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Els pares
eientífies, la
raeionalitzaeió

" Ineeessarla
Els centres tecnologics i d'investigació
són més necessaris que mai, pero s'han
de coordinar i projectar públicament

DANIEL ROHANf
BARCELONA

M arcAbella, bio-
leg especialitzat
en microbiolo-
gia molecular,

es posa gairebé cada dia
una bata blanca per
entrar a la sala de cul tius
cel·lulars del Pare Cientí-
fic de Barcelona, un espai
d'accés restringir id'allo
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Científic de Barcelona, on
tenen seu tres instituts de
recerca i prop de 75
empreses. Creat el 1997
per laUniversitat de Bar-
celona, aquest gegant
dedicat a la recerca en
ciencies de la vida acull
actualment més de 2.000
professionals.

Lamajariade
pares són pae
eaneguts, fin s i
tat entre la gent
dels municipis
an s'ínstal-len

Elspioners
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Xarxa de Pares Cientifies
i Teenologies de Catalunya

• Pare de l'Alba
• Pare T ecnolóqlc

del Valles
• Pare de Reeerea UAB

• Pare Científie
iTecnoloqic
Agroalimentari
de Lleida .OrbitaI40.

Pare Científie
i Tecnoloqic
de Terrassa TCM- Teenoeampus

Mataró-Maresme

• VITEC Pare Científie
iTecnolóqic de la
Indústria Enoloqlca

• Pare eientifie i
Tecnolóqic del
Turisme i l'Oei

.DeltaBCN. Pare
Aeroespaeial
i de Mobilitat

(. Barcelona Activa 1.Parc use.



Marc Abella, bio-
leg especialitzat
en microbiolo-
gía molecular,

es posa gairebé cada dia
una bata blanca per
entrar a la sala de cultius
cel-lulars del Pare Cientí-
fic de Barcelona, un espai
d'accés restríngit id'allo
més silenciós. Observa
amb atenció les plaques
de cultiu on creixen les
cel-lules humanes amb
les quals esta experimen-
tanto "La finalitat
d'aquests assaigs bioló-
gics és saber quines són
les rnolecules que maten
un determinat bacteri i
no són tóxiques per a la
persona", explica el Marc,
un dels professionals de .
lajove empresa Omnia
Molecular, que té l'objec-
tiu de buscar nous antibi-
otics per tractar malalties
infeccioses dífícils de
curar. Omnia té labora-
tori propi pero fa ús d'un
munt de serveis del Pare
Científic de Barcelona, a
més de l'esmentada sala
de cultius cel·lulars: la
sala de microbiología,
equips com ara centrifu-
gadores, incubado res,
congeladors ...

"El Pare també s'encar-
rega de gestionar el trae-
tament dels residus i de la
neteja iesterilització del
material que fem servir.
Seria molt dificil iniciar
una activitat d'aquesta
envergadura sense els
serveis cientificotecnics
comuns del Pare", diu el
Marc. Omnia Molecular
esta instal·lada a la incu-
badora d'ernpreses bio-
tecnológiques del Pare
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recerca iprop de 75
empreses. Creat el 1997
per la Universitat de Bar-
celona, aquest gegant
dedicat a la récerca en
ciencies de la vida acull
actualment més de 2.000
professionals.

Elspioners
El Pare Científic de Bar-
celona és un dels 24 pares
científics i tecnologics
-les diferencies entre
'pare científic i tecnologic
. j'han anat diluint, iés que
la ciencia i la tecnologíaja
quasi sempre viatgenjun-
tes- que hi ha repartits
pel territori catala El pare
més antic de Catalunya-i
el segon més antic d'Espa-
nya; el vetera és el de Bis-
caía, situat a la població
de Zamudio- és el Pare
Tecnológíc del Valles, ins-
tal·latal municipi de Cer-
danyola. Aquest pare va
ser creat l'any 1987 pel
CIDEM (Centre d'Inno-
vació i de Desenvolupa-
ment Empresarial, actual
ACC1Ó) i pel Consorci de
la Zona Franca de Barce-
lona. "Va iniciar la seva
activitat sobretot acollint
empreses del sector de les
tecnologíes de la informa-
ció ila comunicació, pero
ara n'acull de molt diver-
ses -sempre netes, és a
dir, que no generen resi-
dus-, dels sectors biotec-
nologic, farmaceutic,
mediambiental ienerge-
tic", explica Francesc
Martos, director general
del Pare Tecnologic del
Valles.

Del 1987 enea s'han
creat en aquest pare un
munt de serveis per a les

LO ITlOJUI-IO ut::
pares són poe
coneguts, fins i
tot entre la gent
deIs municipis
on s'ínstallen

Escomencen
a sentir veus
queaposten
perreduiro
concentrar els
pares catalans
EIspares
es van construir
al costat de les
universitats per
fomentar-ne
els vincles

-DeltaBCN. Parc
Aeroespacial
i de Mobilitat

- Parc científic i
Tecnolóqic del
Turisme i I'Dei

eLa Salle Technova
Barcelona

eParc Upc.
Parc de Recerca
i Innovació de I .1

la UPC

e Parc Cientific
de Barcelona

eParcde
Recerca UPF

eBarcelona
Zona Innovaeió

empreses que hi tenen la
seu. 1se n'han previst de
nous: elcurs escolar
vinent probablement
entrara en funcionament
una escola bressol amb
capacitat per a una setan-
tena d'ínfants, destinada
als treballadors del pare
(si hi hagués alguna placa
vacant podrien anar- hi
també nens i nenes deis
barris propers).

Al Valles Occidental hi
ha una gran concentra-
ció de pares tecnologics
(on n'hi ha rnés, pero, és
a la ciutat de Barcelona:
actualment són nou). A
més del Pare Tecnológic
del Valles, en aquesta
comarca hi ha el Pare de
Recerca UAB, promogut
per la mateixa universi-
tat, el Consell Superior
d'Investigacions Cientí-

eb_ TEC. Barcelona
Innovaeió

20 22~ l Tecnologica )

i1~T- I (e22@Barcelona)

e Barceloae Activa
Pare Tecnoloqlc
Barcelona Nord

ePRBB. Parede
Recerca Biomédica
de Barcelona

fique s (CSIC) i l'Institut
de Recerca i Tecnologia
Agroalimentaries
(IRTA), i Esade Creapo-
lis, que allotja empreses
de nova creació ialtres
de consolidades a les
noves instal-lacions de
Sant Cugat d'aquesta
prestigiosa es cola de
negocis. També hi ha el
Pare de l'Alba, creat a
Cerdanyola al voltant del
Sincrotró Alba -infraes-
tructura que utilitza un
avancat sistema d'accele-
ració d'electrons per pro-
duir una llum extraordi-
nariament intensa que
permet observar feno-
mens rnicroscopics amb
gran precisió (imatge de
la portada)-, i Orbital40,
situat a Terrassa, que
inclou una diversitat de
sectors iclústers empre-

Elsparcs
enxifres

64.185
És el personal que treba-
lla als pares científics
i tecnológícs catalans.

24 pares
El territori catala inclou
24 pares, la majoria situ-
ats a les comarques pro-
peres a la capital. Nou
pares són a Barcelona i
cinc al Valles Occidental.

1945
Després de la Segona
Guerra Mundial
comenca a desenvolupar-
se als EUA el fenomen
deis pares tecnologícs.
Arriben a Europa als 70.
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Seetors d'aetivitat deIs pares tecnolegtcs eatalans

PCTA de Ueida
D VITEC

Tecnop@re
PCT Turisme i l'Oci
PT de Tarragona
PT de la Cat. Central
PTdelValles
Parc de Recerca UAB
Pare de l'Alba
Orbital40
Esade- Creapolis
Biopol'H
Oeltabcn
PCTdela UdG
TCM
La Salle Technovam ParcUPC

lE P.Científic de SCN
- SCN Zona Innovaci6

P. T. Barcelona Nord
Parc de Recerca UPF
b_TEC
PRSS
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Principals seetors
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Els diversos models de
pares científics i tecnolo-
gics de Catalunya els tro-
bem en altres indrets del
món. No són pas únics
d'aquest país. El model del
Pare Científic de Barce-
lona i del Pare de Recerca
Biomedica de Barcelona
prolifera als paísos nor-
dics i a l'Europa central, el
del22@Barcelonaes
cornenca aveure, per
exemple, en ciutats com
Kista i Estocolm (totes
dues sueques) i en algu-
nes grans ciutats xineses,
Pel que fa a la tipo logia del
Pare Tecnologic del
Valles, es va desenvolupar
en uns quants paises del
sud d'Europa als anys 80.
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Exeés de pares?
Actualment, un total de
64.185persones treballen
als pares científics i tec-
nológics de Catalunya
(dades del 2009). La
major part dels pares ofe-
reixen serveis cientifico-
tecnics,plataformestec-
nologíques, serveis als
emprenedors i a la creació
d'empreses, entre altres.
També disposen de cen-
tres tecnologícs (n'hi ha,
per exemple, al Pare Tec-
nologic del Valles, al Tec-
noCampus Mataró-
Maresme i a l'Orbital40).
L'existencia de tots
aquests serveis de valor
afegit és el que els dife-
_--':_--l~I ~,_~

Invertir en pares,
invertir per a la posterisi

EIspares científics i tecnológics
s'han anat situant en un gran
nombre de paísos al centre del

sistema de recerca i innovació. En
aquests centres hi trobem tots els ele-
ments d'un veritable ecosistema: uni-
versitats, empreses, centres tecno-
logics, incubado res i instituts de
recerca, etc. Dísposen d'infraestruc-
tures, equipaments i serveis per a ús
de les organitzacions públiques i pri-
vades que s'hi ubiquen, i aporten va-
lor de qualitat i competitivitat als
seus integrants .

Avui sabem que la creació i creixe-
ment d'ernpreses start-up i de base
tecnológica han estat claus per a la
sostenibilitat de l'ocupació i el crei-
xement economic, Invertir en pares
ha estat, per tant, una fórmula d'exit
per a la creació i el creixement
d'aquestes empreses i per dinamit-
zar l'economia. Les empreses tecno-
Iogiques han aguantat millor la crisi,
De fet, exemples com Google,Micro-
soft i IBM van néixer en períodes de
crisi económica ivan generar elsnous
paradigmes empresarials de l'epoca,
Amés, els pares han provocat proces-
sos importants de transformació ter-
ritorial, així com de comercialització
dels resultats de la reeerea id'inter-
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eIENT(FlesALSINCROTRÓ.El sinerotró Alba, a
Cerdanyola, ha faeilitat les investigacions. FoMElCION
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-Resta de l'Estat
15,40%

-Internacional
4,58%

Font XPCATI Grallc: E, Utrilla

sarials i universitaris,
des dels més tradicionals
de Terrassa com ara el
textil tecnic fins a nous
sectors emergents com
l'optica.

El fenomen deIs pares
tecnologícs neix al voltant
de la universitat californi-
ana de Stanford després
de la Segona Guerra Mun-
dial. La ciencia havia fet
contribucions importants
en aquest confliete bel-lic,
Així dones, un deIs objec-
tius de la concentració
d'ernpreses al voltant de la
universitat era estrenyer
vincles entre totes dues
parts, fins aleshores molt
allunyades. Durant dues
decades, el fenomen deIs
pares tecnologícs és
exclusivament nord-ame-
rica. És als anys 70 quan
arriba a Europa.
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empreneaoTsra,a-creaClo
d'empreses, entre altres.
També disposen de cen-
tres tecnologics (n'hi ha,
per exernple, al Pare Tec-
nologic del Valles, al Tec-
noCampus Mataró-
Maresme i a l'Orbital40).
L'existencia de tots
aquests serveis de valor
afegit és el que els dife-
rencia dels pares empre-
sarials, que básicament
tenen serveis generals.

La reeerca no acostuma
a fer gaire soroll. Ni sol ser
noticia La majoria de
pares tecnológics catalans
són forca desconeguts,
fins i tot pels residents del
mateix municipi on s'ubi-
quen. Als pares els cal,
dones, més projecció
pública. N'hi ha que han
organitzatjornades de
portes obertes, pero calen
moltes més accions.
D'altra banda 24 pares
potser són molts pares per
a un país petit com Cata-
lunya. Bona part dels 24
pares s'han creat en una
epoca d'euforia, en aquest
mateix segle XXI. Algunes
veus advoquen per reduir-
ne el nombre o, si més no,
concentrar-ne alguns. Cal,
a més, més coordinació
entre ells i més professio-
nalització de la gestió.
Tots han rebut, en major o
menor mesura, una
important inversió de les
admiriistracions públi-
ques -sobretot del Govern
espanyol i de la Generalí-
tat de Catalunya, que en la
majoria de casos ha min-
vat. Ara els cal omplir tots
els espaís i edificis que
queden buits i intentar
insistentment obtenir-ne
el maxim rendiment. _
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zar l'economia. Les empreses tecno-
logiques han aguantat millor la crisi
De fet, exemples com Google, Micro-
soft i IBM van néixer en períodes de
crisi económica ivan generar els nous
paradigmes empresarials de l'epoca.
Arnés, els pares han provocat proces-
sos importants de transformació ter-
ritorial, aíxí com de comercialització
deIs resultats de la reeerca i d'inter-
nacionalització de les activitats.

Encreixement continu
Des del comencament, el nombre de
pares al món no ha parat de créixer, i
el seu ritme de creació no ha minvat
durant l'etapa de crisi. En aquest sen-
tit, els pares es converteixen cada ve-
gada més en grans espais productius
del coneixement que disposen de les
condicions per atraure i retenir ta-
lent en tot tipus de conjuntures.

Haver de donar resposta a reptes
de producció, serveis i coneixement
globals i haver de donar resposta a
mercats sofisticats requereix la col-la-
boració entre agents de l'ecosistema
de recerca i innovació que trobem ubi-
cats conjuntarnent en els pares ia les
seves xarxes. Catalunya ha anat re-
produint en els últims 25 anys els mo-
dels d'exit de pares que s'han desen-
volupat almón des del195L Diversitat
de models per a necessitats diverses
i coordinació creixent a través de les
xarxes de pares existents, especial-
ment la Xarxa de Pares Científics i
Tecnológics de Catalunya (XPCAT)
o la IASP en el pla internacional. Tal
com es va fer a Barcelona el 2007, els
pares de tot el món ens reunirem
aljunya Copenhaguen per
analitzar les trajectóries
que hem seguit.

Joan Bellavista,
director de la
XPCAT




