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A les 18.45 s’inicia la tercera jornada monogràfica del Pla Estratègic 
del Camp de Tarragona, titulada “Productivitat, recerca i transferència 
de tecnologia”. 
 
Pren la paraula el senyor Sebastià Cabré, president de la CEPTA, el 
qual dóna la benvinguda als assistents. També agraeix la participació 
als tres ponents de la taula rodona i al moderador. 
 
Inicia la presentació de la sessió explicant que la societat civil 
econòmica va començar a treballar en el Pla Estratègic del Camp de 
Tarragona fa dos anys. Es va pensar com es voldria que fos aquest 
territori d’aquí a 20 anys. També diu que en aquest territori sempre 
hi ha hagut molta improvisació i això no és bo perquè creu que cap 
societat avançada pot actuar sense planificar. En aquesta zona en els 
últims 20 anys s’han superposat molts plans, sobretot en l’àmbit 
urbanístic. Tot i això, destaca que encara que no hi ha hagut ordre en 
les accions que s’han anat emprenent al Camp de Tarragona, el 
moment actual de què gaudeix no és dolent, malgrat que pot 
millorar. Ell creu que cal deixar de banda la improvisació.  
 
Afegeix que el Pla Estratègic del Camp de Tarragona ja ha recorregut 
sis mesos amb una certa eficàcia, tot i que ell no està totalment 
d’acord amb la manera com s’ha plantejat portar-lo a terme. De totes 
maneres, creu que s’arribarà a resultats similars a com ell ho haguera 
plantejat.  
 
També comenta que hi ha dos models. L’un, l’americà, en el qual la 
universitat avança amb el territori i l’altre, que és el que té el Camp 
de Tarragona, és un model que gestiona l’Estat. En els darrers anys el 
model de recerca ha anat avançant. Tot i això, el Pla Estratègic del 
Camp de Tarragona ha d’ajudar a canviar les coses encara més: cal 
donar competitivitat a les empreses que vinguin al territori.  
 
A continuació pren la paraula el senyor Anton Valero, director de Dow 
Chemical i president del grup de Desenvolupament Tecnològic i 
Internacionalització. Emmarca la sessió d’avui dins del Pla Estratègic 
del Camp de Tarragona i fa una breu presentació del Pla i del que 
s’ha fet fins ara per tal que tots els assistents a la jornada es puguin 
situar.  
 
Primer de tot recorda la missió del Pla Estratègic amb les paraules 
següents: “El Camp de Tarragona pretén ser un territori clau 
a Catalunya on la localització, en el vèrtex del corredor de l'Ebre i 
l'arc de la Mediterrània, la qualitat de vida, la creativitat dels 
ciutadans, l'empenta de les empreses i el lideratge de les institucions 
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es converteixen en elements imprescindibles per assolir una 
economia basada en el coneixement amb una gran cohesió social i 
territorial.” Tot seguit explica les activitats que s’han fet fins ara i les 
que queden per fer dient que el 4 de maig es va presentar el Pla 
Estratègic del Camp de Tarragona i també la primera Jornada 
Monogràfica, titulada “La planificació estratègica: experiències 
territorials”. Després, del 14 al 22 de maig s’ha fet la primera sessió 
de treball amb els diferents membres del Pla, de la qual s’ha obtingut 
un DAFO. El 24 de maig es va fer la segona Jornada Monogràfica, 
titulada “Pressió territorial, infraestructures i mercat de l’habitatge” i 
avui fem aquesta tercera Jornada Monogràfica, titulada “Productivitat, 
recerca i transferència de tecnologia”. El que falta fer pròximament 
serà una segona sessió de treball on caldrà definir objectius, línies 
estratègiques i actuacions entenent com a línies estratègiques el 
tema principal o bàsic a considerar en la planificació estratègica del 
territori, que pot ser un punt crític o de potencialitat de futur; com a 
objectius, la fita quantificada a assolir en un determinat horitzó 
temporal, la qual respon a les actuacions que s’han de fer per millorar 
la situació actual de la línia estratègica corresponent. Pel que fa a les 
línies estratègiques, poden plantejar-se diferents objectius i com a 
accions, les actuacions concretes que s’han de portar a terme per 
poder assolir l’objectiu plantejat.  
 
Després d’aquesta explicació comenta que passarà a presentar a la 
primera ponent, Gemma Garcia, és doctora en Ciències Econòmiques 
i professora titular d’Economia Aplicada a la Universitat de Barcelona. 
S’ha especialitzat en temes d’economia regional i laboral. Actualment 
desenvolupa el càrrec de subdirectora general d’Estudis del 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 
 
La senyora Gemma Garcia comença la seva intervenció donant les 
gràcies per haver-la invitat i després passa a comentar el títol de la 
presentació, que és “Llum i ombres de l’economia catalana”. A 
continuació comença parlant de les llums i diu que tots estarem 
d’acord que l’economia catalana i espanyola ha tingut un creixement 
positiu. Entre el 2000 i el 2006 Catalunya ha crescut 1,6 punts per 
sobre de la zona euro. Aquesta continuïtat del creixement va 
començar l’any 1994 i ha durat fins a l’actualitat. Hi ha hagut un cicle 
expansiu de 13 anys i això no és gaire freqüent. L’última vegada que 
havia passat va ser als anys seixanta. També comenta que un dels 
elements del creixement econòmic que s’han qüestionat és que s’ha 
centrat en dos àmbits, la demanda interna de les llars i la 
construcció. Pel que fa a la demanda interna de les llars, apunta que 
hi ha una trajectòria de canvi. El consum de les llars havia estat per 
sobre del PIB. Això va fer créixer l’economia però té coses negatives 
com les pressions sobre l’oferta, a més d’altres, que potser caldria 
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rectificar. A causa de l’inici de canvi en la política europea del Banc 
Central Europeu, el consum de les llars comença a baixar per sota del 
PIB. Tot i això, explica que encara hi ha una demanda interna que 
creix molt per sobre del PIB i que l’element que fa que això es 
mantingui és la recuperació de la inversió, és a dir, la formació bruta 
de capital s’ha recuperat significativament. Afegeix que des del 2002 
la inversió en béns d’equipament ha tingut una tendència creixent i 
l’any 2006 es pot dir que la inversió en béns d’equipament supera la 
construcció, que sempre ha estat més constant. A continuació passa 
a comentar la demanda externa, és a dir, el saldo de béns i serveis 
amb l’exterior. Explica que el saldo exterior ha anat empitjorant els 
últims anys fins a assolir un màxim d’empitjorament el 2005. De tota 
manera, el 2006 ja es va poder veure una millora substancial, tot i 
que encara està en negatiu. Aquest canvi ve donat per la demanda 
interna i pel nostre context exterior. S’ha recuperat la dinàmica 
exportadora. El pes de les exportacions catalanes en el total de l’Estat 
ha augmentat fins al 27,7%. El pes de les importacions catalanes s’ha 
situat en el 28,8%. I augmenta el grau d’obertura amb l’estranger 
fins al 66,7% (44% al conjunt de l’Estat). Explica també que tot i que 
els socis europeus continuen sent importants pel que fa a les nostres 
exportacions, les que més creixen són cap a països on tenim menys 
pes. Això és positiu, ja que es diversifica, malgrat que encara tenim 
poc presència de fluxos comercials i d’inversió estrangera en mercats 
més dinàmics com la Xina, l’Índia, etc. 
 
A continuació passa a parlar dels canvis en l’oferta. Diu que en tots 
aquests anys el creixement s’ha basat en la construcció i que el gran 
perjudicat ha estat el sector industrial. L’any 2006 la situació va 
canviar gràcies a la recuperació de les exportacions a l’estranger. 
Apunta que per primer cop en tots aquests anys, el 2006 la indústria 
té una aportació al creixement més gran que la construcció. 
Aleshores creu que cal aprofitar aquesta millora per establir les 
condicions per tal que això continuï així en el futur.  
 
Pel que fa a la forma com hem crescut els últims anys, explica que 
hem crescut en ocupació. L’any 2006 l’ocupació a Catalunya va 
augmentar en 127.600 persones i l’inici de 2007 manté el 
creixement, tot i que a un ritme més suau. Considera que tot això no 
és dolent, ja que per poder créixer el primer que cal fer és disminuir 
la taxa d’atur. Aquesta xifra se situa en els nivells més baixos d’ençà 
1978 i es manté la reducció de l’atur, tot i que a un ritme més 
moderat que els darrers anys.  
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A continuació passa a parlar de la inflació, que seria una de les 
primeres ombres, tot i que s’està avançant per millorar-la. Explica 
que enguany hi ha una contenció en les taxes d’inflació de l’economia 
catalana i espanyola. És a dir, es pot observar una menor inflació que 
els darrers anys i una reducció del diferencial. També comenta que la 
inflació subjacent és baixa. 
 
I continuant amb les ombres explica que la productivitat és una de 
les debilitats més importants a Catalunya. Entre el 2000 i 2006 la 
productivitat ha crescut a Catalunya pràcticament 0. Creu que és un 
problema, ja que ens diferencia de les economies avançades. L’any 
2006 la productivitat està en un 1,1% gràcies a la indústria. La 
indústria ha mantingut l’ocupació i en el moment que l’activitat 
econòmica ha augmentat, la indústria ha incrementat també la seva 
productivitat. Pel que fa a altres sectors, caldrà incidir-hi més. 
Considera que el punt feble de la productivitat el tenim en les 
activitats de serveis i en la construcció, ja que no hi ha competència 
exterior i interior. Pensa que si es millora això, millorarà molt la 
productivitat en general a Catalunya. Explica també que per tal de 
millorar la productivitat és bàsic el capital humà, les infraestructures, 
la recerca i el desenvolupament. I matisa que no és tal la despesa 
que cal fer en aquests tres factors sinó la qualitat. També apunta que 
per tal de millorar la productivitat, cal una interacció millor entre les 
empreses, la Universitat i l’Administració pública. Pensa que les bases 
per aconseguir tot això ja estan posades, ja que es van establir en 
l’Acord estratègic. Però ara cal la implicació de tota la societat i de 
tota l’economia, i això és una cosa que no es fa d’un dia per a l’altre.  
 
Finalitzada la intervenció, pren la paraula el senyor Anton Valero i 
demana als assistents si algú vol fer alguna cap a la senyora Gemma 
Garcia.  
 
Un dels assistents li pregunta si quan parla de serveis inclou tota la 
indústria de serveis de la petroquímica. La senyora Gemma Garcia li 
contesta que si són empreses independents del sector industrial sí 
que es comptabilitzen com a serveis. Li torna a preguntar que com 
pot ser que, tot i considerar els serveis de la petroquímica que ell 
acaba de comentar, surti una productivitat tan baixa. La senyora 
Gemma Garcia li contesta que dins els serveis n’hi ha de molt 
diversos, uns amb una productivitat més alta i d’altres de més baixa, 
i en conjunt la mitja surt baixa. Per exemple, hi ha sectors com el 
transport i les comunicacions que tenen una productivitat més alta.  
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Una altra dels assistents, la senyora Carmen Rangil, demana a la 
senyora Gemma Garcia si pot extreure algunes conclusions pràctiques 
del Pacte per a la Competitivitat que puguin servir per al Camp de 
Tarragona.  
 
La senyora Gemma Garcia contesta que, per exemple, les mesures 
que s’han pres en referència als parcs tecnològics es poden aprofitar 
al Camp de Tarragona, ja que faciliten la localització d’R+D al 
territori. També comenta que la renovació de l’Acord estratègic anirà 
en la línia d’incidir amb el que millor funciona i corregir els elements 
que no han funcionat com s’havia previst. També apunta que, des del 
seu punt de vista, potser caldria crear un determinat agent que 
potenciés tot el tema d’R+D i no que n’hi hagi molts que dupliquin les 
tasques. Això facilitaria al teixit empresarial saber on s’ha de dirigir 
quan necessiti d’aquest servei.  
 
Un altre dels assistents, el senyor Joaquim Margalef, comenta a la 
senyora Gemma Garcia que del que passa a Catalunya es poden 
extrapolar algunes coses al Camp de Tarragona, però no totes, ja 
que, per exemple, l’any 2006 al Camp de Tarragona van baixar 
l’exportació i la importació comparades amb Catalunya.  
 
La senyora Gemma Garcia contesta que està d’acord amb el 
comentari del senyor Joaquim Margalef.  
 
Un altre dels assistents, el senyor Juan Antonio Duro, comenta que el 
model econòmic català és el que se segueix al Camp de Tarragona i 
està basat en un augment de l’ocupació i una baixa productivitat. Ell 
creu que l’indicador de productivitat hauria de ser un indicador 
principal en l’informe de conjuntura.  
 
La senyora Gemma Garcia contesta que ella també està d’acord amb 
el que proposa el senyor Juan Antonio Duro, però la manca de dades i 
el problema amb les dades que es tenen fa que això no sigui així.  
 
A continuació pren la paraula el senyor Anton Valero, que presenta el 
ponent següent, José Luis de Miguel, doctor en Ciències Físiques per 
la Universitat Complutense de Madrid i director de l’Oficina de 
Transferència de Tecnologia del Consell Superior d’Investigacions 
Científiques (CSIC) des de maig del 2005. Abans havia ocupat 
diverses posicions directives en la Comissió del Mercat de 
Telecomunicacions (CMT), a la qual es va incorporar des de la seva 
creació. La formació doctoral la va realitzar a l’Institut de Física de 
Materials del CSIC i a l’Institut Max-Planck per a l’Estat Sòlid 
d’Stuttgart. Durant un període de tres anys va realitzar la seva 
formació postdoctoral als laboratoris de les operadores locals de 
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telecomunicació dels Estats Units, Bellcore i als Laboratoris Bell de la 
companyia AT&T, també als EUA. Posteriorment es va incorporar com 
a científic titular al Centre Nacional de Microelectrònica.  
 
A continuació pren la paraula el senyor José Luis de Miguel, que dóna 
les gràcies a l’organització del Pla Estratègic del Camp de Tarragona 
per haver-lo invitat. Comença la intervenció dient que la seva 
presentació es titula “El sistema de ciència, tecnologia i empresa a 
Espanya”. Primer de tot parla del Pla Nacional de Reformes, que té 
dos grans objectius, la convergència amb la Unió Europea amb renda 
per càpita l’any 2010 i superar la taxa d’ocupació de la Unió Europea. 
Explica que la bona notícia d’aquest Pla és que entre els eixos que es 
preveuen per aconseguir aquests objectius hi ha el 4, que estableix 
l’estratègia d’R+D (Ingenio 2010). Les mesures que es prenen són: 
incrementar els pressupostos assignats a R+D, focalitzar els recursos 
incrementals en noves actuacions i portar a terme reformes 
normatives per afavorir les activitats d’R+D. Explica que per tal 
d’aconseguir els objectius en R+D es vol augmentar fins al 2% del 
PIB la inversió en R+D l’any 2010 (s’ha aconseguit l’1,6% per a l’any 
2008) i augmentar la contribució del sector privat fins al 55% l’any 
2010, (s’ha aconseguit el 52,5% el 2008). També explica que, pel 
que fa a actuacions focalitzades, cal parlar del programa CENIT 
(consorcis estratègics nacionals d’investigació tecnològica) i programa 
Consolider: increment de la massa crítica i l’excel�lència 
investigadora. Ell creu que la ciència a l’Estat és bona i que el repte 
és el lideratge. Pel que fa al programa CENIT, comenta que hi ha 
1.000 milions d’euros a quatre anys per als projectes CENIT i 800 
milions d’euros a 4 anys per al fons de fonts. El programa CENIT 
2006 va aprovar, entre altres iniciatives, 16 grans projectes 
d’investigació industrial estratègica i va destinar 200 milions d’euros 
al llarg de 4 anys en forma de subvencions per finançar els 16 
projectes. 
 
Afegeix que en els últims anys han augmentat els diners que s’han 
donat per fer projectes d’investigació, tot i que cal focalitzar-los bé.  
 
Pel que fa a les dades econòmiques del CSIC, explica que actualment 
hi treballen 12.479 persones, pràcticament la meitat de personal 
científic i l’altra meitat de personal de suport. També comenta que 
dels 640 milions d’euros de pressupost total, un 69% ve de l’Estat i 
un 31%, de fonts externes. També afegeix que el CSIC està estès per 
tot l’Estat i avui en dia disposa de 75 instituts propis i 41 mixtos i 152 
unitats associades. A Catalunya hi ha 19 centres amb més de 1.300 
treballadors. La seva intenció és créixer i volen servir per vertebrar 
l’esforç que es fa en R+D.  
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El CSIC tracta molts de temes com humanitats i ciències socials, 
biologia i biomedicina, recursos naturals, ciència i tecnologies 
físiques, ciència i tecnologia de materials, ciència i tecnologies 
químiques, etc. La seva raó de ser és fer ciència de qualitat.  
 
Pel que fa a la producció científica i tecnològica del CSIC, comenta 
que és la quarta entitat europea i primera espanyola en volum de 
retorns del VI Programa marc, la primera entitat espanyola en el 
rànquing mundial de sol�licitud de patents PCT, la primera entitat 
espanyola en nombre de patents aprovades per l’OEPM, el 20% de la 
producció científica espanyola, el 45% de les patents sol�licitades pel 
sector públic, 6.500 publicacions científiques internacionals l’any 
2006, 50 empreses de base tecnològica creades des del 1999, 75 
sol�licituds de patents internacionals l’any 2006 i el 20% dels fons 
competitius del Pla Estatal d’R+D. 
 
Respecte al instruments de transferència de tecnologia, explica que 
són contractes d’R+D (investigació contractada), investigació en 
col�laboració (ajudes públiques), protecció de resultats, llicències i  
creació d’empreses de base tecnològica (spin-off).  
 
També destaca que el finançament està compromès en contractes i 
convenis amb empreses i institucions. Més de 2.000 investigadors 
estan involucrats en aquests contractes.  
 
Continua explicant que el CSIC és el primer en nombre de sol�licituds 
de patents internacionals, el 47% de les patents internacionals fetes 
pel sector públic espanyol, el primer client de l’Oficina Espanyola de 
Patents i Marques. Afegeix que Espanya hi contribueix només amb un 
1% de les patents de la Unió Europea, mentre que la seva economia 
representa el 8%. Diu que l’any 2006 es van aconseguir 110 patents.  
 
A continuació explica que el 21 de juliol del 2006 el Consell Rector va 
aprovar el Pla d’Actuació 2006-09. Aquest Pla va ser el resultat d’un 
exercici d’introspecció i autoanàlisi, sense precedents en la història de 
la institució, i va implicar tots els centres i instituts, les unitats 
horitzontals i l’organització central. Se’n va extreure un plantejament 
general comú que va ser la planificació estratègica per acompliment 
d’objectius. Aquest pla va tenir dues característiques úniques, una 
anàlisi crítica segons un esquema DAFO i l’avaluació per panels 
d’experts internacionals independents aliens a la institució.  
 
Pel que fa als objectius estratègics del CSIC en matèria de 
transferència del coneixement, van incorporar la funció transferència 
en els processos de definició de les estratègies del CSIC i dels òrgans 
que vetllen per la correcta implementació, van modernitzar 
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l’estructura i el funcionament de l’Oficina de Transferència de 
Tecnologia (OTT), van estructurar i dinamitzar la creació d’empreses 
de base tecnològica, van dissenyar i executar una estratègia sectorial 
de comercialització, incloent-hi la creació de plataformes estables 
CSIC-empreses i van defensar la propietat industrial i intel�lectual del 
CSIC.  
 
Dins de les línies estratègiques que es van portar a terme, destaca 
també la que fa referència a fomentar la transferència de 
coneixement al sector productiu. I dins d’aquesta línia estratègica és 
important la creació de la societat mercantil CSIC-K2B (CSIC-
Knowledge to Business), que és una empresa pública amb capital 
100% CSIC. Aquesta empresa pretén dotar el CSIC d’un instrument 
que li permeti portar a terme d’una manera més eficaç i eficient la 
transferència de la seva tecnologia. I els objectius d’aquesta empresa 
són fer arribar els coneixements i les tecnologies del CSIC a les 
empreses privades de manera àgil, flexible i transparent, tenir 
participacions en empreses privades, captar el personal tècnic 
altament qualificat en valorització i comercialització de tecnologies i 
incentivar-lo.  
 
Comenta també que la CSIC-K2B és una empresa instrumental 100% 
CSIC i que té com a objectiu social transferir la tecnologia del CSIC.  
 
I respecte als avantatges de CSIC-K2B davant l’OTT, en comenta 
alguns, per exemple que es transfereixen a CSIC-K2B totes les 
funcions de l’OTT, i es deixa en el CSIC un punt de relació amb la 
VICyT; es defineixen processos adequats a la funció, es contracta 
personal en funció de l’activitat i dels pressupostos; es capten els 
millors al mercat, amb salaris competitius i carreres professionals ben 
definides, etc. 
 
Comenta també que els objectius de transferència per al 2006-09 són 
duplicar el nombre de sol�licituds de patents analitzades: 150 a 300, 
incrementar a 50 patents llicenciades per a l’any 2009, incrementar 
un 50% la taxa anual de creació d’empreses de base tecnològica de 
10/any a 157any i crear quatre estructures estables amb empreses 
espanyoles.  
 
Afegeix que, igual que el Pla Estratègic el CSIC, també té una missió 
que és la següent: “Es considera que la transferència de coneixement 
a la societat ha de constituir un element essencial de la missió del 
CSIC. Això es justifica perquè la transferència de coneixement es veu 
com una necessitat i una obligació dels investigadors i de la institució 
per legitimar la seva activitat davant la societat que aporta els 
recursos necessaris.” 
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I ja per acabar explica que el paper dels centres d’investigació en el 
model interactiu d’innovació és fer una investigació de qualitat, 
gestionar adequadament el coneixement per facilitar-ne l’aplicació 
socioeconòmica, cooperar amb altres, mantenir fluxos d’informació 
amb les empreses (conèixer demandes), fomentar investigadors cap 
a la innovació i contribuir a la difusió de la cultura de la innovació 
(divulgació).  
 
A continuació pren la paraula el senyor Anton Valero i demana als 
assistents si volen fer cap pregunta. El senyor Joaquim Margalef li 
pregunta si potser el CSIC no s’hauria de centrar en sectors específics 
en comptes de tractar tants àmbits diferents.  
 
El senyor José Luis de Miguel li respon que ells creuen que des del 
coneixement de moltes àrees poden ajudar millor, ja que a l’hora 
d’afrontar un tema tenen diferents perspectives. Comenta també que 
ells no volen investigar sols, són una gran font de coneixement que 
es volen relacionar amb molta gent (universitats, hospitals, etc.) per 
tal de poder arribar a les empreses.  
 

A continuació pren la paraula el senyor Anton Valero, que presenta el 
senyor Miquel Pericàs, llicenciat en Química per la Universitat de 
Barcelona i va realitzar la tesi doctoral sota la direcció del professor 
Fèlix Serratosa. Després va fer una estada postdoctoral al CSIC, on 
va treballar sota la direcció del professor Francesc Camps, i 
s’incorporà a la Universitat de Barcelona l’any 1980 com a professor 
adjunt. D’ençà de 1991 és catedràtic de Química Orgànica a la 
mateixa Universitat.  

La recerca del senyor Miquel Pericàs s’ha caracteritzat per la 
utilització d’un enfocament mixt, teoricoexperimental, per estudiar 
problemes químics en els àmbits de la química orgànica i la química 
organometàl�lica. En l’actualitat, les seves línies de treball són: a) el 
disseny i la síntesi de lligands modulars per a la catàlisi 
enantioselectiva amb interès pràctic, b) l’estudi d’aspectes sintètics i 
mecanístics de la reacció de Pauson-Khand, c) la síntesi i les 
aplicacions de nanopartícules metàl�liques i d) el desenvolupament 
de lligands immobilitzats per catàlisi amb metalls i per organocatàlisi. 
Ha publicat uns 190 articles científics i és coautor d’unes 10 patents. 
Des de l’any 2000 és el director de l’Institut Català d’Investigació 
Química (ICIQ), ha estat representant de la Societat Catalana de 
Química i recentment ha estat escollit vicepresident de la Reial 
Societat Espanyola de Química. 
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A continuació pren la paraula el senyor Miquel Pericàs, que explica 
que la seva presentació porta per títol “Recerca i transferència a la 
indústria química”. Comença exposant que l’Institut d’Investigació 
Química de Catalunya és una fundació privada sense ànim de lucre, 
fundada pel DIUE (Generalitat de Catalunya) i patrocinada per 
empreses químiques i farmacèutiques implantades a Catalunya.  

Pel que fa a la química en la planificació estratègica de Tarragona, 
comenta que té una sòlida tradició universitària i de recerca i hi ha 
un important pol industrial químic. Afegeix, però, que hi ha una 
deficiència de transferència en tecnologia a la indústria.  

Explica que quan l’ICIQ s’instal�la a Tarragona pretén crear un clúster 
químic. Ell pensa que el conjunt de les empreses químiques al Camp 
de Tarragona, l’ICIQ i la Universitat poden fer augmentar molt el 
coneixement, i això pot fer augmentar la productivitat de les 
empreses. Afegeix que la missió de l’ICIQ és promoure un canvi 
qualitatiu en el nivell de recerca química a Catalunya, posant 
progressivament més èmfasi en la recerca orientada a objectius i 
incrementar, mitjançant la innovació i la millora tecnològica, la 
competitivitat de les indústries química i farmacèutica catalanes.  

Pel que fa a l’estratègia, parla d’un entorn creatiu per a la recerca, un 
personal científic d’excel�lència, una col�laboració activa amb la 
indústria i un sistema R+D+I cooperatiu.  

Explica també que l’ICIQ té un organigrama molt personalitzat on tot 
passa per ell mateix. A més a més, comenta breument que va posar 
en marxa el programa Tenure Track (2005), una iniciativa molt 
avantatjosa.  

Després d’això passa a parlar del camp de recerca de l’ICIQ i 
comenta que són els diferents aspectes de la reacció química, des 
dels processos petroquímics fins al descobriment de noves reaccions 
amb interès potencial per a la indústria química fina i la indústria 
farmacèutica. Explica, però, que inicialment hi havia dues àrees de 
recerca a l’ICIQ, catàlisi i reconeixement modular. D’aquestes dues 
en va sortir una tercera, que és energies renovables. 

Una aproximació de l’ICIQ als problemes de la recerca seria 
l’enfocament multidisciplinari, amb grups de treball interaccionats 
sinèrgicament; una aproximació combinada teòrica/experimental i la 
utilització extensiva de mètodes paral�lels i combinatoris.  
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Pel que fa a les línies de treball de l’ICIQ, parla de catàlisi, 
nanociència, química supramolecular, recerca mediambiental i 
energies renovables i de química computacional.  

Un altre tema que destaca és el suport a la recerca que fa l’ICIQ. Pel 
que fa a les instal�lacions, comenta que disposa d’un edifici funcional 
de 8.012 metres quadrats preparat per a futures expansions, un 
disseny sostenible, uns laboratoris versàtils, els últims avenços en 
seguretat i la utilització eficient de recursos. També té 15 laboratoris 
de recerca. I afegeix que està en curs la segona fase de l’edifici on es 
desenvoluparan el programa Tenure Track i la incubadora 
d’empreses.  

A continuació passa a parlar d’una àrea estratègica (OTRI), amb una 
unitat de recerca que controla i gestiona les subvencions FEDER per a 
la construcció i equipament de l’edifici i presenta i segueix les 
subvencions públiques i privades a escala regional, estatal i europea, 
i una unitat de transferència de coneixement i tecnologia que detecta 
oportunitats de protecció industrial i promou una interacció positiva 
amb la indústria.   

Pel que fa al model ICIQ, en destaca com a punts forts la capacitat 
de resposta ràpida davant de noves demandes, la flexibilitat en el 
plantejament i el gran potencial tant en equip humà d’excel�lència i 
multidisciplinari com en equipament al nivell dels millors centres 
europeus.  

A l’hora de col�laborar amb les empreses, aquest institut té diferents 
models com la transferència de resultats de recerca, els contractes 
d’R+D, la consultoria cientificotècnica, la creació d’unitats mixtes 
ICIQ-empresa (2a fase), la incubadora d’empreses (2a fase) i l’àrea 
de desenvolupament tecnològic, en concret la unitat d’R+D en 
polimorfisme.  

I per acabar comenta que l’ICIQ és un element important del clúster 
químic de Tarragona, amb 14 grups de recerca i 180 persones 
treballant-hi.  

A continuació pren la paraula el senyor Anton Valero i pregunta als 
assistents si volen fer cap pregunta. El senyor Joaquim Margalef 
pregunta al senyor Miquel Pericàs quins fruits tangibles ha donat 
l’ICIQ fins ara. El senyor Miquel Pericàs li contesta que el seu objectiu 
és contribuir, juntament amb la Universitat Rovira i Virgili, que la 
recerca que feien les empreses matrius de les empreses instal�lades 
al Camp de Tarragona es faci aquí al Camp. També comenta que des 
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del moment que es va posar en marxa l’Institut s’han establert més 
de 25 contractes amb empreses creades a Catalunya.  

A continuació pren la paraula el senyor Sebastià Cabré i pregunta als 
senyors José Luis de Miguel i Miquel Pericàs si ells van a vendre els 
seus productes o esperen que els vinguin a buscar. Primer respon el 
senyor Miquel Pericàs, el qual comenta que al principi molts dels 
projectes que van fer era perquè les empreses amb qui tenien una 
relació els demanaven el seu treball. Però creu que una vegada ja 
tens uns resultats, cal anar a vendre el producte. Considera que al 
país on vivim és més fàcil agafar la idea, donar-li una estructura 
empresarial i després anar-la a vendre que no pas vendre 
directament la idea. Pensa que en aquest país vendre patents és molt 
difícil.  

A continuació pren la paraula el senyor José Luis de Miguel i opina 
pràcticament igual que el senyor Miquel Pericàs. Diu que al CISC està 
comprovat que si hi ha uns comercials que intenten vendre les seves 
idees es fan més patents.  

Tot seguit pren la paraula una de les assistents i pregunta per què no 
s’ha fet més perquè el centre avaluador de substàncies químiques 
s’instal�lés al Camp de Tarragona. El senyor Miquel Pericàs li respon 
que s’ha fet tot el que s’ha pogut, però no s’ha aconseguit.  

I per últim pren la paraula el senyor Anton Valero, el qual dóna per 
finalitzada la tercera jornada monogràfica del Pla Estratègic del Camp 
de Tarragona agraint la presència als assistents a les 21 h.  

 

 

Reus, 14 de juny de 2007 

 

 

 


