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1. Introducció 
L’ètica de la investigació aeroespacial 

La investigació aeroespacial és l’àmbit de recerca que estudia el desenvolupament de les 

noves tecnologies en matèria aeroespacial, és a dir, l’àmbit que analitza les vies a partir de 

les quals es poden expandir els horitzons i ampliar el grau de coneixement de l’espai i de 

sofisticació de les naus espacials, transbordadors, satèl·lits artificials, avions...  

Per tenir una idea més clara de l’abast d’aquest camp, quan sentim a les notícies que s’ha 

descobert una nova galàxia a milers d’anys llum o quan llegim al diari que la NASA 

(l’agència governamental dedicada a l’administració dels projectes espacials d’Estats Units, i 

també la més coneguda arreu del món) ha enviat un nou transbordador a l’espai, podem 

considerar que tot això és resultat d’una investigació espacial amb uns fins concrets. Per 

fer-ho encara més proper a nosaltres tenim exemples més quotidians de la influència a les 

nostres vides de la recerca en aquest camp. Els sistemes de localització GPS de cotxes, 

vaixells i avions que s’estan donant tant a conèixer darrerament no serien possibles sense 

l’evolució dels sistemes de telecomunicacions que s’ha produït gràcies als avenços de la 

recerca aeroespacial. Els governs i les empreses es serveixen de les dades dels satèl·lits 

artificials i de tecnologies similars per a la predicció del temps, que permet evitar catàstrofes 

naturals i organitzar el transport aeri i portuari arreu del món. 

L’aparició i l’expansió de les empreses dedicades al desenvolupament i la investigació 

d’aquest sector es fa palesa en la majoria dels països desenvolupats. Des de finals del segle 

XX, gran part dels països que gaudeixen d’una situació més o menys privilegiada o 

benestant destinen una part dels seus fons a la recerca i una part d’aquests és destina a 

aeronàutica. El cas més clar és Estats Units, un país que inverteix actualment quantitats 

astronòmiques en aquest sector.  

La tesi d’aquest treball, doncs, segueix la línia següent: partint dels països que inverteixen en 

recerca aeroespacial, com justifiquen aquests la inversió d’unes quantitats tan grans en 

matèria aeroespacial? Amb quins objectius es realitza aquesta inversió? Quins són els 

criteris que utilitzen per a decidir què inverteixen i a on? Només per posar un exemple: 

com decideixen que un cert tant per cent del pressupost d’un país es destini a la fabricació 

d’un satèl·lit artificial millorat o en eradicar la pobresa del tercer món? El que tracta aquest 
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treball és d’estudiar a partir de quins criteris es decideix que la investigació aeroespacial és 

més o menys necessària, o si més no més o menys important. Això és, en efecte, l’ètica de 

la investigació espacial: qüestionar si invertir en aquest tipus de recerca és més o menys 

justificat mitjançant diferents criteris ètics.  

La tria d’aquest tema a partir del qual es desenvolupa el treball no és arbitrari. Hi ha 

diferents motius que justifiquen aquesta elecció. Per començar, vaig pensar que estaria bé 

que  el tema del treball de recerca estigués relacionat amb els estudis universitaris que volia 

cursar. Per tant, com que m’agradaria estudiar enginyeria aeronàutica, vaig informar-me 

sobre aquest àmbit i vaig plantejar-me diferents qüestions possibles per a encaminar la 

recerca. 

 Va ser així com em va sorgir una qüestió inquietant: estudiant aquesta carrera, el que 

pretenia era ajudar la societat a desenvolupar noves tecnologies i expandir els coneixements 

de l’univers i l’espai; llavors em vaig preguntar si realment era la recerca i la investigació  

allò a què hauria de dedicar-se la societat o bé si s’hauria de concentrar a alguna altra 

problemàtica com ara la pobresa, les diferencies socials i econòmiques, etc. Amb això no 

vull pas dir que la societat no es dediqui a aquests tipus de problemàtiques, sinó que potser 

no s’hi destinen els recursos necessaris, ja que aquests són absorbits per àrees com la 

recerca amb fins que podrien ben bé ser diferents dels que pensem.  

Així doncs, vaig decidir enfocar aquesta problemàtica que se’m plantejava des de la visió de 

diferents filòsofs que, lògicament, és una perspectiva molt més treballada que la que podia 

tenir jo sola.  

Estructura del treball 

Per tal d’estudiar l’ètica de la investigació espacial m’ha semblat convenient dividir el treball 

en tres grans parts. La primera part es desenvolupa al voltant de les dades de les inversions, 

pressupostos i projectes de les diferents empreses i institucions del sector, així com la 

justificació i criteris oficials de les inversions. Aquesta primera part serveix de base per a 

desenvolupar les dues parts posteriors, que tracten d’analitzar de diferent manera les dades 

històriques i oficials.  

A la segona part tracto d’estudiar, incorporant una visió de l’exploració de l’espai al llarg de 

la història, els objectius que han mogut en diferents contextos a l’estudi de l’espai,  tot 

centrant-me en el gran creixement d’aquesta investigació al segle XX. Sembla lògic pensar 
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que les justificacions i els objectius oficials actuals han d’estar significativament influenciats 

pels que han transcorregut al llarg del temps. És per això que cal veure’n l’evolució des de 

l’inici fins als nostres dies.  

A la tercera part utilitzo diferents criteris ètics basats en perspectives de diferents autors de 

la història de la filosofia per analitzar els pressupostos i les justificacions oficials. És a dir, 

analitzo, primer, l’ètica d’un autor en concret per extreure la que seria la seva visió de la 

recerca aeroespacial en el cas hipotètic que hagués parlat d’aquest estudi en concret. 

Mètode de treball  

Per a la primera part he fet vàries visites al departament d’Universitats, Recerca i Innovació 

de la Generalitat per tal d’esbrinar la informació que hi havia al meu abast, principalment 

en referència a Europa i, lògicament, Catalunya. Pel que fa a la part de justificacions i 

finançament a nivell europeu he fet una recerca a través de diferents Comunicats de la Unió 

Europea i informes de la Comissió pel que fa a Europa; i per informes de projectes, 

departaments, trucades i visites pel que fa a l’àmbit català.  

Per a la segona part he buscat la informació en enciclopèdies i pàgines web d’interès de 

l’àmbit aeroespacial actual. A més a més,  he buscat diferents retalls de premsa en anuaris 

de diferents diaris per a complementar la informació més bibliogràfica i donar una visió de 

la recepció dels esdeveniments relacionats amb l’àmbit espacial en diferents punts històrics.  

Per a la tercera part he llegit textos dels autors de la història del pensament que tenien uns 

criteris aplicables a la qüestió que em concernia. Alguns dels textos eren escrits pels 

mateixos autors, però d’altres eren escrits d’altres autors més contemporanis sobre l’obra 

dels filòsofs que jo havia d’estudiar. Llavors he analitzat i aplicat els criteris ètics obtinguts a 

al dilema moral que presenta la recerca sobre l’espai. 

Agraïments 

M’agradaria agrair, primer de tot, al meu tutor de treball de recerca, en Sergi Pascual, el seu 

ajut sobretot en la tercera part del treball, l’anàlisi ètica de la investigació aeroespacial; 

l’enfocament d’aquesta part era especialment complicat i la seva ajuda ha sigut fonamental 

per al desenvolupament final d’aquesta. També en el conjunt global del treball la seva guia i 

el suport m’han sigut molt útils per a distribuir el temps.  
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En segon lloc, voldria agrair a tota la Direcció General de Recerca, una delegació del 

Departament d’Universitats Recerca i Innovació, per la informació que varis dels seus 

treballadors m’han proporcionat.  I especialment a Neus Sallés, coordinadora del programa 

d’ajuts en recerca de la Direcció General de Recerca que em va informar molt bé sobre el 

funcionament de pressupostos de la Generalitat i em va donar una visió del món aeronàutic 

català i em va proporcionar varis contactes.  

En últim lloc, a Lluís Gasull, subdirector de polítiques empresarials del Departament 

d’Economia de la Generalitat de Catalunya,  que em va proporcionar informació sobre el 

sector aeronàutic català i contactes a l’Institut d’Estudis Espacials. 
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2. Finançament i justificació oficial  

La tesi d’aquest treball és basa en l’anàlisi de l’ètica de la recerca aeroespacial. Per analitzar 

si és ètic o no invertir una quantitat més o menys significativa en recerca, i concretament en 

l’àmbit aeroespacial, és necessari basar-se en dades fonamentades, comentar el context en el 

qual es troben i la justificació per la qual s’estableixen oficialment.  

No obstant, hi ha dos factors condicionants que dificulten aquesta anàlisi i que fan que 

aquesta part esdevingui força complexa. Per una banda, el desglossament dels pressupostos 

de l’administració pública no té un apartat específic de pressupostos en matèria 

aeroespacial, sinó que té partides concretes de recerca i el funcionament d’aquestes 

partides- que comentarem també en aquest apartat – és molt complex. Per altra banda, cal 

emfasitzar que les dades del finançament de la investigació aeroespacial d’altres països són 

estrictament de caire general: la investigació aeroespacial  es finança des de molts àmbits i 

molts departaments de les administracions, per la qual cosa caldria una recerca exhaustiva 

de tots els departaments i contactar, amb molta sort, amb algú que dominés tots aquests 

sectors i en concret, la recerca espacial.  

En consegüent, per tal de fer-nos una idea del laberíntic funcionament del finançament 

públic ens endinsarem en el panorama català de la recerca, ja que és el funcionament que 

podríem entendre millor i també del que podem obtenir una informació més directa. 

També cal apuntar que estudiarem principalment els pressupostos que les administracions 

públiques dediquen  a la recerca aeroespacial, no perquè el capital privat invertit en l’àmbit 

sigui poc significatiu (sol ser d’un 50% del total) sinó perquè la crítica a la inversió en 

recerca la fem del diner públic invertit, el capital que prové dels impostos de tota la 

població i que com a tal, en teoria, no hauria de respondre als interessos dels polítics del 

moment sinó als interessos de la població en general. Les empreses privades òbviament que 

inverteixen, i molt, en recerca i innovació aeroespacial, però el seu estudi no ens interessa, 

perquè està clar que l’objectiu principal d’aquestes és créixer econòmicament  i només 

destinaran diners a les accions que es subordinin a aquest objectiu primordial.   El dilema 

de les empreses privades no es troba amb la dificultat de destinar més fons en salut pública, 

ajudes als barris marginals o recerca: la seva dificultat està en decidir allò que els hi és més 

rendible o allò que fa que esdevinguin més competitives.  
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Per tant, endinsem-nos en el laberint del finançament públic i observem com encaren les 

dificultats que esmentàvem les institucions catalanes. 

 

2.1 Finançament a nivell europeu 

Per la distància que ens separa de països com Estats Units, Rússia, Japó i Xina és difícil 

d’abastar els pressupostos de les seves respectives administracions públiques. El nivell 

d’aprofundiment en el seu sistema de finançament és relativament poc meticulós i 

l’establirem, en tot cas, en comparació al finançament de la Unió Europea. 

Per establir les diferents comparacions, entre països mesuren les seves inversions en un 

percentatge respecte el Producte Interior Brut.  

 Estats Units inverteix un 2’7% del seu PIB en Investigació i Desenvolupament.  
 Japó és capdavanter amb un 3’1% del PIB en Investigació i Desenvolupament. 

Mentre que la Unió Europea inverteix, de mitjana, un 1’99 % del PIB en Investigació i 

Desenvolupament (I+D). 1 Segons el Comunicat de la Comissió Europea al Consell i al 

Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social i al Comitè Regional sobre les 

orientacions de les accions en recerca sorgides del Consell Europeu Lisboa el 4 d’octubre 

del 2000, l’objectiu de la UE és avançar cap a una economia basada en el coneixement més 

competitiva i dinàmica, fins esdevenir pionera arreu del món capaç de créixer 

econòmicament d’una manera sostenible amb més i millors llocs de treball i amb una 

cohesió social més gran.  

 

 

2.1.1  ESPAI EUROPEU DE LA INVESTIGACIÓ 
 

Així doncs, tenint com a meta l’avenç cap a una societat del coneixement, la Unió Europea 

va crear l’Espai Europeu de la Investigació (EEI) en el Consell Europeu de Lisboa l’any 

2000, i es va concretar en el Consell Europeu de Barcelona l’any 2002. En aquest últim 

consell també es va establir l’objectiu d’assolir, l’any 2010, el 3% del PIB d’inversió en 

Investigació i Desenvolupament; també es va fixar que dos terços d’aquesta inversió 

haurien de provenir del sector privat.  

L’Espai Europeu de la Investigació és una iniciativa proposada per a guiar  i coordinar la 

investigació europea i que té com a funció afegida garantir que s’utilitza un 3% del PIB en 

recerca. La seva formació va ser aprovada en ple el 23 i 24 de març de l’any 2000 pels caps 

                                                            
1 Dades referides als 15 estats membres de la UE més desenvolupats (és a dir, sense fer referència a la inversió 
en I+D dels països de nova addició a la UE). 
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de govern i d’estat de tots els països membres de la UE i ha rebut una molt bona acollida 

entre el Comitè Econòmic i Social i el Comitè Regional de la UE, així com entre la 

comunitat científica i la majoria d’empreses implicades.    

 

2.1.2  CRITERIS I PRIORITATS DE RECERCA 
 

El Comunicat de la Comissió Europea del qual hem parlat abans, estableix també els 

criteris d’elecció i les prioritats que ha de seguir la recerca i el  desenvolupament dels seus 

estats membres. A continuació hi ha un resum i l’anàlisi dels criteris establerts al 

Comunicat: 

Les diferents accions d’investigació europees haurien de concretar-se en un nombre limitat 

de prioritats, per tal de facilitar la seva realització i comprensió. Aquestes prioritats 

haurien de ser objecte d’una elecció política, sobre la base d’elements objectius.  

La Unió justifica les accions europees en matèria d’investigació en dos nivells:  

 Es realitzaran les accions en la mesura que hi hagi un suport públic d’aquestes. És a 

dir, els governs poden donar suport a la investigació sempre i quan es generi un 

valor de “bé públic” superior al benefici directe del que duu a terme la investigació. 

El suport públic és necessari sempre que les investigacions tinguin una aplicació 

pràctica que pugui ajudar a resoldre els problemes als que s’enfronta la societat i 

reforcin la competitivitat europea en matèria de coneixements.  

 Es realitzaran les accions en la mesura que donin suport a nivell europeu, i això es 

tradueix en un augment del “valor afegit europeu”. Generen un “valor afegit 

europeu” els projectes els objectius i la metodologia dels quals tinguin una 

perspectiva que s’allunyi dels interessos locals, regionals i inclosos nacionals i que 

tinguin una projecció europea. Així doncs, el valor afegit europeu és un principi 

essencial en la valoració dels projectes duts a terme per la UE en matèria de recerca. 

Aquest principi té diferents criteris que se’n deriven:  

 El cost i l’amplitud de les investigacions han de superar les possibilitats d’un 

sol país perquè la UE se’n faci càrrec. 

 Un altre criteri és l’interès de les empreses privades en col·laborar més o 

menys en termes econòmics al projecte d’investigació concret.  

 La necessitat de combinar les competències complementàries amb els 

diferents països i de recórrer a estudis comparatius.  
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 Es preferirà un projecte o un altre, també, segons les prioritats i els 

interessos de la Unió, segons la legislació i les polítiques comunitàries, 

especialment en els àmbit de l’empresa, de la societat de la informació, de 

l’agricultura, del medi ambient, de l’energia, dels transports, de la salut i dels 

consumidors, de treball i assumptes socials, de l’educació, de la justícia i dels 

assumptes interiors, així com de les relacions exteriors, comerç i 

desenvolupament. 

 El caràcter de les investigacions hauria de ser transnacional, degut a l’escala 

de les conseqüències dels problemes que es plantegen (problemes 

mediambientals i d’epidemiologia). 

També segons el mateix comunicat de la Comissió Europea, s’estableixen les prioritats (o 

línies prioritàries) que té la UE a l’hora de finançar els projectes d’investigació. Les 

prioritats són l’aplicació pràctica que fa la UE dels criteris teòrics que acabem d’esmentar. 

A nivell general, les prioritats són els següents àmbits d’investigació: 

 Les investigacions “post-genòmiques”2 i sobre les grans malalties que assolen el 

nostre planeta, degut a la necessitat d’Europa de contribuir de forma clara en 

l’esforç internacional que s’està fent en aquest àmbit.  

 Les nanotecnologies3 i les seves aplicacions pràctiques. 

 Les investigacions necessàries pel desenvolupament de la societat de la informació, 

en relació, principalment, amb la iniciativa e-Europe4.  

 Els projectes d’investigació i desenvolupament que només un país o una empresa 

sols no podrien dur a terme en els àmbit de l’aeronàutica i l’espai. 

No obstant, aquest només són àmbits d’investigació molt generals, i per cada una de les 

prioritats seleccionades hi ha d’haver una aplicació més detallada dels criteris, encaminant-

los en dos eixos primordials: 

 Utilitzar els criteris amb una perspectiva d’exclusió; és a dir, desestimant totes les 

propostes que abordin un tema a nivell nacional de manera ineficaç i que podria 

abordar-se millor a nivell europeu.  

                                                            
2Investigació post-genòmica: investigació vinculada a l’era post-genòmica, és a dir, l’era que s’entén com 
continuació de l’era genòmica (el descobriment del genoma humà). 
 
3 Nanotecnologia: la nanotecnologia és un camp de les ciències aplicades dedicat al control  i la manipulació 
de la matèria a una escala menor d’un micròmetre, és a dir, a nivell d’àtoms i partícules. Les aplicacions 
d’aquesta ciència poden ser molt variades: van des de la solució de problemes mèdics a la solució de 
problemes ambientals. 
4 e-Europe: iniciativa promulgada per la Comissió Europea per fer arribar els nous avenços tecnològics –com 
Internet – a tots els europeus a fi de avançar cap a una societat de la informació completament culturitzada.  
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 Utilitzar els criteris per a seleccionar les prioritats en funció dels objectius de cada 

projecte. 

Un cop establertes les prioritats, aquestes haurien de servir per a confeccionar el pla d’acció 

de l’Espai Europeu de la Investigació (EEI). D’aquesta manera, la investigació es 

concentraria en temes prioritaris agrupats per àmbits. Tot i així, com també diu al 

comunicat, hauria de preveure’s una quantitat limitada de mitjans per fer front a les 

necessitats específiques importants o necessitats imprevistes en el curs de execució dels 

programes. En consegüent, quan els projectes hagin satisfet el principi de valor afegit 

europeu, s’haurà de començar a fer front a projectes d’àmbits en un començament no 

prioritaris.  

 

 

2.1.3  PROGRAMES MARC D’INVESTIGACIÓ 
 

Segons els criteris i les prioritats establertes per la Comissió Europea s’elaboren els 

diferents Programes Marcs d’Investigació. Els Programes Marcs són la iniciativa de la 

UE en la qual s’elaboren tots els pressupostos destinats a l’Espai Europeu de la 

Investigació i a la resta d’esforços d’investigació de la UE. D’acord amb els criteris i 

prioritats establerts a l’anterior comunicat es va elaborar l’any 2001 el 6è Programa Marc 

d’Investigació 2002-2006 i també d’acord als mateixos criteris i a prioritats lleugerament 

modificades (ja n’esmentarem les variacions) es va elaborar el 7è Programa Marc 

d’Investigació 2007-2013, actualment vigent.  

Des dels inicis de la iniciativa “Programa Marc d’Investigació” l’any 1984 el pressupost a 

sofert una gran evolució cap a l’alça, fins a passar de la inversió de 17.500 milions d’€ del 

6è Programa Marc als 50.521 milions d’€ del 7è Programa Marc. L’evolució de la inversió 

destinada en investigació als Programes Marc es pot veure al gràfic 1.5  Es pot apreciar que 

entre el 6è Programa i el 7è gairebé s’ha triplicat la inversió i això ens dóna una idea més 

exacte de la importància que ha guanyat l’àmbit de la recerca a nivell europeu. Tot i que el 

7è Programa engloba 6 anys (a diferència de tots els altres programes) podem concloure 

igualment que hi ha hagut un sobreesforç econòmic en investigació, ja que no s’ha doblat la 

quantitat (com seria en el cas que es doblessin els anys sense un augment significatiu) sinó 

que s’ha quasi bé triplicat.  

 (Gràfic 1) 
                                                            

5 Dades extretes de l’informe de la Comissió Europea sobre el 6è Programa Marc i 7è Programa Marc per a 
elaborar el gràfic. 
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No obstant, 50.521 Milions d’€ és una quantitat enorme i cal desglossar aquesta quantitat 

en les diferents partides invertides en els projectes de recerca prioritaris per veure més 

clarament l’evolució de l’àmbit prioritari d’investigació de l’aeronàutica i l’espai. Per fer-ho, 

utilitzarem com a dades significatives els pressupostos per línies prioritàries del 6è i el 7è 

Programes Marcs, tot diferenciant-los. 

 Pressupost 6è Programa Marc: El pressupost per aquest programa es divideix en tres 

principis bàsics: la integració dels projectes de l’EEI (13.285 M€), en l’estructura de 

l’EEI (2655 M€), en reforçar la coordinació de l’EEI (330M€) i en l’Euratom6 (1.230 

M€). Veure gràfic 2. 

Els 13.285 M€ destinats a la integració de projectes es reparteixen per ordre estricte 

de en els 7 àmbits prioritaris de recerca següents: 

• Ciències de la vida: genòmica i biotecnologia (salut)........................2250 M€ 

• Tecnologies de la societat de la informació.....................................3620 M€ 

• Nanotecnologies i nanociències, materials amb varies funcions  basats en el 

coneixement i els nous processos de producció..............................1300 M€ 

                                                            
6 Euratom: programa específic de gestió i tractament de residus radioactius, nuclears al qual s’hi destina una 
quantitat fixa dins el 6è PM. 
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• Aeronàutica i espai(*)..........................................................................1070 M€ 

• Qualitat i seguretat alimentàries........................................................685 M€ 

• Desenvolupament sostenible, canvi global i ecosistemes................2120 M€ 

• Ciutadania i governació.....................................................................225 M€ 

 

(*) Ampliació de les línies d’investigació en Aeronàutica i espai: pel que fa a 

l’aeronàutica s’inverteix en competitivitat de la indústria (nous avions, motors, etc.); la 

millora de l’impacte mediambiental causat pel trànsit aeri (emissions i soroll); seguretat; i 

augment de la capacitat del sistema de transport aeri. Per altra banda, pel que fa a la 

investigació espacial s’inverteix en la investigació sobre Galileu (el nou satèl·lit de 

navegació) i GMES (satèl·lit per la vigilància del medi ambient i la seguretat); i les 

telecomunicacions per satèl·lit (xarxes terrestres integrades i sistemes espacials). 

 

(Gràfic 2) 

 

   

 Pressupost del 7è Programa Marc: Aquest programa Marc s’estructura de manera força 

diferent a l’anterior. S’organitza al voltant de quatre programes específic. El primer 

programa i el més important, el de Cooperació, fa referència a les activitats 

d’investigació de col·laboració transnacional i es el que correspondria al programa 

d’Integració del 6è PM, ja que els dos són els que es dediquen a la inversió en les 

línies prioritàries de recerca. El segon programa s’ha anomenat Idees, i inverteix en 
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investigació fonamental, aplicada directament des del Consell Europeu 

d’Investigació (CEI), un consell amb la funció de promoure la investigació en tots 

els camps de les ciències, però que no finança directament projectes concrets en 

investigació espacial i aeronàutica –que és el que realment ens concerneix-  com 

l’Espai Europeu de la Investigació. El tercer programa s’ha anomenat Persones i 

comprèn les accions Marie Curie i altre iniciatives que promouen la formació 

d’investigadors i la seva mobilitat a través d’Europa. El quart programa, 

corresponent als principis bàsics de Coordinació i reforç i Estructura de l’EEI del 

6è PM, és l’anomenat Capacitats, i engloba tot allò referit al desenvolupament i 

l’ús de les infraestructures, la coordinació i la cooperació dels organismes 

involucrats en Recerca.  Al  Cooperació s’hi inverteixen 32.292 M€, a Idees 7.460 

M€, a Persones 4.727M€ i a Capacitats 4.291M€. Veure gràfic 3.7 

 

 

 (Gràfic 3) 

 

 

El programa Cooperació té 10 línies prioritàries en les quals es destinen els 32.292 

M€:8 

• Salut.................................................................................................5.984 M€ 

                                                            
7  Dades extretes de l’informe del Consell Europeu sobre el 7è Programa Marc d’Investigació. 
8 Xifres segons la proposta modificada de Decisió del Parlament Europeu i del Consell relativa al 7è 
Programa Marc de la UE per accions d’Investigació. 



18 
 

• Alimentació i agricultura ................................................................1.935 M€ 

• Tecnologies de la informació i la comunicació...............................9.110 M€ 

• Nanociències, nanotecnologies, materials i noves tecnologies de 

producció.......................................................................................3.467 M€ 

• Energia...........................................................................................2.265 M€ 

• Medi ambient (inclòs el canvi climàtic)..........................................1.886 M€ 

• Transport (inclosa l’aeronàutica)(*).........................................4.180 M€ 

• Ciències socioeconòmiques i humanitats..........................................607 M€ 

• L’Espai (**)..............................................................................1.430 M€ 

• Seguretat..........................................................................................1400 M€ 

 

(*)Ampliació de la línia d’investigació d’Aeronàutica: en l’àmbit de l’aeronàutica, es 

financen projectes de transformació ecològica del transport aeri; de reducció del temps; 

protecció d’avions i passatgers; i de nous camins pel transport aeri del futur. A més a més, 

també hi ha un gran suport al sistema europeu de navegació per satèl·lit (Galileu  i 

EGNOS9), una infraestructura molt competent que permet conèixer l’hora i la posició arreu 

del món. 

(**) Ampliació de la línia d’investigació de l’Espai: l’objectiu que es persegueix amb la 

destinació d’aquesta partida és el suport al Programa Espacial Europeu centrat en 

aplicacions com el sistema GMES en benefici dels ciutadans i del desenvolupament de la 

indústria a Europa. A més a més, també dóna un especial suport coordinant i contribuint 

econòmicament amb l’Agència Espacial Europea (AEE). 

 Comparació de pressupostos entre 6è i 7è PM en Aeronàutica i Espai : Així doncs, segons les 

partides del 6è PM, des de la UE es destinen 1070 M€ a la investigació en l’àmbit de 

l’Aeronàutica i l’Espai, que suposa un 8’054% del pressupost total en integració 

dels projectes d’EEI. 

Segons les partides del 7è PM, des de la UE es destinen en total 5610 M€ en 

Aeronàutica i Espai si sumem les dues partides relatives en transport (de 4180 M€) i 

de l’Espai (de 1430 M€). Tot i així, en aquest anàlisi comparatiu cal tenir en compte 

dos factors condicionants. Per una banda, cal apreciar que la partida en Transport 

no va dirigida en la seva totalitat a l’àrea de l’aeronàutica sinó que es subdivideix en 

                                                            
9 EGNOS: Xarxa de tres satèl·lits desenvolupats per la ESA que giren amb òrbita terrestre i que actuen com a 
complement de la Xarxa GPS proporcionant-li una precisió de menys de 2 metres d’error a l’hora de 
localitzar una posició. 
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tres àmbits: Aeronàutica i transport aeri, transport de superfície sostenible 

(ferroviari, de carretera i vies navegables) i sistema europeu de navegació per 

satèl·lit. Per tant, les àrees que ens interessen a l’hora de realitzar aquesta anàlisi 

comparativa són dues de les tres que preveu aquesta línia prioritària. Tot i així, els 

4180 M€  destinats a Transports no es reparteixen de manera arbitrària, i per tant 

no podem agafar com a representativa la quantitat que resultaria d’extreure una 

tercera part de 4180 M€, ni tampoc cap altra, perquè els pressupostos relatius 

funcionen per concursos d’excel·lència; és a dir, en funció dels projectes presentats 

s’hi destinarà un pressupost o un altre, de manera que no es pot saber per endavant 

quin serà exactament el pressupost destinat en transport de superfície  sostenible o 

al de sistemes de navegació. Així, haurem d’entendre aquests 5610 M€ com a  

partida que inclou també la inversió en Transports de superfície sostenible. 

D’altra banda, el 7è PM, com hem dit abans, engloba la previsió per a 6 anys ( i no 

per tres, com el 6è PM), així que la comparació dels resultats ha de ser consegüent a 

aquests termes.  

En conclusió, els 5610 M€ suposen un 17’37% del pressupost total al programa 

de Cooperació del 7è PM (equivalent al principi d’integració del 6è PM).  

Cal constatar doncs, l’augment relatiu que hi ha hagut entre els dos programes de 

pressupostos d’inversió en aeronàutica  i espai i comparar-lo amb l’augment relatiu 

referent a la resta de línies prioritàries que es mantenen estables del 6è al 7è PM, 

com es veu al gràfic 4.10   

Així, es pot apreciar a simple vista que la investigació referent a l’aeronàutica i 

l’espai ha sofert un major increment respecte als de major augment proporcional: la 

nanotecnologia i l’alimentació que han augmentat respectivament un 266’7% i un 

282’48%.  

A això cal incloure-hi el fet que el 7è PM inclou la previsió plurianual en el marc de 

6 anys, i per tant, l’augment percentual no esdevé tan significatiu. Com ja s’ha dit, el 

7è PM inclou també les partides en Transports de superfície sostenible, així que cal 

tractar les dades amb cura. Tot així, com a conclusió final, l’aeronàutica i l’espai 

continuen essent en proporció un dels camps on l’augment de les partides ha estat 

relativament més gran, i això posa de manifest la importància que es dóna a aquest 

nou àmbit a nivell europeu. A continuació explicarem les raons per les quals aquest 

sector ha esdevingut una línia prioritària per la UE. 

                                                            
10TSI: Tecnologies de la societat de la Informació. 
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(Gràfic 4)11 

 

 

 

2.1.4  L’AERONÀUTICA I L’ESPAI A EUROPA 
 

Arrel de les noves perspectives que obre el mercat aeroespacial, Europa no vol perdre el 

tren i des de l’any 2004 va entrar en vigència un pla d’acció en matèria espacial anomenat 

Llibre blanc de l’espai. Els llibres blancs són documents oficials que contenen les propostes 

d’actuació de la Unió Europea en un àmbit específic, en aquest cas l’aeroespacial; i que 

                                                            
11 Dades del gràfic en Milions d’Euros de les línies prioritàries comunes i tenint en compte els condicionants 
establerts en la comparació.  
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s’utilitza com a vehicle de desenvolupament de l’àmbit en qüestió.  Per altra banda, trobem 

els llibres verds, que són llibres que exposen una sèrie d’idees sobre un àmbit específic i que 

es presenten a debat públic. La Comissió Europea va redactar un llibre verd sobre l’Espai  i 

les seves perspectives de futur que va tenir un gran èxit en la seva obertura al debat públic. 

Degut a la importància que va tenir aquest debat la Comissió Europea va considerar 

necessari redactar un llibre blanc titulat L’Espai: una nova frontera per a una Unió en expansió 12 

per tal d’establir un pla d’acció clar per a l’aplicació de la política espacial europea. Amb 

l’entrada a la nova era espacial del segle XXI, a Europa es fa necessària l’ampliació d’una 

política espacial capaç d’explotar els beneficis específics que les tecnologies espacials poden 

aportar a les polítiques i als objectius de la Unió: un creixement econòmic més ràpid, la 

creació de nous llocs de treball, l’ampliació, la cohesió, i el desenvolupament sostenible, la 

seguretat i la defensa. 

 Alhora, el llibre Blanc esdevé una crida a l’acció de l’Agència Espacial Europea, els seus 

estats membres, les agencies espacials internacionals dels països europeus, els seus centres 

d’investigació i els sectors industrials relacionats per a que es mobilitzin amb l’objectiu 

d’assolir noves fites i nous reptes. Aquesta mobilització és necessària, ja que si Europa no 

adopta aquesta proposta per a la seva política espacial perdrà importància com a potència 

espacial degut a la seva incapacitat per a desenvolupar noves tecnologies i això perjudicarà 

greument la seva competitivitat mundial.  La política espacial és un mitjà que provoca un 

augment del pes polític i econòmic de la Unió arreu del món necessari per al 

desenvolupament dels seus estats membres.  

La Política Espacial Europea s’executarà dins d’un Programa Espacial Europeu plurianual, 

que establirà les prioritats, la fixació d’objectius i l’elaboració dels pressupostos anuals. A 

grans trets, aquest Programa es desenvoluparà en dues parts ben diferenciades: en la 

primera part, que englobarà el període 2004-2007, es duran a terme les accions reconegudes 

pel 7è Programa Marc de la Investigació en àmbit aeroespacial. A la segona part, a partir de 

l’any 2008, la política Espacial passarà a ser competència compartida directe entre la Unió i 

els seus Estats membres, cosa que denota un augment en importància de l’àmbit en la vida 

política europea i, per extensió, la vida política mundial.  

Al primer apartat d’aquest llibre blanc sobre l’Espai la Comissió Europea intenta justificar 

el creixement en importància del sector aeroespacial a banda de la nova font d’ingressos 

econòmics i de poder polític que els suposa tot dient que “L’espai” reforça els objectius 

polítics claus de la Unió Europea.  
                                                            

12 Informació extreta del Llibre blanc de l’Espai presentat per la Comissió de les Comunitats Europees l’11 de 
novembre de 2003 a Brussel·les.  
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1. Creixement econòmic, creació de llocs de treball i creixement de la competitivitat 

industrial. 

2. Èxit en l’ampliació de la Unió 

3. Desenvolupament sostenible 

4. Millor seguretat i defensa per a tots. 

5. Lluita contra la pobresa i ajuda al desenvolupament. 

Tenint en compte aquests objectius i la tecnologia i l’avenç en investigació espacial, la 

política europea es veu reforçada segons el Quadre 1: 

Quadre 1 

OBJECTIU DE LA UE 
INFLUÈNCIA DE LA INVERSIÓ 

AEROESPACIAL SOBRE L’OBJECTIU 

Invertir en  l’economia del coneixement  
per reforçar el creixement econòmic,  la 
creació  de  llocs  de  treball  i  la 
competitivitat  de  les  empreses.  De 
retruc, també s’assoleix l’objectiu d’èxit 
en l’ampliació de la Unió Europea, en la 
mesura que prospera l’economia en tots 
els Estats membres. 

Les  telecomunicacions  per  satèl·lit 
europees poden facilitar l’accés a banda 
ampla  al  20%  de  la  població  de  la  UE 
dels països  on aquest  accés  és  l’únic  al 
seu  abast.  Això  contribueix  a  l’èxit  de 
l’ampliació  de  la  Unió  Europea  ja  que 
prosperen  els  seus  Estats  més 
desfavorits (de nova incorporació). 

Desenvolupament  tecnològic  dels 
països  membres  de  la    UE  que  generi 
nous llocs de treball sense perjudicar al 
medi ambient.  

La observació de la Terra des de l’espai 
reforça  la  gestió  correcta  i  la  protecció 
del  medi  ambient  al  aportar  una 
cobertura del clima, la meteorologia, els 
oceans,  les  terres  i  la  vegetació.  La 
tecnologia  espacial  permetrà  a  Europa 
complir  el  Protocol  de  Kyoto  amb 
capacitats espacials independents. 

Reforçar  la  política  de  seguretat 
exterior  i  interior  segons  els  objectius 
de  Helsinki,  que  requereixen  certes 
capacitats, com forces de desplegament 
ràpid  i  un  sistema  d’intel·ligència 
mundial. 

La  tecnologia  i  les  infraestructures 
espacials  asseguren  una  informació 
fiable per a facilitar un procés de presa 
de  decisions  completament  segur.  A 
més  a  més,  molts  sistemes  basats  en 
aquesta  tecnologia  poden  aportar  als 
ciutadans  més  seguretat  en  la  mesura 
que  millorin  els  controls  de  les 
fronteres,  de  les  crisis  humanitàries, 
etc. 

Lluita  contra  la  pobresa  i  ajuda  al  La UE és el proveïdor més gran d’ajuda 



23 
 

desenvolupament. (*)  al  desenvolupament.  La  tecnologia 
espacial  poden  ajudar  a  altres països  a 
desenvolupar  l’accés  a  la  informació  i 
aconseguir  una  millor  gestió  de 
recursos. 

 

(*) A l’informe del Llibre Blanc també s’esmenta que una UE amb més poder a nivell 

mundial – poder que li proporcionaria aquesta Política Espacial Europea- seria beneficiosa 

per a la lluita contra la pobresa, ja que una Europa amb més poder econòmic i social 

contribuiria més que altres potències mundials en el desenvolupament tecnològic i la 

recuperació econòmica de països subdesenvolupats.   

Ja s’entreveu que el compliment d’aquest objectiu a partir de les inversions aeroespacials 

s’ha de tractar amb cert esperit crític. Realment la recerca de noves tecnologies per satèl·lit 

ajuda a eradicar la pobresa? Ja es veu que directament no hi ajuda. De manera indirecta, en 

tot cas, seria discutible. Però aquesta discussió no és rellevant en aquest apartat, sinó a 

l’últim apartat d’aquest treball. 

 

2.1.5 INVERSIONS EN DADES 
 

Segons dades del 2003 utilitzades per a l’aplicació del Pla d’Acció en matèria espacial, la 

inversió pública europea en activitats relacionades amb l’espai va ser d’un 0’06 % del PIB 

de la UE.  Tot i que l’aplicació del Pla d’Acció a partir de la segona fase del Programa 

Espacial que estableix el Llibre blanc a partir del 2008 aportaran dades realment 

significatives que incrementaran el percentatge d’inversió.  

Segons dades del Llibre blanc, el pressupost anual que el sector públic dedica a l’espai l’any 

2004 a Europa és de 5380 mill. d’€, procedent de cinc fonts diferents, que continuen essent 

les fonts en l’actualitat: l’Agència Espacial Europea (2700 mill. €), els Estats membres de la 

UE (2150 mill. €), la Comissió Europea directament  a partir del 6è Programa Marc (230 

mill. €) i L’Eumetsat13 (300 mill. €).  

 

2.2 Finançament a nivell autonòmic: Catalunya 

                                                            
13 Eumetsat: és una organització intergovernamental creada a partir d’un acord Europeu per al control i la 
gestió dels satèl·lits meteorològics europeus i la informació que aquests proporcionen.  
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Segons la memòria dels pressupostos per programes de la Generalitat de Catalunya per al 

200614 el Pla de recerca i innovació de Catalunya (PRI) 2005-2008, és una de les 

principals eines que permetrà un pas endavant per a Catalunya en el camp de recerca i 

innovació. La recerca i la innovació són motors del desenvolupament econòmic en els 

països capdavanters. Davant la fita del 3% del PIB establerta per la UE en inversions en 

aquest àmbit, Catalunya queda molt enrere amb el seu 1’38% del seu PIB15 en recerca i 

desenvolupament.  

 

2.2.1  EL PLA DE RECERCA I INNOVACIÓ (2005-2008) 

El PRI, doncs, neix com resposta dels objectius de la Unió Europea i de la ferma intenció 

de la Generalitat de situar Catalunya com a referent europeu en àmbits de recerca; el 

confecciona el CIRIT (Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica) 

(veure 1.7) amb l’ajut d’experts en les diferents matèries de recerca, representants del sector 

empresarial i, evidentment, amb una majoria de representants polítics.  

 

2.2.1.1 FINANÇAMENT PRI 

El finançament d’aquest pla no és senzill. Té el caràcter especial de pla perquè projecta 

pressupostos en períodes plurianuals i els pressupostos de l’estat i de les autonomies són de 

caràcter anual. Aquest fet suposa un impediment a l’hora d’agilitzar la seva aprovació i la 

posterior aplicació, ja que per a l’aprovació d’un pressupost que engloba diferents anys es 

necessita disposar d’uns diners dels quals l’estat encara no disposa. En consegüent, el PRI 

ha de ser degudament debatut al Parlament de Catalunya i les respectives parts i 

pressupostos del pla pels diferents àmbits han de passar per una negociació basada en 

interessos més polítics que estrictament de la matèria pels quals es debat. Cada partit pot 

presentar esmenes parcials o a la totalitat, en funció de si està d’acord o no amb el 

finançament de una o totes les parts del Pla. Finalment, després d’algunes modificacions, 

s’aprova el Pla i s’obre a la consulta ciutadana en vistes a alguna crítica constructiva per part 

dels ciutadans (crítiques que fins avui encara no han modificat cap punt del Pla) fins a la 

seva aplicació definitiva en els períodes previstos. 

Al PRI 2005-2008 s’hi ha destinat una quantitat de 860 milions d’€, que provenen del 

pressupost de la Direcció General de Recerca del Departament d’Universitats Recerca i Societat 

                                                            
14 Memòria del programa de Recerca, Direcció General de Recerca, Departament d’Universitats, Recerca i 
Societat de la Informació, codi: UR04-571.  
15 En dades de l’any 2003. 
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de la Informació (DURSI) i del Departament de Treball i Indústria (Secretaria d’Indústria i 

Energia, i CIDEM – veure 1.7-); executors principals del Pla.  

 

 

2.2.1.2 LÍNIES PRIORITÀRIES EN ÀMBITS DE RECERCA DEL PRI 

Tot i que en general el Pla de Recerca i Innovació aposta per el foment de totes les àrees 

científiques i tecnològiques és necessària una política de promoció específica que focalitzi 

els seus recursos en unes línies d’interès estratègic, ja que no es pot donar a totes les àrees 

la mateixa importància. Les línies prioritàries són les següents:  

 Recerca Biomèdica i en ciències de la salut 

 Recerca en enginyeries TIC16 

 Recerca en ciència i tecnologia agroalimentària 

 Recerca en desenvolupament social i cultural 

 Recerca en sostenibilitat i medi ambient 

A més d’aquestes línies prioritàries, moltes de les partides destinades al PRI van dirigides a 

infraestructures que permetin habilitar la recerca. Les línies prioritàries serveixen de guia 

per al finançament dels departaments de la generalitat, però per tal d’incrementar la 

participació en la recerca i la innovació tecnològica de les empreses i el capital privat, s’ha 

fet una estratègia sectorial i tecnològica tenint en compte els sectors d’un alt nivell de 

creixement i que proporcioni un alt valor afegit, com són: l’aeroespacial, la biotecnologia, 

la indústria farmacèutica, el sector de l’alimentació de segona generació i la indústria 

vinculada a les energies renovables. Aquesta estratègia sectorial influencia, pel que fa a 

l’àmbit aeroespacial a les BAIE (veure 1.7), de manera que el PRI veu en una associació 

semblant l’oportunitat d’impulsar les empreses perquè no s’estanquin i inverteixin en 

innovació.  

 

2.2.2 EL CONSELL D’INVESTIGACIÓ, RECERCA I INNOVACIÓ 

TECNOLÒGICA (CIRIT) 
Per tal de desenvolupar el Pla de Recerca i Innovació corresponent als diferents períodes, el 

CIRIT coordina i gestiona els diferents departaments de la Generalitat que treballen en 

matèria de recerca any per any, de manera que fa un seguiment específic de les despeses del 

PRI per tal de garantir una òptima aplicació del Pla aprovat.  

                                                            
16 Enginyeries de caràcter informàtic amb aplicacions concretes a la tecnologia aeroespacial i biomèdica entre 
d’altres. 
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Els pressupost de 860 mil. d’€ destinat al PRI es subdivideix en 4 anys, és a dir, hi ha una 

quantitat assignada a cada any que si no es gasta tota durant l’any en qüestió, la resta no se 

suma al pressupost de l’any següent, sinó que simplement consta com un estalvi del govern.  

El pressupost d’un pla incrementa any rere any de manera que cada un sigui major que 

l’anterior. En el PRI 2005-2008 augmenta en proporció com es veu al gràfic 5, segons dades 

extretes del propi PRI 2005-2008. 

(Gràfic 5) 

 

 

 

Segons les línies prioritàries, la Direcció General de Recerca (DGR) i el CIDEM (Centre 

d’Innovació i Desenvolupament Empresarial) s’encarreguen d’assignar i negociar 

directament pressupostos a projectes concrets, centres de recerca als que tradicionalment 

se’ls ha subvencionat i projectes d’impuls a la innovació empresarial. Dins aquest marc es 

troba, en la recerca aeroespacial, l’Institut d’Estudis Espacials.  A més a més, segons les 

línies prioritàries hi ha també altres departaments que tenen la capacitat d’assignar i 

negociar pressupostos per a projectes concrets, com és ara el Departament de Salut i la seva 

competència en recerca biomèdica. 

Segons l’estratègia sectorial,  el DGR i el CIDEM organitzen unes convocatòries públiques 

de concursos per a invertir en cada projecte segons criteris d’excel·lència: el millor projecte 

de tots és l’elegit; a partir de l’elecció es decideix i es negocia quina part del projecte es 

finança.  
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Per aquesta raó, un cop dividida la quantitat del pressupost total del PRI per anys no es fa 

una assignació per departaments o per àmbits de pressupostos, ja que aquesta es realitza 

mitjançant una negociació tant en el cas dels pressupostos de les línies prioritàries com en 

els de l’estratègia sectorial i com a tal en un principi es indeterminada. Per això el CIRIT 

actua com a organisme organitzador i recull i gestiona la complicada dinàmica financera de 

tots els departaments per mitjà d’unes fitxes (Annex 1) que cada departament ha d’omplir i 

enviar per facilitar la gestió al CIRIT, on hi consten les diferents activitats finançades per 

cada departament a partir del pressupost del PRI. 

 

2.2.3 FINANÇAMENT EN L’ÀMBIT AEROESPACIAL 

La majoria de projectes concrets en recerca aeroespacial es realitzen per vies competitives 

(convocatòries de subvencions) i d’aquests no se’n té unes dades concretes, com ja hem dit,  

sinó que en funció dels projectes presentats, de la demanda de pressupost i mitjançant una 

negociació, els departaments decideixen la subvenció assignada.  

Els diversos departaments de la Generalitat de Catalunya l’any 2006 van destinar 

específicament a l’àmbit aeroespacial 1.266.100 €, dels quals 740.573,25 € corresponen a 

l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC). Això suposa que gairebé un 60% de la 

partida aeroespacial va destinada a l’Institut d’Estudis Espacials. Cal recalcar, doncs, la 

importància d’aquest centre altra vegada. La partida de la Generalitat a l’IEEC només 

suposa un 22’82% del seu pressupost total: 2.330.175,00 €, que prové principalment del 

CSIC i del capital privat d’universitats amb interessos d’infraestructures. 
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4. Anàlisi ètica 

Després de l’extensa visió històrica i la visió econòmica general es pot concloure que el 

procediment a partir del qual les administracions públiques assignen partides a la recerca 

aeroespacial no té res de senzill. No es tracta d’una persona o un grup de persones que es 

reuneixen i decideixen on destinen el capital estatal, sinó que cada decisió, assignació o 

pressupost passa per moltes mans abans no esdevé definitiva o abans no és aplicada.  

Tot i així, entre totes les línies prioritàries, criteris de selecció i estratègies hi podem trobar 

una directriu comuna: la investigació aeroespacial és considerada una nova font de beneficis 

pels països que hi inverteixen. De moment, està per veure si aquesta recerca rendeix 

econòmicament a llarg termini com els inversors esperen. En tot cas, avui en dia l’espai és 

una nova font de capital i poder. El control de la informació que proporcionen els satèl·lits 

és poder. Poder vendre-la als que no la tenen augmenta el capital, tenir-la augmenta el 

poder respecte altres potències, ja que en aquest món el poder mundial i els diners semblen 

estar estretament lligats. És clar que l’administració dóna altres raons, com per exemple, 

que conèixer millor la Terra i per extensió, conèixer millor el funcionament del canvi 

climàtic pot ajudar a la investigació que pot pal·liar els efectes d’aquest temut canvi; o que 

pot ajudar a fer arribar la societat de la informació a llocs on les noves tecnologies amb 

prou feines hi són conegudes. Tanmateix, el conductor principal d’aquestes inversions 

sembla ser merament econòmic. L’objectiu principal d’un país és créixer econòmicament; 

de fet, sembla un objectiu necessari. Com s’invertiria en la resta d’àmbits – social, educació, 

sanitat...- sense un capital de base, que permeti fer front a totes les despeses bàsiques? 

Està clar que tot país desenvolupat vol seguir creixent i esdevenir referent en innovació i 

recerca: que una potència inverteixi molts diners en investigació espacial és sinònim de 

prosperitat i riquesa; però fins a quin punt s’haurà de dur la frontera del coneixement i 

quant s’hi haurà de destinar abans no es decideixi ajudar a la resta de països de manera 
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efusiva? O bé, des d’un altre punt de vista possible hi ha qui es pot preguntar: per què 

hauria d’ajudar un país ric més del que ajuda ara als països subdesenvolupats?De fet, 

tampoc caldria mirar a l’exterior: dins els propis països rics hi ha prou problemàtiques -

bosses de pobresa, barris marginals, pensions insuficients...- pendents de solució.   Quina 

obligació moral hi ha d’ocupar-se d’aquestes problemàtiques? Què seria allò més just? 

Dedicarem aquest apartat a intentar resoldre aquest dilema mitjançant diferents criteris ètics 

proposats per diversos autors al llarg de la història del pensament,  John Stuart Mill, John 

Rawls, Cal·licles, Aristòtil i Hans Jonas. Per tal de facilitar aquesta anàlisi, condensarem les 

anteriors i conflictives preguntes en una de més breu: Està justificada aquesta gran inversió 

en investigació aeroespacial?  

Cal dir que els autors escollits no són contemporanis. Van proposar els seus criteris ètics en 

el marc del seu context social amb la finalitat d’orientar i marcar les millors pautes per a una 

societat. Per tant, aquesta ètica no ha estat concebuda específicament  per a resoldre el 

dilema moral que comporta avui en dia la investigació espacial. Cal·licles i la polis grega poc 

s’imaginarien un context on es debatés un dilema semblant; tan sols Hans Jonas i John 

Rawls, que han participat de la revolució tecnològica del segle XX podrien fer-se’n una idea 

més clara.  

Cap dels autors aborda directament els interrogants que planteja aquesta investigació, per 

tant, jo he aplicat els criteris ètics formulats per orientar l’acció humana a l’àmbit 

aeroespacial tot suposant el que dirien en el cas hipotètic que poguessin estudiar la resposta. 

Per a fer-ho, he llegit i estudiat, en el cas de Mill, fragments del seu llibre on explicava el 

principi de l’utilitarisme; o fragments d’altres llibres i manuals que parlaven dels autors en 

qüestió. 

L’elecció d’aquest autors no és arbitrària. El meu professor de filosofia em va guiar a l’hora 

d’escollir els autors que tinguessin una postura adient per plantejar la qüestió del treball. 

Vaig consultar a varis especialistes en ètica, però només un va plantejar-me la qüestió  i va 

explicar-me la seva opinió (veure annexos). 

Cal remarcar altra vegada que l’aplicació d’aquests criteris es basa en la situació hipotètica 

que els respectius autors poguessin abordar-la, és per això que en molts casos hi ha 

diferents línies argumentals per a uns mateixos criteris. Treure conclusions és complicat, ja 

que no es tracta d’opinions constatades i tractar-les com a tals podria suposar la 

simplificació de l’autor i del seu pensament.  
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4.1 La utilitat com a criteri: John Stuart Mill 

A. PRINCIPI ÈTIC 

L’Utilitarisme és una teoria filosòfica que va néixer al segle XVIII a Anglaterra amb Jeremy 

Bentham i altres autors al seu capdavant. Aquests van establir les bases de l’utilitarisme 

clàssic, el principi moral del qual era “el major bé pel major nombre”. Bentham partia de 

què allò que està bé és allò que proporciona plaer a una majoria. Creia que una societat 

basada en el progrés és una societat on el major nombre de persones possible surt 

beneficiat, i per tal de construir una societat basada en aquesta afirmació,  a l’hora de 

prendre una decisió caldria sospesar les diferents opcions en funció del plaer que cada una 

proporcionés al major nombre de membres de la societat en qüestió.   

Bentham tenia un amic anomenat James Mill, el fill del qual va 

créixer familiaritzat amb les mateixes idees que el seu pare. Tot i que 

Mill fill va adoptar la filosofia utilitarista en continuïtat amb la tesi de 

Bentham, també va desenvolupar-la i hi va fer precisions importants. 

L’utilitarisme de Mill parteix també de què allò que està bé és allò  

útil.  La diferència bàsica rau en la defensa de les diferències 

qualitatives entre els plaers. És a dir, a més a més de les diferències quantitatives entre 

plaers, Mill sosté que hi ha plaers superiors i plaers inferiors – de diferent qualitat- .  

Allò útil és el que té tendència a promoure la felicitat del major nombre de persones 

possible. Un és feliç quan gaudeix dels plaers i de l’absència de dolor. Ara bé, els plaers que 

proposa Mill com a desitjables no són plaers qualssevol, com els que persones i bèsties 

poden tenir sense que s’estableixi distinció, sinó plaers superiors: plaers que responen a 

característiques pròpiament humanes. Mill sosté fins i tot que una quantitat menor d’un 

plaer superior és preferible que una quantitat major d’un plaer inferior per tot aquell que 

hagi experimentat els dos tipus de plaers. Només el qui ha experimentat les dues classes de 

plaers pot esdevenir un jutge competent a l’hora de discernir entre aquests. Tot i així, per 

què hauríem d’aspirar a plaers superiors i allunyar-nos d’un cert aire de conformisme 

respecte els plaers mundans? Mill creu que aquesta és una qüestió en la que l’home s’ha de 

guiar pel seu sentit de dignitat i no acontentar-se amb la simple satisfacció dels plaers 

sorgits de la necessitat; no aspirar a més és rebaixar la pròpia concepció de l’home.   

Pels utilitaristes, tots aquells nascuts en un país civilitzat, per naturalesa, són capaços de 

mostrar un interès intel·ligent pels plaers superiors i no són  necessàriament egòlatres. En 
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la mesura que una societat eduqui els seus conciutadans cap a encaminar aquests plaers 

“intel·lectuals” i en aquests principis tindrà un interès pel bé de la majoria. Per altra banda, 

aquesta naturalesa també es veu estroncada en casos molt concrets, com per exemple casos 

d’un alt grau de patiment com la malaltia o la pèrdua prematura d’una persona estimada. 

B. APLICACIÓ  

Però, què respondria Mill a la nostra pregunta, segons els criteris ètics descrits? Davant la 

disjuntiva entre invertir grans quantitats en investigació aeroespacial i invertir-ne més en 

polítiques socials i desenvolupament dels països més pobres segurament escolliria la segona 

opció.  

Atenent a la bondat natural que els utilitaristes suposen dels humans, o si més no a una 

naturalesa no necessàriament egoista, el global de la població decidiria, segons la moral 

utilitarista, la opció que ajudés a un major nombre de persones.  Una política social més 

forta incrementaria el bé, i per tan el plaer, d’un major nombre de persones. Al nostre 

context actual és un fet que hi ha una majoria de persones per sota del llindar de la pobresa 

i és una minoria la que gaudeix d’un nivell social mitjà-alt. Si les partides destinades a 

polítiques socials i eradicació de la pobresa incrementessin en disminució de les partides en 

investigació espacial segurament es compliria el principi de la major felicitat possible 

utilitarista: la situació social de molta gent tindria més possibilitats de donar un tomb i 

l’absència de dolor i la possibilitat de trobar plaer augmentarien globalment.  

La inversió en recerca aeroespacial també reportaria beneficis per a la població, però si 

xifrem el benefici total en el nombre de persones que n’haurien pogut gaudir, està clar que 

les polítiques socials s’endurien el primer lloc.  

Ara bé, seria possible que a llarg termini la investigació aeroespacial reportés uns beneficis 

més elevats directa o indirectament a un major nombre de població, de manera que segons 

els criteris utilitaristes ens veiéssim evocats a la tria de l’opció aeroespacial? O bé que la 

disminució de la inversió suposés una decadència de l’economia global d’un país i com a tal 

fos inviable? Aquestes són dades que desconeixem totalment i amb  les quals no ens 

podem permetre fer conjectures. Pel que fa a avui en dia, sembla que els utilitaristes 

redreçarien una mica les directrius de la política espacial actual i segurament prendrien 

algunes mesures diferents de les vigents. 

 

4.2 La responsabilitat i el poder com a criteris: Hans Jonas 
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A. PRINCIPI ÈTIC 

Hans Jonas (1903-1993) és un dels filòsofs dedicats a l’ètica aplicada més important del 

segle XX. Va ser un jueu religiós alemany que va haver d’exiliar-se durant la Segona Guerra 

Mundial, on va lluitar amb la Brigada Jueva de l’exèrcit britànic. La seva mare va morir a 

Auschwitz i segurament per la seva experiència ha fet importants reflexions teològiques 

sobre la vida després d’aquest fet. En aquest sentit, el seu 

principi sobre el concepte de responsabilitat no es pot 

entendre al marge de les influències del nazisme.  

Per a Hans Jonas l’ètica parteix del fet que l’home és l’únic 

ésser  dotat de responsabilitat; com a ésser lliure i 

conscient de les conseqüències dels seus actes té la 

responsabilitat d’estar a l’altura de les seves 

característiques. En les condicions de vida actuals, amb tot 

el desenvolupament tecnològic i científic que l’home ha 

aconseguit, aquest ha de ser més que mai responsable dels 

seus actes. Del poder i la llibertat que l’home té sobre el planeta i la natura n’ha de derivar 

un deure moral responsable i conseqüent. A mesura que ha anat creixent el poder  i el 

control de l’home sobre la natura han augmentat les possibilitats de danyar-lo i deixar-lo 

inutilitzat. D’aquest poder en deriva necessària i imperativament una responsabilitat moral. 

Poder i responsabilitat caminen junts en l’era tecnològica. Si hi ha les capacitats necessàries 

per a fer quelcom, la capacitat de fer-ho te’n fa responsable, i se’n deriva una actuació i 

decisió cada cop més complexa i  important a que els homes han de saber fer front. 

Podem aplicar aquest mateix criteri estenent-lo a la responsabilitat social. És a dir, de la 

mateixa manera que  som responsables en la mesura que la naturalesa esdevé vulnerable, 

també som responsables socials en la mesura que tenim poder sobre els homes com a 

col·lectiu.  

Hans Jonas encara afegeix una nova reflexió: aquest deure moral no ha de ser individual, 

sinó col·lectiu. No només es tracta de què un mateix actuï d’acord amb els seus principis i 

atengui a les conseqüències dels seus actes, sinó que es tracta també d’una empresa comuna 

per tal de garantir la continuïtat d’un món habitable i de l’existència humana. La qualitat de 

vida és responsabilitat de tots. 

En referència a la qüestió aeroespacial Hans Jonas segurament creuria que en els nostres 

actes hauríem de decidir-nos per allò que creguem més responsable en referència a la 

qualitat de vida d’un col·lectiu. Si considerem els riscos que la investigació aeroespacial 
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comporta de pèrdues i pocs beneficis i tenim en compte la responsabilitat social que deriva 

del poder que tenim sobre l’home,  el més responsable seria invertir aquests diners en 

ajudes i polítiques socials o altres infraestructures. 

 

B. APLICACIÓ  

Segons això la investigació aeroespacial seria menys responsable, ja que els seus beneficis 

directes no són tan clars; motiu pel qual hi hauria una certa inseguretat i un cert risc que a 

Hans Jonas li costaria podria passar per alt a l’hora d’actuar. 

Segons la idea que sorgeix d’un fragment del seu llibre El principi de responsabilitat: assaig d’una 

ètica per a la civilització tecnològica (1973): “Obra de tal manera que els efectes de la teva acció 

siguin compatibles amb la permanència d’una vida humana autèntica sobre la Terra”, se’n 

podria derivar una altra lectura que hauria de ser considerada a l’hora d’actuar en l’àmbit 

aeroespacial. Jonas parla “d’una vida humana autèntica sobre la Terra”, no pas de qualsevol 

vida. Si entenem vida humana autèntica com una vida creadora, basada en l’estudi i el saber 

d’allò que no és útil, allò que s’estudia simplement pel plaer que fer-ho comporta, llavors la 

investigació aeroespacial potser trobaria el seu lloc dins els criteris de Hans Jonas. Podria 

trobar-se, doncs, la manera de combinar i fer compatibles els desitjos creadors de l’home 

amb les conseqüències de les accions que no busquen la utilitat.  

Referent a aquesta lectura, caldria tenir en compte també fins a quin punt la investigació 

espacial tracta d’esbrinar i basar el seu estudi de la recerca aeroespacial simplement en el fet 

d’ampliar coneixements. 

En qualsevol cas, tal hi com  Hans Jonas descriu,  la “civilització tecnològica” és un fet 

sense precedents històrics que requereix un nou pla d’acció basat en la responsabilitat.  La 

ciència i la tècnica han acabat convergint amb la moral en un món profundament modificat 

per l’home davant del qual no s’ha d’actuar amb responsabilitat en un futur, sinó que s’ha 

d’actuar des d’ara i en un futur.    

 

4.3   La justícia com a criteri: John Rawls 

A. PRINCIPI ÈTIC 

John Rawls  (Estats Units, 1921-2002) és un filòsof americà conegut sobretot pel seu llibre 

A Theory of Justice, on explica la seva teoria de la justícia segons els dos principis de justícia i 

dues regles de prioritat. Anteriorment a la formulació de la teoria de la justícia tal hi com és 
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expressada al llibre en qüestió, Rawls s’havia aproximat al seu concepte de justícia situant-lo 

entre l'utilitarisme i l’ intuïcionisme. Per una banda, la crítica de Rawls a l’utilitarisme era 

que l’ètica utilitarista subordinava que allò correcte era igual al bé, 

mentre que ell creia que el que és independent de si és bo o no. 

Per altra banda, per als intuïcionistes allò que és correcte, és allò 

que és objecte d’intuïció racional. Però Rawls creu que el punt 

dèbil de l’intuïcionisme es dóna en el cas d’un conflicte entre 

principis; és a dir, critica la manca d’una jerarquia entre els 

diferents criteris d’intuïció racional que en alguns casos hi pot 

haver si un segueix la moral intuïcionsita. Quan et trobes davant d’un conflicte entre dos 

criteris racionals el dilema no es pot resoldre sense causar certa confusió si no s’estableix 

que un criteri passa per sobre d’un altre. Així davant de la insatisfacció de les dues doctrines 

(utilitarisme i intuïcionisme), Rawls va ser partidari d’un igualitarisme matisat.  És a dir, 

John Rawls defineix la justícia com la distribució d’uns béns útils per si mateixos de manera 

correcta i equitativa, segons els principis o regles morals i sense la influència de les 

conseqüències derivades d’aquesta distribució. La justícia consisteix en repartir de manera 

equitativa els béns en qüestió però acceptant certes desigualtats en determinades 

circumstàncies. Aquestes determinades circumstàncies on la desigualtat esdevé injusta són 

aquelles en què una distribució desigual beneficia als més desfavorits.  

Del concepte de justícia rawlsià se’n deriva el plantejament de la posició original i del vel de la 

ignorància. Per justificar la seva idea de justícia que, tornant a la seva definició, consisteix en 

la distribució d’uns béns sense pensar en la influència de les conseqüències derivades de la 

distribució en qüestió, Rawls creu necessari postular un escenari on aquesta elecció 

veritablement no seria influenciada per les conseqüències que se’n derivessin. Això és la 

posició original caracteritzada pel vel de la ignorància; és a dir, un escenari en el qual els 

jutges decidirien segons el concepte de justícia rawlsià perquè el vel de la ignorància 

permetria que tothom establís la justícia com una distribució equitativa i, en cas de 

distribució desigual, a favor dels més desfavorits (ja que mai se sap si aquests poden ser ells 

mateixos).  

B. APLICACIÓ  

En el cas de la investigació aeroespacial, tenint en compte els conceptes més bàsics de 

justícia de l’autor, Rawls partiria d’una posició original presocial en la qual tots els membres 

de la societat ignorarien la classe a la qual pertanyen a l’hora d’escollir la forma d’Estat i per 

tant la distribució més justa dels béns.  Aquesta distribució no tindria en compte les 
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conseqüències que beneficien a cada particular perquè aquests no coneixerien la seva 

situació sinó que tindria en compte la situació dels més desfavorits ja que tendiríem a mirar 

per nosaltres (no fos el cas que ens toqués de formar part de les classes més desfavorides 

de la societat).  Per tant, Rawls diria que la societat consideraria la investigació aeroespacial 

com a poc beneficiosa pels més desfavorits i no la posaria, en ordre de prioritats, en una 

posició preferent a altres qüestions més bàsiques.  

 

4.4   El neodarwinisme social com a criteri: Cal·lícles 

A. PRINCIPI ÈTIC 

Cal·licles és un dels sofistes menors. Els sofistes són els primers professionals de 

l’educació; realitzaven la seva tasca de manera itinerant pels diferents pobles de la Grècia 

clàssica pels volts del segle V a.C, en els moments de màxim esplendor de la democràcia a 

Atenes. La vida de la polis grega de l’època girava entorn els afers de la ciutat;  i gairebé tota 

educació era encaminada al bon parlar i a la bona defensa dels arguments, la retòrica i la 

dialèctica. El sofistes posava les seves bases de la vida 

política en la possible sustentació de varis arguments 

contraposats per a una mateixa tesi,  i  trobaven en aquest 

bressol la seva raó de ser: es dedicaven a ensenyar i a 

defensar arguments, una eina bàsica per a tenir cert poder 

a l’àgora, el lloc on es debatien les qüestions polítiques.  

 Cal·licles formava part del grup de sofistes menors, anomenats així perquè succeïren als 

seus importants predecessors: Protàgores i Gòrgies, els sofistes “majors”. Com a teòric de la 

política Cal·licles portà a l’extrem la contraposició entre physis i nomos. En la tradició grega, 

allò que és per naturalesa és allò que posseeix en si mateix el principi que el fa ser el que és. 

Es diferencia d’allò que és fruit d’una convenció: allò que pot ser d’una manera o d’una 

altra perquè no posseeix en si mateix el principi que el fa ser el que és. Les realitats naturals 

pertanyen al primer àmbit, a la physis; i les realitats artificials com les eines o alguns drets 

són fruit de la convenció, en l’àmbit del nomos. En la tradició grega, doncs, es creia que el 

bé, la veritat, la raó o les institucions es fonamentaven en continuïtat amb la naturalesa i per 

això les situaven en l’àmbit de la physis. Tanmateix, els sofistes els situaren a l’àmbit del 

nomos, de la convenció. En conseqüència, les institucions no tenien possibilitat d’ésser 

fonamentades i donaven pas a un relativisme. Però Cal·licles cregué que la justícia pertanyia 

a l’àmbit de la physis. No podia ser d’altra manera: per a ell tots els intents de situar la 
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justícia ordinària en termes de convenció era un intent de perversió d’aquesta amb 

l’objectiu de donar poder als més dèbils –la majoria de la població- i ofegar els més forts – 

una minoria- .  

B. APLICACIÓ  

Aplicat a la pregunta que a nosaltres ens concerneix, la teoria 

filosòfica de Cal·licles es traduiria en la creença de què allò que ha 

de guiar les nostres accions és allò que és just. La veritable justícia 

consisteix en la imposició dels forts sobre els dèbils; a la pràctica, 

això vol dir que a l’hora d’escollir entre dues opcions (invertir en el desenvolupament de 

polítiques social o en investigació aeroespacial) Cal·licles s’inclinaria cap a la investigació 

aeroespacial, ja que seria partidari del desenvolupament del propi país, del millor, del més 

ric o de  l’aristòcrata a la seva època (el fort) davant de l’ajut als més desfavorits i marginats 

(els dèbils).  Ja es veu que la seva era una postura radical: ni tan sols  

caldria considerar l’ajuda als més dèbils, seria quelcom contra natura i com a tal, injust. 

Aquesta postura recorda la selecció natural de Darwin: sobreviu qui pot; que d’altres no ho 

facin és natural, llei de vida.   

 

 

4.5   La prudència com a criteri: Aristòtil 

A. PRINCIPI ÈTIC 

Aristòtil (382-822 a.C) és un reconegut filòsof, deixeble i crític de Plató. Va néixer a 

Estagira, raó per la qual se’l coneix també com l’Estagirita. Va estudiar a l’acadèmia del 

mestre Plató i es va fer càrrec de l’educació d’Alexandre Magne, fundador d’un gran imperi 

grec.  Les seves obres eren tractats, sovint austers, comentant el que altres autors ja han 

estudiat; però també és protagonista del primer recull que inclou les doctrines dels 

pensadors que el van precedir. Entre els seus tractats trobem títols com Metafísica, Física, 

Políitca i Ètica a Nicòmac que tracten diferents temes segons la classificació de sabers que ell 

mateix va fer.  Per a Aristòtil existeixen dues classes de saber, que es diferencien pel seu 

objecte; és a dir, per allò que estudien: saber pràctic i saber teòric. Dins el saber teòric 

l’Estagirita hi inclou la física, l’estudi dels animals, la naturalesa i dins el saber pràctic 

l’estudi de les coses humanes: l’individu i la ciutat.  

El saber pràctic, com és lògic, té importància per la seva aplicació pràctica a la vida dels 

homes i el saber teòric té importància per Aristòtil en la mesura que el realitzem sense 
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buscar cap utilitat al nostre estudi. El saber teòric és aquell saber pròpiament característic 

dels homes, ja que allò que caracteritza els homes és pensar. El savi és aquell expert en el 

saber pròpiament humà. 

Però Aristòtil creu que aquell qui coneix el bé i n’és un expert, el savi a nivell teòric, no 

necessàriament fa el bé. La figura del savi que, per exemple, sap que ha d’ajudar a un cert 

col·lectiu i no ho fa és perfectament vàlida per Aristòtil. Davant d’això, l’Estagirita va 

establir una nova figura de savi: el savi a nivell pràctic, el phronimós o prudent. El prudent és 

aquell que coneix el bé i en conseqüència el fa. En la mesura que esdevingui excel·lent en la 

realització d’una acció esdevindrà més o menys virtuós. Però cal precisar què entén Aristòtil 

per <fer el bé>. La realització del bé no es pot entendre al marge de les circumstàncies 

concretes d’aquesta acció.  És a dir, el prudent és l’expert en valorar quin és el bé segons les 

circumstàncies de cada acció concreta i realitzar-lo. Valorar les circumstàncies concretes de 

cada acció no té res de senzill. Per Aristòtil l’home  esdevindrà excel·lent en la mesura que 

estigui acostumat a escollir el terme mig – la mesura adequada- relativa a cada situació 

concreta.  

Hi ha lleis i normes generals que s’han de seguir; però per Aristòtil l’aplicació d’aquestes 

lleis hauria d’atenir a les circumstàncies concretes de cada cas. Ja se sap que el capità d’un 

vaixell no ha de llençar la càrrega al mar durant el trajecte, però què ha de fer quan la 

tempesta posa en perill la seguretat de l’embarcació? Ja es veu que no sempre la norma 

general és adequada als casos i cal fer consideracions molt concretes, d’això se’n diu epikeia.  

Per altra banda, per a Aristòtil, l’ eudaimonia –felicitat o vida bona-  consisteix en primer lloc 

en la dedicació de l’home a la vida contemplativa. La vida contemplativa és una vida 

dedicada a l’estudi i al saber sense cap altre objectiu subjacent a aquest estudi; és a dir, 

estudiar i saber pel plaer que comporta. En segon lloc, la felicitat pot consistir en la 

dedicació a una vida política, dedicada als ciutadans i al bé dels homes. 

 

B. APLICACIÓ 

Tenint en compte això podem abordar la nostra pregunta: està justificada la inversió en 

investigació aeroespacial? Si tenim en compte el lloc que ocupa la vida contemplativa en la 

felicitat dels homes per a Aristòtil, en la mesura que  la investigació consisteixi en eixamplar 

els horitzons de coneixement per a satisfer la curiositat de l’home segurament trobaria el 

seu lloc i la seva raó de ser en una societat basada en el coneixement. 

D’altra banda, la idea clau d’ Aristòtil pel que a nosaltres ens concerneix és l’equilibri. Es 

tracta de trobar la mesura adequada en la inversió en polítiques socials i aeroespacial segons 
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la situació. És evident que si un país en un moment concret està immers en un conflicte 

interior hauria de decantar més partides a la solució d’aquesta problemàtica.  

No es pot establir un criteri d’acció general que ens indiqui què fer en el plantejament 

d’aquest dilema moral. La resposta d’ Aristòtil podria que ser que l’acció que s’ha 

d’emprendre és aquella que realitzaria l’home prudent, habituat a escollir el terme mig 

relatiu a ell mateix, és a  dir a cada situació.  L’acció que emprendria tindria en compte la 

situació concreta de cada país en un moment concret, de manera que no es tractaria 

d’inclinar-se significativament per l’una o per l’altra, sinó que s’hauria d’adequar a les 

circumstàncies al context social i polític de cada moment i la dificultat rauria en trobar 

l’equilibri adequat sense deixar de banda ni l’una ni l’altra.  

Durant el segle XX, l’ ex-Unió soviètica era la potència espacial més competent i fructífera 

del moment; però la seva política va desconsiderar altres aspectes del seu país, de manera 

que la població era i –és- deixada de banda. Les conseqüències d’això es fan palpables amb 

la situació econòmica actual en decadència des de la carrera espacial. 

En definitiva, per a Aristòtil no podem designar allò que és just o allò que està bé en 

referència a una acció a nivell general. No podem establir aquesta norma perquè no 

existeix. Cada situació ha de tenir en compte diferents condicionants i no és susceptible de 

ser simplificada amb una pauta general que permeti realitzar–la de forma excel·lent.  
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5. Conclusions 
La primera part del treball, com hem vist, és un recull que pretén donar a conèixer la 

situació actual de la investigació aeroespacial. Diferents empreses privades hi inverteixen 

amb l’afany de trobar-hi el rendiment econòmic desitjat. Però també les institucions 

governamentals inverteixen diner públic en la recerca en qüestió, encara que sigui una 

quantitat menor respecte la inversió privada. Com a diner públic, ha de respondre a les 

necessitats de la població i les raons per les quals s’inverteix una quantitat en cada àmbit no 

han de mirar pels interessos del govern si no pels interessos de la població; per aquest fet, 

les raons que donen són especialment interessants a l’hora d’esbrinar què promou la 

inversió en qüestió. 

L’anàlisi de les inversions econòmiques, així com la organització econòmica d’un país és 

extremament complicada: les fases de redacció d’un pressupost, la seva aprovació passant 

per les esmenes i la seva posada en pràctica passa per tantes mans que es fa difícil concretar 

qui ha decidit realment les directrius i els criteris de distribució. Tot i així, podem constatar 

que les institucions relacionen societat del coneixement amb progrés. El creixement 

econòmic d’un país s’estancaria sense la incorporació de contínues novetats descobertes 

gràcies a la recerca i des d’aquest punt de vista la investigació aeroespacial és una camí que 

permet infinites possibilitats. El progrés d’un país el fa més competent a nivell mundial i 

això garanteix un poder de decisió temptador per a qualsevol país.  

Avui en dia els governs veuen en la investigació espacial una font d’ingressos i de 

possibilitats d’eixamplament dels seus horitzons en altres àmbits com la informació via 

satèl·lit, l’estudi del nostre planeta per a la seva conservació i estan per veure els fruits que a 

llarg termini reportarà aquesta inversió. En tot cas, tancar-se a aquesta possibilitat seria 

tancar-se una porta al progrés i perjudicar-se. La clau estaria en trobar l’equilibri adequat 

entre progrés i política social de manera que totes les parts esdevinguin tan poc 

perjudicades com sigui possible. 

El recull històric de la recerca espacial és una evidència constant de l’eterna inquietud de 

l’home per comprendre el seu món. L’home primitiu, les primeres civilitzacions i cultures 

històriques (egipcis, maies, xinesos) busquen a l’espai una resposta mítica basada en les 

seves religions i en les seves creences. Són bons observadors, constaten, registren i anoten 

les seves observacions; inventen, narren i imaginen, es tracta d’un pensament basat en la 
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creença i amb escassa base científica. La civilització grega amb el seu impuls humanista va 

ser una excepció i va desenvolupar un pensament basat directament amb la raó i la lògica. 

Aquests pensaments es van  mantenir a mercè de la civilització islàmica que va saber 

conservar i aplicar d’una forma útil (navegació, cartografia, etc.) les observacions i 

constatacions sobre l’Univers en general.  

Va caldre arribar al Renaixement i l’Edat Moderna perquè els homes de la talla de 

Copèrnic, Kepler i Galileu fessin avançar en la comprensió de l’Univers a tota la humanitat 

mitjançant un nou mètode científic basat en la comprovació de les teories i els experiments.  

No va ser fins a l’era tecnològica, quan es van iniciar les primeres revolucions industrials 

que aquest afany de coneixement, que formaria part del saber teòric (theoria) d’ Aristòtil –

d’aquell saber que no persegueix cap fi que no sigui el mateix saber o el plaer que el 

coneixement suposa- es va traduir en un afany econòmic, que formaria part del saber 

productiu (poiesis) d’Aristòtil. Les aplicacions pràctiques de la recerca aeroespacial 

interessaven i segueixen interessant més que conèixer-les per gaudir del saber, almenys pels 

inversors.  Així es van crear les primeres agències dedicades a la investigació i promoció de 

la indústria aeroespacial durant el segle XX.  

Després de la Segona Guerra Mundial  Estats Units i Rússia es van embarcar en una carrera 

espacial per tal de demostrar el seu respectiu potencial davant l’altra potència mundial. Era 

una nova guerra pel poder, però sense armes; on cada batalla guanyada era una nova fita 

per al coneixement: el primer gos a l’espai, el primer satèl·lit, el primer transbordador, la 

primera dona... I així fins a la primera passejada lunar.  

Avui en dia sembla que els països treballen conjuntament en estacions espacials 

internacionals i projectes comuns, però l’afany de poder econòmic continua subjacent en 

cada país per separat. Tots volen esdevenir referents en la recerca aeroespacial i potenciar el 

progrés del propi país.  

Des del punt de vista ètic, com hem vist amb els diferents autors de la història del 

pensament, no es pot tenir una conclusió clara respecte si està justificada o no la inversió 

en la recerca aeroespacial.  Les diferents visions contenen diferents línies d’argumentació i 

podem agafar com la més convincent l’aplicació del criteri aristotèlic de la prudència. 

Segons la seva filosofia, no hi podria haver cap resposta a priori sobre si està justificada o 

no la inversió en la recerca aeroespacial. Caldria analitzar la situació concreta de cada país, 

institució o indret on es generés aquest dilema en un moment concret i segons l’anàlisi 

invertir de la manera més equilibrada possible.  
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Potenciar el coneixement és necessari pel progrés; ampliar els coneixements és propi de 

l’home i ho ha tendit a fer des dels temps més remots, però això no vol dir desatendre la 

resta d’obligacions; la mesura és necessària a l’hora de considerar les inversions en matèria 

de recerca. 

Inicialment m’havia plantejat indagar en els possibles criteris ètics que mouen la recerca 

aeroespacial per tal d’aclarir en quina mesura l’enginyeria aeronàutica podia ajudar a la 

societat a desenvolupar noves tecnologies i expandir els coneixements de l’Univers i l’espai. 

Les evidències mostren que els objectius d’aquesta investigació tenen un rerefons 

econòmic; tot i així, en la mesura que aquest progrés econòmic ajudi el desenvolupament 

sostenible de la nostra societat de manera equilibrada respecte altres necessitats d’aquesta 

crec que haurien de destinar-s’hi recursos i esforços.  

A nivell de continguts, les dades i les anàlisis de comunicats i pressupostos d’aquest treball 

són objectivament valuoses malgrat les mancances. Estudia un tema del qual de forma 

escrita no se n’ha parlat i esbrinar les connexions entre uns i altres és un treball 

especialment costós. La informació seria ampliable sobretot pel que fa a l’àmbit espanyol de 

finançament i a nivell de contactes europeus i espanyols, l’abast dels quals és força 

complicat. L’anàlisi ètica podria ser més profunda en la mesura que els coneixements 

filosòfics sobrepassessin els d’una alumna de segon de batxillerat. No obstant, el treball 

pretén ser una pinzellada tan acurada com sigui possible d’un tema tan ampli com la 

investigació aeroespacial, un tema que es troba a l’ordre del dia dels governs i les empreses 

en l’actualitat.  
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1.Responsables de la recerca aeroespacial 

Arreu del món diferents països inverteixen en recerca i, qui més qui menys en recerca 

aeroespacial. Però, llavors, exactament,  qui es dedica a la recerca d’aquest àmbit? Doncs 

bé, és lògic que aquells països que tenen un cert grau d’estabilitat en la seva situació política, 

econòmica i social; aquests són els països considerats desenvolupats. Evidentment, països 

amb problemàtiques de caràcter econòmic, social i polític com són les guerres, taxes 

elevades de mortalitat, poca esperança de vida, fam, poc desenvolupament de la indústria, 

(etc.) és a dir, els països subdesenvolupats o en vies de desenvolupament prou feina tenen a 

solucionar problemes bàsics com aquests com per destinar part dels seus pressupostos a la 

recerca i promoció de noves tecnologies.  

Així, considerem que l’afany que promociona la recerca neix quan les necessitats més 

bàsiques de cada país són cobertes i, per tant, els diferents governs poden i han de destinar 

capital públic a la promoció i desenvolupament de les indústries per continuar mantenint la 

seva tendència al creixement i a l’evolució positiva dels sectors que permeten definir un país 

com a ric. El país que, mitjançant la recerca, aconsegueix la patent d’un producte i el 

comercialitza, adquireix, a part de prestigi internacional, un factor d’ajuda en el 

desenvolupament econòmic d’un país, i en conseqüència, més riquesa i poder. Queda clar, 

doncs, que els països més poderosos són, en general, els més rics, i de retruc, els que 

inverteixen més en recerca.  

Tradicionalment, com explicarem a la segona part d’aquest treball, els països que han 

invertit més en recerca aeroespacial són Estats Units i Rússia. Mundialment famosa va ser 

la carrera espacial que van protagonitzar ambdós països,  que va culminar amb la passejada 

lunar per part de l’astronauta americà Neil Armstrong. Encara ara, arrel d’aquesta cursa de 
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la segona meitat del segle XX, els països que protagonitzen la recerca aeroespacial són 

aquests dos.  

Més modestament i de formació més recent, tenim el sector aeronàutic canadenc, l’Agència 

Espacial Europea i les aportacions tecnològiques japoneses. Els intents europeus de reduir 

distàncies donen fruits principalment al sector aeronàutic (que es limita a la fabricació 

d’avions) i no tant en el sector espacial, en el qual Estats Units i Rússia porten molts anys 

d’avantatge.  

En aquest apartat ens dedicarem a oferir una visió general dels diferents països i empreses 

que es dediquen  a la recerca aeroespacial i ens concentrarem en la investigació aeroespacial 

catalana, ja que és la recerca de la qual tenim informació més propera a nosaltres.  A més a 

més, el funcionament en diferents països de la gestió aeroespacial no dista de l’organització 

catalana de la recerca en aquest àmbit. El sector aeroespacial català, segueix, pel fet de 

formar part de la Unió Europea, les directrius d’aquest òrgan de coordinació europeu; la 

Unió Europea, alhora, aposta per un model de gestió semblant a l’americà. Així doncs, 

podem agafar el model català com a model representatiu de la gestió de capital públic a la 

investigació aeronàutica. 

1.1 Investigació aeroespacial a Estats Units 
 
Començarem per oferir una visió general de la indústria aeroespacial americana, 

concretament la d’Estats Units. Des de la Guerra Freda entre Estats Units i Rússia a la 

segona meitat del segle XX, el Ministeri de Defensa dels EEUU ha sigut el principal suport 

de la indústria aeronàutica del país i encara continua sent-ho.   

Després que la Unió Soviètica llancés el primer satèl·lit artificial del món, l’Sputnik 1, el 4 

d’octubre de 1957, el president i els directius d’Estats Units van considerar el programa 

espacial rus que va llançar l’Sputnik una amenaça per a la seguretat nacional. Arrel d’això, el 

1958 el govern dels Estats Units va crear l’Administració Nacional per l’Aeronàutica i 

l’Espai, més coneguda com la NASA. L’objectiu inicial d’aquesta administració era 

planificar, dirigir i organitzar les activitats aeronàutiques i espacials del país (exceptuant-ne 

les que tinguessin objectius estrictament militars). Encara ara, l’administrador de la NASA 

(el màxim dirigent) és civil, però nomenat pel president d’EEUU amb el consentiment del 

Senat. 
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La història d’aquesta Administració, la més important junt amb la russa, així com la història 

del vaivé entre russos i americans, és complexa i extensa i la desenvoluparem a la segona 

part del treball. Allò que és rellevant de la NASA, en aquests moments, és la justificació del 

seu naixement. No es va pas fundar el dia que Einstein va obrir les portes al coneixement 

de l’espai amb la seva Teoria de la Relativitat, sinó que va sorgir quan un país poderós 

temia perdre poder davant la competència d’una altra potència mundial. Avui en dia, però, 

aparentment, ja no hi ha aquesta carrera espacial i la NASA simplement té la funció de 

coordinar i organitzar els projectes espacials i sovint les agències espacials de diferents 

països s’uneixen amb un objectiu comú, com el que hi ha ara: la construcció de l’Estació 

Espacial Internacional (ISS); i deixen de banda les seves diferències.  

1.2 Investigació aeroespacial a Rússia 
 

A Rússia la investigació espacial és duta a terme principalment per l’Agència Espacial Federal 

Russa (RKA, segons les seves inicials en rus); l’agència governamental responsable del 

programa espacial i la investigació general d’aeronàutica. Aquesta agència es va formar 

després de la separació de la Unió Soviètica i, com a conseqüència, després de la dissolució 

del programa espacial soviètic (programa que fou arrel de l’enfrontament entre EEUU i la 

Unió Soviètica l’any 1957). Tot i això, l’RKA utilitza les mateixes instal·lacions que 

utilitzava l’antic programa espacial soviètic i, tot i la crisis russa a la dècada dels 90, Rússia 

ha pogut recuperar-se econòmicament i avui en dia segueix sent pionera en els seus 

projectes espacials.  

L’administració de l’RKA la realitza un administrador amb funcions similars a 

l’administrador de la NASA: l’administrador, amb el pressupost que l’Estat li ha 

proporcionat, gestiona els projectes, els valora i els aprova. Tot i així, a diferència d’altres 

Agències Espacials, l’RKA subcontracta empreses privades per a la realització d’alguns dels 

seus projectes; la més important de les quals és Energiya Rocket and Space Complex, que opera 

al centre de control de les missions i col·labora amb la construcció de l’Estació espacial 

internacional (ISS). 

 

1.3 Investigació aeroespacial als països orientals: Japó i Xina 
 

Per raons ja esmentades, com són les dificultats d’assolir una estabilitat econòmica i social, 

sovint és considera que els països orientals (on normalment focalitzem la pobresa) no 
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inverteixen en recerca en una proporció equiparable a la d’occident. No obstant, destaquen 

a aquesta zona les Agencies Espacials japoneses i xineses.  

Pel que fa a Xina, un país que es troba en procés de descobriment de les noves tecnologies 

i que disposa de molta mà d’obra de cara a la producció de maquinària, també està 

realitzant, progressivament, algunes apostes de cara a la investigació aeroespacial. La 

Administració Nacional Xinesa de l’Espai, creada l’any 1993 quan el Ministeri d’Indústria 

Aeroespacial 1 es dividí en dos , és avui en dia l’agència civil responsable de les seves 

polítiques en relació a l’àmbit aeroespacial.  

El programa espacial xinès va emprendre’s en coalició amb els objectius  russos  l’any 1956, 

però després de diverses crisis entre ambdós països l’any 1960 aquest es va centrar en 

qüestions militars.  

Van enviar el primer satèl·lit a l’espai l’any 1970 i des de llavors i fins a aquests últims anys 

no s’havien centrat tant en la recerca com en el control de satèl·lits amb fins bèl·lics. En la 

darrere dècada, però, han promocionat aquesta vessant de l’aeronàutica i recentment han 

publicat que l’any 2012 intentaran aterrar a la lluna, el 2017 en recolliran mostres i el 2020 

hi portaran un home. Així mateix, han tornat a emprendre la relació amb els russos i han 

firmat un acord per enviar una nau a Mart el 2009. 

Pel que fa a Japó, la JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency, “Agència japonesa de 

l’exploració de l’espai”), creada l’1 d’octubre de 2003 arrel d’una fusió d’agències 

minoritàries, ja ha enviat amb èxit diferents missions d’investigació de gran interès pel 

Sistema Solar.  

 

1.4 Investigació aeroespacial a Canadà 
 
La participació mundial de Canadà al sector aeroespacial s’ha triplicat els últims 20 anys fins 

a esdevenir plenament competitiva i productiva i col·locar-se en el cinquè lloc pel que fa als 

millors productors aeroespacials del món. Aquest sector és una font d’ingressos important 

per al país i permet l’ocupació d’un nombre molt elevat de treballadors(75.000), el 43% dels 

quals són enginyers i tècnics especialitzats.  

Cal fixar-se, però, que Canadà és un país molt productiu pel que fa a la indústria 

aeroespacial, però no inverteix grans xifres en recerca i innovació del sector. La prova és 

que s’ha convertit en el proveïdor principal dels Estats Units junt amb França i això ens 

                                                            
1 Ministeri d’Indústria Aeroespacial: Xina és l’únic país que ha tingut tradicionalment un 

Ministeri dedicat exclusivament a la Indústria Aeroespacial.  
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dóna una idea de la funció de Canadà en la investigació espacial: Canadà posa els tècnics i 

enginyers per perfeccionar la maquinària, és a dir la construcció de simuladors de vols 

comercial i no comercials, avions, peces per a coets, motors, etc. Després, és Estats Units 

qui destina el seu capital en la investigació i recerca en qüestions pròpiament espacials.  

Per altra banda, a Canadà el sector aeroespacial és protagonitzat per diferents empreses no 

vinculades directament a l’Estat, és a dir, per capital privat. Les institucions canadenques no 

realitzen inversions rellevants fora de l’àmbit pròpiament econòmic i industrial pel que fa al 

sector que tractem i en consegüent,  el seu objectiu és merament econòmic. 

 

1.5 Investigació aeroespacial a nivell europeu 
 

Agència Espacial Europea 
L’Agència Espacial Europea (ESA) és una organització independent, creada l’any 1974. Es 

dedica principalment a facilitar l’accés a l’espai i coordinar les diferents investigacions 

d’àmbit aeroespacial dels seus 17 països membres, tots europeus, que no coincideixen 

necessàriament amb els països membres de la Unió Europea. Els països membres de la 

ESA són: Espanya, Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Grècia, 

Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Noruega, Països Baixos, Portugal, Regne Unit, Suècia i Suïssa.  

        Els projectes de la ESA es dissenyen amb l’objectiu de conèixer més a fons el nostre 

planeta, el nostre entorn espacial, el Sistema Solar i l’Univers i també, amb una importància 

rellevant: el desenvolupament dels serveis basats en satèl·lits i el foment de la indústria 

europea. El centre neuràlgic de la ESA es troba a París, però disposa de centres a tota 

Europa i els més coneguts són els cinc següents: 

 

 ESAC, Centre Europeu d’Astronomia Espacial: es troba situat a Villafranca del 

Castillo, a Madrid. Acull els centres de les operacions científiques de les missions 

astronòmiques i planetàries de l’Agència Europea. Un dels seus fundadors i el 

primer director (de 1975, quan es va fundar, i fins 1988) fou Andreu Ripoll 

Muntaner. Quan va néixer aquest centre només es dedicava al seguiment de 

satèl·lits artificials i més tard s’ha habilitat com un centre depenent de l’ESA. Des 

de la seva creació, l’ESAC ha proporcionat a l’ESA els satèl·lits: International 

Ultraviolet Explorer (IUE), Marecs, els coneguts satèl·lits Meteosats, Hipparcos, els ERS i 

l’Observatori Espacial Infraroig (ISO) . Aquest centre també ha acollit durant 17 anys el 
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Centre d’Operacions Científiques, els satèl·lit més prolífic en matèria 

d’observacions científiques. 

 

 ESTEC, Centre Europeu d’Investigació i Tecnologia Espacial: es troba a 

Noordwijk, Holanda i s’encarrega de la construcció de gran part de les naus 

espacials de l’ESA i del desenvolupament tecnològic de l’agència. És el cor de 

l’esforç de l’ESA i el centre on es confeccionen i guien la majoria de projectes que 

s’acaben duen a terme. En aquest centre, més de 2000 especialistes treballen en 

missions científiques en matèria de vols espacials tripulats, en telecomunicacions i 

en navegació per satèl·lit.  

Concretament, en l’actualitat,  l’ESTEC s’ocupa del laboratori Columbus i el vehicle 

de càrrega AVT que s’incorporaran a l’Estació Espacial Internacional.  

 

 ESOC, Centre Europeu d’Operacions Espacials: es troba a Darmstadt, 

Alemanya, i s’encarrega del control dels satèl·lits que es troben orbitant. Just quan 

els satèl·lits deixen la base de llançaments de l’ESA, comença la feina de l’ESOC. 

Des de la seva creació l’any 1967, l’ESOC ha planificat missions i controlat més de 

50 satèl·lits i naus espacials per garantir el compliment dels objectius de la missió 

del satèl·lit o nau en qüestió. L’objectiu del centre és dur a terme les operacions de 

la missió dels satèl·lits de l’ESA i d’establir, operar i mantenir la infraestructura 

terrestre necessària. 

 

 EAC, Centre Europeu d’Astronautes: Es troba situat a Colònia, Alemanya, i 

s’encarrega de l’entrenament dels astronautes que més tard tripularan les naus 

espacials. Aquest centre va ser fundat i dirigit en els seus inicis per el ja esmentat 

català Andreu Ripoll i Muntaner. Es va fundar l’any 1990 com a resultat del 

compromís europeu amb els programes espacials humans i ha sigut la base de 

formació dels 13 astronautes membres del cos europeu d’astronautes. Els 

astronautes són preparats per mitjà de programes de formació pràctica que 

preparen els futurs tripulants d’una nau espacial per a diferents missions (com 

podria ser l’Estació Espacial Internacional). L’EAC, doncs, s’ocupa de la preparació 

-tant psicològica com física- , planificació i programació dels astronautes europeus 

per a missions espacials. 
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 ESRIN, Institut Europeu d’Investigacions Espacials: es troba situat a Frascati, 

una petita ciutat 20 km al sud de Roma, Itàlia. Aquest centre va ser fundat el 1966 i 

el 1970 va començar a recollir informació dels satèl·lits ambientals.  La obtenció de 

dades sobre el nostre planeta que es puguin obtenir mitjançant la informació que 

ens proporcionen els satèl·lits ha crescut en importància en la mesura que 

organismes nacionals i internacionals les han considerades útils per a protegir el 

planeta on vivim. 

Des de 2004, l’ESRIN s’ha convertit en l’organisme de l’ESA que duu a terme totes 

les activitats d’observació i vigilància de la Terra de l’agència europea. A més a més, 

aquest centre també col·labora en d’altres projectes espacials europeus: forma part 

de l’equip que controla el projecte Vega, que gestiona una nova llançadora europea i 

s’ocupa del desenvolupament, el disseny, la provisió i el manteniment dels sistemes 

informatius de l’agència europea (els satèl·lits). 

A més a més de funcionar com a centre de l’ESA, l’ESRIN es troba estretament 

vinculat amb la indústria europea, la Unió Europea i la protecció civil, l’agricultura i 

els Ministeris de medi ambient dels estats membres de l’ESA. Paral·lelament també 

coopera amb organitzacions internacionals, entre elles organismes com les Nacions 

Unides i la Comissió Europea i també té un paper important en molts projectes 

internacionals com són: el Comitè de Sistemes d’Observació de la Terra, la Carta 

Internacional de l’Espai  i els Desastres Naturals  

A grans trets, l’ESRIN està aconseguint una combinació adequada del món de la 

ciència, representat per l’observació del Planeta i del món de les aplicacions 

espacials: satèl·lits i tecnologies semblants.  

 

L’ESA també disposa d’una Base Espacial Europea de llançaments: la base es troba 

situada a la Guaiana Francesa, exactament a Kurú. S’encarrega, òbviament, dels llançaments 

de les naus espacials  i satèl·lits tripulats i no tripulats. 

 

L’Agència Europea de l’Espai és d’una formació molt més recent que les agències russes i 

americanes i com a tal ha anat sovint un pas enrere respecte les agències pioneres. En els 

últims anys, però, ha esdevingut més competitiva a nivell mundial i els seus projectes són 
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cada vegada més ambiciosos. L’ESA ha aconseguit ser capdavantera en els llançaments de 

coets gràcies a l’Ariane 4 2 i competeix en l’exploració espacial sense tripulació. 

 

1.6 Investigació Espacial a Espanya 
 
L’aportació espanyola a la conquesta de l’espai ha patit un gran desenvolupament durant  

l’última dècada.  Com explica Xavier Barcons, el gestor del Pla Nacional per a l’Astronomia 

–del qual parlarem més tard -, “totes les iniciatives d’investigació espacial són molt costoses 

i no són assumibles per un sol país, ni per petits consorcis”. Fins i tot la NASA, que havia 

actuat durant tot el s.XX amb total independència a la resta de països per la seva 

superioritat pressupostaria i tècnica, sembla que avui en dia ha d’abandonar la seva soledat i 

acostar-se a l’associació amb altres agències i organismes per poder abordar els alts costos 

de la investigació espacial.  

La recerca i el desenvolupament aeroespacial a Espanya són duts a terme per diferents 

organismes i institucions: per una banda, el govern espanyol té dos organismes bàsics amb 

aquestes funcions, el Centre de Desenvolupament Tecnològic i Industrial (CDTI) i el Consell 

Superior per a Investigacions Científiques (CSIC). Aquest dos centres col·laboren amb 

Universitats, altres organismes públics d’investigació (és a dir, entre ells), amb empreses 

privades, associacions professionals, fundacions, Comunitats Autònomes, Ajuntaments i 

Diputacions. En aquest apartat comentarem també algun d’aquests organismes 

col·laboradors més importants.  

 

1.6.1 CENTRE DE DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I INDUSTRIAL 

(CDTI) 
El CDTI és una entitat pública Empresarial, que depèn del Ministeri d’Indústria, Turisme i 

Comerç. El seu objectiu principal és promoure la innovació i el desenvolupament 

tecnològic de les empreses espanyoles. Les millores dels nivells tecnològics de les empreses 

s’assoleixen mitjançant l’avaluació tècnica i econòmica del finançament de projectes 

d’Investigació, Desenvolupament i Innovació (I+D+i); la gestió i  promoció de la 

participació amb projectes internacionals de cooperació tecnològica;  la promoció de noves 

empreses amb  base tecnològica. 

Aquest centre té una plantilla de 200 treballadors (la major part dels quals enginyers 

superiors) i té la seva seu principal a Madrid. També té representants del centre a diferents 

                                                            
2 Ariane 4: sistema de llançament de coets ideat per l’Agència Espacial Europea que va permetre missions 
amb un  índex molt petit d’error.  
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països del món com Japó, Bèlgica, Brasil, Corea, Xile, Marroc, Xina, l’Índia i Mèxic per 

mantenir uns vincles més estrets amb els programes tecnològics de talla internacional.  

El CDTI, doncs, concedeix ajudes a les empreses i facilita també l’ajut econòmic a aquestes 

d’altres organismes, com per exemple, els ajuts del Programa Marc d’Investigació i 

Desenvolupament de la Unió Europea3. També gestiona i facilita els contractes industrials 

d’alt contingut tecnològic amb diferents organitzacions nacionals i europees, com l’ESA o  

el Laboratori Europeu per a la Física de Partícules (CERN).  

El CDTI s’estructura segons l’àmbit o el nivell de recerca que gestiona, així, aquest centre 

està format per quatre departaments principals: la direcció de tecnologia, la direcció 

internacional, la direcció financera i un departament específic anomenat direcció 

d’aeronàutica, espai i retorns industrials, dirigit per Mercedes Sierra. El fet que tot un 

departament del centre estigui dedicat a l’àmbit de l’aeronàutica fa palesa la importància 

d’aquest sector a Espanya. La direcció d’aeronàutica, espai i retorns industrials es 

subdivideix en tres camps: l’Aeronàutica, la gestió dels Programes de l’ESA i els retorns 

dels programes científics i de les instal·lacions. 

Pel que fa a la investigació Espacial, aquest centre es dedica a la gestió del Programa 

Nacional de l’Espai (PNE). Aquest Programa és l’instrument del Pla Nacional 

d’Investigació, Desenvolupament i Innovació dels anys 2000-2003 dissenyat per impulsar la 

investigació espacial.   

El PNE persegueix uns objectius fonamentals bàsics. Per una banda, vol promoure la 

internacionalització de la indústria espacial espanyola i la seva associació amb els consorcis 

internacionals; per l’altra, vol potenciar les relacions entre les mateixes empreses espanyoles 

per al seu màxim rendiment. Segons aquests objectius, el PNE subvenciona projectes que 

fomenten  el desenvolupament de petites plataformes, com minisatèl·lits i microsatèl·lits; 

projectes que aportin eines per a l’observació de la Terra i l’espai i projectes que permetin el 

desenvolupament de les telecomunicacions i la navegació via satèl·lit.  

Pel que fa al desenvolupament aeronàutic espanyol, el CDTI capacita la indústria 

aeronàutica espanyola mitjançant el foment de l’elevació del nivell tecnològic per a fer-lo 

més rendible de cara al futur. Per tal d’assolir aquests objectius el CDTI té dos tipus de 

programes d’ajudes econòmiques:  

 Programes qualificats civils: projectes destinats a capacitar la indústria espanyola per 

a participar en iniciatives com el nou Airbus, nous motors d’avions civils de gran 

tonatge i helicòpters. En aquests programes les ajudes són de fins un 75% del  
                                                            

3 Programa Marc d’I+D de la UE: iniciativa plurianual (normalment avarca un període de quatre anys) de la 
Unió Europea per fomentar la investigació i el desenvolupament a llarg termini a Europa. 
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pressupost aprovat; aquestes però, han de ser retornades en la seva totalitat en un 

termini preestablert. 

 Programa Nacional de l’Aeronàutica (PNA). Poden ser ajudes que s’han de 

retornar o subvencions depenent del caràcter del projecte presentat. 

Les ajudes econòmiques d’aquests programes s’obtenen mitjançant les sol·licituds d’ajudes, 

a diferència de l’obtenció de subvencions en matèria espacial, que s’obtenen, com ja hem 

esmentat, per convocatòria de concursos.  

Durant l’any 2006 es van aprovar 18 projectes, i la inversió del CDTI en aquests projectes 

va ser de 57,6 M€. 

A més a més dels sistemes que ja estan en marxa en el camp aeroespacial, el CDTI està 

promocionant  i és soci de la Plataforma Aeroespacial Espanyola (PAE), que coordina els 

diferents òrgans de l’administració pública vinculats en aquesta àrea.  

 

1.6.2 CONSELL SUPERIOR PER A INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES (CSIC) 
El Consell Superior per a Investigacions Científiques és l’organisme públic dedicat a la 

investigació més important d’Espanya. És un consell creat pel Ministeri d’Educació i 

Ciència per tal de coordinar la investigació arreu del territori espanyol. El CSIC participa 

activament en la política científica de totes les Comunitats Autònomes a través dels seus 

centres repartits en diferents punts estratègics d’Espanya.   

El 1907 es va fundar la Junta per a l’Ampliació d’Estudis i Investigacions Científiques (JAE ) 

l’antecedent del CSIC fundat pel Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts de l’època. 

Amb la creació d’aquesta junta es pretenia acabar amb l’aïllament espanyol i enllaçar amb la 

cultura europea. Al 1939, en plena Guerra Civil Espanyola, es va suprimir la JAE i el mateix 

any el nou règim franquista va crear el CSIC, un consell que utilitzava els mateixos 

laboratoris i els mateixos científics que la JAE, però canviava de nom.  

El CSIC té un caràcter fonamentalment multidisciplinari, abracen tots els camps del 

coneixement, des de la investigació bàsica fins als avenços tecnològics. Cal precisar que el 

CSIC és un organisme que es dedica a tots els camps de la investigació, i no només en el 

camp aeroespacial. El Consell s’estructura en vuit àrees Cientifico-Tècniques: Humanitats  i 

Ciències Socials; Biologia i Biomedicina; Recursos Naturals; Ciències Agràries; Ciència i 

Tecnologies Físiques; Ciència i Tecnologies Químiques; Ciència i Tecnologia de Materials i 

Ciència i Tecnologia d’Aliments. L’àrea de Ciència i Tecnologies Físiques és la que es 

dedica a la promoció de projectes d’investigació espacials. Tot i així, el CSIC no té 

específicament una política en recerca aeroespacial, sinó que suposa un ajut per institucions 
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i organismes d’arreu d’Espanya que es troben ja en funcionament i que no estan 

directament vinculats al CSIC. D’aquest organismes i d’altres instituts importants del 

territori espanyol en parlarem a continuació. 

 

1.6.3 ALTRES CENTRES DEDICATS A LA INVESTIGACIÓ ESPACIAL A 

ESPANYA 
 Institut Astrofísic de Canàries (IAC): es troba situat al Campus de la Universitat 

La Laguna, a Tenerife.  Per la seva importància s’ha convertit en un punt de 

trobada de la comunitat astronòmica nacional i internacional. Es tracta d’un institut 

dedicat a la investigació, al desenvolupament tecnològic i a la formació 

d’investigadors i enginyers.  A més a més, s’ocupa de l’administració de dos 

observatoris internacionals: l’Observatori del Teide i l’Observatori de Roque de los 

Muchachos. L’IAC ha inagurat un dels projectes més ambiciosos d’Espanya: el Gran 

Telescopi de Canàries (GTC). Aquest telescopi es troba a l’Observatori de Roque 

de los Muchachos, a l’illa de La Palma, i es tracta del telescopi més gran del món 

amb mirall segmentat (per fer-nos una idea, té una visió similar a la suma de les 

visions de quatre milions de pupil·les). El finançament d’aquest Telescopi (100 

milions d’euros) va ser fet a tres bandes pels Governs espanyol i canari i per 

empreses privades.  Més d’un 70% del pressupost, però, provenia de les empreses 

privades. 

 Madrid Deep space Communications Complex (MDSCC) és l’única 

instal·lació de la NASA a Espanya i treballa amb col·laboració de l’ Institut 

Nacional de Tècnica Aeroespacial (INTA).  Junts van col·locar la primera 

antena l’any 1961 pel programa Mariner. 4 

 Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial (INTA): sens dubte l’organisme més 

destacat dins el panorama nacional per la seva importància al llarg de la història i 

pels fons dels que disposa. Un dels grans èxits d’aquest institut va ser  l’any 1997 

quan va posar en òrbita, des de territori espanyol, el satèl·lit científic espanyol: 

Minisat 01.  Aquest satèl·lit va ser el primer d’una sèrie de vehicles espacials 

lleugers i modulats destinats a l’experimentació científica, l’observació de la Terra i 

les Telecomunicacions. El febrer de 2004, aquest satèl·lit, un cop complerta la 

missió prevista, va tornar a l’atmosfera terrestre sense problemes i les dades 

recollides han sigut objecte d’estudi i avaluació durant molts anys.  
                                                            

4 Programa Mariner: programa de la NASA amb vigència de l’any 1961 al 1973 l’objectiu del qual era explorar 
per primera vegada els planetes: Mart, Venus i Mercuri. 
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 Institut d’Astrofísica d’Andalusia  és una delegació important del CSIC (el 

consell del qual hem parlat abans) i junts són l’organisme que ha col·laborat més 

estretament amb l’Agència Espacial Europea (ESA). La missió que estan duen a 

terme conjuntament aquests centres és la BepiColombo, que té com a objectiu 

l’exploració acurada del planeta Mercuri. El llançament d’aquesta missió està previst 

l’any 2013, i l’ Institut d’Astrofísica d’Andalusia i el CSIC s’ocuparan específicament 

del disseny, la construcció i la fabricació, amb l’ajut de varies indústries 

aeroespacials espanyoles, de la font d’alimentació de l’aparell que durà a terme la 

missió BepiColombo.  

Hi ha varis centres de menor importància arreu d’Espanya i que acostumen a estar més 

vinculats amb les Comunitats Autònomes que amb els centres d’àmbit estatal. En general, 

però, la investigació espacial per Comunitats Autònomes es focalitza sobretot a la 

Comunitat de Madrid, en menor grau, a  Andalusia, i amb una rellevant importància a 

Catalunya. Per la proximitat dels centres i el millor abast de la informació es convenient 

analitzar més profundament l’activitat espacial a Catalunya. El funcionament de la 

investigació aeroespacial a Catalunya ens pot donar una idea més clara del funcionament a 

gran escala i del domini de la recerca en aquest àmbit.  

 

1.7   Investigació Aeroespacial a Catalunya 

El govern de la Generalitat de Catalunya ha dut a terme en els darrers anys una política 

decidida per crear i desenvolupar centres de recerca d’excel·lència en determinades àrees i 

àmbits cientificotècnics considerats prioritaris. L’aparició d’aquestes entitats independents 

dedicades exclusivament a la recerca, els centres de recerca, són, sens dubte, un dels canvis 

més destacats del sistema de ciència i tecnologia català, no tant pel volum de recursos que 

s’hi destinen sinó per la novetat i el desenvolupament que estan aportant a Catalunya. La 

voluntat de la Generalitat és convertir aquestes institucions en referents europeus per a la 

competitivitat de la recerca i desenvolupament (R+D) catalana en l’àmbit internacional, 

especialment en un moment en què el futur de l’economia catalana passa per apostar amb 

fermesa per la societat del coneixement.  

El món de la recerca a Catalunya presenta un panorama ric i divers. La cruïlla d’iniciatives i 

interessos entre universitats, institucions de recerca estatals, conjunts hospitalaris, parcs 

científics, centres privats i instituts impulsats per la Generalitat han configurat un panorama 

amb un potencial complex. Per tal de coordinar i promocionar la cooperació entre les 

iniciatives i els interessos, es van establir unes estratègies iniciades plenament amb el Pla de 
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Recerca i Innovació 2005-2008, que explicitava el compromís polític del Govern de la 

Generalitat per avançar cap a una societat basada en el coneixement.  

Fins llavors, i en el marc del III Pla de Recerca 2001-2004, la Generalitat havia impulsat la 

creació de centres de recerca i infraestructures científiques i tecnològiques aprofitant les 

possibilitats de col·laboració amb les universitats, el CSIC i el Ministeri d’Educació i 

Ciència. Es va fer evident que la creació de consorcis i, molt especialment, de fundacions 

per potenciar la recerca en sectors estratègics era la via més funcional per disposar, a curt 

termini d’una trama d’estructures que esdevingués decisiva a l’hora d’orientar el futur 

econòmic i social del país. 

La Direcció General de Recerca (DGR), una delegació de la Conselleria d’Innovació, 

Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, ha tingut, durant tot aquest temps, 

un paper rellevant coma agent dinamitzador que ha promogut la creació de fundacions 

dedicades a la recerca conjuntament amb les universitats i amb d’altres departaments de la 

Generalitat. Paral·lelament, també ha impulsat la creació de centres mixts i grans 

infraestructures amb el CSIC, el CNRS5, l’INSERM6, i fins i tot, amb empreses privades. 

 

1.7.1 INSTITUT D’ESTUDIS ESPACIALS DE CATALUNYA (IEEC) 

Fins ara hem parlat de la recerca en general. Ara, però, ens centrarem en la recerca espacial. 

Hem parlat de la creació de centres i de la seva promoció gràcies al Pla de Recerca i 

Innovació 2005-2008. Doncs bé, un dels centres que s’ha beneficiat de l’ increment de les 

ajudes en recerca és l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC).  

Aquesta fundació és va crear l’any 1996 i, des de llavors, ha participat en el 

desenvolupament, la promoció i la difusió de tot tipus de projectes relacionats amb la 

tecnologia espacial i la recerca científica de l’espai. 

Per una banda, l’IEEC desenvolupa la recerca bàsica; i per altra banda, potencia la 

col·laboració amb projectes espacials internacionals, sobretot en les missions de l’Agència 

Espacial Europea.   

Pel que fa a la recerca bàsica, en el camp de l’observació del cosmos, el centre estudia 

l’origen de l’univers, la formació de les estrelles i la percepció de planetes fora del Sistema 

Solar. En el camp de la física teòrica, l’IEEC estudia models teòrics per descriure l’energia 

fosca7 que domina l’univers. A més a més, des de l’IEEC també s’observa el nostre planeta 

                                                            
5 CNRS: Centre Nacional de Recerca sobre el SIDA. 
6 INSERM: Institut Nacional de la Salut i la Recerca Mèdica (segons les seves sigles amb francès) 
7 Energia fosca: L'energia fosca és una hipòtesi postulada per explicar l' observada expansió accelerada de 
l'univers, així com per explicar la major part de la seva massa. 
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des de l’espai a través dels satèl·lits de navegació GPS i Galileu. Totes aquestes línies de 

recerca bàsica no tenen una finalitat directa excepte l’objectiu d’ampliar el nostre 

coneixement en l’àmbit aeroespacial.  

L’Institut gaudeix també d’infraestructures terrestres pròpies: 

 Observatori Astronòmic del Montsec: està situat a la Serra del Montsec, un lloc 

que gaudeix de molt bones condicions meteorològiques i de molt poca 

contaminació lumínica. La qualitat del cel esdevé fonamental per a la seva 

observació, i la contaminació lumínica suposa un impediment a l’hora de tenir una 

visió nocturna adequada.  

L’observatori té instrumental d’alt nivell per a la realització de les seves 

observacions. El telescopi de què disposa, el Joan Oró (en memòria d’una 

eminència científica catalana), té una diàmetre de vuitanta centímetres i és el millor 

de Catalunya en aquests moments.  És una eina fonamental per a la recerca de 

planetes fora del Sistema Solar (gràcies a la seva gran qualitat) i per a l’estudi de 

l’evolució de les estrelles.  I encara més, l’observatori del Montsec està dotat d’uns 

sistema informàtic  que gestiona les observacions sense necessitat de la 

permanència continuada d’investigadors.  

També hi ha prevista la instal·lació en el mateix observatori d’una càmera de gran 

camp que observarà els bòlids i els meteorits. En aquest projecte i col·laboren  

l’IEEC, la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, el 

CSIC, el Consorci del Montsec i la Fundació Joan Oró. 

 L’IEEC participa en un projecte per instal·lar un telescopi a la Base Concòrdia, 

l’Antàrtida, un lloc excepcional per a l’observació astronòmica per les seves baixes 

temperatures, l’elevada estabilitat atmosfèrica i la llarga durada de la nit polar. 

Aquest projecte l’ha dut a terme l’institut conjuntament amb Itàlia i França, i forma 

part d’una xarxa internacional de projectes anomenada Antartic Research, a European 

Network for Astrophysics (ARENA) que pretén potenciar l’establiment 

d’infraestructures a la Base Concòrdia. L’ARENA és una xarxa creada l’any 2006 i 

de la qual l’IEEC és membre.  

 A més de tot això, l’IEEC realitza altres activitats complementàries, com són: la formació 

d’investigadors en aplicacions del GPS i la transferència de dades de la recerca per a l’ús 

d’entitats públiques i privades en qüestions de meteorologia i prediccions meteorològiques 

a petita escala.  
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1.7.2  EL SECTOR AERONÀUTIC 

A continuació ens centrarem en la promoció de la recerca en el sector aeronàutic català. 

Segons el Departament de Treball i Indústria els sistemes productius locals en el sector de 

materials de transports es divideix en cinc subsectors que són el de vehicles turismes, el de 

vehicles industrials, comercials i tot terreny; el de motocicletes i ciclomotors; la indústria 

auxiliar de l’automoció; i el d’altres materials de transport.  

Pel que fa al subsector d’altres materials de transport es pot dividir en dos segments molt 

diferenciats, que són el de material ferroviari i el de material aeroespacial, que és el que ens 

interessa.  

El segment de material aeroespacial, per la seva banda, es pot desglossar en l’apartat 

aeronàutic i en l’apartat espacial. El primer comprèn la construcció, el manteniment i la 

reparació d’aeronaus, així com tasques d’interiorisme i programari d’aviació, enginyeria o la 

fabricació de motors, fusellatges, utillatges i peces embarcades. En general, la indústria 

aeronàutica és molt avançada tecnològicament i es caracteritza per un gran creixement. Els 

llocs de treball que crea, encara que relativament escassos, són altament qualificats i 

inverteix de manera elevada en recerca, desenvolupament i innovació. A la vegada, la 

indústria aeronàutica esdevé motor de l’economia ja que genera un efecte arrossegament a 

causa de la subcontractació. Per la seva banda, la demanda de material aeroespacial també 

està condicionada, de manera important per l’evolució de les inversions públiques i, fins i 

tot militars.  

El negoci principal d’aquest sistema productiu local és la fabricació de materials per a la 

construcció d’aeronaus en un 79,4% del total, o per a satèl·lits i naus espacials en un 20,6% 

del total. La major part d’aquesta producció s’exporta o es ven a la resta d’Espanya ja que a 

Catalunya no hi ha cap fabricant de producte final.   

Catalunya va ser capdavantera en l’inici de l’aeronàutica espanyola al principi del segle XX, 

amb la contribució d’empreses com Elizalde o la Hispano-Suiza. No obstant,  aquest elevat 

pes va disminuir després de la Guerra Civil espanyola atès que les empreses capdavanteres 

de fabricació d’avions, ubicades a l’Eixample barceloní i a l’entorn de Sabadell, van perdre 

protagonisme en favor de Madrid. Al final de l’any 2003 Catalunya concentrava el 5% del 

sector a nivell estatal, encara que arribava al 18% de les empreses certificades en matèria 

aeroespacial.  En l’actualitat Catalunya és el quart pol de desenvolupament del subsector 
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estatal, per darrere de la Comunitat de Madrid, amb un 60%, el País Basc, amb un 15%  i 

Andalusia, amb un altre 15% del total espanyol8.  

Per intentar tornar a recuperar part del protagonisme i que la indústria aeronàutica 

ressorgeixi a Catalunya, es va crear l’associació Barcelona Aeronàutica i de l’Espai 

(BAIE). El segment aeronàutic aporta prop del 80% del total de les vendes del subsector  

d’altres materials a Catalunya. Està format per unes quantes empreses que treballen en parts 

molt concretes i especialitzades de l’aeronàutica, com són petits components per a 

aeronaus.  És gràcies a l’impuls d’aquests petits components per a aeronaus que s’ha pogut 

potenciar també l’automoció, ja que comparteixen camps relacionats amb el plàstic, 

l’electrònica o l’ utillatge; és per això que la indústria aeronàutica ha propulsat per l’efecte 

arrossegament, la indústria catalana. 

 

1.7.3  BARCELONA AERONÀUTICA I DE L’ESPAI 

Barcelona Aeronàutica i de l’Espai (BAIE) compta amb 87 socis, entre empreses, 

universitats i administracions, com per exemple: GTD, Mier Comunicaciones, Nuevas 

Tecnologías Espaciales, Indra, Sener, Ingeniería y Sistemas, Atos Origin Gutmar, Edag, Enginyeria del 

Vallès, Rücker Ibérica, Roga, Ministeri d’Indústria, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de 

Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona i Universitat 

Politècnica de Catalunya). Va ser creada tot just l’any 2000, amb l’objectiu, com ja hem dit, 

de potenciar la indústria aeronàutica i espacial catalana. 

Cal destacar, també, l’elevat nivell de productivitat que caracteritza l’activitat, segurament 

una de les més altes de la indústria catalana. Ja que la productivitat es xifra en facturació per 

ocupat (treballador), BAIE se situa en 142.000€. 

 

1.7.4  INTERNATIONAL SPACE UNIVERSITY 

D’altra banda, la Generalitat realitza alguns projectes concrets pel que fa a la potenciació de 

l’aeronàutica i l’espai. El projecte més concret de la Direcció General de Recerca 

(delegació de la Conselleria d’Innovació, Universitats i Empresa) és la concessió d’unes 

beques per ajudar a l’alumnat d’universitats catalanes a poder anar als cursos 

d’especialització que ofereix la International Space University.  

El que interessa a la Generalitat, que és la raó per la qual la Generalitat subvenciona aquesta 

classe de programes, segons Neus Sallés, coordinadora de beques per la Direcció General 

                                                            
8Dades extretes del llibre 21, editat per la Secretaria d’Indústria i Energia, delegació del Departament de 
Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.  
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de Recerca, és que els estudiants qualificats en matèria aeroespacial puguin assolir màsters 

de renom internacional, com els que concedeix la International Space Universitiy, a través de la 

Generalitat de Catalunya. Aquest projecte s’ha emprès degut a l’èxode de personal qualificat 

a la resta d’Europa i consegüentment, degut a l’efecte regressiu que suposa l’absència de 

d’un futur per a l’economia que potencia la indústria aeroespacial a Catalunya. Així, si 

científics qualificats a l’estranger gràcies a aquestes beques tornen a Catalunya, impulsaran 

el desenvolupament del sector i, de retruc, l’economia del país.  

 

1.7.5 CONSELL INTERDEPARTAMENTAL DE RECERCA I INNOVACIÓ 

TECNOLÒGICA (CIRIT) 

El Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica és l’òrgan de la 

Generalitat que coordina la recerca entre diferents departaments. El Consell funciona en 

ple, presidit pel President de la Generalitat. D’acord amb la situació de la recerca catalana 

respecte la resta de països discuteixen un Pla de Recerca de caràcter plurianual per tal fer 

avançar a Catalunya cap una societat de coneixement més i més desenvolupada.  El Pla de 

Recerca i Innovació (PRI) que està vigent actualment és el Pla de Recerca i Innovació 2005-

2008.  
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3. Recull històrico-crític de la recerca i l’exploració 

aeroespacial 

Des dels temps més remots de la Prehistòria els homes i les dones han contemplat el cel 

intrigats. De ben segur en espera de trobar-hi respostes i de preveure els esdeveniments del 

firmament que creien i creiem  guarden una comú relació amb els d’aquí a la Terra. 

3.1. El coneixement de l’espai a la Prehistòria 

Durant mil·lennis la investigació del cel mitjançant l’observació del firmament a ull nu  va 

tenir una funció religiosa, astronòmica i astrològica perquè els astres eren considerats 

pels homes residències dels déus: Religió i Astronomia han avançat plegades al llarg 

de molts segles. 

3. 2 El coneixement del cel en les primeres civilitzacions  

Podríem considerar que la recerca espacial per a la civilització grega, que no disposava 

de gaires instruments i que depenia de les percepcions a ull nu, va perseguir una finalitat 

intel·lectual.  Es va utilitzar i es va mostrar el poder del pensament i de la raó i el van 

aplicar al coneixement de l’Univers aconseguint progressos importants en el camp del 

càlcul astronòmic. 

3.3. Els coneixements astronòmics de la cultura islàmica 
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Si considerem l’immens nombre d’astrònoms àrabs erudits, els quals combinaven 

l’Astronomia amb les Matemàtiques, la Química i la Medicina així com les habilitats 

pràctiques que dominaven,  podem concloure que van ser capaços de fer  un ús 

eminentment  pràctic i tecnològic dels seus coneixements i de les seves 

observacions i investigacions espacials i del cosmos. El seu mèrit principal recau en el 

fet que durant l’edat mitjana a Europa, quan l’Astronomia gairebé no existia, els 

astrònoms àrabs van conservar la ciència grega tot mantenint-la viva a través de 

traduccions, extensions  i verificacions per mitjà d’una observació precisa. 

3.4. Els coneixements de l’Astronomia Xinesa 

L’observació de l’Univers i dels astres  i el progrés de l’astronomia xinesa, com 

també va succeir  en altres civilitzacions, va estar sotmesa a un  control governamental i va 

desenvolupar-se amb plenitud dins dels motlles proposats per la filosofia i la religió 

pròpies. 

3.5. Els coneixements de l’Astronomia maia 

Es podria considerar que la finalitat de la investigació astrològica per la cultura maia 

va estar estretament lligada amb la seva religió, tal com ja hem comentat també amb la 

cultura egípcia i amb altres civilitzacions antigues. 

3.6. Els avenços científics en el camp astronòmic durant el  

Renaixement i l’Edat Moderna 

Sota la influència de l’humanisme, la ciència es va començar a desvincular dels 

plantejaments religiosos que durant l’Edat mitja l’havien condicionat i això va 

portar com a conseqüència nombrosos avenços científics. 

Al llarg del segle següent, hi hagué dues contribucions definitives en el desenvolupament 

de l’Astronomia. La primera consistí en  l’exploració d’àmplies zones de l’Univers 

mitjançant els telescopis més grans i millors que es van construir aleshores. La 

segona va ser l’aplicació amb èxit de la dinàmica newtoniana als moviments dels 

planetes i els seus satèl·lits, als cometes i als asteroides, i al cada cop més abundant 

nombre de sistemes estel·lars que es descobrien. Tot obeïa a la llei de gravitació de 

Newton. 
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Com hem pogut observar aquests segles foren especialment fructífers en la 

investigació i la comprensió de l’Univers, en l’afany de saber i en  el desig de conèixer 

les lleis que el regeixen fins als successos més petits  i, a més, en el fet de donar-hi  una 

resposta racional i no mítica. Els nous descobriments sobre l’espai eren demostrables 

física i matemàticament i per tant assequibles a la raó. A partir d’aquí es trencava un 

misteri que semblava obrir a qualsevol científic la possibilitat de conèixer-ho ja tot. La 

finalitat bàsica de la investigació  i no només de la  investigació espacial, era el saber i el 

saber de forma raonada i demostrable, s’iniciava el mètode científic. 

3.7 Els coneixements de l’Univers al segle XIX 

A diferència del segle XVIII, en què encara era possible entendre el científic (físic, 

matemàtic, astrònom,...) com a savi que coneix tot allò que l’home ha descobert, el 

segle XIX dugué amb ell l’especialització del saber en diferents ciències que ja no 

tenien com a pretensió un coneixement total. Aquesta concepció, però, anava unida a 

una profundització, tant teòrica com pràctica, en cada branca de la ciència. D’altra banda 

l’esperit de progrés impulsat pels interessos industrials feu que la ciència busqués 

resultats pràctics (tècniques) de fàcil i immediata aplicació. 

Així doncs l’home del segle XIX que investigava l’espai era un científic especialitzat, ben 

valorat social i políticament que treballava dins el marc d’alguna associació científica , 

eminentment empíric i que aplicava els recursos tecnològics al seu abast amb l’afany 

d’assolir uns resultats aplicables a una societat  que  progressava econòmica i 

socialment.  

3.8. Els coneixements i la investigació de l’espai al segle XX  

El científic, astrònom, tècnic, o inventor continuava marcant-se a si mateix la seva 

pròpia línia d’estudi i d’investigació. Al segle XX el món empresarial de seguida 

s’adonà de la importància econòmica que tenien els nous invents per als seus 

interessos. El mateix passà amb els governs, que començaren a comprar invents i 

patents amb una finalitat primordialment de caràcter bèl·lic. Així la ciència en general  

i per tant també la investigació espacial i la tecnologia, al segle XX van esdevenir un 

instrument de poder per al domini econòmic i polític.  

Per aquesta raó  a partir  d’aleshores i en l’actualitat les grans empreses o les institucions, 

conscients que domini científico-tecnològic és equivalent a poder, inverteixen grans 
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quantitats de diners en investigació; busquen  perquè treballin per ells els millors homes 

de ciència; formen equips de treball; dissenyen línies d’estudi en funció dels seus interessos; 

i, en definitiva els programes d’investigació van dirigits a interessos concrets de les 

empreses o dels governs que els financen. 

Això comporta que els homes de ciència, els investigadors, hagin perdut el control sobre el 

seu treball, ja que els seus descobriments no els pertanyen sinó que són propietat de 

qui els finança. Aquesta nova concepció de la investigació s’ha d’entendre vinculada al 

desenvolupament competitiu del comerç mundial i a la nova forma de fer les 

guerres o d’exercir la pressió político-militar en el segle XX i fins al nostres dies. 

Així un nou invent pot comportar l’èxit d’una empresa comercial i una nova tecnologia 

bèl·lica pot donar el triomf en una guerra o generar, en temps de pau, la por de l’enemic. 

Amb tots aquests condicionants el món actual sap clarament des del segle passat  que 

ciència i investigació ja no són sinònims de prestigi, d’afany de saber, d’avenç 

tecnològic pel progrés, sinó de forma  simple i clara, són sinònims de PODER. 

3.8.1 VALORACIÓ I COMENTARI DELS FETS MÉS RELLEVANTS DE LA 

INVESTIGACIÓ ESPACIAL AL SEGLE XX 

3.8.1.1  L’APLICACIÓ DE LA TEORIA DE LA RELATIVITAT AL CONEIXEMENT DE L’ESPAI  

La formulació  de la  teoria de la relativitat general d’Albert Einstein (físic alemany , 

nacionalitzat suís l’any 1900 i nord-americà el 1940)  va produir en el moment de la seva 

difusió uns efectes de reformulació del concepte de camp gravitatori, tot relacionant-lo 

amb  la curvatura de l’espai -temps produïda per la presència de la matèria. Les conclusions 

actuals més esteses sobre l’origen i l’evolució de l’Univers es basen en la teoria de la 

relativitat general. 

3.8.1.2     L’UNIVERS EN EXPANSIÓ 

El model tancat defensa que, després del Big Bang, l’Univers s’expandeix fins a un punt 

determinat a partir del qual es col·lapsa en un Big Crunch. Una variant d’aquest model és el 

de l’Univers oscil·lant que s’expandeix i es col·lapsa de manera successiva. Ara per ara, 

sembla que el destí de l’Univers està determinat per la quantitat de matèria que 

conté i, per tant, per la força gravitatòria que en desaccelera l’expansió. De tota manera el 

ritme de desacceleració a què es veu sotmès l’Univers, en realitat molt difícil de precisar, fa 

possible preveure qualsevol dels tres tipus de model. És a dir, s’ha arribat a un cert 
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consens pel que fa a l’origen, de moment, però, no hi ha un model predictiu clar de com 

evolucionarà l’Univers. 

3.8.1.3   LA CARRERA ESPACIAL (URSS- EUA), MOTOR DE LA INVESTIGACIÓ ESPACIAL 

Un altre dels fets a comentar en el terreny de la investigació espacial del segle XX va ser la 

carrera espacial  que va consistir en  una competició informal entre Estats Units i la Unió 

Soviètica i va durar aproximadament des de 1957 fins al 1975. En haver sigut els primers 

de trepitjar la Lluna, EEUU havien guanyat aquesta carrera no oficial. La URSS va 

continuar amb els seus propis projectes i mai van admetre res semblant a una derrota. En 

qualsevol cas, en baixar la tensió de la guerra freda i en anar altres nacions 

desenvolupant els seus propis programes espacials la carrera espacial va remetre. Alguns 

historiadors consideren que el final d’aquesta cursa espacial es pot situar en el moment de 

l’acoblament de les naus Soyuz i Apollo el 1975. La nau soviètica Soyuz 19 va anar a trobar  la 

nau Apollo i es van acoblar permetent als astronautes de nacions rivals passar a la nau dels 

altres i participar en experiments combinats. Encara que van continuar les empreses 

espacials dels dos països  aquestes van prendre diverses direccions. 

Les despeses econòmiques de la investigació espacial d’aquestes dues 

superpotències van ser immenses. S’han dit xifres poc comprovades com per exemple 

que el viatge de l’Apollo XI va costar al país entre 20 i 25 mil milions de dòlars i que el 

programa espacial soviètic de l’any 1989 s’hi havia destinat 6900 milions de rubles (uns 

4000 milions de dòlars americans). Alguns experts econòmics també han afirmat que 

l’alt cost econòmic de la carrera espacial, junt amb la carrera armamentística va 

acabar per agreujar la crisi econòmica del sistema soviètic de finals dels 80 i que va 

ser un dels factors que va portar al col·lapse de la Unió Soviètica. 

La tecnologia, especialment la enginyeria aeroespacial i la comunicació electrònica, 

van avançar molt durant aquest període. Els legisladors i els educadors van donar molt 

èmfasi a les Matemàtiques i  a la Física  en les escoles dels EEUU. Una prova d’això és que 

en l’actualitat més de 1200 instituts conserven  els seus planetaris impulsats durant aquests 

anys. La investigació  de les innovacions per l’aventura espacial han tingut 

aplicacions a l’alimentació (aliments dessecats i precuinats) i als esports (roba seca, 

ulleres d’esquí antiboira, etc.). El satèl·lits artificials que orbiten retransmetent 

comunicacions entorn del planeta i facilitant la mesura de dades sobre clima, 

vegetació i moviments humans als països que els utilitzen, així com gran part de la 
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microtecnologia que mou les activitats diàries , des de la mesura de l’hora fins a escoltar 

música, estan derivades de la investigació iniciada amb la carrera espacial. La URSS va 

romandre com a líder indiscutible en coets, EEUU es va fer superior en electrònica, 

medició remota, control de vehicles i control robòtic.         

3.8.1.4. LES ESTACIONS ESPACIALS I LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL EN LA 

INVESTIGACIÓ DE L’ESPAI 

Fent una valoració del que van representar les estacions espacials  durant el segle XX, 

podem concloure que  igual com els satèl·lits, les estacions espacials van començar  

sent  un arma de guerra amb una supremacia total pel costat soviètic, però i degut 

sobretot a la caiguda de la Unió Soviètica i la crisi econòmica que aquesta va comportar, 

van acabar convertint-se en  una eina de primera categoria per a la ciència i 

especialment per a la investigació espacial . Només cal dir que la MIR va estar en 

òrbita 15 anys, va ser tripulada per unes 104 persones, ocupada per més de 12 països i s’hi 

van efectuar 23.000 experiments pioners en la colonització espacial . Podem concloure 

afirmant que la carrera espacial va significa un avenç per la humanitat. Va iniciar-se amb 

una confrontació política a dues bandes, però va acabar convertint-se en un benefici 

mundial a nivell científic. Aquesta afirmació es pot mantenir avui dia si pensem que tot i 

que USA és el país que porta la capdavantera en aquest tema , s’ha aconseguit la 

incorporació de molts països, la construcció de l’ Estació Espacial Internacional(ISS) de la 

qual en parlarem en la investigació espacial en la primera dècada del  segle XXI, i sobretot, 

millors avenços científics. En la investigació espacial ja no es competeix per ideologies, sinó  

pel progrés comú de la humanitat.  

3.9. La investigació espacial i l’exploració de l’espai a l’actualitat  

 3.9.1  L’ ESTACIÓ ESPACIAL INTERNACIONAL (ISS) 

L’estació Espacial Internacional (ISS) és un projecte internacional per a construir i mantenir 

una estació espacial permanent orbitant la Terra. A l’ Estació Espacial Internacional 

intervenen 6 agències espacials: l’ americana  Nacional Aeronautics and Space Administratiosn 

(NASA), la russa Rousskoye Kosmitcheskoye Agentsvo (RKA), la japonesa (JAXA), la canadenca 

(CSA/ASC),la brasilenya (AEB) i l’ Agència Espacial Europea (ESA). però no tots els seus 

membres ( El Regne Unit, Irlanda, Portugal, Àustria i Finlàndia han escollit no participar-

hi). La ISS està situada  en òrbita al voltant de la Terra a l’altitud aproximada de 360 Km. 
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Tarda en fer una òrbita entorn de la Terra aproximadament 92 minuts . Hi ha una presència 

humana permanent a l’espai a  la ISS des que la primera tripulació va entrar–hi el 2 de 

Novembre del 2000. Amb aquestes condicions la ISS acull recerques en camps molt 

diferents, com ara les ciències dels fluids i dels materials, les ciències de la vida l’observació 

de la Terra – meteorologia, geologia,cartografia, etc., les telecomunicacions i les ciències de 

l’espai.  La ISS representa el principal lloc de treball espacial per a activitats científiques i 

tecnològiques que ocupa als astronautes i científics internacionals en l’actualitat. 

 3.9.2   ELS VIATGES PER L’ESPAI : TRANSBORDADORS ESPACIALS 

Des del llançament de l’Sputnik 1, el 4 d’octubre del 1957 per part de la Unió Soviètica, 

milers de naus espacials han abandonat la superfície de la Terra per entrar en òrbita 

terrestre o viatjar a la Lluna , als planetes o cap el cometa Halley. També una enorme 

quantitat de satèl·lits dedicats a diversos camps de la investigació científica han estat 

llançats a l’espai, cada un d’ells amb la missió específica de desenvolupar experiments 

científics en òrbita. Els satèl·lits astronòmics porten un equip que accepta radiació 

procedent de nombroses parts de l’espectre electromagnètic, incloent-hi les regions de rajos 

infrarojos, ultraviolats, X i gamma. El satèl·lit Hiparcos i el telescopi espacial Hubble són 

exemples de com l’observació astronòmica per sobre de l’atmosfera terrestre ha 

permès que es produïssin avenços espectaculars en els camp científic. La majoria 

de les missions han sigut científiques i de defensa. Entre els projectes científics més 

importants d’aquests transbordadors podríem destacar la posada en òrbita del Telescopi 

Espacial Hubble, la nau espacial Galileu, l’Observatori de rajos Gamma i el transport de 

mòduls i proveïment de la ISS.  

Entre els projectes científics més importants de l’exploració espacial  en els nostres 

dies cal fer esment de la posada en òrbita del Telescopi Espacial Hubble (TST, per les 

seves sigles angleses). Es tracta d’un telescopi robòtic que orbita la Terra cada 95 minuts a 

una distància de 575 km per sobre la superfície terrestre. Va ser posat en orbita el 24 d’abril 

de 1990 com un projecte conjunt de la NASA i de la ESA. L’avantatge principal de 

disposar d’un telescopi més enllà de l’atmosfera radica en el fet que es poden eliminar els 

efectes de la turbulència atmosfèrica en les imatges. Aquest fet ha revolucionat 

l’astronomia perquè ha proporcionat punts de vista clars i profunds de l’Univers, des 

del nostre Sistema Solar fins a la formació de les galàxies temps després del Big Bang.  
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Les últimes novetats  en  viatges espacials segueixen una orientació ben diferent. És el que 

es coneix amb el nom de turisme espacial que està agafant unes perspectives  de ser 

considerat com el següent pas en la cursa del home cap a l’espai. Amb aquestes iniciatives 

empresarials i purament comercials s’enceta una etapa en la qual la finalitat de la 

recerca tecnològica  i científica en l’espai va més enllà de l’afany de saber i 

d’entendre l’espai. Es comença a convertir  en un privilegi d’unes minories selectes de 

contemplar l’espai i de gaudir-lo. Aquestes oportunitats  per uns pocs obren un debat ètic i 

qüestionen  la justícia de les immenses inversions econòmiques que comporten. 

 Com podeu veure la humanitat continua, igual que en temps remots, aventurant tota mena 

d’explicacions pel que fa a la comprensió del cosmos. 

 

 


	L'ètica de la investigació espacial.pdf
	Documents Annexos.pdf

