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Festival de la ciència, la tecnologia i la 
innovació 

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2015 

La presidenta 

Bon dia a tothom. 

Benvinguts al Parlament, a aquest nou acte del festival de la ciència, la tecnologia i 

la innovació, que enguany porta per títol Novum i en el marc del qual avui, 24 

d’abril, es presenten aquí les conclusions de la jornada ‘Emprendre des de la 

universitat’. 

Voldria saludar, en primer lloc,  el tinent d’alcalde de la ciutat de Barcelona, el 

rector de la Universitat Ramon Llull, els diputats i les diputades del Parlament, el 

director general de recerca de la Generalitat, i els estudiants i representants 

d’universitats públiques i privades, molt especialment els dos que ens acompanyen 

a la taula i la senyora Rosa Monge. 

[...] 

Unes paraules per cloure la primera part d’aquesta jornada que van dirigides, 

sobretot, al comitè de redacció de les conclusions que avui ens heu presentat, a 

l’ajuntament de Barcelona perquè n’és, d’alguna manera, el coordinador i el 

patrocinador, i també per celebrar l’èxit d’aquest festival de la ciència, que jo crec 

que fa que realment, doncs, Barcelona, com a capital de Catalunya, estigui a 

l’avantguarda de tot el que és la ciència, les tecnologies, la investigació i la recerca. 

Al Parlament tenim des de fa uns quants anys el Consell Assessor per a la Ciència i 

la Tecnologia, en què participen les universitats catalanes i la comunitat científica, i 

també els diputats i les diputades que representen cada un dels grups 

parlamentaris, i els que formem part d’aquest consell assessor vam rebre fa pocs 

dies un correu electrònic de Tomàs Molina. Tomàs Molina, que tots coneixem com 
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l’home del temps, també forma part d’aquest consell assessor. Amb el seu esperit 

sempre animós i incentivador ens va enviar un correu, com he dit, en què ens parla 

de la sessió d’avui, ens anima a participar-hi i, sobretot, a conèixer quines han 

estat aquestes conclusions. I ens diu que és un text sensat i trencador alhora i en 

aquest sentit he cregut que ─no sé si vosaltres coneixeu aquest escrit─ valia la 

pena que ho tinguéssiu en compte, perquè realment demostra la voluntat dels 

universitaris de tirar endavant el país des del món de la ciència, de la recerca, de 

l’emprenedoria, de la investigació. I diu que ell creu que, després d’uns quants anys 

d’aquest festival, es comencen a notar els fruits i que això val la pena dir-ho, 

perquè normalment  parlem del que no funciona.  

Quan es reuneix un grup de gent, parlen i parlem de la crisi econòmica, dels 

estralls que ha fet, de la situació de la gent, i és veritat, però deixem de banda, 

moltes vegades, el que funciona, el que ens pot ajudar a fer que el país tiri 

endavant. I per tant crec que una jornada com la d’avui i sobretot tots aquests dies 

en què hi haurà les diferents taules rodones, jornades, exposicions, en matèria de 

ciència i tecnologia, val la pena aprofitar-les i conèixer a fons totes les capacitats 

que tenim. 

També vull reconèixer amb això la gran aposta que la ciutat de Barcelona ha fet per 

la ciència i la tecnologia, i explicaré una anècdota que vaig viure, i després també 

l’aposta que el nostre país, Catalunya, fa des d’uns quants anys per la ciència, la 

tecnologia i la investigació.  

Pel que fa a Barcelona, fa potser un parell de mesos, vaig rebre una delegació 

parlamentària de Baden-Württemberg, que encapçalava el seu president. Llavors 

feia setmanes que ens havien demanat poder fer una estada a Barcelona, conèixer 

les institucions. Haig de dir que les delegacions alemanyes aquí són habituals, 

vénen molt, cada any rebo dues o tres delegacions de diferents lands alemanys, 

que volen comparar-se amb Catalunya en molts àmbits, tant parlem d’universitats 

com d’administració local, però enguany, sobretot, era d’investigació i recerca. 

I van venir de Baden-Württemberg i em van demanar una reunió amb l’alcalde 

Trias, una reunió amb el president Mas i després, aquí, al Parlament, doncs, la feina 
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més important, a part de visitar diferents empreses alemanyes instal·lades aquí, a 

Barcelona o a Catalunya. I al despatx oficial de l’alcalde Trias hi havia la tinent 

d’alcalde, Sònia Recasens, que els estava explicant una mica Barcelona i van fer 

molt d’èmfasi, tant la tinent d’alcalde com l’alcalde Trias, en l’aposta de la ciutat 

per la ciència i la tecnologia. 

Lògicament, quan reps una delegació, mires d’on vénen i què tenen de més 

important, i realment Baden-Württemberg és un land alemany molt ric, diria que 

dels més rics d’Alemanya, però, a més, que ha apostat, des de fa molts anys, per la 

ciència, per les noves tecnologies, per la investigació. I van quedar tan contents 

que al cap d’uns dies el president m’escrivia lloant una sessió amb un grup de 

diputats i diputades i em deia que estava encantat amb la diversitat de punts de 

vista i especialment també amb l’entrevista que van mantenir amb l’alcalde, parlant 

de ciència i tecnologia, perquè deixava les portes obertes a tenir convenis i 

relacions amb aquest land. 

L’altra anècdota és de dos científics catalans, reconeguts internacionalment, que 

van i vénen, perquè són fora de Catalunya, són als Estats Units, són a la Unió 

Europea, vénen aquí, tenen responsabilitats en centres de recerca i un d’ells, fa dos 

anys, el mes d’agost, em va enviar una carta des dels Estats Units en què deia: 

“Tinc l’orgull de dir i de dir-li a vostè, perquè sé que després ho explica...” ─i avui 

ho torno a explicar─ “que hem guanyat, el centre de recerca nostre, un premi 

d’investigació, un premi molt important, en què hi ha estats molt importants del 

món i hem passat estats com el Canadà o països com Àustria, Finlàndia, 

Dinamarca, amb qui sempre intentem emmirallar-nos. I li vull dir, a més a més, 

que després de rebre el premi hem tingut, doncs, un còctel i hem estat parlant, i 

tothom venia a preguntar-me per Catalunya. I em deia: “Però que té aquest país 

tan petit, que no és estat, que rep tanta gent investigadora i que hi ha tant interès 

per la investigació?””. I ell em deia: “Jo m’he sentit molt orgullós de dir que 

Catalunya només fa quinze anys ─parlo d’en fa dos─ que ha començat realment a 

apostar per la ciència i la tecnologia, i amb una aposta tan clara que comença a 

notar-se a nivell mundial.” I llavors acabava dient: “Li agrairia que, com que sé que 
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vostè ho explicarà, doncs que ho expliqui”. Crec que val la pena fer-ho no tan sols 

per la gent que tenim responsabilitats polítiques sinó també per la gent que treballa 

en la investigació i que a vegades se sent no menystinguda, però potser sí poc 

reconeguda. 

Crec que val la pena que, un dia com avui i aquests dies que parlem de ciència i 

tecnologia, vostès, que segur que després faran allò del boca-orella, ho repeteixin, i 

que val la pena tenir-ho en compte. 

L’altre és un científic, també, en aquest cas de medicina, que ve sempre, ve 

contínuament, però una de les vegades va venir a un fòrum que el van convidar per 

parlar, precisament, d’això, i ell, a les preguntes que li feien en aquell fòrum, deia 

que “Catalunya estava preparada per competir en el món i que hi havia ciència, hi 

havia investigació i hi havia tecnologia, i que el que s’havia d’intentar era sumar 

esforços i que, en moments de crisi com el d’ara, valia la pena sumar aquests 

esforços perquè eren molt importants, i que, a Europa, Catalunya podia 

perfectament estar al costat d’Àustria, de Dinamarca, d’Holanda, i que no ens 

havíem de sentir en absolut més petits, sinó que era molt important tenir en 

compte ─i es tenia en compte a l’exterior─ que Catalunya, sense ser un estat, era 

capaç de competir amb estats, i per tant també això valia la pena repetir-ho.” 

Així i tot, no tot és bo, eh?, no tot és bo. Aquests dies mirava el que ha sortit als 

mitjans de comunicació sobre aquest festival i hi ha titulars molt positius com ara 

“La ciència a l’abast de tothom”, i crec que és cert, la ciència és a l’abast de 

tothom, però no tothom té interès per la ciència, i hi ha una enquesta no en l’àmbit 

de Catalunya sinó de l’estat que diu que la ciència només interessa al 15 per cent 

de la població i, sobretot, als homes. I això lliga amb una de les conclusions que 

vosaltres heu dit i que m’he apuntat i que he pensat que teníeu raó: malgrat que a 

les universitats hi hagi majoria de noies sobre nois, a l’àmbit científic, tecnològic, a 

les enginyeries, no és així. I no és així, segur, per un tema educatiu, perquè des de 

fa molts anys tots intentem educar igual el noi que la noia, però hi ha un substrat 

social que fa que moltes vegades, doncs, les noies vagin més cap a les lletres que 

no cap a les ciències i crec que d’això en som responsables tots, no els joves, eh?, 
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sobretot els professors, els catedràtics, els responsables de les universitats, els 

responsables de recerca, tots som responsables d’animar i d’incentivar aquestes 

vocacions. I crec que és positiu que a part de tots els reptes que us heu marcat en 

aquestes conclusions, a aquest se li doni visibilitat perquè realment és una 

mancança important. 

I després crec que val la pena ─i m’imagino que aquí l’ajuntament de Barcelona hi 

ha tingut a veure─ posar, doncs, les dades que tenim aquí, però que són dades 

molt bones. Quan parla del mirador de Barcelona, talent i sectors de futur i, a més, 

ho fa amb una comparació entre la posició el 2012 i la posició el 2014-15 i ens diu: 

rànquing global d’inversió estrangera, el 2012 Barcelona ocupava el número 22, 

Londres era el número 1, i el 2014-15 ha passat al 7. Londres continua essent 1. 

No sé si l’arribarem a desbancar mai, però almenys hem multiplicat l’ascens. 

O quan en aquest rànquing d’inversió estrangera amb millor reputació  Barcelona 

ocupa el número 9 i Viena, el número 1, però la diferència de punts és 76 Viena, 73 

Barcelona; per tant, crec que la posició també és bona. I amb més atractiu laboral, 

Barcelona està en el número 7... Penso que aquest mirador és bo, és positiu i és 

important tenir-lo en compte. 

I després, una mica com a resum de les diferents activitats que s’han donat 

aquests dies, hi ha el fet que l’activitat emprenedora creix a Barcelona amb la 

recuperació. I crec que això també és una dada positiva i que ajuda molts de 

vosaltres que heu treballat aquests dies per aquestes conclusions, que heu 

demostrat esforç, perseverança, vocació. Són dades que animen amb vista al 

vostre futur laboral i crec que això val la pena destacar-ho i destacar la feina que 

heu fet. 

I res més. Continueu treballant perquè d’aquí a poc temps Barcelona sigui el 

número 1 i Catalunya, de retruc, també.  

Moltes gràcies.  

 


