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Hui la Universitat de València obri les portes del seu Parc Científic per celebrar Expociència 2013
(www.expociencia.org). Expociència es proposa com un conjunt d'activitats lúdiques i d'aprenentatge,
que presenta diferents nivells de contingut segons tota la gamma d'edats i interessos del públic assistent,
però amb un fil conductor únic i ben definit: mostrar com la ciència que es fa a la Universitat es
transforma en una innovació científica i tecnològica. I és en Expociència que la societat valenciana pot
literalment veure, tocar i gaudir aquesta innovació.
S'ha dit ben sovint que el factor que defineix les societats més avançades del segle XXI és el
coneixement. I que la nostra economia i la nostra societat no podran competir si no és innovant. Però
mentre que ningú no dubta que aquests objectius són imprescindibles per a situar-nos al capdavant d'un
món més complex i exigent, la crisi ha colpejat en la moral i el pressupost de la investigació universitària.
I els mitjans amb què hem de treballar, en comptes d'avançar, han minvat. Així, per exemple, la partida
que l'Estat destina a recerca, desenvolupament i innovació (la famosa fórmula del progrés científic,
tecnològic i econòmic: R+D+I) del pressupost de 2013 ens situa en nivells de finançament equivalents a
2005. Per aquest motiu, la setmana passada la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles
(CRUE) instà el govern espanyol a prioritzar la investigació en educació i en R+D+I, precisament perquè
són els motors més potents per eixir de l'actual crisi econòmica.
En els darrers anys, l'impuls a la transferència del coneixement s'ha situat com una de les prioritats de
les universitats en el seu compromís amb l'avanç social i econòmic de la societat. I cal subratllar que, tot i
que disposen de menys recursos, les universitats públiques hem demostrat un alt nivell d'eficiència, molt
per davant del que s'hauria de correspondre amb les partides que se'ls destina. Per això, cal alertar que
retrocedir en camps com la recerca i la innovació és una amenaça clara a la competitivitat i malbaratarà
l'esforç i els resultats dels anys de bona trajectòria.
I, en aquest context de crisi i falta de confiança, les universitats i els centres de recerca volem transmetre
a la societat la idea -la convicció- que, precisament, en un moment com aquest és quan més cal invertir
en investigació i en innovació. Si necessitem crear riquesa, cal generar i millorar els instruments que
realment creen tal riquesa i que fan progressar en el món d'avui. I les universitats públiques tenim molt a
mostrar a la nostra societat en aquest camp: què fem i com ho fem. Perquè, a més, volem fer veure als
ciutadans que els recursos que rebem els tornem a societat en projectes innovadors que ara poden
avaluar, veure i tocar.
Amb aquest esperit va nàixer el Parc Científic de la Universitat de València, un espai on la investigació
universitària es vincula al sistema productiu, un espai de trobada entre universitat, empresa i societat,
que té com a finalitat potenciar la innovació i convertir-la en projectes empresarials que, en definitiva, es
tradueixen en creació d'ocupació, de riquesa i de benestar a través de la rendibilització social del
coneixement. Si veniu a Expociència 2013, podreu veure la ciència al vostre abast i podrem somniar
junts un futur millor per a tots i totes.
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