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1. Introducció
1.1. Les RIS3 com a agendes de recerca i innovació transformadores
Les estratègies de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent (d’ara
endavant, RIS3) són agendes de recerca i innovació transformadores, que es
caracteritzen pels elements següents:
- Selecció d’un nombre limitat de prioritats, concretades d’acord amb l’especialització
internacional i les fortaleses del territori.
- Reforçament dels avantatges competitius i adequació de les capacitats d’R+D+I a
les necessitats i les capacitats del teixit empresarial del territori.
- Massa crítica de recursos i talent.
- Cooperació intersectorial i interregional, a fi d'estimular la diversificació
especialitzada i d'evitar duplicitats i fragmentació.
- Lideratge col·laboratiu, la qual cosa implica la participació activa d’administracions
públiques, agents de recerca i innovació, empreses i societat civil en el sistema
d’innovació, així com la creació de sinergies amb fonts de finançament diverses
(europea, estatal, regional i local; pública i privada).
Aquestes agendes transformadores s’articulen mitjançant els anomenats processos
de descoberta emprenedora; és a dir, mitjançant enfocaments de baix a dalt, en els
quals les administracions públiques, les empreses, els agents de recerca i innovació
i la societat civil identifiquen els àmbits d’especialització del territori i, posteriorment,
dissenyen i implementen programes, actuacions i projectes per reforçar-los.
1.2. L’especialització de la RIS3CAT
La RIS3 de Catalunya 2014-2020 (d’ara endavant, RIS3CAT) identifica tres vectors
que guien la transformació de l’economia catalana: tradició industrial, qualitat de vida
i economia verda. També identifica set àmbits sectorials, en els quals Catalunya té
avantatges competitius, massa crítica i oportunitats de futur (vegeu el gràfic 1):
- Alimentació
- Energia i recursos
- Sistemes industrials
- Indústries basades en el disseny
- Indústries relacionades amb la mobilitat sostenible
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- Indústries de la salut
- Indústries culturals i basades en l'experiència
L’establiment d’aquests set àmbits és volgudament àmplia, ja que la indústria
de Catalunya està molt diversificada (no hi ha cap sector clarament predominant) i,
com a la resta dels països desenvolupats, cada vegada està més interrelacionada amb
els serveis destinats a la producció. A més a més, Catalunya té avantatges competitius
en serveis com el turisme, la salut i la cultura, que són clau en l’estratègia
d’especialització intel·ligent.
L’especialització de la RIS3CAT es defineix mitjançant un procés de concreció obert
i progressiu: són els actors dels sistema de recerca i innovació de Catalunya els qui,
mitjançant les seves decisions, defineixen els subàmbits d’especialització en els quals
Catalunya presenta avantatges competitius i té una bona posició a Europa. Aquest
enfocament està alineat amb el de la Comissió Europea: les RIS3 no han d’escollir
sectors, sinó que han de donar suport al desenvolupament d’iniciatives de baix a dalt
dels actors de l’ecosistema de recerca i innovació, sovint a nivell subsectorial
i intersectorial. Les RIS3 han d’evitar que les polítiques de dalt a baix limitin els actors
i els temes; han de facilitar la generació i consolidació d’activitats i actors emergents
que donin resposta a les dinàmiques del sistema.
Gràfic 1. Àmbits sectorials i vectors de transformació de la RIS3CAT

Font: elaboració pròpia.

Inicialment, quan es va dissenyar la RIS3CAT 2014-2020, es va preveure analitzar
el procés de concreció progressiva de l’especialització intel·ligent de Catalunya a partir
dels instruments i projectes del Pla d’acció de la RIS3CAT, però de seguida es va fer
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evident que calia incloure-hi els projectes finançats amb el programa Horitzó 2020,
atès que aquest programa representa la principal font de finançament dels projectes
d’R+D+I de Catalunya, especialment en el sector públic. La inclusió d’aquests
projectes en el monitoratge de l’especialització intel·ligent, doncs, és clau per a l’anàlisi
del posicionament dels actors del sistema d’R+D+I de Catalunya a Europa.
1.3. Monitoratge de l’especialització de la RIS3CAT
Tal com s’especifica en el document Sistema de monitoratge de la RIS3CAT,
l’especialització de la RIS3CAT es monitora a partir de la informació que aporta
la Plataforma de mapatge de l’especialització intel·ligent de Catalunya (Plataforma
RIS3-MCAT). Aquesta Plataforma és una eina web interactiva que facilita l'exploració
de les interrelacions de les entitats catalanes que col·laboren en projectes de recerca i
innovació finançats amb fons europeus: autodetecta les xarxes de comunitats
innovadores a Catalunya i permet filtrar-les per àmbits sectorials, tecnologies,
programes, instruments, tipus d’entitat, territoris, paraules clau i objectius de
desenvolupament sostenible (d’ara endavant, ODS).
1.4. Objectius i estructura de l’informe
En aquest informe s’analitza la contribució dels fons europeus a l’especialització
(sectorial, tecnològica i temàtica) del sistema de recerca i innovació de Catalunya i als
ODS, mitjançant les dades de la Plataforma RIS3-MCAT. L’objectiu és aportar nou
coneixement sobre les qüestions següents:
- Comprendre l'impacte dels fons europeus en l'especialització de l'ecosistema
de recerca i innovació de Catalunya, tant pel que fa a l’especialització sectorial
i tecnològica com pel que fa a la detecció d’activitats emergents.
- Identificar oportunitats per maximitzar l'impacte col·lectiu de la recerca i la innovació
a Catalunya a partir de sinergies i de la coordinació d'esforços.
- Aportar noves evidències que facilitin la presa de decisions dels agents de
l'ecosistema de recerca i innovació de Catalunya, impulsin noves dinàmiques
de col·laboració i inspirin noves polítiques públiques.
- Visibilitzar les entitats de Catalunya que participen en les xarxes europees
de recerca i innovació.
- Entendre com contribueixen els fons europeus a donar respostes innovadores
als reptes de la nostra societat (ODS).
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Aquesta anàlisi es fa des de tres enfocaments complementaris, que es corresponen
amb els tres apartats següents:
- L’apartat 2 se centra en l’anàlisi per àmbits sectorials.
- L’apartat 3 focalitza l’anàlisi en les tecnologies facilitadores de la RIS3CAT.
- L’apartat 4 fa una anàlisi per temes, mitjançant la tècnica de modelatge de temes
(topic modeling).
- L’apartat 5 relaciona els projectes de l’ecosistema d’R+D+I de Catalunya inclosos
en la Plataforma RIS3-MCAT amb els ODS.

1.5. Nota metodològica
L’anàlisi que es presenta en aquest informe es basa en els textos continguts en les
propostes dels projectes inclosos en la Plataforma RIS3-MCAT l’1 de desembre del
2019 (484 projectes d’instruments de la RIS3CAT i 2.083 projectes dels programes de
l’Horitzó 2020; vegeu el quadre 1) i, per tant, no és representativa de tota l’activitat
d’R+D+I realitzada a Catalunya i pot contenir certs biaixos. Les limitacions més
rellevants d’aquesta anàlisi tenen a veure amb el sector privat, atès que en aquest cas
una gran part de l’R+D+I es realitza amb fons propis o amb suport de convocatòries de
l’Estat, que no s’inclouen en aquest informe. En definitiva, doncs, els patrons
d’especialització que es detecten en aquesta anàlisi responen sobretot a la priorització
feta per les convocatòries de l’Horitzó 2020.
La Plataforma RIS3-MCAT permet explorar amb detall els temes, les institucions i les
col·laboracions que es presenten de manera agregada en aquest informe.
Quadre 1. Objecte de l’anàlisi
Finançament amb instruments de la RIS3CAT
(495 participants; 417,89 MEUR d’inversió)

Nombre de
projectes

Projectes territorials (PECT)

145

Nuclis tecnològics

135

Comunitats RIS3CAT

68

Indústria del coneixement (llavor)

41

Indústria del coneixement (producte)

31

Infraestructures d'R+D+I

20

Compra pública d’innovació

19

Transferència de coneixement (OTRI)

16
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Finançament amb instruments de la RIS3CAT
(495 participants; 417,89 MEUR d’inversió)
Agrupacions en tecnologies emergents
Finançament amb els programes de l’Horitzó 2020
(734 participants; 1.241,54 MEUR d’inversió)

Nombre de
projectes
9

Nombre de
projectes

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

470

LEIT - ICT

285

Innovation In SMEs

249

European Research Council (ERC)

167

Societal Challenges - Health

167

Societal Challenges - Transport

145

Societal Challenges - Climate

116

Societal Challenges - Energy

113

Societal Challenges - Food

94

Industrial leadership (no sub-programme specified)

83

Societal Challenges (no sub-programme specified)

82

Research Infrastructures (RIs)

80

Future and Emerging Technologies (FET)

70

Societal Challenges - Secure societies

55

Societal Challenges - Europe in a changing world

53

LEIT - Advanced manufacturing and processing

51

LEIT - Space

48

LEIT - Nanotechnologies

41

LEIT - Advanced materials

38

Science with and for Society

29

LEIT - Biotechnology

17

Euratom

10

Widening actions

6

Access to risk finance

1

Nota: la suma del nombre de projectes dels programes de l’Horitzó 2020 supera el nombre total
de projectes, perquè les convocatòries poden atènyer més d’un programa.
Font: Plataforma RIS3-MCAT (1 de desembre de 2019).
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En aquest apartat s’analitza l’especialització sectorial dels projectes d’R+D+I finançats
amb fons europeus que inclou la Plataforma RIS3-MCAT.
L’anàlisi parteix de la classificació dels projectes en els àmbits sectorials en què es
focalitza la RIS3CAT: alimentació, energia i recursos, sistemes industrials, indústries
basades en el disseny, indústries relacionades amb la mobilitat sostenible, indústries
de la salut i indústries culturals i basades en l'experiència. Cal tenir en compte, però,
que els projectes es poden classificar en més d’un àmbit sectorial.

2.1. Distribució de la inversió per àmbits sectorials
Gràfic 2. Inversió dels projectes per àmbits sectorials (MEUR)

Font: elaboració pròpia.
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L’especialització per àmbits sectorials, mesurada segons la distribució de la inversió
(vegeu el gràfic 2), es concentra principalment en els àmbits d’indústries de la salut
i d’energia i recursos, amb tres o quatre vegades més inversió que el tercer àmbit del
rànquing (indústries de mobilitat sostenible). A força distància se situen l’àmbit
d’indústries culturals i basades en l'experiència i el d’indústries basades en el disseny.
També destaca la inversió en projectes sense classificar per àmbit sectorial. En aquest
cas, gairebé la meitat dels projectes pertanyen al sector de les TIC (380);
aproximadament un terç, a l’àmbit de recerca no-aplicada en tecnologies facilitadores,
i finalment, un altre terç, a àmbits transversals o sectors que no preveu l’especialització
sectorial definida a la RIS3CAT.
Els àmbits sectorials amb més pes relatiu en les convocatòries de la RIS3CAT són
el d’indústries basades en el disseny, el de sistemes industrials, el d’indústries
culturals i basades en l'experiència i el d’alimentació. Per contra, els àmbits d’energia
i recursos, indústries de mobilitat sostenible i indústries culturals i basades en
l'experiència tenen més pes relatiu en les convocatòries de l’Horitzó 2020.
2.2. Distribució de la inversió per àmbits sectorials i tipus d’entitat
La Plataforma RIS3-MCAT també permet analitzar les dades per tipus d’entitat:
universitat, centre de recerca, empresa, Administració pública i altres.
En classificar els projectes per tipus d’entitat (vegeu el gràfic 3), es pot observar que
canvia l’ordre dels àmbits sectorials. Pel que fa a les empreses, en destaquen els
àmbits d’energia i recursos i d’indústries de mobilitat sostenible. En canvi, el nombre
de projectes no assignats a un àmbit sectorial es redueix de forma notable (69 MEUR
d’un total de 414 MEUR, un 17% de la inversió en projectes), la qual cosa posa de
manifest la naturalesa més aplicada dels projectes d'R+D+I de les empreses. La major
part d’aquests projectes són de l’àmbit de les TIC i la innovació de mercat i negoci.
Indústries de mobilitat sostenible és l’únic àmbit en què la inversió total de les
empreses supera la del sector del coneixement (universitats i centres de recerca).
Sens dubte, això és degut al pes d’aquest sector en l’estructura industrial de Catalunya
i al seu dinamisme en recerca i innovació.
En el cas de l’Administració pública, destaquen, per volum, els àmbits d’indústries de
la salut i d’energia i recursos, i, en termes relatius, el d’indústries culturals i basades en
l'experiència i el d’indústries basades en el disseny.
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Gràfic 3. Inversió dels projectes per àmbits sectorials i tipus d’entitat (MEUR)

Font: elaboració pròpia.

2.3. Distribució des projectes per àmbits sectorials
De l’anàlisi del nombre de projectes classificats en més d’un àmbit sectorial (vegeu el
gràfic 4), se’n desprèn que aquests projectes d’R+D+I superen les definicions
sectorials. El motiu és que, tal com es veurà més endavant, sovint s’adrecen a donar
resposta a reptes complexos de la societat que afecten múltiples sectors.
Energia i recursos és l’àmbit que presenta més projectes classificats en més d’un
sector, com a testimoni de la transversalitat de l’esforç envers la sostenibilitat en l’ús
de recursos i la transformació dels sectors productius cap a l’energia verda i l’eficiència
energètica. Destaquen, en aquest repte, les activitats dels àmbits d’alimentació
(89 projectes), sistemes industrials (80 projectes) i indústries de mobilitat
sostenible (52 projectes).
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Uns altres nínxols amb multisectorialitat alta són el binomi de sistemes industrials
i indústries de mobilitat sostenible (47 projectes) i el binomi d’alimentació i indústries
de la salut (34 projectes).
Tot i que indústries basades en el disseny té un pes reduït, és destacable la seva
contribució en la resta d’àmbits sectorials, particularment en el de sistemes industrials
(25 projectes conjunts), en el d’indústries culturals i basades en l’experiència
(16 projectes conjunts) i en el d’energia i recursos (15 projectes conjunts).
Gràfic 4. Nombre de projectes classificats en més d’un àmbit sectorial

Font: elaboració pròpia.
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En aquest apartat s’analitza l’especialització tecnològica dels projectes d’R+D+I
finançats amb fons europeus que inclou la Plataforma RIS3-MCAT.
L’anàlisi parteix de la classificació dels projectes en les tecnologies facilitadores
transversals clau que planteja la RIS3CAT: les TIC, la nanotecnologia, la fotònica, els
materials avançats, la biotecnologia i les tecnologies de fabricació avançada.

3.1. Distribució de la inversió per tecnologies facilitadores
Gràfic 5. Inversió total dels projectes per tecnologies facilitadores (MEUR)

Font: elaboració pròpia.
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Tal com mostra el gràfic 5, l’especialització en tecnologies facilitadores, mesurada
segons la distribució de la inversió, està altament concentrada en les TIC. Aquesta
tecnologia facilitadora és present en projectes que representen una inversió total de
727 MEUR, la qual cosa palesa la importància transversal de les TIC en els processos
de recerca i innovació. També és destacable la contribució de la biotecnologia
(299 MEUR), de materials avançats (242 MEUR) i de tecnologies de fabricació
avançada (210 MEUR).
Els projectes no associats a cap tecnologia facilitadora, que representen una inversió
de 496 MEUR, es concentren en àmbits com polítiques públiques, recerca clínica,
ecosistemes d'R+D+I i cadenes de valor.
3.2. Distribució de la inversió per tecnologies facilitadores i tipus d’entitat
Gràfic 6. Inversió dels projectes per tecnologies facilitadores i tipus d’entitat
(MEUR)

Font: elaboració pròpia.
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Tenint en compte el tipus d’entitat (vegeu el gràfic 6), en el cas de les empreses les
TIC són la primera tecnologia facilitadora. Quan es compara amb l’especialització del
sector del coneixement (universitats i centres de recerca), destaca la inversió de les
empreses en tecnologies de fabricació avançada, materials avançats i biotecnologia.
La major part dels projectes de les empreses estan finançats amb l’Horitzó 2020.
Les úniques tecnologies per a les quals el finançament de la RIS3CAT és rellevant
són les TIC i la biotecnologia, tot i que en aquests dos casos el finançament amb
l’Horitzó 2020 és molt superior.
En el sector d’Administració pública hi ha una notable concentració de les activitats en
les TIC. Molts projectes no estan classificats per tecnologia; principalment, són
projectes dels àmbits de salut (31 MEUR), energia i recursos (29 MEUR) i indústries
de mobilitat sostenible (17 MEUR), que es presenten de forma majoritària en els temes
de recerca clínica i d’innovació en polítiques públiques.

3.3. Distribució dels projectes per tecnologies facilitadores
Pel que fa a la correlació entre tecnologies facilitadores i àmbits sectorials (vegeu
el gràfic 7), s’observa la transversalitat de les TIC, que mostren valors destacats
en tots els àmbits sectorials.
La biotecnologia contribueix principalment a l’àmbit d’indústries de la salut i,
secundàriament, als àmbits d’alimentació i d’energia i recursos.
Els materials avançats presenten més participació en els àmbits d’energia i recursos,
sistemes industrials i indústries de la salut.
Les tecnologies de fabricació avançada mostren un perfil força transversal. Hi ha una
clara intersecció amb sistemes industrials i energia i recursos.
La nanotecnologia i la fotònica presenten la proporció més gran de projectes sense
classificar per àmbit sectorial, tot i que els àmbits on contribueix més la nanotecnologia
són indústries de la salut i energia i recursos.
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Gràfic 7. Nombre de projectes per tecnologies facilitadores i àmbits sectorials

Font: elaboració pròpia.
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4. Especialització temàtica
Amb l’objectiu d’identificar l’especialització temàtica dels projectes d’R+D+I finançats
amb fons europeus a Catalunya, en aquest apartat es presenten els resultats d’una
anàlisi dels temes que tracten els projectes de recerca i innovació integrats a la
Plataforma RIS3-MCAT.
A diferència de les anàlisis dels dos apartats anteriors, en què els projectes es
classificaven en categories predefinides (els àmbits sectorials i les tecnologies
facilitadores transversals de la RIS3CAT), en aquest cas s’utilitza la tècnica de
modelatge de temes (topic modeling) per identificar els temes en què es poden
classificar els projectes a partir del contingut textual de les seves descripcions.

4.1. Identificació dels temes
La tècnica de processament de llenguatge natural i aprenentatge automàtic de
modelatge de temes (topic modeling) permet identificar de manera automàtica els
temes d’una sèrie de textos. Els objectius principals d’aquesta tècnica són els
següents:1
- Identificar els temes d’un conjunt de textos a partir del pes de les paraules que
inclouen.
- Categoritzar automàticament els textos en els temes identificats.
- Ajudar a entendre el contingut temàtic dels textos.
Per això, el modelatge de temes és una eina útil per a l’anàlisi dels temes que
apareixen en el contingut textual (títols i descripcions) dels milers de projectes de
recerca i innovació que integra la Plataforma RIS3-MCAT.
Aquesta anàlisi s’ha fet amb el model de l’assignació latent de Dirichlet,2 que és un
dels mètodes més utilitzats.
Tal com es mostra en el gràfic 8, el resultat del modelatge de temes és una llista de les
principals paraules que tendeixen a aparèixer juntes en el contingut textual i que
representen una abstracció del contingut semàntic del tema. A aquest conjunt de
paraules se li assigna, manualment, una etiqueta descriptiva representativa del conjunt
de paraules, que és el tema. Així, per exemple, s’etiqueta com a recerca biomèdica en
càncer el conjunt de les paraules següents: cancer, clinical, patient, treatment, tumour,
1

GRIFFITHS, T. L.; STEYVERS, M. «Finding scientific topics». Proceedings of the National Academy of
Sciences, núm. 10, suplement 1 (2004), p. 5228-5235.
2

BLEI, D. M.; NG, A. Y.; JORDAN, M. I. «Latent dirichlet allocation». Journal of Machine Learning Research,
núm. 3 (2003), p. 993-1022.

17

4. Especialització temàtica

therapeutic, cell, disease, breast, trial, preclinical, vitro, antibody, inhibitor, gene,
mouse, death, crc, molecular i protein.
Tot aquest procés es fa de manera iterativa i amb supervisió humana, per tal
d’identificar i eliminar dels temes noms propis, acrònims, paraules amb poc significat
i paraules molt transversals.
És important destacar que la connexió entre els documents i els temes resultants del
modelatge de temes no és unívoca. Així doncs, els documents no es vinculen
exclusivament amb un sol tema; poden pertànyer a diferents temes en diferents graus,
d’acord amb la presència de paraules del tema en el seu contingut textual. Per
assignar els projectes a temes, es defineix un llindar del pes de les paraules del tema
en el contingut textual.
Gràfic 8. Procés d’identificació automàtica de temes i etiquetatge manual

Font: elaboració pròpia.
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Els principals avantatges del modelatge de temes respecte d’altres mètodes, com l’ús
de classificacions taxonòmiques i la classificació per paraules clau, són els següents:
- Els temes afloren del llenguatge utilitzat pels especialistes (científics, enginyers,
tècnics, formuladors de polítiques, gestors de projectes, etc.), amb una lògica de
baix a dalt.
- El procés permet identificar conceptes transversals, que contribueixen a múltiples
temes.
- La tècnica accepta la polisèmia, de manera que les paraules tenen diferents
significats en temes no relacionats com, per exemple, cèl·lula solar i cèl·lula
tumoral.
- Les relacions que hi ha entre els diversos temes tenen diferents graus d’intensitat,
la qual cosa en permet una superposició parcial.
Per contra, el modelatge de temes representa limitacions com ara les següents:
- És difícil extreure temes i agrupacions de temes a partir de projectes que són molt
diversos, tant pel que fa als temes i objectius com pel que fa a les característiques
i la qualitat de la redacció dels textos.
- No sempre hi ha coherència entre les paraules que es generen en un tema. De
vegades, pertanyen a àmbits diferents, de manera que el tema inclou paraules amb
poc significat o subtemes relativament inconnexos.
- El procés manual d’etiquetatge dels temes pot representar un biaix interpretatiu dels
temes identificats automàticament. A més a més, les etiquetes dels temes són
reduccionistes pel que fa al contingut dels temes detectats.
En aplicar la tècnica de modelatge de temes al conjunt de textos dels projectes
inclosos en la Plataforma RIS3-MCAT (els títols i les descripcions) s’han identificat
30 temes. D’aquest total, se n’han descartat quatre, atès que eren molt transversals
o poc clars. Els 26 temes restants s’han etiquetat manualment i s’han classificat en
9 grups de temes, tenint en compte les similituds entre si i els àmbits sectorials de la
RIS3CAT (vegeu el quadre 2):
1. Salut
2. TIC
3. Ciència, enginyeria i materials
4. Energia, recursos i medi
5. Agroalimentació i gestió forestal
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6. Mobilitat sostenible i sistemes de navegació
7. Cultura i audiovisuals
8. Governança i cohesió social
9. Polítiques de recerca
Quadre 2. Etiquetes i principals paraules clau dels temes identificats
Grups de temes

Temes

Paraules clau

1. Salut

- Recerca en salut

patient, health, disease, clinical, care,
treatment, disorder, life, trial, personalised,
child, chronic, cohort, biomarkers, brain,
prevention, data, exposure, age i heart

- Polítiques sanitàries
(tractament,
medicina
personalitzada,
prevenció i factors
ambientals en salut)
1. Salut

- Ciències de la vida
(genòmica)

cell, molecular, disease, gene, human,
genome, protein, dna, biology, cellular,
pathway, mutation, genomics, rna, network,
computational, chromatin, sequence,
differentiation i data

1. Salut

- Recerca biomèdica
en càncer

cancer, clinical, patient, treatment, tumour,
therapeutic, cell, disease, breast, trial,
preclinical, vitro, antibody, inhibitor, gene,
mouse, death, crc, molecular i protein

1. Salut

- Neurociència

brain, robotics, human, video, motor,
factory, motion, hbp, rehabilitation,
stimulation, perception, neuroscience,
manipulation, laser, consciousness,
microscope, eye, arm, gamut i lift

- Tecnologies per a la
rehabilitació

1. Salut

- Malalties infeccioses

infection, vaccine, antibiotic, virus, disease,
bacteria, hiv, bacterial, pathogen, meat, pig,
circuit, vector, health, market, philtre,
sesame, human, specie i death

1. Salut

- Bioenginyeria
i equipament mèdic

patient, bone, surgery, treatment,
haemodialysis, clinical, implant, dialysis,
patch, regeneration, surgeon, nerve, graft,
app, biomaterials, kidney, cell, scaffold,
biomaterial i replacement

2. TIC

- Computació d'alt
rendiment

hpc, exascale, compute, computational,
code, energy, hardware, memory,
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Grups de temes

2. TIC

Temes

Paraules clau

- Maquinari

processor, prace, parallel, weather,
industry, resource, supercomputing,
runtime, scalable, pop, workload i
mathematics

- Dades massives

data, big-data, resource, life, datasets,
legal, eosc, esfri, collection, privacy,
environment, interoperability, cohort,
archive, portal, twin, bioinformatics, gdpr,
connect i canada

- Ciències òmiques
- Dades obertes i
ciència oberta
2. TIC

- Seguretat i
ciberseguretat
- Privacitat

privacy, online, lea, threat, blockchain, trust,
internet, legal, attack, crime, cybersecurity,
terrorist, prevention, news, practitioner, law,
identity, pcp, ppi i forensics

2. TIC

- Xarxes sense fils i
òptiques

network, wireless, antenna, internet, traffic,
node, satellite, transmission, resource,
radio, cell, latency, sdn, slice, backhaul,
cellular, nfv, orchestration, g-network
I enterprise

2. TIC

- Observació terrestre
i teledetecció

observation, earth, data, satellite, network,
fire, disaster, tourist, copernicus, dust,
emergency, hazard, tourism, weather,
sentinel, resilience, geo, soil, destination
i heritage

- Resiliència climàtica
i a desastres
3. Ciència,
enginyeria i materials

- Materials aplicats a
la indústria i la
transició energètica

material, cell, electronics, energy, solar,
battery, additive, coating, printing, glass,
film, polymer, bio, steel, ink, automotive,
industry, nanomaterials, substrate i life

3. Ciència,
enginyeria i materials

- Disseny, simulació i
enginyeria mecànica
(producció d'energia,
vehicles, materials,
etc.)

wind, turbine, engine, aircraft, injection,
mould, noise, condition, thermoplastic,
energy, weight, aerospace, fluid,
underwater, combustion, farm, dry, particle,
tube i material

3. Ciència,
enginyeria i materials

- Física i materials
(nanotecnologia,
fotònica, física
quàntica, grafè,
acceleradors, etc.)

quantum, laser, material, matter, graphene,
photon, electron, particle, mine, spin,
energy, optic, atomic, atom, detector,
nanoscale, beam, charge, chip i frequency

3. Ciència,
enginyeria i materials

- Química i materials
aplicats (catàlisi,
indústria
farmacèutica, etc.)

catalyst, chemistry, pharmaceutical,
catalysis, enzyme, computational,
molecular, micro, gold, synthetic, material,
compound, condition, benchmark, industry,
activation, acid, fragment, photo i oxidation
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Grups de temes

Temes

Paraules clau

4. Energia, recursos
i medi

- Transició energètica
(producció,
distribució i
eficiència)

energy, electricity, solar, grid, renovation,
market, energy-efficiency, district, heating,
renewable-energy, poverty, household,
pump, investor, penetration, energyconsumption, comfort, utility, financing
i fossil

4. Energia, recursos
i medi

- Gestió de recursos

treatment, energy, material, wastewater,
bio, sustainable, resource, conversion,
protein, industry, separation, pollutant,
biomass, drinking, stream, groundwater,
eco, nutrient, reactor i concentration

- Tractament i
aprofitament de
residus
- Biotecnologia

4. Energia, recursos
i medi

- Governança i gestió
del medi
- Economia blava

urban, marine, ocean, sea, sustainable,
land, governance, observatory, fish,
aquaculture, restoration, neighbourhood,
link, air-pollution, municipality, follower,
nexus, local-community, wave i pollutant

5. Agroalimentació
i gestió forestal

- Aprofitament de
recursos forestals

forest, tree, ingredient, biomass, fruit, trait,
release, acid, odour, honey, compound,
cork, edible, colour, wood, fat, forestry,
freshness, antioxidant i bottle

5. Agroalimentació
i gestió forestal

- Agricultura i
ramaderia

farm, crop, farmer, agriculture, feed, land,
soil, drought, variability, farming, livestock,
specie, rice, dairy, condition, cattle, atlantic,
nutrient, silo i predictability

6. Mobilitat
sostenible i sistemes
de navegació

- Vehicles i sistemes
de mobilitat i
logística sostenible

road, urban, rail, traffic, car, logistics,
transportation, accident, automotive,
railway, fusion, freight, parking, passenger,
truck, charge, bicycle, battery, noise i motor

6. Mobilitat
sostenible i sistemes
de navegació

- Sistema de
navegació per
satèl·lit (espai aeri,
espai marítim, trànsit
i emergències)

iot, gnss, aviation, navigation, port, ship,
vessel, galileo, egnss, aircraft, emergency,
atm, flight, admission, receiver, maritime,
traffic, sea, accuracy i rescue

7. Cultura i
audiovisuals

- Audiovisuals i
multimèdia

music, language, audio, child, game,
teacher, reality, emotional, video, disability,
multimodal, voice, online, literacy, speech,
person, human, artist, young-people i
creative-industry

- Tecnologies per a la
creativitat i
l'educació inclusiva
7. Cultura i
audiovisuals

- Humanitats
- Patrimoni cultural

heritage, history, art, identity, landscape,
human, latin, material, conservation,
gender, rock, archaeology, sugar, terrace,
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Grups de temes

Temes

Paraules clau
language, mediaeval, woman, political, age
i demographic

8. Governança i
cohesió social

- Governança global i
cohesió social
(globalització,
economia, migració,
conflicte, desigualtat,
mercat de treball,
etc.)

political, gender, conflict, crisis, migration,
labour, justice, inequality, woman, migrant,
equality, survey, tax, shock, governance,
trade, welfare, firm, capital i reform

9. Polítiques de
recerca

- Recerca i innovació
responsable

governance, rri, maker, dialogue,
participatory, uncertainty, co-creation,
practitioner, infrafrontier, integrity,
roadmaps, text, curriculum, dsi, translation,
cluster, economics, foster, nanotechnology
i fertilisation

Font: elaboració pròpia.

Els quatre temes identificats automàticament que s’han descartat són els següents:
- Un tema que inclou paraules inconnexes (photonics, shop, coffee, fiware, crg,
award, cluster, aha, ibec, embl, member-state, hipeac, science-shop, cnap,
compute, scishops, iberital, corporates, een i age).
- Dos temes que inclouen àmbits molt diferents:
- Tèxtil, moda i equipament mèdic (textile, needle, certification, galaxy, nodule,
fashion, survey, cps, fabric, assurance,e biopsy, gaia, lesion, yarn, error,
material, vic, sport, ultrasound i smartx).
- Biomedicina, física i computació (cad, woman, sensitivity, ischemia, damage,
market, colour, computational, early-detection, microwave, geometry, lighting,
specificity, amd, colonoscopy, polyp, usefulness, screening, laser i violence).
- Un tema transversal, amb paraules que són presents en molts projectes (market,
industry, network, business, data, environment, sustainable, resource, life, human,
condition, ict, health, art, material, energy, intelligence, authority, main-objective
I form).
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4.2. Distribució de la inversió per temes
Gràfic 9. Inversió dels projectes per temes (MEUR)

Font: elaboració pròpia.
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En analitzar la inversió total dels projectes classificats pels 26 temes i les
9 agrupacions de temes (vegeu el gràfic 9), s’observa que el grup que concentra més
inversió és el de salut, que abasta recerca bàsica (per exemple, ciències de la vida),
recerca aplicada (per exemple, bioenginyeria i equipament mèdic) i polítiques
sanitàries (com ara recerca en salut, medicina personalitzada, tractament, prevenció
i factors ambientals en salut).
El segon grup de temes per volum d’inversió és el de les TIC, amb alt grau de
diversitat de temes de recerca i aplicats, tant en programari com en maquinari i xarxes.
El finançament majoritari prové de l’Horitzó 2020.
En tercera i quarta posició se situen dues agrupacions molt vinculades amb la transició
energètica: d’una banda, el grup de temes relacionats amb les ciències i les
enginyeries, tant bàsiques com aplicades, en els àmbits de la física, la química,
els materials i els sistemes industrials, i de l’altra, el grup de temes relacionats
amb l’energia, la gestió de recursos, la gestió del medi i l’economia blava.
A continuació, hi ha el grup de temes d’agroalimentació i gestió forestal, i el grup de
temes relacionats amb la mobilitat sostenible i els sistemes de navegació per satèl·lit.
Finalment, hi ha dos temes identificats automàticament que no es poden agrupar
clarament amb cap altre tema: el de governança global i cohesió social (globalització,
economia, migració, conflicte, desigualtat, mercat de treball, etc.) i el de recerca i
innovació responsable, tot i que cal remarcar que aquest darrer sovint està relacionat
amb els temes de salut i energia.
Pel que fa a l’equilibri relatiu de les dues fonts de finançament incloses en la
Plataforma RIS3-MCAT, l’Horitzó 2020 i els instruments de la RIS3CAT, s’observa una
contribució desigual als diferents temes que s’han identificat automàticament.
Els temes amb més suport relatiu de l’Horitzó 2020 són els següents:
- Governança global i cohesió social (globalització, economia, migració, conflicte,
desigualtat, mercat de treball, etc.)
- Humanitats i patrimoni cultural
- Dades massives, ciències òmiques, i dades obertes i ciència oberta
- Química i materials aplicats (catàlisi, indústria farmacèutica, etc.)
- Governança i gestió del medi, i economia blava
- Ciències de la vida
- Seguretat i ciberseguretat, i privacitat
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- Recerca biomèdica en càncer
- Audiovisuals i multimèdia, i tecnologies per a la creativitat i l'educació inclusiva
- Xarxes sense fils i òptiques
- Computació d’alt rendiment i maquinari
Els temes amb més suport relatiu de la RIS3CAT són els següents:
- Disseny, simulació i enginyeria mecànica (producció d'energia, vehicles, materials,
etc.)
- Bioenginyeria i equipament mèdic
- Aprofitament de recursos forestals
- Materials aplicats a la indústria i la transició energètica
- Observació terrestre i teledetecció, i resiliència climàtica i a desastres
- Neurociència i tecnologies per a la rehabilitació
- Recerca en salut i polítiques sanitàries (tractament, medicina personalitzada,
prevenció i factors ambientals en salut)
4.3. Distribució de la inversió per temes i tipus d’entitat
Per tipus d’entitat (vegeu el gràfic 10), els projectes d’empreses es concentren
en els temes següents: el tema de vehicles i sistemes de mobilitat i logística
sostenible, del grup de mobilitat i sistemes de navegació, i els temes de transició
energètica i de gestió de recursos, tractament i aprofitament de residus i biotecnologia,
del grup d’energia, recursos i medi.
El volum d’inversió dels projectes d’empreses és superior al dels projectes del sector
de coneixement (universitats i centres de recerca) en el cas dels temes següents:
vehicles i sistemes de mobilitat i logística sostenible, bioenginyeria i equipament
mèdic, transició energètica i sistemes de navegació per satèl·lit.
Alguns d’aquests temes més vinculats al món empresarial comparteixen grup amb
altres temes menys aplicats, en els quals la participació del sector de coneixement
és més gran: ciències de la vida; dades massives, ciències òmiques i dades i ciència
oberta; disseny, simulació i enginyeria mecànica, i química i materials aplicats.
L’Administració pública és molt activa en alguns temes de salut, en gran part per
la participació dels hospitals públics.
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Gràfic 10. Inversió dels projectes per temes i tipus d’entitat (MEUR)

Font: elaboració pròpia.

4.4. Distribució dels àmbits sectorials per temes
En aquest apartat s’analitzen les relacions dels temes amb els àmbits sectorials i les
tecnologies facilitadores de la RIS3CAT (vegeu el gràfic 11).
L’àmbit més ampli i divers de la RIS3CAT és el d’energia i recursos, que incorpora
lògiques sectorials (producció d’energia, aigua, etc.) i horitzontals (transició
energètica). Aquest àmbit té forts vincles amb els temes del grup d’agroalimentació
i gestió forestal.
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Gràfic 11. Intersecció entre àmbits sectorials i temes (nombre de projectes)

Font: elaboració pròpia.

Indústries de la salut és un àmbit força compacte temàticament, si bé s’hi observen
interdisciplinarietats o intersectorialitats interessants com, per exemple, les
interseccions entre:
- El tema de malalties infeccioses i l’àmbit de l’alimentació.
- El tema de neurociència i tecnologies per a la rehabilitació, i l’àmbit de sistemes
industrials (probablement per la robòtica).
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- El tema de dades massives, ciències òmiques i dades obertes i ciència oberta,
i l’àmbit de salut.
- El tema de seguretat i ciberseguretat i privacitat, i l’àmbit de la salut.
- El tema de química i materials aplicats (catàlisi, indústria farmacèutica, etc.),
i l’àmbit d’energia i recursos.
Els projectes d’indústries culturals i basades en l’experiència es concentren en el tema
d’audiovisuals i multimèdia, tecnologies per a la creativitat i l'educació inclusiva
i el tema d’humanitats i patrimoni cultural; però també tenen un vincle destacat amb
el tema d’observació terrestre i teledetecció (probablement per l’ús del posicionament
per satèl·lit i la cartografia, en aplicacions orientades al turisme i a la cultura).
Els projectes de les indústries de mobilitat sostenible es concentren en el tema de
vehicles i sistemes de mobilitat i logística sostenible i el tema de sistema de navegació
per satèl·lit (espai aeri, espai marítim, trànsit i emergències). També hi ha un grup
rellevant de projectes classificat en el tema de materials aplicats a la indústria i la
transició energètica i el tema de disseny, simulació i enginyeria mecànica (producció
d'energia, vehicles, materials, etc.).
Els projectes de sistemes industrials són molt transversals i es distribueixen en una
gran diversitat de temes. Destaquen les interseccions amb el tema de materials
aplicats a la indústria i la transició energètica i el tema de disseny, simulació
i enginyeria mecànica (producció d'energia, vehicles, materials, etc.).
Finalment, els projectes sense classificar per àmbit sectorial es concentren en els
temes següents:
- El conjunt de temes del grup de les TIC, per les aplicacions del sector estricte de les
TIC (com xarxes o ciberseguretat), que no s’emmarquen en cap àmbit sectorial de
la RIS3CAT, com també per les activitats de recerca bàsica (com, per exemple,
el tema de computació d’alt rendiment i maquinari)
- El grup de temes de ciències i enginyeries
- El grup de temes de cultura i audiovisuals
- El tema de governança global i cohesió social (globalització, economia, migració,
conflicte, desigualtat, mercat de treball, etc.)
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4.5. Distribució de les tecnologies facilitadores per temes
De l’anàlisi dels temes en relació amb les tecnologies facilitadores transversals que
planteja la RIS3CAT (vegeu el gràfic 12), se’n desprèn el caràcter fortament
transversal de les TIC, gairebé presents en tots els temes. També tenen una capacitat
d’aplicació prou transversal, tot i que no tan diversa com les TIC, les dues tecnologies
facilitadores següents:
- La biotecnologia, que té molt de pes en els projectes del grup de salut, i en els
projectes inclosos en els temes de materials aplicats a la indústria i la transició
energètica, de química i materials aplicats, de gestió de recursos i tractament
i aprofitament de residus, d’aprofitament de recursos forestals, i d’agricultura
i ramaderia.
- Les tecnologies de fabricació avançada i de materials avançats, que són importants
en els projectes dels temes de neurociència i tecnologies per a la rehabilitació,
de materials aplicats a la indústria i la transició energètica, de disseny, simulació
i enginyeria mecànica (producció d'energia, vehicles, materials, etc.), de transició
energètica (producció, distribució i eficiència) i de gestió de recursos, tractament
i aprofitament de residus i biotecnologia. La tecnologia de materials avançats també
està molt relacionada amb el tema de bioenginyeria i equipament mèdic.
La nanotecnologia, que, tot i que es concentra en el tema de física i materials, també
està present en temes aplicats, com ara el tema de materials aplicats a la indústria i la
transició energètica, el tema de recerca biomèdica en càncer (així com altres temes
del grup de salut) i el tema de gestió de recursos, tractament i aprofitament de residus i
biotecnologia. La fotònica, en canvi, es concentra fonamentalment en el tema de física
i materials i mostra un cert potencial en temes relacionats amb l’energia i la salut.
Els projectes sense classificar per tecnologia facilitadora es concentren en els temes
en què la innovació no-tecnològica és més rellevant com, per exemple, recerca en
salut i polítiques sanitàries (tractament, medicina personalitzada, prevenció i factors
ambientals en salut), transició energètica (producció, distribució i eficiència)
i governança global i cohesió social (globalització, economia, migració, conflicte,
desigualtat, mercat de treball, etc.).
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Gràfic 12. Intersecció entre tecnologies facilitadores i temes (nombre de
projectes)

Font: elaboració pròpia.

31

5. Contribució als ODS
En aquest apartat es presenta l’anàlisi de la contribució dels projectes d’R+D+I
finançats amb fons europeus a Catalunya als objectius de desenvolupament sostenible
(ODS).
La RIS3CAT es planteja com a repte per al període 2021-2027 articular la col·laboració
dels actors del sistema de recerca i innovació, amb l’objectiu que l’R+D+I contribueixi
als reptes de la societat, estretament vinculats amb els ODS, en el marc d’agendes
compartides per a la sostenibilitat i el canvi social. Identificar els actors i els projectes
de Catalunya que contribueixen als ODS és clau per plantejar aquestes agendes
compartides.
Metodològicament, els projectes d’R+D+I que inclou la Plataforma RIS3-MCAT
es classifiquen automàticament en els ODS en un procés que es pot resumir en les
tres fases següents (vegeu el gràfic 13):
1. Entendre i definir l’abast de cada ODS
2. Crear un vocabulari controlat per a cada ODS
3. Identificar els projectes que inclouen els termes d’aquest vocabulari controlat en els
textos que configuren el seu títol i descripció

Gràfic 13. Metodologia per classificar els projectes en els ODS

Font: elaboració pròpia.

El vocabulari controlat es desenvolupa per a 14 dels 17 ODS (vegeu el gràfic 14):
- ODS 1. Fi de la pobresa. Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves
formes
- ODS 2. Fam zero. Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la
nutrició, i promoure l’agricultura sostenible
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- ODS 3. Salut i benestar. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes
les persones a totes les edats
- ODS 4. Educació de qualitat. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat
i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom
- ODS 5. Igualtat de gènere. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les
dones i nenes
- ODS 6. Aigua neta i sanejament. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de
l’aigua i el sanejament per a totes les persones
- ODS 7. Energia neta i assequible. Garantir l’accés a una energia assequible,
segura, sostenible i moderna per a totes les persones
- ODS 10. Reducció de les desigualtats. Reduir la desigualtat als països i entre els
països
- ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles. Aconseguir que les ciutats i els
assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles
- ODS 12. Consum i producció responsables. Garantir modalitats de consum i
producció sostenibles
- ODS 13. Acció climàtica. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i
els seus efectes
- ODS 14. Vida submarina. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els
mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible
- ODS 15. Vida terrestre. Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels
ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la
desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la
biodiversitat
- ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides. Promoure societats pacífiques i
inclusives per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés
a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces,
responsables i inclusives a tots els nivells
En queden exclosos els tres següents, perquè la classificació automàtica dels
projectes analitzats podria ser arbitrària i el resultat esbiaixat:
- ODS 8. Treball digne i creixement econòmic. Promoure el creixement econòmic
sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a
tothom
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- ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures. Construir infraestructures resilients,
promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació
- ODS 17. Aliança pels objectius. Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar
l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible
Aquest vocabulari conté 3.494 termes, que es distribueixen en diferents proporcions
entre els 14 ODS: des dels 102 termes de l’ODS 1 fins als 628 de l’ODS 3. Així, per
exemple, l’ODS 7, energia neta i assequible, inclou termes com ara els següents:
energy efficiency, energy consumption, energy (amb les restriccions de sustainable,
affordable i reliable), photovoltaics, solar cell i renewable energy.
Amb aquest vocabulari controlat, la Plataforma RIS3-MCAT identifica els projectes
que contribueixen a cada ODS, la qual cosa ha facilitat l’anàlisi per tipus d’instrument,
per àmbits sectorials i per temes que es presenta a continuació.

Gràfic 14. Els 14 ODS amb què es classifiquen els projectes

Font: elaborat a partir de Transformar el nostre món: L’Agenda 2030 per al desenvolupament
sosteninble.
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5.1. Anàlisi per tipus d’instrument
El 47,6 % dels projectes finançats amb l’Horitzó 2020 estan relacionats amb
algun ODS. Aquest percentatge és sensiblement superior al del període anterior,
el 7è Programa marc de recerca i innovació (39,2 %). Aquest augment s’explica,
en gran part, per l’orientació del programa Horitzó 2020 cap als reptes de la societat,
que estan estretament vinculats amb els ODS.
El percentatge de projectes de la RIS3CAT que es vinculen amb els ODS (31 %)
és inferior al dels projectes de l’Horitzó 2020. El motiu pot ser tant un rendiment
més baix del mètode automàtic de classificació de projectes (atès que els títols i les
descripcions dels projectes dels instruments catalans són més sintètics) com que
en aquest cas l’orientació cap a reptes de la societat sigui inferior o que hi hagi més
concentració en recerca bàsica i la innovació tecnològica per a la competitivitat.
El fet que una part important dels projectes de la RIS3CAT no es pugui relacionar
directament amb els ODS no implica que no puguin contribuir a assolir-los. Així,
per exemple, tot i que els projectes de recerca bàsica en nous materials o fotònica
no estan directament relacionats amb els ODS, poden tenir aplicacions rellevants
(probablement amb impactes disruptius) en els àmbits de transició energètica, salut
o economia circular.

5.2. Anàlisi per àmbits sectorials
En analitzar els projectes finançats amb els instruments de la RIS3CAT, s’observa
que els àmbits sectorials més vinculats amb els ODS són el d’energia i recursos
(41 projectes), el d’indústries de la salut (40 projectes) i el d’alimentació (32 projectes).
En la resta d’àmbits el nombre de projectes és sensiblement inferior: sistemes
industrials, 15; mobilitat sostenible, 13; indústries culturals i basades en l’experiència,
12, i indústries basades en el disseny, 9. En la categoria de projectes sense classificar
per àmbit sectorial es detecten 12 projectes vinculats amb els ODS.
Les comunitats de la RIS3CAT són l’instrument de la RIS3CAT que inclou més
projectes relacionats amb algun dels ODS (40 de 68).
Pel que fa als projectes catalans que es financen amb el programa Horitzó 2020
i almenys es vinculen amb un ODS, la distribució per àmbit sectorial és la següent:
energia i recursos, 415 projectes; sense classificar, 238; indústries de la salut, 137;
indústries de mobilitat sostenible, 125; alimentació, 117; sistemes industrials, 83;
indústries culturals i basades en l'experiència, 35, i indústries basades en el
disseny, 25.
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5.3. Anàlisi per temes
L’anàlisi de les dades que proporciona la Plataforma RIS3-MCAT ha facilitat la
descripció dels temes que aborden els agents de l’ecosistema de recerca i innovació
de Catalunya, en el marc dels ODS, que es detalla a continuació.
ODS 1. Fi de la pobresa
(31 projectes, 27 participants i 16,7 MEUR d’inversió)
Els projectes identificats aborden reptes de poblacions vulnerables en àmbits com la
pobresa energètica, l’alimentació i el malbaratament d’aliments, l’accés a l’aigua i el
sanejament, la salut, l’educació i la cultura, la desigualtat geogràfica i la resiliència a
desastres. Estudien els efectes de les polítiques públiques i treballen en noves
polítiques de creixement inclusiu, política social i justícia social, urbanisme i gestió del
territori o finances.
ODS 2. Fam zero
(67 projectes, 93 participants i 44,6 MEUR d’inversió)
Els projectes identificats aborden reptes relatius a la productivitat i sostenibilitat de la
producció alimentària i els sòls. Això inclou la resiliència climàtica, la seguretat i
qualitat dels aliments, la producció orgànica i circular, la reducció del malbaratament
alimentari i la seguretat i la sobirania alimentària, que, al seu torn, inclouen els preus i
mercats i la seva relació amb la pobresa i les crisis alimentàries. Aquest projectes es
vinculen especialment amb l’agricultura, però també n’hi ha de vinculats amb la pesca i
l'aqüicultura.
ODS 3. Salut i benestar
(161 projectes, 2.145 participants i 98,2 MEUR d’inversió)
Els projectes identificats aborden els reptes següents: la salut pública; les malalties
infeccioses i les vacunes; les malalties cròniques i el seu vincle amb els hàbits de vida;
la salut maternal, neonatal i infantil; la planificació familiar i la reproducció assistida; les
malalties de transmissió sexual; la relació entre contaminació, salut i desenvolupament
infantil, i la seguretat vial i els accidents de trànsit.
ODS 4. Educació de qualitat
(27 projectes, 33 participants i 18,4 MEUR d’inversió)
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Els projectes identificats3 aborden reptes d’accessibilitat; qualitat; experiència
d'aprenentatge i competències obtingudes en l’educació primària; l’educació inclusiva
envers la diversitat funcional; la formació professional; la igualtat d’oportunitats i
l’exclusió i justícia social en l’àmbit educatiu; la discriminació i el biaix per gènere i
raça; la formació del professorat, i l’organització de sistemes educatius.
ODS 5. Igualtat de gènere
(23 projectes, 18 participants i 14,2 MEUR d’inversió)
Els projectes identificats aborden reptes d’igualtat de gènere i empoderament de les
dones, prejudicis i biaixos de gènere, salut de la dona (política sanitària i de pacient),
violència en la parella, diversitat de gèneres i igualtat de gènere en la recerca i
innovació i les polítiques associades.4
ODS 6. Aigua neta i sanejament
(98 projectes, 115 participants i 69,2 MEUR d’inversió)
Els projectes identificats aborden reptes com ara els relatius als ecosistemes aquàtics,
al cicle de l’aigua i a la qualitat de l’aigua en els usos agrícoles, industrials i
residencials; la gestió de recursos d’aigua i la remediació d'aqüífers; la potabilització;
l’estalvi en l’ús d’aigua; la gestió, el tractament i la valorització d'aigües residuals; la
gestió d’ecosistemes; la salinització de sòls; la seguretat en la provisió d’aigua; el
clima; les sequeres; la governança local i internacional dels recursos hídrics, etc.
ODS 7. Energia neta i assequible
(342 projectes, 242 participants i 239,3 MEUR d’inversió)
Els projectes identificats aborden reptes de la transició energètica des de les
tecnologies netes i la producció d’energies renovables (una àmplia varietat de fonts),
els materials, l'eficiència energètica tant per millores en els patrons d’ús com per
actualització tecnològica, la gestió de sistemes i mercats elèctrics i la relació amb les
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i el clima. Pel que fa als aplicacions,
destaquen els projectes dels àmbits de mobilitat, eficiència i aïllament d’edificis i
computació.

Cal notar que la línia d’accions Marie Skłodowska-Curie de l’Horitzó 2020, de suport a la formació, la
carrera i la mobilitat d’investigadors i innovadors, conté una dimensió d’impacte en l’educació que no
s’inclou en aquesta identificació si no és pel seu contingut estricte.
3

4

La identificació de projectes es restringeix al contingut de recerca i innovació dels projectes; no té en
compte la cultura ni les pràctiques amb què es desenvolupen. Sens dubte, l’impacte en la igualtat de
gènere de l’Horitzó 2020 i dels instruments de la RIS3CAT també s’origina en l’estructuració dels
programes i les convocatòries, que limiten els biaixos de gènere i faciliten la igualtat d’oportunitats.
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ODS 10. Reducció de les desigualtats
(82 projectes, 62 participants i 35,9 MEUR d’inversió)
Els projectes identificats aborden els reptes de l’exclusió (econòmica, política, cultural,
educativa), les polítiques d'inclusió social i la igualtat (gènere, raça i diversitat
funcional), les oportunitats per a joves i migrants, la relació de les desigualtats amb les
polítiques econòmiques (regulació del sector financer, competència i mercats regulats)
i els vincles amb la democràcia, la ciutat i el territori.
ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
(275 projectes, 263 participants i 171,1 MEUR d’inversió)
Els projectes identificats aborden els reptes d’infraestructures urbanes, mobilitat,
habitatge, ús eficient dels recursos, contaminació i emissions amb efecte d’hivernacle,
impacte ambiental i resiliència a desastres i al clima, des de les polítiques públiques i
la justícia social, el marc de ciutats intel·ligents i la innovació social. A més, també hi
ha projectes de l’àmbit de la cultura i del patrimoni cultural.
ODS 12. Consum i producció responsables
(194 projectes, 194 participants i 115,9 MEUR d’inversió)
Els projectes identificats s’emmarquen en el concepte d’economia circular,
amb declinacions en disseny i materials, l'eficiència i la gestió dels recursos (aigua,
residus urbans i industrials i residus específics com els alimentaris o els orgànics).
Plantegen la producció eficient en un marc de simbiosi industrial, canvis de patrons de
consum i reducció del consum a escala individual i residencial, turisme, cicle de vida
dels productes i reciclatge. Transversalment s’estudien models d’economia i consum
col·laboratiu i de compra pública d’innovació.
ODS 13. Acció climàtica
(217 projectes, 190 participants i 140 MEUR d’inversió)
Els projectes identificats aborden reptes relacionats amb les possibilitats de reducció
de les emissions i la consegüent reducció del risc climàtic (particularment, en l’àmbit
de producció i ús d’energia); la comprensió i gestió dels efectes del canvi climàtic en
els cicles naturals; l’adaptació als efectes del canvi climàtic en les societats, les
economies i els sectors, i la mitigació, resiliència i preparació envers esdeveniments
climàtics extrems (sequeres, tempestes, inundacions, onades de calor i erosió).
Transversalment s’estudien models de regulació i polítiques sobre el clima (local,
nacional i internacional), així com models de governança global de la qüestió.
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ODS 14. Vida submarina
(43 projectes, 33 participants i 17 MEUR d’inversió)
Els projectes identificats aborden reptes relatius a la vida submarina i la sostenibilitat
de les activitats humanes que s’hi relacionen: la ciència marina i la comprensió dels
ecosistemes aquàtics i marins, els processos de degradació (acidificació i pujada de
les temperatures) i els efectes en la vida submarina, l’evolució de les societats
costaneres, els efectes i la reducció de la contaminació, l’explotació sostenible dels
recursos (particularment, pesca i aqüicultura) i la governança i col·laboració
internacional en aquest àmbit. Des del punt de vista tecnològic, en aquests projectes
destaquen les TIC (l’observació terrestre i la teledetecció, així com la simulació) i la
biotecnologia.
ODS 15. Vida terrestre
(55 projectes, 46 participants i 23,7 MEUR d’inversió)
Els projectes identificats aborden reptes relacionats amb els usos i la gestió del territori
i la protecció i recuperació de la biodiversitat (bosc, muntanya, aiguamolls, llacs, rius,
deserts i àrees semiàrides), la resposta a l’erosió, la degradació i restauració de terres,
la protecció i gestió d'espècies clau i d’espècies invasores, la resiliència climàtica, la
relació amb l’agricultura sostenible, l’ús de pesticides i la qualitat de l’aigua i dels sòls.
ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
(139 projectes, 124 participants i 77,1 MEUR d’inversió)
Els projectes identificats aborden temes vinculats amb els anteriors ODS,
particularment en temes d’importància global com la seguretat, la justícia social,
la inclusió i participació, les migracions, la igualtat de gènere, la contaminació i el
clima, la violència, la salut, la urbanització, la cultura, les TIC, etc.
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