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El motor del coneixement
diaridigital.urv.cat/el-motor-del-coneixement/

Editorial
La Unió Europea ha alineat els objectius de les seves polítiques d’acord amb un
enfocament principal: convertir la innovació en una prioritat per a totes les regions. Per
aquesta raó, les grans partides d’aquest mandat estan destinades a estimular projectes
estratègics i innovadors, catalitzar la competitivitat i crear valor afegit, amb l’objectiu
d’assolir uns indicadors que palesin una societat més justa, més cohesionada i, per tant,
més feliç. Tot plegat constitueix una declaració expressa de voler evolucionar cap a una
societat basada en el coneixement.

En aquest context, pren forma l’estratègia RIS3 (Research and Innovation Smart
Specialisation Strategy), que insta les regions a dissenyar i implementar la seva estratègia
d’especialització intel·ligent, amb l’objectiu de potenciar els sectors d’especialització
econòmics per afavorir la competitivitat i la internacionalització a les regions europees.

Quin és el paper de la universitat en l’estratègia d’especialització intel·ligent?
Aquesta edició us convida a reflexionar sobre el paper de la universitat en l’estratègia
d’especialització intel·ligent a partir de l’article “Política regional, RIS3 i universitats”.
L’entrevista amb el Dr. Castellanos Maduell, secretari general del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, ens permetrà
entendre la importància de l’estratègia RIS3CAT per a Catalunya i aprofundir-hi en els
seus instruments i sistemes de monitoratge. D’altra banda, Jordi Cartanyà Solé, director
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executiu de Demola Southern Catalonia, presenta Demola Global com una eina
d’intel·ligència col·lectiva a partir de la qual s’estimula el talent i la col·laboració entre
diferents agents per promoure estratègies d’innovació oberta. A la secció de regions del
coneixement, la regió italiana de Trento esdevé un referent en matèria de governança i
especialització intel·ligent. Per últim, l’empresa Biosfer Teslab, una spin-off de la URV
sorgida de la recerca universitària, es presenta com un cas innovador d’èxit en el sector de
la biotecnologia.

Quina és la visió de futur que us sorgeix arran de la lectura d’aquesta edició? Us
convidem a participar amb els vostres comentaris i opinions per articular entre tots una
proposta de valor cap al coneixement.

Francesc Xavier Grau Vidal

Director de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement URV
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Política regional europea, RIS3 i universitats
diaridigital.urv.cat/politica-regional-europea-ris3-i-universitats/

per Francesc Xavier Grau Vidal
En els capítols anteriors s’ha vist com, i per què, la política regional europea ha introduït
criteris de societat del coneixement per accedir als diferents fons de cohesió, a través de
l’exigència d’una estratègia regional i nacional d’especialització intel·ligent basada en la
recerca i la innovació, RIS3. D’aquesta visió i definició, és evident que les diferents regions
han de comptar amb els seus actius en coneixement: centres de recerca, centres
tecnològics, hospitals i, sobretot, universitats. Les universitats constitueixen el nucli de la
societat del coneixement, per la seva doble funció, de formació dels ciutadans als més alts
nivells, els necessaris en un sistema productiu basat en el coneixement (cal recordar
l’objectiu del 40% de formació superior en una cohort, que es marca l’estratègia Europa
2020), i de generació de coneixement fonamental i aplicat en tots els àmbits científics.

Malgrat aquesta evidència, el programa RIS3 no acaba de ser explícit en el sentit
d’involucrar les estructures de coneixement, que sí que, en canvi, hi són permanentment
convidades, en particular les universitats. Ben probablement, aquesta prudència està
relacionada amb la necessitat de preservar l’autonomia institucional inherent a la definició
d’universitat a l’Europa democràtica i avançada, que ha d’evitar sempre l’establiment d’una
relació de dependència funcional de la universitat amb relació a l’administració i/o a les
institucions de govern polític. Sigui com sigui, les universitats estan clarament convidades a
involucrar-se en les estratègies de desenvolupament regional, i les administracions a
facilitar i aconseguir la seva participació.

Són diversos i significatius els documents editats per la Comissió Europea en aquest
sentit. Ja en preparació del septenni 2014-2020, l’any 2011 els llavors comissaris de
Política Regional, Johannes Hahn, i d’Educació, Cultura, Multilingüisme i Joventut,
Androulla Vassiliou, firmaven conjuntament el document Connecting Universities to
Regional Growth: A Practical Guide (A guide to help improve the contribution of universities
to regional development, with a view to strengthening economic, social and territorial
cohesion, in a sustainable way). A continuació se’n reprodueix íntegrament el seu text de
presentació del document, perquè descriu perfectament l’orientació de la política RIS3 i el
paper que esperen que les universitats hi puguin tenir:
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L’estratègia Europa 2020 posa en relleu el paper clau de la innovació per contribuir al
creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Les regions són llocs importants per a la
innovació per les oportunitats que ofereixen d’interacció entre les empreses, les autoritats
públiques i les societats civils.

En la resolució dels grans reptes de la societat, que tenen tant dimensió global com local, les
universitats i altres institucions d’educació superior tenen un paper clau a desenvolupar en la
creació de coneixement i la seva transformació en productes innovadors i serveis públics i
privats, un procés que pot involucrar les arts creatives i les ciències socials, així com els
científics i tecnòlegs. Aquest paper s’ha destacat en l’agenda aprovada per la Comissió al
setembre de 2011 per a la modernització dels sistemes d’educació superior a Europa.

Hi ha una àmplia gamma de mecanismes disponibles per facilitar aquest procés de
transformació de coneixement en innovació. Entre d’altres, l’assessorament i els serveis a les
pimes, la col·locació dels graduats en aquest tipus d’empreses, la incubació d’empreses
derivades (spin-off) en parcs científics i tecnològics, la facilitació de xarxes de clústers
empresarials i la satisfacció de les necessitats de qualificació del mercat laboral local. Totes
aquestes activitats i moltes més poden trobar suport en virtut de la política de cohesió, encara
que les condicions poden ser diferents d’una regió a una altra, en funció de les prioritats i
normes aplicades per les autoritats responsables dels programes operatius relacionats.

Aquesta Guia de la UE “Connexió de les universitats al creixement regional” ha estat
dissenyada per permetre a les autoritats públiques la promoció de la participació activa de les
universitats i altres institucions d’educació superior en les estratègies regionals d’innovació
per a una especialització intel·ligent, en cooperació amb els centres de recerca, les empreses i
altres socis en l’àmbit social. També pot ser utilitzada pels socis acadèmics i empresarials per
explorar els beneficis que poden esperar de treballar junts per al desenvolupament regional.
D’altra banda, aquesta guia podria donar suport a les persones interessades a presentar una
sol·licitud al Premi RegioStars 2013 sobre bones pràctiques i cofinançat per la política de
cohesió.

Per tal de maximitzar l’eficàcia de les universitats en la contribució al creixement regional, la
guia ofereix una anàlisi del seu possible paper i presenta una sèrie de mecanismes possibles de
participació. S’hi exploren les maneres de superar les barreres, de crear capacitats i posar en
pràctica partenariats i processos de lideratge per interconnectar els diferents integrants dels
sistemes regionals d’innovació. Aquestes qüestions s’il·lustren mitjançant exemples pràctics i
estudis de casos extrets d’una varietat de fonts i documents.

No es tracta d’una publicació de caire acadèmic, sinó d’una eina pràctica amb recomanacions,
que forma part d’una sèrie de guies preparades en el marc de la Plataforma d’Especialització
Intel·ligent establerta per la Comissió per a la prestació d’assistència metodològica i guies
pràctiques als responsables de polítiques nacionals i regionals que participen en el disseny i el
desenvolupament de les estratègies d’innovació per a una especialització intel·ligent. El seu
objectiu és facilitar les discussions entre les parts interessades.

Aquesta guia serà d’utilitat per preparar el proper període de programació (2014-2020). De
fet, segons les propostes recentment adoptades per la Comissió per als futurs reglaments de la
política de cohesió, els mecanismes de participació exposats aquí continuen sent elegibles,
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inclosa l’assistència tècnica, sempre que es compleixin algunes condicions, com ara una
apropiada estratègia d’innovació per a una especialització intel·ligent.

Totes les regions poden fer ús complet dels últims anys del període de programació actual per
provar, millorar i donar suport als mecanismes de participació que aquí es presenten per
obtenir una millor connexió de les universitats amb el creixement regional. D’altra banda, les
universitats podran apreciar les oportunitats que les seves regions els ofereixen per a les seves
activitats com a “laboratoris vivents” oberts a les relacions internacionals.

El document proporciona un conjunt de recomanacions, adreçades a l’administració i a les
universitats. És significatiu que s’hagi basat en l’estudi de cinc casos de relació ben
establerta entre universitat i regió, seleccionats al llarg d’Europa, i que un d’aquests
casos és, precisament, el de la Universitat Rovira i Virgili i el seu paper amb la societat
de la Catalunya Sud.

El document bàsic de la Comissió que ha de servir de guia per a l’elaboració d’estratègies
d’especialització intel·ligent és Guide to Research and Innovation Strategies for Smart
Specialisations (RIS 3) (2012). Aquí s’hi pot trobar una referència constant al paper crucial
d’universitats i centres de recerca (“it is crucial that knowledge is identified and activated
elsewhere, such as in universities or public research institutes”) i, en particular, a la seva
necessària participació en els estadis inicials de la configuració de l’estratègia
d’especialització intel·ligent, de configuració de la visió i d’elaboració dels estudis de
diagnosi i revisió. També en el seu paper de lideratge i contribució en la governança
(“Universities and other knowledge institutions should be closely linked to the process of
designing national/regional innovation strategies for smart specialisation. They are needed
to develop several steps of these strategies and they can also act as intermediary bodies
for the implementation of several delivery instruments that are described in this guide”).

Finalment, entre molts altres documents descriuen i guien la política regional basada en el
coneixement, val la pena citar The role of Universities and Research Organisations as
drivers for Smart Specialisation at regional level (2014), en què, com diu el títol, es descriu
específicament el paper que universitats i centres de recerca han de tenir en
l’especialització intel·ligent de les regions. Així s’hi expressen els experts autors del
document:

En el context de l’actual crisi socioeconòmica, juntament amb una economia cada vegada més
globalitzada, Europa i les seves regions s’enfronten a nous reptes per a la recuperació
econòmica i el creixement. El concepte d’especialització intel·ligent, basat en el
desenvolupament i l’explotació de l’economia del coneixement d’una manera nova, és una
resposta a aquest nou panorama, amb l’objectiu de tancar l’escletxa entre les regions
europees i també augmentar-ne la competitivitat a escala mundial. Les universitats i els
centres de recerca, com a fonts de creació i difusió del coneixement i la innovació, tenen un
paper fonamental en aquest procés. La qüestió és com això es pot aconseguir d’una manera
òptima.

Es tracta, doncs, d’un document fonamental en què es poden trobar recomanacions sobre
universitats i estratègies d’especialització intel·ligent adreçades a la mateixa Comissió
Europea, als governs estatals, als governs regionals i a les mateixes universitats; unes
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recomanacions que per la seva extensió no es reprodueixen aquí però que val la pena
atendre. En tot cas, torna a ser molt significatiu que el document fa servir tres casos
d’exemple: el de França i els pols de competitivitat, els dels contractes programa entre
administració i universitats a Àustria, com a instrument per promoure la seva implicació
regional, i el de la Catalunya Sud, com s’esmenta en el document, i la implicació de la
Universitat Rovira i Virgili en la transformació econòmica i l’especialització industrial
de la regió.

L’entrada en vigor de l’Estratègia Europa 2020, i en particular dels requeriments RIS3 per
accedir als fons de cohesió i estructurals, ja està començant a incidir també en la política
universitària. A títol indicatiu, amb motiu del seu 650 aniversari, la Universitat de Viena va
organitzar un seminari titulat “Universitats globals i el seu impacte regional”, en el qual
precisament reclamava aquest paper d’impacte regional per garantir que les universitats
considerades globals també fossin tingudes en compte. Deixant de banda
l’autodenominació d’universitat “global”, és significatiu que una universitat gran i amb tanta
història com la de Viena reclami també un paper regional.

En aquests moments, també la Global University Network for Innovation (GUNi) enllesteix
el que ha de ser el seu 6è Informe mundial sobre l’educació superior, amb el significatiu
títol en aquesta edició de: Towards a socially responsible higher education institutions,
globally and locally engaged, en què precisament s’analitza la necessitat d’un doble
compromís per part de les universitats: amb la societat global i el planeta, i amb la societat
més propera, que les crea i les suporta. El que Grau (2016) defineix com la “universitat
glocal”.

Les universitats investigadores públiques són institucions universals per definició, en la
mesura que el coneixement és un i global, tant pel que fa a la formació al més alt nivell
com a la recerca. En aquest sentit, són institucions amb clara vocació i projecció global.
Tanmateix, totes estan radicades en un lloc, una ciutat, una regió i un país, en el de la
societat que va decidir crear-les i que essencialment les suporta amb recursos públics (les
universitats privades també poden tenir implicació regional o local, però no ha de formar
part forçosament de les seves obligacions). Amb apreciables diferències entre un país i un
altre al llarg d’Europa, tots els països europeus han desenvolupat un sistema universitari
de base pública que, en el decurs dels anys, s’ha estès completament als territoris
respectius i ha constituït, de fet, un sistema d’universitats implantades regionalment.

La figura 1, extreta de Territorial potentials in the European Union, una publicació de
NordRegio (2009), dóna una imatge ben gràfica de com es distribueixen les universitats
investigadores a Europa, cobrint tots els territoris i totes les regions (a la figura 1 estan
identificades les NUTS2 pel seu percentatge de persones en edat laboral amb nivell
educatiu superior). Pràcticament no hi ha cap regió sense ciutats universitàries.

Figura 1. Distribució d’universitats i identificació amb regions NUTS2
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Font: Nordregio Working Paper 2009:6.

La taula 1, a continuació, serveix per tenir una visió de la dimensió d’aquests sistemes en
països de la mateixa dimensió que Catalunya: Suècia, Àustria, Dinamarca, Finlàndia i
Irlanda, amb l’afegit d’Escòcia, com a regió NUTS2 de dimensió semblant a Catalunya i
amb un bon sistema universitari centenari. Aquest és un conjunt de països relativament
reduït, la qual cosa el fa abordable per a un estudi exhaustiu, però dóna una visió de
sistemes universitaris prou representativa dels que hi ha a tota l’Europa occidental (els 15
països de la UE d’abans de la incorporació dels països de l’Est, amb sistemes universitaris
en transformació).

Taula 1. Dades dels sistemes universitaris de països europeus amb dimensió semblant a
Catalunya
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Font: elaboració pròpia.

La taula també inclou dades de tipus econòmic, només a títol informatiu, atès que no seran
utilitzades en aquest apartat (permeten, però, comparar també les dimensions
econòmiques i calibrar el recorregut de creixement que encara hauria de fer el sistema
universitari català). Les informacions més rellevants de cara a aquest apartat són:

La majoria d’universitats són públiques (89%), en una proporció molt més elevada
que la catalana (67%) –també és així a la resta de països de la UE-15, mentre que
en països de l’Est creix el nombre d’universitats privades–.
En qualsevol cas, les universitats públiques acullen la gran majoria d’estudiants (97%
en aquests països, 90% a Catalunya).
La majoria de països europeus (també els que no són en aquesta taula) tenen un
sistema dual d’universitats (docents i de recerca). No és així a Catalunya (com a
Espanya i com, també, a Itàlia o França).
En total, en aquests països hi ha una universitat pública per cada 200.000 habitants
(en el total d’Europa occidental, una per cada 400.000); a Catalunya gairebé una per
cada milió. És a dir, en comparació, el sistema universitari públic està molt poc
desenvolupat a Catalunya.
Les universitats públiques de recerca, les més rellevants en generació de
coneixement, són una per cada 500.000 persones (700.000 en el conjunt de l’Europa
occidental). Com que Catalunya no en té de docents, també en són una per cada
milió d’habitants.
El total d’estudiants universitaris de Catalunya, tant per universitat com per població,
és un 25% inferior al que hi ha en aquests països; això també indica una capacitat
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de creixement d’aquesta dimensió, en la mesura que es desenvolupi l’economia del
coneixement i en creixi la demanda.

Amb la informació de la taula 1 i la imatge proporcionada per la figura 1 es pot veure com
la distribució d’universitats investigadores en un país pot, per dimensió, configurar una
xarxa efectiva de nusos de generació i transmissió de coneixement amb impacte a escala
regional, compatible amb el que cada institució ha de tenir a escala global.

Les universitats investigadores, com altres grans infraestructures públiques d’un país, com
ara els hospitals terciaris, també han de tenir una dimensió suficient (humana, física i,
finalment, econòmica) per poder garantir la formació i la generació de coneixement de
nivell global en tots els àmbits de coneixement. La taula 1 mostra que els recursos públics
que s’hi dediquen varien de país en país, però dins un ordre comparable, tant si es mira
per dimensió humana com econòmica; la universitat de recerca europea (que és molt
majoritàriament pública) requereix uns recursos totals que oscil·len entre els 600 i els 800 €
per habitant, o entre l’1,1 i l’1,4% del PIB. I, en termes absoluts, una població de l’ordre de
500.000 persones i/o un PIB de l’ordre de 20.000 M€. Aquestes xifres de referència són
importants perquè mostren la dimensió humana i econòmica necessària d’una regió per
tenir la capacitat completa, suportada en una universitat investigadora competitiva
internacionalment, d’endegar projectes també complets en l’àmbit de la societat del
coneixement. La taula 1 mostra també com Catalunya (i més la regió de Tarragona) ha de
desenvolupar encara més el seu sistema universitari, en paral·lel a haver de desenvolupar
encara més la seva economia del coneixement; però també com la regió de Tarragona té
una dimensió humana i econòmica més que suficient per sustentar un sistema de
coneixement complet, amb 800.000 habitants i 20.000 M€ de PIB.

Principals conclusions de l’apartat

1. Les universitats, junt amb totes les infraestructures de coneixement (centres de
recerca, centres tecnològics, etc.), estan cridades a involucrar-se en les estratègies
d’especialització intel·ligent de les regions. Són identificades com a elements crucials
que haurien de participar en la construcció de la visió, en el disseny, en l’execució i
en el seguiment.

2. Les universitats investigadores europees, molt majoritàriament públiques,
constitueixen una xarxa de coneixement que cobreix totes les regions d’Europa i,
efectivament, poden constituir el nucli de les estratègies RIS3, involucrant-se en el
desenvolupament de la seva regió com a regió del coneixement.

3. Una universitat investigadora ha de tenir una dimensió suficient que garanteixi la
qualitat del seu impacte global en tots els àmbits de coneixement; per això, cal també
que la regió que les sustenta tingui dimensions humanes i econòmiques suficients,
que es poden estimar en una població de l’ordre de 500.000 persones i un PIB de
l’ordre de 20.000 M€ anuals.

4. La regió de Tarragona té les dimensions humana i econòmica suficients per
sustentar una universitat investigadora completa.

5. Tant la Universitat Rovira i Virgili com el global del sistema universitari públic català
haurien de créixer en dimensió (en nombre d’estudiants, però sobretot en recursos)
per cobrir la demanda de formació i de recerca derivada del desenvolupament de
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l’economia del coneixement.

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.
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L’aliança per a la innovació Demola Global arriba a la
Catalunya Sud

diaridigital.urv.cat/lalianca-per-a-la-innovacio-demola-global-arriba-a-la-catalunya-sud/

Demola és una aliança global per a la cocreació entre organitzacions i universitats que va
néixer a Tampere (Finlàndia) ara fa deu anys. La iniciativa va sorgir de la mà de Nokia i la
Universitat Tecnològica de Tampere davant el repte que suposa per a les organitzacions,
fins i tot les grans empreses que tenen molts recursos necessiten explorar el futur i innovar
a partir de perspectives diverses i fresques. Aquesta és la principal aportació dels joves
universitaris de diferents disciplines quan configuren equips cocreatius amb els
professionals de les organitzacions per generar solucions (demos) a reptes reals que es
plantegen.

Demola està present actualment en 26 localitzacions de 4 continents i aplega més de 1.000
organitzacions privades i públiques i 65 universitats que han desenvolupat quasi 4.000
projectes d’innovació. Ara, de la mà de la Universitat Rovira i Virgili com a operadora,
Demola Global arriba a la Catalunya Sud. És un dels primers llegats tangibles del projecte
“Catalunya Sud: Regió del Coneixement”, ja que és a partir d’una visita ara fa dos anys a la
regió de Tampere que Demola ha anat prenent forma a la nostra regió.
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Mapa mundial en què s’hi mostren les localitzacions de Demola Global. Font: Demola Global

Quin valor aporta Demola

Les organitzacions aliades a Demola manifesten que els ha canviat la cultura d’innovació
utilitzant aquest instrument de cocreació oberta de manera sistemàtica: han ampliat la
capacitat d’obrir noves oportunitats de negoci o servei, han fet front a preguntes o reptes
complexos i han visualitzat els impactes de tecnologies emergents sobre la seva activitat.
Així mateix, els seus professionals (qualsevol d’ells es pot implicar en els projectes
Demola) parlen que el principal valor és poder obrir la ment i explorar el futur interactuant
amb joves universitaris que tenen mirades molt diverses i enriquidores.

Els més de 20.000 universitaris que han participat fins ara en projectes Demola arreu del
món aprenen metodologies d’innovació, interactuen en equips multidisciplinaris i
experimenten què és treballar en casos reals cercant valor i generant prototips de solució
en un temps restringit.

Les ciutats i regions on Demola fa més anys que s’ha implantat experimenten un salt
notable en el seu dinamisme innovador. En algunes d’elles Demola forma part dels seus
clústers i plataformes d’innovació com a eina de cocreació i innovació oberta.

Per la seva banda, les universitats que participen en aquesta iniciativa veuen com els seus
estudiants tenen accés a una experiència d’aprenentatge única que els prepara per a la
carrera professional i els proporciona desenvolupament personal. A més, la gran majoria
dels participants en projectes Demola manifesten que durant el treball intens que realitzen
tenen una sensació de passar-ho bé i haver guanyat confiança en si mateixos.

Com funciona Demola

Les organitzacions que volen participar en aquesta iniciativa signen un acord marc de
treball amb Demola Global i la URV, després del qual s’exploren de manera creativa els
possibles projectes inicials Demola per desenvolupar. Un cop detectats i calendaritzats en
els diferents lots de projectes anuals, es difonen les propostes entre els estudiants de la
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URV i es fa un procés per escollir els perfils d’estudiants (de grau –darrers cursos–, màster
o doctorat), que han estat definits prèviament. En paral·lel, l’organització escull els
professionals que formaran part de l’equip amb els estudiants.

Els projectes es desenvolupen durant vuit setmanes intenses amb una metodologia
Demola de cocreació de provada solvència i facilitades per un professional expert en
treball en equip i mètodes d’innovació que ha rebut la certificació Demola. En finalitzar el
projecte, el resultat es plasma en un prototip i s’afegeix tota la informació que s’ha generat
durant el procés cocreatiu i les decisions que s’han pres.

És important remarcar que els estudiants i l’organització tenen dret d’explotació dels
resultats finals, amb la possibilitat que l’organització faci una oferta de compra explícita
dels drets totals. En aquest marc d’explotació de resultats, alguns equips d’estudiants
decideixen explorar la creació d’una start up, tendència que Demola Global potenciarà
properament.

Demola Southern Catalonia

Demola Southern Catalonia ha iniciat el seu camí ara fa un any. En aquesta fase inicial
d’implantació a la regió ja es compta amb organitzacions aliades que volen implantar
sistemàticament aquest instrument en la seva estratègia d’innovació. L’Ajuntament de
Reus, la mateixa URV o l’ICS-Camp de Tarragona són les primeres institucions públiques
que estan experimentant amb Demola. El Grup Candor, SA i el Grup Pintaluba són les
empreses privades, ambdues multinacionals de referència en els seus àmbits de treball,
que s’han convertit en aliats Demola.

Els projectes que s’han realitzat o estan en fase de realització tenen a veure amb reptes
rellevants d’aquestes organitzacions: com serà el transport del futur o l’atenció a la
ciutadania, cap on anirà l’experiència d’aprenentatge de l’alumnat universitari o com seria
una producció animal sense antibiòtics, entre altres.

Tot plegat és l’inici de Demola a la nostra regió i obre la porta a (re)pensar el paper de la
universitat i els seus joves universitaris en el desenvolupament del seu ecosistema
d’innovació regional. En el futur es visualitza la possibilitat que hi hagi equips globals
d’universitaris Demola, programes Erasmus-Demola, projectes multiempresa/organització i
moltes altres oportunitats que ofereix una xarxa global d’innovació que ara ja està present
a la nostra regió del coneixement, la Catalunya Sud.

Jordi Cartanyà Solé

Director executiu de Demola Southern Catalonia, Universitat Rovira i Virgili
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“La RIS3CAT defineix una visió de futur àmplia i
compartida”

diaridigital.urv.cat/entrevistes/la-ris3cat-defineix-una-visio-de-futur-amplia-i-compartida/

Per què la Unió Europea aposta per l’especialització intel·ligent de les
regions? Quines oportunitats ofereix?

Les estratègies de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent (RIS3) donen
suport a les especialitzacions econòmiques i de coneixement que més s’adeqüen als
recursos, les capacitats i les habilitats de cada territori reforçant, per tant, el seu potencial
d’innovació. Els territoris de la UE, en funció de la seva especialització econòmica i
tecnològica i de coneixement, de les tendències globals i del seu posicionament en les
cadenes internacionals de valor, han de definir les seves RIS3. Amb les RIS3, la Unió
Europea  vol donar coherència a les inversions en recerca i innovació finançades amb fons
europeus amb l’objectiu de maximitzar-ne l’impacte en el desenvolupament econòmic i
social als territoris i al conjunt d’Europa.

La Unió Europea promou que els sistemes regionals de recerca i innovació i les polítiques
públiques s’orientin cap als reptes de la societat, les necessitats de la ciutadania i la
innovació col·laborativa, potenciant la innovació i la recerca com a motor de transformació
social.

Com es concreta l’estratègia d’especialització intel·ligent a Catalunya?

La RIS3CAT defineix una visió per a Catalunya: un país de base industrial, que té una
economia oberta, competitiva i sostenible, que combina talent, creativitat, un teixit
empresarial diversificat i un sistema propi de recerca d’excel·lència, en el marc d’una
societat dinàmica, emprenedora i inclusiva. Hi conviuen multinacionals i empreses locals,
sectors consolidats i amb lideratge internacional i sectors tecnològics emergents.
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La RIS3CAT identifica set àmbits sectorials d’especialització i sis tecnologies facilitadores
clau que han de facilitar a Catalunya la transició cap a un model econòmic més competitiu,
sostenible  i integrador. El document del Pla d’acció de la RIS3CAT, que s’actualitza
anualment, conté els instruments de suport a la recerca i la innovació finançats amb el
FEDER. A Catalunya l’especialització intel·ligent l’entenem com un procés dinàmic que és
el resultat de les decisions d’inversió dels agents  de Catalunya, tant de les empreses com
de les universitats i els altres agents de recerca i innovació.

La RIS3CAT ha dissenyat instruments alineats d’acord a les
necessitats identificades. Quins instruments sorgits de la
implementació de la RIS3CAT pot destacar?

Els instruments més coneguts són les comunitats RIS3CAT i els PECT, però la RIS3CAT
també impulsa altres instruments innovadors i transformadors com la compra pública
d’innovació i el programa Catlabs.

Com es monitora l’estratègia? Hi ha dades quantitatives de l’impacte?
Quina és la seva valoració fins al moment?

Els processos de descoberta que la Comissió Europea vol incentivar mitjançant les RIS3
requereixen formes de governança més participatives, amb sistemes de monitoratge i
d’avaluació no centrats en l’assoliment d’uns objectius prèviament establerts, sinó en un
procés de descoberta i aprenentatge en el qual participen els agents de la quàdruple hèlix.

El sistema de monitoratge ens ha d’ajudar a comprendre com funciona l’ecosistema de
recerca i innovació en la seva complexitat i de manera dinàmica (especialització sectorial,
per tecnologies, actors, interrelacions, connexions internacionals…) i ens ha d’aportar
noves evidències per inspirar noves polítiques públiques i noves dinàmiques.

En breu tenim previst presentar una primera versió d’una plataforma digital oberta (RIS3-
MCAT) que permet mapar les xarxes de col·laboració dels agents d’R+D+I i les empreses
de Catalunya a partir de les dades de projectes seleccionats a través de convocatòries
competitives finançades amb fons europeus. La plataforma facilita la segmentació de les
entitats i els projectes per àmbits sectorials i tecnologies, així com també l’anàlisi de
tendències i de comunitats i xarxes de recerca i innovació en àmbits emergents i en
col·laboració amb socis internacionals. Serà una eina cabdal per a tots els agents del
sistema de recerca i innovació, que ens ajudarà a la presa de decisions estratègiques
basades en l’evidència.

Els projectes de la RIS3CAT es monitoren amb indicadors quantitatius i qualitatius. Encara
és molt d’hora per valorar-ne l’impacte. L’any 2019 es farà una avaluació intermèdia de la
RIS3CAT, mentre que l’avaluació final no es podrà fer fins després del 2023.

Creu que s’ha incrementat la col·laboració publicoprivada i l’encaix
entre ciència i tecnologia?

Sens cap dubte, la RIS3CAT ha contribuït a articular projectes col·laboratius i a mobilitzar
el coneixement i les capacitats científiques i tecnològiques cap a reptes de les empreses,
les administracions públiques i la ciutadania.
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Es parla de procés bidireccional i iteratiu que ha tingut en compte
diferents paràmetres i criteris, i ha comptat amb la participació de
diferents stakeholders en la seva configuració. A més, la seva
implementació requereix una governança multinivell, com s’ha
articulat?

Els protagonistes de la RIS3CAT són els actors del sistema d’innovació, particularment
universitats, centres de recerca i tecnològics, administracions públiques i empreses, que
accedeixen al FEDER per executar projectes estratègics d’innovació que generen valor
econòmic i social al país. La RIS3CAT potencia la col·laboració entre els diversos agents i
fomenta projectes i actuacions innovadors orientats a resoldre reptes econòmics i socials.

El sistema de monitoratge de la RIS3CAT preveu la participació activa de tots els agents
implicats, amb l’objectiu d’extreure’n aprenentatges i lliçons per millorar les polítiques
públiques de suport a la innovació i, especialment l’impacte econòmic i social dels
projectes.

Els projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) són un
instrument que té per objectiu generar activitat econòmica innovadora
a nivell regional. Les aliances entre diversos agents són un dels
requisits bàsics. Quin és el resultat d’aquestes propostes de
governança estratègica? Quin impacte directe tenen en el conjunt del
territori català?

Els PECT són un instrument molt innovador, que és referència arreu d’Europa, atès que
són molt pocs els  territoris que han articulat la participació activa dels ens locals en la
implementació de les RIS3. La primera convocatòria de PECT s’ha resolt molt recentment
i, per tant, és molt d’hora per parlar d’impacte. S’han destinat 30 milions d’euros a 25
PECT, amb 144 actuacions arreu del territori de Catalunya. Hi ha projectes molt
interessants, que estan generant noves dinàmiques de col·laboració entre els agents del
territori, especialment entre universitats i ens locals. Sens dubte els PECT tindran un
rellevant impacte directe al territori. La propera convocatòria està prevista per a finals
d’any. Així mateix, en el marc del programa Catlabs estem treballant en el codisseny de
nous processos i metodologies per donar resposta a reptes complexos del territori que
requereixen la col·laboració de diversos agents, amb un enfocament orientat a l’impacte
col·lectiu, mesurat en termes tant econòmics com socials.

Podria afirmar-se que aquesta col·laboració entre els diferents agents
de la quàdruple hèlix ha fomentat la competitivitat a Catalunya? Podria
donar-nos un cas d’èxit?

La col·laboració entre els agents de la quàdruple hèlix per donar respostes innovadores als
reptes que tenim com a societat és probablement el principal repte de la RIS3CAT i sense
cap dubte contribuirà a la competitivitat del país. El proper informe de seguiment de la
RIS3CAT, previst per a finals d’any,  ja inclourà els primers casos d’èxit. El que ens hauria
de fer pensar és que la major part dels exemples d’èxit parteixen d’una tasca de
planificació i definició estratègica prèvia. Que no s’ha improvitzat arrel d’una convocatòria,
sinó que probablement ha madurat i s’ha concretat.
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Com s’articula la visió de futur entre agents de les diferents regions
de Catalunya?

La RIS3CAT defineix una visió de futur àmplia i compartida. Els reptes als quals vol donar
resposta la RIS3CAT  i els instruments per articular aquestes respostes interpel·len i
impliquen agents d’arreu del territori de Catalunya. Amb les comunitats RIS3CAT, les
empreses, les universitats i els altres agents de recerca i innovació s’articulen i col·laboren
en la implementació d’una agenda per a la transformació de les indústries en base a la
recerca i la innovació. Amb els PECT, les entitats locals, les universitats i altres agents del
territori col·laboren en projectes per a la transformació i la creació de valor econòmic i
social al territori. Mitjançant la compra pública d’innovació, les administracions públiques
col·laboren amb empreses i amb altres agents per desenvolupar respostes innovadores als
reptes socials.

En altres paraules, la RIS3CAT és una agenda de país transformadora, que promou la
mobilització i l’articulació dels recursos i les capacitats disponibles al territori per
desenvolupar respostes innovadores. Els instruments de la RIS3CAT promouen que el
país avanci cap a un model de desenvolupament més sostenible, inclusiu i competitiu,
mitjançant la generació de noves oportunitats i de valor econòmic i social.

En la presa de decisions sobre les polítiques d’innovació quina ha
estat i quina és la reflexió i participació dels agents, i de les regions
catalanes?

Si ens centrem en la RIS3CAT, en el seu disseny van participar els agents interessats
mitjançant grups de treball i una consulta pública. Però el paper més rellevant dels agents i
dels territoris és en la priorització dels àmbits d’especialització mitjançant l’impuls i
l’execució de projectes de recerca i innovació amb cofinançament del FEDER. Des d’un
àmbit estrictament territorial, a través dels PECT s’ha vehiculat per primera vegada
estratègies d’innovació consensuades amb els agents locals d’abast supramunicipal.
Algunes de les quals fins i tot han tingut un abast regional. L’experiència de la primera
convocatòria dels PECT és útil per veure l’abast, fortaleses i debilitats d’involucrar als
agents locals i regionals en la definició d’estratègies d’innovació.

Quin paper concret hi té la universitat en la RIS3CAT? Més enllà
d’aquesta estratègia, quin paper hauria de tenir la universitat en la
governança de les regions?

Les universitats tenen un paper clau en la generació, la difusió i l’aplicació de coneixement
per a la competitivitat i el desenvolupament sostenible del territori.  A la RIS3CAT les
universitats participen activament en gairebé tots els instruments, en col·laboració amb
empreses i administracions públiques i contribuint a desenvolupar solucions innovadores
als reptes de la societat.  La formació i la generació  i la transferència de coneixement han
de continuar sent la seva principal contribució per avançar cap a un model de
desenvolupament més sostenible, inclusiu i competitiu.
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Bones pràctiques i regions del coneixement: Trento
diaridigital.urv.cat/bones-practiques-i-regions-del-coneixement-trento/

L’estudi d’altres regions del coneixement permet identificar
casos de bones pràctiques en altres àrees. En aquesta edició
es presenta el cas de Trento com un exemple d'interès en
matèria de governança i RIS3
L’anàlisi d’aspectes generals i específics de les regions europees ens permet identificar
casos de bones pràctiques, com el cas de Màlaga en l’edició anterior. En aquesta edició, la
província autònoma de Trento representa un exemple d’interès per la governança interna i
el paper destacat en RIS3.

Consideracions econòmiques i sectorials

La província autònoma de Trento, d’ara en endavant Trentino, és una demarcació
administrativa NUTS3 en terminologia de la Unió Europea que compta amb 6.207
quilòmetres quadrats i amb 538.579 habitants (117.317 dels quals a la ciutat de Trento).

Trentino representa un 0,88% de la població i 0,94% del PIB estatal italià (33.700 euros de
PIB per càpita). Es tracta d’una àrea amb una elevada terciarització econòmica, mentre
que els sectors industrial i primari tenen una menor importància.
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Sistema educatiu

La Universitat de Trento és l’eix del sistema universitari de Trentino. Creada al 1962 per
Bruno Kessler com a Institut Universitari de Ciències Socials, en l’actualitat es troba
situada a la posició 37 del rànquing THE d’universitats de menys de 50 anys (2012) i a
l’interval 251-300 del rànquing THE mundial (2018). Compta amb dos campus (Trento i
Rovereto) que donen acollida a 17.749 estudiants (8% internacionals) i a 1.324
treballadors.

La formació superior regional es complementa principalment amb la Fundació Edmund
Mach (FEM) i la seva oferta vinculada als sectors de l’agricultura, l’agroalimentació i el
medi ambient. A banda, també és important la formació professional (25% de l’oferta
regional), que nodreix els sectors econòmics amb 30 centres que engloben 6.100
estudiants.

Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I)

El sistema regional d’R+D+I de Trentino rep una inversió total de l’1,84% del PIB i té una
estructura formada per la universitat, dues fundacions, 12 centres i 20 instituts de recerca.
Aquest conjunt representa un total de 3.526 treballadors (2,4% regional per l’1,5% de
mitjana nacional), amb 1.800 de pertanyents al sector públic.

Així, els pilars d’aquest sistema són la Universitat de Trento, la Fundació Bruno Kessler
(FBK), la Fundació Edmund Mach (FEM) i el Hub Innovazione Trentino (HIT).

En primer lloc, la Universitat de Trento té una estratègia centrada en la recerca, la formació
i l’aprenentatge, el desenvolupament cívic i el talent (figura 1). Dins d’aquest primer apartat
es poden observar objectius estratègics com la recerca transversal, l’optimització de
recursos o la transferència de coneixement.

Per la seva part, l’FBK compta amb 400 investigadors i 7 centres de recerca que treballen
principalment en les àrees d’anàlisi de materials, manufactures de microaparells, disseny
de sistemes d’energia i sistemes d’informació innovadors. La FEM, més centrada en el
sector primari, aporta 350 treballadors i 3 centres de recerca. Finalment, també destaca el
HIT com a consorci de companyies que difonen els resultats de l’R+D+I de Trentino, amb
l’objectiu de promoure un accés més fàcil a la innovació per mitjà de la transferència
tecnològica al territori.
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Figura 1. Pla estratègic de la Universitat de Trento 2017-2021. Font: Universitat de Trento.

Estratègia d’especialització intel·ligent (RIS3)

Trentino disposa d’una estratègia d’especialització intel·ligent (RIS3) pròpia elaborada (el
2014) i implementada pel govern provincial. El procés de definició es va fonamentar en una
aproximació bottom-up que involucra els actors del sistema d’R+D+I de Trentino amb
l’objectiu de promoure el desenvolupament regional.

El resultat és una estratègia que, a partir de les característiques i fortaleses regionals,
identifica quatre eixos per tal de millorar la competitivitat regional: mecatrònica (Polo
Meccatronica com a espai físic de col·laboració entre agents regionals), energia i medi
ambient (Trentino genera el 9% de l’energia hidroelèctrica d’Itàlia), qualitat de vida
(benestar com a recurs del turisme, cultura i esports) i agroalimentació (productes d’alta
qualitat i de denominacions d’origen vinculades al sector vitivinícola, la fructicultura i
l’horticultura).

Governança

Els actors principals del sistema de governança són el Govern Provincial de la Província
Autònoma de Trento i Trentino Sviluppo. El primer és l’òrgan de govern regional que, com a
província amb poder legislatiu, administratiu i autonomia financera, compta amb totes les
competències territorials en matèria de planificació, administració i desenvolupament
regional. La segona, Trentino Sviluppo, és una agència creada pel govern provincial amb
l’objectiu de promoure el desenvolupament regional del sistema de Trentino, mitjançant la
difusió de la innovació, i d’enfortir la competitivitat territorial a través de la cooperació amb i
entre els actors regionals.
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Vista de Trentino Sviluppo. Font: Trentino Sviluppo

La governança s’estructura a partir d’aquests dos eixos institucionals. En primer lloc, el
govern provincial lidera i desenvolupa les polítiques i les estratègies territorials. Per la seva
part, Trentino Sviluppo trasllada aquestes directrius a l’entorn empresarial mitjançant el seu
suport a l’activitat econòmica (principalment de clústers), la promoció territorial i l’R+D+I.
Aquestes companyies participen activament en el sistema de governança mitjançant
l’agència, mentre que la resta d’actors territorials (universitat, FBK i FEM) també tenen veu
tant en el govern provincial com en l’agència.

Comparativa amb la Catalunya Sud

Es parla de dues regions amb fortes similituds en matèria econòmica i cultural.
Sectorialment, es comparen dos territoris amb una important terciarització i un sector
industrial molt vinculat amb l’energia.

El sistema universitari també presenta característiques comunes com ara el fet d’estar
constituït en cada cas per una única universitat, el paper que ambdues universitats juguen
a la seva regió i en el seu sistema de recerca, al mateix temps, de tenir, les dues, un
considerable impacte internacional.

L’apartat d’R+D+I també presenta similituds tant en les estratègies i el model de
desenvolupament regional basat en el coneixement com en l’existència de centres de
recerca, oficines de transferència i altres instruments vinculats a la innovació.

Dins de la gestió pública és on es comencen a observar diferències. Tot i que totes dues
són catalogades com a províncies, Trentino és una província autònoma amb poder
legislatiu, administratiu i autonomia financera (l’Estat italià retorna el 90% dels impostos).

Aquesta autonomia fa que Trentino tingui la seva pròpia estratègia d’especialització
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intel·ligent (RIS3), mentre que la Catalunya Sud depèn directament de l’estratègia catalana
(RIS3CAT). En aquest sentit, la regió italiana ha pogut identificar quins són els eixos que
vol desenvolupar per tal de millorar la seva competitivitat.

L’existència de l’agència de desenvolupament regional, Trentino Sviluppo, és una
diferència entre les dues regions. Les funcions d’aquesta entitat, en matèria de
desenvolupament regional, econòmic i promoció territorial, també són identificables a la
Catalunya Sud, però es troben desagregades en diferents entitats i nivells d’administració i
no en un únic organisme.

Com a conclusió, Trentino és una realitat de gran interès per a la Catalunya Sud a causa
de les fortes similituds culturals i econòmiques. El cas italià apropa una realitat on
mitjançant l’ús de competències territorials es poden implementar estratègies que
promoguin un desenvolupament regional basat en el coneixement. Per tant, aquest cas és
identificat com un potencial espai de cooperació i comparació per al projecte de la
Catalunya Sud com a regió del coneixement.

Antonio Calero López i Josep Maria Piñol Alabart

Membres del grup de suport de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement

22/25

http://catalunya2020.gencat.cat/ca/estrategies/ris3cat/
http://www.regio-coneixement.catedra.urv.cat/qui-som/personal-de-la-catedra/personal-tecnic/


Descobrint Catalunya Sud: Biosfer Teslab
diaridigital.urv.cat/descobrint-catalunya-sud-biosfer-teslab/

Biosfer Teslab és una spin-off de la Universitat Rovira i Virgili i
l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili que exemplifica
l'èxit d'una empresa basada en l'R+D+I
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.

L’aplicació del coneixement sorgit de la recerca universitària dona lloc a la creació
d’empreses conegudes com a spin-offs o empreses derivades. Entre d’altres, l’any 2013 es
crea Biosfer Teslab (Reus), una spin-off  biomèdica de la Universitat Rovira i Virgili i
l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) que utilitza la tecnologia d’alt rendiment
de ressonància magnètica nuclear (RMN) per diagnosticar riscos cardiovasculars en
pacients d’alt risc.

El seu principal producte és el test Liposcale, “un test avançat de lipoproteïnes basat en la
ressonància magnètica nuclear (RMN)” [1] que proporciona resultats i marcadors més
precisos que la pràctica que s’utilitza habitualment. Concretament, aquest producte
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innovador permet determinar la quantitat de colesterol i de lipoproteïnes aportant valor
afegit a la pràctica clínica.

Figura 1. Funcionament del test Liposcale. Font: Biosfer Teslab

Entre els seus clients potencials hi ha empreses farmacèutiques i alimentàries, així com
laboratoris d’anàlisi, centres de recerca i universitats.

La recerca com a eina cap al coneixement… i cap a l’empresa
L’spin-off és resultat de les tesis doctorals realitzades per Núria Amigó i Roger Mallol en el
marc de la Plataforma Metabolòmica de la URV, que dirigeix el professor Xavier Correig, i
en col·laboració amb la Unitat de Recerca en Lípids i Arterioclerosi de la mateixa
Universitat, dirigida pel professor Lluís Masana. La col·laboració en investigació científica
els va permetre desenvolupar procediments d’anàlisi metre s’elaboraven les tesis doctorals
de Núria Amigó i Roger Mallol.

La patent sobre el test Liposcale és propietat de la Universitat Rovira i Virgili i l’Institut
d’Investigació Sanitària Pere Virgili i suposa un avenç innovador en l’àmbit de la salut a
escala internacional, amb l’objectiu de millorar la salut de les persones.

Biosfer Teslab ha rebut nombrosos guardons de caràcter científic i empresarial, entre els
quals destaquen ser finalista en la sisena edició del programa BioEmprenedorXXI i del curs
VALORTEC, el premi del Consell Social de la URV a les idees emprenedores, el primer
premi a la desena edició dels Premis ReusEmpresa, un premi atorgat per la Jove Cambra
Internacional de Tarragona en innovació mèdica, els Premis Emprèn de la Diputació de
Tarragona i finalista de la Big Booster (Boston, Estats Units), així com Premis Gresol al
Talent Jove.

A més, Biosfer ha rebut ajudes i subvencions de la Unitat de Valorització de la Universitat
Rovira i Virgili, d’ACCIÓ, d’ENISA i del Programa Operatiu NEOTEC, a més d’una
subvenció de Torres Quevedo i d’una altra per al Pla de Doctorats Industrials.

R+D: la innovació com a garantia de futur
Amb l’objectiu de perseguir la competitivitat i garantir la innovació, Biosfer Teslab busca
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“de forma continuada col·laboradors per a projectes nacionals i internacionals per a la
recerca de nous marcadors, mètodes analítics i tractaments que promoguin l’estudi,
diagnòstic i tractament en les alteracions metabòliques” [2].

En aquesta línia, des d’agost de 2014 Laboratoris Rubió, una empresa pionera de l’àmbit
farmacèutic, va injectar prop de mig milió d’euros [3] per dur a terme la darrera fase de
desenvolupament del producte del test Liposcale i s’encarrega de la internacionalització del
producte i la seva comercialització arreu del món, a partir d’un acord d’exclusivitat per al
mercat europeu.

_____

[1] Aquesta informació ha estat consultada en línia. Vegeu:
http://biosferteslab.com/serveis/#post-15 [Darrera consulta: 05/06/2018]

[2] Aquesta informació ha estat consultada en línia. Vegeu:
http://biosferteslab.com/serveis/#post-1335 [Darrera consulta: 05/06/2018]

[3] Aquesta informació ha estat consultada en línia. Vegeu:
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/10/25/pagina-63/94425713/pdf.html?
search=biosfer%20teslab [Darrera consulta: 05/06/2018]
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