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La pandèmia de la covid-19 ofereix una oportunitat única per com-
prendre	 com	 el	 sistema	 científic	 i	 tecnològic	 pot	 donar	 respostes	
a	 les	dificultats	que	afronta	 la	humanitat.	 Impulsar	el	 coneixement	 
encoratja la competitivitat, el creixement econòmic i el benestar.

Encara que la generació de coneixement és una eina clau per al pro-
grés,	l’ecosistema	de	la	recerca	i	la	innovació	presenta	desafiaments	
múltiples. Els més rellevants són els relacionats amb la formació, amb 
els	 vincles	 ciència-empresa	 i	 amb	 el	 finançament.	 En	 una	 realitat	 
global	en	què	el	capital	humà	marca	l’agenda	del	desenvolupament,	
és molt important facilitar les oportunitats formatives i laborals dels 
científics.

En els anys que vindran, la col·laboració entre ciència i empresa, 
com també la coordinació i la feina conjunta de les organitzacions 
publicoprivades, seran cabdals perquè Espanya i Portugal puguin 
absorbir	 d’una	 manera	 eficient	 les	 noves	 línies	 de	 fons	 del	 Pla	
de	 recuperació	 de	 la	 Unió	 Europea.	 Segons	 les	 anàlisis	 d’experts	
recollides en aquest Dossier, tots dos països en podran obtenir 
grans	beneficis	socials	si	se	centren	d’una	manera	més	clara	en	les	
persones i en les xarxes de persones i si promouen oportunitats de 
diàleg	i	comunicació.	En	última	instància,	el	motor	de	la	col·laboració	
i el progrés són les persones, i no només les institucions.

La	Fundació	”la	Caixa”	és	especialment	sensible	a	la	importància	de	la	
recerca en la societat. Per aquest motiu, aquest Dossier aprofundeix 
en	 les	 dinàmiques	 de	 la	 recerca	 en	 general,	 alhora	 que	 presenta	
una	panoràmica	àmplia	que	ofereixi	als	lectors	una	instantània	de	la	
situació tant a Espanya com a Portugal.

Editorial
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La recerca i la innovació a Espanya i Portugal s’han desenvolupat 
seguint	 camins	paral·lels,	 encara	que	amb	característiques	que	els	
diferencien. Aquest Dossier	presenta	una	anàlisi	dels	sistemes	d’R+D	
de tots dos països, en el context europeu i remarcant algunes de les 
moltes variables que els conformen.

El	 primer	 article	 presentat,	 a	 càrrec	 de	 Laura	 Cruz	 Castro,	 Luis	
Sanz Menéndez, Tiago Santos Pereira i Cláudia Sarrico, explora un 
dels pilars dels sistemes de recerca: les persones que hi treballen. 
Analitza	les	condicions	laborals	del	personal	investigador	en	l’àmbit	
de	la	ciència	i	la	tecnologia	i	exposa	els	desafiaments	principals	que	
ha d’afrontar.

El	 segon	 article,	 de	 Manuel	 M.	 Godinho,	 José	 Guimón,	 Catalina	
Martínez	 i	 Joana	 Mendonça,	 estudia	 els	 vincles	 entre	 ciència	 i	
empresa a partir dels principals indicadors disponibles. Malgrat que 
tenen trajectòries semblants, tots dos països han abordat el repte 
d’intensificar	aquesta	relació	a	través	de	polítiques	diferents,	la	qual	
cosa ofereix oportunitats per a l’aprenentatge mutu.

L’entrevista, amb el director de Ciència, Tecnologia i Innovació de 
l’OCDE,	permet	d’ampliar	el	focus	més	enllà	de	la	península	Ibèrica	
i	abastar	una	perspectiva	 internacional.	Andy	Wyckoff	parla	de	 les	
lliçons	que	 aprenem	 i	 de	 les	 dificultats	 a	 l’hora	de	 sumar	 esforços	
per afrontar les grans qüestions del nostre temps, com també les 
que	es	relacionen	amb	les	polítiques	globals,	l’ètica	i	les	tecnologies	
convergents.

Les ressenyes, de Leoncio López-Ocón i Tiago Brandão, ens aporten 
una	 altra	 dimensió	 de	 la	 ciència,	 la	 historiogràfica,	 i	 apel·len	 al	
passat per ajudar-nos a comprendre el present. S’hi comenten dues 
obres	 recents,	 una	 per	 cada	 país,	 que	 estudien	 quin	 ha	 estat	 el	
desenvolupament de la ciència en la història, la relació amb altres 
disciplines i com ha incidit en la construcció de les nacions ibèriques.

Finalment,	 la	 selecció	 de	 bones	 pràctiques	 ofereix	 un	 ventall	
d’iniciatives que ens parlen de com pot ser la recerca del futur, no 
tant	 pel	 que	 fa	 a	 les	matèries	 o	 els	 camps	 que	 abordarà,	 sinó	 en	
relació amb la manera en què es podria dur a terme perquè compleixi 
amb la seva missió última, que és la millora de la qualitat de vida de 
les persones.

Resum
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Visió global

Font: Eurostat, 2021.

Les dades s’expressen en estàndard de 
poder adquisitiu; això permet eliminar les 
diferències en els nivells de preus entre 
països i facilita, per tant, una comparació 
del PIB que reflecteix més acuradament 
la capacitat econòmica dels ciutadans de 
cada país. El volum de PIB per habitant en 

estàndard de poder adquisitiu s’expressa 
en relació amb la mitjana de l’Europa dels 
Vint-i-set (EU-27), que pren el valor 100. 
D’aquesta manera, si l’índex d’un país és 
superior a 100, el nivell de PIB per habitant 
d’aquest país és més alt que el valor mitjà de 
l’EU-27 i viceversa.

El PIB per habitant en estàndard de 
poder adquisitiu d’Espanya i Portugal 
l’any 2020 va ser inferior a la mitjana 
europea, amb un valor de 86 i 77, 
respectivament. Tots dos països van 
experimentar un retrocés al llarg del 
període 2010-2020

 Espanya     Portugal     EU-27120
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Indicadors 
de context general

Aquest apartat ofereix un context general 
als altres indicadors i dades que presenta el 

Baròmetre. Així, a partir d’una sèrie d’indicadors 
bàsics i índexs sintètics sobre temes socials, 

demogràfics i econòmics, la secció proporciona 
una visió global i temporal de la situació 

d’Espanya i Portugal en el context europeu. 

Selecció a cura

d’Anna Villarroya, 
professora d’Economia Aplicada 
Universitat de Barcelona

1. Nivell de desenvolupament econòmic

Producte interior brut per habitant en estàndard de poder adquisitiu
Espanya, Portugal i EU-27 (des del 2020) = 100
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DONES

SEXEPOBLACIÓ TOTAL

26,4% 27,2%

20,9%

HOMES

Visió global

El coeficient de Gini mesura la desigualtat  
en la distribució de la renda. Per facilitar-ne  
la interpretació, els valors (del 0 a l’1) es 
multipliquen per 100, de manera que  
oscil·len entre 0 i 100. Un coeficient pròxim 
al 0 indica una distribució més igualitària, 
mentre que un coeficient pròxim a 100 
implica una elevada concentració de la renda 
en un nombre reduït d’individus i, per tant, 
una desigualtat més gran. 

L’indicador AROPE de risc de pobresa 
i exclusió social recull una visió 
multidimensional de la pobresa i l’exclusió 
social que té en compte la població que es 
troba, com a mínim, en una d’aquestes tres 
situacions: 1) per sota del llindar de risc de 
pobresa; 2) en pobresa severa, i 3) en llars 
amb intensitat de treball baixa o nul·la. 

Font: Eurostat, 2021. / * Les dades del 2020 corresponen a l’any 2019.
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 CG sense comptar 
transferències (pensions o 
altres transferències socials 
monetàries)

 CG comptant les pensions (no 
inclou les altres transferències 
socials monetàries)

 CG, renda disponible 
equivalent (considerant totes 
les transferències socials 
monetàries)

El 2020, les transferències 
socials van tenir un 
efecte redistribuïdor molt 
més destacat a Portugal 
(23,2 punts) que no a 
Espanya (14,8 punts)

Font: Eurostat, 2021. / * Les dades del 2020 corresponen a l’any 2019.

Mentre que a Portugal 
el percentatge de dones 
en risc de pobresa i 
exclusió social es troba 
per sota de la mitjana 
europea, a Espanya se 
situa molt per damunt 

 Espanya     Portugal     EU-27

2. Desigualtat en la distribució de la renda 

Coeficient de Gini (CG)

3. Persones en risc de pobresa i exclusió social

Indicador AROPE de risc de pobresa i exclusió social per sexe
Espanya, Portugal i EU-27*, 2020

2010 2015 2020*

ESPANYA

2010 2015 2020*

PORTUGAL

2010 2015 2020*

EU-27

19,8%
20,2% 19,4%
21,8% 20,0%

25,6%
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Visió global

 Espanya     Portugal     EU-27      Dones   Homes

El 2020, la taxa de desocupació de les dones a 
Portugal (7,1%) s’acostava a la mitjana europea 
(7,2%) i s’allunyava de la taxa d’Espanya (17,2%)

Font: Eurostat, 2021.

Canvi de la població per causes naturals (naixements i morts)  
i per moviments migratoris (entrades i sortides). Espanya, Portugal i EU-27, 2020

5. Creixement o decreixement de la població

 Espanya     Portugal     EU-27     
 Canvi de la població per causes naturals     Canvi de la població per moviments migratoris

El 2020, la població espanyola va augmentar en 61.609 persones  
i la portuguesa, en 2.343 persones. Si no hi comptem els fluxos migratoris,  
la població hauria disminuït en 153.167 i 38.931 persones, respectivament 

Font: Eurostat, 2021.

4. Exclusió social del mercat de treball

Taxes de desocupació per sexe
Mitjana anual respecte a la població activa
Espanya, Portugal i EU-27, 2020
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Font: Eurostat, 2021.

ESPANYA

PORTUGAL

EU-27

Taxa d’atur dels joves 
(menors de 25 anys), 2020

38,3%

22,6%

17,1%
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7. Abandonament prematur de l’educació i la formació 
en els joves (18-24 anys)

La taxa d’abandonament prematur de 
l’educació i la formació recull el percentatge 
de joves de 18 a 24 anys que tenen com a nivell 

màxim d’estudis la primera etapa de l’educació 
secundària i que no segueixen cap mena 
d’educació o formació. 

Font: Eurostat, 2021.

 Espanya     Portugal     EU-27 

 Espanya     Portugal     EU-27 
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Font: Eurostat, 2021.

El 2020, el percentatge 
d’abandonament prematur 
de l’educació i la formació 
a Espanya es va situar per 

damunt de l’Objectiu Estratègia 
Europa 2020 (10%), mentre que 

Portugal es va situar per sota 
de l’objectiu fixat

A Espanya, la disparitat entre els percentatges  
d’abandonament prematur de l’educació i la formació d’ambdós 

sexes és molt més gran que a Portugal i a l’EU-27

30

10

6. Limitacions a la formació de capital humà

Taxa d’abandonament prematur de l’educació i la formació
Espanya, Portugal i EU-27, 2020

Per sexe, 2020

NOIES

11,6%
5,1%

8,0%

NOIS 12,6%
20,2%

11,8%
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Quins sectors inverteixen 
més en R+D?

Indicadors sobre  
recerca i desenvolupament

Aquesta secció presenta una sèrie d’indicadors clau sobre 
la recerca i el desenvolupament (R+D) a Espanya i Portugal. 
Aquests indicadors provenen de bases de dades europees i 

internacionals (Comissió Europea, Elsevier, Eurostat i OCDE).

A l’efecte dels indicadors recollits en aquest baròmetre, 
remarquem que, segons el Manual de Frascati 2015 de 

l’OCDE (Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, 
2018), la recerca i el desenvolupament comprenen el treball 

creatiu i sistemàtic dut a terme per augmentar el cabal de 
coneixements, incloent-hi el coneixement de la humanitat, 

la cultura i la societat, com també el disseny de noves 
aplicacions dels coneixements disponibles.

Selecció a cura

d’Anna Villarroya, 
professora  
d’Economia Aplicada  
Universitat de Barcelona

1. Despesa en R+D per sectors

En % del PIB, 2019

Font: Eurostat, 2021.

Font: Eurostat, 2021.

Per sectors, les empreses representen el percentatge més gran sobre la 
despesa en R+D. Espanya i Portugal, molt per sota de la mitjana de l’EU-27,  
van experimentar una tendència semblant al llarg del període 2009-2019:  

la inversió del sector empresarial es va mantenir estable, mentre que l’esforç 
del sector governamental i del privat no empresarial va minvar

1,0

0,5

2,0

1,5

0

2,5

Àustria Alemanya Dinamarca EU-27  
(des del 2020)

França Itàlia Portugal Espanya Grècia

Espanya

1,24%

EU-27 (des del 2020)

1,43%

Portugal

0,82%

Pressupost del Govern destinat a l’R+D 
(en % del pressupost públic total, 2019)

 Empreses
 Institucions d’educació superior
 Govern
 Institucions privades sense ànim de lucre (IPSAL)
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L’R+D en el  
sector empresarial

Font: Eurostat, 2021.

A Espanya i Portugal, la proporció d’empreses innovadores, com també el grau en 
què aquestes empreses col·laboren amb altres empreses i organitzacions, és més 
baixa que la mitjana de l’EU-27. A més a més, una gran part de la col·laboració en 
activitats d’R+D es desenvolupa amb empreses i organitzacions d’àmbit nacional

2. Empreses innovadores i cooperació empresarial en activitats d’R+D

EMPRESES QUE  
VAN DUR A TERME  

ACTIVITATS D’INNOVACIÓ  
ENTRE EL 2016 I EL 2018

EMPRESES INNOVADORES 
QUE VAN COL·LABORAR  
EN ACTIVITATS D’R+D,  

2018

Alemanya

Itàlia

Àustria

Grècia

Dinamarca

França

EU-27 (des del 2020)

Portugal

Espanya

 24,3%

 23,6%

 28,4%

 35,5%

 25,8%

 28,9%

 26,4%

20,9%

 25,0%

67,8%

 63,2%

 62,6%

 60,3%

 57,1%

 51,5%

 50,3%

 37,8%

 31,1%

3. Suport governamental directe (ajudes) i indirecte (incentius fiscals) a l’R+D empresarial 

El model de suport governamental a l’R+D empresarial difereix 
entre Espanya i Portugal, amb un predomini de l’ajuda directa 
en el cas d’Espanya i indirecta en el cas de Portugal

Font: OCDE, 2021.

En % del PIB, 2000-2018

SUPORT DIRECTE
 2000    2010    2018

SUPORT INDIRECTE
 2000    2010    2018
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Alemanya Austràlia Àustria Canadà Corea  
del Sud

Dinamarca Espanya França Grècia Itàlia OCDE Portugal
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El capital humà  
de l’R+D

4. Doctorats segons les diferents branques del coneixement, per sexe

Mentre que la participació de dones doctores a Portugal  
se situa per damunt de la mitjana de l’EU-27 en totes  

les branques de coneixement considerades, a Espanya la 
participació de dones doctores se situa per sota de la mitjana 
europea en les branques d’art, humanitats i ciències socials Font:  

Eurostat, 2021.

Font: European Innovation Scoreboard 2021.

Estudiants de doctorat estrangers en % del total d’estudiants de doctorat

5. Capacitat d’atracció de talent internacional

En %, 2019

%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 França
 Dinamarca
 Àustria

 Portugal

 UE
 Espanya
 Itàlia
 Alemanya

 Grècia
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40
El 2020, l’atracció de talent 
internacional es va situar per 
sota de la mitjana europea 
(18,7%) en el cas d’Espanya 
(17,2%) i per damunt de la 
mitjana (29,1%) en el cas de 
Portugal. Els darrers anys, la 
capacitat d’atracció de talent 
a Espanya ha minvat, mentre 
que a Portugal ha augmentat

 % d’homes
 % de dones

SALUT I 
BENESTAR

ART I 
HUMANITATS

CIÈNCIES 
SOCIALS, 

PERIODISME I 
INFORMACIÓ

CIÈNCIES 
NATURALS, 

MATEMÀTIQUES 
I ESTADÍSTICA ENGINYERIA

Portugal

Itàlia

França

Alemanya

EU-27 (des del 2020)

Grècia

Espanya

Àustria

Dinamarca

30,5 / 69,5

34,1 / 65,9

44,0 / 56,0

41,5 / 58,6

39,7 / 60,3

49,5 / 50,5

35,8 / 64,2

46,3 / 53,7

36,7 / 63,3

63,2 / 36,8

64,7 / 35,3

69,0 / 31,0

79,8 / 20,2

70,6 / 29,4

64,1 / 35,9

62,3 / 37,7

73,7 / 26,3

69,7 / 30,3

37,9 / 62,1

52,2 / 47,8

60,8 / 39,3

59,1 / 41,0

55,1 / 44,9

51,5 / 48,5

48,1 / 51,9

61,1 / 38,9

59,8 / 40,2

42,0 / 58,0

39,4 / 60,6

50,9 / 49,1

45,5 / 54,5

44,0 / 56,0

50,5 / 49,6

44,8 / 55,2

45,8 / 54,2

42,5 / 57,5

40,9 / 59,1

41,4 / 58,6

42,2 / 57,8

44,2 / 55,8

44,5 / 55,5

46,0 / 54,0

46,6 / 53,5

47,2 / 52,8

48,9 / 51,2
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A la majoria dels països de l’EU-27 hi ha  
una proporció més baixa de dones 
que treballen com a científiques o 
enginyeres que no pas d’homes en la 
mateixa situació. Portugal i Dinamarca 
en són l’excepció, amb uns percentatges 
de dones científiques i enginyeres que 
superen lleugerament la mitjana europea

Font: She Figures 2018, Comissió Europea, 2019.

6. Científics i enginyers per sexe

En % de la població 
activa total, 2017

HOMESDONES

Dinamarca

Portugal

EU-27 (des del 2020) 

Espanya

Alemanya

França

Àustria
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 3,7

 4,6
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2,7

Espanya i Portugal se situen per damunt de la mitjana europea en percentatge 
d’investigadores en tots els sectors considerats, si bé la participació  

més baixa correspon al sector empresarial i la més alta, al governamental

* Les dades d’Alemanya, Àustria, Dinamarca, França,  
Grècia i l’EU-27 corresponen al 2017. 

** Les dades d’Àustria, Dinamarca, França i Grècia corresponen al 2017.
Font: Eurostat, 2021.

 Govern**
 Empreses*
 Institucions d’educació superior**
 Institucions privades sense ànim de lucre (IPSAL)*
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7. Investigadores dones per sectors

En % del total de personal investigador, 2018
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Nota: el percentatge de publicacions 
científiques del país dins del 10% de les 

més citades a tot el món proporciona 
una mesura de l’excel·lència científica.

Font: European Innovation Scoreboard, 
Comissió Europea, 2021.

En % del total de publicacions 
científiques del país, 2020

9. Publicacions científiques 
dins del 10% de les més  
citades a tot el món

14%DINAMARCA

10%EU-27

11%ÀUSTRIA

9%FRANÇA

11%ALEMANYA

9%ESPANYA

11%ITÀLIA

9%GRÈCIA

9%PORTUGAL

Encara que Espanya  
i Portugal han augmentat 

la seva producció científica 
d’una manera significativa, 

l’impacte que tenen, 
mesurat com a publicacions 

molt citades, continua 
lleugerament per sota de la 

mitjana europea

Publicacions  
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8. Autoria de publicacions científiques per sexe

Font: The Researcher Journey Through a Gender Lens, Elsevier, 2020.

El percentatge de dones que publiquen  
a les àrees STEM a Espanya i Portugal és més alt 

que la mitjana europea, la qual cosa reflecteix que 
la proporció de dones investigadores en el sector 
acadèmic supera, al seu torn, la mitjana europea

M
A

T
EM

À
T

IQ
U

ES
EN

G
IN

Y
ER

IA
C

IÈ
N

C
IE

S 
 

SO
C

IA
LS

C
IÈ

N
C

IE
S 

D
E 

LA
 

C
O

M
PU

TA
C

IÓ

Dinamarca Alemanya Espanya EU-28 Itàlia França Portugal 

63,06
36,94

60,99
39,01

87,54
12,46

55,07
44,93

64,76
35,24

82,76
17,24

83,18
16,82

56,10
43,90

56,41
43,59

80,26
19,74

49,81
50,19

61,09
38,91

79,70
20,30

79,17
20,83

61,31
38,69

60,93
39,07

84,64
15,36

56,80
43,20

67,98
32,02

84,20
15,80

84,30
15,70

56,23
43,77

55,20
44,80

73,70
26,30

48,06
51,94

56,24
43,76

74,29
25,71

74,53
25,47

 % d’homes
 % de dones

A
RT

S 
I 

H
U

M
A

N
IT

A
T

S

58,16
41,84

56,74
43,26

76,97
23,03

48,36
51,64

56,19
43,81

75,54
24,46

74,14
25,86

51,68
48,32

48,14
51,86

48,08
51,92

73,08
26,92

42,49
57,51

73,74
26,26

69,83 
30,17

56,90
43,10

56,00
44,00

80,54
19,46

52,07
47,93

61,49
38,51

79,67
20,33

79,26
20,74



15Baròmetre

Resultats  
en innovació

10. Sol·licituds de patents a l’Oficina Europea de Patents

Per milió d’habitants, 2010-2020

La posició relativa d’Espanya i Portugal, pel que fa a sol·licituds de 
patents, es troba ben lluny de la dels països líders en innovació. 
No obstant això, el creixement al llarg del període 2010-2020 va 
ser superior a la mitjana europea (6%) tant a Espanya (23%) com, 

de manera molt remarcable, a Portugal (216%)
Font: Eurostat, 2021.
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Les patents d’un país 
són un indicador 

del resultat de 
la innovació i de 

l’avantatge competitiu 
de les seves empreses.

11. Dones inventores

Ràtio respecte als homes, 2013-2016

Font: She Figures 2018, Comissió Europea, 2019.

Encara que només una de 
cada deu persones inventores 
a Europa és dona, a Espanya 
la proporció és d’una de cada 
cinc i, a Portugal, d’una de 
cada quatre1:5ESPANYA

1:10EU-27

1:4PORTUGAL
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13. Índex d’economia i societat digital

Font: DESI, Comissió Europea, 2020.
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Tot i que és difícil definir 
i mesurar la innovació, 
no hi ha dubte que té una 
importància cabdal en 
l’economia, la societat i el 
medi ambient. És per això 
que s’han desenvolupat 
indicadors sintètics que en 
permeten recollir i mesurar 
els components més 
destacats. 

L’índex d’ecoinnovació 
proporciona una visió 
integral de la innovació 
des dels àmbits econòmic, 
ambiental i social. Parteix de 
setze indicadors agrupats en 
cinc dimensions: els inputs 
o entrades, els outputs o 
productes, les activitats, els 
resultats socioeconòmics  
i l’eficiència en els recursos. 

L’índex d’economia i societat 
digital (DESI) és un índex 
compost sobre l’acompliment 
digital a Europa que es calcula 
com la mitjana ponderada de 
cinc dimensions principals: 
connectivitat (25%), capital 
humà (25%), ús d’internet (15%), 
integració de la tecnologia 
digital (20%) i serveis públics 
digitals (15%).

12. Índex d’ecoinnovació

Font: índex d’ecoinnovació, Comissió Europea, 2021.

Espanya es troba 
entre els països 

líders en innovació 
mediambiental, mentre 
que Portugal se situa en 
una posició intermèdia
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Recursos humans  
per a la recerca a Espanya  
i Portugal 

La recerca és essencial per al creixement econòmic. Tanmateix, els recursos 
per a l’R+D a Espanya i Portugal són inferiors als de l’Europa dels Vint-i-set 
(EU-27). Aquest article compara l’estat actual dels recursos humans per a la 
recerca en ambdós països. Mitjançant una anàlisi de les condicions laborals 
dels investigadors en l’àmbit de la ciència i la tecnologia, exposa els problemes 
derivats d’una baixa taxa d’ocupació en el sector privat i de l’escàs atractiu de les 
carreres de recerca. El nombre de graduats universitaris i de doctorats dibuixa 
un panorama més optimista, però si els treballadors altament qualificats no 
s’incorporen al mercat de treball, es continuarà produint una fuga de cervells 
en aquests dos països.

Laura Cruz Castro i Luis Sanz Menéndez, Institut de Polítiques i Béns Públics del CSIC, Madrid, 
Espanya; Tiago Santos Pereira, Centre d’Estudis Socials (CES) de la Universitat de Coïmbra, 
Portugal; Cláudia Sarrico, Escola d’Economia i Gestió (EEG), Universitat del Minho i Centre per a 
la Recerca en Polítiques d’Educació Superior, Portugal
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Els investigadors a Espanya i Portugal: una tendència a la 
convergència truncada per la crisi financera mundial
Quan Espanya i Portugal es van incorporar a la Comunitat Econò-
mica Europea, el 1986, estaven molt per sota de la mitjana europea en 
matèria d’activitats científiques i d’inversions i recursos destinats a la 
recerca. En tots dos països, la despesa interior en R+D (GERD, segons 
les sigles en anglès) com a percentatge del PIB no arribava a un terç 
de la mitjana europea. Des d’aleshores, tant Espanya com Portugal 
han millorat d’una manera significativa la seva posició en recerca, 
a diferents velocitats i per camins diferents, i han avançat cap a la 
convergència amb la mitjana de la UE. Tanmateix, la Gran Recessió 
que va començar el 2008 va alentir aquest procés de convergència.

L’any 2019, el dèficit en matèria de GERD encara era significatiu, si 
bé s’havia produït una certa recuperació: Portugal se situava en el 
64% de la mitjana de l’EU-27 i Espanya en el 57%. Això no obstant, 
si es prenen en consideració els indicadors de recursos humans, es 
constata que la situació de Portugal és molt més favorable que la 
d’Espanya, ja que el nombre d’investigadors per cada mil treballadors 
del país lusità supera la mitjana de l’EU-27.

Font: Main Science and Technology Indicators (MSTI), OCDE, 2021-I. 

Portugal millora més ràpidament que Espanya 
en l’ocupació de personal de recerca

Gràfic 1. Total d’investigadors –equivalent a jornada completa– per cada mil ocupats 

 1986    2008    2019

Itàlia Espanya Grècia EU-27 Portugal Alemanya França Àustria Finlàndia

9

3

12

6

0

15



20

Alentiment de la convergència i reducció  
de la contribució a l’EU-27
L’evolució d’Espanya i Portugal s’ha d’analitzar en un context més 
ampli. L’any 2019, a l’EU-27 hi havia 1,85 milions d’investigadors (en 
equivalent a jornada completa); Portugal estava lleugerament per 
sobre dels 50.000 i a Espanya n’hi havia uns 144.000. Tots dos països 
representen, en conjunt, el 10,5% del total d’investigadors de l’EU-27 
i la seva la població equival al 12,9% de la població total de l’EU-27.

Des del 2005, a la Unió Europea (UE) hi ha més investigadors per 
cada mil habitants que als Estats Units, i aquest avantatge no para 
de créixer. En tot el món, el nombre d’investigadors ha augmentat 
d’una manera significativa, però l’impuls principal prové dels països 
asiàtics, i en especial de la Xina, que el 2014 va superar l’EU-27. L’any 
2019, la Xina acaparava més de 2,1 milions d’investigadors, i entre el 
Japó i Corea del Sud en tenien més d’1,1 milions.

A la península Ibèrica, la percepció social i els mitjans de comunica-
ció identifiquen el problema de la recerca i dels recursos humans en 
ciència i tecnologia com un problema permanent. De fet, les auto-
ritats polítiques no han intentat abordar la situació amb nous mis-
satges i polítiques fins fa ben poc. Amb tot, les millores en èpoques 
recents a Espanya i Portugal han estat insuficients. Entre el 2008 i 
el 2019, la xifra d’investigadors (en equivalent a jornada completa) a 
l’EU-27 va augmentar el 46%, però a Espanya i Portugal l’increment 
no va ser proporcional. Per consegüent, malgrat les lleus millores 
que s’han produït en tots dos països, la bretxa ibèrica ha augmentat, 
i la participació d’Espanya i Portugal en el total d’investigadors de 
l’EU-27 ha disminuït, sobretot en el cas d’Espanya. En efecte, l’actual 

2008-2019, %

Font: Eurostat, 2021.
 Respecte de l’EU-27_2008    Respecte de l’EU-27_2019
 Canvi en el nombre total d’investigadors d’un país (2008-2019)

Gràfic 2. Proporció del total d’investigadors de l’EU-27 per país,  
i canvi en el nombre total d’investigadors 
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contribució relativa d’Espanya i Portugal al conjunt d’investigadors 
de l’EU-27 és inferior a la de fa deu anys. La xifra absoluta d’inves-
tigadors en aquests dos països no ha recuperat fins fa ben poc els 
nivells anteriors a la crisi, i a Espanya el nombre d’investigadors que 
treballen en l’administració continua estant per sota del seu màxim 
històric. En canvi, Itàlia i Grècia -els altres dos països del sud d’Eu-
ropa del nostre grup comparatiu de països- han augmentat la seva 
participació i les seves xifres absolutes totals.

Espanya i Portugal haurien d’augmentar la proporció 
de personal investigador en el sector privat per tal de 
fomentar la innovació 
Tant a Espanya com a Portugal, el repte principal consisteix a aug-
mentar el nombre d’investigadors que treballen en el sector privat, 
atès que l’R+D a l’empresa impulsa la innovació. La despesa del sec-
tor privat en R+D i la contractació d’investigadors en el món de l’em-
presa estan interrelacionades i depenen de les estructures industrials 
de cada país. En aquest sentit, Espanya i Portugal s’estan quedant 
enrere amb relació als seus socis europeus.

A Àustria, França, Alemanya i Finlàndia, el percentatge del personal 
de recerca en el sector privat és superior a la mitjana de l’EU-27, que 
és del 55% -és a dir, el 55% del total d’investigadors treballen en el 
sector privat-, mentre que, a Espanya i Portugal, la proporció de per-
sonal investigador ocupat en el sector privat frega el 38% del total. Al 
país lusità, els investigadors es concentren en el sector de l’educació 
superior, mentre que a Espanya un percentatge significatiu treballen 
en l’administració.

Proporció d’investigadors per sector (%)

Proporció de  
la BERD respecte  

al PIB (%)

Font: Eurostat, 2021.

 Empreses
 Administració pública
 Educació superior
 Institucions privades sense ànim de lucre (IPSAL)
 BERD (en anglès): despesa empresarial en recerca i desenvolupament

 
Gràfic 3. Proporció d’investigadors per sector, i BERD com a percentatge del producte interior brut 
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Disposar de més investigadors en el sector privat no té un valor mera-
ment simbòlic, atès que millora la capacitat d’absorció de les empre-
ses; és a dir, el seu potencial per absorbir les tecnologies i el conei-
xement disponibles i incorporar-los als seus processos de producció 
i comercialització per augmentar la productivitat. El repte d’augmen-
tar el nombre d’investigadors que treballen en el sector privat es fa 
palès en observar que la despesa en R+D (BERD) com a percentatge 
del PIB a Espanya i Portugal equival aproximadament a la meitat de 
la mitjana de l’EU-27. Fins i tot la mitjana de l’EU-27, que representa 
l’1,67% del PIB, és molt inferior a la dels principals competidors d’Eu-
ropa, com els Estats Units (2,05%) i el Japó (2,60%).

Si tenim en compte l’evolució de les condicions de l’ocupació en el 
mercat laboral acadèmic, és probable que la xifra futura d’investi-
gadors postdoctorals que optin pel sector acadèmic sigui inferior a 
l’actual. Aquest canvi podria impulsar la creació d’unes condicions 
més favorables per a la contractació de personal investigador en el 
sector privat, si bé les oportunitats reals dependran de cada àmbit 
de recerca.

La precarietat en l’ocupació de personal investigador és 
més elevada a Portugal que a Espanya 
Tradicionalment, el sector públic de la recerca s’ha caracteritzat 
per unes condicions laborals més estables. Tanmateix, la precarie-
tat creixent dels llocs de treball per a investigadors postdoctorals en 
el món acadèmic implica que les oportunitats fora d’aquest àmbit 
poden oferir unes perspectives més favorables.

 
Gràfic 4. Tipus de contracte del personal investigador 

Font: OCDE 2018. Dades de 
l’Enquesta internacional de la 

ciència (ISSA, segons les sigles 
en anglès).

En % d’autors principals en publicacions científiques, 2018
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Un informe recent de l’OCDE sobre autors científics destaca la pre-
carietat que caracteritza les carreres acadèmiques arreu del món i 
la necessitat de diversificar tant les oportunitats de formació com 
les laborals. En aquest sentit, la situació a Espanya és millor que a 
Portugal. Mentre que a Espanya la majoria dels autors principals es 
beneficiaven de l’estabilitat que els oferia una ocupació indefinida, 
a Portugal més de la meitat tenien un contracte temporal, cosa que 
implicava fer front a una situació d’inseguretat laboral.

Menys ocupació en les activitats intensives  
en coneixement a Espanya i Portugal 
Per entendre l’impacte de la ciència i la tecnologia en l’economia en 
general, es pot observar la distribució de l’ocupació en les activitats 
intensives en coneixement (KIA, segons les sigles en anglès); és a dir, 
en aquells sectors d’activitats en què almenys una tercera part dels 
treballadors han cursat estudis superiors. Tant Espanya com Portugal 
presenten una taxa d’ocupació en aquesta mena d’activitats que se 
situa per sota de la mitjana de l’EU-27 i de la mitjana de la majoria 
dels països similars. Això indica que la demanda de treballadors qua-
lificats en els sectors KIA és més baixa que a la major part de la resta 

Accions per protegir els investigadors en condicions laborals precàries

L’expressió «precariat investigador» (el terme  
«precariat» és una combinació dels mots 
«precari» i «proletariat») s’ha encunyat 
per designar l’ampli grup d’investigadors 
que arreu del món estan sotmesos a unes 
condicions laborals precàries. Entre el 2014  
i el 2019, el nombre de doctorats als països 
de l’OCDE va augmentar el 25%. En la majoria 
dels casos, però, han de fer front a un llarg 
període postdoctoral en l’àmbit acadèmic 
i han d’encadenar beques i contractes 
temporals, sovint de curta durada o a temps 
parcial. Les dones es veuen afectades per 
aquestes condicions d’una manera superior 
i moltes acaben per abandonar el món 
acadèmic. 

L’OCDE formula un seguit de recomanacions 
i d’opcions polítiques per millorar les 
condicions laborals i el desenvolupament 
professional dels investigadors. Espanya 
i Portugal han implementat polítiques 
per abordar la precarietat de les carreres 
de recerca, sobretot en les fases inicials 
i intermèdies, en consonància amb les 
recomanacions de l’OCDE, però encara hi ha 
un ampli marge de millora.

Portugal ha desenvolupat recentment 
un marc jurídic per estimular l’ocupació 
científica i reduir la precarietat dels 
investigadors. Els nous Laboratoris 
Col·laboratius (CoLAB) fomenten la 
contractació d’investigadors en els sectors 
productiu, social i cultural. Portugal també 
ofereix beneficis fiscals a les empreses 
que contracten doctorats i supervisa els 
resultats de les polítiques en matèria 
d’ocupació científica.

Espanya ha creat el programa Ramón 
y Cajal per promoure la contractació 
d’investigadors en centres de recerca; el 
programa I3, que proporciona incentius 
econòmics a les universitats i als organismes 
públics de recerca per a la creació de llocs 
de treball permanents per a investigadors, 
i el programa Torres Quevedo, que ofereix 
incentius per a la contractació de doctorats 
en el sector privat. A més a més, es 
posarà en marxa una nova iniciativa que 
proporcionarà contractes indefinits als 
treballadors del sector públic que hagin 
ocupat una plaça interina durant un temps 
determinat. 

Font: adaptat de l’OCDE (2021b).
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d’Europa, fet que reflecteix una bretxa estructural. Aquesta bretxa 
també és molt significativa si s’analitza l’ocupació a Espanya i Portu-
gal en els sectors manufacturers més intensius en R+D -els sectors 
d’alta tecnologia i de tecnologia mitjana-alta-, molt per sota de la 
mitjana de la UE. 

Atesa la bretxa estructural que pateixen Espanya i Portugal en la 
demanda de treballadors d’alta qualificació, cal que aquests dos 
països impulsin nous desenvolupaments en els sectors intensius en 
coneixement. Això augmentarà la demanda de personal altament 
qualificat i, a la vegada, millorarà les qualificacions dels treballadors 
de les indústries tradicionals. 

Font: Eurostat, 2021.
 Activitats intensives en coneixement (empreses)
 Indústries d’alta tecnologia i de tecnologia mitjana-alta (2020)

A Espanya 
i Portugal, 
l’ocupació en els 
sectors intensius 
en coneixement 
és inferior a la de 
l’EU-27

Gràfic 5. Ocupació en la indústria d’alta tecnologia i en les activitats intensives en 
coneixement respecte de l’ocupació total
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Millors perspectives en els resultats de formació de 
graduats universitaris i de doctorats 
En la seva Estratègia Europa 2020, la UE es va fixar l’objectiu que 
el 40% de la població de 30 a 34 anys hagués cursat estudis supe-
riors. Quan es va proposar aquest objectiu, l’any 2010, Portugal pre-
sentava un nivell significativament inferior, però Espanya ja l’havia 
assolit. Des d’aleshores, Portugal ha millorat d’una manera notable 
(del 21,6%, l’any 2011, al 39,6%, l’any 2020), però encara queda molt 
lluny d’altres països. Espanya ha avançat més lentament, però se 
situa, amb un 44,8%, per sobre de la mitjana de l’EU-27. Si bé aques-
tes xifres indiquen la presència d’una força de treball cada cop més 
qualificada, és important destacar que la proporció d’estudiants 

Font: Eurostat, 2021.

Percentatge de la població amb un títol superior:   2008   2020
 Percentatge d’estudiants d’educació superior matriculats en STEM (2019)

Gràfic 6. Titulats amb educació superior en la població de 30-34 anys, 2008 i 2020 (% de la població)  
i matriculació en estudis superiors STEM, 2019 (% del total de matriculats) 
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universitaris matriculats en carreres de ciències, tecnologia, engi-
nyeria i matemàtiques (STEM, segons les sigles en anglès) és rela-
tivament baixa en tots dos països, encara que Portugal avantatja 
lleugerament Espanya.

Si bé l’educació superior constitueix la base més àmplia de la forma-
ció avançada, tant Espanya com Portugal han fet inversions signifi-
catives en la formació de doctorats. Això els ha permès assolir un 
percentatge de nous doctorats amb relació a la població que es cor-
respon aproximadament amb la mitjana de l’EU-27, tot i que encara és 
molt inferior al d’altres països, com Alemanya i Finlàndia. Cal desta-
car que, tant a Espanya com a Portugal, els estudiants comencen els 
programes de doctorat a edats superiors a la mitjana de l’EU-27. Això 
vol dir que obtenen el títol a edats més tardanes, fet que pot repercu-
tir en l’ocupació. Tanmateix, els progressos d’Espanya i Portugal en la 
formació de doctorats obren oportunitats per al futur.

Font: Eurostat, 2021.

Gràfic 7. Nous doctorats per cada mil habitants

2019

Tant Espanya com Portugal  
han fet inversions significatives  

en la formació de doctorats 

Alemanya Finlàndia Àustria EU-27 Portugal França Espanya Grècia Itàlia

0,34

0,25

0,20 0,19

0,32

0,20 0,19

0,16

0,13

Espanya i Portugal presenten 
la mateixa proporció  

de nous doctorats que la 
mitjana de l’EU-27

0,19



27Articles

Cruz-Castro, L., i L. sanz-Menéndez 
(2016): «The effects of the economic 
crisis on public research: Spanish bud-
getary policies and research organiza-
tions», Technological Forecasting and 
Social Change, 113, part B, 157-167. 

OCDE. (2021a): OECD Science, Tech-
nology and Innovation Outlook 2021: 
Times of Crisis and Opportunity, OECD 
Publishing. 

OCDE. (2021b): «Reducing the precarity 
of academic research careers», OECD 
Science, Technology and Industry Policy 
Papers, 113, OECD Publishing. 

sanz-Menéndez, L., i L. Cruz-Castro 
(2017): «La recerca a Espanya: les 
actituds de les empreses, els Governs 
i els ciutadans», a Dossier Recerca i 
innovació: què ens hi juguem?, L’Obser-
vatori Social de la Fundació ”la Caixa”. 

Referències

Conclusions
L’existència de treballadors qualificats és una condició essencial per 
donar suport al desenvolupament de la recerca i poder generar el 
coneixement que promou la competitivitat, el creixement econòmic 
i el benestar. Espanya i Portugal, que partien d’unes posicions clara-
ment desavantatjoses abans d’incorporar-se a la UE, han desenvolu-
pat els seus recursos humans d’una manera sistemàtica, però aquest 
procés ha patit alguns contratemps amb les recents crisis econò-
miques. La implicació limitada del sector privat en la recerca i les 
precàries condicions de treball dels investigadors, així com la manca 
d’oportunitats laborals en l’àmbit de l’empresa, continuen sent un 
repte per a aquests dos països. 

La proporció d’ocupació en activitats de coneixement intensiu es 
manté molt per sota de la dels països similars. Aquestes conclusions 
assenyalen la importància de reforçar les polítiques centrades en la 
demanda per millorar la base de coneixements de l’economia. Això 
és important, sobretot, si es considera d’una manera paral·lela a les 
dades de la formació superior, en què Espanya i Portugal han millorat 
significativament, fins al punt que en alguns casos se situen per sobre 
de la mitjana de la UE. Hi ha el risc, però, que els desequilibris entre 
l’oferta i la demanda d’investigadors obliguin els treballadors d’alta 
qualificació a emigrar si no poden trobar oportunitats de desenvolu-
pament professional en el seu país. Aquest fenomen ja es va produir, 
en certa manera, després de la crisi financera mundial del 2008. Les 
polítiques de recuperació després de la pandèmia de covid-19, la qual 
també ha afectat el sistema de recerca i d’innovació, seran una opor-
tunitat cabdal per millorar la demanda de recursos humans en ciència 
i tecnologia. Aquestes polítiques són fonamentals per garantir que 
Espanya i Portugal no hagin de fer front contínuament a una fuga 
de cervells i que, per contra, els seus recursos humans siguin cada 
vegada més una font de competitivitat i benestar.
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un potencial d’innovació 
sense explotar?

Els vincles ciència-empresa a Espanya i Portugal:

28

Paraules clau: ciència, recerca, empresa, sector privat, economia del coneixement

Espanya i Portugal se situen per darrere de les economies europees més avan-
çades pel que fa als indicadors clau en matèria de vincles ciència-empresa, 
com ara la generació de patents per part d’universitats i d’organismes públics 
de recerca, les copublicacions publicoprivades, el finançament privat de 
recerca i desenvolupament (R+D) en l’educació superior, i la mobilitat dels 
doctorats cap al sector industrial. Malgrat que presenten trajectòries similars, 
tots dos països han abordat el repte d’intensificar els vincles ciència-empresa 
mitjançant polítiques diferents, la qual cosa es tradueix en oportunitats 
d’aprenentatge mutu i d’intercanvi de bones pràctiques.
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Madrid; Catalina Martínez, Institut de Polítiques i Béns Públics, Consell Superior d’Investigacions 
Científiques (IPP-CSIC); Joana Mendonça, IN+ Centre for Innovation, Technology and Policy 
Research, IST, Universitat de Lisboa
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Espanya i Portugal se situen per darrere de les economies 
europees més avançades pel que fa als indicadors  
clau en matèria de vincles ciència-empresa
Aquest article destaca que els vincles ciència-empresa a Espanya  
i Portugal són més febles que en altres economies més avançades de 
la Unió Europea (UE), si bé en els darrers anys s’han observat millores 
en aquest àmbit. La comparació s’ha dut a terme a partir de la mitjana 
de l’Europa dels Vint-i-set (EU-27) i de quatre estats membre con-
crets: dos països més grans (França i Alemanya) i dos de més petits 
(Àustria i Finlàndia). 

La xifra de patents acadèmiques se situa per sota  
de la mitjana de la UE 
Una manera de mesurar l’impacte previst de la recerca acadèmica 
en la innovació consisteix a analitzar les patents generades per uni-
versitats i organismes públics de recerca. Segons indica el gràfic 1, a 
principis de la dècada del 2000, tant Espanya com Portugal van pre-
sentar menys de cinquanta sol·licituds per bilió d’euros de producte 
interior brut davant l’Oficina Europea de Patents (OEP); ara bé, a la 
segona meitat de la dècada del 2010, la xifra de sol·licituds presen-
tades gairebé va arribar a les dues-centes. A més a més, la bretxa 

 
Gràfic 1. Xifra de sol·licituds de patent presentades davant l’Oficina Europea de Patents (OEP) per 
part d’universitats i d’organismes públics de recerca per bilió d’euros de producte interior brut anual

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de patents de la Base de dades mundial d’estadístiques de patents (PATSTAT)  
de l’Oficina Europea de Patents, consultada l’octubre del 2020, i de les dades sobre el producte interior brut  

del Banc Mundial i del Banc Central Europeu, en euros constants (sobre la base del 2010).

Tant a Espanya com a Portugal, la xifra de patents 
acadèmiques amb relació al producte interior brut 
encara se situa per sota de la mitjana de la UE,  
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relativa d’Espanya i Portugal amb relació a França i, sobretot, a Ale-
manya, ha anat disminuint des de principis de la dècada del 2000, 
tot i que en el darrer decenni Portugal ha experimentat un increment 
més accentuat que Espanya. Àustria i Finlàndia han seguit tendències 
similars i en els últims anys s’han apropat a la mitjana europea. 

La proporció de patents acadèmiques supera la mitjana de 
la UE, mentre que la proporció de patents generades pel 
sector empresarial és inferior 
El gràfic 2 subratlla la importància de la proporció de patents aca-
dèmiques (superior a la mitjana europea) amb relació a la xifra total 
de sol·licituds davant l’OEP. Aquest percentatge elevat és una con-
seqüència natural del baix nombre de patents generades pel sector 
empresarial, tant a Espanya com, sobretot, a Portugal, però també 
reflecteix la important millora del potencial científic i tecnològic de 
les universitats i dels organismes públics de recerca al llarg de les 
dues últimes dècades. Des de principis de la dècada del 2000, com 
a mínim, les institucions acadèmiques d’Espanya i Portugal han creat 
oficines de transferència de tecnologia i altres estructures similars 
que han contribuït a promoure el potencial comercial de les seves 
tecnologies i a explotar les seves carteres de patents. Atès que pre-
sentar una sol·licitud de protecció per mitjà de patents davant l’OEP 
és un procés relativament complex i costós, sovint les institucions 
acadèmiques europees s’adrecen, en primer lloc, a les seves oficines 

Gràfic 2. Percentatge de sol·licituds de patents presentades per universitats  
i organismes públics de recerca sobre el total de sol·licituds presentades davant l’OEP

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de patents de la Base de dades mundial d’estadístiques  
de patents (PATSTAT) de l’Oficina Europea de Patents (consultada l’octubre del 2020).  

Nota: OEP = Oficina Europea de Patents.
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nacionals de patents; més endavant, si estan convençudes del poten-
cial econòmic dels seus invents, presenten la sol·licitud de protecció 
per mitjà de patents davant l’OEP.

Les copublicacions publicoprivades són escasses
A més de les patents, un altre indicador que es pot emprar per mesurar 
els vincles ciència-empresa és el nombre d’articles científics publicats 
per coautors d’institucions públiques i privades. En aquest indicador, 
tant Espanya com Portugal se situen molt per sota de la mitjana de 
l’EU-27 (gràfic 3). El 2018, es van registrar 44 copublicacions publi-
coprivades per milió d’habitants a Portugal i 53 a Espanya, mentre que 
la mitjana de l’EU-27 va ser de 91, i la xifra va augmentar fins a 149 en 
el cas d’Alemanya. Tanmateix, s’observa una tendència positiva en tots 
dos països, amb un augment, entre el 2012 i el 2018, del 30% a Portu-
gal i del 14% a Espanya, en comparació amb un increment mitjà del 
13% al conjunt de l’EU-27. A diferència de l’indicador de patents, l’in-
dicador de copublicacions és molt útil per comprendre la cooperació 
ciència-empresa en l’àmbit de la recerca acadèmica; no obstant això, 
ateses les limitacions que presenta, cal utilitzar-lo amb precaució. 
Les copublicacions són col·laboracions els resultats de les quals es 
comparteixen amb la comunitat acadèmica en revistes científiques, 
mentre que els vincles ciència-empresa solen donar lloc a coneixements 
d’accés restringit, protegits per patents, contractes i acords de 
confidencialitat. Encara que la tendència cap a una ciència més  
oberta també es manifesta en el camp dels vincles ciència-empresa,  
les copublicacions publicoprivades continuen sent limitades.

Gràfic 3. Copublicacions publicoprivades 

Font: European Innovation Scoreboard 2020, Comissió Europea.
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Gràfic 4. Percentatge de doctorats  
entre la població de 25 a 64 anys

Font: OCDE (2019).

Espanya i Portugal tenen menys  
doctorats que altres països de la UE

Pocs doctorats treballen en empreses privades 
Les institucions acadèmiques contribueixen també a la recerca i a 
la innovació empresarial mitjançant la formació d’investigadors 
que més endavant poden ser contractats per empreses. Les dades 
del 2017 assenyalen que el 0,7% de la població portuguesa d’entre 
25 i 64 anys i el 0,75% de l’espanyola tenien un doctorat (gràfic 4). 
Aquests percentatges equivalen aproximadament a la meitat del cor-
responent a Alemanya, i també se situa molt per sota de les xifres de 
països com ara Àustria, Finlàndia i França. A més a més, un repte que 
han d’afrontar tant Espanya com Portugal és la limitada mobilitat dels 
doctorats cap al sector privat. Segons les últimes xifres de la base 
de dades de l’OCDE sobre l’evolució de la carrera professional dels 
doctorats, a Espanya i Portugal tan sols prop del 6% dels doctorats 
treballen en empreses privades. Per fer front a aquest repte, tots dos 
països han implantat no fa gaire nous instruments de política pública 
per tal de promoure la mobilitat dels doctorats cap al sector privat 
(vegeu el requadre 1).

El foment de la col·laboració i el cofinançament 
Per tal de fomentar la cooperació entre ciència i empresa en matè-
ria d’R+D, els programes de finançament competitiu se solen centrar 
en projectes de col·laboració entre socis de l’àmbit acadèmic i les 
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A Espanya, el programa Torres 
Quevedo ofereix, des del 2001, 
incentius a les empreses privades 
que contracten doctorats. Les 
empreses seleccionades reben 
subvencions per pagar els seus sous 
i les contribucions a la Seguretat 
Social durant un període màxim de 
tres anys, amb algunes variacions 
segons el tipus d’empresa i la mena 
de projecte (recerca industrial, 
desenvolupament experimental  
o estudis de viabilitat). El 2020, el 
programa Torres Quevedo disposava 
d’un pressupost anual de 15 milions 
d’euros, similar al de l’any anterior, en 
què es van adjudicar 176 contractes. 

Durant els darrers anys, els 
governs d’Espanya i de Portugal 
han impulsat nous instruments de 
política per augmentar el nombre 
de doctorats que s’incorporen  
a empreses privades. 

Portugal també ha prioritzat l’etapa predoctoral, 
però ho ha fet amb un enfocament diferent. 
Les Col·laboracions Internacionals en Ciència, 
Tecnologia i Educació Superior, que es van iniciar 
el 2006, posen en contacte diverses universitats 
portugueses amb universitats internacionals 
de prestigi -com ara l’Institut Tecnològic de 
Massachusetts (MIT), la Universitat Carnegie 
Mellon i la Universitat de Texas a Austin- amb 
la finalitat de desenvolupar programes d’estudis 
avançats i de doctorat en sectors clau per 
millorar l’ocupabilitat i l’orientació empresarial 
de les persones que obtenen el títol de doctor. 
Les empreses portugueses s’impliquen cada 
vegada més en aquests programes de doctorat 
mitjançant un programa d’«afiliació industrial» 
que els permet de participar en activitats de 
recerca i en la formació de graduats especialitzats. 
Això ha facilitat la creació de xarxes temàtiques 
molt eficaces mitjançant projectes orientats a 
promoure nous coneixements i a explotar noves 
idees en col·laboració amb les empreses. El 
programa MIT-Portugal, per exemple, se centra 
en l’àmbit dels «sistemes d’enginyeria», i posa 
l’accent, sobretot, en els complexos processos 
associats a la producció industrial, l’energia 
sostenible, la bioenginyeria i els sistemes de 
transport, a més de dur a terme iniciatives d’R+D 
en estreta col·laboració amb els seus socis 
empresarials. 

Al marge de potenciar les col·laboracions amb 
institucions estrangeres, es podria explotar 
més la mobilitat del professorat, com també les 
dobles afiliacions amb empreses. Això permetria 
d’aprofitar el potencial dels investigadors 
espanyols i portuguesos que viuen a l’estranger  
i de les seves xarxes internacionals.

A Espanya, les darreres iniciatives 
polítiques se centren en l’etapa 
predoctoral, de manera que es 
concedeixen subvencions per al 
desenvolupament dels «doctorats 
industrials». El 2014 es va implantar 
un programa d’àmbit estatal, 
però, a més a més, molts governs 
autonòmics, com ara els d’Andalusia, 
País Basc, Catalunya, Madrid, 
Navarra, Múrcia i la Comunitat 
Valenciana, també disposen dels 
seus propis programes, els quals 
permeten cofinançar la contractació 
d’estudiants de doctorat per part 
de les empreses i la seva inscripció 
en estudis doctorals, així com les 
beques per a estades de recerca 
durant la realització de la tesi, que 
ha d’estar codirigida per tutors de 
l’àmbit empresarial i acadèmic. 
El pressupost anual del programa 
estatal va ser de 4 milions d’euros 
l’any 2020, i el 2019 es van adjudicar 
61 contractes.

En comptes d’oferir ajudes per pagar els 
sous dels doctorats, el país lusità ha optat 
per concedir beneficis fiscals. Els incentius 
fiscals per promoure iniciatives d’R+D a les 
empreses fomenten explícitament la contractació 
de doctorats en l’àmbit de la recerca i el 
desenvolupament mitjançant la concessió de 
crèdits equivalents al 120% del seu sou. Des del 
2015, les empreses s’han beneficiat d’aquests 
avantatges a un ritme creixent, amb un increment 
del 30% en la xifra de doctorats contractats per 
empreses entre els anys 2016 i 2018. 

ESPANYA

PORTUGAL

Requadre 1. Foment de la mobilitat dels doctorats cap al sector privat
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un dels instruments polítics en matèria d’innovació més rellevants de 
tota la UE. Últimament, tots dos països han posat en marxa ambici-
osos programes de polítiques públiques destinats a crear consorcis 
ciència-empresa i laboratoris conjunts, centrats en camps de recerca 
estratègics (vegeu el requadre 2). 

Els responsables polítics d’Espanya i Portugal també podrien consi-
derar l’adopció de noves reformes normatives i d’avantatges fiscals 
com a incentiu perquè les empreses privades financin més recerca 
universitària. Segons es desprèn del gràfic 5, el percentatge d’inici-
atives universitàries de recerca i desenvolupament finançades pel 
sector empresarial és força més elevat a Espanya (5,5%) que a Portu-
gal (2%). Malgrat que totes dues xifres se situen molt per sota de la 
mitjana de la UE, i a una distància encara més gran d’Alemanya, cal 
destacar que el percentatge d’Espanya és superior al de França i al de  
Finlàndia. Si s’analitza la tendència des del 2007, es constata que a 
Espanya, a diferència del que ha succeït a Portugal, aquest percen-
tatge ha disminuït significativament. 

Gràfic 5. Percentatge de l’R+D en l’àmbit de l’educació superior 
finançat pel sector empresarial 

Font: OECD Main Science and Technology Indicators (consulta feta el 25 de març del 2021; OECD.Stat).
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Requadre 2. Creació d’associacions publicoprivades en matèria d’R+D en àmbits estratègics

No fa gaire, Espanya i Portugal han 
endegat nous programes de polítiques 
destinats a la creació de consorcis d’R+D 
entre institucions científiques i empreses 
mitjançant associacions publicoprivades. 
Aquests consorcis s’han establert en 
determinats àmbits de recerca estratègica 
en consonància amb les necessitats de la 
indústria i els reptes de la societat. 

Els programes impulsats a Espanya i 
Portugal s’inscriuen en iniciatives similars 
adoptades en altres països europeus. 
Representen un canvi d’orientació 
important, atès que deixen de donar un 
suport puntual a transferències lineals de 
tecnologia entre parts separades i passen 
a impulsar una col·laboració ciència-
empresa molt més ambiciosa, amb la 
finalitat de promoure conjuntament 
iniciatives d’R+D d’acord amb una 
missió específica. En el cas d’Espanya, 
la combinació de polítiques aplicades 
a acords de col·laboració comprèn 
més instruments polítics que en el 
cas de Portugal, i això provoca alguns 
solapaments i complexitats. A diferència 
dels programes espanyols, que pivoten 
al voltant dels projectes, l’estratègia 
portuguesa promou la creació de 
laboratoris conjunts com a noves entitats 
sostenibles a llarg termini, amb la voluntat 
que es tradueixin en col·laboracions 
publicoprivades més intenses i obertes. 

El 2014, Espanya va posar en marxa el 
programa Retos Colaboración per donar 
suport a projectes de desenvolupament 
experimental duts a terme d’una manera 
conjunta per empreses i organismes de 
recerca, durant un període d’entre dos 
i quatre anys, que abordin reptes de la 
societat mitjançant el desenvolupament de 
noves tecnologies, productes i serveis.  
Així mateix, el 2020, el Centre de 
Desenvolupament Tecnològic i Industrial 
(CDTI) va publicar la primera convocatòria 
del programa Misiones Ciencia e 
Innovación, la qual va donar lloc a la 
selecció de 24 grans projectes estratègics 
d’R+D que seran desenvolupats per 
consorcis empresarials en un període 
d’entre dos i quatre anys i que tenen com 
a finalitat aportar solucions a importants 
desafiaments en àmbits específics. 
Aquest programa exigeix que almenys 
el 20% del pressupost se subcontracti 
a universitats i organismes públics de 
recerca. D’altra banda, el 2021, l’Agència 
Estatal de Recerca va implementar un 
programa nou, anomenat Proyectos 
en Líneas Estratégicas, que té com a 
objectiu donar suport, durant un període 
de tres anys, a projectes de col·laboració 
publicoprivada i interdisciplinària en àrees 
estratègiques específiques, finançats pel 
Fons de Recuperació i Resiliència de la 
UE. La nova convocatòria Líneas permet 
que els organismes públics de recerca 
liderin aquests projectes i no es limitin a 
actuar com a subcontractistes de projectes 
gestionats per empreses, com passa amb el 
programa Misiones Ciencia e Innovación, 
ni com a participants en projectes liderats 
per la indústria, com és el cas del programa 
Retos Colaboración. 

A Portugal, el 2018 es va posar en marxa 
el programa Laboratoris Col·laboratius 
(CoLAB) per tal d’impulsar una 
col·laboració més intensa entre ciència 
i empresa a través d’associacions 
publicoprivades i contribuir a la creació 
de llocs de treball de perfil científic. 
Els CoLAB es poden constituir com a 
organitzacions sense ànim de lucre o bé  
com a empreses lucratives. Entre 
els socis dels CoLAB hi ha unitats 
de recerca d’institucions d’educació 
superior, laboratoris de recerca públics, 
organitzacions intermediàries, empreses 
i associacions empresarials. Disposen 
d’un alt percentatge de finançament 
privat i es dediquen, principalment, a 
dur a terme recerca aplicada per prestar 
serveis professionals d’R+D a les empreses 
i donar resposta als reptes de la societat. 
Està previst que aquests centres funcionin 
d’acord amb una estructura en què un terç 
del finançament sigui públic, un terç sigui 
privat i un altre terç sigui competitiu. Fins 
ara s’han constituït un total de 35 CoLAB, 
que mobilitzen unes cent vint empreses 
privades. 
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Nous horitzons
En els pròxims anys, la col·laboració ciència-empresa i les associaci-
ons publicoprivades seran cabdals perquè Espanya i Portugal puguin 
absorbir d’una manera eficient els nous fluxos de finançament euro-
peus que es posaran a disposició en el marc del Pla de recuperació 
Nova Generació UE de la Comissió Europea. Tenint en compte que tots 
dos països han adoptat polítiques diferents en els últims anys, seria 
molt interessant intercanviar informació sobre aquestes experiències 
i fomentar l’aprenentatge mutu. Així, per exemple, Espanya podria 
aprendre de les iniciatives impulsades recentment a Portugal per 
desenvolupar laboratoris conjunts amb socis acadèmics i empresari-
als i crear programes de doctorat en col·laboració amb prestigioses 
institucions internacionals, amb l’objectiu de millorar l’harmonitza-
ció entre la recerca acadèmica i les necessitats empresarials. D’altra 
banda, després d’avaluar en detall l’experiència espanyola, Portugal, 
en comptes de limitar-se a introduir nous incentius fiscals a l’R+D, 
podria estudiar la possibilitat d’oferir mesures de finançament parcial 
per a la contractació d’investigadors doctorals i postdoctorals per 
part de les empreses. 

La promoció dels vincles ciència-empresa comporta un ampli ven-
tall d’instruments polítics complementaris adreçats tant a l’àmbit 
acadèmic com a l’empresarial, de manera que s’ofereixin incentius 
perquè tots dos puguin col·laborar. Cal que la combinació de políti-
ques també tingui en compte els diferents canals formals i informals 

Tenint en compte que tots dos països  
han adoptat polítiques diferents en els últims anys, 

seria molt interessant intercanviar informació  
sobre aquestes experiències  

i fomentar l’aprenentatge mutu
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que permeten l’intercanvi de coneixements científics i empresarials, 
i que eviti el tradicional biaix exclusivament a favor de patents, publi-
cacions i noves empreses. De vegades, és possible que aquest biaix 
respongui més a la necessitat d’obtenir una bona posició en classifi-
cacions i avaluacions basades en indicadors quantitatius que no pas 
a la voluntat que la transferència de coneixements esdevingui una 
prioritat en els objectius i pressupostos de les universitats i dels orga-
nismes de recerca. En concret, cal que les polítiques adoptades a 
Espanya i Portugal se centrin més clarament en les persones i en les 
xarxes de persones i que promoguin tant la mobilitat intersectorial 
com les oportunitats de diàleg i de comunicació, atès que, en últi-
ma instància, són les persones, i no solament les institucions, les que 
impulsen la col·laboració.  

Una altra premissa clau consisteix a simplificar les normatives i a reduir 
les barreres a la col·laboració publicoprivada, a la mobilitat intersec-
torial del capital humà i a l’emprenedoria acadèmica, de manera que, 
amb el temps, es puguin crear vincles sòlids ciència-empresa basats 
en la confiança i en la igualtat de condicions. Malauradament, per 
aconseguir aquestes transformacions no n’hi ha prou amb canviar la 
legislació, amb garantir la coordinació entre ministeris i entre nivells 
de polítiques diferents, amb reforçar els incentius individuals i insti-
tucionals per a la transferència de coneixements, ni amb «importar» 
les millors pràctiques internacionals. Cal que tots dos països també 
duguin a terme una renovació profunda del teixit industrial. Cal que 
fomentin polítiques que abordin amb rigor els canvis estructurals  
i que vagin acompanyades de noves pràctiques empresarials i 
de noves empreses que augmentin l’eficàcia de les interaccions  
ciència-empresa. Aquests canvis requereixen una combinació de 
diferents polítiques públiques que enforteixin les institucions inter-
mediàries, com també el creixement de les empreses basades en 
la tecnologia i el de les associacions tecnològiques a escala glo-
bal, de manera que sigui possible desplegar el potencial tècnic i  
industrial necessari per aprofitar les noves oportunitats que sorgeixin en  
els mercats.
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E Entrevista

Vivim un moment decisiu, amb 
diverses amenaces climàtiques, 
pandèmiques i demogràfiques, 
però també amb més capacitat 
tecnològica que mai per mirar de 
frenar-les. Podem ser optimistes?
Hem de ser-ho, perquè cal i perquè tenim 
raons per ser-ne. Si mirem què ha passat 
durant la pandèmia de la covid-19, veurem 
que el sistema científic i tecnològic s’ha 
mobilitzat, s’ha vigoritzat i ha donat 
respostes a les dificultats plantejades, 
tot i treballar sota circumstàncies molt 
dures. Els governs també han treballat 
braç a braç amb les empreses, hi han 
dedicat molts diners i han redoblat 
l’esforç en R+D. S’ha demostrat que la 
inversió continuada i a llarg termini en 
recerca tenia sentit. Això és el que ha de 

fer el sector públic. La recerca no es pot 
encendre i apagar com si res.

L’obtenció tan accelerada d’una 
vacuna anticovid és la millor prova de 
la importància de l’R+D?
Efectivament, l’obtenció en tan poc temps 
de la vacuna ha estat impressionant. 
La covid-19 ha demostrat que aquests 
problemes globals poden esdevenir una 
realitat tangible, i les vacunes han ajudat 
a adaptar-nos a la situació i a mantenir 
l’economia i la societat en funcionament. 
Sense vacunes tot hauria estat molt més 
difícil. I ha estat un exercici interessant 
davant del repte que tenim en relació 
amb el medi ambient. La innovació en 
la pandèmia ens marca el camí que hem 
de seguir, també, per afrontar el canvi 

Andrew W. Wyckoff
Director de Ciència, Tecnologia i Innovació  
de l’OCDE

«La recerca no es pot encendre  
i apagar com si res; 

cal una inversió a llarg termini»



39Entrevista

climàtic: invertir-hi molts diners i utilitzar 
tota la capacitat innovadora que tinguem  
a l’abast per redreçar aquesta situació. I no 
parlo només de la ciència mediambiental 
o de ciència i tecnologia; també és una 
qüestió de polítiques industrials, fiscals, 
educatives, etc. Necessitem alinear totes 
les nostres polítiques en aquesta direcció, 
i aquesta no és una tasca fàcil per als 
governs. Però crec que es pot fer i per això 
soc optimista.

Quins són els principals reptes de 
les polítiques públiques per als 
pròxims anys?
Al capdamunt de la llista hi ha la doble 
transformació -verda i digital-, i la covid-19 
les ha afectat totes dues de manera clara. 
Hem vist un declivi momentani de les 
emissions de carboni i s’ha renovat el 
sentit d’emergència respecte del canvi 
climàtic. En l’àmbit digital també hem vist 
una allau en l’accés a les xarxes digitals i a 
les aplicacions. La pandèmia ha accelerat 
la transformació digital: l’ús d’internet ha 
crescut un 60% amb la irrupció de la crisi 
sanitària.

Com s’ho han de fer els governs 
amb l’elevada velocitat dels canvis 
tecnològics que experimentem?
És una pregunta realment important, 
sobretot en l’àmbit de la direcció 
de l’OCDE. Això sempre ha estat 
un problema: es diu que tenim una 
tecnologia 4.0 i una política 1.0. Una 
certa distància entre totes dues sempre 
és inevitable, perquè els processos 
democràtics requereixen el seu temps. 
Siguem realistes: aquesta distància entre 
la tecnologia 4.0 i la política 1.0 mai no 
desapareixerà, però es tracta de reduir-la 
tant com puguem. En aquest sentit, volem 
anar a l’origen del procés d’innovació 
en comptes d’esperar al final, quan la 
tecnologia arriba al mercat i ja és tard per 
reaccionar, i és també difícil redreçar el 
rumb. Convé ser més proactiu i treballar 

amb els innovadors, dir-los què se n’espera 
i què no, establint certs límits en el camí 
que ens ha de dur a assolir uns objectius 
socials i econòmics.

Les dades són la pedra angular de la 
nova revolució industrial? 
Les dades dominaran les polítiques 
econòmiques les pròximes dues dècades. 
A mesura que les xarxes esdevenien més 
disponibles i apareixien primer els mòbils 
i després la internet de les coses, s’ha 
vist un canvi radical en la naturalesa de 
les dades i en l’increment enorme del 
seu volum. Hi hem de pensar com un 
nou recurs econòmic, com un actiu. I no 
sé fins a quin punt hem descobert com 
gestionar-ho, perquè és molt diferent 
dels altres béns econòmics tangibles, 
sobre els quals es basa la política 
econòmica actual. 

Atesa aquesta rellevància de les dades,  
què és més important: generar-les, 
controlar-les o interpretar-les? 
Per a mi, el que resulta clau, i no rep 
l’atenció que mereix, és l’anàlisi de les 
dades. Aquestes, per se, no serveixen de 
gaire. Es tracta de com les fas servir, com 
les integres o les vincules amb d’altres i de 
la teva habilitat per interpretar-les gairebé 
en temps real per obtenir-ne informació 
i prendre millors decisions. Però alerta: 
sovint tractem les dades com una entitat 
homogènia i monolítica, quan en realitat 
són increïblement heterogènies i flexibles. 
Les dades de la nostra salut no són 
equiparables a les dades d’enginyeria que 
recull un avió en travessar l’Atlàntic.

La pandèmia ha accelerat  
la transformació  

digital: l’ús d’internet  
ha crescut un 60%
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La puixança de la Xina és un fet a 
molts nivells. També pel que fa a l’ús 
de les dades? 
La Xina no és un país membre de l’OCDE, 
però sí un soci clau, i ens hem quedat 
impressionats veient el gran esforç que 
ha fet la darrera dècada. Ha emergit 
com un actor global que cal tenir molt 
en compte en l’àmbit científic, i la 
pandèmia ho ha refermat. Per exemple, 
quan ha compartit el material genòmic 
per poder fer les vacunes i desenvolupar 
les seves pròpies. Quan parlem dels 
gegants tecnològics sempre ens referim 
a Google, Apple, Facebook [avui Meta], 
Amazon, Netflix o Microsoft i no es parla 
prou de Baidu, Alibaba i Tencent, altres 
gegants que encara són més sofisticats, 
perquè integren en una plataforma un 
espectre d’aplicacions més ampli. A 
París pots comprar un bitllet de metro 
amb el sistema de pagament de WeChat 
[l’equivalent xinès de WhatsApp], i això 
suposa una font de dades que les altres 
plataformes no tenen. També ho estan 
fent clarament molt bé en intel·ligència 
artificial. La Xina, tot i les dificultats per 
obtenir algunes dades, creiem que està al 
capdamunt en aquest àmbit, al nivell dels 
Estats Units. 

En quina direcció s’hauria d’anar 
amb el control de les dades 
personals, pel que fa a les empreses, 
els governs i la ciutadania?
Crec que veurem un model híbrid entre 
els governs imposant certs límits i 
restriccions al que les empreses poden 
fer amb les dades personals. De fet, 
el Reglament General de Protecció de 
Dades europeu ja ho fa, però sense  
arribar a restringir-les, perquè gràcies a 
aquestes dades hi ha grans innovacions  
i comoditats de les quals ens beneficiem. 

Els darrers anys, a Espanya i 
Portugal, la inversió en R+D s’ha 
mantingut estable en l’àmbit 
empresarial, però ha caigut a escala 

governamental. Quina opinió li 
mereix això?
Hem vist el procés de consolidació que es 
va produir després de la crisi econòmica 
dels anys 2007 i 2008 i que ha suposat 
l’assignació de més recursos per a l’R+D, 
però de diferents maneres. Espanya 
partia d’un nivell de suport més alt que 
Portugal i no ha estat fins recentment que 
ha recuperat els nivells previs a la crisi, 
amb partides significatives per al 2020. En 
el cas de Portugal, veiem un creixement 
sostingut del suport públic a la recerca 
de les empreses gràcies al crèdit fiscal, 
un mecanisme habitual a diversos països 
de l’OCDE, encara que de vegades es 
compensa amb un descens del suport 
directe. De fet, Espanya també té aquest 
crèdit fiscal en R+D i és molt generós, 
però creiem que està relativament 
infrautilitzat.

L’economia digital està canviant els  
llocs de treball i, per tant, les 
habilitats requerides. Com s’ha  
de preparar el sistema educatiu  
per a això?
Hem vist que algunes ocupacions amb 
una tasca repetitiva són molt fàcils 
d’automatitzar i caldrà anar-hi amb 
compte. No són qüestions necessàriament 
mecàniques; també es pot automatitzar 
la interpretació de les radiografies si 
disposem de prou dades. En canvi, n’hi 
ha d’altres amb un component més 
emocional, creatiu o cognitiu que són 
difícils d’automatitzar. I això inclou la 
innovació. En tot cas, tots els joves haurien 
de tenir, si més no a un nivell bàsic, una 
certa educació computacional. A banda, 
saber codificar o analitzar, saber com 

Espanya té un crèdit fiscal 
en R+D molt generós, però 

creiem que està relativament 
infrautilitzat
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aproximar-se a un problema per tal que 
una màquina el resolgui o interpretar uns 
resultats i entendre si es poden acceptar  
o si cal seguir treballant-hi, són també 
unes habilitats clau en aquest moment.

Un altre repte per al futur és com 
fer el trasllat de treballadors 
de sectors madurs a les noves 
professions del segle xxi.
És un repte gestionar comportaments, 
actituds i experteses. Hem d’assumir 
que la gent no mantindrà el mateix lloc 
de treball tota la vida amb les habilitats 
apreses als 25 anys. S’haurà de canviar 
i ser flexible a mesura que se succeeixin 
els canvis estructurals. I sabem que n’hi 
haurà de significatius. També és cert que 
és diferent confrontar aquests reptes 
amb més de 55 anys que amb 25 anys, 
sense tenir, sovint, la responsabilitat 
d’una família o d’una hipoteca. La 
transició cap a noves professions 
requerirà polítiques socials ajustables 
als diferents escenaris poblacionals. 
Cal ajudar a fer que la gent es mogui, 
pensi en noves feines i permetre que s’hi 
prepari. El sistema educatiu tindrà un 
rol ben important en aquest sentit i cal 
preparar-lo.

La convergència del 5G, 
la intel·ligència artificial i 
l’aprenentatge automàtic ens 
acosten cap a un present amb 
màquines més i més intel·ligents. 
No hauríem de parlar més de 
l’ètica que hi ha d’haver rere les 
seves decisions? 
Sí, i em preocupen la presa de decisions 

automàtiques i els principis de la 
intel·ligència artificial. Nosaltres no fem 
servir la paraula ètica perquè és difícil 
de traslladar a termes jurídics i varia en 
funció de l’individu. Usem el concepte 
human-centric, perquè és molt important 
situar l’ésser humà al centre del 
procés, prenent decisions i autoritzant 
processos, no només automatitzant-los. 
Molt sovint, però, es regula sense saber 
ben bé què està passant. Per tant, el que 
hem de fer és desmitificar conceptes 
com la intel·ligència artificial, el 5G o 
la internet de les coses i entendre’ls 
millor. És fonamental per desenvolupar 
bones polítiques. Em preocupa una mica 
que es dispari abans de saber què està 
passant, perquè no volem desaprofitar 
la innovació. Crec en el tecnooptimisme, 
però també entenc que hi hagi una certa 
preocupació al respecte. 

Xavier Aguilar 
Periodista

Andrew W. Wyckoff  (Nova York, 1958) 
és una persona amb un gran coneixement 
sobre innovació, dinàmiques empresarials i 
regulació en àmbits com la recerca científica, 
l’economia digital i les tecnologies de la 
informació i la comunicació. Llicenciat en 
Ciències Econòmiques per la Universitat de 
Vermont i màster en Polítiques Públiques per 
la de Harvard, ha ocupat diferents càrrecs dins 
l’OCDE. Actualment n’és el director de Ciència, 
Tecnologia i Innovació.

La transició cap a noves 
professions requerirà polítiques 
socials ajustables als diferents 

escenaris poblacionals
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No hi ha dubte que la ciència té un paper 
clau en el nostre temps. Ara bé, quin n’ha 
estat el desenvolupament històric, quina 
relació manté amb altres disciplines i com 
ha incidit en la construcció de les nacions 
ibèriques? 

Qui vulgui aprofundir en aquestes qüesti-
ons o iniciar-s’hi amb rigor, i d’una manera 
apassionant alhora, pot emprendre un viatge 
extraordinari per dues obres excepcionals.

La primera, Fantasmas de la ciencia 
española, de l’historiador de la ciència 
Juan Pimentel, ens ofereix un recorregut 
fascinador per les interrelacions entre art i 
ciència a les societats hispanes al llarg dels 
darrers cinc segles. Les vuit parts del llibre 
són interdependents, però autònomes a la 
vegada, de manera que les podem llegir en 
l’ordre que vulguem.

Així, ens podem capbussar en aquesta obra 
singular començant, per exemple, pel vuitè 
i darrer capítol, titulat «“Naturalia” en la 
Pinacoteca», que analitza l’exposició que 
l’artista Miguel Ángel Blanco va presentar 

al Museu Nacional del Prado entre el 2013 
i el 2014 i amb la qual pretenia recuperar el 
projecte originari d’aquest edifici neoclàssic. 
L’arquitecte, Juan de Villanueva, el va con-
cebre com un complex científic i tecnològic 
que havia de conferir un lloc destacat a les 
joies de la natura del que aleshores era un 
imperi tricontinental. Unes dècades després, 
però, l’art va acabar eclipsant la ciència, de 
manera que les pintures es van superposar a 
la ciència i la van ocultar. 

Aquest és l’argument d’aquesta obra estimu-
lant. La ciència desenvolupada a la societat 
espanyola entre els segles xvi i xxi ha estat un 
element fantasmal, ja que ha esdevingut una 
pràctica amb visibilitat restringida. Per això, 
si bé «emet encara senyals lluminosos des del 
passat», a la nostra consciència col·lectiva hi 
ocupa «un lloc ombrívol i apartat».

La ciència i la tecnologia  
en la configuració 
d’Espanya i Portugal al llarg 
dels darrers cinc segles

Leoncio López-Ocón,  
Institut d’Història del CSIC (IH-CSIC) 
i Tiago Brandão (NOVA FCSH)

Juan Pimentel 
Fantasmas de la ciencia 
española

Madrid: Marcial Pons /
Fundación Jorge Juan,  
2020.

maria Paula Diogo i ana 
SimõeS (coords. grals.) 
Ciência, Tecnologia e 
Medicina na Construção de 
Portugal, vol. 4: Inovação e 
Contestação (Séc. XX)

Lisboa: Tinta da China, 2021.

R Ressenyes
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Per acostar-nos a aquests clarobscurs, 
l’autor ha emprat el gir espectral. Els qui 
el fan servir persegueixen subjectes i 
objectes del passat ocults, perquè han estat 
marginats. No obstant això, aquests éssers 
humans i coses han deixat empremtes: 
espectres de la seva presència que ens 
vigilen i ens persegueixen. Així actuen 
els fantasmes, segons se’ns recorda en la 
brillant introducció de l’obra. Pimentel hi 
confessa la seva fascinació per les imatges, 
rastres singulars que han deixat els nostres 
avantpassats. Apareixen i desapareixen, i per 
això parlem del seu caràcter espectral.

Les imatges són fonamentals en l’estructura, 
el discurs i l’argument de Fantasmas de 
la ciencia española. Amb interpretacions 
agudes, proveït d’un ferm bagatge teòric i 
amb el suport d’un ampli ventall de fonts, 
l’autor ens guia per vuit episodis científics, 
manifestats en potents recursos visuals.

Tres capítols tracten de la interconnexió 
entre coneixements europeus i sabers 
indígenes durant l’acció colonial de la 
monarquia hispànica en territoris americans. 
Pimentel ens explica el protagonisme dels 
coneixements indígenes en l’albirament 
del mar del Sud per Núñez de Balboa i com 
van ser ocultats en un portolà. Ens descriu 
el paper cabdal dels sabers natius en la 
gran expedició «fantasma» de Francisco 
Hernández, protometge de Felip II, en 
terres de l’actual república de Mèxic, i ens 
aproxima a la labor creativa dels pintors 
indígenes col·laboradors del botànic 
José Celestino Mutis a l’espai de l’actual 
Colòmbia, el tresor iconogràfic dels quals 
va quedar invisibilitzat durant llarg temps.

Uns altres quatre episodis ens mostren la 
importància dels recursos iconogràfics 
en els discursos científics. Corresponen 
a diversos treballs de l’època barroca o 
contemporània que presenten un cert 
caràcter fantasmal. Així es manifesta en 
l’atles microscòpic que Crisòstom Martínez 
va elaborar avançat el segle xvii, o en els 
mapes en què geòlegs i paleontòlegs van 
afrontar la difícil tasca de copsar l’espai i 
el temps del nou estat liberal del segle xix, 
i també en els dibuixos i les fotografies 
que van permetre que Santiago Ramón 

y Cajal assolís la glòria amb el Nobel de 
Medicina i Fisiologia del 1906 i afermar una 
escola, molt influent entre neuròlegs de 
tot el món -incloent-hi els portuguesos-, 
que es va escampar a conseqüència de la 
guerra «incivil» de 1936-1939. Finalment, 
també dialoga amb la literatura sobre la 
presència de les dones en la nostra cultura 
científica. Pimentel estudia les imatges que 
l’espectroscopista Piedad de la Cierva va 
produir durant el franquisme i les pintures 
de l’exiliada Maruja Mallo. Les unes i les 
altres són expressives de la relació entre 
art i ciència que l’autor d’aquesta obra ha 
sabut explorar i desentranyar d’una manera 
intel·ligent i atractiva. 

Fantasmas de la ciencia española mereix 
tenir lectors en molts llocs, i Portugal no 
n’és cap excepció, atès que les activitats 
científiques als països ibèrics han tingut prou 
paral·lelismes: els van permetre construir els 
seus imperis en el passat i han estat decisives 
per configurar els seus estats actuals. A més 
a més, han estat molt interrelacionades en 
diverses èpoques. Així, entre el 1921 i el 1970, 
les societats per al progrés de les ciències 
de Portugal i d’Espanya van celebrar vuit 
congressos conjunts. El primer va tenir lloc 
a Porto fa tot just un segle. Precisament, la 
conferència que hi va fer Ricardo de Almeida 
Jorge, considerat el fundador de la salut 
pública moderna a Portugal, duia per títol 
«La intercultura de Portugal i Espanya en el 
passat i en el futur».

La segona obra, Ciência, Tecnologia e 
Medicina na Construção de Portugal, 
coordinada per Maria Paula Diogo i Ana 
Simões, consta de quatre volums i és la 
contribució més recent de la historiografia 
portuguesa sobre l’evolució de la ciència, la 

Pimentel confessa la seva 
fascinació per les imatges, rastres 

singulars que han deixat els  
nostres avantpassats. Apareixen  
i desapareixen, i per això parlem 

del seu caràcter espectral
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tecnologia i la medicina (CTM) al país lusità 
durant més de cinc segles d’història.

Aquesta magnífica iniciativa col·lectiva 
presenta al lector un panorama complet 
i actualitzat del desenvolupament de la 
CTM a Portugal, alhora que situa la seva 
modernitat científica i tecnològica en una 
dialèctica permanent entre «contestació» i 
«innovació», en oposició al conservadorisme 
i l’autoritarisme. Constitueix una obra ben 
fonamentada i comprensible en una societat 
tradicionalista -i també autoritària, marcada 
per les quatre dècades de l’Estat Nou 
portuguès- que, a la seva manera, com a 
projecte polític i social alternatiu, apel·la a la 
ciència en nom de la modernitat, entesa com 
a intrínsecament progressista i innovadora.

El volum quart d’aquesta obra, Inovação 
e Contestação (Séc. XX), coordinat per 
Maria Paula Diogo, Cristina Luís i M. Luísa 
Sousa, ens convida a transitar per diversos 
temes -des de la instauració, el 1910, de la 
Primera República fins als desenvolupaments 
més recents de la ciència portuguesa, les 
polítiques i les institucions-, tot seguint 
una organització diacrònica. Si bé aquest 
volum encara no ofereix una visió clara de 
les narratives en conflicte, recull alguns 
aspectes consensuats sobre el procés 
històric del segle xx respecte al paper de 
la CTM en la societat portuguesa. El lector 
pot observar, sobretot, la sincronia entre 
el procés nacional i un internacionalisme 
molt influent des del final de la Segona 
Guerra Mundial, tema molt recurrent en 
les comunitats científiques. A banda de la 
diversitat dels assajos, a cavall entre «el 
contrast i la complementarietat», ens trobem 
davant la tesi que la ciència, la tecnologia 
i la medicina no poden «quedar al marge 
de l’anàlisi històrica» per les repercussions 
materials i simbòliques que tenen, essencials 
per a l’afirmació de la identitat del país.

Inovação e Contestação (Séc. XX) aplega 
els principals acadèmics del panorama 
historiogràfic portuguès, inclosos els de les 
noves generacions, i es caracteritza pel fet 
que els seus autors pertanyen a diverses 
escoles i grups de recerca, «amb tradicions 
diferents i formacions de base igualment 
diverses». Així, al llarg de vint-i-cinc capítols, 

tots d’autors diferents, aquest volum ens 
endinsa en la història del desenvolupament 
i la circulació del coneixement tècnic i 
científic a Portugal, amb algunes aportacions 
sobre el seu marc polític i institucional, la 
qual cosa revela una certa maduresa de la 
historiografia de la ciència, en general de 
tradició més internalista. 

L’obra, estructurada en capítols relativament 
curts i amb un estil sintètic, pensats per a un 
públic ampli -no especialitzat, però sí inte-
ressat-, permet al lector iniciar-se en temes 
diversos, com ara la reforma republicana 
de l’ensenyament superior universitari; la 
construcció de la medicina científica portu-
guesa; el periodisme científic a Portugal; les 
ciències dels territoris portuguesos d’ultra-
mar; la institucionalització de les polítiques 
científiques; la infraestructura tecnocien-
tífica i de laboratoris del país; l’enginyeria 
portuguesa i la física i enginyeria nuclears; el 
desenvolupament tecnocientífic a l’Àfrica; les 
polítiques científiques posteriors a l’abril del 
1974; la divulgació de la ciència, i la mobilitat 
internacional de la comunitat científica.

Es tracta d’una publicació ambiciosa que 
destaca l’afany de la historiografia per 
comprendre la contribució de la CTM a la 
història contemporània de Portugal. Ofereix 
una «porta d’entrada» als lectors més pro-
fans interessats a conèixer el cas portuguès. 
També ha de ser molt útil per a les gene-
racions futures, que hi trobaran un valuós 
instrument per entendre l’evolució de la his-
toriografia de la ciència a Portugal. La visió 
original i actual d’aquesta obra propiciarà, 
sens dubte, diàlegs més amplis i contribuirà 
a contrastar hipòtesis desconstruint narrati-
ves i proposant lectures alternatives sobre la 
CTM i les seves implicacions en el cas de les 
nacions ibèriques. 

La ciència, la tecnologia i la 
medicina no poden «quedar al 
marge de l’anàlisi històrica»  

per les repercussions materials  
i simbòliques que tenen
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Eines i recursos per salvaguardar  
l’ètica i millorar la integritat en la 
recerca científica
La confiança pública en la ciència és fonamental. Els darrers anys s’ha observat un 
augment creixent de problemes relacionats amb la integritat científica i la confiabilitat 
dels resultats científics, en part derivats de la hipercompetitivitat i la manca de 
formació específica. Institucions de recerca i organismes finançadors de tot el món 
treballen per afrontar aquests problemes i millorar la integritat de la recerca.

 CONTEXT 
Els darrers anys, la comunitat científica ha 
començat a reconèixer el paper crucial que la 
cultura de la recerca –promoguda des de les 
mateixes institucions– té a l’hora de mantenir 
la integritat científica. Universitats, centres de 
recerca i organismes finançadors han començat a 
analitzar com dur a terme els processos d’avaluació, 
formació, supervisió i tutoria, col·laboració, 
participació pública i de gestió de dades i publicació 
de resultats. Tot plegat amb l’objectiu de deturar 
possibles disfuncions estructurals.

 DEBAT 

Al llarg dels darrers vint anys s’ha identificat 
un nombre creixent de problemes relacionats 
amb la integritat científica. Així, s’han publicat 
múltiples articles i informes sobre casos molt 
impactants de frau científic, taxes alarmants de 
pràctiques de recerca qüestionables i problemes 
de confiabilitat dels resultats científics. Aquesta 
situació ha reclamat prestar una atenció creixent a 
la integritat de la recerca. Per això, s’han establert 
organitzacions i xarxes internacionals, s’han fet 
declaracions i s’han elaborat codis de conducta 
que descriuen el que hom considera bones 
pràctiques en la recerca, basades en els principis 
fonamentals d’integritat en aquest àmbit. Entre 
aquests codis i declaracions, podem esmentar la 
Declaració de Singapur (2010), la Declaració de 
Mont-real (2013), els Principis de Hong Kong (2019) 
i el Codi europeu de conducta per a la integritat en 
la recerca (2011), revisat i actualitzat el 2017. 

Els principis abstractes d’aquestes declaracions 
s’han de traduir en àrees d’acció concretes en què 
les institucions que fan recerca i els organismes 
finançadors hauran de centrar els esforços. En 
aquest context, s’ha posat de manifest la necessitat 
de disposar d’instruments i eines que ajudin a 
l’hora d’impulsar aquest procés. Els darrers anys 
han sorgit múltiples iniciatives i projectes que 
desenvolupen una àmplia varietat de recursos 
adreçats tant als organismes com als mateixos 
investigadors. Les institucions de finançament, 
les universitats i els centres de recerca sovint han 

d’afrontar dificultats a l’hora de decidir on han 
de començar per concebre de manera integral i 
elaborar polítiques i procediments d’acció concrets.

El projecte europeu SOPs4RI ha desenvolupat una 
sèrie d’eines de suport a les institucions en aquest 
procés. Es tracta d’una col·lecció estructurada 
de procediments estandarditzats i de guies que 
els organismes poden fer servir lliurement per 
desenvolupar els seus propis plans d’integritat, 
adaptats a les seves necessitats i característiques 
específiques. Així mateix, els projectes europeus 
EnTIRE i VIRT2UE han desenvolupat una plataforma 
en línia –The Embassy of Good Science– que 
presenta informació detallada sobre com dur a 
terme l’activitat científica d’una manera responsable 
i íntegra. La plataforma ofereix un ampli ventall de 
recursos que ofereixen suport als investigadors i 
els permeten d’abordar els dilemes que sorgeixen 
diàriament en la seva tasca. Inclou consells, guies 
i directrius, com també nombrosos exemples de 
bones pràctiques i material de formació.

 CONCLUSIONS 
L’atenció creixent que susciten a escala internacio-
nal els problemes relacionats amb la integritat cien-
tífica i la confiabilitat dels resultats es tradueix en 
un procés de reformes en aquest àmbit. Mitjançant 
nous requisits, els organismes finançadors impulsen 
aquest procés. Per exemple, en el nou programa 
marc de recerca i innovació de la Unió Europea per 
al període 2021-2027 –Horitzó Europa–, cal que les 
institucions que rebin finançament hagin establert 
plans i procediments clars d’integritat científica.

Dades bàsiques
Àmbit geogràfic: internacional.

Fonts: 
Mejlgaard, N., et al. (2020): «Research integrity: nine 
ways to move from talk to walk», Nature, 586.
Projecte Standard Operating Procedures for Research 
Integrity (SOPs4RI).
Plataforma The Embassy of Good Science  
[https://embassy.science/].

https://embassy.science/
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CaixaResearch 
Institute, un nou 
centre de recerca i 
innovació en salut  
i ciències de la vida

La Fundació ”la Caixa” impulsa la creació d’un nou centre de recerca dedicat a les 
ciències de la vida i de la salut, l’activitat del qual girarà entorn de tres objectius 
estratègics principals: l’excel·lència internacional, un fort suport a la innovació i a la 
transferència, i l’acostament de la ciència a la societat.

 CONTEXT 

La Fundació ”la Caixa” fa més de cent anys que 
dona suport a la recerca biomèdica i sanitària com 
a pilar clau d’una activitat filantròpica que cerca 
assolir el benestar social. Amb l’objectiu d’abordar 
les noves tendències que afecten el camp de la 
recerca biomèdica i enfortir el compromís amb 
la recerca que té més impacte social, la Fundació 
”la Caixa” llança un nou projecte transformador 
mitjançant la creació del CaixaResearch Institute.

 DEBAT 

El CaixaResearch Institute es desenvoluparà 
progressivament al llarg dels pròxims quatre 
anys, tindrà la seu a Barcelona, ocuparà una 
superfície de més de dotze mil metres quadrats 
i hi treballaran més de tres-cents investigadors. 
Contindrà laboratoris i equipaments de primer 
ordre, la qual cosa permetrà retenir el talent 
científic local i atreure talent internacional. 
La inversió que la Fundació ”la Caixa” preveu 
destinar a la construcció del nou edifici i a dotar-lo 
d’equipament és d’uns seixanta milions d’euros.

El nou institut neix com un catalitzador que 
s’incorpora a la cadena de valor ja existent, 
amb una forta vocació translacional. L’activitat 
de recerca girarà entorn de les malalties 
infeccioses, la salut global, l’oncologia, les 
malalties neurodegeneratives i les neurociències, 
buscant complementarietats i sinergies amb els 
centres de recerca amb què actualment manté 
una col·laboració estratègica. Concretament, 
s’afegeixen a la iniciativa quatre centres de 
recerca que rebran el nom de CaixaResearch 
Associated Centres: l’Institut de Salut Global 
de Barcelona (ISGlobal), l’Institut de Recerca 
de la Sida (IrsiCaixa), el Vall d’Hebron Institut 
d’Oncologia (VHIO) i el BarcelonaBeta Brain 
Research Centre (BBRC).

El CaixaResearch Institute es construirà en 
els terrenys adjacents al Museu de Ciència 
CosmoCaixa, i formarà un campus científic que 
aplegarà la recerca d’excel·lència internacional 
amb l’experiència en l’acostament de la 
ciència a la societat d’un dels millors museus 
de ciència d’Europa. En consonància amb les 
bones pràctiques de centres d’excel·lència, el 
CaixaResearch Institute destinarà esforços a la 
promoció d’una cultura de la recerca que potenciï 
la integritat científica, la recerca i la innovació 
responsables i la ciència oberta, com també les 
polítiques d’igualtat, els nous models d’avaluació 
científica, la valoració de l’impacte social de la 
recerca i l’accessibilitat dels resultats. 

 CONCLUSIONS 

El nou centre consolida i potencia el suport de 
la Fundació ”la Caixa” a la recerca i la innovació 
capdavanteres. El programa de Recerca i Salut  
de la Fundació ”la Caixa” és un dels més 
importants d’Europa entre els desenvolupats  
per entitats filantròpiques, i l’any passat l’entitat  
va destinar 66 milions d’euros a programes de 
recerca i salut. Entre aquests destaquen, a més de  
les col·laboracions estratègiques amb centres 
d’avantguarda, les convocatòries competitives de  
recerca en salut, el foment de la transferència 
de coneixement i la creació de noves empreses 
biomèdiques a través de convocatòries 
específiques d’innovació.

Dades bàsiques
Àmbit geogràfic: Espanya i Portugal, 
Europa, internacional.
Font: Fundació ”la Caixa”.
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La plataforma  
Patient Innovation
Patient Innovation és una plataforma digital que 
connecta pacients, cuidadors i altres agents 
implicats en l’àmbit de l’atenció a les persones. 
Això els permet compartir solucions innovadores 
creades per ells mateixos per millorar la salut  
i la qualitat de vida dels usuaris, alleujar els seus 
símptomes o facilitar-los la vida diària.

 CONTEXT 

Els darrers anys s’està estenent la tendència de 
promoure la innovació oberta en el sector de 
la salut per mitjà de projectes col·laboratius, 
concebuts per facilitar l’intercanvi d’idees i 
experiències entre els diversos actors, incloent-hi 
els usuaris. Aquests nous enfocaments miren 
de resoldre alguns dels problemes associats 
tradicionalment als models d’innovació en el 
sector sanitari, que sovint fallen a l’hora de 
respondre a les necessitats dels usuaris, bé per 
manca d’agilitat o per problemes d’enfocament. 
Com que una bona part de la innovació neix 
en centres o unitats allunyades de la realitat 
assistencial, de vegades els seus objectius no 
coincideixen amb les necessitats immediates 
dels professionals i els pacients. Els projectes 
d’innovació els solen dirigir investigadors 
d’aquests centres, la qual cosa pot dificultar que 
les idees i les propostes de pacients, cuidadors  
o professionals d’altres sectors es tinguin prou  
en compte. Els canvis globals dels darrers anys  
i els nous models com ara la innovació oberta 
van trencant aquesta tendència i permeten noves 
estratègies que hi incorporen, també, altres veus.

 DEBAT 

Patient Innovation és una plataforma digital, 
multilingüe i oberta, sense ànim de lucre, que 
facilita que els usuaris comparteixin el que han 
après i les solucions innovadores a què han arribat 
en el seu dia a dia. El projecte és el resultat de les 
tasques de recerca d’un equip multidisciplinari 
encapçalat per Pedro Oliveira.

Aquesta recerca, que va començar el 2011,  
pretenia recopilar evidències sobre l’activitat 
d’innovació de pacients i cuidadors. Els resultats 
van mostrar que tant els uns com els altres 
aportaven capacitats innovadores significatives  
i tota una sèrie de solucions a diferents qüestions 
que se’ls plantejaven cada dia. Algunes d’aquestes 
solucions permetien millorar la salut del pacient 
o alleujar els seus símptomes, mentre que unes 
altres facilitaven la seva vida diària. Centenars 
de milions de persones de tot el món pateixen 

malalties semblants, de manera que els pacients 
i els cuidadors poden constituir una gran 
font d’innovació per a moltes persones que 
experimenten situacions semblants. Els resultats 
suggerien que una millor difusió de les solucions 
trobades pels pacients i els seus cuidadors podria 
ser de gran ajuda per a molts altres. Quedava palès 
que hi havia la necessitat de crear una plataforma 
en línia que fes possible la difusió d’aquestes 
solucions. Va ser així que va néixer la idea de 
Patient Innovation.

La plataforma es va crear el 2014, i inicialment va 
ser concebuda com un repositori d’innovacions 
mèdiques desenvolupades pels pacients, les 
persones que els havien d’atendre i altres agents 
que intervenien a l’hora de tenir-ne cura. Des 
d’aleshores, ha esdevingut una xarxa global de 
pacients, familiars, cuidadors, personal mèdic 
i col·laboradors de tot el món. Fins ara s’hi han 
remès més de 4.500 solucions innovadores 
(estratègies, tractaments, dispositius, aplicacions 
mòbils, etc.). Un equip mèdic estudia totes 
aquestes iniciatives i, fins ara, aproximadament 
la meitat s’han aprovat i figuren al portal. La 
comunitat d’usuaris de la plataforma supera 
les 250.000 persones. Recentment, s’ha 
desenvolupat un programa complementari de 
mentoria i formació destinat als pacients i els 
familiars, mitjançant el qual se’ls ofereix ajuda i 
assessorament sobre com portar al mercat els 
productes o serveis que ofereixen.

 CONCLUSIONS 

Experiències reeixides com la de Patient Innovation 
confirmen que el futur de la innovació en salut 
implica concedir més protagonisme als usuaris 
i pacients, alhora que se’ls empodera per cercar 
noves solucions.

Dades bàsiques
Àmbit geogràfic: internacional.

Font: Patient Innovation [https://patient-innovation.com].
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Els instruments de participació 
ciutadana en el marc  
de la innovació tecnològica
La participació ciutadana és un valuós instrument per conèixer l’opinió de la societat sobre 
els possibles impactes de la ciència i la tecnologia. Té un gran pes a l’hora d’analitzar els 
desafiaments socioeconòmics i jurídics relacionats amb les noves tecnologies i les seves 
aplicacions, com també per generar confiança i gestionar riscos i problemes ètics.

 CONTEXT 
Es considera que la innovació tecnològica 
contribueix significativament al progrés de les 
societats i de les economies en general. Ara bé, 
les tecnologies i les seves aplicacions també 
comporten molts desafiaments socials, econòmics 
i normatius. Per això, governs, organismes 
reguladors, el sector industrial, l’àmbit acadèmic i 
la ciutadania en general han sostingut nombrosos 
debats sobre com beneficiar-se de la innovació 
tecnològica i alhora abordar els riscos derivats 
d’aquests desenvolupaments. Un aspecte 
fonamental vinculat a aquests diàlegs i debats és la 
participació ciutadana, cada vegada més apreciada 
com un valuós instrument per fomentar la 
transparència i l’obertura, conciliar les necessitats 
de la ciutadania, augmentar la representativitat 
i generar confiança en el procés de presa de 
decisions i en les mateixes tecnologies.

 DEBAT 
En el context de la innovació tecnològica, la 
participació ciutadana es refereix a la participació 
d’un grup divers de persones en diàlegs i debats 
sobre les diferents possibilitats d’aplicació de les 
tecnologies noves i emergents. Permet abordar 
diverses qüestions concretes, com ara la seva 
gestió i reglamentació, i també d’altres de més 
generals que es podrien derivar de la manera en què 
aquestes tecnologies s’adopten i es desenvolupen.

Els mètodes i enfocaments emprats varien 
sensiblement. Entre els mètodes més convencionals 
trobem enquestes, consultes públiques, tallers, 
focus groups i jurats de ciutadans. Els mètodes més 
innovadors i recents inclouen l’ús d’enfocaments 
creatius i artístics, jocs formatius, tecnologies 
digitals i plataformes en línia. Els enfocaments 
consultius –com ara les enquestes, les entrevistes 
i els focus groups– són instruments consolidats 
per obtenir informació d’una mostra seleccionada 
de la ciutadania. Els mètodes deliberatius són 
especialment útils per explorar a fons alguns temes, 
com també per tractar qüestions que puguin ser 
polèmiques o generar incertesa. Alguns mètodes 
innovadors –com ara els basats en l’art o en 
tècniques experiencials– poden contribuir a fer que 
la participació ciutadana adquireixi més rellevància, 

ja que ajuda les persones a comprendre com una 
innovació tecnològica pot encaixar en la seva vida 
quotidiana, o com podria afectar-les en general, 
i també a impulsar una participació més diversa. 
L’ús de tècniques en línia pot accelerar el procés 
de participació, copsar els punts de vista del públic 
a gran escala i augmentar la inclusió i la cobertura 
geogràfica.

La participació ciutadana planteja el repte 
d’assegurar que es fan servir els mètodes més 
apropiats per a cada situació i que es compta amb 
el finançament adequat. A més a més, cal disposar 
del temps necessari per planificar i executar les 
iniciatives satisfactòries, tenir la certesa que els 
equips de recerca i els responsables de prendre les 
decisions reconeixen el seu valor, i comprovar que es 
té la capacitat i les aptituds que es requereixen per 
dur-les a terme i comunicar-les. 

 CONCLUSIONS 
L’eficàcia de les tècniques de participació 
ciutadana en matèria d’innovació tecnològica sovint 
no s’avalua formalment i els resultats sobre molts 
d’aquests mètodes encara són limitats. En conjunt, 
l’evidència sobre el seu impacte és més forta en 
els enfocaments tradicionals i més limitada en els 
menys convencionals, que tendeixen a consistir en 
proves de conceptes que demostren la viabilitat 
d’una tècnica en particular. El resultat més divulgat 
és una sensibilització i comprensió creixents envers 
les innovacions tecnològiques, però també hi ha 
exemples en què les iniciatives de participació 
ciutadana han incidit en aspectes relacionats amb 
la confiança de la ciutadania, les polítiques i la 
reglamentació, o bé han contribuït a sustentar 
l’adopció de la innovació tecnològica en el mercat  
o a impulsar canvis en els models empresarials.

Dades bàsiques
Àmbit geogràfic: internacional.

Font: departMeNt for BusiNess, eNergy aNd iNdustrial 
strategy (2021): The use of public engagement for tech-
nological innovation. Literature review and case studies. 
BEIS Research Paper 2021/003.
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 CONTEXT 

En la darrera dècada s’han intensificat els debats, 
al si de la comunitat científica internacional, 
sobre les maneres en què es finança i es practica 
la ciència. De quina manera l’activitat científica 
pot assolir més obertura i inclusió i tenir més 
impacte, per exemple? En aquests debats 
hi ha una sèrie de reflexions crítiques sobre els 
processos i els criteris d’avaluació de la recerca.

 DEBAT 

L’ús d’indicadors bibliomètrics basats en els 
índexs d’impacte de les revistes s’ha escampat 
a totes les branques del coneixement i a 
pràcticament tots els àmbits de l’activitat 
científica. Els sistemes d’avaluació ja no es basen 
tant en les valoracions dels experts i han passat 
a dependre quasi exclusivament d’aquestes 
mètriques.

Aquest ús abusiu dels indicadors bibliomètrics 
té conseqüències pernicioses a escala individual 
i col·lectiva. L’activitat científica es transforma 
en una espiral adreçada a acumular més i més 
publicacions i a incrementar el nombre de 
citacions. Els investigadors es concentren en 
la publicació com a meta principal i desatenen 
altres activitats que no rendeixen en la seva 
carrera. La pressió per publicar incrementa 
el nombre de treballs irrellevants i encoratja 
la proliferació de males pràctiques i de 
comportaments no gaire ètics. La governança 
i les línies estratègiques de les universitats i 
dels centres de recerca es veuen alterades per 
aquesta dinàmica. La diversitat de les agendes 
de recerca minva, i s’abandonen línies en la 
producció de resultats que són lentes, incertes, 
complexes o costoses per afavorir temes en voga, 
amb rèdits segurs i immediats.

Davant d’aquesta situació, han sorgit múltiples 
iniciatives i declaracions a escala mundial 

–com ara la Declaració de San Francisco sobre 
l’avaluació de la recerca (DORA), del 2013, o el 
Manifest de Leiden, del 2015– que reclamen 
canvis en els sistemes d’avaluació i que han 
rebut l’adhesió de nombroses institucions 
de tot el món. Els darrers anys, diverses 
organitzacions de diferents camps acadèmics 
i regions del món han començat a reformar 
els seus processos d’avaluació i assagen noves 
pràctiques, com ara l’ús de formats narratius als 
currículums, la valoració d’accions vinculades a 
l’avanç de la ciència oberta, les referències a la 
pluridisciplinarietat, l’avaluació d’experts i 
l’atenció a la rellevància i a l’impacte local i social 
de les aportacions.

 CONCLUSIONS 

La infinitat d’iniciatives que es desenvolupen 
els darrers anys suggereix que l’avaluació de la 
recerca ha entrat en una nova era. S’abandonen 
les pràctiques només basades en valoracions 
quantitatives i en l’ús exclusiu del factor 
d’impacte a les revistes, i s’avança cap a nous 
models d’avaluació que miren de ser més plurals 
i de considerar també altres factors, com ara 
el valor, la qualitat i l’impacte –científic, però 
també social i local– de les contribucions i 
l’accessibilitat dels resultats.

Dades bàsiques
Àmbit geogràfic: internacional.

Fonts:  
Curry, s., et al. (2020): The changing role of funders in 
responsible research assessment: progress, obstacles and 
the way ahead, Research on Research Institute.
delgado-lópez-Cózar, e., et al. (2021): «Letter: A call 
for a radical change in research evaluation in Spain», 
Profesional de la Información, 30(3).

Canvis en els sistemes 
d’avaluació científica
Cada vegada hi ha més veus que 
proposen canvis per millorar els 
sistemes d’avaluació de l’activitat 
científica. Es reivindica el 
desenvolupament i l’aplicació de 
criteris que valorin diverses qualitats  
i contribucions a la recerca, i no  
tan sols la visibilitat dels estudis  
o els indicadors bibliomètrics de  
les publicacions científiques.
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El programa  
Challenge-Driven Innovation
Challenge-Driven Innovation és un programa de finançament de recerca i innovació 
pioner a Europa pel seu enfocament multidisciplinari, intersectorial i centrat en 
els desafiaments. Per aquesta raó, ha servit de model i inspiració per a iniciatives 
posteriors engegades per altres organismes finançadors i per la mateixa Unió Europea.

Dades bàsiques
Àmbit geogràfic: Suècia.

Fonts: Vinnova [https://www.vinnova.se].
Breitinger, J. C., et al. (2021): Good practices in 
mission-oriented innovation strategies and their 
implementation. Innovation for Transformation - 
Fostering Innovation to Address Societal Challenges. 
Results Paper 1. Bertelsmann Stiftung, 2021.

 CONTEXT 

Per impulsar canvis amb visió de futur, cal una estra-
tègia en política de recerca i innovació que sigui 
ambiciosa i transversal. Atès que la innovació és 
fruit de la creativitat, del diàleg i de la diversitat de 
perspectives, es necessiten instruments de finança-
ment que ajudin a mobilitzar nous sectors i a establir 
col·laboracions interdisciplinàries a llarg termini, a fi 
de reforçar la capacitat d’abordar els desafiaments 
socials de l’Agenda 2030.

 DEBAT 

Challenge-Driven Innovation és un programa de 
finançament de recerca i innovació desenvolupat 
per Vinnova, l’agència sueca d’innovació, que té 
com a objectiu principal finançar projectes de col·la-
boració a llarg termini per assumir els reptes que ha 
d’afrontar la societat.

Perquè un projecte es pugui finançar, ha de complir 
una sèrie de requisits, com ara respondre als desa-
fiaments socials amb una perspectiva sistèmica, 
ser innovador i estar basat en les necessitats; ha 
de ser capaç de generar un creixement sostenible i 
uns beneficis socials que contribueixin a assolir els 
objectius de sostenibilitat de l’Agenda 2030, a més 
d’incorporar la perspectiva de gènere. Els consorcis 
de projectes han d’adoptar un enfocament centrat en 
la resolució de problemes que integri diversos sectors 
i disciplines. El projecte s’ha de fonamentar en la 
col·laboració activa entre diverses menes d’agents 
i ha d’involucrar les entitats que calgui per tal de 
reeixir. Això vol dir col·laborar amb el món acadèmic, 
les empreses, el sector públic i també amb els usuaris 
finals, que són l’objectiu principal del programa. 
Qüestions com ara la paritat de gènere dins els con-
sorcis també són considerades pels avaluadors.

El programa consta de tres etapes. Tots els pro-
jectes s’avaluen rigorosament entre una fase i 
la següent; així, a mesura que avança el procés, 
disminueix el nombre de projectes seleccionats 
que rebran finançament en l’etapa següent. En la 
primera etapa, es dona suport financer per engegar 
i desenvolupar la idea innovadora i per planificar 
com es tirarà endavant. Després de l’avaluació, una 
tria de consorcis reben finançament per a la segona 
etapa de suport a la col·laboració, en què els partici-
pants comencen a desenvolupar i provar les solu-
cions innovadores. Finalment, alguns dels projectes 

són seleccionats per a la tercera i última etapa, que 
comprèn la implementació, proves a gran escala en 
condicions reals i demostracions. Aquest model de 
finançament en tres etapes presenta diversos avan-
tatges: permet que un nombre més gran de projec-
tes tinguin l’oportunitat d’obtenir finançament en 
la primera etapa per desenvolupar les seves idees, 
però també facilita la incorporació de nous agents 
interessats a participar i amb els quals no s’havia 
pogut col·laborar abans. En la primera etapa es 
poden assumir molts més riscos; en canvi, a mesura 
que els projectes avancen cap a les fases següents, 
es poden concentrar els esforços a desenvolupar-los 
més i a millorar-ne la qualitat.

Aquest programa es va engegar el 2011, i des d’ales-
hores s’ha anat perfeccionant i optimitzant gràcies a 
una avaluació continuada. Els bons resultats assolits 
amb el temps han permès transformar-lo d’una acti-
vitat experimental en un programa consolidat, fet 
que ha comportat també assignar-hi més recursos.

 CONCLUSIONS 

La transformació global que ha viscut Vinnova 
s’explica en bona part per la introducció d’aquest 
programa. El model multidisciplinari, transversal 
i centrat en els desafiaments que ha consolidat 
aquest programa ha implicat nous mètodes de 
treball en el conjunt de l’agència, que ha adoptat 
una perspectiva centrada en els reptes. El ven-
tall de receptors de finançament de Vinnova s’ha 
eixamplat, de manera que si abans els beneficiaris 
eren sobretot empreses i institucions de recerca, 
ara sovint s’hi inclouen altres agents, com el sector 
públic i organitzacions de la societat civil. A més 
a més, s’ha passat d’un enfocament implícit en la 
innovació tècnica a un concepte d’innovació molt 
més ampli. 

https://www.vinnova.se


Amb el � d'estar més a prop de les entitats socials 
del nostre país, aquest 2022 el Programa d'Ajuts 
a Projectes d'Iniciatives Socials llança 18 
convocatòries, una per a cada comunitat 
autònoma i una altra per a les dues ciutats 
autònomes. Cada convocatòria cobreix 6 àmbits 
d'actuació.

Consulta totes les novetats i el calendari del teu 
territori a fundaciolacaixa.org 
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In order to get closer to the social institutions 
in Spain, in 2022, the Social Initiative Projects 
Grant Programme is launching 18 calls, one 
for each Autonomous Community and one for 
the two Autonomous Cities. Each call covers 
6 fields of action. 
 
Check all the news and the calendar for your 
region on lacaixafoundation.org 

Working together to make it happen

Social Initiative Projects
Grant Programme

2022
Social Calls
by Region
Now, closer to you


