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DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Diputació i la URV creen l’Oficina Tarragona,
Regió del Coneixement per atreure recerca al territori
L&rsquo;ens neix de la col·laboració entre els dos
organismes públics, que s'ha renovat amb la signatura de
l'acord marc 2008-2011 entre les dues institucions,
mitjançant el qual la Diputació farà una aportació econòmica
de 600.000 &euro; a la URV.
La signatura de l&rsquo;acord ha tingut lloc aquest dijous,
18 de setembre, i ha anat a càrrec del president de la
Diputació, Josep Poblet, i del rector de la URV, Francesc
Xavier Grau.La Diputació i la URV, que comparteixen
l'àmbit de les comarques tarragonines en la seva
actuació, estableixen una aliança estratègica per al
desenvolupament del territori. L'Oficina Tarragona, Regió
del Coneixement, treballarà per fer de les comarques del
Camp de Tarragona i les Terres de l&rsquo;Ebre una regió
europea singular, estimular les seves potencialitats
i involucrar les empreses i les institucions en la recerca i la
innovació.

L'oficina pretén apropar el 7è Programa Marc de Recerca i Innovació de la Unió Europea al món
econòmic i social de Tarragona. Es vol impulsar el coneixement de les oportunitats existents i la
participació de les empreses en projectes europeus d'innovació i de recerca. L'oficina l'organitzarà la
Universitat, estarà a les seves dependències i serà atesa pel seu personal expert. Aquest treballarà en el
desenvolupament d'un model territorial global dins d'Europa.L&rsquo;Oficina, que ja ha començat a
treballar, es posa a disposició de les empreses que orientin la seva activitat en l&rsquo;àmbit de la
investigació.
En aquest sentit, es facilitarà l&rsquo;impuls de projectes que puguin rebre subvencions europees
vinculades al programa marc de Recerca i Innovació de la Unió Europea. Així mateix, s&rsquo;oferirà
col·laboració a les empreses de la demarcació que ja estiguin fent investigació, o siguin a punt
d&rsquo;iniciar-la, d&rsquo;àmbits com el químic o el sanitari.
L'acord marc signat fa possible, de manera general, el finançament de totes aquelles activitats
universitàries que estiguin vinculades amb les deu comarques de la demarcació, i que suposin millora i
avantatge competitiu per als municipis; que contribueixin també a la reorientació del sistema productiu,
basant-lo en la societat del coneixement com a instrument de millora i de modernització del territori.En el
període 2008-11, la Diputació fa una aportació econòmica de 600.000 &euro; a la URV. Es destinarà a
donar suport a activitats que ja estan en marxa com les Aules de la Gent Gran, la Universitat d'Estiu, la
Setmana de la Ciència o a l'organització de congressos, i es continuarà impulsant el Campus Extens de
la URV pel territori, amb les Antenes o centres del Coneixement. Es destinarà part també de l'ajut a la
creació de l'Aula de Contenciosos Administratius, amb la funció formativa de difondre sentències de

l'Administració.
Experiència pionera
L&rsquo;acord entre les dues institucions per a la posada en marxa d&rsquo;aquest ens representa una
experiència pionera a l&rsquo;Estat. El president de la Diputació, Josep Poblet, ha assenyalat que
l&rsquo;acord intensifica les relacions entre l&rsquo;ens intercomarcal i la URV i contribueix, a través de
l&rsquo;administració pública, a transformar la societat i a generar noves oportunitats arreu del territori.
Poblet ha ressaltat que "la generació de coneixement forma part essencial del Pla Estratègic de la
Diputació" i ha afegit que tot plegat contribuirà a que la demarcació de Tarragona sigui "un referent de
qualitat a Europa". Per la seva part, el rector de la URV, Francesc Xavier Grau, ha destacat la
importància de l&rsquo;Oficina per tot aquest desenvolupament i ha agraït la disposició i contribució de la
Diputació de Tarragona.
Grau ha fet referència al sistema per a l&rsquo;impuls del coneixement que ja funciona en llocs com el
País Basc, que encapçala la llista de comunitats de l&rsquo;Estat que han rebut recursos europeus per a
projectes.
A Catalunya han engegat projectes un total de 14 institucions.Prèviament a la firma del conveni,
s&rsquo;ha reunit la Comissió Mixta Diputació i Universitat, formada per Antoni González Sanmartín,
secretari de la URV; Josep Anton Ferré, vicerector de Transferència e Innovació; Santiago Castellà,
vicerector de Relacions Exteriors; Xavier Farriol, vicerector d&rsquo;Organització i Recursos; Pilar
Casas, coordinadora de Cultura de la Diputació; Octavi Bono, gerent del Patronat de Turisme de la
Diputació, i Enric Brull, director de l&rsquo;Organisme Autònom Societat de la Informació i cap del servei
de Gestió Estratègica i Qualitat de l&rsquo;ens intercomarcal.

