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El Grup Impulsor Catalunya Sud Regió del
Coneixement posa en comú les conclusions de
l?exercici de prospectiva Catalunya Sud 2040
A l?acte s?ha evidenciat la coincidència dels diferents
agents en la necessitat de convertir la Regió del Sud de
Catalunya (Camp de Tarragona, Terres de l?Ebre i Baix
Penedès) en una Regió del Coneixement
Una nova trobada del Grup Impulsor Catalunya Sud Regió del Coneixement amb més de 150
agents de la Regió ha servit per posar en comú les principals conclusions a què s?ha arribat a
través de l?exercici de prospectiva Catalunya Sud 2040.
Aquesta tarda, al Palau de Congressos de Tarragona, s?ha pogut constatar la total coincidència
de tots els agents participants en l?exercici de prospectiva que el futur del Camp de Tarragona,
les Terres de l?Ebre i el Baix Penedès passa per la necessitat de la transformació del model
socioeconòmic a partir del coneixement. Altres punts en comú, recollits a mode de conclusió en
un llibret que s?ha repartit entre els assistents, són la conscienciació sobre el canvi climàtic,
l?aprenentatge al llarg de la vida i la transició educativa, l?economia circular, les migracions o la
longevitat i l?envelliment.
L?acte ha comptat amb l?assistència del president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet;
la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, M. José Figueras; el secretari d?Universitats i Recerca
de la Generalitat, Francesc Xavier Grau; els delegats del Govern al Camp de Tarragona i les
Terres de l?Ebre, Òscar Peris i Xavier Pallarès; el subdelegat del Govern a Tarragona, Joan
Sabaté; l?alcalde de Tarragona, alcaldes membres del Grup Impulsor i d?altres municipis;
diputats del Parlament de Catalunya i de la Diputació de Tarragona i d?altres autoritats i
representants de la Catalunya Sud.
El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, ha agraït la implicació de tots els
participants i ha fet balanç del recorregut del projecte Catalunya Sud -Regió del Coneixement,
destacant l?aposta de la Diputació, des de l?any 2007, per convertir-se en un ?agent efectiu de
transformació de la realitat per fer-nos evolucionar cap una societat i una economia basades en
el coneixement? i ?sentar les bases, els camins i els projectes que ho han de fer possible?.
Per la seva part, la rectora de la URV, María José Figueras, ha afirmat que ?com a Universitat
estem disposats a continuar implicant-nos fortament en la defensa de la Regió del Coneixement
perquè hi creiem, perquè considerem que només des de la unitat de projectes transversals
aconseguirem prosperar i destacar com a regió, i perquè entenem que un projecte d?aquesta
magnitud, pel territori, però també pel conjunt del país i en el marc dels pobles europeus, només
es pot fer posant com a base de tot el coneixement?.
El secretari d?Universitats i Recerca, Francesc Xavier Grau, ha posat de manifest que aquest
acte és la culminació d?un procés de conscienciació col·lectiva de la necessitat d?aquesta

Regió. A més, ha destacat que des de la Generalitat s?està impulsant el Pacte Nacional de la
Societat del Coneixement que comptarà amb un grup específicament dedicat a la regionalització
de les polítiques de desenvolupament basades en el coneixement, inspirat clarament en el
projecte Catalunya Sud 2040.
L?exercici de prospectiva és una de les accions que s?han anat duent a terme amb l?objectiu
d?impulsar la Regió del Coneixement i compta amb el suport de la Diputació de Tarragona i la
Càtedra Universitat i Regió del Coneixement de la Universitat Rovira i Virgili. Durant el darrer
any, prop de 250 persones (representants del sector públic i dels diversos sectors privats) han
assistit a un seguit de sessions celebrades a diverses ciutats de la regió per tal de reflexionar i
debatre, de forma innovadora, sobre el futur de la Catalunya Sud.
L?exercici de prospectiva acompanya d?altres actuacions que persegueixen el mateix objectiu,
com l?acció de l?Oficina Regió del Coneixement o el grup de treball format per càrrecs electes
anomenat Grup Impulsor Catalunya Sud 2040, on hi participen els alcaldes de les principals
ciutats del territori i de les capitals de comarca, així com representants del Govern de la
Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Tarragona.

