
 
 HOMO SCIENTIFICUS EUROPAEUS  
A la recerca d'un futur sostenible per a la ciència europea  
Divendres, 8 novembre , a les 12,30  
Ateneu Barcelonès C / Canuda , 6 Barcelona . Sala d'Actes Oriol Bohigas  
 
"La ciència europea està morta: visca la ciència europea!". Aquest podria ser un lema 
provocador per descriure la situació actual de la recerca a Europa. La crisi ha colpejat 
durament la inversió i els recursos humans de la ciència en molts estats, i fins i tot en 
el pressupost comunitari . La retallada ha estat especialment dura en els països del sud 
d'Europa. Però la ciència és la via de sortida de la recessió, perquè Europa es 
mantingui com una referència cultural global, perquè una economia basada en el 
coneixement li permeti competir a nivell internacional, i perquè la qualitat de vida dels 
seus ciutadans es mantingui i millori. En aquest acte, reunim alguns dels científics més 
compromesos amb la reflexió i l'activisme en pro de la ciència europea del futur. La 
trobada pretén fer un balanç de la situació en què ens trobem , però també reflexionar 
sobre els passos necessaris per a mantenir-nos en el camí del progrés.  
 
- Federico Mayor Zaragoza  
( Fundació Cultura de la Pau- Academia Europaea )  
"La ciència , motor del progrés"  
- Amaya Moro Martín  
( Investigació digna - Carta per la ciència - Euroscience )  
"Activisme científic a Espanya"  
- Varvara Trachana  
( Initiative of non - appointed Faculty Members of Greek Universities )  
"La crisi de la ciència a Grècia”  
- Francesco Sylos Labini 
(Return on Academic Research - ROARS)  
"Tornar a la recerca acadèmica"  
- José Manuel Fernández  
( FJI Precarios - Carta per la ciència )  
"Com hauria de ser la carrera investigadora?"  
- José Mariano Gago  
( Euroscience - Academia Europaea )  
"El futur de la ciència a Europa"  
 
Presentació / Cloenda : Gilles Mirambeau , Peter Tindemans (Euroscience)  
Moderació : Michele Catanzaro (periodista, Ateneu Barcelonès)  
 
Podeu comentar l'esdeveniment per Twitter incloent el hashtag #futurocienciaEU 
 
CONTACTES M. Catanzaro catanzaro.michele@gmail.com G. Mirambeau 
gilles.mirambeau@gmail.com  
ORGANITZEN Ateneu Barcelonès , Euroscience , Obra Social "La Caixa"  
 
COL·LABOREN acadèmia Europaea - Barcelona Knowledge Hub , Associació Catalana 
de Comunicació Científica ( ACCC ) , Carta per la Ciència ( COSCE , Investigació Digna , 
CRUE , FJI - Precaris , CCOO , UGT )  
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