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Investigació de genètica cardiovascular a la Universitat de Girona
AGUSTÍ ENSESA / ARXIU

JOSEP CORBELLA
Barcelona

“Rectifiqui aquest camí de dete-
riorament vertiginós de la inves-
tigació”. És la petició que fan a
Mariano Rajoy els presidents de
54 societats científiques en re-
presentació demés de 30.000 in-
vestigadors.
En una carta enviada al pre-

sident del Govern central amb
data 27 de febrer, els líders cien-
tífics descriuen les dificultats
que viu el món de la investigació
a Espanya per la política científi-
ca –o més aviat la falta de políti-
ca científica– del Govern. De-
nuncien els efectes devastadors
de la descoordinació entreminis-
teris. Critiquen les contradic-
cions entre el que el Govern cen-
tral diu i el que fa. Alerten de les
greus conseqüències que tin-
dran aquestes disfuncions. I aca-
ben sol·licitant a Rajoy que inter-
vingui per corregir “aquesta situ-
ació de desgavell”.
Tot això en un llenguatge crí-

tic però no agressiu, que intenta
ser constructiu per buscar
acords. “Ens té a la seva disposi-
ció per treballar”, conclou la car-
ta, enviada per la Confederació
de Societats Científiques d’Espa-
nya (Cosce).
Els científics recorden a Rajoy

que “les recomanacions que la
Unió Europea va fer a Espanya
amb motiu de la present crisi
[incloïen] augmentar la inversió

en R+D+I”. I que “vostè mateix
ha assenyalat en les seves al·locu-
cions que l’R+D+I és una de les
prioritats del seu Govern”.
No obstant això, el 2012 els

pressupostos públics per a
R+D+I es van reduir un 25%. I el
2013 les subvencions han dis-
minuït un 13,7%. Els científics
reconeixen que aquest any s’ha
incrementat la partida de crè-
dits financers. Però “tothom, vos-
tè, el ministre i nosaltres, sabem
que a la pràctica no s’executa-
ran” aquests crèdits.
Per als investigadors, és espe-

cialment desconcertant la di-
vergència de criteris entre elMi-
nisteri d’Economia i Competiti-
vitat, del qual depèn la política
científica, i el d’Hisenda, del
qual depèn el seu finançament.
“Aquesta no ésmanera de funci-
onar per a un país que ocupava
el novè lloc al món en produc-

ció científica”, escriuen a la carta.
La situació és d’“angoixa”, de

“total incertesa” i “objectiva-
ment dramàtica”, afegeixen els
científics, que lamenten “l’ab-
sència d’una política científica
coherent”. Els representants de
la comunitat científica sol·lici-
ten al president del Govern que
governi: “Senyor president –es-
criuen–, fixi una política clara,
unes directrius d’actuació als
seus diferents ministres, que
marquin ambnitidesa el compro-
mís del Govern amb la política
d’R+D+I i que en garanteixin el
compliment”.c

DISSABTE, 2 DE MARÇ
11.00 h Pinta el teu ou de Pasqua!. Taller per a nens de 3 a 12 anys amb el Jovibus.

Organitzat per JOVI. L’activitat tindrà lloc a l’esplanada principal
(accés c/ Ferran Agulló amb c/ Josep Bertrand).

DISSABTE, 16 DE MARÇ
11.00 h Busca el teu ou de xocolata al Turó Park!Concurs organitzat pel Grup Farga.

Troba els ous de xocolata al parc. Activitat a l’accés c/ Bori i Fontestà.
Grup Farga convida a postres als participants que vagin a sopar aquell
mateix dia a Farga Beethoven.

Les activitats són gratuïtes
i se suspendran en cas de pluja. Barcelona, la casa que vull

Març: mes de la Pasqua

30.000científicsdemanenaRajoyque
frenieldeterioramentde larecerca
Denuncien el desgavell entreministeris i reclamen una política científica clara

Els investigadors
demanen al president
que posi ordre
entre els ministeris
d’Economia i Hisenda

Les farmàcies decidirandimarts si
tanquenpels impagaments deSalut
A. MACPHERSON Barcelona

Els farmacèutics estan convocats
dimarts a una macroassemblea,
aprofitant el congrés de la profes-
sió que se celebra aMontjuïc, per
prendre mesures davant el nou
impagament de la factura dels
medicaments per part de laGene-
ralitat. “El tancament serà, segur,
una de les mesures”, va avançar
el president del Consell de Col·le-
gis deFarmacèutics, Jordi deDal-

mases. Els col·legis de Barcelona,
Tarragona, Lleida i Girona van
anunciar ahir l’absència d’expec-
tatives de solució als endarreri-
ments per part del CatSalut, que,
denuncien, els està portant al
col·lapse. “Les farmàcies estem
costejant tota la medicació de la
sanitat pública dels últims quatre
mesos i tot el que hem sentit de
la Generalitat és que, en el millor
dels casos, cobrarem el 31 de
març, per tant es consolidaran

els tres mesos de retard en el pa-
gament”.
Els col·legis van advertir que

aquestmesmoltes farmàcies dei-
xariende rebremedicaments per-
què no poden pagar els proveï-
dors i que el nombre de concurs
de creditors està creixent alar-
mantment. “I els bancs ja ens han
anunciat que no finançaran més
les factures sense un calendari de
pagament amb compromís de la
Generalitat”, va reconèixer Dal-

mases. I ni el calendari ni el com-
promís no són a la vista.
Els col·legis tenen establerts

acords de crèdit a compte de
les factures del CatSalut amb el
BBVA i La Caixa. Cap de les dues
entitats no va confirmar aquesta
negativa a finançar els cent mili-
ons que cobririen la factura nopa-
gada aquest mes.
Els presidents van anunciar

l’inici de converses amb les patro-
nals de l’assistència sanitària con-
certada per formar una platafor-
ma conjunta que els permeti ne-
gociar solucions a aquesta ruleta
d’impagaments, que uns mesos
pot tocar a hospitals i d’altres a
farmàcia. “Està en joc elmodel sa-
nitari del qual estem tan orgullo-

sos”, insisteix Jordi de Dalmases.
Una de les patronals del centres
concertats, Unió, va discutir l’as-
sumpte en una reunió que es va
fer ahir; el Consorci Salut i Soci-
al, l’altra patronal, oficialment no
sap res de l’assumpte.
La raó d’aquests impagaments

successius es troba en els retards
en el cobrament del Fons de Li-
quiditat Autonòmic, segons va re-
iterar ahir el conseller de Salut,
Boi Ruiz. “La situació de tresore-
ria afecta els farmacèutics i altres
proveïdors sanitaris i de serveis
públics. És una situació insòlita
la que ens passa amb el flux de
diners que ha d’arribar de Ma-
drid”, va explicar el conseller, in-
forma Europa Press.c

Així no espot
investigar

El pla nacional, un mal pla.
El Pla Nacional d’R+D+I
és la principal font de fi-
nançament de projectes
d’investigació competitius.
Els projectes seleccionats
a l’última convocatòria
s’han de fer en tres anys,
però es pagaran en quatre.
La primera anualitat tin-
drà un import irrisori, “co-
sa que farà impossible
l’execució dels projectes”
seleccionats, diuen els ci-
entífics.

Espanya refusa diners euro-
peus. Desenes de projectes
finançats per la Unió Euro-
pea estan paralitzats. Enca-
ra que tenen recursos per
contractar investigadors,
el Govern espanyol no ho
autoritza. “Paradoxalment
–diuen–, alhora se’ns insta
a competir per més fons
europeus”.

Aprovats i suspesos. Projec-
tes que havien estat apro-
vats en el passat són suspe-
sos ara perquè Hisenda no
emet l’informe favorable
preceptiu.
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Boi Ruiz, conseller; Política Sanitària; Salut; Sanitat
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