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EN TOTES LES SEVES accepcions 
i usos, el coneixement és bo. 
Aquesta mateixa edició del suple-
ment es fa ressò de l’avançament 
del projecte Catalunya Sud, Regió 
del Coneixement. És bon moment 
per reflexionar sobre aquest ús del 
terme; per què és tan rellevant que 
una regió, que la nostra regió, ho si-
gui del coneixement? 

Tot el desenvolupament humà 
està associat al progrés del coneixe-
ment. Avui una humanitat de més 
de set mil milions de persones es-
tà organitzada en més de dos-cents 
països, amb nivells diferents de 
desenvolupament cultural, social i 
econòmic. El desenvolupament 
econòmic no ho és tot, però hi ha 
molta evidència que ens diu que 
com més desenvolupament econò-
mic, més probabilitats que la socie-
tat tingui també més desenvolupa-
ment social i cultural. D’aquesta 
manera, les societats en les quals 
està organitzat el món competim 
per millorar el nostre nivell de ben-
estar a través de la prosperitat eco-
nòmica. És en aquesta competència 
mundial on avui en dia té el paper 
protagonista el coneixement. No-
més mitjançant la incorporació de 
nou coneixement en els productes 
que fabriquem i volem vendre, 
aquests béns seran valorats pel 
mercat al preu que ens permeti sus-
tentar el nostre nivell de benestar 
i progrés: és en el nostre coneixe-
ment d’avui (que ve de la nostra in-
versió en R+D d’ahir) on se susten-
ta el nostre nivell de benestar. 

Si ordenem els més de dos-cents 
països del món pel seu PIB/càpita 
i acumulem, d’una banda, la seva 
aportació en població i, de l’altra, la 
seva aportació en PIB, podrem ob-
servar que, grosso modo, hi ha qua-
tre grups de països al món: els que 
aporten cinc vegades més PIB que 
població, els que aporten més o 
menys el mateix en PIB i en pobla-
ció, els que aporten cinc vegades 
més població que PIB i un grup fi-
nal de països extremadament po-
bres. Catalunya pertany al primer, 
però en la zona de transició cap al 
segon. És el primer grup en el qual 
hem de lluitar per mantenir-nos, i 
la clau només és una: el coneixe-
ment. Seria suïcida per als interes-
sos de la nostra societat optar per 
una competitivitat internacional 
de costos baixos (salaris), que ens 
duria a formar part del segon grup 
de països. Només amb el nostre co-
neixement podrem sustentar el 
nostre benestar!

Per què 
coneixement?

BENVIST

FRANCESC XAVIER GRAU 

Professor de la URV i director de la càtedra 
Universitat i Regió de Coneixement

les claus del dia 

elsprotagonistes

Després d’una preparació dels Jocs 
Mediterranis plena d’obstacles, 
amb ajornament d’un any i gairebé 
la suspensió, l’alcalde de Tarragona 
afronta els dies previs a l’esdeveni-
ment esportiu amb el pressupost 
cobert i les obres acabades.

ALLEUJAT
J.F. Ballesteros

És la presidenta de l’Associació de 
Dones Gitanes de Tarragona Karing 
Vaxt, que en idioma romaní signi-
fica mirar el futur. I això és el que vol 
fer aquesta entitat creada fa pocs 
mesos: millorar el futur de les nenes 
i joves d’aquesta ètnia.

IMPULSORA
Trinitat Torres

Juntament amb Siscu Aguilera, fa 
gairebé vint anys que toquen la txa-
laparta. Són els únics catalans que 
saben tocar aquest instrument basc. 
Enguany estan de gira amb Kepa 
Junkera. A més, han creat l’única 
txalaparta de vidre que hi ha al món.

CREADOR
Nando Taló

Roda de Berà s’ha convertit durant 
una setmana en la capital del cine-
ma en català. I ja és l’onzena vegada. 
Darrere del petit miracle del FIC-
CAT hi ha un equip liderat per An-
tonio Barrero, creador del festival 
de la localitat del Tarragonès.

CONSTANT
Antonio Barrero

contrast

L’arribada del turisme a la Costa Daurada comporta un augment dels ve-
nedors ambulants a les zones de màxima afluència. Productes falsos o imi-
tacions de grans marques s’exposen sobre mantes mentre els compradors 
remenen buscant a preu de saldo la falsa aparença del poder adquisitiu. Re-
baixes d’estiu sense fi que ens ajuden a mantenir l’estatus social però que 
agreugen la precarietat dels immigrants sotmesos a màfies explotadores.

Rebaixes d’estiu

CARLES ESPORRIN 
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Josep Bargalló (@JosepBargallo) 
Conseller d’Ensenyament de la Generalitat 

“Ara sí! Gràcies a tothom que m’ha felicitat. Als 
que ens desitgeu sort. Als que ens poseu deures. 

Als que ens exigiu solucions. Ens hi posem  
amb ganes i responsabilitat. Ho farem” 

Laia Estrada (@EstradaLaia) 
Regidora de la CUP a Tarragona 

“Que tot canviï perquè tot pugui continuar 
igual... Davant una moció de censura lampedu-
siana, nosaltres seguim apostant per una moció 

de censura a tot el règim del 78. #Mocio78” 

Carles Castillo (@CarlesTgna) 
Diputat del PSC al Parlament 

“Els indepes es queixaven que es jutgés  
el president Torra pels seus escrits anteriors, 
certament greus. Vaig defensar que se’l jutgés  

a partir del que fes, i no pel que hagués dit 
abans. Doncs ara demano el mateix  

per al nou govern d’Espanya” 

Xavier Fähndrich (@xfahndrich) 
Politòleg i periodista 

“Ara ja no sé qui és més secessionista. Si Torra 
volent la independència o Arrimadas intentant 

enfrontar els catalans entre si” 

Xavier Menduiña (@xmenduina) 
Consultor de comunicació 

“El govern de #PedroSanchez té lògica.  
Una fiscal a Justícia, un astronauta a Ciència, 

una economista a Economia, una metge  
a Sanitat, un jutge a Interior i un periodista  

de Telecinco a Cultura” 

Alba Medina Allué (@alba_allue) 
Antropològa 

“Després de «prusés» i «matrix», arriba  
el nou hit, «govern Frankenstein», de la mà  

de @CiudadanosCs. Preparem-nos  
per sentir-ho fins a dir prou. #cansinos” 

Xavier Andreu (@Xavindreu) 
Tuitaire 

“Fa temps que és evident. Només negocia  
qui corre un risc d’un perjudici més gran en cas  

de no negociar que en cas de negociar.  
Espanya no necessita negociar res perquè  

sense negociar no corre cap risc de perdre res, 
tal com estan les coses” 

Àngel Pérez Magrané (@AngelRAONIA) 
Consultor ‘freelance’ 

“Més que qüestionar el ministre de Cultura  
cal qüestionar el ministeri; té totes  

les competències traspassades  
a les comunitats autònomes” 

Josep Maria Tost (@josepmariatost) 
Alcalde de Riudecanyes 

“Fent d’alcalde veus de tot... Però fins ara no 
havia rebut un correu amb aquesta proposta: 
«Somos un programa de TV en el que estamos 

buscando ALCALDES SOLTEROS de pequeños 
pueblos, municipios o pedanías con ganas  

de encontrar el amor y promocionar  
su tierra en televisión»”

vist 
altwitter
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