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Els clústers d’innovació com a motor de creixement econòmic regional  
 

El model d’èxit de BioCrossroads en el sector de les ciències de la vida a Indiana 
 

 
            

 
 
 
 
4 d’abril de 2013 – Els clústers regionals d’innovació s’han erigit com una pràctica d’èxit als Estats Units per 
tal d’estimular el creixement econòmic a nivell local. Un dels exemples és BioCrossroads a Indianapolis, 
Indiana, un dels clústers de ciències de la vida més importants dels Estats Units i ubicat en un dels principals 
pols econòmics d’aquest sector als EUA. Donada la importància del sector de la biotecnologia i la 
biomedicina a Catalunya, el director de projectes de BioCrossroads, Brian Stemme, serà a Barcelona els dies 
9 i 10 d’abril per exposar l’estratègia dels clústers en el sector de les ciències de la vida com a generadors de 
creixement econòmic als EUA i explicar les claus de l’èxit de BioCrossroads.  
 
Convidat pel Consolat General dels Estats Units i amb la col·laboració de Barcelona Activa i Biocat, Stemme 
participarà en la sessió “BioCrossroads as a model of regional economic growth and innovation in the field 
of life sciences” que tindrà lloc el dimarts 9 d’abril a les 18h a la a la Sala Emprèn de Barcelona Activa (C/ 
Llacuna 162). Stemme parlarà sobre les noves estratègies dels clústers als EUA per afavorir la innovació, les 
oportunitats de negoci en el sector de les ciències de la vida a Indiana, el paper que BioCrossroads 
desenvolupa en el creixement econòmic del sector i com genera relacions col·laboratives amb la resta 
d’agents de l’ecosistema tant de l’àmbit públic com privat.  
 
El cas de BioCrossroads s’emmarca dins de l’estratègia per a la innovació als EUA (Strategy for American 
Innovation) que l’administració Obama va impulsar al setembre de 2009 amb l’objectiu de promoure i 
accelerar la creació d’empreses, el foment de l’emprenedoria i la innovació. Precisament, els clusters 
regionals d’innovació –en els quals s’hi impliquen sector privat, organismes públics i centres de recerca i/o 
universitats– volen ser una plataforma per a un creixement econòmic a nivell regional basat en la innovació, 
l’especialització sectorial per guanyar competitivitat, la col·laboració entre empresa privada i centres de 
recerca per a la transferència de coneixement, i l’exploració de noves vies de finançament alternatives a la 
pública, com la iniciativa privada i la filantropia.  
 
En el cas d’Indiana, l’experiència de BioCrossroads ha suposat tot un èxit, amb més del 50% de la recerca 
universitària de l’estat dedicada al sector de les ciències de la vida, un impacte econòmic de 44.000 milions 
de dòlars i 55.000 treballadors en aquest àmbit. Més informació a: Indiana’s Life Sciences Industry: 2002-
2010 
 
Data: Dimarts 9 d’abril de 2013                                       Lloc: Sala Emprèn de Barcelona Activa (C/ Llacuna 162)  
  
Per a entrevistes amb Brian Stemme, contactar amb el Departament de Premsa del Consolat General dels 
EUA a Barcelona.  
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http://www.biocrossroads.com/
http://www.biocrossroads.com/About-Us/Team.aspx
http://www.whitehouse.gov/innovation/strategy
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http://www.biocrossroads.com/Documents/Indiana-Life-Sciences-Industry-Report-2002-2010.aspx

