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Editorial
 
Europa i el món han estat testimonis de la crisi que ha assolat l'economia del darrer
decenni. Si abans que s'iniciés el període d'inestabilitat els indicadors de progrés
social i econòmic ja mostraven desequilibris importants entre les regions de la Unió
Europea, l'anàlisi dels indicadors recents mostra que les disparitats són cada vegada
més àmplies. 
 
Amb l'objectiu de minimitzar les diferències, la Comissió Europea va impulsar
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l'estratègia 2020 com a eina de foment de les estratègies d'especialització intel·ligent
per generar una evolució intel·ligent, sostenible i inclusiva de les regions europees.  
 
Aquesta edició de la newsletter Catalunya Sud, Regió del Coneixement presenta
l'estratègia RIS3 d'especialització intel·ligent en el context europeu. En primer lloc, hi
trobareu un article que contextualitza la temàtica i mitjançant una anàlisi de dades
explica la necessitat de l'estratègia RIS3 en la política de cohesió europea i
desenvolupament regional. Així mateix, hi trobareu un article de fons de Xabier
Goenaga, responsable de la Unitat de Finances, Innovació i Creixement del Joint
Research Centre de la Comissió Europea, sobre les universitats i els clústers
d'investigació en les estratègies de desenvolupament regional, específicament el
RIS3. Quant a l'entrevista d'aquest número, l'alcalde Pellicer ens proporciona la
seva particular visió d'una regió del coneixement. A més, en la secció de regions del
coneixement es du a terme una anàlisi de la regió europea de Twente. Per últim i
com a novetat, presentem la secció Descobrint la regió Catalunya Sud, que
mostrarà la realitat socioeconòmica i cultural d'aquest territori. Per inaugurar la
secció es presentarà Applus+IDIADA, una empresa de serveis automobilístics amb
un component clarament innovador situada al Baix Penedès.  
 
Per concloure, us convidem a participar en els esdeveniments que us proposem,
entre els quals destaquen els actes de la Setmana Europea de les Regions, que
tindrà lloc aquest octubre a Brussel·les i que servirà per reforçar la nostra xarxa
d'aliances entre regions europees i descobrir metodologies de treball diferents que
podrien implantar-se en el desenvolupament cap a una regió del coneixement a la
Catalunya Sud.  
 
Francesc Xavier Grau 
Director de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement

Les regions europees i l'estratègia RIS3
 
per Francesc Xavier Grau 
 
En la definició de les seves prioritats, la UE sempre ha fet èmfasi en la cohesió
social i territorial. És un dels pilars de l’anomenat model social europeu i, en aquest
sentit, constitueix un model per al món. Al mateix temps, la gran preocupació que
inspira l’estratègia és la competitivitat global, davant l’empenta d’economies líder
com l’americana, la japonesa, la del sud-est asiàtic i, de manera molt emergent, la
xinesa. 
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En el document National/Regional innovation Strategies for Smart Specialitsation
(RIS3) - COHESION POLICY 2014-2020 (2014), la Comissió Europea es planteja
molt clarament el perquè de l’estratègia adoptada en l’actual septenni: 
 
Quin és el problema? Europa 2020 és l'estratègia de creixement de la UE per a la
pròxima dècada. En un món en ple canvi, volem que la UE es converteixi en una
economia intel·ligent, sostenible i integradora. Aquestes tres prioritats es reforcen
mútuament i haurien de contribuir al fet que la UE i els estats membres
aconsegueixin alts nivells d'ocupació, productivitat i cohesió social. En concret, la
Unió Europea ha fixat cinc objectius ambiciosos en matèria d'ocupació, innovació,
educació, inclusió social i clima/energia que s’hauran d'aconseguir-per al 2020. Cada
estat membre ha adoptat els seus propis objectius nacionals en cadascuna
d'aquestes àrees. Accions específiques a escala nacional i de la UE sustenten
l'estratègia. Les autoritats nacionals i regionals de tot Europa han de preparar
estratègies d'especialització intel·ligent en el procés de descobriment
d'emprenedors, per tal que els Fons Estructurals i d'Inversió Europeus puguin
utilitzar-se de forma més eficaç i puguin augmentar les sinergies entre les diferents
polítiques regionals, nacionals i de la UE, i les inversions públiques i privades. 
 
També quin és l’objectiu principal: 
 
Quin és l'objectiu? Justificació de la política RIS3: Convertir la innovació en una
prioritat per a totes les regions. «Europa 2020» requereix que els responsables
polítics considerin la interrelació dels diferents aspectes del creixement intel·ligent,
sostenible i integrador. Les estratègies d'especialització intel·ligent integrades
responen a reptes de desenvolupament complexos i adapten la política al context
regional. RIS3 fomenta el creixement i la creació de llocs de treball basats en el
coneixement, no només en els principals centres neuràlgics de recerca i innovació,
sinó també en les regions rurals i menys desenvolupades. RIS3 és un element
fonamental de la reforma de la política de cohesió de la UE, que dóna suport a la
concentració temàtica i reforça la programació estratègica i l'orientació al rendiment. 
 
Aquests dos paràgrafs s’han reproduït íntegrament perquè s’hi explicita la relació
directa entre l’estratègia de creixement de la UE, RIS3 i la política de cohesió. Amb
RIS3, la UE dóna finalment forma molt concreta a la idea de cohesió: el
desenvolupament només pot ser intel·ligent i sostenible si es produeix
harmònicament, si es desenvolupen totes les regions europees. I avui en dia, amb
una economia que és competitiva mundialment si es basa en coneixement, això vol
dir que totes les regions, fins i tot les rurals, han de poder desenvolupar-se amb una
estratègia basada en la recerca i la innovació. 
 
Aquest canvi constitueix una aposta molt forta, i innovadora, de la UE. La dinàmica
de competitivitat basada en la innovació tendeix a provocar concentracions de
coneixement, amb fluxos de talent entre països (fuita de cervells) i dins els mateixos
països, amb la creació de pols de coneixement cada cop més grans, al voltant de les
grans aglomeracions urbanes i d’activitat econòmica, normalment les grans capitals.
Dins la mateixa Europa, la crisi econòmica ha provocat des de 2009 una
intensificació del fenomen de la fuita de cervells; com explica Nedeljkovic (2014): 
 
Les taxes de migracions a la UE han augmentat contínuament des de la creació de
la Unió. Amb cada ampliació, el capital humà disponible dins de la Unió augmenta i
creixen les xifres de migració de persones altament qualificades. El 2012 la migració
intraeuropea va augmentar un 12% en comparació amb el 2011 i va registrar un



augment de dos dígits per segon any consecutiu. Mentrestant, la immigració
procedent de fora de la UE s'ha anat reduint en un 4% per any en el període 2007
-2011, i el 2012 el nombre d'immigrants no comunitaris es va reduir en un 12%. Un
total de 925.000 europeus es van traslladar a un altre país de la UE; més de 300.000
dels quals van emigrar a Alemanya. En termes absoluts, l'augment de la
intraimmigració a la UE l'any 2012 va ser de 100.000. [...] Hi ha una tendència visible
en forma de migració de l'est i sud d'Europa cap a països occidentals de la Unió, i en
particular cap a Alemanya. L'emigració de la majoria de les regions de l’Europa més
afectada per la recent crisi, és a dir, els estats del sud de la UE, ha augmentat
dràsticament després del 2009. L'Oficina Federal d'Estadística informa que
l'afluència d’emigrants espanyols a Alemanya van augmentar un 37,1% el 2012 en
comparació amb el 2011; les taxes respectives per a Portugal i Grècia van ser 41,1%
i 53%. 
 
La migració de professionals altament qualificats cap a les parts occidentals de la
Unió també va augmentar en els últims anys. Aquesta tendència està donant lloc a
una fuita de cervells des dels països emissors i un guany de cervells als països
receptors. Encara que el moviment de científics dins de la UE no afecta el nivell de
capital humà altament qualificat de la Unió, la tendència pot conduir a un
desequilibri entre les regions de la UE. 
 
És clar que aquesta tendència només pot ser compensada amb una actuació política
expressa, com la que significa RIS3 aplicat al conjunt de regions europees. 
 
Calia aquesta nova política? Gràcies a la base de dades d’Eurostat es pot veure
quines han estat les tendències de convergència entre les regions europees, i entre
els països, amb l’aplicació de les passades polítiques de cohesió. El següent conjunt
de figures mostra la situació actual i l’evolució temporal de les regions NUTS2
europees en els principals paràmetres de seguiment dels objectius de la Unió,
d’acord amb els indicadors descrits a la taula 1. Les figures han estat directament
obtingudes de la publicació Regional Policies and Europe 2020, disponible a
Eurostat i que forma part del’Eurostat Regional Yearbook (2015), una publicació
anual d’Eurostat.

Figura 1a. Evolució del PIB /càpita a la UE i a les diferents categories de regions europees.



Figura 1b. Distribució de les regions europees (NUTS2), segons les categories d'accés a fons de cohesió.



Figura 1c. Disparitats regionals en PIB/càpita.

La figura mostra informació referent a l'evolució temporal (1a), la distribució regional (1b) i
la dispersió de caad estat (1c) en PIB/càpita. La figura 1b il·lustra com les regions més
desafavorides se situen majoritàriament a la perifèria sud i est d'Europa, encara que
també a l'oest d'un país tan desenvolupat com el Regne Unit, que, d'altra banda, també té
la regió més rica d'Europa: el gran Londres; aquest és un exemple de l'efecte que sobre
un mateix país té la concentració de capital (i talent) en unes regions davant les altres. Per
a aquesta anàlisi, és potser més interessant el que mostra la figura 1a: l'evolució del
PIB per càpita en els darrers quinze anys no mostra cap signe de convergència; al
contrari, les línies corresponents a regions riques, més desafavorides i mitjana de la UE
són essencialment paral·leles, i la corresponent a les de transició sembla que des de la
crisi fins i tot s'aparta de la de les regions més riques i s'apropa a les més desafavorides. 
 
La figura 1c és fins i tot més explícita, en la mesura que il·lustra la gran dispersió que es
produeix dins cada país de la UE i com aquesta no sembla que hagi disminuït enlloc entre
2008 i 2014. A la figura s'hi pot identificar el valor mitjà de cada país, el de la regió de la
seva capital i el de totes les seves regions. Excepte en els casos singulars dels Països
Baixos, Alemanya i Itàlia, les regions de la capital són les que tenen sempre el PIB/càpita
més elevat; i excepte el cas exagerat del Regne Unit, són normals que les diferències
entre PIB/càpita de les regions d'un país siguin de l'ordre del 100% respecte al de la regió
més pobra, diferències que amb la crisi no han fet sinó augmentar. És a dir, malgrat tots
els esforços de cohesió que ha fet Europa en el passat, les distàncies entre regions no
disminueixen. No es pot dir que la política no hagi estat efectiva, atès que, segons dades
del Banc Mundial, les economies del món tenen un comportament també de concentració i
de no-convergència. És ben possible que, sense les polítiques de cohesió, les diferències
entre regions encara serien més grans. En tot cas, si el que es busca és una veritable
convergència, cal introduir nous elements en la política, i aquest sembla el sentit del



desenvolupament d'estratègies RIS3.  
 
El subconjunt de figures que segueix fa un repàs als principals indicadors d'Europa 2020
recollits a la taula 1, per tal de mostrar, també, quin és el nivell de convergència regional
entre països. 

Figura 2. Disparitats regionals en taxa d'atur.

Com es veu a la figura 2, els països del sud encapçalen aquesta classificació, amb forts
increments derivats de la crisi i amb increments, encara, en les diferències regionals, entre
països i dins a cada país. 
 
Complementària de l'anterior, la figura 3 mostra la dispersió en la taxa d'ocupació, per a la
qual Europa 2020 marca un objectiu del 75%. Resulta més baixa com més alta és la del
país, i ha augmentat significativament als països on l'ocupació ha baixat més per efecte de
la crisi, mentre que fins i tot s'ha reduït en els països amb més ocupació (i receptors
d'immigració interna de la UE). 



Figura 3. Disparitats regionals en taxa d'ocupació.

La figura següent, la 4, mostra la situació en un dels indicadors relacionats amb l'educació,
la taxa d'abandonament de l'educació i la formació, en percentatge de la població entre 18
i 24 anys. Per a aquest indicador, Europa 2020 fixa l'objectiu del 10%. El gràfic mostra
com Espanya té el valor més elevat d'Europa, amb una mitjana superior al 20%, encara
que, d'acord amb la tendència general, aquest sí que ha disminuït entre 2008 i 2014. Un
altre cop la dispersió interregional dins un mateix país és més gran com més alta és la
taxa mitjana. En el cas espanyol, la taxa defineix un rang entre 9,4% al País Basc i un
32,1% a les Illes Balears, ben probablement relacionada amb l'activitat intensiva en
turisme en aquesta regió. El valor de Catalunya és també molt elevat, del 22,2%, molt
lluny de l'objectiu del 10%.



Figura 4. Disparitats regionals en taxa d'abandonament de l'educació i la formació (% de població entre 18 i 24
anys).

En l'àmbit també de l'educació, la figura 5 mostra les disparitats regionals quant a taxa
d'assoliment d'educació terciària (a Espanya, titulats en cicles formatius d'educació
superior i titulats universitaris), per a la qual Europa 2020 es marca un objectiu del 40%.
Com es veu a la figura 5, l'any 2013 Espanya es trobava ja per sobre de l'objectiu, amb un
valor global del 42,3% però amb una gran dispersió, que ha augmentat significativament
amb la crisi, amb valors que oscil·len entre el 61,3% del País Basc i el 29,3% a la regió de
Múrcia. Catalunya també es trobava ben per sobre de l'objectiu, amb un 46,2%. 



Figura 5. Disparitats regionals en taxa d'assoliment de formació terciària (% de població entre 30 i 34 anys).

El principal indicador sobre coneixement en l'àmbit de l'economia del coneixement el
constitueix, però, el percentatge de despesa total en recerca i desenvolupament amb
relació al PIB del país. Amb aquest percentatge és amb el que es correlacionen tots els
indicadors de competitivitat i d'innovació. Europa 2020 es marca un objectiu del 3% sobre
el PIB de cada estat, un valor que des de fa 15 anys, des del tractat de Lisboa, està
establert com a objectiu. Les economies més competitives fa temps que inverteixen
quantitats per sobre del 3% del PIB del país, com ho fan els EUA, el Japó, la Xina o
Corea. La figura 6 mostra com a la UE només hi ha dos països, Finlàndia i Suècia, que
clarament hi inverteixen més del 3%, amb Dinamarca que pràcticament està en aquest
valor. Hi ha també molta dispersió regional, més fins i tot que en els altres indicadors de
seguiment, que mostren una gran diversitat d'activitat de les regions en l'àmbit de la
recerca i la innovació. Fins a 30 regions europees superen el 3% de despesa en R+D amb
relació al seu PIB regional. Espanya es troba molt lluny de l'objectiu, amb una despesa de
l'1,27% del PIB, amb un mínim (tret de Ceuta i Melilla) de 0,32% a les Illes Canàries i un
màxim del 2,23% al País Basc. Catalunya es troba per sobre de la mitjana espanyola, amb
un 1,51% però lluny dels valors del País Basc i Navarra (1,95%) i fins i tot de Madrid
(1,73%). Una vegada més, la crisi ha afectat aquest indicador, amb uns efectes molt
dispars: hi ha països i regions que han augmentat sensiblement la despesa i d'altres que
l'han reduït. Per a la majoria, però, com és el cas d'Espanya, les diferències internes entre
regions han augmentat.



Figura 6. Disparitats regionals en percentatge de despesa en R+D amb relació al PIB.

En els gràfics anteriors s'identifiquen clarament les grans diferències que en aspectes tan
rellevants com els objectius de desenvolupament de tots els països europeus hi ha entre
les diferents regions, fins i tot dins un mateix país. Mostren també la comparació entre dos
anys, 2008 i 2013 o 2014, abans d'oficialitzar-se l'estat de crisi global i en els darrers anys
de dades consolidades disponibles. Ja n'hi ha prou per veure que la crisi ha afectat molt la
cohesió, però cal una mirada de més llarg abast per discernir en quina mesura hi ha
convergència entre els diferents països de la UE.  
 
El conjunt de gràfics següents reunits a la figura 7 mostra, precisament, l'evolució temporal
de quatre d'aquests indicadors: taxa d'ocupació, despesa en R+D i de dos de relatius a
objectius en energia i en cohesió pels quals no es disposa d'informació anàloga (detallada
per regions) a l'anterior.



Figura 7a. Evolució de la taxa d'ocupació.

Figura 7b. Evolució de la despesa interior bruta en R+D.

Figura 7c. Evolució de la quota d'energia renovable.



Figura 7d. Evolució de la taxa de població en risc d'exclusió.

Com es pot apreciar, al llarg d'un període de més de deus anys, ben abans que s'albirés
un període de crisi com el que el món viu, els indicadors sobre objectius fonamentals en la
construcció i desenvolupament de la UE no mostren cap indici de convergència. Malgrat
l'evolució, que pot ser positiva a tots els països, com passa en l'ús d'energies renovables,
les distàncies entre països bàsicament es mantenen. El darrer dels gràfics, el
corresponent a l'indicador de persones amb risc d'exclusió potser és el més alarmant: la
crisi ha fet augmentar el risc a la majoria de països (19), mentre que hauria d'haver
disminuït a tota la UE. Espanya, junt amb Xipre i Grècia, té els valors més alts d'increment
de risc d'exclusió (més del 50%). Eurostat no proveeix aquesta informació en el nivell
NUTS2. 
 
En definitiva, la informació mostrada a les figures 1 a 7, que correspon a indicadors
bàsics, seleccionats per monitoritzar l'acompliment dels objectius de l'estratègia Europa
2020, diu fonamentalment que, malgrat l'evolució positiva global en algun àmbit, Europa
(els seus països i les seves regions) no està convergint. Seguint una dinàmica que és
mundial, de concentració de riquesa i d'augment de les diferències, els anys de crisi han
provocat l'increment de les diferències entre regions europees, fins i tot dins un mateix
país. A aquesta dinàmica no hi és aliè, ans al contrari, el fenomen de la immigració interna
dins la UE, associada als efectes diferencials de la crisi a les regions i països més
desafavorits, amb més destrucció de llocs de treball i disminució de les oportunitats
professionals per a la població més formada. El resultat és que les regions més riques han
guanyat més capital humà i les més desafavorides l'han perdut.  
 
En conclusió, el plantejament de RIS3, que totes les regions d'Europa de nivell NUTS2
hagin d'elaborar la seva estratègia d'especialització basada en la recerca i la innovació per
poder accedir als fons de cohesió, introdueix una novetat molt significativa, en la direcció
de promoure l'economia de coneixement a tot Europa, perquè provoca i dóna l'oportunitat
de desenvolupar programes que fixin o atraguin el talent a totes les regions. En aquest
sentit, les conclusions del capítol anterior relatives a les dimensions de Catalunya i de les
seves unitats NUTS3, entre les quals la de Tarragona, són especialment pertinents, atès
que, amb certa paradoxa, l'aplicació d'una política RIS3 en l'àmbit català que no tingui un
component estratègic significatiu a escala NUTS3 pot alimentar la concentració de talent, i
d'activitat econòmica, en les parts del país que ja la concentren avui en dia, en la direcció
contrària a la que la majoria de regions d'Europa seguiran amb l'aplicació de l'actual
política regional. Per això, es fa necessari desenvolupar a Catalunya una visió pròpia de la
política regional que, superant les limitacions derivades de la divisió administrativa



espanyola, permeti l'aplicació de programes RIS3 a escala NUTS3 (com, de fet, ja fan
altres països com Finlàndia). Per fer-ho possible, caldria, també, definir els òrgans de
decisió estratègica en l'àmbit NUTS3 que avui en dia no existeixen. 

Principals conclusions:

1. Entre 2008 i 2014 la disparitat en PIB/càpita (el principal indicador per accedir als
fons de cohesió) entre les regions europees i dins un mateix país ha augmentat. La
crisi ha afectat diferentment els països de la UE, amb més incidència sobre els del
sud. 
 

2. També han augmentat les diferències en altres indicadors bàsics, com els emprats
per seguir l'assoliment dels objectius de l'estratègia Europa 2020. El posicionament
d'Espanya ha empitjorat, i amb aquesta també el de Catalunya, en magnituds tan
significatives com la despesa en R+D, la taxa d'ocupació o la taxa de risc d'exclusió. 
 

3. L’anàlisi de l'evolució temporal d'aquests indicadors en un període prou gran de
temps, de quinze anys, mostra que globalment no s'està produint la convergència
entre els països europeus, malgrat l'aplicació continuada de polítiques de cohesió.
Bàsicament, les distàncies es mantenen, si és que no han augmentat per efecte de
la crisi. 
 

4. La crisi ha intensificat el fenomen de la immigració interna i ha provocat una fuita de
cervells des de regions més desafavorides cap a les més riques. Aquesta dinàmica
disminueix encara més les possibilitats de convergència. 
 

5. El programa RIS3, que obliga totes les regions d'Europa de nivell NUTS2 a elaborar
una estratègia d'especialització basada en la recerca i la innovació per poder
accedir als fons de cohesió, promou l'economia de coneixement a tot Europa, i
provoca i dóna l'oportunitat de desenvolupar programes que fixin o atraguin el talent
a totes les regions. 
 

6. L'aplicació d'una política RIS3 a Catalunya que no tingui un component estratègic
significatiu en l'àmbit NUTS3 pot alimentar la concentració de talent, i d'activitat
econòmica, en les parts del país que ja la concentren avui dia, en la direcció
contrària a la que la majoria de regions d'Europa seguiran amb l'aplicació de l'actual
política regional.  
 

7. Es fa necessari desenvolupar a Catalunya una visió pròpia de la política regional
que, superant les limitacions derivades de la divisió administrativa espanyola,
permeti l'aplicació de programes RIS3 a escala NUTS3. Per fer-ho possible, caldria,
també, definir els òrgans de decisió estratègica en l'àmbit NUTS3 que avui en dia
no existeixen. 

 
Francesc Xavier Grau 
Director de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement 
 
Per a més informació, podeu consultar el següent document: 
GRAU, F.X., Catalunya Sud, Regió del Coneixement, Publicacions URV, 2016. 
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La innovación, las Universidades y la
Especialización Inteligente 
 
per Xabier Goenaga, Cap de la Unitat de Finances, Innovació i Creixement, Joint
Research Centre, Comissió Europea 
 
Las estrategias de especialización inteligente son una nueva manera de concebir las
políticas de innovación en Europa que empieza a extenderse a otras partes del mundo.
Estas estrategias subrayan la importancia de la priorización con una lógica vertical en
favor de algunas áreas científico-tecnológicas o grupos de empresas. Son una respuesta
a las prácticas del pasado que a menudo consistían en el 'café para todos' o en la
imitación de las estrategias de regiones o países exitosos (Foray y Goenaga, 2013). 
 
El objetivo de las estrategias de especialización inteligente es capacitar a las regiones
para convertir sus necesidades, fortalezas y ventajas competitivas en mejores productos y
servicios. Persiguen priorizar las inversiones públicas en investigación e innovación con el
objetivo de ayudar a las regiones a anticipar, planificar y acompañar mejor las políticas de
modernización económica. Estas estrategias se integraron en la política de cohesión
europea para el período 2014-2020 con el fin de maximizar el impacto positivo de estos en
el crecimiento y el empleo, y muy probablemente se integrarán en las políticas de la UE
más allá del 2020 (2017). Entre 2014 y 2020 las regiones europeas dedicarán más de 65
mil millones de euros a financiar estas estrategias. Las regiones de Emilia-Romagna,
Laponia y Extremadura son solo tres de los muchos ejemplos de regiones que han
concebido estrategias de especialización inteligente interesantes. 
 
Uno de los principios fundamentales de las estrategias de especialización inteligente es el
proceso de descubrimiento emprendedor que permite a los actores de la innovación de
una región identificar las oportunidades de innovación más interesantes que se le
presentan. El papel de las administraciones es esencial para organizar la gobernanza del
proceso, animar a los actores a participar y desarrollar los instrumentos que permitan
apoyar las prioridades identificadas. Los actores de la innovación son las empresas
innovadoras, las universidades, los centros tecnológicos, las administraciones, los
expertos y la sociedad civil. 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC82213/jrc82213.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/com_2017_376_2_en.pdf


 
En casi todas las regiones desarrolladas y menos desarrolladas, las Universidades son un
elemento clave del ecosistema de innovación por su papel en la educación, en la
investigación y en el desarrollo de productos y procesos innovadores. En su reciente
Comunicación sobre una agenda renovada de la UE para la educación superior (2017), la
Comisión Europea propone velar para que las instituciones de educación superior
contribuyan a la innovación. Por su parte, la Comisión continuará trabajando
estrechamente con las autoridades regionales y nacionales, así como con las
universidades y sus asociaciones, para asegurar que estas se impliquen adecuadamente
en la elaboración y aplicación de las estrategias de especialización inteligente. La
experiencia hasta ahora ha sido muy positiva en los casos en que la gobernanza ha sido
inclusiva, por ejemplo, en las regiones de Moravia del Sur (CZ), Norte (PT), Renania del
Norte-Westfalia (DE) y Ostrobotnia (FI), que presentaron su experiencia en la conferencia
sobre movilización de las universidades en favor de la especialización inteligente (2014).
Sin embargo, en algunas regiones el grado de implicación de las universidades ha sido
insuficiente por deficiencias en la gobernanza del proceso. En estos casos, es legítimo
que las Universidades reclamen que las cosas cambien.  
 
Otra de las recomendaciones de la Comunicación sobre la educación superior es que se
desarrollen unos sistemas eficaces y eficientes, por ejemplo, a través de la introducción de
mecanismos de financiación ligados a los resultados que ya se empiezan a utilizar en
algunos países. Un informe de expertos de alto nivel sobre el futuro de los programas
europeos presidido por P. Lamy (2017) propone que estos incentiven también la
contribución de las Universidades a la innovación con financiación institucional.  
 
Un estudio reciente del Joint Research Centre de la Comisión Europea (JRC) (Jonkers y
Zacharewicz, 2016) muestra que diferentes regiones y estados han adoptado diferentes
maneras de incentivar el impacto de las universidades. Algunos países (PL, DK, NO y SE)
han introducido sistemas basados puramente en indicadores cuantitativos que se incluyen
en una fórmula de financiación, y otros (UK) favorecen evaluaciones más cualitativas que
incluyen casos de impacto presentados por las universidades. Otros países tienen un
sistema híbrido con indicadores y evaluación cualitativa (FR). La Asociación de
Universidades Europeas (EUA) ha realizado también un estudio sobre el diseño de
estrategias para la financiación eficiente de las universidades en Europa (2015). 
 
No cabe duda de que el establecimiento de estos sistemas de financiación es muy
complejo y sensible a todos los niveles. Por este motivo, el JRC está poniendo en marcha
un proyecto piloto sobre la concepción y evaluación de sistemas de análisis del impacto
de las universidades sobre sus ecosistemas de innovación, en el que trabajará durante los
próximos meses junto con los responsables de la política de educación superior (EAC),
regional (REGIO), investigación e innovación (RTD) de la Comisión, así como con las
asociaciones de universidades y representantes nacionales y regionales. Este ejercicio
piloto analizará en profundidad algunos sistemas nacionales y regionales en vigor, los
estudios que se hayan realizado sobre el impacto de estos sistemas por parte de las
universidades y de las administraciones públicas, así como la literatura científica. En
cualquier caso, es muy probable que un buen marco analítico y conceptual para la
evaluación del impacto de las universidades tenga que incluir un conjunto de indicadores
sofisticado, una evaluación cualitativa basada en el expert-review y una integración del
componente regional.  
 
Las universidades están viviendo una fase de gran transformación para adaptarse a las
necesidades de las sociedades modernas. La Comisión y el JRC en particular van a
ayudarles en la medida de sus posibilidades durante este difícil proceso de cambio. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0247&from=EN
http://www.eua.be/Libraries/publication/EUA_Seville_Report_web.pdf?sfvrsn=2
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC97684/jrc97684_pbf%20final%20.pdf
http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/define-thematic-report_-pbf_final-version.pdf?sfvrsn=26


L'entrevista: Carles
Pellicer i Punyed,
alcalde de Reus
 
Carles Pellicer i Punyed (Reus, 1958) és
alcalde de Reus. Llicenciat en Dret,
treballa en el servei públic des de fa anys.
Va ser Diputat al Parlament de Catalunya
entre 1999 i 2015, on ha estat membre de
diverses Comissions parlamentàries, així
com portaveu de la comissió d'Acció
Exterior i Unió Europea i responsable de
Comerç del Grup Parlamentari de CiU. A
més, ha desenvolupat altres tasques
públiques i ha estat membre de
nombrosos consells executius i comitès. 
 
- La Unió Europea amb Estratègia 2020 planteja reptes de les ciutats i les regions
que ens duen a pensar en la implantació d'una regió del coneixement. Per què
Catalunya Sud hauria de desenvolupar-se com a regió del coneixement? 
 
Perquè és una regió econòmica i social amb un enorme potencial. Fora de l'àrea
metropolitana som el motor econòmic més important del país i tenim una economia
diversificada que ha de prendre el control de la seva política d'innovació si vol aprofitar bé
els reptes del país. 
 
- En aquest sentit, quins creu que són els reptes principals d'esdevenir regió del
coneixement? 
 
Que les institucions de govern de la regió puguin decidir i executar les principals polítiques
d'impuls al coneixement, la innovació i el desenvolupament. Que puguin fer-ho amb
proximitat als sectors econòmics i adaptant-les a una realitat empresarial diversificada
però centrada en la química, el turisme i l'agroalimentari com a elements principals. 
 
- Què pot aportar la ciutat de Reus a la futura regió del coneixement? 
 
Reus és una ciutat emprenedora i cultural d'aquest gran territori del Camp de Tarragona,
que va de Cambrils a Tarragona, passant per Salou i Vila-seca. Una ciutat universitària on
es concentra bona part del sector agroalimentari de la regió. Les facultats del campus de
Bellissens, el Centre Tecnològic de Nutrició i Salut, i el Tecnoparc han de ser punts claus
d'aquesta regió del coneixement. 
 
- D'altra banda, quin impacte econòmic tindria per la ciutat esdevenir regió del
coneixement?  
 
La regió del coneixement ha de permetre potenciar les realitats que ja veiem: més
empreses tecnològiques, més talent local, més atracció de talent internacional, més R+D i
més llocs de treball de qualitat. Les grans ciutats del sud del país, Reus i Tarragona, seran
les més beneficiades si aquesta regió creix en coneixement i productivitat. 



 
- La materialització de les regions del coneixement es reflecteix en els seus
sistemes de governança. Com s'hauria d'articular aquest sistema a la Catalunya
Sud? 
 
Caldria un ens dedicat a aquest projecte. Probablement el que té més sentit és que aquest
procés el lideri la Diputació pel seu abast regional, amb l'acompanyament dels municipis
més grans i de la Universitat. 
 
- Sovint, els sistemes de governança de les regions del coneixement inclouen la
participació d'agents provinents de diversos àmbits i/o sectors. Concretament, quin
creu que ha de ser el paper dels agents polítics i de les institucions públiques en
aquest procés? 
 
D'una banda hem de liderar-lo: ser-hi al capdavant i empènyer-lo. També cal que en fem
difusió i el donem a conèixer, al públic en general i als sectors econòmics en particular.
Però sobretot hem de ser conscients que els projectes regionals sempre han estat difícils
al sud del país i hem d'evitar posar-hi traves. Hem d'evitar la guerra de campanars i el
soroll que l'acompanya. 
 
- En aquest sentit, quin paper hauria d'assumir la ciutat de Reus dins del mateix? 
 
Reus i Tarragona han d'agafar-se de la mà i liderar el paper dels municipis en aquest
projecte. Ja ho estem fent. 
 
- Les estratègies smart city poden convergir en una smart region?  
 
Hi ha algunes polítiques d'smart city que són purament d'àmbit municipal, com les de
participació i govern obert, però altres que són clarament d'abast regional com les de
mobilitat. En aquestes últimes, la regió ha de treballar conjuntament perquè la tecnologia
impregni la gestió pública de dalt a baix. 
 
- Creu que una regió del coneixement pot incorporar realitats socioeconòmiques
diverses? 
 
El discurs és doble. D'una banda és evident que el Camp de Tarragona i les Terres de
l'Ebre són realitats econòmiques, socials i, fins i tot, geogràfiques molt diverses que
demanen mirades i receptes diferents. Però compartir la regió del coneixement ens obre
oportunitats a tots. Al Camp de Tarragona perquè ens permet guanyar volum i generar
economies d'escala, i a les Terres de l'Ebre perquè els permet tenir serveis als que d'altra
manera potser no podrien accedir. La Universitat Rovira i Virgili (URV) és un bon exemple
d'aquesta política. 
 
- En aquesta mateixa línia, com veu la implicació d'altres agents, com els
econòmics, o els socials, a la regió del coneixement Catalunya Sud? 
 
Que tinguem els principals sectors organitzats en clústers i centres tecnològics ho farà tot
més fàcil. És a través d'aquestes eines que la química, el turisme, l'agroalimentari i el
sector digital han de participar de la regió del coneixement. 
 
- S'han engegat iniciatives com el Clúster Nutrició i Salut (AINS), el Clúster TIC i, fins
i tot, s'està impulsant l'àmbit aeronàutic com un dels àmbits de projecció
empresarial de l'entorn de Reus. Quin impacte podrien tenir aquestes iniciatives



sobre l'economia del coneixement de la regió? 
 
Un impacte molt positiu i multiplicador. Aquestes iniciatives són un reflex de l'aposta per la
recerca i la innovació a través del compromís compartit pel teixit empresarial,
l'administració local i la URV. 
 
- Com veu l'evolució de Catalunya Sud com a regió del coneixement? 
 
Fa només vint-i-cinc anys no hi havia ni tan sols universitat pròpia a la regió. Ara no
només hi ha una universitat d'excel·lència reconeguda pels rànquings internacionals sinó
que hi ha centres tecnològics i de recerca de primer nivell i empreses innovadores que
porten els seus productes arreu del món. Hem fet molt de camí i el seguirem fent.

Descobrint regions del
coneixement: 
Twente, Països Baixos
 
En aquesta secció descobrim territoris identificables
amb el concepte de regió del coneixement desenvolupat durant els darrers anys a Europa.
Aquesta breu anàlisi ens permet, d'una banda, conèixer aspectes generals i específics que
ajuden a configurar una regió del coneixement i, d'una altra, identificar alguns possibles
passes a seguir per part de la Catalunya Sud en aquesta orientació. A més, s'intenta
identificar conceptes i variables comunes entre les diferents regions del coneixement. 
 
En el número previ es va presentar un exemple d'interès en el context espanyol, la regió
de Cantàbria, com a àrea que incorpora diverses variables inherents al concepte d'una
regió del coneixement. En aquest tercer número es fa una anàlisi de la regió holandesa de
Twente, a causa de la seva autodenominació com a regió del coneixement.  
 
Consideracions econòmiques i sectorials 
 
Twente és una regió no administrativa situada a l'est dels Països Baixos. La seva posició
geogràfica li confereix un gran interès estratègic per la proximitat amb Amsterdam (a uns
150 quilòmetres). 
 
Concretament, Twente és una de les tres regions que conformen la província d'Overijssel.
La població total de la província és d'1.113.529 habitants, dels quals 627.000 habitants
corresponen a la regió de Twente, que n'aglutina el 56,3% (un 3,7% en relació amb el
conjunt del país).  
 
Twente constitueix una NUTS3 —segons la terminologia de divisions administratives
emprada la Unió Europea—, dins d'una delimitació provincial definida com a NUTS2
(Overijssel). La regió està formada per 14 municipis i té Enschede (158.331 habitants)
com a capital i centre urbà de referència.  
 
En termes econòmics, aquesta regió mostra clarament una transformació sectorial des
d'una base industrial tèxtil cap a un model de serveis (72,9% del PIB regional). És
necessari matisar que manté relativament la base industrial (26,3%), la qual ha adoptat en
els darrers anys un alt component tecnològic i d'innovació. L'esmentada transició sectorial
ha donat lloc a la identificació creixent de la regió com a pol de coneixement, tecnologia,

http://mailchi.mp/354ce516eb9a/newsletter-catalunya-sud-regi-del-coneixement-estiu-2017-n2-w#descobrint
https://www.twente.com/en/
http://cityofenschede.com/aboutenschede/twente-region/
http://www.overijssel.nl/
http://cityofenschede.com/aboutenschede/twente-region/


emprenedoria i innovació.  
 
Sistema universitari 
 
Twente compta amb quatre institucions d'educació superior.

Universiteit Twente (UT), 153a al rànquing Times Higher Education i 179a al
rànquing QS Top.
Saxion University of Applied Sciences.
AKI: Visual Arts and Design Academy.
International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation.

En conjunt, aquestes institucions aglutinen 23.300 estudiants. Entre la Universiteit Twente
(9.645) i la Saxion University of Applied Sciences (uns 12.000) engloben el 41,39% i el
51,50% (més 90% regional) del total regional, respectivament. 
 
El sistema universitari de Twente ha estat lligat al model i procés de desenvolupament de
la zona, en el qual hi ha tingut una important implicació al llarg de la transformació
econòmica comentada. 
 
Actualment, el sistema universitari, tot i que es caracteritza per la multidisciplinarietat, està
fortament especialitzat en sectors com les ciències naturals, la nanotecnologia, la
biomedicina, la tecnologia, l'energia, els sistemes high-tech i els estudis de governança.  
 
En general, es percep un interès especial en la recerca d'estudis de governança, que
tenen per objectiu promoure el desenvolupament regional lligat amb dinàmiques de difusió
del coneixement i la innovació. La institució que fonamentalment treballa aquestes línies
estratègiques és The Institute for Innovation and Governance Studies. Aquest organisme,
a banda de fer recerca en el marc de la UT, també du a terme projectes de col·laboració
amb entitats d'escala europea, com ara European Sustainable Energy Innovation Alliance,
European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM), European Forum for
Studies of Policies for Research and Innovation (Eu-SPRI Forum) i EIT ICT Labs. 
 
El paper que hi juga el sistema universitari és molt important per la seva relació i
col·laboració directa amb els agents regionals. A la figura següent es pot observar
l'estructura de funcionament que tenen les institucions d'educació superior amb els
stakeholders del seu sistema territorial:

https://www.utwente.nl/en/
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-twente#ranking-dataset/589595
https://www.topuniversities.com/universities/university-twente
https://www.saxion.edu/
http://aki.artez.nl/en/
https://www.itc.nl/
https://www.utwente.nl/igs/
http://www.eseia.eu/
http://www.eiasm.org/r/about-eiasm
http://www.euspri-forum.eu/
https://www.eitdigital.eu/


Figura 1. Les institucions d'educació superior a Twente i la relació amb els seus stakeholders. Font: OCDE.

Amb relació a l'esquema de funcionament dels agents de la regió, cal destacar:

La vocació regional que tenen aquestes institucions en termes de recerca, educació
i transferència tecnològica de coneixement existents a la regió.
Els fils de connexió existents amb diverses modalitats d'agents (autoritats
governamentals, instituts regionals, sectors econòmics i organitzacions
intermediàries com l'East Netherlands Development Agency (agència de
desenvolupament regional o la cambra de comerç).
La forta implicació social, que es demostra, per exemple, mitjançant la reclamació
d'un centre universitari que permeti dinamitzar un territori que presentava
símptomes de decadència amb la crisi del tèxtil i que promogui un model tecnològic
basat precisament en el paper de la universitat. 

Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) 
 
Twente, conjuntament amb Achterhoek (situat a la província de Gelderland), estan
considerades les regions més innovadores dels Països Baixos. Aquesta consideració es
fonamenta, per exemple, en la darrera publicació del Regional Innovation Scoreboard
2017 (RIS), en el qual la província d’Overijssel rep una valoració com a Strong Innovator a
partir de diversos indicadors relatius a la formació superior, l’R+D+I en general, la
innovació en sector públic i privat o en el potencial del seu sector científic. 
 
Considerant el clima innovador que envolta Twente, s’entén que la seva inversió en R+D+I
sigui del 2,1% sobre el seu PIB i que estigui per damunt de la mitjana nacional (1,86%),
d’acord amb les dades que proporciona l'OCDE. La seva política en innovació és
desenvolupada per Twente Board, un grup d’agents d’interès provinents de diferents
sectors regionals que treballen per promocionar estratègies de coneixement mitjançant el
programa “Agenda van Twente”. En aquest marc, s’ha destinat una important inversió a
l’economia regional del coneixement, que conjuntament amb altres inversions provinents

http://www.oostnv.com/
http://regioachterhoek.nl/
http://cityofenschede.com/es/newsitems/twente-region-innovative-nl/
http://cityofenschede.com/es/newsitems/twente-region-innovative-nl/
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en
http://www.oecd.org/
http://www.twenteboard.nl/en/
http://yellow-agency.instantmagazine.com/regio-twente/agenda-van-twente


de companyies regionals ascendeix a la suma total de 260 milions d’euros per al període
2012-2017.  
 
Aquesta aposta, conjuntament amb els vincles entre els agents, afavoreix una clara
orientació a l'especialització intel·ligent com un dels elements fonamentals del sistema. En
aquesta realitat s’emmarca l’existència de centres de recerca i innovació vinculats als
sectors predominants, entre els quals destaquen MESA+, un centre de recerca en
nanotecnologia, i MIRA, centre sobre tecnologia biomèdica. Aquests centres estan
directament vinculats a la UT i són instruments que promouen, anualment, la creació a la
regió de 60 start-ups i 700 spin-offs vinculades amb la UT. 
 
Destaca també el paper del Kennispark Twente (Parc del Coneixement), un espai destinat
a la innovació i l'emprenedoria vinculat a la UT i la Saxion University of Applied Sciences.
Considerat com un dels campus innovadors més grans dels Països Baixos, aglutina 380
companyies i acull més de 150 esdeveniments a l'any, en els quals les empreses poden
conèixer socis innovadors i inversors i expandir la seva xarxa de coneixement. 
 
A banda dels 6.300 treballadors d’aquest espai i d’una intensitat de R+D+I corresponent a
450 euros per treballador (290 euros de mitjana nacional), aquest pol empresarial dóna
suport al creixement de start-ups, PIME i companyies industrials per accelerar els seus
projectes innovadors, ajudant alhora a promoure l’aparició de clústers oberts d’innovació. 
 
Governança 
 
En una o altra mesura, els nivells estatal, provincial, regional i municipal incideixen en
l'evolució de la regió del coneixement establerta a Twente. 
 
El marc legislatiu que envolta a Twente es fonamenta en el Coalition Agreement de 2007
realitzat entre el govern nacional, l’associació de províncies (Interprovinciaal Overleg) i
l’associació de municipis (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Mitjançant aquest, les
províncies reben les competències en matèria de desenvolupament econòmic regional. 
 
Posteriorment, i partir d’aquest acord, es desenvolupa el Coalition Agreement Overijssel
(2015-2019) que estructura un sistema de governança regional basat en la col·laboració
entre el govern provincial i un seguit d’equips per a cadascuna de les tres regions que
conformen Overijssel. 
 
La representació de Twente l’assumeix el Twente Board, que trasllada idees i estratègies
regionals al comitè d'inversions de la província d'Overijssel dins del programa anomenat
Overijssel Werkt!. 
 
D'aquesta manera, s’aconsegueix que una regió NUTS3 pugui tenir accés a competències
pròpies d'àmbits NUTS2 mitjançant la col·laboració entre institucions. També es permet la
definició d’estratègies concretes que donin resposta als reptes i les característiques de la
regió (com també de les altres dues).

http://cityofenschede.com/bussines-research/kennispark-twente/
http://www.overijssel.nl/bestuur/overijssel-werkt/
http://www.overijssel.nl/publish/pages/148572/overijssel_werkt_def.pdf


Figura 2. Sistema de governança de la regió de Twente dins la província d'Overijssel. Font: Regional Innovation
Monitor (2016).

Cal indicar que el Twente Board té com a objectius —complementant-se amb altres agents
— la promoció del desenvolupament i de polítiques socioeconòmiques, mitjançant una
estratègia regional basada en criteris de qualitat i efectivitat. Més específicament, intenta
promoure una regió tecnològica de primer nivell europeu mitjançant l’especialització en el
sector high-tech. El seu marc de decisió està format per deu persones provinents
d’empreses, institucions de coneixement i institucions governamentals, corresponent al
sistema de triple hèlix. També emprèn accions de construcció de marca (branding)
territorial i projecció exterior. 
 
L'estructura de governança es complementa amb el rol regional que desenvolupen el
sistema universitari, l'administració —amb un criteri de col·laboració supralocal— i l'àmbit
empresarial, impulsant conjuntament projectes diversos. 
 
Els resultats d'aquesta acció conjunta són identificables en instruments com els esmentats
centres MESA+ i MIRA o en estratègies territorials conjuntes com la que impulsen
Enschede, Hengelo, Borne i Almelo, que ha propiciat l’establiment del també apuntat
Kennispark Twente. 
 
Cal anotar que la cooperació supralocal, impulsada dècades enrere, ha ofert resultats
significatius, com per exemple el reconeixement com a regió no administrativa amb trets
singulars —entre els quals l'assignació de competències concretes— o l'arribada del
sistema universitari. 
 
Comparativa amb la Catalunya Sud 
 
Com a principals elements comuns, es pot indicar:

Les polítiques de suport a la transferència de coneixement i de col·laboració amb
centres de recerca i empreses.
Una governança que inclou el suport a estructures de triple o quàdruple hèlix,
emmarcant-se en una voluntat d'impuls del desenvolupament regional basat en el



coneixement, l'R+D+I i la col·laboració entre els agents territorials. En el cas de
Twente, l'estructura de governança replica a grans trets l'analitzada en altres
regions (referits als articles de regions: Tampere i/o Cantàbria).

Com a principals diferències s’identifiquen:

El sistema universitari de Twente presenta un volum d’estudiants més elevat que la
Catalunya Sud.
El Twente Board constitueix un àmbit de trobada de les institucions de coneixement,
el govern i les empreses. Aquest instrument és l’eina que permet que la regió de
Twente (NUTS3) tingui accés a certes competències regionals (NUTS2) en matèria
de finançament, a causa de la seva col·laboració amb l’organisme provincial
d’Overijssel.

A partir d'aquesta realitat comparada, de gran interès per la detecció d'estructures
diferents en el cas neerlandès, es confirma la necessitat de reflexionar sobre les
estructures pròpies que gestionen el desenvolupament regional basat en el coneixement a
la Catalunya Sud. És important assenyalar que l'estructura analitzada mostra elements
adaptables als interessos i estratègies sobre els quals es pugui fonamentar un àmbit com
la Catalunya Sud (fins i tot considerant la relació entre aquesta i el conjunt de Catalunya). 
  
 
Antonio Calero López i Josep Maria Piñol Alabart 
Membres del grup de suport de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement

Descobrint Catalunya
Sud: Applus+IDIADA
 
Aquesta secció presenta espais de la regió
Catalunya Sud representatius en la configuració del territori com a regió del coneixement.
Així, es 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 que habiten a la regió. En aquest número es
presenta l'empresa Applus+IDIADA, un exemple paradigmàtic pel seu caràcter innovador
a la Catalunya Sud.  
 
Applus+IDIADA és una empresa de disseny, assaig, certificacions i enginyeria per la
indústria automobilística amb més de 2.000 professionals i experts tècnics, i amb
presència en 23 països. El seu centre de recerca i principal nucli logístic i corporatiu
s'ubica a Santa Oliva (Baix Penedès), on treballen 900 persones que realitzen dissenys
d'enginyeria, executen proves i inspeccions i expedeixen certificacions. A Santa Oliva,
Applus+IDIADA disposa d'una de les pistes de proves més avançada, on empreses de tot
el món venen a provar els vehicles i prototips. Així mateix, també es proporcionen serveis
d'homologació per a tot tipus de vehicles d'acord amb les directives internacionals. 

http://www.applusidiada.com/es/
http://www.applusidiada.com/es/


Imatge 1. Vista aèria de la pista de proves més avançada del món, torre de control de la pista de proves i box
d'Applus+IDIADA, a Santa Oliva. Font: Applus+IDIADA.

Innovació

Una de les principals característiques de l'empresa és la seva capacitat d'innovació a
partir d'activitats d'R+D que els permeten desenvolupar nous serveis d'alta tecnologia i ser
competitius per oferir les millors solucions per als clients. En aquest sentit, s'emfatitza en
projectes que plantegen noves maneres de mobilitat sostenible, com els projectes
dedicats a la conversió de motors dièsel a motors de dual fuel amb gas natural (REPORT)
o el desenvolupament d'un minibús elèctric que garanteixi un funcionament de forma
ininterrompuda, entre molts altres. 
 
Durant l’any 2016, 450 persones de l’empresa van participar activament en projectes
d’R+D. Aquests projectes, en els quals es van invertir un total de 87.500 hores, van donar
lloc a 89 publicacions tècniques.[1] Les estadístiques en matèria d’R+D indiquen un
augment quantitatiu des de l’any 2011 fins a l’actualitat, que pràcticament és el doble que
als inicis. 
 
Des de l’any 2014, l’empresa disposa d’una eina per gestionar la creativitat dels
treballadors, la qual va donar lloc a la generació de 93 idees que van propiciar 17
projectes d’innovació interna i 34 oportunitats de millora.[2]

Capacitat empresarial 
 
La divisió Applus+IDIADA té presència en 23 països i compta amb 1.980 empleats,[3] amb
un elevat percentatge de tècnics, enginyers i graduats procedents de diverses parts del
món, fet que potencia la interculturalitat i genera un impacte positiu al territori. De fet,
l’especialització dels recursos humans cap a la recerca i el desenvolupament representa
per al territori superar la mitjana catalana en aquesta branca.

Imatge 2. Presència d'Applus+IDIADA en 23 països. Font: Applus+IDIADA.

http://www.applusidiada.com/es/innovation/REPORT-1340261495124
http://www.applusidiada.com/es/innovation/MINI_BUS_ELECTRICO-1340261494671


L’any 2015, l’empresa Applus+IDIADA va tenir un volum de negoci de 162,2 milions
d’euros, una xifra que creix any rere any i que indica una capacitat i evolució de vendes
positiva.[4] 
 
En l’àmbit educatiu de la formació contínua, des de l’any 2009 l’empresa Applus+IDIADA
va participar amb l’IES Andreu Nin del Vendrell en programes d’ensenyament a mida amb
les necessitats del teixit productiu. 
 
En definitiva, la realitat d’Applus+IDIADA representa un cas de gran interès per a
l’economia i la innovació a la regió Catalunya Sud.

__________________
[1] Aquesta informació ha estat consultada en línia. Vegeu:
http://www.applusidiada.com/es/publications [Darrera consulta: 07/09/2017] 
[2] Applus+, Informe anual 2015, 2015, p. 64. Aquesta informació ha estat consultada en
línia. Vegeu: https://ddd.uab.cat/pub/infanu/157800/iaAPPSERa2015ispa.pdf [Darrera
consulta: 07/09/2017]
[3] Applus+, Informe anual 2015, 2015, p. 60. Aquesta informació ha estat consultada en
línia. Vegeu: https://ddd.uab.cat/pub/infanu/157800/iaAPPSERa2015ispa.pdf [Darrera
consulta: 07/09/2017]
[4] Applus+, Informe anual 2015, 2015, p. 62. Aquesta informació ha estat consultada en
línia. Vegeu: https://ddd.uab.cat/pub/infanu/157800/iaAPPSERa2015ispa.pdf [Darrera
consulta: 07/09/2017]
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Coses que passen:
 
25/09/2017 
Programa de Especialización en Pensamiento Estratégico Urbano,  Saragossa. 
 
27-29/09/2017 
ISUF International Seminar on Urban Form, València. 
 
28-29/09/2017 
1st European Learning & Teaching Forum, University Pierre and Marie Curie, París,
França. 
 
01-04/10/2017 
International Higher Education and Research Leadership Course (GUNI), Barcelona. 
 

http://www.applusidiada.com/es/publications
https://ddd.uab.cat/pub/infanu/157800/iaAPPSERa2015ispa.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/infanu/157800/iaAPPSERa2015ispa.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/infanu/157800/iaAPPSERa2015ispa.pdf
http://www.eua.be/Libraries/publication/EUA_Seville_Report_web.pdf?sfvrsn=2
https://www.gov.uk/government/publications/future-of-cities-foresight-for-cities
http://ec.europa.eu/research/regions/pdf/publications/ExpertReport-Universities_and_Smart_Spec-WebPublication-A4.pdf
http://ec.europa.eu/research/regions/pdf/publications/ExpertReport-Universities_and_Smart_Spec-WebPublication-A4.pdf
http://www.pemb.cat/es/agenda/altres_actes/seminario_presencial_del_programa_de_especializacion_en_pensamiento_estrategico_urbano_del_cideu/41/
http://www.urbanform.org/
http://www.eua.be/activities-services/events/event/2017/09/28/default-calendar/european-learning-teaching-forum
http://www.guninetwork.org/activity/international-higher-education-and-research-leadership-course


09-12/10/2017 
The European Week of Regions and Cities, Brussel·les, Bèlgica. 
 
10/10/2017 
Responsible Innovation Summit, Dublín, Irlanda. 
 
17/10/2017 
Universities in regional innovation ecosystems: coherent policies for Europe beyond
2020, University of Tartu, Estònia.   
 
18-19/10/2017 
Power from Statistics, Brussel·les, Bèlgica.   
 
24-25/10/2017 
Social Innovation - Research and Policy of the Future: towards a comprehensive
innovation policy, Brussel·les, Bèlgica. 
 
24-27/10/2017 
ISOCARP 53rd Annual Congress: Smart Communities, Portland, Oregon, Estats Units.  
 
29/10 - 2/11/2017 
ITS World Congress 2017: Integrated Mobility Driving Smart Cities, Brussel·les, Bèlgica.   
 
06-10/11/2017 
15th JRC Annual Training on Composite Indicators and Scoreboards & 2017 Annual
meeting of Community of Practice, Ispra, Itàlia. 
 
08-09/11/2017 
Grow your Region: Boosting smart interregional collaboration through clusters, València. 
 
16-17/11/2017 
Congreso Retos y desafíos del Desarrollo Local, Madrid. 
 
29-30/11/2017 
Nordregio Forum 2017: Nordic Cities - Connecting the Urban and the Rural, Oslo,
Noruega.

Col·labora amb nosaltres!
 
Aquesta newsletter és l'espai per a compartir informació sobre  Catalunya Sud com a
regió del coneixement. Si vols contribuir a la propera newsletter, envia la teva
aportació a: cacatedraregiodelconeixement@urv.cat

http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/index.cfm
https://responsibleinnovation-summit.com/
http://eua.be/activities-services/events/event/2017/10/17/default-calendar/eua-ris3-workshop
https://powerfromstatistics.eu/
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index.cfm?pg=events&eventcode=9B0EF656-C72A-59CC-BA7B636C1C8B31F2
https://isocarp.org/53rd-annual-congress/
http://itsworldcongress2017.org/
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/training-course/15th-training-composite-indicators-and-scoreboards
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9185&lang=en
http://condesarrollolocal.com/
http://www.nordregio.se/en/Events/Nordregio-Forum-2017-Nordic-Cities-Connecting-the-Urban-and-the-Rural-/
mailto:catedraregiodelconeixement@urv.ca?subject=Col%C2%B7labora%20en%20la%20seg%C3%BCent%20newsletter!
mailto:catedraregiodelconeixement@urv.cat?subject=Col%C2%B7labora%20en%20la%20seg%C3%BCent%20newsletter!
http://www.regio-coneixement.catedra.urv.cat/qui-som/patrocinadors/index/
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