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Ενημερωτικό σημείωμα 

Η Βαρκελώνη ως «πρωτεύουσα» επιστημονικού τουρισμού το 2023 

Η πρωτεύουσα της Κοινότητας της Καταλονίας πραγματοποιεί ένα ακόμη βήμα καινοτομίας, 

συνδυάζοντας δύο από τους κυριότερους πυλώνες της οικονομίας της, τον τουρισμό και τους 

τομείς επιστημών/τεχνολογίας. Η πόλη ευελπιστεί να προσελκύσει τουρίστες, που θα την 

επισκέπτονται για τα επιστημονικά και τεχνολογικά της συνέδρια, καθώς και για τη διενέργεια 

ερευνών, σε συνεργασία με τα τοπικά ιδρύματα και πανεπιστήμια. Η πρωτοβουλία προέρχεται 

από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση SciTech DiploHub, η οποία έχει ως στόχο, να μετατρέψει 

τη Βαρκελώνη σε πυρήνα επιστημονικής και τεχνολογικής διπλωματίας, κάτι που ήδη γινόταν, 

ωστόσο πλέον η προσπάθεια εντατικοποιείται και ισχυροποιείται και στη συγκεκριμένη θεματική.  

Η SciTech Hub δημιουργήθηκε κατόπιν συνεργασίας ερευνητών, επιστημόνων και ειδικών, που 

έχουν σπουδάσει στη Βαρκελώνη, πολλοί εκ των οποίων κατοικούν και εργάζονται πλέον σε 

άλλα κράτη. Την οργάνωση στηρίζουν επιστημονικοί θεσμοί, οργανώσεις και ιδρύματα της 

Κοινότητας, όπως πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, δημόσια ιδρύματα, νεοφυείς επιχειρήσεις, 

μεγάλες εταιρείες κοκε. Με την υποστήριξη του γνωστού Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου 

Σωματιδιακής Φυσικής (CERN) και του Διεθνούς Συμβουλίου για την Επιστήμη, η οργάνωση 

παρουσίασε την Πέμπτη 7 Απριλίου, στο Παρίσι, το Σχέδιο Δράσης Επιστημονικού και 

Τεχνολογικού Τουρισμού της Βαρκελώνης, με το οποίο ευελπιστούν να προσελκύσουν περί 

τους 100.000 στοχευμένους επισκέπτες, τα επόμενα πέντε έτη. Το Σχέδιο έχει προϋπολογισμό 

2 εκ. ευρώ και εντάσσεται στη Στρατηγική Επιστημονικής Διπλωματίας της Βαρκελώνης 

2022-2026. Κύριο στόχο αποτελεί η υιοθέτηση των κυριότερων επιστημονικών και τεχνολογικών 

υποδομών και οργανισμών της Βαρκελώνης, όπως Barcelona Supercomuting Center, 

επιστημονικά πάρκα Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, Parc Científic de Barcelona 

κοκε, ως σημείων αναφοράς για τους επισκέπτες, που ενδιαφέρονται για την καινοτομία, την 

τεχνολογία και τις επιστήμες. Με αυτό το Σχέδιο, η πόλη ανακηρύσσεται και πρωτεύουσα 

του επιστημονικού τουρισμού για το 2023, θέτοντας, με αυτόν τον τρόπο, τις αναγκαίες 

βάσεις για την εγκαθίδρυση της νέας αυτής μορφής τουρισμού.  

Το Σχέδιο περιλαμβάνει και τη διεθνή προώθηση της πόλης και των δυνατοτήτων της σε 

επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς, περιλαμβάνοντας την επίσκεψη αλλοδαπών 

επιστημόνων σε ένα σύνολο ερευνητικών κέντρων και επιστημονικών υποδομών, τα οποία 

διαθέτει. Η επιλογή του 2023 δεν είναι τυχαία αλλά συμβαδίζει με την 100η επέτειο 

επίσκεψης του Albert Einstein στη Βαρκελώνη, ενώ ως διεθνή πρωτεύουσα επιστημών 

και τεχνολογίας, το επόμενο έτος θα διοργανωθούν πολλά διεθνή θεματικά σεμινάρια. 

Μεταξύ των θεμάτων που επιθυμούν να αναδείξουν είναι οι βιολογικές επιστήμες, οι κλινικές 

έρευνες, η υπερυπολογιστική (supercomputing), οι έξυπνες πόλεις (smart cities), η γαλάζια 

οικονομία και η δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή.  
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Από πλευράς μας σημειώνεται ότι, όπως έχουμε ήδη αναφέρει σε σειρά ενημερωτικών μας 

εγγράφων και αποτιμήσεων δράσεων εξωστρέφειας, η Βαρκελώνη είναι ιδιαίτερα 

ανεπτυγμένη στον τομέα της τεχνολογίας και αποτελεί το κέντρο τεχνολογίας και 

νεοφυών επιχειρήσεων της Ισπανίας, ξεπερνώντας ακόμα και την πρωτεύουσα Μαδρίτη 

(η οποία, ωστόσο, επίσης καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ανόδου και σε αυτόν τον τομέα). 

Πέραν του υψηλού επιπέδου ιδιωτών και επιστημόνων, που έχουν συγκεντρωθεί στην πόλη, οι 

δημόσιες αρχές, σε συνεργασία με τα ιδιωτικά ιδρύματα και τα πανεπιστήμια, έχουν καταφέρει 

να αναπτύξουν υψηλού επιπέδου υποδομές, καθώς και ένα πλήθος διεθνών συνεδριακών 

εκθέσεων, όπως το Mobile World Congress, το ΙοΤ Solutions World Congress και το Συνέδριο 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Καρδιολογίας.  

Eξυπακούεται ότι την πρωτοβουλία στηρίζουν, στο σύνολό τους, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί 

οργανισμοί και εταιρίες, όπως ο Δήμος της Βαρκελώνης, η Κοινότητα της Καταλονίας, ο 

Οργανισμός Ανταγωνιστικότητας Επιχειρήσεων ACCIÓ, το Καταλανικό Ίδρυμα Έρευνας και 

Καινοτομίας, ο Οργανισμός Τουρισμού Βαρκελώνης, το Εμπορικό Επιμελητήριο, η οργάνωση 

προώθησης και συντονισμού βιολογικών ερευνών και υγείας Καταλονίας Biocat, το Barcelona 

Supercomputing Center, η Ένωση Τεχνολογίας Tech Barcelona, το Ίδρυμα Catalunya – La 

Pedreram, το Ίδρυμα Caixa, το Ίδρυμα Banc Sabadell, η Καταλανική Αρχή Ανταγωνισμού, τα 

Πανεπιστήμια Pompeu Fabra, Oberta de Catalunya, La Salle και Ramon Llull, καθώς και πολλά 

άλλα ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις. Η στήριξη και συνεργασία μεταξύ όλων των 

εμπλεκόμενων μελών του τομέα είναι ένας από τους βασικούς λόγους, για τις οποίους η 

Βαρκελώνη συνεχίζει να αναπτύσσεται συνεχώς και με ισχυρούς ρυθμούς στον τομέα 

της τεχνολογίας και επιστημών, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του 

τομέα στην Ευρώπη.   

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου 
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