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CATALUNYA AL MÓN

ALondresiaCalifòrnia
A DOS CONTINENTS · El Patronat Catalunya Món, per difondre la realitat del país internacionalment, ha
creat els Observatoris amb la London School of Economics and Political Science i la Universitat de Stanford
Maria Grau
BARCELONA

L’

objectiu del Patronat
Catalunya Món (PCM)
d’internacionalitzar
Catalunya, és a dir, de
donar a conèixer la realitat catalana més enllà de les seves
fronteres i connectar-les més amb
l’actualitat i les diferents xarxes internacionals, ha fet aquest estiu un
pas més amb l’obertura del primer
Observatori Catalunya Món, fruit de
l’acord amb la London School of Economics and Political Science. El primer Observatori, doncs, s’inaugurarà
aquest curs a Londres sota la direcció
de l’historiador Paul Preston.
Amb els observatoris, el Patronat
pretén obrir portes per a què les entitats catalanes potenciïn la seva xarxa
de contactes, ampliïn oportunitats i
mostrin els principals actius i valors
del país. Aquest nou instrument té la
voluntat d’organitzar activitats de diferent tipologia que serveixin per establir vincles entre Catalunya i el
Regne Unit i, en definitiva, “enfortir
les connexions entre Catalunya i diferents parts del món, en una relació
que serà bidireccional i que ha de suposar una millora en el posicionament català i les seves xarxes”, tal
com explica la secretària general del
PCM i viceconsellera d’Afers Exteriors i Cooperació de la Generalitat,
Roser Clavell.
A més a més, l’Observatori de Londres suposa la primera passa
d’aquest nou itinerari, ja que demà es
firma l’acord marc per a l’obertura
d’un segon Observatori Catalunya
Món. En aquest cas, a Califòrnia, en
col·laboració amb la Universitat de
Stanford i sota la direcció de Joan
Ramon Resina. Un dels punts que
destaca Clavell, en aquest sentit, és
que totes les relacions “es vertebren
des del món del coneixement i a partir de l’acord amb universitats de reconegut prestigi”.

Una imatge de l’acte de signatura del conveni amb la London School of Economics and Political Science ■ AVUI

Aquest curs, per començar, els Observatoris ja s’hauran establerts a dos
continents per mitjà de dues universitats capdavanteres en el rànquing
mundial. Quant a l’especialització de
cadascun dels dos centres, no serà
només territorial, sinó que també tindran enfocaments temàtics diferents. Així, a Londres s’analitzarà
més a fons el vessant econòmic i social, mentre que a Stanford, els esforços se centraran més en les relacions
internacionals, les ciències de la vida
i les noves tecnologies.
Després de firmar l’acord marc per
a l’Observatori de Londres a principis
de juny, ja comença a perfilar-se la

seva activitat. De moment, el que
està clar és que l’acte inaugural
d’aquest Observatori, previst per al
novembre, comptarà amb la participació de les empreses patrocinadores. També es programaran dues sessions de treball per abordar les temàtiques del model sanitari català, vist
des del Regne Unit, i de l’esport com a
motor de desenvolupament.
D’altra banda, es potenciarà una
branca destinada a la recerca i l’estudi. Dins d’aquest àmbit, destaca la publicació anual d’un informe comparatiu de la situació de Catalunya, respecte la d’altres països.
El procés nord-americà, que enca-
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Observatoris
Catalunya Món
s’han projectat,
fins al moment, el
primer a Londres i
el segon a Stanford

ra es troba en una fase més primerenca, s’engegarà demà amb la signatura
de l’acord entre el patronat i la Universitat de Stanford, acte presidit pel
rector de la universitat i la secretària
general del Patronat Catalunya Món,
amb presència de Biocat. Aquesta entitat, que promou, dinamitza i coordina la biotecnologia i la biomedicina a
Catalunya, participa en les activitats
de l’Observatori i té l’objectiu de promoure projectes comuns amb la universitat nord-americana i establir llaços amb parcs tecnològics com el de
Silicon Valley, a Califòrnia. ■

www.patronatcatalunyamon.cat

MÉSNOTÍCIES
PUBLICACIONS
La revista ‘Món.cat’ fa una mirada
a la situació econòmica catalana.
El número 2 de la revista Món.cat.
Catalunya al món, publicació quadrimestral editada pel Patronat
Catalunya Món, ja està disponible
per al públic. Aquest número està
dedicat, bàsicament, a l’economia
catalana i compta amb articles
d’experts, com ara el professor
Antoni Subirà, i textos sobre la internacionalització de l’economia
de Catalunya elaborats per les
tres entitats més actives del país
en aquest àmbit, on deixen palès
no només l’ampli ventall d’actua-

cions que despleguen, sinó també
l’alt grau de coordinació i col·laboració que mantenen entre si.
Una entrevista a la cineasta catalana Isabel Coixet, les experiències empresarials al Marroc i els reportatges relatius a la presència i
l’empremta catalana a l’Amèrica
Llatina i el Carib formen part del
contingut del tercer número.
La revista Món.cat és un instrument de comunicació entre tots
els professionals implicats en
l’acció exterior de Catalunya.
Cada quadrimestre aporta articles exclusius, realitzats per
periodistes independents o experts en la matèria de què es trac-

ti, sobre tots els aspectes de l’actualitat del país, com també notícies,
entrevistes i reportatges relatius a
la tasca d’internacionalització que
duu a terme tant el Govern de la Generalitat de Catalunya com la societat civil catalana.
(http://revistamoncat.cat)

■■■
DIJOUS8
LLEIDA
19.30 h
Primera edició de la Tribuna Internacional de Lleida.
El dijous 8 d’octubre tindrà lloc la
presentació de la primera edició

de la Tribuna Internacional de
Lleida, amb la conferència Les relacions internacionals en temps
de crisi, que pronunciarà Fred Halliday, professor de l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals.
Es tracta d’un acte organitzat pel
Patronat Catalunya Món, conjuntament amb el diari Segre, i que s’emmarca dins de les activitats realitzades pel Consell per a la Projecció
Internacional de Lleida, les seves
comarques i l’Alt Pirineu i Aran.
La conferència tindrà lloc a la sala
d’actes de la Cambra de Comerç i
Indústria de Lleida, situada al carrer d’Anselm Clavé, número 2, a
les 19.30 hores. Entrada lliure.

