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Mas-Colell reivindica un sistema de recerca “obert i alineat 
amb l’estratègia europea d’investigació” per reforç ar 
Catalunya com a pol de coneixement del sud d’Europa  
 
El conseller d’Economia i Coneixement afirma que “E uropa és el nostre 
marc de referència” 
 
Catalunya és més eficient i obté millor resultat en  convocatòries europees 
que països com el Regne Unit, Dinamarca, Finlàndia,  Àustria o Bèlgica 
 
 
Divendres, 18 de gener de 2013 
 
El conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, ha reivindicat un 
sistema de recerca “obert i alineat amb l’estratègia europea d’investi gació” 
per reforçar Catalunya com a pol de coneixement del sud d’Europa. Mas-Colell ho 
ha dit durant l’obertura de la jornada El futur de la recerca a Europa: Horitzó 2020, 
que avui organitza l’Oficina del Parlament Europeu al Parc de Recerca Biomèdica 
de Barcelona. El conseller ha assegurat que “Europa és el nostre marc de 
referència”  i ha assegurat que el Govern de la Generalitat està “extremadament 
interessat”  en la política de recerca europea del proper sexenni, l’Horitzó 2020, 
perquè “el sistema de recerca català és obert, s'alimenta de fora i per això 
ens interessa el pressupost europeu” . En paral·lel, el conseller d’Economia i 
Coneixement ha reclamat que el govern espanyol “reprengui les polítiques 
competitives” per garantir el finançament dels projectes de recerca 
d’excel·lència. 
 
Mas-Colell ha recordat que en l’última dècada, Catalunya s’ha posicionat com un 
país punter en recerca gràcies a una política continuada que té com a 
denominador comú l’excel·lència, l’obertura i la flexibilitat. Catalunya se situa com 
a tercer país de la Unió Europea (UE) en nombre de concessions per milió 
d’habitants en la prestigiosa convocatòria del Consell Europeu de Recerca. El 
nostre país és més eficient i obté millor resultat que països amb millor finançament 
en recerca i desenvolupament (R+D) com el Regne Unit, Dinamarca, Finlàndia, 
Àustria o Bèlgica. També ha duplicat els fons competitius per R+D obtinguts en 
convocatòries europees en els últims sis anys 
 
El conseller ha subratllat que Catalunya ha d’incidir en les directrius del programa 
Horitzó 2020, el pròxim Programa Marc de Recerca, Desenvolupament i Innovació 
(R+D+I) que la Comissió Europea (CE) vol implementar durant el període 2014-
2020. Un programa que ha estat objecte de debat en aquesta jornada en què 
participen el director de l’Espai Europeu de Recerca de la CE, Octavi Quintana, la 
secretària d’Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació del govern espanyol, 
Carmen Vela, així com diputats europeus i agents del sistema de recerca i 
innovació català. 


