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Què hem de fer? Vendre la casa i anar de lloguer. Aquest exemple d’expressió ridícula 
podria ser ben bé el pilar sobre el qual es fonamenta l’actual pla d’inversions en cièn-
cia per part de l’Estat. Les notícies dia rere dia marquen un camí de retallades sense 
sentit que posen en escac molts dels avenços que fins ara s’havien aconseguit. La 
inversió en projectes ha disminuït, la contractació s’ha aturat, les universitats aposten 
de forma descarada més per la docència que per la investigació, i així trenquen l’equi-
libri que hi havia fins a aquest moment.
Sabem de cert que aquesta estratègia econòmica té contraprestacions en un futur 
no gaire llunyà. Una societat que no investiga està condemnada a comprar a preus 
massa alts els beneficis que aquesta genera. Si la política de desinversió del sector 
de la investigació segueix a aquest ritme, les següents preguntes que ens haurem 
de fer seran: a quin preu hauré de comprar els futurs medicaments per al tractament 
de l’Alzheimer? Quin país em podrà vendre a bon preu la nova tecnologia? A quin país 
hauré de comprar l’energia? 
Estem ja molt acostumats a parlar dels punts de deute que volem reduir en la nos-
tra economia. La informació en aquesta direcció és molt present en els mitjans de 
comunicació. Els polítics saben molt bé que aquest bombardeig és molt necessari 
per justificar una política econòmica com l’actual. El problema és que paral·lelament 
ens hauríem de preguntar quin cost generarà en el futur cada cèntim desinvertit en 
investigació, no sigui que aquesta reducció del deute s’estigui produint  a costa de 
generar un dèficit tecnològic futur que ensorri any rere any encara més les nostres 
expectatives. 
Tot i així, encara no està tot perdut. El nostre país conserva infraestructures que 
poden donar-nos certa esperança en el futur. Un exemple claríssim el trobem en el 
sincrotró que en els darrers temps s’ha posat en marxa a l’anella científica de la UAB. 
Aquesta instal·lació pot generar en els propers temps un nucli de coneixement que 
ens permeti progressar en camps com els nous materials o la biociència.
Esperem que els fruits d’aquestes instal·lacions ens permetin en un futur no gaire llu-
nyà recuperar la posició que el nostre país tenia en l’àmbit de la investigació, i generar 
de mica en mica un clima d’optimisme en el futur. 
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