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Els Ajuntaments de les ciutats vallesanes de Sant Cugat, Cerdanyola i Rubí hem decidit unir
esforços per fer front amb millors garanties als reptes que planteja el futur. Reptes nous, com la
necessitat que troben molts operadors de competir, ja no amb empreses d'àrees veïnes, sinó amb
les de la globalitat del món. Constatem que l'aparició de nous condicionants de l'activitat econòmica
és cada dia més intensa i més ràpida, i exigeix respostes innovadores i eficients. Per això, ens
proposem dotar-nos d'eines que facilitin als agents públics i privats millors condicions per al
desenvolupament de les seves tasques.

El repte està plantejat. El concretem en el projecte de constitució d'un consorci entre les tres
ciutats que promogui el desenvolupament i la promoció econòmica del territori, de les empreses
i dels professionals establerts en el nostre àmbit. Aquesta és una proposta única en el nostre
entorn i posa de relleu la capacitat d'arribar a acords entre administracions veïnes. El Consorci
que neix representa un territori que unit és una potència econòmica. Però, i és encara molt més
important, ens trobem en un territori que reuneix magnífiques condicions per esdevenir un dels
entorns d'excel·lència empresarial més avançats dins d'aquest món globalitzat.
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INFORMATION WILL BE SEEN AS A COMMODITY. UNLIKE

KNOWLEDGE, INFORMATION HAS A FINITE VALUE WHICH

USUALLY DECREASES WITH TIME.

MOST OF OUR TIME WILL BE SPENT ATTEMPTING TO MAKE

SENSE OUT OF A CONSTANT FLOW OF WORDS, PICTURES

AND SOUNDS.
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CAPÍTOL 1

LA NOSTRA VISIÓ
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1.CiT: LA NOSTRA VISIÓ

EL JAN ACABARÀ LA UNIVERSITAT L’ANY 2030



LISBON 2000, EU COUNCIL STRATEGY OBJECTIVE

NOVEMBER 2004, EU COUNCIL’S HIGH LEVEL GROUP
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“...A STRATEGIC GOAL FOR THE NEXT DECADE: TO
BECOME THE MOST DYNAMIC AND COMPETITIVE
KNOWLEDGE BASED ECONOMY IN THE WORLD”

“THE STRENGTH OF ITS KNOWLEDGE INDUSTRIES
AND EUROPE’S CAPACITY TO DIFFUSE KNOWLEDGE
ACROSS THE TOTALITY OF THE ECONOMY ARE
FUNDAMENTAL TO ITS SUCCESS AND ARE KEY TO
LIFTING ITS GROWTH TO COMPENSATE FROM
FAILING POPULATION GROWTH AND PAY FOR ITS
SOCIAL MODEL”
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1.CiT: LA NOSTRA VISIÓ



ACTIVITATS
INTENSIVES EN R+D

1
ACTIVITATS QUE FAN UN

ÚS INTENSIU DE
TECNOLOGIES DE LA

INFORMACIÓ (TIC)

2
ACTIVITATS QUE

REQUEREIXEN DE
FORMA  INTENSIVA
PERSONES D’ALT

NIVELL DE FORMACIÓ

3
L’ECONOMIA DEL
CONEIXEMENT ÉS

TRANSVERSAL I POT
APLICAR A QUALSEVOL

SECTOR
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QUINS FACTORS
CARACTERITZEN L’ECONOMIA
DEL CONEIXEMENT?

El sorgiment de l’economia del coneixement es pot caracteritzar
pel creixent paper del coneixement com a factor de producció el
seu impacte sobre les capacitats, l’aprenentatge, els models
organitzatius i els processos d’innovació.
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1.CiT: LA NOSTRA VISIÓ



1 2
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MAXIMITZAR LA
PRODUCTIVITAT DE LA
INVERSIÓ EN R+D

GARANTIR L’ACCESSIBILITAT
DELS RECURSOS:
PERSONES, FINANÇAMENT I
ORGANITZACIONS

QUINS SÓN ELS “DRIVERS”
L’ECONOMIA DEL CONEIXEMENT?

El model “triple hèlix”

La innovació en una economia basada en el
coneixement es produeix mitjançant la interacció entre
ciència i tecnologia, empreses i administracions
públiques. Aquest model posa l’accent en les interfícies
entre dues o més organitzacions dels elements que
composen la triple hèlix, col.laborant entre elles per
estimular l’intercanvi.

La naturalesa multidisciplinar de la xarxa

Mentre el model en triple hèlix implicítament
requereix l’establiment formal de xarxes de
coneixement, aquest segon factor exigeix també
l’establiment de recursos que garanteixin el
funcionament dels mecanismes internodals, és
a dir: accessibilitat a les persones d’alta formació,
mobilitat/accés de les capacitats tecnològiques,
mobilitat/accés a recursos financers, models de
serveis compartits....
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Hem acordat entre els tres municipis tot un seguit
d'objectius. Són fites ambicioses. Tenen la vocació
de contribuir a fer de les nostres ciutats un lloc millor
per viure, treballar i desenvolupar-se pensant en les
activitats econòmiques, però també, molt especialment
i en primer lloc, en les persones.

_IMPULSAR EL CREIXEMENT ECONÒMIC

_MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES

_IMPULSAR LA QUALITAT EN LA PRESTACIÓ DE SERVEIS

_PROMOCIONAR EL TERRITORI A L´EXTERIOR

_AFAVORIR LA COOPERACIÓ

CAPÍTOL 2

OBJECTIUS
DEL CiT
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2.CiT: OBJECTIUS

OBJECTIUS DEL CiT

IMPULSAR EL CREIXEMENT
ECONÒMIC

MILLORAR LA QUALITAT DE
VIDA DE LES PERSONES

Atraient noves activitats i esdevenint
un dels principals corredors europeus
d’excel.lència empresarial i de qualitat
de vida.

Afavorint la creació de més i millors
llocs de treball i consolidant un entorn
respectuós amb el medi.
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IMPULSAR LA QUALITAT EN LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS

PROMOCIONAR EL TERRITORI
A L´EXTERIOR

AFAVORIR LA COOPERACIÓ
ENTRE ADMINISTRACIÓ,
EMPRESA I UNIVERSITAT

Als polígons i parcs empresarials, i en
les infraestructures.

Mitjançant la creació d´una marca
pròpia i la definició d´un pla de
comunicació.

Entre les institucions del coneixement,
les empreses i les diverses
administracions ajudant a generar un
clima favorable a l´aprenentatge
continu, la investigació, la recerca i
la innovació.
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El CiT representa un nou model de desenvolupament
de l’activitat econòmica, basat en un esforç cooperatiu
entre els diferents agents implicats: administració,
sector privat, universitats i centres de recerca,
associacions empresarials i altres.

És precisament aquest caràcter obert i participatiu
un dels factors clau d’èxit de la iniciativa.
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_P1: PROGRAMA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS PER A LA MOBILITAT

_P2: PROGRAMA DE GESTIÓ DE PARCS EMPRESARIALS

_P3: PROGRAMA D’INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS

_P4: PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DE SERVEIS AVANÇATS

CAPÍTOL 3

PROGRAMA
D’ACTUACIONS
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3.CiT: PROGRAMA D’ACTUACIONS



El CiT proposa un pla d’actuacions estructurat en base a tres diferents línies de
treball. Aquesta estructura, que serà revisada per representants de tots els agents
inclosos, està orientada directament a facilitar les condicions per al desenvolupament
de l’economia del coneixement.

L’objectiu últim és facilitar la interrelació entre els diferents nodes CiT com
a motor fonamental d’iniciatives innovadores: el paradigma del “Metaclúster”.
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GESTIÓ DE PARCS EMPRESARIALS

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS COMUNICACIÓ BANDA AMPLA

MARKETING
COMUNICACIÓ
PROMOCIÓ

ACCÈS A
FINANÇAMENT

SERVEIS
COMPARTITS
Shared Services

ACCÉS
CAPACITATS
TECNOLÒGIQUES

P4
PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT
DE SERVEIS AVANÇATS

P3
PROGRAMA D’INFRAESTRUCTURES
DE TELECOMUNICACIONS

P2
PROGRAMA DE GESTIÓ
DE PARCS EMPRESARIALS

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS PER A LA MOBILITAT
P1
PROGRAMA D’INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS PER A LA MOBILITAT

PLA D’ACTUACIÓ I MECANISMES CiT

NODES CiT
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3.CiT: PROGRAMA D’ACTUACIONS
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La posada en marxa de polítiques conjuntes i
coordinades de millora de la mobilitat a les àrees
empresarials de les tres ciutats constitueix un dels
objectius fonamentals de l’existència del Consorci.
En aquest sentit ha estat plantejada com a prioritària
la creació d’un nou sistema de senyalització dels
diferents parcs empresarials.

L’objectiu primer que ens fixem és per tant el de facilitar
l’accés a les diferents zones empresarials.

Cal per tant ordenar el conjunt de zones empresarials de
les tres ciutats  al llarg de l’eix de la B30 i senyalitzar-los
sota la marca comuna que ens defineixi com a territori
unificat.

PROGRAMA D’INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS PER A LA MOBILITAT

P1
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3.CiT: PROGRAMA D’ACTUACIONS
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La gestió i prestació de serveis als polígons industrials
i als parcs empresarials en general, avui dia representa
un repte per l’administració local.

El Consorci posa al nostre abast la possibilitat de cercar
noves i millors maneres de gestionar aquests territoris de
manera que l’entorn físic de les empreses contribueixi més
positivament al seu desenvolupament, i per extensió al de
la població en general.

El més transcendent és la capacitat que assoleix cada
projecte de progressar en funció de l’àmbit territorial al
qual hagi de beneficiar.

PROGRAMA DE GESTIÓ DE PARCS
EMPRESARIALS

P2

_Implicació de les tres ciutats en els processos de prova
de la implantació de sistemes innovadors de gestió de
serveis urbans als parcs empresarials. Concretament,
Sant Cugat està en fase prèvia de la posada en marxa
d’una entitat urbanística de conservació al parc de Can
Sant Joan, mentre que Rubí explora altres vies mitjançant
un nou programa pilot de la Diputació de Barcelona.

_Un cop avaluats i corregides les desviacions, plantejar
l’extensió del model que s’adopti al conjunt dels parcs
del consorci.

_Participació consensuada als òrgans i plans
supramunicipals que analitzen i gestionen assumptes
relacionats amb la matèria Pacte per l’Ocupació del Vallès
Occidental, que inclou un pla de mobilitat, i Pacte Industrial
de la RMB, entre d’altres.

Altres exemples d’iniciatives del programa:
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3.CiT: PROGRAMA D’ACTUACIONS
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PROGRAMA D’INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS COMUNICACIÓ
BANDA AMPLA

P3

Exemples d’objectius del programa

Xarxa troncal d’alta capacitat
Xarxa d’accés d’alta capacitat (FTTC, FTTH)
Xarxa educativa CiT
CiT espai WiFi
CiT WiMAX

Les infraestructures de comunicacions i l’accés a
serveis de banda ampla han esdevingut un factor clau
de competitivitat i especialment de vertebració de les
iniciatives nodals o en “xarxa”.

Només d’aquesta manera és possible l’accés a noves
capacitats (especialment tecnològiques) que requereixen
aquest tipus d’infraestructura.

És fonamental en aquest terreny, que requereix inversions
importants, la voluntat decidida de les administracions
públiques, l’adopció de mesures que contribueixin al seu
complet desenvolupament.

Les actuacions d’aquest programa, en el marc del CiT
estaran especialment dirigides a crear les condicions
necessàries per garantir aquest desplegament:

. Coordinació amb altres iniciatives de caràcter nacional
  (Projectes Anelles Industrial i Científica).

. Estudi amb els operadors privats per analitzar possibles
  models basats en operador neutre, etc..
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3.CiT: PROGRAMA D’ACTUACIONS
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Aquest programa promourà l’accessibilitat de recursos
(serveis, recursos tecnològics) al CiT. Es tracta del nivell
superior del conjunt d’actuacions i s’orienta a la implantació
directe de serveis de millora de la competitivitat de les
empreses del CiT.

Caldrà estudiar diferents alternatives de models de prestació
dels mateixos, però probablement s’hi trobaran proposicions
mixtes:

. Accés a serveis oferts pels membres o nodes del CiT.

. Accés a serveis oferts per tercers.

. Accés a serveis oferts en mode d’autoprestació pel CiT.

En qualsevol dels casos, el CiT haurà de vetllar i impulsar
l’enriquiment de l’oferta de serveis i capacitats del
“METACLÚSTER” com a principal indicador del seu èxit.

PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT
DE SERVEIS AVANÇATS

P4

Exemples d’objectius del programa

Programes CiT de transferència tecnològica.
Accés a serveis de supercomputació.
Implantació de models “pay per use”.
Implantació de models “shared services”.
Serveis de promoció i expansió internacional.
Accés a noves vies de finançament / capital risk.
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En el marc del CiT existeixen ja actuacions sota el
model “clúster” operatives o en previsió.  L’objecte
és conformar aquest conjunt d’iniciatives en nodes
d’una entitat superior: el “metaclúster”

El “metaclúster” no és simplement una agregació
de capacitats, sinó un sistema en si mateix, on les
capacitats i els recursos són accessibles més enllà
dels límits dels actuals “clústers”. Formalment equival
a redefinir totes aquestes iniciatives com Nodes
CiT, components estratègics d’una mateixa iniciativa.

26

CAPÍTOL 4

EL PARADIGMA DEL
“METACLÚSTER”
NODES CiT

_UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB)

_PARC DE LA CIÈNCIA (SINCROTRÓ)

_BIOCAMPUS

_CREAPOLIS

_PARCS EMPRESARIALS CiT



Aeropuert de
Barcelona

Barcelona

St. Cugat
del Vallès

1

2

5
1

1
2

3

Rubí

Cerdanyola
del Vallès

Aeroport
de Barcelona
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Centres de recerca
1. Parc de La Ciència (Sincrotró)
2. Parc de Recerca UAB
3. Sincrotró
4. Parc Tecnològic del Vallès
5. ESADE Creapolis

Parcs empresarials
1. Parc Tecnològic del Vallès
2. Parc Empresarial Sant Joan
3. Parc empresarial Rubí nord
4. Parc empresarial Rubí sud

Centres universitaris
1. Universitat Autònoma de Barcelona
2. Universitat Internacional de Catalunya
3. Escola d'Arquitectura del Vallès

4.EL PARADIGMA DEL “METACLÚSTER”. NODES CiT

2

3

4

3

4
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El CiT és una de les àrees econòmiques basades en el coneixement
més dinàmiques i integrades d’Europa. Un centre europeu
d’excel·lència per a la localització d’empreses i de negocis basats
en el coneixement i un pol d’atracció d’inversió estrangera directa.

MÉS DE 200.000 HABITANTS
MÉS DE 10.000 EMPRESES
MÉS DE 90.000 EMPLEATS
MÉS DE 50.000 ESTUDIANTS
MÉS DE 90 KM 2 DE SUPERFÍCIE

. Parc de La Ciència

. Sincrotró Alba

. Parc de Recerca UAB

. ESADE Creapolis

. Parc Tecnológic del Vallès

. Parc Empresarial Sant Joan
· Parc empresarial Rubí Nord
· Parc empresarial Rubí Sud

. Univ. Autònoma de Barcelona (UAB)

. Univ. Internacional de Catalunya (UIC)

. Escola d'Arquitectura del Vallès
  (EAV - UPC)

CENTRES DE RECERCA PARCS EMPRESARIALS CENTRES UNIVERSITARIS
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CERDANYOLA DEL VALLÈS

UNIVERSITAT AUTÒNOMA
DE BARCELONA

4.EL PARADIGMA DEL “METACLÚSTER”. NODES CiT

L’oferta de la UAB inclou diplomatures, llicenciatures,
enginyeries i estudis de postgrau de tots els àmbits de
coneixement.

La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat
i el caràcter innovador de la seva recerca.
Coordina un potent pol científic i tecnològic (l'Esfera UAB),
impulsa projectes emprenedors i orienta i projecta a l'entorn
socioeconòmic la seva activitat generadora, transmissora
i difusora de nous coneixements.

La UAB manté importants nexes d'unió amb el teixit
institucional i empresarial de la nostra societat. La
col·laboració entre la universitat i la societat és un motor
clau per a l'avenç tecnològic, educatiu i de progrés.

Fomenta el transvasament de coneixements mitjançant
els convenis de col·laboració, la transferència de tecnologia,
els serveis d'inserció i de desenvolupament professional
i els programes de formació continuada.

EL CAMPUS PRINCIPAL DE LA UAB, SITUAT A CERDANYOLA
DEL VALLÈS, ÉS LA SEU DE LA MAJORIA DE FACULTATS,
DEPARTAMENTS, INSTITUTS I SERVEIS, I TAMBÉ D'UN
IMPORTANT CLÚSTER CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC.

LA UAB EN XIFRES

30.406 ESTUDIANTS DE GRAU

12.426 ESTUDIANTS DE POSTGRAU I DE FORMACIÓ CONTINUADA

  2.346 ESTUDIANTS ESTRANGERS

       78 TITULACIONS DE GRAU

     335 PROGRAMES DE FORMACIÓ CONTINUADA

     183 PROGRAMES DE MÀSTER

       88 PROGRAMES DE DOCTORAT

  3.431 PERSONAL ACADÈMIC I INVESTIGADOR

  338,6 M¤ DE PRESSUPOST LIQUIDAT (2006)
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UAB UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

PARC DE RECERCA UAB

4.EL PARADIGMA DEL “METACLÚSTER”. NODES CiT

Àrees prioritàries d'actuació
· Biotecnologia i biomedicina
· Tecnologia i ciències experimentals
· Ciència i tecnologia mediambientals
· Ciència i tecnologia agroalimentària
· Ciències socials i humanes
· Noves empreses de base tecnològica

Serveis del parc
· Serveis científico-tècnics
· Innovació i creació d'empreses
· Incubadores d'empreses i de projectes
· Traductors tecnològics

El Parc de Recerca UAB (PRUAB) respon a la voluntat
dels seus promotors (UAB, CSIC i IRTA) d’articular els
recursos i coneixements ja invertits en els centres i instituts
d’investigació situats al Campus de Bellaterra, i de les
sinergies que es desenvolupen entre les seves activitats,
les de la Universitat i les de l'entorn econòmic i social.

EN ELS DARRERS ANYS S’HAN DESENVOLUPAT I IMPLANTAT
AL CAMPUS DE BELLATERRA UN GRAN NOMBRE DE
CENTRES I INSTITUTS DE RECERCA SINGULARS I QUE
RESPONEN A NECESSITATS ESPECÍFIQUES EN CAMPS DE
GRAN INTERÈS PER L’ENTORN SOCIOECONÒMIC DE LA
UNIVERSITAT. AQUEST PROCÉS HA DONAT LLOC A LA
CREACIÓ D’UN ENTORN CIENTÍFIC DE CARACTERÍSTIQUES
ÚNIQUES A CATALUNYA.

EL PARC DE RECERCA EN XIFRES

4.000 INVESTIGADORS

     25 INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA PÚBLICS I PRIVATS (3 EN CONSTRUCCIÓ)

     19 EMPRESES SPIN-OFF

       4 INCUBADORES ESPECIALITZADES

5.000 M2 PER A LA INSTAL·LACIÓ DE GRUPS DE RECERCA INDUSTRIALS
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CERDANYOLA DEL VALLÈS

PARC DE LA CIÈNCIA

4.EL PARADIGMA DEL“METACLÚSTER”. NODES CiT

Aquest projecte es situa en un àmbit que concentra
importants infraestructures metropolitanes de coneixement,
com ara la Universitat Autònoma de Barcelona, el Parc
de Recerca UAB, el Parc Tecnològic del Vallès o el sincrotró
Alba, que constitueix el major equipament científic
d’Espanya. A l’entorn d’aquests grans centres de recerca,
formació i producció, el Parc de la Ciència impulsa la
creació d’un gran volum d’espais per a activitats vinculades
als sectors més dinàmics de l’economia -com ara la salut,
l’energia, el medi ambient, les noves tecnologies o els
nous materials-, a fi de transformar aquesta àrea central
del corredor de la B-30 en un dels principals motors del
desenvolupament científic i tecnològic del continent
europeu.

En total, s’hi construiran uns 800.000 m2 d’espais de
qualitat per a empreses avançades, prop de 80.000 m2
per a activitats de recerca i transferència tecnològica, i
un front de més de 500.000 m2 de sostre en edificis
representatius amb façana a la B-30.

Aquest nou pol de coneixement gaudirà d’una elevada
qualitat urbana i medi ambiental. Entre els principals
elements urbans que acollirà cal destacar: una estació
intermodal, que preveu concentrar trens d’alta velocitat,
trens de rodalies i ferrocarrils de la Generalitat; noves
xarxes de serveis urbans avançats, dissenyades per
satisfer requeriments de qualitat i fiabilitat molt elevats, i
un entorn urbà divers i equilibrat, que inclourà habitatges,
comerços, equipaments i serveis, així com una extensa
xarxa d’eixos cívics i espais naturals, destinats a garantir-
hi un alt nivell de qualitat de vida i de treball.

En conjunt, el Parc de la Ciència suposarà la creació de
més de 40.000 llocs de treball al cor del corredor de la
B-30, els quals, en sinergia amb les grans infraestructures
de coneixement ubicades al seu àmbit d’influència,
contribuiran a transformar aquest territori en un dels
principals nodes europeus del coneixement i la innovació.

EL PARC DE LA CIÈNCIA DEL CENTRE DIRECCIONAL DE
CERDANYOLA ÉS UNA DE LES ACTUACIONS
URBANÍSTIQUES I ECONÒMIQUES MÉS IMPORTANTS DE
CATALUNYA I D’EUROPA. CONSISTEIX EN LA
TRANSFORMACIÓ D’UN EXTENS TERRITORI SITUAT AL
CENTRE DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA
EN UN ENTORN DE QUALITAT PER A LA CONCENTRACIÓ
D’ACTIVITATS CIENTÍFIQUES I TECNOLÒGIQUES
AVANÇADES, I TÉ L’OBJECTIU D’ESDEVENIR UN DELS
PRINCIPALS ESPAIS D’INNOVACIÓ D’EUROPA.
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CENTRE DIRECCIONAL EN XIFRES

     340 HA DE SUPERFÍCIE

40.000 LLOCS DE TREBALL      

14.000 RESIDENTS 

  1.500 M¤ INVERSIÓ TOTAL
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PARC DE LA CIÈNCIA

SINCROTRÓ ALBA

4.EL PARADIGMA DEL“METACLÚSTER”. NODES CiT

EL CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ, EQUIPAMENT I
EXPLOTACIÓ DEL LABORATORI DE LLUM DE SINCROTRÓ ÉS
UNA ENTITAT PÚBLICA CONSTITUÏDA AMB LA FINALITAT DE
CONSTRUIR, I POSTERIORMENT EXPLOTAR UNA LLUM DE
SINCROTRÓ.

El finançament per construir el laboratori és aportat a
parts igual entre l’Estat i la Generalitat de Catalunya.
Constituït el Consorci l’any 2003, la primera tasca es va
concentrar en definir les característiques d’aquest laboratori
amb la finalitat que fos un dels més avançats del món.

El laboratori servirà per produir llum sincrotró. Això vol dir
que serà com una fàbrica de llum però, en el domini de
longituds d’ona més curtes que les de la llum visible. La
llum visible de color blau té una longitud d’ona més curta
que la vermella, doncs bé, la llum de sincrotró té una
longitud d’ona encara mes curta, d’una magnitud
comparable als diàmetres dels àtoms. Degut a això és
ideal per estudiar objectes  a escala nanomètrica o
subnanomètrica (un àtom té una mida d’uns 0.3 nm).

La llum de sincrotró esta concentrada en feixos molt prims
i paral·lels, semblants als feixos de llum làser. Això és molt
útil a l’hora de fer experiments. Per generar la llum de
sincrotró es necessiten acceleradors d’electrons.

A Alba hi haurà un primer accelerador que  accelerarà els
electrons fins que tinguin una energia de 2 milions
d’elèctron volts i un segon accelerador que la farà arribar
a 3 mil milions d’elèctron volts.

El segon accelerador és circular i té un diàmetre d’uns
100 m. La llum sincrotró es distribuirà en el que s’anomena
línies de llum que són les trajectòries que segueix la llum
des del lloc on es genera fins a la mostra que es vol
estudiar . A les línies de llum s’hi instal·len elements òptics
com ara miralls i monocromadors per adaptar la llum a
les necessitats dels experiments.

S’estan construint 7 línies de llum que seran útils en les
àrees de biologia, ciència de materials, física de la matèria
condensada i química. En el futur se’n construiran moltes
més per donar servei  a altres disciplines com biomedicina,
formació d’ imatges, química del medi ambient etc….

Aplicacions de major impacte
· Biologia molecular
· Teràpia mèdica
· Ciències ambientals
· Ciències dels materials
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EL SINCROTRÓ EN XIFRES

22.870 M2 DE SUPERFÍCIE

     200 M¤ INVERSIÓ PER LES 7 LÍNIES EXPERIMENTALS INICIALS
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SANT CUGAT DEL VALLÈS

ESADE CREAPOLIS

4.EL PARADIGMA DEL“METACLÚSTER”. NODES CiT

ESADE CREAPOLIS ÉS UN PARC DE CREATIVITAT, UN
ECOSISTEMA ÚNIC EN QUE LES EMPRESES, ELS
ESTUDIANTS I LA COMUNITAT DOCENT I CIENTÍFICA
CONFLUEIXEN, AMB L'OBJECTIU COMÚ DE DETECTAR
LES OPORTUNITATS, I CREAR I FOMENTAR LES
ORGANITZACIONS QUE DEFINIRAN EL FUTUR.

ESADE Creapolis ofereix oficines d'última generació per
a allotjar empreses de nova creació o ja consolidades,
les quals d'aquesta manera queden immerses en un
ambient únic d'interacció amb activitats dissenyades per
a potenciar la seva innovació i millorar la seva capacitat
competitiva.

ESADE Creapolis ofereix espais físics i de coneixement,
amb l'objectiu d'estimular la creativitat i accelerar la
innovació. El parc està format per la zona universitària,
el parc d'empreses, la Residència-Club i una zona
esportiva, i entrarà en funcionament a finals de 2008.

Àrees prioritàries d'actuació
· Centre d'iniciativa empresarial
· Centre de creativitat
· Consultoria
· Formació
· Recursos humans
· Centre de recursos
· Activitats i events
· Networking i projectes de col·laboració

Serveis del parc
· 20.000 M d'espai per oficines
· Residència-club
· Business center (incubadora)
· Sales i espais
· Pàrquing
· Serveis de restauració
· Zona esportiva
· Facilities
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ESADE CREAPOLIS EN XIFRES

26.000 M2 DE SUPERFÍCIE

       70 M¤ INVERSIÓ
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CERDANYOLA DEL VALLÈS

PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS

4.EL PARADIGMA DEL“METACLÚSTER”. NODES CiT

EL PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS ÉS UN RECINTE PENSAT
PER SATISFER LES NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE LES
EMPRESES DE NOVES TECNOLOGIES. LA SEVA MISSIÓ ÉS
FACILITAR UN ENTORN ASSEQUIBLE RIC EN RECURSOS,
ON EMPRESES JA ESTABLERTES EXPANDEIXIN LES SEVES
ACTIVITATS, ON JOVES EMPRESES DESENVOLUPIN EL SEU
POTENCIAL I ON NEIXIN NOVES INICIATIVES.

Els sectors als quals va adreçat el Parc Tecnològic del
Vallès són els de la informàtica, les telecomunicacions,
el software, la biotecnologia, la química fina, els nous
materials, l’automàtica avançada i el làser, admetent-hi
també altres activitats de valor afegit de clar suport als
sectors productius.

Un dels objectius del Parc Tecnològic del Vallès és la
promoció de la innovació i la generació de sinergies entre
empreses i institucions del seu entorn, així com potenciar
la transferència de tecnologia, la difusió d'informació i
coneixements amb potencial de generar oportunitats
empresarials.

Serveis en l'àmbit empresarial
· Formació
· Recerca de socis financers
· Imatge i comunicació
· Recerca de personal
· Organització d'actes, jornades, seminaris, etc.

Serveis en l'àmbit tecnològic
· Ajuts i subvencions per a projectes  d'r+d+i
· Col·laboració amb universitats i centres públics d'r+d+i.
· Xarxes tecnològiques
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AQUESTA ÀREA ACULL AL VOLTANT DE 10.000 EMPRESES.
LA PRESÈNCIA D’ACTIVITATS INVESTIGADORES A LES EMPRESES
ÉS UN 17% MÉS INTENSA AL CIT QUE AL TOTAL DE LA
DEMARCACIÓ (PROVÍNCIA) DE BARCELONA.

Es tracta d’una àrea capdavantera, ja que el volum i activitat
d’aquest territori és equivalent a la tercera àrea metropolitana
d’Espanya i representa més d’un terç de la regió metropolitana
de Barcelona.

El CiT representa un dels pols de desenvolupament tecnològic
i empresarial més importants de Catalunya.
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TEIXIT EMPRESARIAL
DEL CiT

4.EL PARADIGMA DEL“METACLÚSTER”. NODES CiT

Activitat econòmica del CiT
· Més de 300 empreses corresponen a sectors
  associats a la indústria del coneixement.
· Més del 3% de contribució al PIB de Catalunya
· El CiT té la taxa més alta de Catalunya de creació
  de noves empreses ( + 5%)
· Gran concentració d’ “ empreses d’excel·lència”
  ( mitjana del 20% )
· Gran concentració i qualitat d’infraestructures de
  recerca i alta tecnologia.
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CiT té vocació Europea. En el marc del CiT s’hi
troben un conjunt d’inciatives amb marcada vocació
comunitària.

Aquest apartat presenta algunes de les més
significatives: la candidatura de Sant Cugat a ser la
seu del EIT - European Institute of Innovation and
Technology, així com la participació en diferents
Knowledge Innovation Communities (KICs).

44

CAPÍTOL 5

VOCACIÓ
EUROPEA
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SANT CUGAT DEL VALLÈS

EUROPEAN INSTITUTE OF
INNOVATION AND TECHNOLOGY

5.VOCACIÓ EUROPEA

Since October 2006, Sant Cugat – with its partner cities
in Catalonia, its universities and R&D institutions, business
firms, science and technology parks – has been
collaborating with the European Commission in its design
and future implementation of the European Institute of
Innovation and Technology (EIT) and preparing for an active
contribution to this unique European iniciative. The study
tour across Catalonia, in March 2007 by commission
members and the new EIT Catalonia Council have been
important milestones in this direction. With the creation of
this new council, the city offers its regional, European and
global networks

The European Commission works on establishing the
European Institute of Inovation and Technology as soon
as possible. EIT should reach excellence when combining
research, higher education and innovation in a new
institutional framework across Europe. It will have a small
central governance structure. In addition, several networks
of Knowledge and Innovation Communities will carry out
the operational tasks of the EIT. Subject to approval by
the European Parliament and the Council, the EIT will be
financed by both public and private sources.
to help the European Commission attain EIT’s strategic
goals and advance its operational objectives.

SINCE THE ANNOUNCEMENT OF THE CREATION OF EIT BY THE
EUROPEAN COMMISSION, SANT CUGAT EFFORTS TO GET
SUPPORT HAVE TRANSLATED INTO FULL COMMITMENT BY THE
NATIONAL AND REGIONAL GOVERNMENTS, THE THREE
CONSORTIUM CITIES SANT CUGAT, THE BUSINESS COMMUNITY
(FROM LARGE MULTINATIONAL FIRMS TO SMALL AND MEDIUM
SIZE ENTRERPRISES AND BUSINESS ASSOCIATIONS), AS WELL
AS THE RESEARCH/ACADEMIC INSTITUTIONS, TO
PRO-ACTIVELY CONTRIBUTE TO THE FURTHER DESIGN,
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE EIT.
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LA BIOREGIÓ DE CATALUNYA ÉS UN NOU MODEL DE
DESENVOLUPAMENT REGIONAL QUE NEIX AMB LA
VOLUNTAT DE CONTRIBUIR A LA MILLORA DE LA QUALITAT
DE VIDA DELS CIUTADANS MITJANÇANT LA COORDINACIÓ
DE L'ACTIVITAT EN BIOTECNOLOGIA QUE ES DU A TERME
A CATALUNYA , PRINCIPALMENT EN L'ÀMBIT DE LES
CIÈNCIES DE LA VIDA I AGROALIMENTARI.
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KNOWLEDGE INNOVATION COMMUNITIES ( KICs )

LA BIOREGIÓ DE CATALUNYA

5.VOCACIÓ EUROPEA

Recerca competitiva i excel·lent oferta tecnològica.
· 6,6 investigadors per cada 1000 habitants de població ocupada
  (UE-25: 5,8).
· Xarxa d’hospitals que inclou els 6 de major producció científica
  d’Espanya.
· Xarxa de centres de recerca d’excel·lència.
· Programes d’incorporació de científics altament qualificats.
· Xarxa de plataformes tecnològiques.
· Grans infraestructures tecnològiques.

L'objectiu és consolidar Catalunya com a referent internacional
amb una recerca d'excel·lència, un teixit empresarial
competitiu i un sistema de transferència de coneixement
sòlid i dinàmic.

Així mateix, la BioRegió de Catalunya també té per objectiu
contribuir al desenvolupament econòmic i social mitjançant
la promoció d'un sector estratègic, com és la biotecnologia,
considerada com a factor clau no només com a mitjà per
incrementar el coneixement sino també com a motor de
l'economia.

Coordinant la recerca biomèdica i biotecnològica a Catalunya.
Creant un entorn adequat per a la transferència de
coneixement i tecnologia.
Contribuint globalment al desenvolupament i a la
comercialització de productes biotecnològics innovadors.
Consolidant un sector empresarial potent.
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ALTRES KICs
PUBLIC SERVICE INNOVATION
CREATIVE MANAGEMENT EXCELLENCE
URBAN DEVELOPMENT INNOVATION
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PART 2

IDENTITAT
CORPORATIVA
I COMUNICACIÓ
CiT

A. CONCEPTES D’IDENTITAT CORPORATIVA

_EL TERRITORI. L’ESPAI. TRES NODES.

_ACTIVITAT NEURONAL. EL TEIXIT DE LA INTEL.LIGÈNCIA.

_ACTIVITAT CEL.LULAR. EL TEIXIT DE LA VIDA.

B. CONCEPTES DE COMUNICACIÓ

_CREATING THE CONDITIONS FOR INNOVATION

_WORKING FOR TODAY, FACING THE CHALLENGES OF TOMORROW

_THEY WILL BE KNOWLEDGE INTENSIVE

_CATALONIA IS MOVING TOWARDS FUTURE, A PLACE MADE OF INNOVATION

_EL MOTOR DE CATALUNYA, EL MOTOR DEL DEMÀ
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3nodes

A.CONCEPTES D’IDENTITAT CORPORATIVA
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_ 3 nodes defineixen un pla.
_ 3 nodes defineixen un triangle.
_ El concepte “Triple hèlix” es basa en la interrelació de 3 agents (administració,
  universitat, empresa)
_ 3 municipis : Cerdanyola, Rubí, Sant Cugat

CONCEPTE D’IDENTITAT CORPORATIVA 1

EL TERRITORI. L’ESPAI. TRES NODES.
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A.CONCEPTES D’IDENTITAT CORPORATIVA
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Lideratge. La seva interrelació. L’establiment de vies de cooperació. La xarxa.
L’establiment formal dels nous mecanismes nodals com a principal font
d’innovació.

CONCEPTE D’IDENTITAT CORPORATIVA 2

ACTIVITAT NEURONAL.
EL TEIXIT DE LA INTEL.LIGÈNCIA.
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A.CONCEPTES D’IDENTITAT CORPORATIVA
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El canvi. La transformació. El creixement. Però també l’equilibri.
La sostenibilitat com a mètode de progrés.

CONCEPTE D’IDENTITAT CORPORATIVA 3

ACTIVITAT CEL.LULAR.
EL TEIXIT DE LA VIDA.



Cerdanyola. Rubí. Sant Cugat

Catalonia Innovation Triangle
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XARXA
TRES NODES EN EL TERRITORI
TRIANGLE
FORMES I COLORS ORGÀNICS
EVOLUCIÓ, CAPACITAT DE CREIXEMENT
CANVI, MILLORA
INNOVACIÓ

VALORS FORMALS DE LA MARCA
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CREATING THE
CONDITIONS FOR
INNOVATION

B.CONCEPTES DE COMUNICACIÓ



60

CREATING THE
CONDITIONS FOR
INNOVATION
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MOBILITY SOLUTIONS
TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURES
VALUE ADDED TECH CAPACITIES
MARKETING & COMMUNICATION
CORPORATE FINANCING

CREATING THE
CONDITIONS FOR
INNOVATION

Is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem

Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since t,

when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to

make a type specimen book.Is simply dummy text of the printing

and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's

standard dummy text ever since t, when an unknown printer took

a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

B.CONCEPTES DE COMUNICACIÓ
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Model de campanya corporativa (tant nacional com internacional)
El lema defineix de forma acurada l’objectiu principal de la iniciativa: incidir
en les condicions de contorn que han de facilitar el desenvolupament de
l’economia del coneixement.

Evoca mesures de caràcter estructural.
Evoca llarg termini.
Evoca compromís de l’Administració.

CONCEPTE DE COMUNICACIÓ 1

CREATING THE CONDITIONS
FOR INNOVATION
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MOBILITY SOLUTIONS
TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURES
VALUE ADDED TECH CAPACITIES
MARKETING & COMMUNICATION
CORPORATE FINANCING

FACING THE
CHALLENGES OF
TOMORROW

Is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum

has been the industry's standard dummy text ever since t, when an unknown

printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen

book.Is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem

Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since t, when an

unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type

WORKING
FOR

TODAY

B.CONCEPTES DE COMUNICACIÓ
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Model de campanya nacional.
CiT és una iniciativa orientada a les persones. Tothom hi està inclòs.
En aquest segon exemple, es pretén incidir en el doble horitzó dels objectius del
CiT: tant la implantació de mesures a curt termini com la definició i implantació de
mesures estructurals a llarg termini.

Evoca humanitat, incidència en la qualitat de vida de les persones.
Evoca intel.ligència de la iniciativa donada la seva universalitat.
Evoca igualment els valors de la campanya 1 (compromís...).

CONCEPTE DE COMUNICACIÓ 2

WORKING FOR TODAY
FACING THE CHALLENGES OF
TOMORROW
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THEY WILL BE KNOWLEDGE
INTENSIVE

Is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum

has been the industry's standard dummy text ever since t, when an unknown

printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen

book.Is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem

Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since t, when an

unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type

B.CONCEPTES DE COMUNICACIÓ
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Model de campanya nacional.
CiT és una iniciativa orientada a facilitar el desenvolupament de l’economia del
coneixement. Es tracta d’un procés de transformació que ha de començar avui però
que beneficiarà especialment les properes generacions.

Aquesta proposta incideix especialment en recordar-nos el deure i la responsabilitat
que hem d’assumir respecte els que ens han de succeir.

Evoca tendresa, responsabilitat i bondat de la iniciativa.

CONCEPTE DE COMUNICACIÓ 3

THEY WILL BE KNOWLEDGE INTENSIVE
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Josep Puig
52 anys

MOBILITY SOLUTIONS
TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURES
VALUE ADDED TECH CAPACITIES
MARKETING & COMMUNICATION
CORPORATE FINANCING

CATALONIA IS MOVING TOWARDS FUTURE,
A PLACE MADE OF INNOVATION

Is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum

has been the industry's standard dummy text ever since t, when an unknown

printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen

book.Is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem

Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since t, when an

unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type

B.CONCEPTES DE COMUNICACIÓ
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Model de campanya internacional.
Associació del CiT als propis valors nacionals de Catalunya.
Aquesta quarta proposta construeix sobre els valors i la notorietat de Catalunya
a l’exterior. Situa el CiT com un dels nodes fonamentals de desenvolupament al
país.

Evoca multisectorialitat i per tant invitacional.
Evoca diversitat d’iniciatives sota un mateix paraigua.
Introdueix de forma implícita el concepte “Metaclúster”.

CONCEPTE DE COMUNICACIÓ 4

CATALONIA IS MOVING TOWARDS FUTURE,
A PLACE MADE OF INNOVATION
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MOBILITY SOLUTIONS
TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURES
VALUE ADDED TECH CAPACITIES
MARKETING & COMMUNICATION
CORPORATE FINANCING

EL MOTOR
DE CATALUNYA,
EL MOTOR
DEL DEMÀ

Is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem

Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since t,

when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to

make a type specimen book.Is simply dummy text of the printing

and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's

standard dummy text ever since t, when an unknown printer took

a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

B.CONCEPTES DE COMUNICACIÓ
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Model de campanya nacional.
CiT és una iniciativa necessària, motor, i per tant de caràcter estratègic per al
país. Parla de la necessitat d’establir les bases per a transformació del nostre teixit
econòmic, d’invertir en noves iniciatives, en nous models.

Evoca un futur que ha de ser planificat.
Evoca el caràcter col.lectiu de la iniciativa.
Evoca innovació, canvi, reflexió.

CONCEPTE DE COMUNICACIÓ 5

EL MOTOR DE CATALUNYA,
EL MOTOR DEL DEMÀ




