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Terrassa liderarà un grup de treball de la Xarxa
Innpulso del Ministeri d’Economia i Competitivitat
La ciutat substitueix a Cáceres en el càrrec a proposta del Ministeri

Terrassa liderarà a partir d’ara el Grup sobre Desenvolupament d’un Model
d’Innovació de Ciutat, un dels tres grups de treball de la xarxa Innpulso, que aplega
els municipis amb el distintiu de Ciutat de la Ciència i la Innovació que atorga el
Ministeri d’Economia i Competitivitat.
El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, ha viatjat
avui a Madrid per prendre el relleu a l’ajuntament de Cáceres com a líder d’aquest
grup, a proposta de la xarxa i del Ministeri.
El Grup sobre Desenvolupament d’un Model d’Innovació de Ciutat té per objectiu
crear un model metodològic per fomentar la implementació d’Unitats d’Innovació de
Ciutat com a eina interna de foment de la innovació, i analitzar bones pràctiques
d’altres organitzacions per tal d’incorporar-les dins de la xarxa, entre d’altres
tasques.
A més de liderar aquest grup, Terrassa és també membre dels altres dos grups de
treball de la xarxa. La setmana vinent, tècnics municipals participaran al Foro
Transfiere, que se celebrarà a Màlaga, on les ciutats membres de la xarxa
continuaran avançant en el desenvolupament de tasques i objectius de cadascun
dels tres grups.
La xarxa Innpulso es dedica a promoure i donar visibilitat a les actuacions que
realitzen les Administracions Locals en matèria de ciència i innovació. Entre els
avantatges de pertànyer a la xarxa hi ha la participació en projectes col·laboratius
entre ciutats, la promoció internacional d’aquestes, i la consideració preferent, per
part del ministeri, per a la ubicació d’instal·lacions científiques i tecnològiques o la
celebració d’esdeveniments d’aquest àmbit.
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Terrassa és des de 2011 un dels municipis reconeguts com a “Ciutat de la Ciència i
la Innovació”, i per tant és membre de la xarxa Innpulso, al costat de ciutats com
Barcelona, València o San Sebastián. El distintiu constitueix el reconeixement del
govern de l’Estat a l’esforç que fa tota la ciutat per potenciar el coneixement i la
creació d’infraestructures innovadores a nivell científic, tecnològic i social.
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