Com podeu
participar-hi?
Què és?

Quins objectius té?

Qui l’integra?

El Pacte Nacional per a la Societat
del Coneixement (PN@SC) és un acord
de país que impulsarà una estratègia
compartida entre l’àmbit de l’educació
superior, la recerca i la innovació, i
l’economia productiva per construir la
Catalunya del futur.

El principal objectiu del PN@SC és
avançar cap a un país més basat
en el coneixement que doni resposta
als reptes econòmics, tant en
competitivitat com en ocupació, però
també als reptes socials, ja que el
coneixement defineix la qualitat de
vida d’una societat.

El PN@SC té una vocació transversal i
de consens i, per aquesta raó, integra
a tots els agents implicats en la
generació, transmissió i aplicació del
coneixement:
> Sistema d’educació superior
> Sistema de recerca i innovació
> Teixit social i empresarial
Així mateix, el PN@SC introdueix la
compenent territorial i la distribució
regional per tal de descentralitzar i
coresponsabilitzar les polítiques de
desenvolupament basades en el
coneixement.

Volem establir un diàleg amb els
actors clau de l’ecosistema de
coneixement i la ciutadania en
general gràcies a les dinàmiques
on line de participació oberta,
combinades amb sessions i jornades
presencials.
S’organitzaran sessions presencials
arreu de Catalunya per debatre i
rebre aportacions al voltant dels
eixos proposats. També es poden
fer aportacions on line mitjançant el
portal participa.gencat.cat.

Com s’organitza?

Com es desplega?

L’estructura del PN@SC és la següent:

El Plenari, la Taula Permanent, el Consell
Consultiu i els set grups de treball del PN@
SC s’han anat constituint des del passat mes
de febrer, sent l’últim òrgan format el Consell
Consultiu al setembre. Des d’aleshores, han
tingut lloc diferents reunions que permetran
l’elaboració de propostes que s’incorporaran
en el document definitiu, que es preveu
prengui forma al mes de desembre.

>

PLENARI. Està presidit pel president de
la Generalitat de Catalunya i l’integra
una àmplia representació del Govern, del
sistema d’educació superior, del sistema
de recerca i innovació, del teixit social i
empresarial i de l’àmbit territorial.

>

>
>

TAULA PERMANENT. Està presidida per
la consellera d’Empresa i Coneixement i
està integrada per una representació més
reduïda de tots els agents implicats en el
PN@SC.

coneixement.gencat.cat

CONSELL CONSULTIU. Format per
personalitats de l’àmbit acadèmic,
científic, empresarial, social i cultural,
entre d’altres, que no siguin membres del
Plenari.
GRUPS DE TREBALL. Desenvolupen els
set eixos del Pacte per proposar mesures
concretes de cada àmbit.

@coneixementcat

Coneixementcat

Després d’aquests primers mesos de treball,
la implementació de les mesures que prevegi
el Pacte es realitzarà principalment durant
els propers 5 anys (2020-2024).

Procés
participatiu
El PN@SC s’obre a la societat de la mà
d’un procés participatiu per comptar amb
tothom en la construcció d’una estratègia
compartida per avançar cap a una
economia i una societat basades en el
coneixement.
Recollirem les opinions i les propostes
dels actors clau de l’ecosistema de
coneixement i de la ciutadania en general,
amb l’objectiu de validar-les i, si s’escau,
incorporar-les des de l’experiència i les
sensibilitats existents més enllà dels debats
amb les institucions i les personalitats
reconegudes i ja presents en l’estructura
presencial del PN@SC.

