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Els diners que reben els ministeris es reduiran l’any que ve una mitjana 

del 3,9% per fer front a la crisi, segons ha anunciat ja el Govern, però la 

retallada no afectarà el Ministeri de Ciència i Innovació. No millorarà, però 

tampoc rebrà menys diners dels Pressupostos de l’Estat «perquè la R+D 

(recerca i desenvolupament) és una de les nostres prioritats». L’altra 

excepció serà la despesa social. Així ho va anunciar ahir la ministra 

Cristina Garmendia durant la seva intervenció a Tribuna Barcelona, el 

fòrum de debat d’EL PERIÓDICO. Garmendia responia als temors 

expressats pel món de la ciència espanyola en un manifest recent. 

 

La titular de Ciència i Innovació es va referir a lògics ajustos que caldrà 

fer dins del ministeri: si algunes àrees reben més diners, unes altres en 

poden perdre. «Es produirà un increment significatiu de tots els 

programes que tenen a veure amb les persones, com ara beques i nous 

contractes», va insistir. També es mantindrà la inversió en tots els 

programes científics que hi ha en marxa o ja aprovats. 

 

EL GRUIX DE LA RETALLADA / El pes de la retallada recaurà en 

l’anomenada «despesa corrent» tant del mateix ministeri com dels 

organismes públics d’investigació (OPI), una partida difícil de definir que 

pot incloure des de la compra de material fins a l’ampliació 

d’instal·lacions o despeses generals d’organització. Un dels capítols més 



afectats serà justament, en paraules de Garmendia, «les grans 

instal·lacions que l’any anterior ja van tenir una gran inversió». Això sí, 

no va dir quines. Els sous dels científics de les OPI pujaran el 0,3%, igual 

que els de tots els funcionaris. 

 

Davant de les preguntes realitzades per alguns assistents al fòrum, la 

ministra va assegurar fins i tot que els diners per a R+D augmentaran 

considerablement gràcies a les ajudes que arribaran al marge del seu 

ministeri. Així, va citar els futurs fons d’Economia Sostenible i d’Inversió 

Local. 

 

Garmendia va enumerar alguns indicadors per avalar la nova etapa de la 

ciència espanyola, encara que abans va reiterar: «Hem d’entendre d’on 

venim per sentir-nos orgullosos d’on hem arribat. Se’ns reconeix la 

trajectòria». Va dir, per exemple, que la R+D creix des de fa anys a 

Espanya a un ritme superior al del PIB, cosa que ha permès superar la 

mitjana europea. També va citar el recent èxit espanyol als Starting 

Grants, el programa europeu d’ajudes als joves investigadors. Espanya ja 

és la novena potència mundial en recerca, segons confirmen els papers 

publicats, i alguns centres i universitats han entrat en la primera divisió 

de la ciència internacional. 

 

No obstant, també hi ha punts febles. I un dels principals és aconseguir 

que aquest esforç reverteixi en l’economia. En innovació –va lamentar 

Garmendia– encara estem entre la 19a i la 23a posició, però aquest és 

precisament el repte». «Necessitem passar de 15.000 empreses 

innovadores a 48.000. Necessitem, en definitiva, que els investigadors 

es converteixin en empresaris». 



 

INFRAESTRUCTURES COMPARTIDES / La conferència va tenir un marcat 

to europeista. Garmendia va voler destacar que les propostes de la 

presidència espanyola del 2010 en el nou Espai Europeu de Recerca 

(ERA) incidiran en la cooperació entre els estats membres, com és el cas 

de la construcció conjunta de grans infraestructures comunes. En aquest 

sentit, va lamentar que només el 5% dels fons europeus de recerca es 

destinin a autèntics programes supranacionals. El 90% són gestionats 

per un país concret. 

 

En qualsevol cas, va concloure, amb una missatge esperançador: «Els 

asseguro que la R+D serà el 2010 portaveu de bones notícies».  

 


