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INTRODUCCIO

PERE PUIGDOMENECH i ROSELL

Vocal de Relations Exteriors de la Societat Catalana de Biologia.
Coordinador del Curs.

Els textos que segueixen son la consegiien-

cia d ' un curs que sobre el terra " Enginyeria

genetica " va organitzar la Societat Catalana

de Biologia el mes de desembre de 1'any

1981. Aquest curs va tenir hoc com a respos-

ta activa a la crida de l'organisme encarregat

de la recerca en la Generalitat de Catalunya,

la CIRIT, envers les societats filials de I'Ins-

titut d'Estudis Catalans. En aquesta crida

s'oferia el suport de la CIRIT per a la orga-

nitzacio de cursos especialitzats. La Societat

Catalana de Biologia, peonera entre les fi-
Iials de l'Institut , no va dubtar en organitzar

dos cursos que son ara el motiu de publica-

tions de la Societat fetes amb el mateix su-

port de la CIRIT. En la proposta de la So-
cietat es va incloure un curs que s'apartava

de la lletra de la convocatoria, pero sens dub-

te que no en l'esperit, perque es tractava

d'un curs amb caracter practic, i perque es

proposava d'incloure-hi la quasi totalitat

dels cientifics catalans treballant en aquest
camp a Europa. L'acceptacio d'aquesta pro-

posta que suposava una important despesa

accessoria per part de la CIRIT, era una bo-

na confirmacio dels beneficis que per a la re-

cerca de Catalunya es podien esperar d'una

decidida accio del Govern de Catalunya.

Les raons per un curs d'enginyeria geneti-

ca estan en la importancia del tema mateix,

que en part es descriu en tres articles del pre-
sent volum i que unanimament ha estat con-
siderat a casa nostra, a Espanya i a 1'estran-
ger com una de les primeres prioritats en la
recerca biologica actual . La migradesa de la
recerca que es porta a terme a Catalu-
nya ve ben demostrada pel molt
nombre de grups, es poden comptar amb un
petit nombre dels dits d'una ma, que hi estan
treballant a casa nostra . Calia desvetllar i
animar a mes grups i demostrar que les tecni-
ques del DNA recombinant tambe arriben a
fer-se amb exit al nostre pais. Pels qui ja es-
tavern traballant en el tema el fer venir ex-
perts que estan treballant a 1'estranger es im-
portant i tambe ho es el sortir de I'aillament
en que ens trobern . Quan es tracta de tecni-
ques que sovint es transmeten per tradicio
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oral i que canvien continuament pot arribar
a ser una situacio dramatica. I aixo ens porta
a les raons d'un curs practic, que son les
d'ensenyar els details de la tecnica mateixa.
En un terreny on l'avantatge prove de la di-
versitat de metodologies (bioquimiques, mi-
criobiologiques, quimico-fisiques, etc.) 1'en-
senyament practic es el que to sentit.

L'exit del curs es va deure sens dubte al
treball aferrissat de dos especialistes euro-
peus en aquestes tecniques i que per sort te-
nen una gran relacio amb casa nostra, els
Drs. Josep Maria Sala i Trepat i Miguel

Beato del Rosal. En el present volum hi in-
cloim els protocols proposats pel primer
d'aquests professors. Aquests protocols son
d'una gran utilitat en el laboratori, en parti-
cular si se'n disposa d'una varietat Wells pro-
cedents de diferents centres. Pels partici-
pants en el curs poden ser un punt de partida
decissiva a l'hora de fer els seus propis expe-
riments. D'altra banda cal considerar que
aquests son els protocols del primer curs
practic d'enginyeria genetica que s'ha portat
a terme a Espanya, es interessant doncs de
deixar-ne constancia.


