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AQUESTS DIES l’alcaldessa de Bar-
celona, Ada Colau, ha presentat el 
Pla Barcelona Ciència, que proposa 
“impulsar l’ecosistema d’investiga-
ció i innovació de la ciutat per con-
solidar Barcelona com a capital eu-
ropea en investigació i innovació 
amb l’ajuda de la comunitat científi-
ca, empresarial i acadèmica i la ciu-
tadania”. La recerca és, en tots els 
països avançats, una activitat estra-
tègica objecte de grans polítiques 
d’inversió pública i de foment de la 
inversió privada. I, precisament pel 
seu caràcter estratègic de país, 
aquestes polítiques formen part de 
les competències que es reserven els 
estats. En el permanent conflicte 
competencial que neix d’una insu-
ficient delimitació de funcions entre 
l’Estat i les comunitats autònomes, 
a casa nostra són, parcialment, una 
competència compartida, encara 
que l’Estat es reserva el gruix de les 
actuacions (l’esforç públic català en 
recerca es duu a terme més enllà de 
les competències transferides). 

En aquest context, què hi fa una 
ciutat, ni que sigui la gran capital del 
país, fent-se responsable d’una po-
lítica de suport a la investigació? Re-
presenta un clar indicatiu de la im-
portància de la recerca com a palan-
ca de posicionament en el món glo-
balitzat, molt més enllà del que 
significa estrictament d’esforç per-
què progressi el coneixement. 

Barcelona és una de les capitals 
del món. Sap quins són els seus refe-
rents (el seu tinent d’alcalde citava 
Nova York i Boston en la presentació 
del pla), i sap que avui, i en el futur, 
el progrés en el coneixement i la in-
novació que en pot sorgir són neces-
saris en tots els àmbits de l’activitat 
d’una gran ciutat, que, a més, en es-
devenir una ciutat del coneixement, 
es fa més atractiva per al talent i per 
a les inversions de valor afegit. En 
aquests darrers mesos, en què s’ha 
parlat de fugides de determinades 
empreses, n’hi ha hagut de mundi-
alment reconegudes que han optat 
per instal·lar-se o reforçar la seva 
presència al nostre país. Les raons 
adduïdes fan referència al coneixe-
ment: a la presència d’un capital hu-
mà molt ben format i a la proximitat 
d’universitats i centres de recerca de 
nivell global. En paraules del conse-
ller delegat mundial del negoci 
d’energia de Siemens, “Barcelona re-
presenta el lloc on conflueixen la cre-
ativitat i la innovació i és un ecosiste-
ma únic per a les empreses emer-
gents”. Barcelona sap el que es fa, i 
dona exemple al país. Enhorabona.

Ciutats 
i recerca
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FRANCESC XAVIER GRAU 
Professor de la URV i director de la Càtedra 

Universitat i Regió de Coneixement

les claus del dia 

elsprotagonistes

TAC12 TV, la televisió local del 
Tarragonès, l’Alt Camp i la Conca, 
ha liderat la cobertura dels Jocs 
Mediterranis feta per les televisi-
ons locals catalanes, integrades a 
La Xarxa TV. Hi han treballat gai-
rebé un centenar de professionals.

COORDINADOR
Xavier Abelló

Canal Reus TV celebra enguany 20 
anys i ho fa com una televisió local 
de referència, no només al seu terri-
tori sinó a tot l’àmbit català. 
Vallhonrat és el director d’aquesta 
emissora, que s’ha sabut adaptar als 
canvis tecnològics dels últims anys.

SATISFET
Sergi Vallhonrat

El comissionat de l’Any Vidal i Bar-
raquer és al capdavant d’una munió 
d’actes que busquen reivindicar la 
figura del cardenal, que va tenir un 
paper molt important en l’Església 
catalana, espanyola i europea a la 
primera meitat del segle XX.

ACTIU
Josep M. Panicello

El baríton tarragoní ja té una carre-
ra molt sòlida de gairebé mig segle 
en el món de l’òpera. Aquest estiu 
ha optat per convertir-se en pro-
motor organitzant la primera edi-
ció del Daurada Música Festival a 
Vila-seca. 

EMPRENEDOR
Àngel Òdena

contrast

Himnes que no sonen o medalles que no s’entreguen són alguns dels fac-
tors que no ajuden a donar una bona imatge a uns Jocs que no ens hem aca-
bat de creure mai. Els seus autèntics protagonistes, però, són els atletes. 
Veure competir esportistes de primer nivell mundial en grades buides és 
incomprensible. Mentrestant, l’esport rei contraprograma i acumula au-
diències de rècord. Un cop més, hi ha futbol; tenim Mundial.

Jocs minoritaris
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Begoña Floria (@begofloria) 
Regidora de Cultura de Tarragona 

“Molt maca, la cerimònia. Metàfora visual  
de la diversitat de la Mediterrània, que  
és la seva riquesa. #JocsMediterranis” 

Raquel Sans (@raquelsans) 
Periodista 

“Ni una trista mostra de la riquíssima cultura 
del país i de la ciutat... Pocs, molt pocs tarrago-

nins... Gent vinguda d’arreu i sota consigna, 
amb l’únic objectiu d’exhibir amb vehemència 

la seva espanyolitat i amor per la Corona... 
L’exèrcit de l’aire...? #JocsMediterranis” 

Pau Ricomà (@pauricoma) 
Portaveu d’ERC-MES-MDC  

a l’Ajuntament de Tarragona 
“El problema no és que no hi hagués castells  
a la inauguració dels #Jocs2018. No hi havia 

corals, ni elements de cultura popular,  
ni els nostres millors músics, ni poetes, ni res 
del que #Tarragona pot mostrar amb orgull. 

Tampoc hi havia cultura mediterrània” 

Eusebi Campdepadrós 
(@ECampdepadros) 

Cap de llista de JxCat a Tarragona 
“Avions de guerra, paracaigudistes, vaixells  

de guerra... Aquest és el missatge que Tarragona 
volia donar pels Jocs de la Mediterrània,  

alcalde Ballesteros?” 

Alba Medina Allué (@alba_allue ) 
Antropòloga 

“He anat a treure el cap al bàsquet i, almenys 
l’estona que hi he estat jo, hi havia molt poca 
gent. Llàstima, perquè s’ha de reconèixer que 
l’escenari en un entorn com el Camp de Mart  

és espectacular! Per cert, ningú m’ha demanat 
entrada ni res. #JocsMediterranis” 

Xavier Menduiña (@xmenduina) 
Consultor de comunicació 

“El que em resulta més sorprenent és que  
espereu explicacions i autocrítica d’en 

Ballesteros pel fiasco dels Jocs de Tarragona” 

Josep Bargalló (@Josep Bargalló) 
Conseller d’Ensenyament 

“Fins i tot en temps suposadament més tran-
quils, alguns ambaixadors espanyols s’han dedi-
cat a mirar de boicotejar la presència de la cul-
tura catalana a l’exterior, especialment quan el 

ministre de torn els ha donat màniga ampla. 
En conec uns quants exemples. Imagineu ara.” 

Lluís Pallejà (@lluispalleja) 
Emprenedor 

“És curiós que aquells que sempre s’omplen la 
boca de justícia, de cohesió i unió entre pobles 
són els primers a desaparèixer quan una de les 

parts a unir no és un igual a ells; de color,  
idioma o cultura diferents.” 

Lluís Gibert (@lluisgibert) 
Advocat 

“A ells els importa bastant poc la base social. 
Per a això ja tenen les armes.”
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