
L’impuls de les darreres dues dècades, que 
KD�VLWXDW� OD�UHFHUFD�D�&DWDOXQ\D�HQ�SULPHUD�

línia, tant per la qualitat com pel nombre de centres de recerca, 
ha tingut diverses causes. D’una banda, pertànyer a la Unió 
Europea ha permès una gran mobilitat internacional d’investi-
gadors; de l’altra, les polítiques d’inversió de les diverses admi-
nistracions públiques han creat nous centres de recerca. 

En comparació amb altres països desenvolupats, aquesta excel-
lència s’ha traduït en una gran producció de publicacions cien-
Wt¿TXHV�GH�SULPHU�QLYHOO��SHUz��GH�PRPHQW��HQFDUD�QR�KD�GRQDW�
el mateix rendiment en la generació de propietat intel·lectual, 
tot i tenir els ingredients necessaris per a la transmissió del co-
QHL[HPHQW�FLHQWt¿F��(OV�~OWLPV�DQ\V��OD�WUDQVIHUqQFLD�GH�WHFQR-
logia ha anat a petites empreses, que són les encarregades de 
donar valor afegit transformant el coneixement en productes o 
serveis comercialitzables.

El procés de creació d’aquestes empreses és llarg i complicat, i 
requereix una gran inversió pública i privada els primers anys 
GH� YLGD�� MD� TXH� HO� VLVWHPD� QR� pV� VRVWHQLEOH� ¿QV� TXH� HOV� VHXV�
productes o serveis es poden introduir al mercat i generar be-
QH¿FLV��$O� VHX� WRUQ�� OD� FUHDFLy�G¶HPSUHVHV� FDSDFHV�GH� YHQGUH�
productes d’alt valor afegit internacionalment, genera llocs de 
treball i riquesa a la zona on s’ubiquen. I, a més, aquests pro-
ductes i serveis poden tenir un gran impacte social i contribuir 
a augmentar la qualitat de vida de les persones que els consu-
meixen.

La  crisi econòmica actual ha arribat en un moment en què, a 
casa nostra, moltes d’aquestes empreses no són prou madures 
per funcionar per si mateixes i encara requereixen inversió pú-
blica i privada per desenvolupar-se. Dependrà, doncs, de l’en-
cert en les polítiques de desenvolupament econòmic dels anys 
vinents i en l’aposta de la inversió privada que hi hagi èxit en 
l’estratègia de creació d’un model econòmic addicional basat 
en la biotecnologia. Per això també cal que els inversors privats 
vegin en aquestes empreses un potencial perquè els retorni la 
inversió. 

En cas que això no es produeixi, probablement s’acabarà per-
dent la inversió en recerca dels últims anys i una gran oportu-
nitat per poder ser també un país de primera línia en la genera-
FLy�GH�SURGXFWHV�L�VHUYHLV�G¶DOW�YDORU�FLHQWt¿F�L�ELRPqGLF�

El projecte de les 7HUW~OLHV�GH�/LWHUDWXUD�
&LHQWt¿FD��7/&���DPE�VHX�D�O¶HVFROD�3ROL-

tècnica Superior (EPS) de la Universitat de Vic (UVic), és una 
SURSRVWD�G¶LQQRYDFLy�GRFHQW�GLULJLGD�D�HVWXGLDQWV��OD�¿QDOLWDW�
és que els joves llegeixin i entenguin la ciència, i afavorir el 
Pla Lector de diferents centres d’ensenyament.

/HV�7/&�SURFXUHQ�SRWHQFLDU�O¶HVIRUo�SHU�OD�OHFWXUD�GH�OOLEUHV�
DFWXDOV� GH� GLYXOJDFLy� FLHQWt¿FD� L� O¶DSUHQHQWDWJH� D� SDUWLU� GH�
WH[WRV� TXH�SHUPHWLQ� UHÀH[LRQDU� L� DFRQVHJXLU� XQ�GHEDW� FRO�
lectiu enriquidor en el context de l’aula, amb l’acompanya-
ment d’un professor responsable d’acollir-se al projecte. L’ob-
jectiu principal és inculcar el valor de la lectura a partir de 
llibres entenedors de ciència. 

(OV�DVSHFWHV�PpV�UHOOHYDQWV�GHO�SURMHFWH�GH� OHV�7/&�VyQ��HQ�
primer lloc, que s’ofereix l’oportunitat que els joves puguin 
descobrir i llegir llibres actuals i entenedors de ciència. En 
segon lloc, una vegada s’ha efectuat la lectura, hi ha la pos-
VLELOLWDW�GH�FRQqL[HU� O¶DXWRU�D�GH� O¶REUD��TXH�pV�FRQYLGDW�D� OD�
UVic a impartir una xerrada debat; i, en tercer lloc, es permet 
TXH�HOV�FLHQWt¿FV�WLQJXLQ�O¶RSRUWXQLWDW�GH�IHU�YLVLEOH�HO�VHX�WUH-
ball mitjançant la presentació del seu llibre.

(O�SURMHFWH�GH�OHV�7/&�DIDYRUHL[�XQ�HVFHQDUL�GH�OHFWXUD��UHÀH-
xió i debat on s’aconsegueix, d’una banda, estimular i premi-
DU�O¶HVIRUo�GH�OOHJLU�REUHV�GH�O¶jPELW�GH�OD�OLWHUDWXUD�FLHQWt¿FD�
i, de l’altra, animar les minories lectores a compartir la seva 
H[SHULqQFLD�IHQW�TXH�QR�VH�VHQWLQ�DwOODGHV�HQ�OD�VHYD�D¿FLy��/D�
WUREDGD�¿QDO�DPE�O¶HVFULSWRU�SODQWHMD�DOV�MRYHV�OD�QHFHVVLWDW�
de formular preguntes i de preparar intervencions, la qual 
cosa representa, també, un repte per als estudiants, ja que 
sovint és la primera vegada que s’expressen davant d’un pú-
blic nombrós. 

$TXHVW�FXUV�����������HO�SURMHFWH�GH�OHV�7/&�GH�OD�89LF�KD�FH-
lebrat la cinquena edició; la bona acollida del professorat de 
diferents instituts ha permès que la proposta hagi arribat a 
un total d’uns dos mil estudiants; s’han organitzat diverses 
DFWLYLWDWV� OLGHUDGHV� SHU� FLHQWt¿FV� LQWHUHVVDWV� D� DSURSDU�VH� D�
col·lectius de joves, a través de les seves obres escrites. Han 
HVWDW�OD�&ULVWLQD�(VSDxD��&ODXGL�0DQV��&DUORV�&KRUGi��*HPPD�
Marfany, Víctor Grau, Sònia Fernández-Vidal i Anna Veiga.

Més informació: KWWS���WOF�XYLF�FDW
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Entre el 14 i el 18 de juliol d’enguany, se ce-
lebrarà a Barcelona la trobada biennal que 
organitza la Federació Europea de Socie-
tats de Neurociències (Federation of Euro-
pean Neurociencies, FENS), que aplegarà 
a la ciutat els millors especialistes d’aques-
WD�GLVFLSOLQD��3HU�DL[z��HO�&RQJUpV�GHOV�'L-
putats espanyols va declarar el 2012 l’Any 
de la Neurociència. 

0pV�HQOOj�GHOV�HUXGLWV�HQ�DTXHVWD�PDWqULD��O¶,QVWLWXW�GH�&XOWXUD�
GH�%DUFHORQD� �,&8%��KD�YROJXW� DSUR¿WDU� DTXHVWD�RSRUWXQLWDW�
H[FHOāOHQW�SHU�REULU�HO�&RQJUpV� L�GLIRQGUH� OD�QHXURFLqQFLD�HQ-
tre la ciutadania. L’oportunitat de revertir cap a la ciutadania 
el gran potencial de coneixement i l’excel·lència investigadora 
TXH�DSOHJD�DTXHVW�&RQJUpV�pV�O¶REMHFWLX�SULQFLSDO�GH�%DUFHORQD�
Neurociència, programa que compta amb la col·laboració de 
diverses institucions públiques i privades, centres de recerca i 
universitats, com també agents culturals, amb el resultat d’un 
programa plural i divers que desperta un gran interès del pú-
blic.

Barcelona Neurociència és un programa especial de divulgació 
QHXURFLHQWt¿FD�SHQVDW�SHU�D�WRWV�HOV�S~EOLFV�TXH�YRO�DFRVWDU�OD�
neurociència als ciutadans i afavorir la transmissió del conei-
[HPHQW�FLHQWt¿F�D�OD�FLXWDW��%DUFHORQD�1HXURFLqQFLD�HV�FRRUGL-
QD�GHV�GHO�SURJUDPD�%DUFHORQD�&LqQFLD�GH�OD�QRYD�'LUHFFLy�GH�
&UHDWLYLWDW�L�,QQRYDFLy�GH�O¶,&8%�L�FRPSWD�DPE�HO�FRPLVVDULDW�
GH� OD�QHXURFLHQWt¿FD�0DUD�'LHUVVHQ��$TXHVWD�'LUHFFLy�YRO�VL-
tuar Barcelona al capdavant de les ciutats interessades a fer 
del coneixement, la creativitat i la innovació els valors clau del 
segle xxi i treballar per aconseguir una ciutat veritablement 
oberta als ciutadans. En aquest sentit, un dels objectius és 
atorgar dimensió cultural a actes i esdeveniments que es des-
envolupen a la ciutat en sectors marcadament dominats per 
la ciència i la tecnologia. En aquest objectiu és on cal situar 
la creació d’un programa centrat en la neurociència, un dels 
nous camps de recerca estratègics i una disciplina integrant 
del grup de ciències de la ment que, juntament amb les tecno-
ORJLHV�GH�OD�LQIRUPDFLy�L�OD�FRPXQLFDFLy��7,&���FRPSRQHQ�O¶HL[�
de la societat del coneixement. 

Més informació: ZZZ�EFQHXURFLHQFLD�FDW

L’atzar és molt difícil de comprendre del 
tot, de fet l’atzar és el que queda quan su-

primim la regularitat, i la regularitat és el que ens permet 
comprendre les coses.

(Q�DTXHVWHV�OtQLHV�YROHP�UHÀH[LRQDU�VREUH�OD�GL¿FXOWDW�TXH�Wp�
la ment humana per comprendre i tractar l’atzar. Dit d’una 
DOWUD�PDQHUD��WHQLP��HOV�KXPDQV��XQD�FODUD�GL¿FXOWDW�D�DYDOX-
ar si un determinat fet s’ha produït o no per casualitat. Fins a 
quin punt tenim o no aquesta capacitat inclosa en el cablatge 
GHO�QRVWUH�FHUYHOO"

Atesa la limitació d’aquestes línies, adreço els lectors al llibre 

7KH�7LJHU�7KDW�,VQ¶W��6HHLQJ�WKURXJK�D�ZRUOG�RI�QXPEHUV,1 de 
Michael Blastland i Andrew Dilnot,1 divulgadors excel·lents 
TXH�WHQHQ�XQ�SURJUDPD�GH�UjGLR�D�OD�%%&�HQ�TXq�UHÀH[LRQHQ�
sobre aquestes qüestions.

I, parlant de tigres, hi ha una famosa citació (adequada als 
lectors biòlegs) de Persi Diaconis, un dels millors probabi-
listes vius, actualment professor a Stanford (EUA), que diu: 
«We are hard-wired to overreact to coincidences. It goes back 
WR�SULPLWLYH�PDQ��<RX�ORRN�LQ�WKH�EXVK��LW�ORRNV�OLNH�VWULSHV��
you’d better get out of there before you determine the odds 
WKDW�\RX¶UH�ORRNLQJ�DW�D�WLJHU��7KH�FRVW�RI�EHLQJ�ÀDWWHQHG�E\�
the tiger is high. Right now, people are noticing any kind of 
odd behavior and being nervous about it.»

La tesi és, per tant, que tendim a detectar coincidències in-
teressants on hi ha solament casualitats purament degudes 
a l’atzar. Posem un dels casos més senzills, relacionat, per 
exemple, amb la grossa de Nadal. Per què tanta gent creu que 
és millor comprar els dècims a una administració concreta 
G¶XQ�SREOH�GHO�3LULQHX"�3HUTXq�PROW�VRYLQW�©FDXHQª�HOV�SUH-
PLV�JURVVRV�DOOj��4XLQD�FRLQFLGqQFLD��RL"

En el llibre esmentat trobareu exemples més interessants i 
més ben explicats. En «Racons» posteriors anirem una mica 
PpV�HQOOj�L�H[SORUHP�OD�GL¿FXOWDW�DGGLFLRQDO�TXH�VLJQL¿FD�OD�
probabilitat condicional. 

1. Londres, Pro!le Books, 2007. Hi ha una edició en espanyol: 
El tigre que no está. Un paseo por la jungla de la estadística, 
Madrid, Turner, 2009. 
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