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Agraeixo a l'amic Porta per haver-me invitat i, aixi, poder expressar

unes certes inquietuts sobre un problema que afecta a tots els cientifics que
volen que hi hagi realment una politica cientifica a Catalunya, es a dir, una
politica pensada i elaborada des de Catalunya estant.

Sens dubte aixo implica un repte que cal acceptar. En tot cas, crec que
la taula rodona d'avui pot contribuir a definir quines podrien ser les accions
a dur a terme. D'altra banda, potser no sigui superflu d'aclarir que la meva
intervencio es basara unicament en un conjunt de reflexions estrictament
personals.

Els organitzadors han situat la meva intervencio a cavall de "L'analisi i
perspectiva de la politica cientifica de 1'I.E.C." i de -`L'Europa de la Cien-
cia". Dos punts de referencia certament molt adients per a emmarcar una
politica cientifica que emani de l'Autogovern de Catalunya.

Ara be, definits aquests dos punts de referencia, em seria facil de dir:
"ja hem escoltat el Doctor Giralt, escoltem immediatament el Doctor Bohi-
gas i, per tant, puc donar per acabada la meva intervencio". Pero vull ser se-
rios i m'allargare amb l'exposicio d'uns possibles eixos d'actuacio.

Una politica cientifica ha de tenir en compte els recursos humans, es a
dir, la gent a la qual aquesta politica s'adreca: els cientifics, els professors,
els tecnics i els estudiants de tercer cicle. Tot el conjunt de persones que en
aquest moment constitueixen el potencial cientific de Catalunya. Aquesta
consideracio comporta certament uns problemes. No n'hi ha prou en conei-
xer les persones d'aquest potencial. S'han de tenir en compte tambe les man-
cances i dificultats, institucionals i interinstitucionals, existents.

No cal dir clue Cl potencial cientific de Catalunya no es amorf. De fet,
aquest potencial es troba estructurat a les Universitats, al C.S.I.C., a
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I'I.E.C. i en altres Organismes publics i privats. D'altra banda, Europa tc

diversos focus de decisi6 els quals )a actuen sobre el potencial cientific de

Catalunya. Si un dels focus principals es a Madrid, en una bona mesura, el

potencial cientific de Catalunva ja se n'esta aprofitant de les ofertes que ge-

neren els organismes de politica cientifica que tenon la seva sou a Madrid o

a Brussel-les. En aquest sentit, una politica d'inspiraci6 catalana hauria de

posar-se com a fit6 important el d'augmentar la competitivitat del potencial

cientific de Catalunva. Tot perseguint la generaci6 d'uns efectes, diguem-11C

en cascada, que puguin tenir una incidcncia directa en 1'enfortiment cientific

dels Parts Tecnologics, l'efectivitat de Ics relations Universitat-Empresa i cl

transvasament de la recerca feta a la taula de laboratori al m6n real de Ies ne-

cessitats tecnologiques.

Una politica cientifica ha de respectar i fomentar la llibertat i la creati-

vitat dels investigadors. No obstant aixo, aquest principi pot entrar en con-

flicte amb les mesures de planificaci6, dirigisme o intervencionisme que so-

vint van implicites en 1'endegament de les politiques cientifiques en general.

Amb tot, una politica cientifica que es configuri coin a global ha d'incloure

lcs dues vessants segiients: d'una banda, assegurar I fomentar la llibertat i

creativitat dels propis conreadors de la ciencia; d'una altra banda, ajudar als

cientifics a ser mes competitius a la horn d'aconseguir els progranies de re-

ccrca mes positius per al conjunt de la societat.

Deixant de banda l'abast clue la reccrca basica ha dc tenir en relac16 amb
els objectius dels programer de Recerca i Desenvolupament, el que cal re-
marcar es quc la politica cientifica de la Generalitat hauria d'endegar un or-
denament general d'aquesta rclac16. Un ordenament quo contribucixi mes
que mes, a enfortir la identitat nacional de Catalunva.

Posant-nos en cl cas hipotctic que no tinguessim l'I.E.C., ni la politica

cientifica de la Comunitat Europea, hi hauria encara la necessitat d'una po-
litica cientifica a Catalunva? Obviament, la resposta nomes pot esser afir-

mativa ja que ]a necessitat d'una politica cientifica sorgeix sempre que hi ha

la voluntat de resoldre ups determinats problemes, tot establint una priorit-

zac16 de les actions 1 cls objectius a assolir.
Si admetem que una politica cientifica neix davant la necessitat de resol-

dre problemes, quips son cls problernes de la socictat catalana per a la solu-

ci6 dels quals cs necessita el concurs de la ciencia i la tecnologia? En aquesta

questi6, cls Organismes tompetents de la Generalitat i i'I.E.C. hauran cer-

tament d'cntrar-hi i claborar 1'ordre de prioritats mes convenient.

En tot cas, I'endcgament d'una politica cientifica rcquercix que hi hagi

una avaluaci6 continua dels resultats obtinguts. Pcl que fa al potencial cien-

tific de Catalunva, I'avaluac16 s'hauria de ter independentemcnt d'altres

controls o avaluacions que es puguin fer a Brussel-les o a Madrid.

Malgrat la diversitat d'opinions que en determinades instincies estatals

suscita la concepc16 europea de regionalitzaci6 de la reccrca cientifica, cl
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que cal assenvalar es que davant d'una situacio de crisi o perdua de compe-
titivitat industrial, els governs dels "lands" solen manifestar-se amb imagi-
nacio i eficacia a la hora d'aclarir problemes cientifics/tecnologics concrets.
Aixi ho estan font els governs de les provincies de Canada, els Estats dels Es-
tats Units i els Lands de la Republica Federal d'Alemanya, nomcs per citar
tres casos rellevants. Dins de l'organitzacio de la recerca cientifica a l'Estat
espanyol, la regionalitzacio de les activitats de recerca no pot csser una
questio tabu. No hi ha cap indici do regressio en la regionalitzacioda Its ac
tivitats de recerca. El que cal assegurar cs que aquestes activitats siguin de
qualitat. En aquest sentit, la Generalitat no hauria d'eludir l'avaluacio dels
resultats obtinguts per el potencial cientific de Catalunya.

La regionalitzacio de les activitats de recerca to molt a veure amb la ten-
dcncia actual de crear uns determinats Centres d'excel-lencia per a la recerca
tientifita/tecnologica. Obviament, una politica cientifica, pensada i elabo
rada des de Catalunya, no pot esser aliena a la creacio de Centres que facin
possible la solucio de problemes plantejats en cl si de la societat catalana. Cal
remarcar, d'altra banda, que la creacio d'aquests Centres incideix en el pro-
blema de l'atur dels loves qualificats. Partint de consideracions tan de caire
qualitatiu com quantitatiu, una politica cientifica d'inspiracio catalana hau-
ria de fer possible l'engradiment del potencial cientific de Catalunya, tot es-
tablint les vies mes efectives per tal que la societat se n'adoni que els joves
qualificats poden guanyar-se la vida en el man de la cicncia.

No voldria extendre'm mcs. Pero abans d'acabar, voldria assenvalar el
punt seguent: cap politica cientifica tc la possibilitat d'incidir positivament
en la societat si no hi ha la garantia d'una continuItat en les actions previstes.
No es acceptable l'anar a batzegades.

Ates que el desenvolupament de la vigent llei estatal de la Ciencia ja es
conegut, no s'hauria d'ajornar per a gaire mes temps l'aprovacio, per el Par-
lament de Catalunya, de la llei que ha d'articular les actuations de la Gene-
ralitat en matcria de recerca cientifica i tecnologica. Una llei que, a mcs de
preveure l'assignacio de recursos economics, hauria d'enfortir els organis-
nies propis de la Generalitat, penso particularment amb ]a C. I. R. I.T., i tc-
nir en compte la personalitat juridica exceptional que, per al be del pals,
gaudeix l'[nstitut d'Estudis Catalans.

Resumint. Si parem atencio a les caracteristiques del potencial cientific
dc que disposa Catalunya i a la mena de problernes cientifics i tecnologics
que to la societat, la necessitat d'una nova politica cientifica a Catalunya sor-
geix com a una demanda de la mateixa societat. E1 que desitjariem, segura-
ment, cs que d'ara endavant pogucssim parlar mcs "d'una vella politica cien-
tifica", en serval de que les mesures previstes ja han quallat i fructificat en
un bon clinia per a les persones i Its institutions responsables de la recerca
cientifica a Catalunva.

G racies.
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