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Resum
Amb un títol, en part manllevat d'un article publicat a Nature Index a mitjans de novembre de l'any
2017, voldria encapçalar unes reflexions sobre ciència i societat, identificant temes, reptes i
preocupacions d'avui, i de com s'enfoquen en diferents països, grans i petits. Em centraré en el
paper integrador de les matemàtiques en la ciència i la tecnologia, i parlaré de models que han
tingut èxit en situacions i llocs concrets. Un exemple és el cas de la Society for Industrial and Applied
Mathematics (SIAM), una societat internacional fundada l'any 1951 que, als Estats Units, es va
perfilar com impulsora de les relacions universitat-indústria mitjançant la recerca i l'ensenyament de
les matemàtiques. Aquest model, basat en l'associació amb una indústria vibrant i innovadora, va
ser difícil d'adoptar en països que no disposaven d’una infraestructura empresarial suficientment
oberta a la col·laboració universitària.
Catalunya, on al segle XVIII es va produir una startup d'impacte mundial, la Maixerina —una màquina
de filar—, ha seguit una trajectòria única, original i molt valuosa de desenvolupament científic i
tecnològic. L'Escola d'Enginyers, nascuda a la fàbrica Batlló, ha estat una força essencial per a la
implantació de la xarxa universitària, avui estesa arreu de Catalunya. D'aquesta xarxa n'han sortit
les startup que avui fan de Barcelona i el Vallès referències obligatòries de la innovació. Un altre
fenomen dels darrers anys és l'emigració catalana de científics i enginyers cap a altres països. La
diàspora catalana, tot i que és molt difícil de quantificar a causa de la manca de cens, podria ser la
tercera ciutat en nombre d'habitants, després de L'Hospitalet de Llobregat. Essent en gran part
tecnològica, és un altre dels cabals que cal integrar en les planificacions del futur.
I acabaré donant els resultats d'una enquesta casolana que he fet entre membres de l'Institut de
Ciència i Enginyeria Jožef Stefan de Ljubljana. La pregunta de l’enquesta és la mateixa que hi ha al
títol d'aquesta conferència, substituint, és clar, Catalunya per Eslovènia.
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