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Seminari  
Competitivitat territorial i universitats 

El paper de les universitats en les estratègies 
regionals d’especialització intel·ligent a Europa 

Data: 3 de juny 2015 
Lloc: Recinte modernista de St. Pau, Barcelona 

Hora: 09.00h – 14.00h 

Les universitats juguen un paper cada cop més important en el desenvolupament 
econòmic, social, tecnològic i cultural de les regions. El nou marc de Polítiques de 

Cohesió situa les estratègies d’especialització (RIS3) en el nucli del 
desenvolupament regional i, en aquest context, les universitats i regions tenen una 

oportunitat única de crear associacions amb el sector empresarial per tal de 
maximitzar la utilització dels Fons Estructurals i d’Inversió Europeus (ESIF).  

Aquest Seminari intentarà aprofundir en aquests temes destacant la importància de 
la governança de les parts interessades i de les associacions creades. El Seminari 
es basa la conferència d’alt nivell organitzada per la Smart Specialisation Platform 

(S3P) i per l’Associació Europea d’Universitats (EUA), que va tenir lloc a  Brussel·les 
el juny de 2014, el tema de les quals era la mobilització de les universitats europees 

en el context de l’especialització intel·ligent (Smart Specialisation).  

El principal objectiu d’aquest Seminari és fer una anàlisi general sobre el paper de 
les universitats en la implementació de les RIS3 i conèixer de primera mà casos de 

regions europees en les quals la participació de les universitats és un factor clau per 
a l'èxit del desenvolupament regional.  

 

Programa 

08.45h – 09.00h Arribada dels participants  

09.00h – 09.30h Benvinguda i presentació  

• Enric Fossas, president de l’Associació Catalana d'Universitats Públiques 
(ACUP) i rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 

• Wolfgang Streitenberger, assessor-conseller, Direcció General de 
“Política Regional i Desenvolupament Urbà”, Comissió Europea. 

• Antoni Castellà, secretari d’Universitats i Recerca, Generalitat de 
Catalunya. 

• Xavier Trias, Alcalde de Barcelona. 

Organitzadors:	   Col·laboradors:	  
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09.30h – 11.00h  La política regional europea i el paper estratègic de les 

universitats. Estat de la qüestió 

• John Goddard, professor emèrit d’estudis de desenvolupament regional, 
Newcastle University. 

• Mario Cervantes, economista en cap, Divisió d’Estudis de Països i 
Perspectiva, Direcció de Ciència, Tecnologia i Innovació, OCDE. 

• José Carlos Gómez Sal, president de la comissió d’R+D+i de la CRUE 
i rector de la Universidad de Cantabria. 

• Marcelino Cabrera, Smart Specialisation Platform, Joint Research 
Centre, Comissió Europea.  

Conductor del Seminari: Marcel Prunera, especialista en estratègia  
i competitivitat regional. 

Aquesta taula rodona es basarà en un esquema Q&A per als especialistes 
ponents i estarà obert a la participació del públic.   

 

11.00h – 11.15h Pausa-cafè  

11.15h – 13.30h  Taula rodona: la implementació de la RIS3 a regions  
i ciutats europees 

• Catalunya 
Albert Carné, director general de Política i Promoció Econòmica, 
Generalitat de Catalunya. 
 

• Barcelona 
Marc Sanmartí, Oficina de Creixement Econòmic, Ajuntament de 
Barcelona. 
 

• Euskadi 
Jesús María Peña Martínez, secretari general de la Presidència, Eusko 
Jaurlaritza (Govern Basc). 
Mari Jose Aranguren, directora general d’Orkestra (Institut Basc de 
Competitivitat). 
 

• Hèlsinki (Finlàndia) 
Taina Tukiainen, Investigadora Sènior, Aalto University. 
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• Macedònia Oriental i Tràcia (Grècia) 

Ioannis Kesanlis, responsable tècnic de l’Autoritat Especial de Gestió 
del Programa Operacional, Govern Regional de Macedònia i Tràcia. 
 

• Escòcia 
Kevin Kane, director de negoci, International Public Policy Institute, 
University of Strathclyde. 
 

Aquesta sessió participativa començarà amb les intervencions de ponents de 
diferents regions europees. S’organitzaran 3 taules rodones en les quals els 
participants abordaran (en anglès) temes concrets, identificaran possibles 
solucions i proposaran maneres de posar-les en pràctica. Cada taula rodona 
tindrà un moderador de l’equip de la Plataforma S3 i un número equilibrat de 
participants pel que fa a coneixements, àrea d’actuació i perfil.  

13.30h – 14.00h Conclusions i cloenda 

• Francesc Xavier Grau, director acadèmic de la Global University Network 
for Innovation (GUNI). 

• Wolfgang Streitenberger, assessor-conseller, Direcció General de 
“Política Regional i Desenvolupament Urbà”, Comissió Europea. 

 

L'assistència al seminari és oberta a tothom però cal fer una inscripció 
prèvia aquí. 

 
 

 

 
	  


