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El Govern impulsa el Pacte Nacional 
per a la societat del Coneixement

És una estratègia compartida entre 
universitats, recerca i economia productiva 
per construir la Catalunya del futur

Integra tots els agents implicats  
en la generació, transmissió i aplicació  
del coneixement
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7 eixos per promoure la Catalunya del coneixement

Avançar cap a un país més basat en el coneixement que doni resposta als reptes econòmics, 
tant en competitivitat com en ocupació, però també als reptes socials ja que el coneixement  
defineix la qualitat de vida d’una societat

Objectiu

Agents implicats Estructura

   Sistema d’educació superior

   Sistema de recerca i innovació

   Teixit social i empresarial

   Departaments d’Educació; Salut; Agricultura;  
      Economia i Hisenda; Polítiques Digitals i  
      Administració Pública; i Treball

   Associació Catalana de Municipis

   Federació Catalana de Municipis

   Demarcacions territorials corresponents  
      a les vegueries

   Plenari
presidit pel president de la Generalitat, integrat per una àmplia 
representació del Govern, del sistema d’educació superior, del 
sistema de recerca i innovació, del teixit social i empresarial  
(partits polítics, organitzacions empresarials, sindicats, 
organitzacions culturals, etcètera) i de l’àmbit territorial

  
presidida per la consellera d’Empresa i Coneixement i que estarà 
integrada per una representació més reduïda de tots els agents 
implicats en el Pacte

  
fins a 40 persones de l’àmbit acadèmic, científic, empresarial, 
social i cultural, entre d’altres, que no siguin membres del Plenari

  
set grups de treball que desenvoluparan els set eixos del Pacte

   Taula permanent

   Consell consultiu

   Grups de treball

Índex agregat de nivell d’innovació (RIS, 2017)
Europa  100 %

País Basc  91,4 %

Catalunya  88,5 %

Madrid  85,9 %

Estat espanyol  76,8 %

“ Volem una societat on el coneixement i la innovació siguin la base de creixement i del teixit  
   productiu, i això afecta tots els àmbits ” Àngels Chacón, Consellera d’Empresa i coneixement 


