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Els alumnes de l’institut manresà
Lluís de Peguera David Boja, Oriol
Òrrit i Robert Guixaró han acon-
seguit el primer premi de la  Com-
petició Nacional de Simulació de
Direcció Estratègica d’Empreses,
organitzada per Junior Achieve-
ment España. 

La competició pretén que els

alumnes participants portin a la
pràctica els coneixements teòrics
apresos en matemàtiques, direc-
ció d’empreses i economia. D’a-
questa manera, durant el desen-
volupament del programa educa-
tiu els estudiants van posar en
pràctica la seva capacitat de deci-
sió sobre assumptes clau com el
volum de producció, el preu de

venda dels seus productes, la des-
pesa en publicitat, el pressupost
destinat a inversions i a recerca i
desenvolupament. Hi van partici-
par 604 equips de 73 centres edu-
catius, repartits en 11 comunitats
autònomes i agrupats en dos ca-
tegories: principiants  i experts. Els
manresans van aconseguir el pre-
mi en la categoria experts.
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Premi de simulació de direcció
d’empreses per a alumnes del Peguera

Els estudiants del Peguera amb Helena Herrero

ARXIU PARTICULAR

l científic manresà
Pere-Joan Cardona
vestit de Darth Vader
va ser una de les imat-

ges que van fer riure el públic en
l’acte en què el descobridor de la
vacuna Ruti contra la tuberculosi
va oferir la seva particular visió de
l’estat de la recerca a Catalunya.

Davant del públic que omplia
la sala d’actes de la Casa Lluvià,
convocat per ERC, Cardona va
parlar de  la cara oculta de la in-
vestigació, de la seva pròpia cara
oculta per provocar la reflexió
sobre què és llum i què és ombra
en els processos de recerca.

Abans de Darth Vader-Cardona
havia projectat una imatge de
Darth Vader-Anakin Skywalker
per il·lustrar el procés en què els
científics s’acosten a la indústria
privada, abandonen la llum i s’en-
fonsen en la dark side, la cara fos-
ca del negoci, la pèrdua de la vir-
tut i la seva pròpia corrupció. La
ironia va ser una de les eines que
el científic manresà va utilitzar
per intentar desactivar aquest es-
quema mental que situa la virtut
a la banda d’allò públic mentre els
pecats s’arrengleren en les im-
menses prestatgeries de l’activitat
privada.

Cardona va defensar triar el

millor dels dos mons, no per ob-
tenir un resultat gris, sinó per
avançar més enllà dels prejudicis
que distorsionen els colors. I se’n
va sortir, perquè la sala era plena
de persones que es lleven d’hora
per treballar, la xerrada va co-
mençar quan passava una mica
de 2/4 de 9 del vespre i quan la
concurrència va començar a mirar
els rellotges eren les 10 de la nit.

L’exposició va seguir una  me-
todologia semblant a la seva feina
d’investigació. «Cada descobri-
ment és una revolució», va dir. I per
arribar-hi l’investigador passa el
80% del seu temps llançant hipò-
tesis. Quan una es confirma, la fei-
na no ha fet més que començar.
«Llavors tens un tomàquet», va dir,
llançant una nova provocació.
«Llavors falta que algú te’l compri,
que pugui ser distribuït...».

Però per produir aquest tomà-
quet primer cal haver-lo pogut
conrear. Això no es fa sense diners
i, en origen, el suport de l’admi-
nistració pública és molt necessari
perquè els investigadors puguin
fer la seva feina –que en aquest es-
tadi és econòmicament impro-
ductiva. A l’hora de demanar fi-
nançament, els científics es troben
al seu davant amb un buròcrata
connectat als rànquings de publi-
cacions científiques. Quantes més
vegades sigui citat un treball de re-
cerca, més valor té. D’altra banda,
es dóna la paradoxa que hi ha in-
vestigacions que destinen molts

diners a aconseguir uns resultats
adequats per ser citats. Cardona ho
va voler enfocar diferent i es va de-
manar si no seria millor per a Ca-
talunya encarar la inversió i la fei-
na de recerca cap a l’obtenció de
patents que puguin ser moneta-
ritzades. Sense deixar de banda ni
molt menys l’àmbit de les publi-
cacions, apostar per la imbricació
de recerca i indústria, com fan
Dinamarca i Holanda. «Què és el
talent? Ningú no ho sap», va dir. Per
a ell l’obtenció de patents és una
forma de mesurar el talent.

Va elogiar l’instrument que re-
presenta el Biocat, l’organització
impulsada per la Generalitat que
promou, dinamitza i coordina la
biotecnologia i la biomedicina a

Catalunya. D’altra banda, va asse-
gurar que Catalunya no té ni un
lobbista per intentar aconseguir
fons econòmics de les adminis-
tracions públiques ni les corpora-
cions, quan les potències mundials
en recerca sí que en disposen. Va
subratllar el creixement dels països
asiàtics com a potències en inves-
tigació i que en aquest context re-
sulta un negoci de futur molt do-
lent retallar en recerca, mantenir
esquemes educatius que separen
lletres i ciències i fer perdurar va-
lors equivocats com la por al fra-
càs o la desconfiança en els em-
prenedors. «Jo sóc Darth Vader»,
va dir l’home que treballa per sal-
var milions de vides, i no se’l va
creure ningú.  
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Crònica

El manresà Pere-Joan Cardona demana que s’orienti l’activitat de recerca a Catalunya cap a
l’obtenció de patents Ofereix la seva visió de la investigació a Catalunya convidat per ERC



Pere-Joan Cardona parlant sobre recerca

SALVADOR REDÓ

La cara oculta del descobridor de 
la vacuna Ruti contra la tuberculosi

La coordinadora territorial de
l’Institut Català de les Dones a la
Catalunya Central, Ivet Castaño, va
mantenir dimecres al vespre una
reunió amb representants d’enti-
tats que formen part de l’Assem-
blea Territorial de Dones de la
Catalunya Central. La reunió va
tenir lloc a la delegació territorial
del Govern a la Catalunya Central. 

Les assemblees territorials de
Dones de Catalunya impulsen la
participació de la xarxa associa-tiva
femenina en les polítiques de do-
nes que realitza el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya i reforcen el
teixit associatiu.
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Reunió a Manresa
de l’Assemblea 
de Dones de la
Catalunya central

L’escola La Sèquia ha triat com
a eix temàtic del curs els Jocs
Olímpics, i avui tindrà lloc un fet
d’especial rellevància per al centre
educatiu com és la visita, entre les
3 i 2/4 de 5 de la tarda, del gimnasta
olímpic Andreu Vivó, una part de
l’equip de natació sincronitzada
del Club Natació Manresa, el triat-
leta manresà (i pare de l’escola) Jor-
di Vidal i membres del Club Es-
grima de Santpedor. El projecte
permet transmetre valors als alum-
nes i conèixer esports, alguns dels
quals força desconeguts.
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Esportistes de 
4 disciplines
diferents visiten
l’escola La Sèquia

Més info: www.viladepiera/santcrist

També:
ACTIVITATS ESPORTIVES - EXPOSICIONS

ACTES RELIGIOSOS

Dissabte, 28 d'abril, Diada del Sant Crist
D'11 a 14 h i de 17 a 20 h, al Gall Mullat
Activitats per als menuts
A les 11.15 h, a l'església de Santa Maria, ofici 
solemne i renovació del vot de poble al Sant Crist 
de Piera
A les 12.30 h, a la pl. del Peix
Ballada de sardanes
A les 19 h, al Teatre Foment
Concert a càrrec l'Orquestra Rosaled
A les 22 h, al Teatre Foment
Ball de gala amb l'Orquestra Rosaleda
A les 22 h, des del c. de la Plana
Correfoc, amb recorregut fins a la pl. de la Sardana
A mitjanit, al Gall Mullat
Concert amb l'Orquestra Moby Dick

Diumenge, 29 d'abril
A les 10 h, des de la pl. Montmar
Excursió: Muntanya pels quatre costats. Ca 
n'Aguilera i la seva vall
A les 19 h, al Casal
Ball de capvespre

Dilluns, 30 d'abril
A les 24 h, a la nau de Cal Sanahuja
FESTA ESPAI DANCE + DEVOTION ( house & dance )

Dimarts, 1 de maig
XXXVI Aplec de Mas Bonans
A les 9 h, des de la Font del Prat Sortida a peu cap al Mas

A les 10 h, Missa a l'ermita
A les 11 h, Ballada doble de sardanes
Al migdia, paella popular
A les 16 h, Jocs de cucanya
A les 17.30 h, Ballada de sardanes
A les 19 h, al Casal
Ball de tarda, obert a tothom

Dissabte 5 de maig
De 17 a 20 h, a la nau de Cal Sanahuja
XIII Trobada de Puntaires
Dies 5 i 6 de maig, a les pistes de Tennis
V Campionat Sant Crist dobles Masculins de Tennis


