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L a mateixa setmana
que els líders euro-
peus es reuneixen
a Brussel·les per
acordar com cal
quadrar el pressu-

post de la Unió Europea per al
període 2014-2020, gairebé
150.000 ciutadans han firmat ja
una petició de no retallar la inver-
sió en R+D a fi de no comprome-
tre el futur desenvolupament
econòmic d’Europa.
La petició va ser impulsada

fa un mes per 44 premis Nobel i
6 medalles Fields (equivalents
als Nobel en matemàtiques) en
una carta oberta en què van
recordar que “transformar el co-
neixement en nous productes,
serveis i indústries innovadors
és l’única manera de donar a Eu-
ropa un avantatge competitiu en
el panorama global ràpidament

canviant d’avui dia”. La majoria
de persones que han subscrit
aquesta petició estan vinculades
a la comunitat científica, però
també s’hi ha adherit el sector
empresarial a través de Busines-
sEurope, organització que agru-
pa 41 patronals de 35 països (la
CEOE espanyola, entre d’altres).

Espanya, amb 17.698 firmes
quan es va tancar aquesta edició,
és el segon país en nombre d’ad-
hesions, per darrere d’Alemanya
(22.631) i per davant del Reg-
ne Unit (14.407), Itàlia (12.472) i
Holanda (10.553). El document
havia estat subscrit ahir a la nit

per 146.158 persones al web No-
cuts-on-research.eu, i, a un rit-
med’unes 1.500 noves firmes dià-
ries aquesta última setmana, està
previst que arribi a les 150.000
diumenge.
El punt central del conflicte és

el programa d’investigació euro-
peuHoritzó 2020, el nou progra-
ma marc d’investigació de la UE
per al període 2014-2020. Amb
el pressupost anterior, durant els
darrers set anys la UE ha dedicat
a aquesta partida al voltant de
55.000 milions d’euros. Ara la
ComissióEuropea proposa reser-
var al programa 80.000 milions,
un augment que els dirigents
dels Vint-i-set posen en qüestió
encara que no sigui més que una
petita part del bilió d’euros que
es prepara per a la UE.
D’aquesta quantitat, 24.598mi-

lions es dedicarien a finançar la
investigació d’alt nivell, inclosos
els projectes del Consell Euro-
peu de Recerca. Gairebé 18.000
finançarien projectes d’innova-

ció industrial, amb una atenció
especial a les pimes. I més de
31.700 milions es dirigirien a
projectes que reflecteixen els
reptes futurs de la UE: canvi cli-
màtic, transport sostenible,mobi-
litat, abaratiment de les energies
renovables, seguretat alimentà-
ria i envelliment de la població.
Brussel·les defensa que cal

veure aquestes partides “com a
inversions, no com a despesa”,
que la UE ha de donar contingut
a la seva aposta per una econo-
mia més moderna i, sobretot,
que un euro invertit a escala eu-
ropea en investigació té més va-
lor afegit que a escala nacional.
La Comissió Europea ha fet

comptes: “Entre el 2000 i el
2006, cada euro invertit en políti-
ca de cohesió va generar un
retorn de 2,1 euros. Per al 2020
s’espera que s’elevi a 4,2 euros
per cada euro que s’hi ha inver-
tit. En ciència i investigació el
retorn encara és més gran: en al-
guns casos, un euro invertit a es-

Espanya és el segon
país, per darrere
d’Alemanya, on més
persones han signat
a favor de la ciència
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150.000firmesper laciència
Àmpliamobilització per protegir l’R+D en els pressupostos de la UE

Horitzó 2020

PROJECTES
EUROPEUS
EMBLEMÀTICS

1. Accelerador
LHC del CERN.
L’Organització Euro-
pea de Recerca
Nuclear (CERN), amb
20 estats membres,
lidera la física de
partícules a nivell
mundial. Aquest any
ha presentat el desco-
briment del bosó de
Higgs, identificat als
detectors Atlas (a la
foto) i CMS, a l’acce-
lerador LHC

2. Laboratori
Europeu de Biolo-
gia Molecular. Vint
estats formen part de
l’EMBL, organització
de referència en
estudis de biologia i
biomedicina

3. Observatori
Austral Europeu.
L’organització
intergovernamental
d’astronomia euro-
pea té 15 estats
membres i una
gran xarxa de teles-
copis a Xile

4. Xarxa Prace de
supercomputació.
La xarxa Prace, que
ajuda Europa a man-
tenir la competitivi-
tat en R+D+I, té
25 estats membres,
Espanya és un dels
líders del projecte
gràcies als superordi-
nadors Mare Nos-
trum (a la foto),
del Barcelona Super-
computing Center
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“Europa necessita adoptar una estratègia que miri
cap endavant i estimular investigacions que suposin
un repte i en les quals l’èxit no estigui assegurat”

cala europea en genera fins a 14”,
afirma Janusz Lewandowski, co-
missari de Pressupostos.
Per guanyar-se el suport dels

líders dels Vint-i-set al pres-
supost (tots els països tenen
poder de veto), la proposta de
compromís elaborada per Her-
man van Rompuy, president del
Consell Europeu, preveu una re-
tallada del 7% (uns 11.000 mi-
lions) en la despesa proposada
per Brussel·les per competitivi-
tat, una partida àmplia que englo-
ba Horitzó 2020 i altres progra-
mes, com seguretat nuclear i el

projecte de navegació per sa-
tèl·lit Galileo.
Aquests moviments s’obser-

ven amb preocupació al Parla-
ment Europeu, que té poder de
veto en la matèria. “Tot pressu-
post per sota del que proposa la
ComissióEuropea significaria re-
baixar l’ambició”, ha advertit
Maria Carvalho (PPE), ponent
de l’informe parlamentari sobre
el programa Horitzó 2020. Car-
valho calcula que cada rebai-
xa de mil milions d’euros en
el pressupost suposaria renunci-
ar a 600 investigadors princi-

pals, 240 projectes de col·labora-
ció i 400 acords ambpetites imit-
janes empreses.
Atès que Van Rompuy ha con-

centrat les retallades en els ajuts
agrícoles i en el desenvolupa-
ment regional, els següents can-
didats a la tisora són la competiti-
vitat i les xarxes transeuropees
de transport i energia. El 2005 la
innovació ja es va emportar la pit-
jor part de les retallades d’última
hora de la cimera. Per França, la
despesa en agricultura és sa-
grada i absorbeix gairebé la mei-
tat del pressupost europeu (són
gairebé els únics ajuts públics
autoritzats per al sector), cosa
que condiciona enormement el
seu disseny.
A les objeccions d’Alemanya,

Suècia iHolanda al nivell de des-
pesa pressupostària proposada
per Brussel·les (volen retallar-lo

100.000 o 130.000 milions d’eu-
ros) se suma l’amenaça de veto
llançada pel britànic David Ca-
meron, que exigeix una retallada
global de 200.000 milions.
Van Rompuy ha presentat una

proposta de compromís que el re-
baixa uns 80.000milions, i a par-
tir d’aquí la tisorada només pot
anar en augment. No es descarta
que la cimera acabi sense acord i
que els Vint-i-set es tornin a ci-
tar el mes de febrer per mirar
d’apropar posicions.
Des dels centres de recerca de

Catalunya, la negociació sobre el
pressupost del programa Horit-
zó 2020 se segueix amb interès i
preocupació. “Els recursos euro-
peus sónmolt importants per als
investigadors de Catalunya”, ob-
serva Antoni Castellà, secretari
d’Universitats i Recerca de laGe-
neralitat. En un moment en què
el Govern central redueix de
manera dràstica el pressupost
per a R+D+I, els investigadors
catalans depenen de manera
creixent del finançament eu-
ropeu per tirar endavant els seus
projectes.c

CERN

LA FRASE

Alemanya, Suècia,
Holanda i el Regne
Unit exigeixen més
retallades; França
prioritza l’agricultura

Ariane 5. El coet
europeu domina el
mercat de llançament
de satèl·lits, però la
competència creixent
l’obliga a renovar-se

J. CORBELLA Barcelona

Un coet Ariane 5 renovat, més
potent que l’actual, que vola-
rà a partir del 2017; un coet
completament nou, més
versàtil i barat, que es dirà
Ariane 6 i que entrarà en
servei el 2021 o el 2022, i
una contribució a la futu-
ra càpsula Orion de la
NASAper enviar astronau-
tes a l’Estació Espacial In-
ternacional.
Són els tres grans

acords subscrits pels vint
estats membres de l’Agèn-
cia Espacial Europea
(ESA) en la reunióministe-
rial que ha tingut lloc
aquesta setmana a Nàpols
(Itàlia). La ministerial,
que es convoca cada dos a
quatre anys, és el màxim
òrgan de govern de l’ESA i
la reunió en què es de-
fineixen l’estratègia
espacial europea i
les inversions per
als anys següents.
Espanya, a diferèn-
cia d’altres països,
no ha estat repre-
sentada per cap
ministre –corres-
ponia al d’Indús-
tria, José Manuel
Soria–, sinó per un
secretari general.
La qüestió més

important que es
dirimia a Nàpols
era el futur dels co-
ets Ariane, que li-
deren el mercat

mundial de llançament de sa-
tèl·lits però s’enfronten a una
competència creixent. La
competència ve sobretot
dels coets Falcon, de la
companyia californiana
SpaceX, i en el futur pro-
bablement també vindrà
de coets xinesos.
L’Ariane 5 té l’avantat-

ge de ser més fiable que
els competidors, amb 52
llançaments seguits amb
èxit, i d’enlairar-se des
de la Guaiana Francesa,
on la proximitat a l’equa-
dor li permet aprofitar
més bé la rotació de la
Terra i ser més eficient
que els coets llançats des
d’altres latituds. Té l’in-
convenient, però, de ser
més car que els Falcon
d’SpaceX.
La delegació francesa
va arribar a Nàpols
amb l’objectiu d’apro-
var el desenvolupa-
ment d’un coet
completament
nou més barat i
flexible que l’Aria-
ne 5. Alemanya,
contràriament,
defensava mante-
nir l’Ariane 5 imi-
llorar-lo. L’acord
final preveu redis-
senyar la part su-
perior del coet ac-
tual per augmen-
tar-ne la capaci-
tat de llançament
en un 20% a par-
tir del 2017, però
les innovacions
es faran de mane-
ra que es puguin
incorporar la dè-
cada que ve a
l’Ariane 6.c

Europarenova
els seuscoets
L’Agència Espacial Europea comença
a treballar en el successor de l’Ariane 5

KONSTANTÍN NOVOSSIÓLOV, premi Nobel de Física del 2010 i primer signant de la carta


