
 
               
 
 
    Comunicació 

Oficina de Premsa 
Secretaria d’Universitats i Recerca  
Telèfon 935 526 757 

  www.gencat.cat/universitatsirecerca 
 

 
 
El Govern reitera el compromís amb el desenvolupame nt del 
Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació 
 

La comissió de seguiment del PNRI s’ha reunit aques ta tarda presidida pel 
conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Cole ll 

 

Dimecres, 27 de juny de 2011 

El conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, ha reiterat el compromís 
del Govern amb el desenvolupament del Pacte Nacional per a la Recerca i la 
Innovació. Mas-Colell ho ha dit als membres de la comissió de seguiment del Pacte 
que s’han reunit aquesta tarda per valorar el segon informe de seguiment. L’informe 
ha estat presentat pel conseller als representants dels grups parlamentaris, rectors 
d’universitat i representants sindicals i patronals assistents a la reunió. També han 
participat el secretari d’Universitats i Recerca, Antoni Castellà; i el director general de 
Recerca, Josep M. Martorell. 

El Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, promogut pel Govern de la 
Generalitat, el van firmar el 2008 una vintena d’institucions: totes les universitats 
públiques i privades, partits polítics amb representació parlamentària, patronals i 
sindicats. El pacte té per objectiu contribuir a la transformació del model productiu 
del país i dibuixa el full de ruta en l’àmbit de la recerca i la innovació amb l’horitzó de 
l’any 2020. 

Avui, els membres de la comissió han constatat que el PNRI continua sent un 
instrument profitós per a l’acció conjunta de tots els agents del sistema i que el 
Govern ha estat capaç de focalitzar la seva actuació en tres grans àmbits 
estratègics: captació i retenció de talent, centres de recerca i grans infraestructures. 
Paral·lelament, els signants del Pacte han evidenciat la coincidència del PNRI amb 
els eixos del futur programa europeu Horizon 2020. 

El segon informe de seguiment reflecteix el compromís de tots els agents amb les 
tres principals prioritats del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació: talent, 
recerca capdavantera i innovació. 


