II Reunió de Fundacions de Tecnologia i Recerca de la CCF

Mas-Colell diu que Catalunya pot ser referent europeu
en recerca, però "cal treballar-hi més"
El professor d'Economia, exconseller d'Economia i Coneixement del govern català i actual
president de la Fundació BIST (Barcelona Institute of Science and Technology), Andreu
Mas-Colell, considera que Catalunya "compta en el mapa de la recerca" i, per tant, està
"en camí de ser clúster i referent europeu en recerca". Ara bé, l'insigne economista també
ha remarcat que, per a aconseguir l'objectiu, "cal treballar més".
Aquestes paraules les ha pronunciat en la conferència inaugural de la II Reunió de
Fundacions de Tecnologia i Recerca de la Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF),
celebrada ahir a la seu de la Fundació Cercle d'Economia. El tema de la conferència de
l'exconseller ha estat Visió panoràmica de la recerca.
Posterior a les paraules de benvinguda del president de la CCF, Pere-À. Fàbregas -que
s'han centrat en la funció social de les fundacions-, Andreu Mas-Colell ha començat el seu
parlament indicant que un país petit com Catalunya depèn dels seus avantatges
comparatius i també de la gestió política que se'n faci. I el futur s'ha de construir aprofitant
aquests avantatges comparatius -entenent com a tals aquelles coses que es fan bé si es
comparen amb com les fan els altres-, d'altra banda històricament ben gestionats al país. I
la recerca és un avantatge comparatiu "bastant potent". Pel que fa les polítiques a seguir,
el professor recomana una economia diversificada, i en aquest aspecte ha remarcat que
ell és totalment contrari a aquells plantejaments que són proclius a voler reduir esforços
en uns àmbits per a equilibrar-los amb altres en els quals són deficitaris: "Els components
són multiplicatius i no additius", ha dit. També ha posat èmfasi en l'impuls de la formació.
Finalment, el convidat ha assenyalat que el futur de la recerca passa per la "fórmula
fundacional" i altres de caire públic-privades. "El sector públic i el privat sense ànim de
lucre es complementen", ha sentenciat.
La jornada ha continuat amb una taula sobre "Recerca social", amb el sots-director del
Centre d'Estudis Demogràfics, Andreu Domingo; el director de la Fundació Jaume Bofill,
Ismael Palacín, i el director de Recerca d'EADA, Boyd Cohen, moderats pel director
d'aquesta darrera escola de negocis, Ramon Noguera.
Posteriorment, ha estat el torn de "Les diferents maneres de cercar mecenatge" en la qual
han participat el president de la Fundació Real Dreams, David Levy, que ha presentat la
ponència Micro-mecenatge i iniciatives populars; Juan Mezo, de Valores&Marketing, que

ha parlat sobre Patrocini empresarial; i Ricard Valls, de Zohar Consultoria&Marketing
Social, amb la ponència Com aconseguir ajut per al funcionament operatiu vs. Projectes.
El moderador, en aquesta ocasió, ha estat el director de la Fundació Internacional Josep
Carreras, Antoni García Prat.
En una tercera taula, s'ha debatut sobre La fiscalitat de les fundacions entre Raimon
Bergós, secretari general de la Coordinadora Catalana de Fundacions; Maria Dávila,
associada d'Audiconsultores; i Carles Esquerré, gerent de la Fundació Institut
d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol. Ara, la moderadora ha estat
la gerent de l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) Dolors Mateu.
De les conclusions i la cloenda s'ha encarregat la gerent de la Fundació Parc Taulí, Glòria
Palomar.
Tot i la gran varietat de temes que s'han tractat i debatut, s'ha pogut observar un seguit de
denominadors comuns en els diferents plantejaments de la jornada. Així, per exemple,
s'ha incidit en les diverses formes de finançament que poden afavorir la recerca, amb una
focalització prou important en el crowdfunding. D'altra banda, els diversos ponents tampoc
s'han estat de criticar aspectes de la fiscalitat actual o la Llei de Mecenatge impulsada pel
govern espanyol.
La Comissió de Tecnologia i Recerca està oberta a totes les fundacions d’aquests àmbits
que treballen en la recerca i desenvolupament i en la innovació. Juntament amb la
d’Educació i la de l’Àmbit social, és una de les tres comissions de la Coordinadora
Catalana de Fundacions, creada fa trenta anys i que representa davant les
administracions els interessos d’un col·lectiu de més de 500 fundacions de tot tipus i
dimensions, que actua bàsicament en els camps de la cultura, l’ensenyament, la sanitat,
els serveis socials, la cooperació i la recerca.
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