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Atracció de talent,
una variable competitiva
MARCEL PRUNERA

L’any 2005, des del Programa de Projectes Estratègics del
Departament d’Economia i Finances, avui integrat a la Direcció
General de Promoció Econòmica, vam començar a treballar el que
semblava ser una variable competitiva de creixent interès: la gestió
i l’atracció de talent.
A partir de la constatació que el factor de competitivitat més
rellevant del moment, el coneixement, i el més important de què
disposa Catalunya, el talent i el capital humà, es convertien en un
bé de gestió i competència global, i des de les propostes i les
peticions de diverses entitats i personalitats del món econòmic, el
Programa de Projectes Estratègics va començar un procés que ha
generat dos treballs d’anàlisi i proposta –un de liderat per Xavier
Marcet i, l’altre, per Xavier Testar–, un paquet de propostes de
polítiques d’atracció de talent emprenedor i directiu i un pla de
treball amb altres òrgans del Govern i administracions locals.
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Durant el procés s’han analitzat les tendències
mundials i els fluxos que hi ha en la competència
global pel talent, ens hem fixat en algunes experiències ja reeixides a casa nostra –com ara l’ICREA– i en aquells àmbits on tenim encara molt
de camp per recórrer. Hem analitzat els factors
que influeixen en la creació d’entorns afavoridors
de talent, i també els efectes multiplicadors per a
la creació d’empreses i riquesa d’aquests entorns i
així com de l’atracció de talent internacional. Finalment, hem estudiat possibles línies de treball
per a un potencial programa d’atracció de talent
que coordini diferents àmbits públics.
Creiem que Catalunya, per condicions d’entorn i
per tradició de fortalesa com a país d’emprenedors, pot prendre posicions internacionalment
capdavanteres en aquest àmbit. Les ràtios actuals
de creació d’empreses ja són de les més elevades
d’Europa, els instruments públics de suport als
emprenedors estan consolidats i disposem de força
models d’èxit per tot el territori. Podem projectar
internacionalment aquesta realitat per ser encara
més potents en aquesta variable competitiva i esdevenir un focus d’atracció de talent internacional.
En sentit ampli, entenem la gestió del talent com
una barreja en la qual les universitats i les empreses ofereixen oportunitats de generar i atreure els
millors talents, on les grans infraestructures de
recerca atreuen i faciliten projectes als millors investigadors i el sistema productiu en sap treure
rendiment transformant la recerca en empreses i
ocupació. La creació d’entorns innovadors permet
atreure emprenedors i talents de tot el món que
veuen els seus projectes de manera global i les
seves vides professionals plenes de trànsits per
cercar les millors condicions de treball i de vida.
Aquest model, que és i serà cada vegada més el
model de les regions més avançades, i que té a
veure amb crear un país que ofereixi oportunitats
als seus ciutadans i internacionalment als millors
talents d’arreu, té una altra cara que consisteix en
el fet que els talents generats a Catalunya també
formin part d’aquest circuit i, per tant, puguin optar a ocupar espais de lideratge investigador i
econòmic a qualsevol entorn innovador del món.
També és un actiu per a Catalunya, de fet potser
és el més important que podem oferir al món:

que els nostres talents ocupin llocs decisius arreu.
La circulació del talent, les rotacions i les formacions a diversos centres destacats al llarg dels
corredors mundials de talent són cada vegada
més un paisatge de la globalització. Per reeixir en
aquest model hem de formar ciutadans preparats
per desenvolupar-se allà on hi hagi les millors
oportunitats i ser, a la vegada, un lloc de grans
oportunitats per a empreses, emprenedors, directius i investigadors globals.

Catalunya, per condicions d’entorn
i per tradició de fortalesa com a país
d’emprenedors, pot prendre posicions
internacionalment capdavanteres
en aquest àmbit.
El nostre programa de treball, derivat de aquesta
feina prèvia, només pretén ser una baula més en
una cadena d’actuacions orientades a generar entorns innovadors atractors de talent. La nostra actuació, sumada a la d’altres departaments, ha de
ser una aportació a la difusió d’un discurs i a l’existència d’una política pública completa sobre la
gestió del talent, que es vinculi amb les altres que
conformen la política econòmica del Govern.
La creació d’entorns afavoridors del talent, però,
com tota bona política d’entorn, té concrecions
molt pràctiques i dirigides, però també necessita
els efectes d’altres polítiques aparentment allunyades: un entorn innovador i atractor de talent
no es genera en espais urbans descuidats o en
comunitats amb grans desequilibris o mancades
de cohesió social. Catalunya és una societat integradora, socialment cohesionada i avançada,
oberta i amb una alta qualitat de vida que permet
entrar a la partida de la competència global pel
talent amb bones cartes. A la vegada, i des de
l’altra banda de la moneda d’un model de gestió
del talent que fa de Catalunya un node emissor i
receptor de talent de primer ordre, les actuacions
d’entorn més importants s’han de centrar en
l’àmbit educatiu: cal millorar permanentment la
qualitat de la formació superior, continuar essent
capdavanters en la formació de postgrau i garantir l’aprenentatge d’idiomes al màxim nombre de
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població. Aquest és un dels problemes de la nostra
competitivitat: només en una societat trilingüe podrem tenir èxit en el model descrit anteriorment i
podrem oferir als ciutadans garanties d’ocupabilitat en l’ampli mercat global. En aquest camp som
cuers i, per tant, això mereix un esforç d’impacte i
gegantí. El Govern ja ha començat a posar les bases d’aquest esforç amb el Pla d’anglès del Departament d’Educació i els compromisos adfquirits a
l’Acord Estratègic 2008-2011. Però tot esforç encara
és poc, i cal un compromís de país.

Les línies de treball analitzades i
proposades en les quals treballarem
en els propers mesos i anys se
centren en l’atracció de talent
emprenedor i directiu.
El primer estudi que vam realitzar es va dur a terme i presentar en el marc del Pla estratègic metropolità de Barcelona, on representem el Govern
de la Generalitat, i en el si d’una plataforma que
estudia projectes innovadors.
Des d’aquell primer treball, la gestió del talent, i
amb això l’atracció de talent, s’ha anat introduint
en les agendes de la competitivitat dels diversos
òrgans responsables de la política econòmica i, a
més del mateix reconeixement que aquest número de Paradigmes representa per a tota aquesta
feina, val la pena destacar dos aspectes. En primer lloc hi ha el fet que l’atracció de talent figura
com a línia amb mesures pròpies –en l’àmbit acadèmic i en el dels emprenedors– en l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de
l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 2008-2011, recentment aprovat pel Govern i
els principals agents econòmics i socials. En segon, el talent és un dels eixos centrals del Pacte
Nacional per a la Recerca i de l’actuació del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
A l’hora d’iniciar actuacions, i tot i que la matèria
és àmplia i transversal, hem decidit focalitzar els
nostres centres d’interès i competència. Les línies
de treball analitzades i proposades en les quals
treballarem en els propers mesos i anys se cen-

tren en l’atracció de talent emprenedor i directiu i
giren al voltant dels conceptes següents:
 Crear programes i focus d’atracció de talent a
diverses ubicacions de Catalunya. L’atracció de talent, la creació de nuclis aglutinadors de talent
que generen dinàmiques multiplicadores d’innovació i creativitat, és un mecanisme per generar
entorns innovadors de primer nivell internacional
al voltant de les infraestructures i els sectors d’activitat econòmica de primer ordre; però també, a
una altra escala, serveix com a estratègia per dinamitzar una comarca o una ciutat. En conseqüència, tant són d’interès com a fonts de prosperitat econòmica les dinàmiques que es generen
al 22@ de Barcelona o al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), com la capacitat d’una
comarca d’interior per esdevenir un territori interessant per desenvolupar un projecte empresarial
i, per tant, de desenvolupament urbà i social. Així
mateix, en moltes ciutats de Catalunya podem
generar entorns innovadors de primer ordre, que,
encara que aprofitin internacionalment la marca
Barcelona com un patrimoni comú de tots, representin dinàmiques diferenciades a qualsevol punt
del territori. Creiem que el suport de la Generalitat pot ajudar a potenciar-los i reforçar-ne les
possibilitats d’èxit.
 Retenir el talent vinculat als estudiants de les
escoles de negocis i altres centres universitaris
d’alta qualitat internacional. L’èxit internacional
de Catalunya en l’àmbit de la formació de postgrau es pot aprofitar encara més com una oportunitat per atreure projectes emprenedors i crear
entorns innovadors, perquè, per a molts dels
alumnes d’alt nivell que trien Catalunya per
estudiar, Catalunya sigui també una oportunitat
per dirigir o crear una empresa.

Una part de la immigració que arriba
a Catalunya és portadora de talent
que podria ser una font important de
desenvolupament econòmic.
 Detectar i valorar el talent de la immigració.
Una part de la immigració que arriba a Catalunya

212-215_PRUNERA.qxp:Prova 2

3/12/08

12:27

Página 215

paradigmes / número 1 / desembre 2008

és portadora de talent que podria ser una font
important de desenvolupament econòmic. Les ràtios de creació d’empreses per part d’immigrants
superen la proporció que representen en la població. Convé, doncs, que altres factors d’entorn
vinculats a la immigració no frenin el seu dinamisme. Estudis recents demostren que l’ocupació
de la immigració, moltes vegades, està significativament per sota de la seva formació.
 Facilitar l’arribada i l’establiment del talent a
Catalunya, especialment pel que fa als aspectes
legals. En aquest punt tenim una de les febleses
del nostre sistema sobre el qual convé incidir, especialment en relació amb alguns països que esdevenen potències econòmiques de primer ordre
i que es troben amb greus dificultats perquè els
seus ciutadans obtinguin permisos de treball. Els
traspassos imminents de competències fan encara
més interessant aquesta línia d’actuacions.
 Promoure internacionalment Barcelona i Catalunya com a territori atractor d’emprenedors internacionals. L’associació que globalment es fa de
Barcelona, i, per extensió, de bona part del territori
català com una zona dinàmica, innovadora i amb
una alta qualitat de vida és un actiu que hem de
saber aprofitar per augmentar la massa crítica de
projectes emprenedors de projecció internacional
que, amb independència de l’origen dels seus impulsors, volen desenvolupar-se a Catalunya. Podem reforçar les actuacions de promoció exterior

i, a la vegada, generar programes d’acompanyament que posin en contacte els diferents instruments públics i privats de suport que hi ha.
El desenvolupament de polítiques centrades en la
gestió del talent ha de ser un compromís que, de
manera transversal, ocupi diversos departaments
de la Generalitat, altres administracions –i aquí
les administracions locals hi tenen un paper central– i les institucions econòmiques i socials del
país. És una oportunitat de millorar la nostra posició competitiva global, probablement una de les
més sòlides que tenim. Per això, a banda d’aquestes iniciatives esmentades i de la continuïtat en
altres que ja hi ha, dels treballs realitzats se’n
desprenen altres per al futur. Propostes que, des
de la nostra unitat, no hem considerat com a
prioritàries o adequades en aquest moment, però
que en el futur immediat altres òrgans i institucions poden recollir: espais d’acollida per a talent
que resideix temporalment a Catalunya treballant
per projectes; programes vinculats a l’atracció de
talent en altres camps –l’investigador ja força
desenvolupat o altres encara amb oportunitats de
millora, com ara el cultural i l’artístic–; creació de
nous entorns atractors de talent al voltant de centres universitaris i parcs tecnològics; promoció de
competències emprenedores als estudiants de
màsters i doctorats; programes de retorn de talent
català al món, i programes d’establiment de xarxes de relació entre el talent estranger resident a
Catalunya i projectes locals.
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