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Centresd’R+Dperden inversions
europeesper la reassignacióde fons
La Conselleria d’Economia redirigeix 53 milions a pagar despesa sanitària

CRISTINA SÁEZ
Barcelona

El sistema d’investigació i recer
ca català viu des de dilluns en un
estat de crispació i de malestar.
Aquell dia la secretaria d’Univer
sitats i Recerca va comunicar que
els fons Feder europeus, que feia
mesos que esperaven per poder
tirar endavant projectes estratè
gics, es reorientarien per sufra
gar despesa sanitària derivada de
la Covid19. Això implica que els
centres de recerca i universitats
deixaran de percebre 53 milions
d’euros, un fet que posa en perill
una vintena de projectes clau.
Uns altres 61 milions d’euros,

també procedents d’aquests fons
europeus estructurals i original
ment destinats a agricultura, cul
tura i polítiques digitals, entre
d’altres, també es reassignaran
per pagar factures sanitàries. En
total, es reorientaran 114 milions
d’euros que Catalunya tenia pen

dents de resoldre de la convoca
tòria Feder 20132020.
“És una notícia nefasta, un dis

barat que hipoteca el futur de la
recerca. És una quantitat de di
ners massa petita per sufragar la
despesa sanitària [que a Catalu
nya puja a 2.000 milions d’eu
ros], i, en canvi, a la ciència ens
deixa sense res”, assegura indig

nat Josep Samitier, director de
l’Institut deBioenginyeria deCa
talunya (IBEC) i president de
l’Associació Catalana d’Entitats
de Recerca (ACER).
Aquests fons europeus s’assig

nen als estats per períodes de set
anys i els gestionen directament
les regions, en aquest cas les co
munitats autònomes. Pel que fa

al finançament que esperava el
sistema d’R+D català, la partida
principal (l’anomenat eix 1) eren
fons per construir infraestructu
res anomenades singulars: des
d’ales d’hospitals fins a sales
blanques, laboratoris o edificis
per a la recerca.
“És una de les poques convo

catòries a què podem optar per

impulsar programes estratègics.
És una mala notícia per al con
junt de la ciència”, es lamenta el
rector de la Universitat Politèc
nica deCatalunya, Francesc Tor
res.
“Els fons Feder eren crucials

perquè la recerca catalana fes un
salt endavant i pogués atreure
més fons europeus i talent. Ara
tot això se n’ha anat en orris”, es
plany Tomàs MarquèsBonet,
que fins fa uns dies era director

de l’Institut de Biologia Evoluti
va (UPFCSIC). Aquest centre,
separat en dues seus, tenia pre
vist “construir un nou edifici per
consolidar el projecte i crear no
ves sinergies amb l’entorn en
evolució i biodiversitat”, amb un
cost d’11 milions: Feder n’hauria
pagat un 50%, i la resta, el CSIC.
“No sabemquè passarà, no tenim
pla B”, afirma desconcertat.
A la preocupació originada pel

fet de no saber si podran tirar en
davant els projectes, s’hi afegeix
la incertesa sobrequi hi hadarre
re de la decisió, i sobre si és irre
vocable o no. “La carta que vam
rebre d’Hisenda no diu explícita
ment que els recursos assignats a
projectes no resolts es destinin a
la urgència de la pandèmia, però
ens ho transmet així en conver
ses telefòniques”, assegura Lluís
Juncà, director general de Pro
moció Econòmica, Competència
i Regulació del Departament de
la Vicepresidència i d’Economia
iHisenda, dirigit per PereArago
nès, d’ERC. Per Juncà, es tracta
de “prioritzar la despesa sanità
ria”, i afirma que alguns projec
tes “caldrà passarlos a la convo
catòria següent de Feder i d’al
tres els intentarem fer amb fons
propis”.
Joan Gómez, director general

de Recerca de la secretaria
d’Universitats i Recerca, que de
pèn de la consellera Àngels Cha
cón, del PDECat, posa en dubte
que des deMadrid s’obligui a res
i es queixa que per Economia la
ciència no és una prioritat de pa
ís: “És l’operació d’infraestructu
res més important que hem fet
els últims deu anys i se l’han car
regada de cop. Tinc l’esperança
que això no sigui irrevocable,
perquè, si no, serà un error polí
tic catastròfic”.c

Els instituts alerten
que la falta d’inversió
tindrà efectes
catastròfics amitjà
i llarg termini

ICFO

Dispositiu de grafè creat per investigadors de l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), un dels centres afectats per lamesura

Com s’ha pres la decisió
]La Comissió Europea va
implementar a l’abril el pla
d’Iniciativa d’Inversió de
Resposta al Coronavirus
(CRII) i va autoritzar els
estats membre a reassignar
els fons de cohesió europeus
aprovats no executats, com
els Feder, per donar suport al
sistema sanitari. Segons fonts
de la CE, aquesta reassigna

ció es va fer per pal∙liar els
efectes de la crisi en general i
en cap cas, assenyalen, es va
aconsellar que es desviessin
diners d’investigació. Arran
d’aquest canvi elMinisteri
d’Hisenda es va reunir amb
els responsables d’Economia
de les comunitats autònomes
a començaments demaig.
Després, en una carta a què

ha tingut accés La Vanguar
dia, el Ministeri va demanar
a Lluís Juncà, de la conselle
ria d’Economia, que enviés
una llista de possibles afecta
cions derivades d’aquesta
reassignació abans del 22 de
maig. Economia va comuni
car aquesta decisió a la direc
ció general de Recerca el
7 de juny.

Emergència sanitària

"Gràcies a la meva mentora sé que vull seguir estudiant, abans de tot això vam anar al teatre, a
museus, he après amb ella paraules noves i he descobert llocs que no coneixia. Ara parlem totes

les setmanes, és amb l'única persona de fora de casa que parlo, jugo, fem reptes, i llegim. Tinc
moltes ganes de sortir per seguir fent activitats i que em segueixi ensenyant, per mi és com una

germana gran " Nena mentorada, 13 anys.

Fes un donatiu:
ES14 2100 0697 5602 0015 2204

Estem a Tarragona i ens podeu trobar a :
www.quilometrezero.cat

Ho fem possible GRÀCIES a més de 60 persones
voluntàries. Suma't al nostre equip!

associacio@quilometrezero.cat

ACTUALMENT ACOMPANYEM A : 40 INFANTS ( 1 1 - 14 ANYS) I 1110 JOVES ( 17 -23
ANYS) FES QUE NO ES QUED IN SEEEENSE REFERENTS COM ELS MENTTTORS I MENTORES


