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PRESENTACIÓ

Una de les actuacions més destacades de la po-

lítica energètica recent ha estat el foment de la 

generació elèctrica a partir de fonts d’energia 

renovable. L’article de Maria Teresa Costa-

Campi, Xavier Massa-Camps i Elisa Trujillo-Baute que obre el 

número 78 de la Revista Econòmica de Catalunya analitza el 

problema que genera aquesta alta penetració de renovables 

en el mercat elèctric i les seves implicacions en la seguretat de 

subministrament i la viabilitat econòmica de totes les tecnolo-

gies, inclosa la generació renovable. Per als autors, la solució 

al problema no passa per eliminar el mercat, sinó per contra, 

per més mercat, garantint que cada tecnologia sigui remune-

rada pels serveis que ofereix al mercat, participant en aquest 

en igualtat de condicions.

Coordinat per Anton Gasol i Joan Trullén el Dossier aborda una 

de les qüestions –la relació entre la ciutat i la innovació– centrals 

en l’anàlisi econòmica actual (també de les preocupacions 

polítiques i socials). Obre el Dossier l’entrevista a Luca de 

Meo, president de SEAT, la primera empresa industrial 

de Catalunya per volum de vendes, valor afegit i capacitat 

exportadora, que està seguint una trajectòria innovadora 

de gran interès. De fet, poques empreses com SEAT s’han 

plantejat la nova relació entre els nous paràmetres econòmics, 

tecnològics i urbanístics i la seva estratègia empresarial. Ens 

trobem davant d’un cas d’èxit en un entorn tan canviant com 

el que comporta la nova realitat urbana. Segueix a continuació 

un conjunt d’articles, de naturalesa tant teòrica com aplicada, 

que considerem que aporten elements útils per activar una 

reflexió sobre el paper de les ciutats (de les metròpolis) en 

la nova economia del coneixement, en els nous entorns de 

creativitat. Pel seu interès, el Dossier incorpora també les 

conclusions de l’eix vuit (sistema de ciència i innovació) del 

III Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya; conclusions 

que posen de manifest que: “Catalunya compta amb molts 

dels elements necessaris d’un sistema de recerca i innovació 

equiparables als dels països més avançats. Ha arribat l’hora, 

però, de sotmetre’l a una profunda transformació si volem 

consolidar-lo i millorar-ne l’eficiència i impacte”. 

L’espai In memoriam que tanca el número recull dues 

sentides semblances (a càrrec de Francesc Artal i Fortunato 

Frías, respectivament) de dos reconeguts economistes  

–Muriel Casals i José Luis Sampedro– que malauradament ja 

no són amb nosaltres. Ambdós, persones obertes, cordials 

i properes, van exercir amb rigor i dedicació la seva tasca 

d’economistes i van assolir un creixent grau de compromís 

amb la societat. Tots dos consideraven també que l’objectiu 

últim de la ciència econòmica no és cap altre que contribuir al 

benestar de les persones. n
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introDucció

La Revista Econòmica de Catalunya ofereix al lector un 

Dossier central dedicat a “Ciutat i innovació. Espai de 

coneixement i de creació”. La ciutat constitueix avui 

un subjecte d’anàlisi que depassa els límits discipli-

naris de l’economia urbana. En l’economia del segle XXI l’espai 

urbà constitueix un subjecte destacat d’un nou paradigma eco-

nòmic que afecta el nucli del sistema, la dinàmica de la innovació. 

Pretenem en aquest dossier aportar al debat econòmic i territori-

al alguns elements que esperem que siguin útils per activar una 

reflexió sobre el paper de les ciutats (de les metròpolis) en la nova 

economia del coneixement, en els nous entorns de creativitat.

Tot nou paradigma necessita, segons Kuhn, identificar nous 

“problemes rellevants”. I la relació entre la ciutat i la innovació 

constitueix una de les qüestions centrals de l’anàlisi econò-

mica actual (també de les preocupacions polítiques i socials). 

Necessitem obrir-nos camí en territoris difícils i sovint poc ana-

litzats. No és un assumpte allunyat de la controvèrsia. Edward 

Glaeser, en la seva obra El triomf de les ciutats (2011), posa de 

manifest la relació entre crisi industrial i crisi urbana, i apunta al 

paper propulsor de l’urbanisme en un nou patró de creixement 

econòmic sostenible, i la importància de la ciutat compacta 

per garantir la sostenibilitat. En canvi Richard Florida, en el re-

cent treball sobre La nova crisi urbana (2017), posa l’accent en 

l’agreujament de la desigualtat urbana (i la suburbialització de 

la pobresa). Però els dos autors coincideixen a afirmar que les 

ciutats i les àrees metropolitanes han de ser plataformes per 

activar la innovació. I que aquesta és una via adequada per al 

creixement econòmic.

L’economista milanès Roberto Camagni ha subratllat re-

centment que hi ha un procés de convergència entre dife-

rents escoles d’anàlisi econòmica que apunta a la necessitat 

d’abordar la innovació sota un prisma urbà o metropolità. 

Convergència entre l’escola neomarshalliana del districte in-

dustrial, amb la figura destacada de Giacomo Becattini (1977 

i 2015), i l’escola europea dels milieux (Groupe de Recherche 

Européen sur les Milieux Innovateurs). Camagni (2016) pro-

posa orientar les noves polítiques d’innovació sobre bases 

creatives. Les economies externes marshallianes són apro-

piades per analitzar tant l’economia de les ciutats industrials 

especialitzades com les que tenen com a base l’economia 

del coneixement. Afortunadament disposem ara de tipologi-

es d’activitats i de fonts estadístiques per abordar una part 

d’aquestes qüestions.

Voldríem destacar, també, l’oportunitat d’estudiar aquestes 

qüestions en la perspectiva comparada. En aquest sentit l’eco-

nomia catalana presenta una singularitat: disposa d’un actiu 

urbà fonamental en la metròpoli de Barcelona. En el context 

europeu la metròpoli de Barcelona constitueix el nucli central 

d’una gran megaregió europea en la qual actuen en xarxa me-

tròpolis tan importants com Lió i València, i que inclou, a més 

a més de la xarxa de ciutats metropolitanes, Girona, Reus-

Tarragona, Lleida i Manresa.

Caldria tenir present, doncs, la rellevància del tema estudiat per 

al disseny de noves polítiques urbanes. Una de les conseqüèn-

cies de la crisi activada des dels Estats Units des del 2007 és la 

intensificació de la desigualtat en la distribució de la renda tant 

a escala intraurbana com interurbana. L’OCDE i les Nacions 

Unides (UN-Habitat), entre altres institucions intergovernamen-

tals, han destacat la necessitat d’impulsar polítiques econòmi-

ques que permetin fer front a aquesta nova crisi urbana. La 

anton Gasol
Col·legi d’Economistes de Catalunya

Joan trullén
Universitat Autònoma de Barcelona
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introDucció
Arauzo-Carod, Eva Coll-Martínez i Carles Méndez-Ortega, de la 

Universitat Rovira i Virgili, i s’hi exposa com l’entorn exterior ex-

plica en bona mesura la capacitat innovadora i s’observa una 

tendència a la clusterització en els nuclis centrals de les àrees 

metropolitanes.

El tercer treball analitza la relació entre innovació, ciutat i compe-

titivitat i corre a càrrec de Marc Fíguls (IERMB), Vittorio Galletto 

(IERMB) i Joan Trullén (UAB). En ell s’estudia la concentració de 

la població, el PIB i la innovació a les regions europees i també 

les patents europees a Catalunya i Barcelona i la seva relació 

amb el comportament exportador.

El quart article del Dossier aborda la innovació des de la pers-

pectiva del districtes industrials, i és a càrrec de Rafa Boix (UV) 

i Fabio Sforzi (UParma), que analitzen la innovació que no es 

genera en les grans empreses i grans ciutats, sinó en districtes 

industrials i sistemes productius locals. També s’analitza l’efec-

te districte en la innovació dels districtes industrials d’Espanya 

entre el 1991 i el 2015.

El cinquè treball, elaborat per Montserrat Pareja (UB), tracta so-

bre la creativitat i el coneixement i les bases urbanes per a la 

generació d’innovació, i s’exposa com la creativitat es transfor-

ma en innovació a la ciutat, i com des de les ciutats es poden 

incentivar processos innovadors.

El sisè article és a càrrec de Jordi Garcia Brustenga (UB), 

Xavier Ticó (PCiTALLeida) i Laura Capel (UAB), i estudia el RIS3 

i el nou rol de les ciutats en el sistema d’innovació, i el cas  

d’INNO4AGRO i el PECT de Lleida. També es planteja en quina 

mesura els projectes d’especialització i competitivitat territorial 

constitueixen instruments d’innovació en el marc de l’Estratègia 

Europea d’Especialització Intel·ligent.

Finalment, clou aquest apartat un article que exposa la pos-

sibilitat d’introduir a escala urbana una renda bàsica universal 

com a element de polítiques d’innovació de nova generació. El 

treball corre a càrrec de Xavier Ferràs (ESADE), Boyd Cohen 

(EADA), Steffen Farny (AaltoUSB) i Rachida Justo (IE).

El tercer i últim apartat del Dossier recull les conclusions de l’eix 

8 del Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya dedicat a 

“El sistema de ciència i innovació: realitat i potencial”. L’eix va 

estar presidit per Enric Banda. Xavier López en va ésser el vice-

president i Xavier Lesauvage, el relator (abril del 2018). n

proposta que sorgeix es coneix amb l’expressió de model de 

“creixement inclusiu urbà”. Es tracta d’abordar el combat con-

tra la desigualtat no només amb polítiques redistributives sinó 

també amb polítiques predistributives. Aquest vessant predis-

tributiva exigeix activar polítiques que permetin generar creixe-

ment econòmic i al mateix temps millorar la distribució personal 

de la renda tot i impulsar les activitats denses en coneixement, 

que són denses en ocupació i amb gran intensitat d’arrossega-

ment sobre l’ocupació d’altres sectors.

Barcelona ha estat capdavantera en el disseny i la implementa-

ció d’estratègies urbanes basades en l’economia del coneixe-

ment, amb l’exemple destacat del 22@Barcelona. Però presen-

ta encara un gran potencial si sap activar processos econòmics 

basats en la creativitat i en un nou impuls a l’economia del co-

neixement. I en aquesta direcció ha de ser conscient del seu 

paper tractor del conjunt del territori de Catalunya.

El Dossier sobre “Ciutat i innovació. Espai de coneixement i 

de creació” s’ha plantejat sobre aquestes bases i incorpora 

en l’anàlisi elements teòrics i estadístics, sense cap pretensió 

d’exhaurir els arguments. El configuren nou documents, que a 

continuació presentarem de manera breu. 

El primer està constituït per una entrevista a Luca de Meo, pre-

sident de SEAT, en la qual s’aborden algunes qüestions sobre 

l’estratègia de SEAT en la perspectiva de la innovació, la creati-

vitat i l’economia del coneixement. SEAT, que és la primera em-

presa industrial de Catalunya per volum de vendes, valor afegit 

i capacitat exportadora, està seguint una trajectòria innovadora 

de gran interès. Poques empreses com SEAT s’han plantejat la 

nova relació entre els nous paràmetres econòmics, tecnològics 

i urbanístics i la seva estratègia empresarial. Ens trobem davant 

d’un cas d’èxit en un entorn tan canviant com el que comporta 

la nova realitat urbana.

El següent bloc inclou set articles, tant amb continguts teò-

rics com de naturalesa aplicada. El primer tracta la relació en-

tre universitats i ciutat, i és a càrrec de Montse Álvarez (CYD), 

Francesc Solé Parellada (UPC-CYD) i Martí Parellada (UB-CYD). 

Inclou un estudi detallat del paper de les universitats en el sis-

tema de ciència i tecnologia, i de l’ecosistema de l’aglomeració 

metropolitana de Barcelona.

El segon article estudia les pautes locacionals de sectors inno-

vadors a escala metropolitana. Els seus autors són Josep-Maria 
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La geografia i els sistemes d’innovació
Els sistemes nacionals i regionals d’innovació
l Què s’entén actualment com a innovació?

La innovació, entesa com a generació de nous productes i 

serveis que sovint en desplacen d’altres existents, s’ha anat 

imposant cada cop més, des de Schumpeter (1942) i Solow 

(1956), com a principal contribuent del desenvolupament 

econòmic i territorial. No obstant això, tres matisos rellevants 

han aparegut en aquest àmbit, que han facilitat una explicació 

molt més àmplia del que significa la innovació.

En primer lloc, en les últimes dues dècades s’ha trencat amb 

la idea que la innovació és un fenomen exclusiu del sector 

privat. La majoria dels estudis ja la consideren un procés so-

cial, amb participació d’una àmplia diversitat d’agents. La in-

novació i l’emprenedoria són pròpies d’organitzacions priva-

des, però es desenvolupen conjuntament amb la societat civil, 

el món acadèmic i les administracions públiques. Els models 

avançats, com la triple hèlix (Etzkowitz i Leydesdorff, 2000) i la 

quàdruple hèlix (Carayannis i Campbell, 2009) són represen-

tatius d’aquesta línia. L’objectiu de la innovació no és només 

fer negocis, sinó resoldre problemes socials i ambientals pú-

blics (Mazzucato, 2014).

Complementàriament, la innovació ha passat de ser un pro-

cés, més aviat lineal (R+D+I), a ser un sistema. Aquesta  evo-

lució ha provocat que la innovació sigui necessàriament més 

complexa d’estudiar i de portar a terme (Isenberg, 2011; 

Edquist  i Johnson, 1997). Però, alhora, els sistemes d’innova-

ció aporten un marc conceptual més adequat per analitzar les 

diverses organitzacions participants, les relacions entre elles i 

el context en el qual es produeix. En aquest sentit, la innovació 

oberta (Chesbrough, 2006) representa un concepte eficaç per 

descriure la naturalesa d’aquest sistema, ja que se centra en 

les relacions fora, i no dins, de les organitzacions.

l Importa la geografia en el desenvolupament de la innovació?

Finalment, en tercer lloc, l’estudi geogràfic s’ha fet un lloc en el 

de la innovació. A partir de la decadència industrial occidental, 

en les dècades de 1970 i 1980, es va intentar respondre per què 

algunes regions funcionaven millor que d’altres. Els districtes in-

dustrials (Marshal, 1920), la seva versió avançada italiana 

(Beccatini, 1998) i els milieux d’innovació (Maillat, 1988) van in-

troduir la idea que l’agregació geogràfica dels agents provocava 

la incorporació

Jordi Garcia Brustenga
Barcelona Institut d’Emprenedoria (UB)

laura capel Tatjer
Grup d’Estudi sobre Territori, Energia i Societat (UAB)

Xavier Ticó camí
Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

de ciuTaTs miTJanes al 
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una millor reacció en els mercats canviants i, per tant, generava 

més innovació i creixement. Ja cercant què impulsa la innovació 

en aquestes regions, la teoria del creixement endogen (Romer, 

1990; Lucas, 2001) afirma que el factor clau és la identificació 

d’estratègies de desenvolupament basades en fortaleses inter-

nes. Tot i que s’ha demostrat, més tard, que els sistemes d’in-

novació són necessàriament oberts i globals, molts casos d’es-

tudi mostren que igual d’important és mirar cap endins. A la 

dècada de 1990, els sistemes regionals d’innovació (Lundvall, 

1992) i els clústers (Porter, 1990) van confirmar que, a l’hora 

d’impulsar la innovació, la geografia importa, en les seves dife-

rents escales i amb el seus diferents bagatges.

El paper diferencial de les ciutats  

en els sistemes d’innovació
l Quin paper tenen les ciutats en la innovació?

Robert Florida (1995) va introduir noves idees sobre la relació 

entre ciutats i innovació. Va afirmar que és en aquelles on pas-

sa la innovació, mercès a la diversitat i concentració d’indivi-

dus de l’anomenada classe creativa. Tanmateix, hi ha serio-

sos debats sobre el paper de l’escala local, sovint considera-

da com a competència per part de les escales regionals i na-

cionals. Aquests debats adverteixen de la limitació de visió i 

recursos de l’escala local i assumeixen que la innovació no es 

pot localitzar perquè es desenvolupa a través de les cadenes 

de valor global. 

Condicionats per aquesta discussió conceptual, aquestes teories 

del valor de l’escala local no han estat una influència real per a les 

polítiques de recerca i innovació dels governs nacionals i regionals. 

Dit d’una altra manera, aquests governs no consideren, en gene-

ral, que l’escala local estigui dins del seu sistema d’innovació.

Tot i aquesta exclusió, els governs locals sí que es perceben 

com a actors que, en tant que poden crear o millorar les condi-

cions locals de creixement, poden incidir en la promoció de la 

competitivitat. Això s’ha traduït en la generació de tot un con-

junt de polítiques de desenvolupament local i promoció econò-

mica que, de manera progressiva, han incorporat conceptes 

lligats als sistemes d’innovació com els clústers, el suport al 

creixement empresarial o la formació per a la innovació. 

l L’estratègia europea d’especialització 

intel·ligent (RIS3), què aporta de nou?

L’aprovació, l’any 2012, de la RIS3, l’estratègia europea d’es-

pecialització intel·ligent (en el marc de la nova estratègia 

Europa 2020 per al període 2014-2020) ha posat la innovació 

al centre del model de creixement econòmic de la Unió 

Europea, interpel·lant les regions (McCann i Ortega-Argilés, 

2015) perquè articulin respostes més integrals a les necessi-

tats del sistema d’innovació, però també per reconèixer espe-

cificitats en el potencial innovador de cada regió, segons els 

diferents estadis de desenvolupament de cadascuna. 

Entre els diferents fons de què disposa la UE, els FEDER han 

estat una eina indispensable per al foment de la competitivitat 

regional i la innovació ja des dels primers períodes de finança-

ment, si bé ha estat en aquest últim període quan la innovació 

n’ha estat central (Capel-Tatjer, 2016). D’aquesta manera, 

dels onze objectius temàtics definits per la Comissió Europea, 

la RIS3 s’adreça de manera específica al primer d’aquests 

objectius, l’OT1 “enfortiment de la recerca, el desenvolupa-

ment tecnològic i la innovació”, establint, com a condició ex-

ante per poder rebre el finançament FEDER, que les regions 

elaborin la seva pròpia estratègia regional RIS3. Es busca així 

la generació de la competitivitat regional a través del descobri-

ment, com a sistema, de nous àmbits d’activitat innovadora a 

partir d’aspectes diferencials del territori. 

La Comissió Europea va desenvolupar una metodologia es-

pecífica, la descoberta emprenedora, perquè les regions po-

guessin dissenyar de manera participativa aquestes estratègi-

es i determinar les seves àrees d’especialització. Fins ara, 

més de 160 regions europees han presentat les seves estra-

tègies d’especialització, especificant mecanismes i progra-

mes per als quals demanen cofinançament europeu (McCann 

i Ortega-Argilés, 2016).

l Té sentit l’escala local en les estratègies 

d’especialització intel·ligent (RIS3)?

Aquesta recent estratègia, la RIS3, podria, segons els autors, 

contribuir amb algunes evidències empíriques a superar el de-

bat anterior, sobre la rellevància de l’escala local en els siste-

mes i estratègies d’innovació. 

La RIS3 constitueix una innovació important en el cicle actual 

de programació dels fons estructurals europeus, no només 

perquè és una condició per accedir al FEDER sinó pel canvi 

conceptual i els reptes operatius que genera la seva introduc-

ció (Foray, 2015;  Morgan, 2016). Al mateix temps, però, 

s’han suscitat dubtes sobre la viabilitat d’aquestes estratègies 

i s’assenyala, en primer lloc, que un dels seus aspectes més 
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crítics és la capacitat de traduir les declaracions d’intencions 

contingudes en la RIS3 en projectes concrets (Capello i Kroll, 

2016; McCann i Ortega-Argilés, 2016). En segon lloc, que hi 

ha evidències que la majoria de països i regions de la UE es-

tan més disposats a diversificar que a especialitzar-se en de-

terminats àmbits sectorials.

A la llum d’aquestes primeres avaluacions de la RIS3, que ex-

pliquen que regions i països troben dificultats en l’efectiva espe-

cialització i implementació de les seves estratègies, aquest arti-

cle subratlla la necessitat d’una implicació més gran de l’escala 

local en la RIS3 i, en general, en els sistemes d’innovació, ja 

que pot ser part de la solució a les limitacions enumerades. Es 

pretén il·lustrar aquesta afirmació a partir d’un projecte d’espe-

cialització territorial (INNO4AGRO), amb un paper actiu per a 

l’entorn local. El projecte es fonamenta en la col·laboració entre 

els agents del sistema d’innovació del territori lleidatà i la seva 

especialització en l’àmbit de les noves tecnologies aplicades a 

les diferents fases de la producció agroalimentària.

Les dinàmiques urbanes i rurals  

en els ecosistemes d’innovació 
l Es pot innovar en zones rurals?

El que s’ha escrit sobre els sistemes d’innovació a escala lo-

cal ha estat, tanmateix, gairebé sempre relacionat amb les 

grans metròpolis, atesa la densitat, diversitat i intensitat de les 

interaccions entre els agents que hi viuen i, d’altra banda, la 

seva connexió amb les cadenes de valor globals. Apareix, per 

tant, una altra qüestió: podem concloure que no és possible 

innovar a les zones rurals o perifèriques? 

Shearmur i Doloreux (2016), entre d’altres, responen de ma-

nera sòlida que no només és possible sinó que aquests es-

pais més tranquils i menys poblats són un complement per-

fecte a les grans ciutats globals, per als agents innovadors i 

les seves activitats. Aquesta realitat ha estat gairebé invisible 

atès el biaix urbà produït en els estudis sobre creativitat i inno-

vació i per la facilitat més gran per fixar-nos en fenòmens de 

concentració que de dispersió.

l Com es produeix la innovació a les zones rurals? 

En primer lloc, observem el procés d’innovació. No és el ma-

teix la primera fase de generació de la innovació que la sego-

na de comercialització i adopció de la innovació. La primera, 

que no necessita tan urgentment la informació, pot passar a 

tot arreu, també lluny de les ciutats, mentre que la segona, 

que inclou estratègia de mercats, recerca de finançament i 

escalat de la innovació, sembla que passa exclusivament a les 

ciutats.  

D’altra banda, la necessitat relativa d’informació i interacció di-

fereix segons el tipus d’activitat i tipus d’innovació. Una empre-

sa de serveis per als establiments de turisme rural o una de 

tecnologia per al sector agroalimentari segurament preferiran 

localitzar-se a prop de l’entorn rural en lloc de la gran ciutat.

Finalment, ni sempre més diversitat es tradueix en millor inno-

vació ni la gran ciutat necessàriament produeix interaccions 

més variades entre agents (McPherson, 2001). A la ciutat, les 

xarxes personals són relativament homogènies, malgrat que 

existeix més diversitat en conjunt. Les xarxes rurals, en canvi, 

són més variades socialment, políticament i professionalment, 

a causa del fet de comptar amb un nombre més reduït de per-

sones (Beggs, Haines i Hurlbert, 1996).

Shearmur sosté que no hi ha agents innovadors purament ur-

bans o rurals, sinó que hi ha persones que passen més o 

menys temps en cada tipus d’entorn. Els processos de creati-

vitat i innovació requereixen de contextos d’alta interacció, 

aglomeració i intensitat, però també de períodes de tranquil·litat 

i introspecció. Hi ha moments del procés més divergents (so-

bretot els de preparació i producció de la innovació) i altres més 

convergents (sobretot els d’incubació i inspiració), i també hi ha 

innovadors més extravertits i d’altres més introvertits. Aquestes 

combinacions d’activitats i tipus de persones fan més adequat, 

segons com, l’entorn urbà o rural, en diferents moments del 

procés d’innovació. Per tant, els llocs, metròpolis o poblacions 

rurals, serien més aviat interseccions de trajectòries innovado-

res (Massey, 2005). 

Els PECT: un instrument d’innovació  
de la RIS3CAT per a les escales locals
L’estratègia catalana d’especialització  

intel·ligent (RIS3CAT)
l Què és la RIS3CAT?

La Generalitat de Catalunya va aprovar l’any 2014 la seva 

Ni sempre més diversitat es 
tradueix en millor innovació ni 
la gran ciutat necessàriament 

produeix interaccions més variades
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RIS3, la RIS3CAT,1 en el marc de l’estratègia EACAT 2020, en 

què va definir set àmbits d’especialització, que de fet cobrei-

xen els principals sectors econòmics de la regió: l’alimentació, 

l’energia i recursos, els sistemes industrials, les indústries ba-

sades en el disseny, les indústries relacionades amb la mobi-

litat sostenible, les indústries de la salut i les indústries cultu-

rals i basades en l’experiència. 

Per tal d’articular els projectes del sistema d’innovació, a la 

RIS3CAT es van definir una sèrie d’instruments de valorització 

i transferència de coneixement, de generació d’accions alta-

ment innovadores i col·laboratives (comunitats RIS3), de fi-

nançament d’R+D d’elevat risc tecnològic (nuclis tecnològics) 

i de foment de la participació d’agents de l’R+D+I en grans 

iniciatives europees en tecnologies emergents com el grafè 

(activitats emergents). Vegeu la figura 1.

l Què són els PECT?

Com a contrapunt d’aquests instruments més sectorials, es 

va dissenyar un instrument, els projectes d’especialització i 

competitivitat territorial (PECT), que canalitza el finançament 

a les administracions locals a través d’un mecanisme com-

petitiu. L’objectiu és l’impuls de projectes d’innovació de 

caràcter multiagent, que contribueixin a la transformació 

econòmica dels seus territoris. Es tracta, per tant, de la po-

sada en pràctica, en l’àmbit local, de conceptes de l’econo-

mia urbana (com els avantatges competitius) o dels milieux 

innovadors.

1 http://catalunya2020.gencat.cat/ca/estrategies/ris3cat/.

L’any 2016 es va aprovar la primera convocatòria dels PECT, 

oberta a totes les entitats locals (des de municipis fins a di-

putacions) de més de 20.000 habitants, amb un import de 

subvenció de 50 milions d’euros.2 Els projectes havien d’es-

tar emmarcats en un dels àmbits d’especialització de la 

RIS3CAT i tenir un elevat component innovador basat en els 

seus actius i capacitats. Tots els agents de la quàdruple hèlix 

hi podien participar, des de centres de recerca, universitats, 

empreses, associacions empresarials i administracions lo-

cals, tot i que per ser-ne beneficiaris havien de ser entitats 

sense ànim de lucre. 

Es tracta d’un instrument relativament únic a Europa, com re-

coneixen les anàlisis fetes per a projectes europeus com 

INFOCUS o RELOS3,3 que ha permès posar de manifest el 

potencial de l’especialització intel·ligent per al nivell local 

(Garcia Brustenga i Lazzeri, 2018). A escala europea diverses 

ciutats han desenvolupat estratègies RIS3, ja sigui per si ma-

teixes o com a complement de les estratègies regionals, però 

es tracta d’entorns metropolitans centrals dins dels seus paï-

sos i regions. El PECT, en canvi, dona protagonisme a entorns 

locals a partir de 20.000 habitants, distanciats sovint de les 

dinàmiques metropolitanes de les grans ciutats. 

2 Bases de la convocatòria: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEA-
DOP/PDF/7113/1491582.pdf. 
3 Es poden consultar les pàgines web d’aquests projectes per a 
més detall: RELOS3: From Regional to Local. Successful deploy-
ment of the Smart Specialization Strategies, https://www.interre-
geurope.eu/relos3/; InFocuss: smart Specialisation at city level, 
http://urbact.eu/urban-dimension-smart-specialisation-buil-
ding-two-way-bridge.

Figura 1. Instruments definits per la RIS3CAT

  Instruments

l Comunitats de la RIS3CAT
l Activitats emergents
l Desenvolupament de capacitats tecnològiques clau
l Infraestructures de recerca i transferència de tecnologia
l Projectes col·laboratius d’R+D
l Valorització i transferència de tecnologia
l Cooperació internacional
l Compra pública innovadora
l Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)

Polítiques públiques

l Agenda digital
l Emprenedoria
l Ecoinnovació (innovació al servei de l’economia verda)
l Innovació no tecnològica
l Formació i talent

Font: Document RIS3CAT. Resum executiu. Gener 2014.
Nota de l’autor: al maig de 2018 s’ha publicat 

un nou document RIS3CAT. Pla d’acció 2015-2020 
que ha ampliat el nombre d’instruments.
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Es pot argumentar que és un instrument que té especial sen-

tit en una estructura administrativa com la catalana, que ator-

ga als municipis i altres entitats locals competències i finança-

ment que les fan relativament autònomes respecte al govern 

regional, quelcom que no es produeix en la gran part de regi-

ons espanyoles i països europeus. Altres elements que con-

textualitzen l’aparició inèdita d’aquest instrument a Catalunya 

són la presència de ciutats mitjanes amb fortalesa econòmica 

arreu del seu territori, una important tradició municipalista i el 

significatiu desenvolupament de polítiques de promoció eco-

nòmica local implementades per gran part de les entitats lo-

cals catalanes els últims 40 anys (Gomà i Subirats, 2001). 

Projectes i expectatives de la primera  

convocatòria dels PECT (2016)
l Quina acollida ha tingut la primera convocatòria 

dels PECT a Catalunya?

L’aprovació de les bases dels PECT va despertar fortes expec-

tatives arreu del territori i diverses plataformes de l’Administra-

ció local, com les diputacions o associacions de municipis, es 

van fer ressò de la publicació. També des de la Generalitat es 

van fer sessions informatives arreu del territori per donar-la a 

conèixer. L’expectativa era elevada, més quan s’hi accedia 

d’una manera clarament competitiva. Desenvolupar un PECT 

suposava la necessitat de fer un treball previ important de refle-

xió al voltant de les àrees d’especialització, tot col·laborant amb 

agents diversos del territori i amb un fort èmfasi en la innovació, 

quelcom amb què que no totes les entitats locals estaven fami-

liaritzades. A més, s’havia de comptar amb la capacitat finan-

cera i econòmica per abordar-los (cofinançament del 50% i 

sense bestreta) i algun tipus d’estratègia prèvia que emmarqu-

és el projecte i les activitats que calia fer, quelcom amb què no 

tots els territoris comptaven després d’anys de crisi econòmica 

i austeritat.

l Quins resultats ha tingut la primera convocatòria dels PECT?

Finalment, en la convocatòria de setembre del 2016 es van 

presentar 36 projectes per part d’entitats locals de les quatre 

demarcacions catalanes, dels quals 25 (un 70%) van ser 

aprovats de manera definitiva el febrer del 2018, amb un cofi-

nançament amb fons FEDER de 30,5 milions d’euros. 

L’aprovació es va produir gairebé dos anys després de l’ober-

tura de la convocatòria, un retard rellevant tenint en compte 

que el període d’execució és l’any 2020 i que per obtenir-ne 

la pròrroga els projectes ja hauran d’haver executat aleshores 

un 70% de la despesa.

Per demarcacions, la de Barcelona és la que concentra el nombre 

més alt de projectes presentats, però és la de Tarragona la que 

aconsegueix una aprovació del 100% dels projectes presentats per 

entitats d’aquest territori, seguida per Girona, amb el 78% dels pro-

jectes aprovats. Segons la tipologia d’entitat, un 39% dels projectes 

van ser presentats per les quatre diputacions provincials a Catalu- 

nya i la resta, per consells comarcals i ajuntaments a parts iguals.

l Són els PECT un model emergent d’innovació?

Concretament, a través del cas dels PECT, dins la RIS3CAT, i 

d’un dels primers projectes aprovats en la seva primera convo-

catòria, l’INNO4AGRO, de la ciutat de Lleida, aquest estudi trac-

ta de demostrar que és possible incloure agents i enfocaments 

d’escala local en la RIS3 regional, seguint en un nou model emer-

gent, com a mínim a Catalunya, que incorpora la política local 

d’innovació i especialització en el conjunt d’estratègies regionals 

i que s’està dissenyant i implementant actualment en algunes de 

les seves ciutats, comarques i províncies. 

Taula 1. Àmbits d’especialització seleccionats  
pels projectes presentats a la 1a convocatòria  
dels PECT (alguns tenien més d’un àmbit)

Font: elaboració pròpia amb 
informació de la resolució definitiva.

Àmbit d’especialització Núm. de projectes
Alimentació 10
Energia i recursos 7
Indústries del disseny 2
Indústries culturals i basades en l’experiència 10
Indústries de la salut 5
Mobilitat sostenible 3
Sistemes industrials 5

Taula 2. Projectes presentats 
per demarcació territorial

Demarcació Presentats Aprovats % d’aprovació
Barcelona 15 10 67 
Girona 9 7 78 
Tarragona 4 4 100 
Lleida 7 4 57 

Font: elaboració pròpia amb 
informació de la resolució definitiva.
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El cas del PECT de la ciutat de Lleida
Antecedents de política d’innovació  

a la ciutat de Lleida
l Ja estava especialitzada, Lleida?

Als anys 50 i 60, les comarques lleidatanes van trobar la 

seva pròpia via de desenvolupament econòmic sobre la 

base de la xarxa hidrogràfica, la notòria xarxa de regs i els 

eixos de comunicació, amb l’N-II com a principal eix dina-

mitzador. L’horta de Lleida es va convertir en el referent de 

l’agricultura intensiva de la Catalunya interior (Ignasi Aldomà, 

2009). Lluch i Seró (1970) van ser els referents en estudiar 

la importància del que van anomenar regió fruitera de Lleida 

i, per la seva banda, Solé (1990) va posar en relleu el paper 

central jugat per la ciutat en l’expansió de la indústria del 

fred (conservació) a la regió a partir dels anys 1950, una in-

dústria essencial per a la producció i comercialització de 

pera i poma.

La fructicultura intensiva va permetre innovar i continua fent-

ho. Els nivells de productivitat van pujar considerablement 

gràcies a la progressiva mecanització del camp, la utilització 

d’adobs, fitosanitaris, equipaments de reg, cambres frigorífi-

ques, la logística avançada, els camps d’experimentació, 

etcètera, i actualment en noves varietats adaptades als gus-

tos actuals, la producció integrada, l’agricultura ecològica, 

les noves tècniques de postcollita, l’agricultura de precisió, 

la geolocalització, el big data i la robotització. Com afirmen 

Morell, Maurel i Aldomà (1980): “El desenvolupament de la 

producció intensiva de fruita dolça ha estat la gran innova-

dora de l’agricultura del Segrià”.

En paral·lel, es va desenvolupar la producció intensiva de 

porcs i pollastres, tenint com a promotores les empreses i 

cooperatives de pinsos i essent els contractes d’integració la 

innovació organitzativa que va permetre la difusió del model 

de ramaderia intensiva a Catalunya.

Finalment, en aquest context, el sector terciari de la ciutat de 

Lleida estava constituït pels serveis que comporta el fet de ser 

capital de província (serveis administratius, sanitaris, educa-

tius, ferrocarril i centre comercial regional), però també, en 

bona part, per les activitats induïdes pels sectors d’especialit-

zació i per la creació de noves institucions que esdevindran 

referents, com la Fira de Lleida (1959) i Mercolleida (maig del 

1971), des d’on s’impulsarà la creació de l’empresa Indulleida 

de transformats de fruita, l’any 1979.

l Quina va ser la fita de més valor 

per a l’ecosistema d’innovació de Lleida?

La instrucció dels pagesos i dels tècnics agrícoles es va conside-

rar prioritària, ja que calia reconvertir els agricultors a les noves 

tècniques, rol que va assumir en els primers anys la Diputació de 

Lleida. Després, el consens interinstitucional i social i la voluntat 

política, des de l’any 1968, van aconseguir recuperar els estudis 

universitaris a Lleida. Primer com a extensions de les universitats 

de Barcelona, posteriorment com a Estudi General de Lleida i, fi-

nalment, l’any 1991, creant la Universitat de Lleida. Ramon M. 

Puig, a Echauz (1995), afirmava: “El gran fet sociocultural i econò-

mic del segle XX a Lleida ha estat la reimplantació de la Universitat. 

La Universitat generarà canvis estructurals en els nivells professi-

onals, econòmics i culturals de la ciutat”.

Així, des dels anys 60, anys del boom fructícola, la regió de 

Lleida és una àrea cohesionada per l’efecte de la polarització 

de la ciutat de Lleida com a centre de serveis, l’hegemonia del 

model econòmic agroindustrial, l’existència d’una xarxa urba-

na coherent amb la presència d’empreses dinàmiques distri-

buïdes en les principals zones urbanes, amb la proximitat a 

l’eix de l’N-II i amb el coneixement innovador que aniran apor-

tant els incipients estudis universitaris. 

l Quin paper ha tingut l’Administració local 

a Lleida des d’aleshores? 

En els anys 80 i 90 es constata la consolidació del paper actiu 

de les administracions locals de Lleida, especialment en:

• L’increment dels serveis administratius i dels serveis a l’em-

presa i a la producció, com ara la logística i el transport 

(Pujadas, Aldomà i Enciso, 1995) i destaca també l’impuls de 

les TIC a tots nivells.

•Les polítiques d’ocupació i de promoció, creant nous orga-

nismes encarregats d’endegar polítiques d’ocupació,4 pro-

moció econòmica,5 vivers d’empresa i promoció turística.6

•La creació de la Universitat de Lleida (1991) i l’augment gradual 

de llicenciatures i diplomatures i després de graus universitaris.

4 Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí, organisme autò-
nom de l’Ajuntament de Lleida (1996).
5  Consorci de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Lleida (1993) 
i Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida (1994).
6 Patronat Intercomarcal de Turisme de la Diputació de Lleida i la 
marca Ara Lleida (1989) i Patronat Municipal de Turisme de l’Ajun-
tament de Lleida (1994) i Lleida Convention Bureau.

Demarcació Presentats Aprovats % Aprovació

Barcelona 15 10 67%

Girona 9 7 78%

Tarragona 4 4 100%

Lleida 7 4 57%
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•La participació activa en xarxes de municipis i ocupant càr-

recs de rellevància en àmbits com el de l’impuls de la societat 

de la informació en la Federació Espanyola de Municipis i 

Províncies (FEMP) i l’elaboració sistemàtica de plans estratè-

gics consensuats, des del 1996.

•La creació de fires monogràfiques especialitzades i salons 

internacionals com  Municipàlia (1981) i Eurofruit (1986). “Les 

fires han de ser no només el lloc d’exposició, sinó també lloc 

de trobada, de reflexió i de debat de cada sector”, Antoni 

Siurana, a Echauz (1995).

•La recuperació del riu Segre com a element vertebrador i 

dels espais naturals, amb una especial atenció als aspectes 

mediambientals i a l’horta de Lleida.

l Quan comença Lleida a prioritzar la innovació?

La principal aposta de la ciutat per impulsar la innovació, ja 

entrats en el segle XXI, ha estat, però, la creació del Parc 

Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida l’any 2005, pro-

mogut conjuntament per l’Ajuntament de Lleida i la Universitat 

de Lleida. Allà s’hi han vinculat després centres tecnològics re-

ferents, com ara Eurecat Lleida, l’IRTA-Fruitcentre i el Centre de 

Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. 

La Diputació de Lleida va constituir l’any 1990 el Laboratori 

d’Anàlisi de Sòls a Sidamon (el Pla d’Urgell) juntament amb la 

UPC i l’Agrupació de Cooperatives de les Terres de Lleida, el 

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (1996), el Centre de 

Testatge de la Raça Bruna dels Pirineus (2003), el Centre 

Europeu d’Empreses Innovadores de Lleida (2005) i finança la 

creació del Centre de Recerca Biomèdica Avançada (2015). 

En aquest període, el Pla Estratègic de la Universitat de Lleida 

defineix quatre àmbits preferents d’activitat i promou en cada 

un d’ells un institut o centre de recerca, dona un fort impuls a 

les càtedres Universitat-Empresa i una Càtedra Unesco-UdL 

de Ciutats Intermèdies. L’any 2011 constitueix amb altres uni-

versitats el Consorci Campus Iberus per gestionar les actuaci-

ons del Campus d’Excel·lència Internacional de la Vall de 

l’Ebre aprovat pel Ministeri d’Educació (2010).  

La Diputació de Lleida, l’Ajuntament de Lleida, les cambres de 

comerç de Lleida i de Tàrrega i la Universitat de Lleida  impulsen 

l’any 2011 el Consorci GlobaLleida, un projecte interinstitucio-

nal d’integració en una sola entitat de tota l’activitat de promo-

ció econòmica i de projecció del territori. Ha promogut un fons 

de capital risc i treballa sobre la base de clústers identificats.

En paraules d’Àngel Ros (2011), “Lleida és una ciutat innova-

dora. Avui dia, les ciutats s’han d’implicar en el procés d’inno-

vació dels diferents àmbits de la societat: des de l’economia 

fins a l’atenció a les persones. [...] Una ciutat ha de ser inno-

vadora per aconseguir un paper rellevant dins de la xarxa de 

ciutats de la qual forma part. Perquè avui el futur de tota ciutat 

depèn de ser un referent nacional o internacional en algun 

àmbit. Esdevenir un referent internacional vol dir ser conegu-

da per la seva excel·lència en alguna especialització producti-

va. Per tant, una ciutat ha de perseguir la seva especialització 

i ho ha de fer necessàriament per la via de la innovació. La 

dimensió és menys important que la innovació. Promoure la 

innovació, per tant, resulta molt més important en ciutats in-

termèdies com Lleida que en les grans ciutats”.

Fruit de tota aquesta tasca, l’any 2011, la ciutat de Lleida va 

rebre el distintiu de Ciutat de la Ciència i la Innovació atorgat 

pel Ministeri de Ciència i la Innovació. Aquesta acreditació 

premia el compromís de les ciutats amb l’R+D+I i la seva con-

tribució des de l’àmbit local al canvi de model productiu. 

El procés de descoberta emprenedora (2014-2016)

L’any 2014, quan es difon l’estratègia d’especialització intel-

ligent de Catalunya, la ciutat de Lleida, a través de l’ajuntament 

i d’una sèrie d’agents clau del sistema econòmic i d’innovació 

del territori, comença un procés de reflexió de com cal aprofi-

tar aquesta oportunitat de transformació econòmica del terri-

tori. Com a agents del nucli central del procés destaquen re-

presentats de la triple hèlix del territori: l’Administració públi- 

ca (l’Ajuntament de Lleida, GlobaLleida), l’àmbit del co- 

neixement (la Universitat de Lleida, el Parc Científic i Tecnològic 

Agroalimentari) i el sector privat (empreses tractores i innova-

dores del sector al territori). L’Ajuntament de Lleida, com a 

Administració pública, va exercir des del començament el lide-

ratge del procés, si bé la participació de tots els agents del 

sistema va resultar imprescindible.

La inclusió de l’escala local per 
part de la RIS3CAT pot estar obrint 

un escenari de més eficàcia en les 
polítiques regionals d’innovació
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Fent servir la metodologia de la descoberta emprenedora, es van 

discutir quines podien ser aquelles activitats que podien generar 

més oportunitats d’especialització  innovadora. Dues van desta-

car com les més adients sobre la base dels criteris de la RIS3: per 

una banda, aquelles lligades amb la digitalització de l’experiència 

turística i els nous mercats de turisme natural, gastronòmic i es-

portiu; i, per altra banda, les relacionades amb la  innovació (digi-

tal, sostenible, biotecnològica) de les diferents fases de la produc-

ció agroalimentària. Aquesta última, però, va ser la que va generar 

més consens respecte de les oportunitats de ser una eina trans-

formadora del territori i de generar activitats innovadores altament 

especialitzades, atesa l’elevada significació d’aquest sector a la 

demarcació sencera i la seva rellevància a escala catalana. 

Es va considerar, a més, que era on hi havia més marge de 

creixement atesa l’evolució de les tecnologies de la informació 

i la comunicació i els reptes identificats lligats a una baixa tec-

nificació, poca capacitat innovadora i dificultat d’atraure tre-

balladors qualificats. Era un àmbit que permetia generar siner-

gies i un impacte positiu, al conjunt del territori lleidatà, a l’altra 

activitat finalment no escollida, el turisme lligat a la cadena de 

valor de l’agroindústria. 

El projecte va rebre el nom INNO4AGRO: un ecosistema inno-

vador per a un sector agroalimentari intel·ligent, i va plantejar 

tres objectius estratègics: 

•Millorar la capacitat productiva i la competitivitat de les pi-

mes.

•Potenciar Lleida com un centre de la innovació.

•Aconseguir que l’especialització fos el motor de transforma-

ció de tota l’economia lleidatana.

El projecte INNO4AGRO es va presentar a la primera convo-

catòria dels PECT amb el lideratge de l’Ajuntament de Lleida 

i, com a socis beneficiaris, amb la UdL, el Parc Científic i 

Tecnològic, Turisme de Lleida i l’Institut Municipal d’Ocupació. 

A més d’aquests socis (amb capacitat d’executar projectes i 

per tant, de rebre finançament), el projecte comptava amb 

una sèrie d’entitats sòcies no beneficiàries, amb l’objectiu 

d’assegurar la complicitat del teixit econòmic i social del terri-

tori: sis empreses del sector agroalimentari (des de la fruita 

fins al porcí, passant pel vi) i tres plataformes rellevants del 

sector: les associacions Lleida Drone i Ruta del Vi de Lleida i 

GlobaLleida.

El projecte presentava sis operacions, cadascuna executada 

per un dels socis, tret de l’Ajuntament, que comptava amb 

dos operacions (una d’elles, la coordinació del projecte), i un 

pressupost final de 4,5 milions d’euros. 

Taula 3. Aplicació dels criteris de l’especialització segons RIS3 al cas de Lleida

Font: memòria del projecte INNO4AGRO.

El territori lleidatà concentra el 40% de l’ocupació del sector primari català i un 17% del sector 
agroalimentari (incloent-hi la indústria). La ciutat de Lleida es presenta com un centre de provisió 
de serveis, coneixement i talent per al conjunt del territori i el seu teixit productiu.

A Lleida l’activitat de les indústries alimentàries representa fins a un 30% del seu PIB i un 65% 
de les exportacions. Lleida ocupa el segon lloc en increment de l’exportació a escala nacional 
(dades del 2008), amb la majoria d’exportacions de la província lleidatana, el 68%, corresponents 
a productes agroalimentaris.

La selecció de la indústria agroalimentària, que comprèn tota la cadena de valor de la mateixa, se 
centra en la millora de la innovació i l’absorció de tecnologia de les empreses està ben definida.

Tots els socis i entitats participants en el projecte hi han col·laborat d’una manera activa prèviament, 
desenvolupant iniciatives conjuntes i alineades amb l’especialització en agroalimentació del territori. 
Com a mostra, hi ha la creació de Parc Científic, la celebració de diverses jornades i congressos 
i les diverses trobades que en el marc del PECT s’han dut a terme per al procés de descoberta 
emprenedora.

Massa crítica

Competitivitat global

Grau d’especialització

Col·laboració prèvia

083-093 Incorporació cf.indd   90 11/10/18   12:30



R e v i s t a  E c o n ò m i c a  d e  C a t a l u n y a  •  9 1

El projecte aprovat

L’òrgan avaluador de la Generalitat de Catalunya va aprovar el 

projecte INNO4AGRO amb petites modificacions respecte de 

l’original. El consorci del PECT les va acceptar i finalment el 

projecte es va aprovar de manera definitiva amb un pressu-

post de 4,2 M€ (cofinançat pel FEDER de la Unió Europea en 

un 50%), cinc operacions i quatre socis. La figura 2 mostra 

l’estructura bàsica del projecte aprovat.

S’observa que el projecte compta amb activitats que es basen 

en conceptes innovadors de les teories sobre polítiques d’in-

novació, com ara la creació d’un espai que permeti generar un 

ecosistema innovador (OP4) i la generació de mecanismes 

d’interrelació entre agents tant interns com externs com el club 

d’innovadors (OP3). Hi ha també operacions orientades més 

específicament a la millora de la competitivitat i la capacitat 

innovadora del sector agroalimentari des d’una vessant tant 

científica (OP2) com empresarial (OP3). Destaca com el pro-

jecte pretén generar també sinergies amb l’àmbit del turisme 

(OP5), unint tecnologia, activitats basades en la millora de l’ex-

periència del visitant i l’explotació dels actius turístics del terri-

tori com a palanques del sector agroalimentari. 

El projecte preveu la posada en marxa d’actuacions com 

l’Agritech Big Data, l’Agroliving Lab, la planta pilot de tecnolo-

gia d’aliments o la plataforma de comercialització de base 

tecnològica adreçada al sector agroturístic, que esdevindran 

estructures promotores de la innovació amb perdurabilitat 

més enllà del mateix PECT.

Figura 2. Estructura de les operacions i actuacions del PECT INNO4AGRO aprovat el febrer del 2018

Un ecosistema innovador per a un sector agroalimentari intel·ligent 

PECT de Lleida

COORDINACIó
(operació 1)

AJUNTAMENT DE LLEIDA

PROJECTE 1
Tecnologia i professionals ‘agrosmart’

PROJECTE 2
Dinamització del territori

OP2.
TECNIFICACIó DE LA INDÚSTRIA

AGROALIMENTÀRIA

UdL

A1. Agritech
Bigdata

A2. Planta
pilot

A3. Eficiència
energètica

A4. ‘Meetings’ i 
jornades tècniques

OP4.
AGROLIVING LAB

Aj. Lleida

A1. Espai 
Agroliving Lab

A2. Dinamització 
i sensibilització

A3. Marca (difusió 
i comunicació)

OP3.
IMPULS TECNOLÒGIC DE LES 
EMPRESES PER UN SECTOR 

‘AGROSMART’

Parc Científic

A1. Integració
centre tecnològic

A2. Vigilància tecnològica

A3. Club d’innovadors

OP5.
TURISME AGROINTEL·LIGENT

TurismeLleida

A1. Mapatge
d’elements turístics

A2. Eixos turístics
territorials

A3. Productes
turístics

A4. Projectes
pilot

A5. Plataforma TIC i
comercialització

A6. Comercialització
i avaluació

Font: memòria del projecte INNO4AGRO.
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Aprenentatges
A partir de l’anàlisi dels primers PECT i, concretament per al 

cas de la ciutat de Lleida i el projecte INNO4AGRO, s’han 

establert els punts d’aprenentatge següents:

➤ La inclusió de l’escala local sembla 

que aporta valor al sistema d’innovació català. 

Impulsar la transformació innovadora dels sectors tradicionals 

també des de ciutats mitjanes com Lleida permet:

l Assolir acord i l’equilibri en la governança entre els dife-

rents agents de la triple hèlix ubicats i amb influència al territori. 

La governança dels projectes locals d’especialització intel·ligent 

no segueix cap estructura comuna que es pugui proposar o 

imposar des del nivell regional. Cada territori local té la seva 

pròpia història, equilibri i necessitats de poder, que generen di-

ferents tipus d’organitzacions i influència entre elles. 

l Abordar una visió compartida i holística del sistema. El 

PECT ha creat durant dos anys la necessitat generalitzada de 

cultura col·laborativa i visió holística, tant dins com entre les orga-

nitzacions implicades. L’especialització intel·ligent ha provocat 

una manera diferent de dissenyar les polítiques, transformant un 

escenari d’idees individuals i gestió separada de les funcions de 

l’ecosistema innovador en un altre on tothom és conscient de ser 

part d’un mateix projecte estratègic comú, més integrat, més 

enfocat i més ambiciós pel que fa a l’impacte territorial.

l Consensuar amb més naturalitat una veritable especialitza-

ció, en el marc d’una regió diversificada. El concepte d’especia-

lització ha estat ben rebut i aplicat pels agents locals. Sembla que 

no és difícil per al govern local, ni per a la resta de socis, compar-

tir la discussió i acordar l’àrea d’especialització que, d’altra banda, 

en casos com Lleida, té els seus antecedents. Pot ser que sigui, 

per tant, més fàcil especialitzar-se a escala local. La regió, Catalu-

nya en aquest cas, no ha hagut –ni de fet ha tingut voluntat– d’es-

pecialitzar-se mai en un o uns pocs àmbits, mercès a la seva 

clara diversificació pròpia d’una economia completa.

l Evolucionar el paper de l’Administració pública, ja que la in-

novació passa a ser central en la nova política de desen-

volupament econòmic local, orientant-la cap a les necessi-

tats de creació i desenvolupament de mercats i creant un nou 

rol de lideratge dels governs locals. L’ajuntament està dibuixant 

el seu nou paper de colideratge, juntament amb el govern regi-

onal i altres administracions territorials locals, en els sistemes 

d’innovació, definint-se com a instrument coordinador, palanca 

i facilitador de la innovació. 

l Organitzar el repartiment del treball entre governs lo-

cals i regionals. Els primers, concentrant la governança i l’exe-

cució del projecte; els segons, establint criteris, assegurant qua-

litat, fent-ne seguiment, impulsant la formació i l’aprenentatge 

conjunt i coordinant els PECT, relacionant-los amb els d’altres 

punts de Catalunya que puguin generar sinergies tant d’àmbit 

sectorial (l’alimentació, per exemple) com de tecnologies facilita-

dores transversals amb aplicació en sectors diversos. Incorporar 

l’escala local no significa, en l’opinió dels autors, una delegació 

eximent per part del govern regional.

➤ La inclusió de l’escala local per part de la RIS3CAT 

pot estar obrint un escenari de més eficàcia en les 

polítiques regionals d’innovació. 

Fins ara, aquestes no havien considerat seriosament i sistemà-

ticament l’escala local en el seu disseny ni execució. La com-

plementària actuació de l’escala regional i la local, vehiculades 

a través d’un instrument formal com els PECT, pot ser una nova 

bona pràctica per a les regions de la Unió Europea en la RIS3 

del pròxim període de finançament (2021-2027). 

➤ Les zones rurals són tan importants 

com les urbanes en la consolidació d’un sistema 

d’innovació regional com el català. 

Ciutats mitjanes com Lleida, en entorn rurals, també tenen 

una funció rellevant en l’ecosistema innovador, tant per a la 

demarcació com per a la regió. Especialment en sectors com 

l’agroalimentari, el dels recursos naturals i el turístic, aquestes 

zones són part del cicle de valor de la metròpoli, igual que, a 

la inversa, les metròpolis són part important de la competitivi-

tat de l’activitat que es duu a terme en l’àmbit rural. Per tant, 

hauríem de considerar ciutats com Lleida i metròpolis com 

Barcelona com a un únic ecosistema en el que ambdues lo-

calitats cobreixen necessitats diferents del procés d’innovació 

dels emprenedors i empreses del país. 

En conclusió, aquest article subratlla la novetat que suposen els 

PECT, en el marc de la RIS3 catalana, com un cas inèdit de polí-

tica publicoprivada en la qual la regió impulsa la innovació i com-

parteix lideratge amb l’escala local. La conseqüent governança 

multinivell i sistemàtica pot ser òptima per a l’impuls conjunt de la 

innovació, a part de contribuir al reequilibri territorial i a explotar la 

sinergia entre els avantatges competitius de les aglomeracions 

metropolitanes i els dels entorns rurals més pausats. n

083-093 Incorporació cf.indd   92 16/10/18   9:48



R e v i s t a  E c o n ò m i c a  d e  C a t a l u n y a  •  9 3

Referències bibliogràfiques
Aldomà, I. (2009). “Les dificultats de manteniment de l’agricultura 
periurbana. L’exemple de l’horta de Lleida”. Scripta Nova, Revista 
Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universitat de Barcelona 
(vol. XIII, núm. 284).
Beccattini G. (1998). Distretti industriali e made in Italy - Le basi so-
cioculturali del nostro sviluppo economico. Torí: Bollati Boringhieri.
Beggs, J. J.; Haines, V. A.; Hurlbert, J. S. (1996). “Revisiting the 
Rural-Urban Contrast: Personal Networks in Nonmetropolitan and 
Metropolitan Settings 1”. Rural Sociology (vol. 2, núm. 61, p. 306-325).
Capel, L. (2016). “L’evolució de la innovació en els Fons Europeus de 
Desenvolupament Regional: de l’empresa i la tecnologia al territori”, 
Biblio3W, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales (vol. 
XXI, núm. 1.181).
Capello R.; Kroll H. (2016). “From theory to practice in smart speci-
alization strategy: emerging limits and possible future trajectories”. 
European Planning Studies (vol. 8, núm. 24, p. 1393-1406).
Carayannis, E. G.; Campbell, D. F. (2009). “‘Mode 3’ and ‘Quadruple 
Helix’: toward a 21st century fractal innovation ecosystem”. 
International Journal of Technology Management (vol. 3-4, núm. 46, 
p. 201-234).
Chesbrough, H. W. (2006). Open innovation: The new imperative for 
creating and profiting from technology. Harvard Business Press. 
Echauz, P.  (1995). La ciutat somiada. Set diàlegs sobre la Lleida del 
futur. Lleida: Pagès Editors (Col·lecció Guimet, 4).
Edquist, C.; Johnson, B. (1997). Systems of Innovation: Technologies, 
Institutions and Organisations. Londres i Washington: Pinter 
Publishers.
Etzkowitz H.; Leydesdorff L. (2000). “The Dynamics of Innovation: 
From National Systems and Mode 2 to a Triple Helix of University-
Industry-Government Relations”. Research Policy (núm. 29).
Florida, R. (1995). “Toward the learning region”. Futures (vol. 5, núm. 27, 
527-536). 
Foray, D. et al. (2012). “Guide to Research and Innovation Strategies 
for Smart Specialisation (RIS 3)”. RIS 3 (vol. maig del 2012): S3 Smart 
Specialisation Platform.  Institute for Prospective Technological 
Studies. http://s3platform. jrc. ec. europa. eu.
Garcia-Brustenga, J.; Lazzeri, G. (2018). “Dalle strategie all’attuazi-
one delle RIS3: la dimensione locale”. EyesReg (vol. 8, núm. 2).
Gomà, R.,; Subirats, J. (2001).  Govern i polítiques públiques a 
Catalunya (1980-2000): Autonomia i benestar  (vol. 1). Universitat 
Autònoma de Barcelona.
Isenberg, D. (2011). The entrepreneurship ecosystem strategy as a 
new paradigm for economy policy: principles for cultivating entrepre-
neurship. Babson Entrepreneurship Ecosystem Project, Babson 
College.  
Lundvall B. A. (1992). National Systems of Innovation. Londres: Pinter.
Lluch, E.; Seró, R. (1970). La regió fruitera de Lleida. Barcelona: 
Estudis d’Economia Catalana, Banca Catalana.
Maillat, D. (1988). SMEs, Innovation and Territorial Development. 
Arco (Italie). 
Marshall A. (1920). Principles of economics: an introductory volume. 
Londres: Macmillan. 
Massey, D. (2005). For space Sage. Thousand Oaks CA 
Mazzucato, M. (2015). The entrepreneurial state: Debunking public 
vs. private sector myths (vol. 1). Anthem Press.
McCann,  P.; Ortega-Argilés, R. (2015) “Smart Specialization, 
Regional Growth and Applications to European Union Cohesion 
Policy”. Journal of Regional Studies (vol. 49, núm. 8: Place-based 
Economic Development and the New EU Cohesion Policy, p. 1290-
1302).
McCann, P.; Ortega-Argilés, R. (2016). “The early experience of 
smart specialization implementation in EU cohesion policy”. European 
Planning Studies (vol. 8, núm. 24, p. 1407-1427).

McPherson, M.; Smith-Lovin L.; Cook J. (2001). “Birds of a Feather: 
Homophily in Social Networks”. Annual Review of Sociology (núm. 27, p. 
415-444).
Morell, R; Maurel, X.; Aldomà, I. (1980). L’economia del Segrià. 
Desenvolupament agrícola i desequilibris sectorials. Barcelona: Caixa 
d’Estalvis de Catalunya (Col·lecció Catalunya Comarcal, 3).
Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Nova 
York: The Free Press.
Pujadas, R.; Aldomà I.; Enciso J. P. (1995). “La dinàmica econòmi-
ca de la ciutat de Lleida”. Nota d’Economia (núm. 51).
Romer P. M. (1990). “Endogenous technological change”. Journal of 
Political Economy (vol. 5, núm. 98, p. 71-102).
Ros, A. (2011). “Lleida, la força de la nova Catalunya”. Lleida: Pagès 
editors (Col·lecció Guimet, 143).
Schumpeter, J. A. (1942).  Socialism, capitalism and democracy. 
Harper and Brothers.
Shearmur, R.; Doloreux, D. (2016). “How open innovation processes 
vary between urban and remote environments: slow innovators, mar-
ket-sourced information and frequency of interaction”. 
Entrepreneurship & Regional Development (vol. 5-6, núm. 28, p. 337-
357). 
Solé, J. (1990). La indústria del fred a la regió fruitera de Lleida, 1950-
1988. Lleida: Publicacions de la Universitat de Lleida (Col·lecció 
Espai/Temps).
Solow, R. M. (1956). “A contribution to the theory of economic 
growth”. The quarterly journal of economics (vol. 1, núm. 70, p. 65-
94).

083-093 Incorporació cf.indd   93 11/10/18   12:30



1 2 2  •  R e v i s t a  E c o n ò m i c a  d e  C a t a l u n y a

DIRECTOR
Martí Parellada

SECRETARI CONSELL DE REDACCIÓ
Antoni Garrido

CONSELL DE REDACCIÓ
Oriol Amat
Ezequiel Baró 
Jordi Caballé
Montserrat Casanovas
Antoni Castells
Josep Maria Duran
Anton Gasol
Enric Genescà
Francesc Granell
Jordi Gual
Guillem López Casasnovas
Andreu Morillas
Valentí Pich
Joaquín Trigo
Joan Trullén

SECRETÀRIA
Carme Cuartielles

COORDINACIÓ I SUPERVISIÓ LINGÜÍSTICA
TRADUCCIÓ DEL CASTELLÀ
Marta Guspí Saiz

DISSENY I PRODUCCIÓ EDITORIAL
ZETACORP. Public@cions Corporatives
(Grupo Zeta). Consell de Cent, 425.
08009 Barcelona. Tel. 932 279 416

SUBSCRIPCIONS
sgomez@coleconomistes.cat

PROMOCIÓ
cperezdelpulgar@coleconomistes.cat

DIPÒSIT LEGAL 
B. 8.160-1975
ISSN 135-819 XX
 
 
 

NORMES PER A LA 
PUBLICACIÓ D’ORIGINALS

1. Els originals s’han d’enviar a l’adreça  
 electrònica rec@coleconomistes.cat.

2. L’extensió dels treballs no pot superar  
 les 4.000 paraules, incloent-hi quadres,  
 gràfics, mapes, notes i referències  
 bibliogràfiques.

3. Els articles, que han de ser originals inèdits,  
 són sotmesos a avaluació per part   
 d’especialistes qualificats.
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