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E
n política tan importante es el fondo como la forma 
y en ocasiones mucho más. Los gestos adquieren 
gran relevancia, porque a veces, las pequeñas cosas 
son las que se quedan en la retina de las personas. 

Dentro de quince años, recordaremos pocos detalles de las 
elecciones municipales de 2015; probablemente que vino 
Pablo Iglesias  (si su futuro político mantiene la pujanza que 
ahora se le prevé) y la foto del candidato Miquel Sàmper 
hundido en una mesa de despacho al conocer los resulta-
dos de CiU, cuya candidatura lidera en Terrassa.  
Por tanto, los gestos tienen un trascendencia y contribuyen 
a generar una imagen que fortalece o debilita la posición 
de los políticos y las formaciones a las que representan. Te-
rrassa en Comú es una plataforma de nuevo cuño, pero no 
por ello podemos caer en el error de pensar que está forma-
da por gente inexperta. El primer gesto después de sus ex-
celentes resultados del pasado domingo, cuando se convir-
tieron con seis concejales en la segunda fuerza política de 
la ciudad, es un intento de muscular todavía más si cabe 
esa imagen. Si Ballart se postula como alcalde con la lista 

más votada y la solidez que en el panorama que han dibu-
jado las elecciones en Terrassa El planteamiento de TeC es 
claro: adelanta una alianza con Esquerra Republicana y pos-
tula como candidato a su cabeza de lista, Xavier Matilla con 
el argumento de que se trata de una oferta de izquierdas 
apoyada por diez concejales, más sólida que la de Ballart, 
que dispone sólo de nueve. 
Xavier Matilla sólo tendría, inicialmente, diez votos en el 
pleno de constitución del Ayuntamiento, contra los nueve 
de Ballart. La diferencia es que Matilla necesita cuatro vo-
tos más y si no los consigue Ballart sería alcalde en la se-
gunda votación. El valor del posicionamiento va más allá 
de fortalecer su imagen puesto que traspasa al resto de par-
tidos presentes en el pleno la responsabilidad de mantener 
cuatro años más un alcalde socialista y serían ya cuarenta. 
Todos los partidos han abogado por el cambio y  TeC pone 
al alcance de todos ese cambio por un gobierno de izquier-
das y en minoría, lo que garantiza el diálogo y obliga al con-
senso. Pero a cambio de qué. ¿La asamblea de la CUP exi-
girá algo? ¿CiU apoyará a cambio de nada a un alcalde de la 
plataforma de izquierda que ha dinamitado la alcaldía de 
Barcelona? ¿Y si Sàmper exige que el alcalde sea Isaac Al-
bert en vez de Xavier Matilla, o él mismo? Ballart, a verlas 
venir y moverá ficha, si lo necesita, en el último momento.

Cal invertir en ciència
                                        
MARTA PRÍNCEP

N els darrers anys, la societat ca-
talana ha realitzat un esforç 
considerable a invertir en cièn-
cia i tecnologia i a aconseguir 

que el capital humà sorgit de les universitats 
aprengués a transferir el seu coneixement a 
la societat. Hem estat molt creatius en alguns 
aspectes, però també molt contradictoris en 
altres. 

Així, publiquem l’1% dels articles científics 
mundials en revistes de referència, el que 
equival a 10 vegades el nostre pes específic en 
la població mundial. I des de fa deu anys s’han 
creat centenars de start-up en molt diversos 
sectors, com en tecnologies de la informació, 
amb prop de 250 empreses treballant en big 
data, “núvol”, “internet de les coses” i mòbils. 

I, sobretot, en biomedicina i biotecnologia, 
amb quasi 500 empreses, entre les directa-
ment dedicades a la recerca i les relacionades 
amb el sector. I el que és més rellevant: algu-
nes han començat a signar acords molts sig-
nificatius amb grans multinacionals del sec-
tor.  

Malgrat això, tota aquesta innovació desa-
pareix quan es tracta d’apropar aquestes start-
up tecnològiques al capital necessari per al 
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A monja Teresa Forcades. 
Sor Lucía Caram. Ada Co-
lau. Manuela Carmena. 
Tania Sánchez. Susana 

Díaz. Teresa Rodríguez. Cristina Cifuen-
tes. Muriel Casals. Carme Forcadell. I fins 
i tot, si molt m’apuren, la reina Letizia. 
Al marge de les majors o menors sim-
paties ideològiques i personals, formen 
part d’una interessantíssima onada de 
noves polítiques i de noves dones polí-
tiques. Les dues coses alhora. Sí, m’he 
deixat la Rita Barberá, l’Esperanza Aguir-
re, la Rosa Díez, la Camacho o la Luisa 
Fernanda Rudi, a més de la María Do-
lores de las Mentiras, que diria en pe-
drojota. O la Chacón. Qüestió de pell: no 
puc amb elles. Efectivament, són dones. 
No per això fan millor o pitjor política, 
clar que no. Però pertanyen a la vella po-
lítica, a la més rància, a la que intentem 
deixar enrere.  

En poc temps, la política espanyola i 
catalana s’ha omplert de dones que te-
nen un paper protagonista, que plante-
gen nous escenaris, que insinuen lide-
ratges poderosos. Els papers principals 
continuen reservats massivament als 
homes, sí, però són massa coincidènci-
es: aquí s’està dibuixant un canvi de ten-
dència que pot ser contagiós. La políti-
ca és, entre moltes altres coses, l’esce-
nari simbòlic on una societat es reflec-
teix: ara toca més senzillesa, més auten-
ticitat, més “contingut” i menys “rotllo 
patatero”. Són casualitat, tantes dones? 
Segurament. La política és encara cosa 
d’homes, com la direcció d’empreses, 
les finances o la guerra. Però la pròpia 
política, amb la seva capacitat de pro-
jectar imatges i històries, pot acabar do-
nant una empenta notable a la llarga 
lluita per la igualtat. No per ser dones ho 
faran millor, ni pitjor. El que compta és 
que ho puguin fer sense que importi si 
són dones o homes. Això ja és un pas en-
davant molt notable. Però diria, diria, 
que a més la majoria aporten una dosi 
d’aire fresc i nou justament perquè en 
algun moment hauran hagut de trencar 
la barrera de ser dones. I aquest trenca-
ment és el millor que tenen per aportar, 
ara que almenys ens plantegem un can-
vi de rumb...
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financers                         
i en canvi               
no ens atrevim 
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seu creixement. Els motius? Destacaria l’aver-
sió del capital tradicional al risc que, en el cas 
de les tecnològiques, s’hi afegeix el desconei-
xement de l’entorn científic per molts dels po-
tencials inversors privats. 

Per disminuir aquest risc, existeixen xarxes 
de Business Angels associades a reconegudes 
escoles de negocis, firmes professionals dedi-
cades a l’assessorament d’inversions en em-
preses tecnològiques i fons de capital risc es-
pecialitzats en biomedicina i tecnologia. Tots 
ells realitzen avaluacions tant del risc financer 
com del tecnològic. 

Però també deia que som contradictoris. 
Perquè som capaços de recaptar milions d’eu-
ros en una iniciativa tan elogiosa com la Ma-
rató de TV3, però no existeix -excepte comp-
tades excepcions- un mecenatge a grans pro-
jectes científics per part de les fortunes locals, 
a diferència dels països anglosaxons, on és una 
pràctica habitual, i no sols dels grans patrimo-
nis.  

Per què no invertir, poc o molt, en projectes 
que arribin al mercat i generin un retorn soci-
al i econòmic, que és el que aquestes start-up 
representen? El dèficit d’inversió privada que 
existeix no sols és responsabilitat dels grans 
grups empresarials. 

I, curiosament, això succeeix en un país on 
milers de persones van invertir en preferents, 
sense conèixer les regles del joc. Per què assu-
mim riscos financers i en canvi no ens atrevim 
a invertir de forma diversificada en ciència?  
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