències de gènere. Per respondre-hi Dow va crear el Programa STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i
Matemàtiques) Ambassadors, un programa de voluntaris amb 3.000 treballadors que s’encarreguen de fer extensible la seva
passió a escoles i famílies, amb la voluntat d’incrementar la consciència sobre el paper de la ciència en les accions
quotidianes.
 
Dow i Universitat Rovira i Virgili: una aliança clau

 
La Universitat Rovira i Virgili (URV), que s’ha situat per quart any consecutiu, entre les 500 millors universitats del món de menys
de 50 anys del rànquing Times Higher Education (THE), segueix sent una universitat estratègica per Dow a la regió d’Europa,
Orient Mitjà, Àfrica i Índia (EMEAI) i la col·laboració històrica entre ambdues institucions a través de diversos programes i
activitats.
 

 
A més, destaquen els premis Dow als avantprojectes de 1r-4t curs d’Enginyeria Química, les estades dels estudiants en
pràctiques externes, la col·laboració en projectes de final de grau i màster o la Workexperience Dow-ETSEQ, entre d’altres. Un
conjunt d’accions que cerquen l’excel·lència i el talent per proveir solucions sostenibles de futur per a la regió Catalunya Sud.
 
Per més informació, consulti el darrer Informe Públic de Dow Chemical Ibérica:
https://es.dow.com/es-es/sala-de-prensa/informes
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