Títol: Posicionament dels Parcs Científics i Tecnològics en la Regional and
Innovation Strategy for Smart Specialisation (RIS3)
Dia: 19 de Febrer de 2013
Hora: 17:00 a 18:30 h
Lloc: SEBAP (Societat Econòmica Barcelonesa d’Amic del País)
Adreça: C/ Basea, 8 (08003 Barcelona)
Ponents:
‐ Francesc Solé Parellada, President del Parc de Recerca i Innovació, Parc UPC
‐ Joan Bellavista, Gerent de la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya i
past‐president de la International Associacion of Science Parks (IASP)
‐ Xavier Ferràs, Director de la Unitat d’Innovació Empresarial d’ACC10
Moderador:
‐ Josep M Piqué, President de la Comissió de Tecnologia de la SEBAP, President del
Consell Científic i Tecnològic de la CTecno
Descripció:
La Comissió Europea ha adoptat la ‘Unió de la Innovació’ com una de les mesures que
s’inclouen a l’Estratègia Europea 2020 per a superar la crisi econòmica. L’objectiu és
invertir en recerca, innovació i iniciativa empresarial a tots els Estats membres i
regions de la UE per al màxim aprofitament del potencial europeu.
La Comissió vol que les autoritats nacionals i regionals preparin estratègies
d’investigació i innovació per a l’especialització intel∙ligent. La seva finalitat és que els
Fons Estructurals es puguin utilitzar de manera més eficaç i poder augmentar les
sinèrgies entre les diferents polítiques i les inversions públiques i privades.
L’especialització intel∙ligent significa identificar característiques i actius exclusius de
cada territori, subratllant les avantatges competitives i reunint els recursos i els agents
claus per a una visió de futur que tendeixi a l’excel∙lència.
A la proposta de la Comissió Europea en matèria de política de cohesió, en el període
2014‐2020 l’especialització intel∙ligent serà una condició prèvia per a l’ús del Fons
Europeu de Desenvolupament Regional. En aquest context, el posicionament de
Catalunya en l’especialització intel∙ligent és essencial.
A la mateixa UE, el European Economic and Social Committee (EESC) va aprovar el 2010
un informe d’opinió sobre el paper dels PCTs. En aquest document, el Comitè subratlla
els PCTs són vistos cada cop per més com a instruments acceleradors del
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desenvolupament econòmic i la competitivitat internacional i proposa encoratjar el
desenvolupament de noves generacions de PCTs i estructures d’innovació.
La Divisió Europea de l’Associació Internacional de Parcs Científics i Tecnològics i Àrees
d’Innovació (IASP‐E), en col∙laboració amb les associacions nacionals i territorials de
PCTs d’Europa, com la XPCAT, vol ressaltar la importància i eficiència dels PCTs com a
instruments per implementar i desenvolupar les polítiques regionals europees de
desenvolupament i innovació. En aquest sentit, han elaborat un position paper on
manifesten la necessitat d’incloure en els pròxims Programes de la UE (Cohesion Policy,
COSME i Horizon 2020) als PCTs com a organitzacions intermediàries que poden donar
suport actiu al desenvolupament i la implementació d’aquests programes a les ciutats i
les regions on estan localitzats.
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