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Barcelona intenta aprofitar
l’impuls de la candidatura a l’EMA
m Es crearà un organisme encarregat de captar inversions en l’àmbit de la investigació
RAMON SUÑÉ
SILVIA ANGULO
Barcelona

L’aspiració de Barcelona de con
vertirse en la seu de l’Agència
del Medicament (EMA) va aca
bar en una decepció, seguida
d’una allau vergonyosa de re
trets partidistes, però no neces
sàriament ha de ser el preludi
d’una profunda depressió. Ho
han entès així l’Ajuntament de
Barcelona i bona part de la mas
sa crítica que es va mobilitzar
entorn d’aquell repte no superat.
Ahir, vuit dies després que
s’anunciés el trasllat de l’EMA
de Londres a Amsterdam, l’al
caldessa Ada Colau, amb la
col∙laboració de l’associació Bar
celona Global, va reunir una des
tacada representació de la co
munitat científica local per
donarlos una bona notícia.
Aprofitant la inèrcia de l’aventu
ra europea, el Consistori de la
capital catalana va anunciar la
pròxima constitució d’una taula
permanent dedicada a retenir
talent i a captar projectes i inver
O BJ E C T IU : A T RE UR E P R OJ E CT E S

L’Ajuntament
proposa dotar un fons
estable amb capital
públic i privat
R E P TE PO ST A G È NC I A

“Això no pot quedar
aquí”, assegura Colau,
que crida a l’esperit
col∙lectiu
sions que permetin a la ciutat i
l’àrea metropolitana consolidar
se com un referent mundial en
l’àmbit de la ciència, la investiga
ció i la innovació.
El govern Colau, representat
en la trobada d’ahir per la matei
xa alcaldessa i pel seu número
dos, Gerardo Pisarello, va voler
deixar clar que la iniciativa que
ara es posa en marxa és bastant
més que el gest retòric d’un
ajuntament que, definitivament,
s’està emmotllant a un discurs
molt diferent d’aquell amb què
va arribar al poder fa dos anys i
mig. Dos fets corroboren aques
ta declaració de principis que
ara haurà de trobar camins de

AJUNTAMENT DE BARCELONA

Nucli fundacional. Ada Colau i els assistents a la trobada es van fer la foto de família en un balcó del Parc de Recerca Biomèdica
concreció. D’una banda, el pro
pòsit que la pròxima reunió
d’aquesta taula de treball –de fet,
la sessió constitutiva– se celebri
immediatament després de les
eleccions al Parlament del 21 de
desembre. No hi ha temps per
perdre. D’altra banda, la volun
tat de constituir un fons estable
de recursos per captar talent,
atreure inversions i impulsar
projectes nous o projectes que,
ja definits, necessiten una em
penta econòmica per arrencar i
agafar velocitat de creuer.
Aquest fons específic serà ali
mentat per l’Ajuntament, però
l’objectiu és que les altres ad
ministracions i institucions con
tribueixin al seu finançament
(també que puguin incorpo
rarse a la taula de treball) i que
també hi contribueixi el sector
privat. Si això s’aconsegueix,
Barcelona haurà reeditat una ve
gada més el model que l’ha por
tat en les tres últimes dècades a

convertirse en una metròpoli
d’èxit, amb una marca molt sòli
da i amb una gran projecció in
ternacional”.
“Això no pot quedar aquí”, va
dir l’alcaldessa amb relació a

l’esforç aparentment en va, a la
“feina excel∙lent” feta per molts
sectors públics i privats per
aconseguir que l’EMA anés a
Barcelona. “La millor aportació
que ara podem fer és tirar enda

La millor recepta contra la inacció
]L’amfitrió de la trobada,

Jordi Camí, director del
PRBB, va valorar la impor
tància que té aquesta inici
ativa després de mesos de
paràlisi institucional i en
“un moment de gran deso
lació en què no governa
ningú” i en què hi ha un risc
de “caure en la decadència
per inacció”. Segons el doc
tor Camí, Barcelona ha de
mobilitzar actius al marge
del turisme, com el de la
investigació i la ciència,

d’una gran importància
estratègica, i per això cele
bra que un govern com el
dels comuns abraci el dis
curs de la importància
d’aquest sector. Per la seva
part, el president de Barce
lona Global, Gonzalo Ro
dés, va destacar la rellevàn
cia d’aquest primer pas,
així com el fet que l’alcal
dessa estigui disposada a
compartir projectes estra
tègics amb la comunitat
científica.

vant”, va dir Ada Colau. “Cal do
nar un nou impuls –va afegir– en
un moment en què la ciutat no
s’atura i necessita més que mai
donar un missatge clar al món de
dinamisme i obertura”.
En aquesta trobada, que va te
nir un cert aire fundacional, ce
lebrada al Parc de Recerca Bio
mèdica de Barcelona (PRBB),
també hi van participar Gonzalo
Rodés i Mateu Hernández (Bar
celona Global), Jordi Camí
(PRBB), Antoni Esteve (Funda
ció Catalana per a la Recerca),
Margarita Boix (UAB), Andreu
MasColell (Barcelona Institute
of Science and Technology,
BIST), Teresa Bassons (Cambra
de Comerç), Josep Lluís Sanfe
liu (Ysios, fons de capital risc
que inverteix en el sector biomè
dic), Núria Mas (Iese) i Josep
Samitier (Associació Catalana
d’Entitats de Recerca).c
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