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PROJECCIÓ EXTERIOR

La ciència forja una aliança Catalunya-Israel

Unavintenad’acadèmics acompa-
nyaran el president ArturMas en
el seuviatgeoficial a Israel, que co-
mença avui. Tancaran acords per
iniciar el programa de col·labora-
ció científica entre els dospaïsos.

fer el salt des del punt de vista eco-
nòmic”, apunta Castellà. Una quar-
ta part del PIB d’Israel prové de
companyies creades des demitjans
de la dècada dels anys 90 que tenen
com a punt de partida el món cien-
tífic i tecnològic.

Emular la fórmula
DesprésdetresviatgesdetreballaIs-
rael, que ara culminen amb la signa-
tura del programa de col·laboració
–que firmarà el president, Artur
Mas–,sobrelataulahihadosmilions
d’euros, aportats perCatalunya i Is-
raelaparts igualsenelspròximstres
anys, per invertir en programes de
formacióiintercanvid’investigadors.
Hi participen el govern israelià i les
quatre gransuniversitats del país (la
UniversitatHebrea de Jerusalem, la
UniversitatdeTelAviv,laTechnioni
elWeizmann Institute of Science).

Elprogramapermetràqueestudi-
antsdedoctoratcatalansesformina
Israelenprogramesd’emprenedoria
i creació d’empreses. Hi haurà pro-
gramesdepostdoctorat per facilitar
que els investigadors coneguin com
funciona l’entornd’innovació. Cada
universitat té la seva empresa, una
societat limitada,ques’encarregade
valoritzarel coneixement.Fapoc, el
mateix govern va crear una altra
companyia de transferència de tec-
nologia, amb la qual es firmarà un
acord per poder convertir en negoci
descobrimentscientíficsd’investiga-
dorscatalans.“Sónestructuresdere-
cerca amb lògica privada i tenen ac-
cés a capital risc i a altres recursos
quenosaltresno tenim”, diuMarto-
rell. “Nosaltresno tindremladefen-
sa com a tractor de la recerca, però
comptemambprouexcel·lència per
tenir altresmotors”, afegeix.

Al governd’Israel li interessa es-
trènyer els vincles amb Catalunya
endoscampsderecercaconcrets, la
fotònica i la genòmica.ViatgenaIs-
rael representants de l’Institut de
Ciències Fotòniques, del Centre de
Regulació Genòmica i de l’Institut
deBioenginyeria deCatalunya, en-
tre d’altres. Els investigadors isra-
elians no tenen sincrotró. Quan el
necessiten, viatgen a Grenoble, pe-
rò la Generalitat hi pensa com a fu-
turs clients. Per incentivar-los, els
oferiràcondicionsavantatjosesper
accediral sincrotróAlba.Alscientí-
fics que presentin un projecte, el
Govern els finançarà part del viat-
ge i l’estada. A la llarga se’ls podria
oferir que construïssin dins l’Alba
líniespròpies.Arael sincrotró téen
funcionament nou línies pròpies i
està preparat per allotjar-ne una
trentena.e
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BARCELONA. Catalunya i Israel te-
nen algunes similituds. Per exem-
ple, en la producció científica d’ex-
cel·lència. Entre el 2008 i el 2012, a
lesrevistesmésreconegudes,Natu-
re iScience, totsdospaïsoshancom-
pletat un nombre de publicacions
similar: 33,4 per cadamil habitants
en el cas israelià, i 32,8 en el català
(tripliquenelsresultatsd’Espanya).
També atreuen una quantitat sem-
blant de fons europeus per a recer-
ca a través del setè programamarc,
un dels més potents del món. Van
aconseguir-ne uns 650 milions
d’euros cadascun. La distància que
separaCatalunya i Israel es consta-
taquanescompara lacapacitatd’un
país i l’altreper transformaraquest
coneixement en riquesa, quan es
comptabilitzen el nombre de start-
ups –les empreses sorgides de tro-
balles fetes als centres de recerca o
universitats–, les patents i les taxes
d’atur. Israel té4.800 start-ups;Ca-
talunya n’ha creat 250. La taxa
d’atur d’Israel se situa en el 6,5%.A
Catalunya, s’enfila fins al 22,8%.

Què fa millor Israel per generar
més riquesa?Unapart de la respos-
ta és en el fet que la indústria de de-
fensaactuacomatractordelarecer-
ca.Peròels israelianstenensistemes
de transferència del coneixement
molt més eficaços, com les compa-
nyies público-privades que té cada
universitat per comercialitzar els
descobriments dels seus investiga-
dors. Així ho entén Josep Maria
Martorell, director general de Re-
cerca.TambéAntoniCastellà,secre-
tarid’Universitats iRecerca.“Tenim
lesmateixes dimensions i elmateix
nivell científic. Ara hem d’intentar

Mas firmarà amb l’estat israelià un programade cooperació per fer el salt en economia del coneixement
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10,9
Espanya

6,7
Espanya sense Catalunya

Del 2008 al 2012 per milió d’habitants

Masbusca complicitats amb
el procés en el govern israelià

cióoeneldebat, elprocéscatalàcap
a l’estat propi serà un dels ganxos.

El tema tampoc estarà fora de
l’agenda en les reunions que Mas
mantindràaquestdies.Dillunsesre-
unirà amb elministre de Finances,
YairLapid, líderdela formaciósoci-
aldemòcrata que va quedar segona
en les eleccions i que sustenta el go-
verndel conservadorBenjaminNe-
tanyahu, i dimarts ambel president
del país, Shimon Peres, de 90 anys.
L’històric dirigent, premiNobel de
lapau,ministre iprimerministreen
diferentsocasions, javaentrevistar-
se en el seu dia amb els presidents
JordiPujol iPasqualMaragall i tam-
béambelsdirigentspolíticscatalans

FERRAN CASAS

BARCELONA. Artur Mas i els seus
col·laboradorsvanarribarahir a Is-
rael.Elviatgequeavui iniciaoficial-
ment el president no només té un
vessant científic i econòmic, sinó
quetambéhiha intenciópolítica.El
capde l’executiu, aqui acompanya-
ran l’alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, i el conseller d’Economia i
Coneixement, AndreuMas-Colell,
pronunciaràdemàunaconferència
a la Facultat deDret deTel Aviv se-
guida d’un col·loqui sobre el paper
de Catalunya en la societat del co-
neixement al sudd’Europa.Ben se-
gurque, ja sigui en la seva interven-

Josep-Lluís Carod-Rovira i Oriol
Pujol. Ara es reunirà ambMas, que
també visitarà el Museu de l’Holo-
caust i elMur de les Lamentacions.

Fonts del govern van explicar
que, com es fa habitualment en
aquestamenadeviatges, sen’ha in-
format el ministeri d’Exteriors es-
panyol, i que la col·laboració amb
l’ambaixador espanyol, Fernando
Carderera, ha estat correcta, més
tenint en compte que la principal
motivació del viatge és econòmica
i de foment de la recerca.

SectorsdelGovernide lasocietat
catalana assenyalen Israel com un
agentclauper ferviableeconòmica-
ment ipolíticamentunnouestatca-
talà.Elnacionalismecatalà, tantde
dretescomd’esquerres, s’haemmi-
rallat en la construcció de l’Estat
d’Israel, tot i que tampoc han faltat
polèmiques i tensionsambelsgrups
de solidaritat amb Palestina.e

ArturMas, president de la Generalitat, és des d’ahir
a Israel, on avui comença la visita oficial. M. GARCÍA

Entesa
En l’acord
hi participen
les quatre
grans
universitats
israelianes
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