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Catalunya i Escòcia col·laboraran en la 
potenciació dels clústers agroalimentari, 
de biotecnologia i de TIC  
 

• Aquest ha estat un dels compromisos adoptats en la reunió 
que ha mantingut aquesta tarda a Edimburg el conseller 
d’Innovació, Universitat i Empresa, Josep Huguet, amb el 
ministre escocès d’Empresa, Energia i Turisme, Jim Mather. 

 
• El conseller Huguet considera una oportunitat “’incrementar 

les relacions entre els clústers catalans i escocesos per crear 
un entorn de cooperació i desenvolupar i afavorir la 
transferència de coneixement”.  

 
• Així mateix, el conseller ha anunciat la voluntat de buscar 

“parternariat empresarial i aliances amb el govern escocès”  
per tal que Catalunya i Escòcia concursin plegades en els 
projectes d’R+D del programa marc de la Unió Europea i ha 
anunciat el compromís “d’intercanviar informació i formació 
entre els dos ministeris en polítiques industrials i 
d’innovació”. 

 
Dijous, 15 de maig de 2008.— Catalunya i Escòcia col·laboraran en la potenciació 
dels clústers agroalimentari, biotecnologia i TIC. Aquest ha estat un dels 
compromisos adoptats en la reunió que ha mantingut  aquesta tarda a Edimburg el 
conseller d’Innovació, Universitat i Empresa, Josep Huguet, amb el ministre escocès 
d’Empresa, Energia i Turisme, Jim Mather. 
 
El conseller Huguet considera una oportunitat “’incrementar les relacions entre els 
clústers catalans i escocesos per crear un entorn de cooperació i 
desenvolupar i afavorir la transferència de coneixement”. Així mateix, el 
conseller Huguet ha anunciat la voluntat de buscar “parternariat empresarial i 
aliances amb el govern escocès” per tal que Catalunya i Escòcia concursin 
plegades en els projectes d’R+D del programa marc de la Unió Europea.  
 
En la trobada, Huguet i Mather han constatat les coincidències entre els sectors 
agroalimentari, biotecnologia i de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
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(TIC), de Catalunya i Escòcia que ofereixen el marc idoni per a la col·laboració i 
l’intercanvi de coneixement.  
 
Així mateix, el conseller Huguet ha anunciat el compromís a què ha arribat amb el 
seu homòleg escocès “d’intercanviar informació i formació entre els dos 
ministeris en polítiques industrials i d’innovació”.  
 
Durant la jornada d’avui, el conseller Huguet també ha visitat la Scottish Enterprise, 
—l’agència governamental escocesa d’innovació, inversió i suport a l’empresa— on 
s’ha reunit amb el cap executiu d’aquest organisme, Jack Perry per tractar diferents 
qüestions relatives al suport a l’empresa, com el finançament per emprenedoria, el 
suport a empreses tecnològiques i capital risc. 

 
En aquest context, el conseller Huguet ha convidat l’Scottish Enterprise a participar 
en un workshop d’agències internacionals de suport  a l’empresa amb l’objectiu de 
compartir experiències i bones pràctiques en el marc de la definició del nou Pla 
Estratègic d’ACC1Ó CIDEM/COPCA que se celebrarà al juny a Barcelona i que 
convocarà agències d’arreu del món i organismes internacionals de suport a 
l’empresa.  
 
De la seva banda, la directora general d’ACC1Ó, Carme Botifoll, ha visitat el parc 
científic Science Triangle, un dels 20 millors parcs científics a nivell mundial.  
 
Turisme  
 
En el vessant turístic, el conseller Huguet —acompanyat del director de Turisme de 
Catalunya, Ignasi de Delàs— s’ha reunit amb els màxims responsables del principal 
organisme de promoció turística d’Escòcia, Visit Scotland, per analitzar les relacions 
dels ens de promoció turística escocès i català amb els respectius sectors privats i la 
forma de comercialització dels seus serveis.  
 
El conseller Huguet també s’ha reunit amb agents de viatges del país i ha visitat la 
fundació escocesa de protecció del patrimoni, The National Trust of Scotland, on 
s’ha reunit amb el cap de l’organisme, Shonaig Mcpherson, per analitzar el model de 
funcionament i identificar futures estratègies de col·laboració.  
 
Universitats  
 
En el marc de la missió institucional del Departament, la comissionada d’Universitats 
i Recerca, Blanca Palmada, s’ha reunit amb representants de l'Scottish Funding 
Council per explorar noves vies per a la gestió del finançament de les universitats, 
aixi com intercanviar impressions sobre les funcions d''aquest organ pel que fa a 
l'educació superior i la transferència de coneixement.  
 
Segons la comissionada Palmada, “aquests contactes serviran especialment a 
l'hora d''implementar nous mecanismes de finançament que s'estan 
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dissenyant ara per a la seva aplicació en  del curs 2010”. Aquesta agència depèn 
del govern escocès i s'encarrega de la gestió del finançament estratègic i de la 
distribució de recursos de les universitats.  
 
Divendres, 15 de maig: Visita a Bioquarter i a l’Scoth Whisky Association 
 
Demà, es previst que el conseller Huguet visiti, a Edimburg, Bioquarter, un entorn 
dedicat a la creació de coneixement i d’innovació en l’àmbit de la recerca en salut i 
biomedicina. Es tracta d’un important pol d’innovació  al Regne Unit, que integra 
hospitals universitaris de reconegut prestigi, la universitat d’Edimburg, universitats i 
centres de recerca.   
 
La missió institucional finalitzarà demà a l’Scotch Whisky Association, la principal 
associació empresarial per a la promoció turística i comercialització d’aquest 
producte, que aplega el 95% dels productors i distribuïdors de whisky escocès, on el 
conseller Huguet es reunirà amb els màxims responsables de l’associació.  
 
En aquest marc, el conseller Huguet farà una visita guiada a la Scotch Whisky 
Experience Alistair McIntosh, conduïda pel director de l’associació, per tal de 
conèixer les accions de promoció turística vinculades a l’imaginari entorn del 
producte més característic i principal exportació del país.  
  
NOTA: 
 
 Teniu a la vostra la vostra disposició, text, imatge i tall de veu relatius a la missió 
institucional del conseller Huguet a Escòcia a través de l’agència de notícies 
ACN/intracatalonia. 
 
 
 


