
Moció que presenta el grup municipal d'ERC-MES per convertir Girona en una
ciutat que promou la cultura científica ¡ tecnológica

Es habitual que quan es parla de cultura pensem en disciplines com la literatura, l'art, la
música, les arts escéniques, etc. pero és menys freqiient tenir en compte la cultura científica
com una área més dins la cultura general. La promoció de la cultura científica, en totes les
seves vessants -ciéncies formals, naturals ¡ socials— esdevé una condició indispensable per
poder comptar amb una ciutadania competent ¡ més lliure en la canviant societat del
coneixement.

A la vegada el foment de la cultura científica és una condició indispensable per poder
promoure les vocacions científiques ¡ tecnológiques entre els joves, ¡ especialment entre les
noies, que encara tenen una presencia inferior en la majoria d'estudis científico—tecnológics.

La Unió Europea en el seu programa “Ciencia amb ¡ per a la societat" es fixa com a
objectius desenvolupar formes per augmentar el nombre de joves de qualsevol origen ¡

condició que entrin en el camp de l'educació cientifica, pero també saber identificar i

abordar els obstacles per a la iguallat de genere que es donen en el camp de la recerca. A
més també pretén desenvolupar mecanismes per millorar la comprensió del paper de la
ciencia en la societat ¡ aconseguir que els resultats de la recerca financada amb fons públics
siguin més accessibles. Finalment, la UE també pretén que s'aprofundeixi en el punt de
vista étic ¡ responsable de la recerca.

Malgrat que la coordinació entre administracions amb responsabilitats en el camp de la
recerca, l'educació secundária ¡ universitária és del tot necessária per a la consecució
d'aquests objectius, el paper dels municipis, com a administració més propera a la
ciutadania, també es demostra cabdal.

Cal tenir en compte que la promoció en l'ámbit local de la cultura científica ¡ tecnológica
contribueix a generar un espai de coneixement, cultiu de noves iniciatives en el terreny
públic o privat, que garanteix la futura competitivitat de la ciutat en termes de recerca ¡ que
ajuda a diversificar l'economia local.

Girona compta amb diferents centres de recerca, que reben inversió pública, ¡ és des de
l'esfera local que es pot ajudar a consolidar la imatge de la recerca ¡ la innovació com a
activitats generadores de riquesa ¡, per tant, com a elements clau de desenvolupament
local.

Per sort, la ciutat compta amb tota una relació d'equipaments ¡ recursos, públics ¡ privats,
articuladors de la cultura científica ¡ tecnológica a la ciutat ¡ cal que des de l'Ajuntament se'ls
ofereixi suport ¡ es lideri una coordinació necessária per assolir els objectius plantejats.

La promoció d'una xarxa a la ciutat de Girona, oberta a l'área urbana, permetria fomentar el
coneixement ¡ la difusió dels valors locals científics ¡ tecnológicsfentre la poblaeie,4rñw *
especialment entre els joves, trencar estereotips de genere, ¡ c rtir la Umtedh'rúwda
referent en la materia. En aquesta xarxa s'hi podria incorpojráiwee esqequl3%é3&17º45353
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propis amb que compta l'Ajuntament, ¡ de forma voluntaria la Universitat de Girona, la
Generalitat de Catalunya, les fundacions ¡ associacions que intervenen en aquests camps,
els organitzadors de les diferents fires de la ciencia ¡ concursos de robótica que es fan a la
ciutat, els col-iegis professionals dels camps científics ¡ tecnológics, etc. i les empreses de la
ciutat que fan recerca o disposen de processos tecnológics avancats.

Des de l'ámbit d'un municipi com Girona és possible impulsar una estrategia per fer de
l'educació en el camp científic ¡ tecnológic una opció atractiva per als joves, ¡ alhora posar
aquests coneixements a l'abast de tothom. Una promoció cultural integral, que cerqui la
cohesió ¡ el progrés de la societat, també ha de vetllar per la promoció de la ciencia ¡ la
tecnologia com a patrimoni comú.

Acords

. Crear ¡ donar suport a la Taula de Promoció de la Cultura Científica ¡ Tecnológica de
Girona, com una xarxa d'agents locals d'aquest ámbit conformada per centres,
equipaments ¡ recursos públics ¡ privats de la ciutat ¡ la seva área urbana.

. Definir una estrategia ¡ un pla d'actuació per promoure la cultura científica ¡

tecnológica a nivell local.

0 Coordinar ¡ crear una agenda de les diferents activitats de promoció de la cultura
científica ¡ tecnológica a la ciutat, oferint el suport necessari als seus organitzadors.

. Promoure un pla d'orientació per a joves, coordinadament amb els centres de
secundária ¡ la universitat, que fomenti les vocacions científiques ¡ tecnológiques.

. Senyalitzar ¡ difondre punts ¡ itineraris ¿¡ la ciutat que tinguin a veure amb
personatges científics ¡ tecnológics o emplacaments rellevants en aquest camp/
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Maria Mercé Roca ¡ Perich
Portaveu ERC-MES

Girona, a 3 de juliol de 2017
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