Jornada de Fundacions de Tecnologia i Recerca de la CCF, demà dimarts

Científics i gestors debatran sobre cap a on va la
ciència i les prioritats en les fundacions de recerca
 Abordaran qüestions com la gestió del talent i dels recursos o les noves
formes de comunicar la ciència
 Intervindran Andreu Mas-Colell, Pere Puigdomènech, Jordi Barretina,
Eudald Carbonell, Josep M. Martorell i Dolors Mateu, a més del director
general de Recerca, Joan Gómez, i el president de la CCF, Pere-A Fàbregas
"Diàlegs entre científics i gestors a les fundacions de recerca" és el títol de la Jornada
que, organitzada per la Comissió de Tecnologia i Recerca de la Coordinadora
Catalana de Fundacions, reunirà demà, 20 de novembre, un panell d'experts i de
professionals de la ciència per debatre sobre com s'ha d'orientar la ciència a Catalunya
i, més concretament, les fundacions que treballen en aquest àmbit.
A Catalunya hi ha un centenar de fundacions de ciència i tecnologia, segons el cens del
Departament de Justícia de la Generalitat. El 70 per cent d'aquesta xifra està associat
a la Coordinadora.
La Jornada, que tindrà lloc a la sala Francesc Cambó de Sant Pau Recinte Modernista,
s’inaugurarà a dos quarts de deu del matí amb els discursos de Pere-A Fàbregas,
president de la Coordinadora Catalana de Fundacions, i Joan Gómez. director general
de Recerca de la Generalitat.
A continuació, el físic i expert en ciència i tecnologia Pere Puigdomènech pronunciarà la
conferència marc “Cap on va la ciència”.
Després està prevista una taula rodona que, sota el títol “Diàlegs entre científics i gestors
a les fundacions de recerca” serà moderada pel periodista científic i professor Lluís
Reales. Al voltant d’aquesta temàtica, quatre experts i directius de fundacions
científiques debatran sobre les prioritats, l’optimització de recursos, la gestió del talent i
les noves formes de comunicar. Es tracta de Jordi Barretina, director de l’Institut
d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI), Eudald Carbonell, investigador de l’Institut
català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), Josep M. Martorell, director
associat del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación
(BSC-CNS), i Dolors Mateu, gerent de l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO).
Tancarà la Jornada el professor Andreu Mas-Colell, president de la Fundació BIST
(Barcelona Institute of Science and Technology), qui parlarà sobre “el paper de les
fundacions en la promoció i gestió de la recerca”. Mas-Colell, en la seva època de
comissionat d’Universitats i Recerca i després com a conseller d'Economia i
Coneixement, va ser el gran impulsor de l’àmplia xarxa d’equipaments científics i de
recerca a Barcelona i la seva conurbació, molts dels quals són un referent de prestigi
internacional.

La Coordinadora
La Coordinadora Catalana de Fundacions, creada l’any 1978, compta amb gairebé 600
fundacions associades i és l’única institució de segon nivell del món fundacional a
Catalunya. Representa davant les administracions, els agents polítics i legisladors i
l’opinió pública els interessos d’un col·lectiu que actua bàsicament en els camps de la
cultura, l’ensenyament, la sanitat, els serveis socials, la recerca i la cooperació.
La seva finalitat fonamental és el servei a les fundacions mitjançant la formació amb
cursos, seminaris, jornades i tallers, l’assessorament jurídic, fiscal i comptable i fer
pedagogia per tal d’obtenir un marc legislatiu que promogui la filantropia i el mecenatge.
La Comissió de Tecnologia i Recerca està oberta a totes les fundacions d’aquests
àmbits que treballen en la recerca i desenvolupament i en la innovació. Juntament amb
les d’Educació, Àmbit social i Cultura, és una de les quatre comissions de la
Coordinadora.
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