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JORNADES SOBRE LA RECERCA BIOLOGICA A CATALUNYA

Organitzades per la Societat Catalana de Biologia i celebrades a 1'Auditori de Banca

Catalana i al Col•legi Major Sant Ramon de Penyafort, els dies 11, 12 i 13 de mart de 1982.

Resolucions definitives aprovades el 21 d ' abril de 1982

TAULA

Presentacio
Conclusions de la Ponencia <Cens d'investigadors, equips i Departaments de recerca>>.

Conclusions de la Ponencia «Cens d'infrastructura i documentaciou.

Conclusions de la Ponencia <<Problematica Professional».
Conclusions de la Ponencia <Recerca i Ensenyament>>.
Conclusions de la Ponencia uBiologia i Activitats del sector primari>>.

Conclusions de la Ponencia <<Biologia i Industria».
Conclusions de la Ponencia uBiologia i Sanitat>>.
Conclusions de la Ponencia <Perspectives i Prioritats de la Recerca Biologica».

Conclusions Generals (adrecades a 1'Administraci6).
Conclusions Generals (adrecades als Centres Publics de Recerca).

PRESENTACIO

Les Jornades sobre la recerca biologica a

Catalunya, organitzades per la Societal Ca-

talana de Biologia i amb el patrocini de

nombroses institucions, varen neixer de la

necessitat de reflexionar sobre 1'estat actual i

les perspectives futures de la recerca en dos

dels camps cientifics mes representatius al

nostre pals: la Biologia i la Medicina. Dividi-

des sectorialmente en 8 ponencies, les Jorna-

des foren un punt de debat on, amb 1'ajut de

les opinions, suggeriments i propostes sorti-

des dels gairebe 400 assistents, es tractu

d'analitzar i proposar solucions als princi-

pals problemes que la recerca en Biologia i

Medicina tenien i tenen plantejats. Aquestes

propostes, recollides en forma de resolucions

o conclusions definitives, anaven adrecades a

les Institucions de Govern i als centres

publics i privats de recerca, amb el desig que

en sortissin derivacions practiques.

Les resolucions definitives que aci presen-

tem son, doncs, la resultant d'un treball de

mes de 2 anys que va des de l'inici de l'orga-

nitzaci6 de les jornades (gener 1980), a la ce-

lebraci6 (mart 1982) i a l'elaboraci6 i apro-

vacio de les resolucions definitives (abril

1982). Despres, ha calgut un treball, feixuc,

per homogeneitzar els textos sortits de les di-

ferents ponencies per tal de fer-ne la lectura

mes agil i entenedora. A mes, hi hem afegit

unes conclusions finals, de caire global,

adrecades a l'Administraci6 i als Centres de

Recerca, per tal de recollir les conclusions es-

sencials de les Jornades.
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Ha de quedar molt clar, per-6 , que el que el
Comite G'rganitzador pretenia en organitzar
aqucstcs Jor nades, i amb les conclusions quc

uerivaren, no era in es proposar una or-
gamtzacio determinada per a la recerca bio-
IOgica a Catalunya Som molt conscients que
aixo es una tasca que pertoca a les Institu-
cions del nostre pais, es a dir , al Consell Exe-
cutiu de la Generalitat i al Parlament de Ca-
talunya . El que nosaltres preteniem es fer
arribar a I'Administraci6 una analisi de la si-
tuacio actual en aquests camps i un recull
dels problemes, aspirations i suggeriments
dels seus professionals. Cal, doncs, interpre-
tar aquest document que presentem, com un
material de reflexio per als responsables de la
recerca al nostre pals , i com un instrument de
comunicacio entre els professtcnals del sec-
tor. Si, malgrat tot, aixo no fos assolit,
aquest document serviria , si mes no. per a
deixar constancia , historica si voleu, del yw
pensava aquest col lectiu en el mes de mar4
del 1982.

Jaume Baguna i Monjo
Jordi Marsal i Tebe

President i Secretari General del Comite Or--
ganitzador de les Jornades.

CONCLUSIONS DE LA PONENCIA
«CENS D'INVESTIGADORS , EQUIPS
I DEPARTAMENTS DE RECERCA»

El cens d'investigadors, equips i departa-
ments de recerca en Biologia i Biomedicina a
Catalunya, ha estat el primer esforc sectorial
per a tractar de definir quantitativament Fes-
tat d'un camp de la recerca al nostre pais. El
resuitat ha estat interessant per dos motius.
En primer Iloc perque ha reflectit d'una ma-
nera precisa (mesurable ) les opinions , els co-
mentaris i 1'estat d' anim que d ' una manera
esportania i qualitativa existien en el si de la
major part de centres de recerca. En segon
lloc perque forneix un cataleg ( malaura-
dament incomplet ) dels investigadors, dels

equips i dels departaments de recerca, aixi
com de ies difetents linies de recerca que
cada investigador i equip conrea.

Tot i aixi, diverses consideracions ens
duen a qualificar aquest cens com a quelcom
imperfecte i provisional. En primer Iloc, i tal
com es va reflectir en la discussio a les Jorna-
des, el tipus d'enquesta emprat i algunes de
les preguntes fetes no eren potser les mes
adients. En segon floc, la formula d'enviar-
les per correu es mostra relativament insatis-
factoria, ja que dugue a no poques absencies
significatives. D'altra banda , diferents estu-
dis, fonamentalment internationals , han de-
mostrat que la tramesa per correu duu, en
nombrosos casos, a respostes incompletes i a
interpretacions desiguals en determinades
pregunhes, i quc es mes adient realitzar en-
questes de tipus personal. Val a dir, pero, i
en descarrec dels autors del cens, que la
migrada dotacio economica que li fou dedi-
cat, irnpedi aquest segon procediment d'en-
questa . Finalment, tot i que el percentatge de
respostes assolit el podriem qualificar de sa-
tisfactori si hagues estat una enquesta d'opi-
nio i no un cens, el fet de tractar- se precisa-
ment d 'aixo darrer ens obliga a qualificar de
discret el percentatge assolit, en especial pel
que fa a equips i departaments de recerca i
mes concretament a aspectes -clau com de-
tails de publicacions, disponibilitats finance-
res, etc.

Malgrat aquestes mancances , el cens pu-
hlicat i l'estudi sociologic complementari,
han posat de manifest les greus dificultats
que en termes generals troben els investiga-
dors i els equips d'investigacio per a dur a
terme la seva recerca. Com a punts generals
cal remarcar:

1) Hom constata que la gran majoria d'in-
vestigadors no es dediquen exclusivament a
la recerca , sino que realitzen , a mes, treballs
docents i/o assistencials que impliquen so-
vint un horari excessiu en detriment de la re-
cerca. D'altra banda , i llevat del CSIC, no
existeixen flocs de treball tipificats exclusiva-
ment com d'investigacio.
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2) Hom va fer palesa la situacio laboral

dificil i inestable de bona part dels investiga

dors, i en especial dels mes joves, que en bore

nombre treballen sense cap mena de compen-

saci6 economica.

3) Hom constata aixi mateix la baixa dota-

cio economica de bona part. dels departa-

ments de recerca i dels equips d'investigaci6,

aixi com la deficient intrastructura que gaire-

be tots tenen, les dificultats burocratiques i

administratives que diariament suporten, i el

deficit cronic de personal tecnic qualificat.

Malgrat aquestes dificultats, que en l'as-

pecte economic s'han pal•liat parcialment en

els dos darrers anys gracies a 1'increment

d'ajudes, beques, i financaments per a

programes i infrastructura per part de la Ge-

neralitat i del Govern Central, el nivell asso-

lit per la investigaci6 catalana es pot qualifi-

car de discret pero al mateix temps d'espe-

ran4ador perque darrerament es constata un

increment en el nombre de treballs cientifics

publicats per autors catalans i una major

participacio d'aquests en revistes interna-

cionals. En referencia a les ajudes a la recer-

ca de la Generalitat, horn comenta la necessi-

tat de formar comissions d'especialistes, per

disciplines, quan es concedeixin aquestes

ajudes.

L'interes que la confecci6 d'un cens d'in-

vestigadors i equips de recerca dels diferents

sectors de la Ciencia i la Tecnologia pot tenir

per a un millor coneixement de la realitat

cientifica del pals, aixi com per a programar

millor les despeses a fer en recerca, ens duen

a demanar a I'Administraci6 (en el nostre cas

la Generalitat) que tingui cura de confec-

cionar aquest cens (Llibre Blanc de la Recer-

ca) alhora que adquireixi el compromis de

renovar-lo bianualment. Tanmateix, i dona-

da la nostra experiencia, ha de quedar clar

que una tasca d'aquest tipus requereix perso-

nal especialitzat i un financament adequat.

Finalment, un suggeriment recollit en la

discussio d'aquesta ponencia va esser el de

contemplar la creaci6 d'un organisme public

de recerca depenent de la Generalitat de Ca-

talunya, que tindria una plantilla propia

d'investigadors treballant a laboratoris ja

existents. Aquest organisme public podria

set tambe un dels camins per a integrar a Ca-

talunya bona part dels investigadors catalans

que treballen arreu del mon.

CONCLUSIONS DE LA PONENCIA

<CENS D'INFRASTRUCTURA
I DOCUMENTACIO»

A) Andlisi de la situacio

a) Infrastructura

1) Les respostes al cens d'infrastructura i

documentaci6 no han estat malauradament

m prou nombroses ni prou fiables per a arri-

bar a conclusions significatives. Tot i aixi, al-

gunes de les Jades coincideixen amb d'altres

obtingudes en estudis recents.

2) Malgrat aquestes limitacions, consta-

tem una baixa dotacio infrastructural, un re-

partiment molt desigual entre Centres i

equips, 1'existencia de material costos infrau-

tilitzat, i en contrapartida repeticions innece-

ssaries de material de preu elevat,

3) En les respostes a l'enquesta queda

reflectida la situacio laboral inestable de la

majoria del personal investigador. Tambe

queda palesa la baixa dotacio de personal

tecnic qualificat i no-qualificat.

4) Constatem tambe la manca de planifi-

cacio en 1'elaboraci6 de pressupostos en els

centres del sector public. Aquesta mancanca

s'agreuja encara mes a causa de la poca efi-

cacia dels organs administratius dels centres.

Tot plegat dificulta extraordinariament el se-

guiment de la rendibilitat de la inversi6 pii-

blica en aquest sector.

5) Hi ha una total dependencia tecnologi-

ca respecte a les firmes comercials estrange-

res en tots els nivells instrumentals.

b) Documentacio

1) Avui en dia existeixen diferents projec-

tes d'elaboraci6 de catalegs de revistes i
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Ilibres dels centres publics i privats , aixi com
diversos centres de documentacio i teledocu-
mentacio , en fase d ' expansio, que donen bon
servei si be a preu elevat ( a causa de la total
dependencia de les bases de dades estrange-
res). Malgrat tot, constatem que manca una
politica global de documentacio i de coor-
dinacio d'aquestes iniciatives.

2) Hom constata aixi mateix la manca de
professionals especialitzats en documentaci6
biologica . D'altra banda , i com aspecte cla-
rament negatiu , s'observa que en els pressu-
postos ordinaris dels centres publics en gene-
ral no hi ha previst un capitol d'inversions en
documentaci6.

3) A la taula rodona upremsa cientifica:
present i futur» es va posar de manifest el
pobre tractament que dels temes cientifics fa
la premsa diaria , en contraposici6 amb l'exit
(relatiu ) de les revistes especialitzades. Aixo
darrer, pero , confirma la viabilitat d ' una di-
vulgaci6 cientifica a traves de la premsa i dels
altres mitjans de comunicaci6 . Tambe es de-
fense l ' oportunitat i necessitat d'una publi-
caci6 cientifica en catala , si be s'indica la
conveniencia d'incorporar en una publicacio
d'aquest caire articles traduits d'autors es-
trangers, juntament amb els articles originals
dels cientifics del pais.

B) Propostes

1) La Generalitat ( o en el seu defecte, els
Centres publics responsables ) haurien de fer-
se carrec d'actualitzar periodicament un cens
d'infrastructura . Aquest cens permetria, en-
tre d'altres coses, disposar d'un cataleg ac-
tualitzat d'instrumental utilitzable multidis-
ciplinariament , aixi com d ' establir una certa
racionalitzacio en les compres de material
mes o menys costos.

2) Caldria fomentar la constituci6 de ser-
veis generals de tecniques i instrumentaci6
costosa. Aixo permetria una racionalitzaci6
eficac de costos, una optimitzacio del seu
funcionament , i una rapida amortitzaci6 que
en possibilitaria la renovacio i faria que no es

perdessin els avencos tecnologics que conti-
nuament surten al mercat.

3) Malgrat el que hem exposat en els dos
anteriors apartats , caldria que tots els centres
i equips de recerca fossin equipats amb l'ins-
trumental basic necessari per a desenvolupar
dignament el seu treball.

4) Tambe fora desitjable establir convenis
entre el sector public i el sector privat que
permetessin obtenir instrumental de fabrica-
ci6 estatal ( sempre que complissin determi-
nats minims tecnics), disminuint aixi la de-
pendencia tecnologica de cases estrangeres.

5) A nivell de documentaci6 cientifica cal
que l'Administraci6 prengui consciencia de
la necessitat de disposar d'una infrastructura
documental adient , eina imprescindible per
al desenvolupament correcte de les tasques
de recerca . Aquesta presa de consciencia
hauria de reflectir - se en la introducci6 en els
pressupostos generals dels centres publics
d'una partida especifica dedicada a docu-
mentaci6, aixi com en el recolzament de les
diferents iniciatives que sobre documentaci6
es proposin , en l'agilitzaci6 administrativa
per a obtenir a temps els recursos assignats, i
en la contractacio estable i digne de personal
tecnic qualificat.

6) Mentre no hi hagui un projecte conjunt
de documentaci6 adient , f6ra interessant
d'unificar i coordinar els diferents projectes
de confecci6 de catalegs de Ilibres i revistes
avui en dia en elaboraci6 . Per a aquest fi,
caldria que les diferents entitats i grups res-
ponsables creessin un secretariat o comissi6
de coordinaci6.

7) Caldria impulsar la creacio de centres
de documentaci6 especialitzats en materies
especifiques de Biologia i Medicina , i en els
quals podrien formar - se els futurs documen-
talistes ( preferentment procedents del mateix
camp professional de la Biologia i la Medici-
na) que treballarien en coordinaci6 amb els
bibliotecaris . Aixo permetra la introducci6
de les modernes tecniques de documentaci6
als nostres centres de recerca.

8) Tanmateix , f6ra interessant que el cost
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de l'acces a la documentaci6 fos abaratit per

als estudiants , i en particular , per als que

preparen tesines, tesis doctorals, etc.

9) En relaci6 amb la divulgacio cientifica,

fora convenient la participacio de cientifics

(o periodistes veritablement especialitzats)

en les seccions cientifiques de diaris , radio,

TV, etc. Tambe es desitjable l ' assignaci6 d'a-

juts institucionals a publicacions i iniciatives

de difusio cientifica , tant en catala ( fomen-

tant aixi la normalitzacio del seu us) com

en d'altres idiomes que es considerin d'inte-

res general , tot promocionant - ne la difusio

al maxim nombre de centres de recerca i a la

societat en general.

CONCLUSIONS DE LA PONENCIA

<<PROBLEMATICA PROFESSIONAL>

Les conclusions d'aquesta ponencia s'han

dividit en dos ambits, el professional i el la-

boral . Aquesta divisio, encara que en alguns

casos es artificial , pensem que es util en

aquest tipus de documents en els quals es mes

important individualitzar i caracteritzar ca-

dascun dels problemes que mostrar -ne les in-

terrelacions.

A) Ambit professional

1) L'investigador comenca a tenir cons-

ciencia professional de ser-ho a principis del

segle xvtl. Es aleshores quan comencen a

agrupar-se els investigadors i es constitueixen

les primeres Academies als pa:isos centreuro-

peus.
2) S'ha plantejat la questio de si 1'investi-

gador to o no to responsabilitat social en

l'aplicacio del seu treball . Aqui hi ha moltes

respostes que van des de traspassar tota la

responsabilitat als qui prenen la decisio

d'aplicar el treball de recerca, adduint una

pretesa neutralitat i universalitat de la Cien-

cia, fins als qui, a I'altre extrem , s'atorguen

I'assumpcio de la presa de decisions , atenent

al fet que son els dipositaris i coneixedors de

la veritat cientifica i tecnologica.

3) Una altra disjuntiva que s ' ha plantejat

es la de si l ' investigador ha de tenir una cons-

ciencia de classe com a quadre mitja (en el

sentit de separar les seves reivindicacions de

les de la resta de treballadors ), o si ha de te-

nir una consciencia de classe com a assala-

riat. La problematica laboral , que s'analitza

mes endavant , tendeix a augmentar el nom-

bre d ' investigadors que s'autoqualifiquen

com a assalariats.

4) Un altre aspecte de preocupaci6 en el

terreny professional es la problematica de la

qualificacio de I'investigador . En aquest sen-

tit, urgeix 1 ' elaboraci6 d'un Estatut de l'In-

vestigador , el qual podria encaixar dins de la

futura llei de la Funcio POblica.

5) L'ultim aspecte que s'ha considerat en

aquest ambit es la manca de mitjans per tre-

ballar ( instal • lacions , equipament , material

bibliografic ), cosa que s ' inscriu dins de la

cronica pobresa de la nostra investigaci6 (ve-

geu Ponencia (< Cens d'Infrastructura i Docu-

mentacio»).

B) Ambit laboral

La problematica laboral s'ha centrat en:

1) La conservacio del hoc de treball pels

que tenen contractes administratius i pels be-

caris. La seleccio que s'estableix per a assolir

1'estabilitat en el hoc de treball es de tipus je-

rarquic; no es coneixen generalment ni els

criteris pels quals es donen contractes i be-

ques, ni els criteris que s'apliquen per a ava-

luar la feina realitzada durant aquests

periodes formatius per a arribar a l'esmenta-

da estabilitat laboral.

2) El reconeixement del fet que s'esta rea-

litzant una tasca d 'investigacio. Aixo es una

necessitat per al nombre cada cop mes im-

portant de titulats joves que treballen a

Centres Oficials de recerca sense cap mena

de contracte o en condicions de subocupacio.

Si els Governs, Central i Autonomic , fomen-

tessin la recerca portant-la als nivells pressu-

postaris equivalents als de les societats com-

parables a la nostra , aquest tipus de personal
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fantasmagoric» (que hi es, pero no hi es)
deixaria de ser-ho.

3) Mentre les centrals sindicals han d'aglu-
tinar els investigadors mitjancant un progra-
ma arnb un contingut ideologic determinat,
els Col - legis professionals han de fer-ho sen-
se acords ideologics previs. Ambdos tipus
d'organitzacions nomes poden actuar com a
grups de pressio en front del Govern Espan-
yol i del Consell Executiu de la Generalitat
pel que fa als problemes laborals o de forma-
66 professional.

C) Consideracio final

Com a comentari final cal remaicar que la
satisfactoria resolucib dels problemes esmen-
tats en els punts A4, AS, B1 i B2 d ' aquestes
conclusions son de la plena responsabilitat
dels Governs Central i Autonomic, dels
quals els investigadors catalans esperen que
atendran les nostres reivindicacions profes-
sionals i laborals.

CONCLUSIONS DE LA PONENCIA

((RECERCA I ENSENYAMENT>>

A) Problemdtiea general

1) En 1'actualitat, la recerca a Catalunya
es Iocalitza principalment a la Universitat, al
Consell (CSIC), i de manera menys impor-
tant en d'altres centres publics i privats. Si
exceptuem determinats casos en que es pot
parlar sense exagerar de recerca interna-
tional de primer ordre, el to general de la re-
cerca al nostre pais es discret, i s'observa un
<seguidisme>> de la recerca feta a d'altres pal-
sos, poca creativitat i buits molt conside-
rables en camps cabdals. En general I'avenc
observat en els darrers anys es inferior at que
han tingut altres palsos desenvolupats, i aixo
significa un retroces.

2) Les causes principals que podrien justi-
ficar aquest estat de la nostra recerca serien:
la manca de tradicio cientifica, el baix
nombre d'investigadors (<<massa critica insu-

ficient>>), desordre en els plans de formacio
dels investigadors, manca d'una politica
cientifica, i financament insuficient.

3) Per tal d'incidir en la produccio cienti-
fica, cal que els organismes competents (Ge-
neralitat, Universitat, CSIC...), tinguin una
capacitat decisoria suficient, i aixo vol dir
control dels pressupostos i llibertat per a es-
tablir contractes amb d'altres organismes i
centres publics o privats.

4) Es certament utopic voler abracar tots
els camps de la recerca basic. Cal, doncs,
marcar unes prioritats tot seleccionant algu-
nes linies d'investigacio i potenciant-les.
Aixo darrer es pot fer donant beques i ajuts a
grups que, tot i cenyint-se en aquestes linies,
compleixin uns minims de qualitat i eficacia.

5) Un punt extremadament important es la
contractacio de nous investigadors. Actual-
ment tenim la contradiccio que els grups de
recerca son sovint petits i inestables i al ma-
teix temps hi ha investigadors, ja formats,
que no poden incorporar-s'hi perque no hi
ha places o perque les vies d'acces (oposi-
cions) son anacroniques i molt poc flexibles.

6) En termes generals, la carrega docent
que to el professorat universitari es excessiva.
Si hi afegim encara les hores de tasca uadmi-
nistrativa>> i burocratica que, per insuficien-
cies de l'estructura administrativa dels De-
partaments de la Universitat en general, ha
de realitzar el professorat, el temps que la
majoria d'aquest dedica a la recerca es insu-
ficient. N'hi ha que no fan practicament re-
cerca, ja que com a maxim donen clases i ate-
nen a certes obligacions administratives.
D'aci, doncs, que considerem que la recerca
a la Universitat es imprescindible i que, en
consegd ncia, caldria disminuir les obliga-
cions docents del professorat o, si no exclusi-
vament, establir personal dedicat essencial-
ment a la recerca i amb funcions docents li-
mitades o nul•les.

7) En els pressupostos de la Universitat (i
les Facultats), caldria distingir, d'una mane-
ra molt clara i especifica, el pressupost dedi-
cat a activitat docent i el pressupost dedicat a
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activitats de recerca per tal d'evitar que el

que es assignat a una partida es despengui en

una altra o viceversa.

B) La formacio dels investigadors

1) L'estat actual dels estudis de Biologia i

Medicina es poc adequat per a formar inves-

tigadors. Caldria reorientar els estudis de

Biologia per tal de facilitar la formacio mes

adient dels biolegs en arees determinades, es-

pecialment en aquelles de caire aplicat. Seria

bo de recollir com exemple el precedent de la

creacio dels estudis de Ciencies Mediques Ba-

siques per part de la Universitat Autonoma

que pretenia formar investigadors tot agru-

pant gent de diversa procedencia.

2) Acabat el periode d'estudis, la formacio

de I'investigador consisteix a incorporar-se

en un grup de recerca i iniciar els estudis de

tercer cicle. Malauradament, avui en dia

aquests estudis son un formulisme i depenen

excessivament dels interessos particulars dels

Departaments i Facultats i estan actualment

molt desprestigiats. D'aci que caldria establir

criteris de qualitat per tal d'eliminar aquells

cursets que no superin uns minims adequats.

A mes, caldria homologar aquells cursos

que, amb suficients garanties, s'han realitzat

a d'altres Universitats. Tot i aquests inconve-

nients, cal valorar positivament el caracter

interuniversitari que tenen actualment els

cursets i la difusio que han tingut per part de

les Universitats.

3) La «formacio» de l'investigador es

clou formalment amb la lectura de la tesi i

l'obtencio del titol de doctor. Hi ha, pero,

coincidencia absoluta en afirmar que la tesi i

el doctorat no tenen sovint el nivell que

n'hauriem d'esperar. Caldria molt mes rigor

en la formacio dels tribunals de tesi i, quan

fos factible, convocar-hi veritables espe-

cialistes; s'hauria de valorar molt mes pro-

fessionalment els continguts tot evitant en el

possible el verbalisme versallesc que sovint

s'observa en els comentaris dels membres

dels tribunals, i caldria tambe un seguiment

mes profund tans del treball del doctorat

com de la supervisio del director.

4) La formacio de I'investigador no hauria

de cloure's amb la tesi doctoral . S'haurien de

potenciar els estudis de postdoctorat i els

cursos de reciclatge ( preferentment a labora-

toris de ('estranger ) que duguessin a una for-

macio continuada . Tanmateix seria necessari

que un cop acabats aquests estudis, els inves-

tigadors que aixi ho desitgin i que haguin de-

mostrat la seva valua , puguin incorporar-se

de nou fdcament a la Universitat.

5) Creiem tambe molt important flexibilit-

zar les relacions entre els departaments i fa-

cultats universitaries i el Consell (CSIC), de

manera que els professors universitaris po-

guessin incorporar - se a projectes de recerca

del Consell i que els membres d'aquest parti-

cipessin activament en tasques docents, espe-

cialment les del segon i tercer cicles. Seria bo,

doncs, que les Juntes de Facultat facilitessin

que membres del CSIC impartissin cursos de

doctorat o assignatures optatives de 2on

cicle, i que s'establissin cursos i col . labora-

cions conjuntes entre ambdues Institucions.

6) Finalment, cal insistir de nou en la ne-

cessitat d ' una politica de beques amplia,

coherent i continuada per a la formacio de

personal investigador , especialment per

aquells que es troben en el proces de rea-

litzacio de la tesi doctoral . No cal dir que

aixo seria el principal suport per a potenciar

els grups d'investigacio i, si es definissin de-

terminades linies de recerca , per a orientar

els investigadors cap a temes punters de re-

cerca.

C) La recerca bdsica als hospitals

1) Els hospitals han estat tradicionalment

centres assistencials mes que no pas d ' inves-

tigacio. Darrerament hi ha hagut un cert

desplacament cap a la recerca , desplaca-

ment, pero , que ha estat tot sovint anarquic i

sense objectius gaire definits. Tot aixo fa que

la recerca basica als hospitals de Catalunya

sigui de dificil valoracio, de repartiment molt
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heterogeni, i fruit d'iniciatives personals mes
que institucionals.

2) La formacio de postgraduats als hospi-
tals es molt diversa i els continguts reals dels
programes varien molt segons l'hospital.

3) Analitzant l'estat actual de la recerca
basica en un gran hospital de la Seguretat So-
cial a Catalunya, i en especial valorant les
publicacions en el periode 1976-1980 i la pro-
duccio de tesis doctorals, s'arriba a la
conclusio que la recerca basica es certament
molt poc important, que es mes el fruit per-
sonal que institucional, i que no hi ha linies
definides. Les raons que podrien explicar
aixo son la manca de tradicio investigadora
als hospitals, el poc interes dels organs rec-
tors, i el sistema vigent de contractacio del
personal.

D) Consideracio final

La potenciacio de la recerca a casa nostra
es essencialment un problema d'imaginacio i
no nomes un problema de manca de pressu-
postos. I si be fora imprescindible dedicar un
pressupost forca mes gran a la recerca, tam-
be seria important planificar, controlar i
avaluar millor la recerca que es fa, potenciar
els grups que funcionen be, i estimular la
creacio d'aquells grups que serveixin arees
considerades necessaries. En aquest context,
la Generalitat ha de jugar un paper impor-
tant i no pot defugir la seva responsabilitat.

CONCLUSIONS DE LA PONENCIA
<<BIOLOGIA I ACTIVITATS
DEL SECTOR PRIMARI>>

A) Estat actual del sector primari

Les diferents comunicacions han constatat
el gran desnivell existent entre la importancia
socio-economica i cultural de les activitats
del sector primari i el nivell tecnologic assolit
sobretot pel que fa a la indastria pesquera i
ramadera, i d'altra banda 1'esforc actual-
ment invertit en la recerca en aquests camps.

1) En materia d'agricultura, 1'esforc que
avui es fa en recerca es molt insuficient. Per
a assolir el nivell d'altres palsos amb un per-
centatge de recursos per recerca de l'ordre
del 2 % de la renda agraria, Catalunya
hauria de dedicar-hi uns mil milions anuals.
N'estem, es clar, molt Iluny, tot i que els re-
cursos comencen a ser mes importants. El
centre del SIA a Cabrils per exemple ja es
transferit, i s'esta creant una expectativa
esperancada.

2) En ramaderia, la recerca era totalment
inexistent a l'hora de fer-se les transferen-
cies. La Generalitat, pero, s'ha mostrat forca
activa en aquest sector (p.e., creacio de l'Ins-
titut de la Carn, potenciacio de les unitats de
produccio -especialment ramaderia intensi-
va, avicultura i porcicultura- i sanitat ani-
mal) cosa que fa albirar un futur prome-
tedor.

3) En el sector pesquer, ens trobem amb
un centre gran i ben dotat dedicat a la recerca
(1'Institut d'Investigacions Pesqueres del
CSIC) amb programer relatius a 1'estudi dell
recursos marins i de la problematica pes-
quera a Catalunya d'una banda, i programes
de recerca basica en biologia marina i ocea-
nografia de l'altra. A mes s'hi fan estudis
sobre biologia marina i oceanografia de zo-
nes allunyades pero de gran interes general i
amb un nivell molt important de connexions
internacionals. Aquest Institut demanaria,
no obstant, un increment de la plantilla d'in-
vestigadors fixos, una millora de les conne-
xions amb les necessitats de l'Administracio
catalana, i una solucio acurada dels proble-
mes d'ordre financer que poden derivar-se de
la propera i necessaria transferencia a la Ge-
neralitat.

4) Finalment, en materia forestal, la si-
tuacio es particularment dolenta si es consi-
dera la dificultat de canalitzar correctament
les decisions de gestio en una imminent etapa
d'us intensiu (naixent demanda energetica),
basant-nos en els escassos coneixements que
tenim avui, sobretot del funcionament dels
ecosistemes terrestres mediterranis, boscos i
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brolles. No hi ha cap centre dedicat a recerca

forestal que integri especialitats de les diver-

ses disciplines basiques (ecologia, hidrologia,

edafologia, botanica, etc.), i els estudis en

curs sobre aspectes funcionals son molt pocs

i de futur incert. Caldria consolidar els

equips actuals i promoure programes inter-

departamentals per a establir la base d'una

silvicultura mediterrania.

B) Objectius i prioritats del sector primari

Pel que fa a objectius i prioritats, se n'han

establert en cada sector, i en algun cas per ac-

tivitats especifiques, amb un considerable

detall i no es possible repassar-les aci. Nomes

a titol indicatiu assenyalarem alguns dels

camps que s'han esmentat, agrupant-los en

tres grans arees:

1) Treballs relacionats amb el maxim

aprofitament dels recursos naturals i amb la

potenciaci6 de processos biologics i biotec-

nol6gics.

Bancs de dades sobre sols i climes; car-

tografia de sols i vegetacio; sistemes d'opti-

mitzacio silvopastoral; economia de zones de

muntanya; coneixement dell ecosistemes

terrestres mediterranis; hidrologia, biogeo-

quimica, processos erosius, produccio i rege-

neracio d'arees forestades; coneixement i

millora de les pastures alpines i subalpines;

produccio forestal; inventari dels recursos

genetics propis a les especies d'interes

agricola i ramader, i mesures de proteccio

d'aquests recursos; definicio de caracteristi-

ques de les races autoctones; possibilitats

d'us de recursos genetics propis per a la pro-

duccio de pinsos i en la seleccio i millora ge-

netica d ' animals, cereals i lleguminoses

farratgeres oleaginoses sobretot; estudi dels

recursos explotables del mar catala; obtencio

de materies primes agricoles per a la in-

dnstria (principis actius, aromatiques, medi-

cinals, etc.); aplicacio de tecniques d'en-

ginyeria genetica; millora del proces fotosin-

tetic i de la fixacio simbiotica del nitrogen;

desenvolupament de l'aquicultura, etc.

2) Racionalitzaci6 i estalvi en his de fac-

tors de producci6.

Bioenergetica; us de residus cel•lulbsics en

alimentacio animal; us agronomic de residus

industrials i domestics; Iluita contra plagues i

malures, identificacio i erradicacio de malal-

ties de plantes i animals, analisi de la patolo-

gia de la produccio; necessitats nutricionals i

forma de racionar-les en ramaderia, sobretot

intensiva; gestio i construccions artificials en

agricultura i ramaderia intensives i reduccio

de les perdues postcollita, millora en els pro-

cessos de transformacio dels productes i tec-

nologia propis; estudis sociologics i econo-

mics d'estimul i promocib, etc.

3) Conservaci6 del potencial productiu i

del patrimoni natural.

Prevencio d'incendis forestals, efecte dels

tractaments forestals, repercussio de la intro-

duccio d'especies exotiques, efectes de degra-

dacio en les poblacions multiespecifiques als

ecosistemes marins, gestio de zones protegi-

des, inventari i preservacio de races autoc-

tones, proteccio d'especies i medis en risc

d'extincio, caracteritzacio (inventari, distri-

bucio, etc.) de la flora i la fauna, etc.

CONCLUSIONS DE LA PONENCIA

«BIOLOGIA I INDiJSTRIA»

A) Andlisi de la situaci6

Es un fet reconegut per la majoria

d'autors que la recerca cientifica es la base

del desenvolupament tecnolbgic . Si a aixo

afegim que una de les caracteristiques de la

ciencia actual es la seva incorporacio al pro-

ces productiu, caldria esperar uns Iligams

intensos entre les institucions publiques (i

privades) on es fa recerca ( Universitats,

CSIC...) i el sector industrial , lligams tant

mes acusats com mes gran fora 1'activitat in-

dustrial d ' un pals.

Es sabut per tothom que la realitat catala-

na no s 'justa a aquest marc ideal descrit. Tot

i esser el territori mes industrialitzat de l'Es-

tat, el gran predomini de la petita i mitjana
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empresa no ha permes desenvolupar Iligams i
accions concertades amb les institucions

publiques de recerca ni desenvolupar una re-
cerca i una tecnologia propies. Aquests tipus

d'empreses, mancades generalment de recur-
sos suficients per a tenir laboratoris propis
de recerca, i que per a esser competitives ne-
cessiten renovar-se tecnolbgicament, ha trac-
tat d'obtenir (mes aviat infructuosament)
aquest ajut dels organismes publics de recer-
ca. Malauradament, l'estructura anquilosa-
da i sovint academicista d'aquestes Institu-
cions, ha estat de poca utilitat per a resoldre
els problemes que se li plantejaven al sector
industrial, i ha suposat un fre per a l'establi-
ment de plans concertats de recerca. Cal dir
pero, com molt sovint s'ha repetit, que per a
investigar o plantejar-se problemes d'investi-
gacio s'ha de tenir un laboratori de recerca;
el fet que les petites i mitjanes empreses no
tinguin en la seva majoria laboratoris

d'aquesta mena, ha estat tambe un fre per a
establir aquests Iligams.

Tot aixo ha dut, tal com han remarcat so-
vint diferents autors (vegeu (<La Recerca als
Paisos Catalans>> del Congres de Cultura Ca-
talana, Barcelona, 1978), al fet que les rela-
cions entre institucions publiques i indnstria
en els darrers 50 anys hagin estat molt min-
ses, reduides generalment a his de la
infrastructura publica per part d'interessos
privats en treballs que no poden qualificar-se
de recerca sing de simple servei tecnic
(controls de qualitat...). D'altra banda,
aquestes <col•laboracions» eren molt sovint
fruit de relacions o col•laboracions personals
i no el resultat de relacions formals entre les
institutions publiques i la indnstria. Ende-
mes, la recerca que han pogut fer les empre-
ses de granduria adequada relacionades amb
Biologia i Biomedicina (generalment dels
sectors alimentari i farmacologic) en dedicar-
hi un percentatge de les seves vendes, no ha
estat generalment d'un tipus innovatiu sing
mes aviat treball de umanipulacio molecu-
lar» per tal de produir variants de productes
ja coneguts que despres eren venuts massiva-

ment a traves d'intenses campanyes de umar-
keting » i publicitat. Cal dir, amb tot, en des-
cArrec (parcial pero) d'aquest tipus d'empre-
ses umodificadores» (que no innovadores),
que uinnovar» es certament molt car i que
sols les grans companyies i multinationals es
poden permetre el «luxe» de tenir programes
a Ilarg termini d'aquesta mena.
Una consegilencia particularment dolenta

que han tingut aquest seguit de fets abans es-
mentats es que les carreres de Biologia i Me-
dicina (particularment la primera) han romas
carreres basicament teoriques i progressiva-
ment academiques, i s'han allunyat cada cop
mes de la realitat del proces productiu i de
1'entorn economic i social. D'aci que per als
pocs industrials interessats en recerca, i fins i
tot per a aquells sols interessats en problemes
de control de qualitat i de serveis tecnics,
aquestes carreres han esdevingut gairebe ob-
soletes i els llicenciats sortits d'elles, gent mes
o menys preparada a nivell teoric pero amb
una formacio completament inadequada en
els aspectes practics i tecnics de Biologia i
Medicina aplicada.

Finalment, i potser per endolcir aquest pa-
norama un tant desolador de les relacions
entre Biologia i Indnstria, hem d'assenyalar
que hi ha hagut, i hi ha, industries catalanes
que han desenvolupat projectes importants
de recerca, alguns de caire clarament innova-
dor, en estreta col•laboracio amb entitats
oficials, i amb resultats que poden qualifi-
car-se en certa manera de bons. Tot i aixo, i
com es ben sabut, una for no fa estiu.

B) Propostes

De la discussio final establerta dins de la
Ponencia <<Biologia i Industria» podem
avancar les segilents propostes:

1) Tenint en compte que en un futur no
gaire llunyu, determinades industries queda-
ran restringides a paisos subdesenvolupats,
mentre que la indnstria capdavantera de tec-
nologia puntera d'alta qualificacio quedara
reduida a molt pocs paisos (i en aquests a un
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redult nombre d'empreses), seria molt reco-

manable fer un estudi - informe de la situacio

real i de les possibilitats que presenta la re-

cerca autoctona en Biologia i Biomedicina a

Catalunya en aquells sectors on encara

queda poder de decisio local.

2) Donades les enormes possibilitats ober-

tes en els darrers 10 anys amb la introduccio

de tecniques que podem qualificar de revolu-

cionaries com l'Enginyeria Genetica, els

hibridomes, 1'enginyeria biomedica i no pocs

aspectes de biotecnologia , seria tambe extre-

madament util de fer un estudi - informe de

les possibilitats reals que hi ha d'introduir

aquestes tecnologies en la indt stria biome-

dica catalana . En aquest sentit, i a causa de

la sofisticacio i la constant innovacio

d'aquest tipus de tecnologia , la col.labora-

cio industria- sector public (Universitats,

CSIC...)-Administracio (Generalitat, Go-

vern central ) seria extremadament desitjable.

3) Davant del divorci existent fins ara a ni-

vell institucional entre el sector public i el

sector industrial , caldria potenciar i millorar

aquests lligams atenent els punts segiients:

a) Establir , per part ( i a sou ) de la Univer-

sitat la figura de «1'enllac Universitat -Indus-

tria », persona qualificada i d'amplis co-

neixements cientifics, que estaria encarrega-

da d'establir i estimular contactes entre

empreses i aquells departaments universitaris

que poguessin resoldre els problemes

concrets o que poguessin iniciar projectes

conjunts.

b) L'Administracio hauria d ' estimular

aquests contactes prenent iniciatives com

podrien esser les de financar ( parcialment)

contractes entre industries i departaments

universitaris , pagar estades de treball de

postgraduats a determinades industries

abans de retornar a la Universitat , o financar

cursets per a millorar els coneixements basics

i aplicats del personal tecnic de les industries.

c) Al seu torn, les Universitats haurien de

millorar la preparacio dels graduats en Bio-

logia i Medicina , modificant els plans d'estu-

di tot fent - los mes al dia pel que respecte a les

diferents especialitzacions cientifiques i a

les necessitate de la societat actual on son im-

merses . Particularment , fora molt util realit-

zar especialitzacions basiques al segon cicle i

potenciar el tercer cicle amb assignatures de

caire aplicat . Al mateix temps s'hauria de

potenciar d'una manera urgent l ' aspecte

practic d ' ambdues carreres , actualment, i pel

que respecte a nombroses assignatures, insu-

ficientment ates.

CONCLUSIONS DE LA PONENCIA

«BIOLOGIA I SANITAT»

A) Introduccio

La salut es un concepte evolutiu en ell ma-

teix en que tambe intervenen factors de tipus

cultural . En les conclusions de la 2a Taula

del Xe Congres de Metges i Biolegs de Lien-

gua Catalana hom va proposar definir la

salut com aquella manera de viure que es

autonoma , solidaria i joiosa, entenent-se

concretament com a salut somatica la quali-

tat dinamica de l'organisme quan poseeix la

plena capacitat actual i potencial per a exer-

cir totes les seves funcions.

L'organitzacio i les estructures necessaries

per a la salut es troben , per tant, en constant

revisio critica i modificacio. La sanitat, ob-

viament, s'ha vist, o si mes no s'ha de veure,

modificada en les seves perspectives i vies de

treball. En base a aixo i al contingut de les

aportacions que s'han fet a aquesta ponen-

cia, han estat elaborades les conclusions se-

gUents:

B) Conclusions

1) La recerca en l'ambit de la sanitat to

com a subjecte la biologia humana en el sen-

tit mes ampli i les seves arees de treball son

fonamentalment tres:

I.I. Recerca ambiental , que es basa en

l'aplicacio dels conceptes de l'ecologia hu-

mana pel manteniment de la salut i el desen-

volupament harmonic de la poblacio.
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1.2. Recerca basica, que intenta com-
prendre els mecanismes intims del funcio-
nament de l'organisme hums a nivell mor-
fologic, fisiologic, cellular i molecular.

1.3. Recerca clinica, que to com a caracte-
ristica essencial el fet d'estar motivada pels
problemes concrets de 1'assistencia. El seu
objectiu es avancar en el diagnostic,
comprensio i guariment de la malaltia.

Aquestes tres arees no son compartiments
tancats, sing que poden existir, i existeixen
de fet, zones comunes que cal tenir en comp-
te i mantenir.

2) La recerca clinica es pot concretar en
quatre aspectes fonamentals: epidemiologic,
fisiopatologic, diagnostic i terapeutic.

3) L'excercici de la recerca clinica es fa fo-
namentalment als hospitals. L'hospital co-
marcal, mes en contacte amb el conjunt de la
poblaci6, es el marc apropiat per a dur a ter-
me una recerca basicament epidemiologica.
L'hospital amb especialitats ha d'organitzar
els altres tres aspectes: fisiopatologia, diag-
nostic i terapia.

4) L'organitzaci6 concreta de la recerca en
els hospitals amb especialitats es una questio
que resta oberta. Existeixen diferents possi-
bilitats:

4.1. Creacio de departaments de recerca
independents de les unitats assistencials, amb
recursos financers propis i personal propi,
especificament investigador.

4.2. Recerca desenvolupada pel mateix
equip hospitalari, arr ' mitjans financers
centralitzats per la gestio hospitalaria, i amb
utilitzacio de les instal•lacions propies de
1'hospital.

4.3. Un model mixt, amb independencia
de personal i pressupostos, pero amb la ma-
teixa ubicacio fisica que les unitats assisten-
cials.

Les tres possibilitats coexisteixen en altres
paasos on s'ha demostrat que s'enriqueixen
mutuament sobretot en el camp de la forma-
66 dels investigadors i en la utilitzacio de
tecniques experimentals.

5) Les tres arees de recerca son igualment

importants i son autonomes en objectius,
metodes i fixacio de temes prioritaris d'inte-
res. No obstant aixo, per a assolir el desit-
jable nivell qualitatiu es imprescindible que
cadascuna no es mantingui aillada de les
altres, ans al contrari, participi d'una xarxa
d'interrelacions a nivell de comunicacio i
cooperaci6, que d'alguna manera haurien
d'estar institucionalment coordinades.

6) Totes les arees de recerca en ]'ambit de
la sanitat s'han vist i son continuament enri-
quides per l'aportacio de nous conceptes i
metodes provinents de diverses Ciencies
(Ecologia, Sociologia, Psicologia, Bioesta-
distica, Biotecnologia, Bioenginyeria, etc.),
que confereixen a les dites arees un caire ne-
cessariament interdisciplinar.

7) Es demana que per tal d'accedir a qual-
sevol de les tres arees de recerca de ]'ambit
sanitari, no es continua amb el sistema actual
que discrimina laboralment tot un ventall de
professionals, en front de les professions tra-
dicionalment considerades com a sanitaries.

CONCLUSIONS DE LA PONENCIA
<<PERSPECTIVES I PRIORITATS
DE LA RECERCA BIOLOGICA>>

A) Perspectives i prioritats de la recerca
basica en biologia i biomedicina

La recerca basica, en les seves dues moda-
litats: orientada i no-orientada no ha de
prendre's com un luxe sing com una neces-
sitat. Tot i aixi, cal evitar el malentes libera-
lisme que exalta la realitzacio de recerca pura
per se >> sense cap tipus de directrius basi-

ques i control, i cal esser conscients que no es
pot investigar tot. D'altra banda, cal evitar
tanmateix l'utilitarisme miop que nega la ne-
cessitat de la recerca pura o be que preten
lligar-la a objectius prioritaris definits, so-
vint amb criteris extra-cientifics.
De tot alto que s'ha exposat i discutit a les

Jornades podem definir les conclusions se-
guents:

1) La recerca basica en Biologia i Biomedi-
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cina a Catalunya es migrada, i horn calcula

que tan sols en un 40-50 o d'arees impor-

tants de recerca hi ha investigadors treba-

llant-hi. D'altra banda, es palesa de nou la

manca d'infrastructura, i la infradotaci6

econbmica en la majoria de Centres i Depar-

taments (vegeu els resultats del Cens, i les

conclusions de la Ponencia aCens d'infras-

tructura i documentaci6»).

2) Si be com s'ha dit repetidament els di-

ners no ho son tot, creiem absolutament ne-

cessari incrementar la despesa en recerca dins

de la Biologia i la Biomedicina. Un calcul in-

directe, per6 significatiu i fiable, indica que

la despesa necessaria per a cobrir adequada-

ment l'area d'interes mes prioritari dins de

17 camps de Biologia basica es de 730 mi-

lions de pessetes (d'aquests, 370 serien per a

infrastructura), mentre que per a 7 camps de

Biomedicina basica seria de 330 milions (215

per a infrastructura). Aquestes xifres, si be

provisionals i indicatives, contrasten no-

tablement amb la xifra anual de despesa en

recerca feta avui en dia a Catalunya.

3) A base de les comunicacions presenta-

des a les Jornades, aixi com de diferents estu-

dis internacionals, podern definir com a

grans problemes de la Biologia fonamental

d'avui en dia, els segiients:

- estructura de la cromatina i el genoma

- regulaci6 de 1'expressi6 genica

- estructura de la membrana i dels re-

ceptors cel•lulars

- desenvolupament embrionari

- neurobiologia (aprenentatge, mem6ria,

desenvolupament del sistema ner-

vi6s)

- neuroendocrinologia

- oncogenesi

- immunologia i malalties

taries

- envelliment

autoimmuni-

- mecanismes de 1'especiaci6

- sociobiologia

- teoria general ecoldgica

4) Basant-nos en l'exposat a les jornades i

en les respostes del gilestionari d'arees d'in-

teres d'abast social, podern definir com a te-

mes prioritaris de recerca d'abast social els

segilents:

- Salut (Medicina preventiva i Medicina

ambiental).

- Energia (biomassa, reciclatge, i estudi

d'energies alternatives).

- Alimentaci6 (investigaci6 basica en

Agrobiologia, control de qualitat, millora

animal i vegetal, pesqueries, agiticultura,

etc.)

- Ecologia i Ambient.

- Inventari de la Flora i Fauna de Ca-

talunya.

5) Corn a tecnologies frontereres en Biolo-

gia i Biomedicina, que podrien servir

d'enllac entre el m6n de la recerca basica i

l'aplicaci6 tecnica dels coneixements obtin-

guts d'ella, caldria esmentar:

- Biotecnologia.

- Enginyeria Genetica.

- Enginyeria Biomedica.

6) Finalment, es altament necessari que les

institucions responsables defineixin aquelles

arees prioritaries de recerca fonamental aixi

com les arees de recerca d'abast social neces-

saries al nostre pais. Tambe fora important

que de les despeses totals dedicades a recerca

basica es definis un percentage (que al

nostre entendre hauria d'esser important) de-

dicat a recerca basica no-orientada (o al que

en altres termes s'ha definit com a recerca

ambigua) corn a futura font de coneixements

per a futures recerques de tipus basic orientat

o aplicades.

B) Perspectives i prioritats

de la recerca aplicada

La recerca aplicada en Biologia i Biome-

dicina, per les diferencies que hom hi troba

respecte a la recerca basica pel que fa a la de-

finici6 d'objectius, avaluaci6 i seguiment

dels resultats, i molt especialment pels Ili-

gams que l'uneixen a les forces productives i

de mercat dels sectors primari, industrial

i sanitari, to una problematica que ha neces-
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sitat d'un estudi sectorial a part en les dife-
rents ponencies d'aquestes Jornades. D'aci,
doncs, que cal remetre'ns a les Conclusions
de cada una de les Ponencies per a inferir da-
des i conclusions sobre aquest tipus de recer-
ca (vegeu: Conclusions de les Ponencies
<<Biologia i Activitats del Sector Primari»,
<<Biologia i Industria» i «Biologia i Sa-
nitat>>).

No obstant es interessant destacar tres
consideracions de caire general:

1) Malgrat lloables exemples de recerca
autoctona puntera, l'estat actual de la recer-
ca aplicada en Biologia i Biomedicina a Ca-
talunya es relativament migrat, i s'hi fa evi-
dent una alta dependencia de la recerca feta a
l'estranger o en les cases-mare de les multina-
cionals aci implantades. D'altra banda, les
grans linies de recerca aplicada puntera en
1'actualitat (per exemple: enginyeria geneti-
ca, enginyeria biomedica, hibridomes,
neurofarmacologia, aparells i tecnologia de
diagnostic medic, etc.) tenen un pes molt exi-
gu al nostre pals.

2) En un context clarament negatiu, cal
destacar els escassos lligams existents entre
Universitats i Instituts de Recerca i l'empre-
sa privada. Aixo es tant mes lamentable
quan s'observa que el poc contacte que hi ha
es fruit de relacions personals i no institu-
cionals. Les raons d'aquest «divorcio son re-
lativament complexes i han estat objecte de
diversos debats. Val a dir pero, que aquest
fenomen es cada cop mes negatiu si con-
templem el creixent nombre de contactes (i
contractes) que arreu del m6n s'estableixen
entre Departaments universitaris i industria
privada i que reporten nombroses beneficis a
les Universitats i Instituts de Recerca en espe-
cial pel que fa a fonts extres de finaneament i
a un augment en el rendiment i productivitat
dels investigadors.

Caldria, doncs, que per part de les-Univer-
sitats i els Instituts de Recerca es contemples
la creaci6 de la figura de 1' <Enllae Univer-
sitat-Industria», persona que establiria ponts
d'informaci6 i col•laboraci6 entre els centres

publics de recerca i la industria privada (o
publica). D'altra banda, i per tal d'adequar
les necessitats d'aquells a aquesta, caldria un
canvi en els plans d'estudis de Biologia i Me-
dicina per tal de donar-los un caire mes
aplicat.

3) Com a grans Arees de recerca aplicada
en Biologia i Biomedicina es poden consi-
derar:
- Agroenergetica.

- Agroalimentaci6.

- Quimica farmacologica.
Que son sostingudes a nivell basic per dis-

ciplines com:

- Biologia molecular.

- Biologia cellular.
- Bioquimica.

- Microbiologia.

- Immunologia.

- Enginyeria genetica.

D'aci que en un futur proper caldria for-
mar un nombre cada cop mes creixent d'es-
pecialistes en aquestes Arees basiques per tal
de poder omplir les possibles necessitats de la
industria en aquests camps. De tota manera,
per tal que aquesta especialitzaci6 fos eficac
per a la industria es necessari que els contin-
guts de diferents assignatures i molt especial-
ment les practiques atenyin un nivell que
malauradament no tenen.

C) L'avaluacf6 dels projectes

i els resultats de la recerca

L'avaluaci6 dels projectes i dels resultats
de la recerca es una practica habitual des de
fa anys a la majoria de palsos europeus. Tant
per atorgar ajuts a la recerca com per jutjar
la tasca feta de recerca, comissions d'experts
judiquen l'interes i la viabilitat dels projectes
a fer, aixi com els resultats i l'impacte de la
recerca feta.
Aquesta practica, que sembla prou rao-

nable si tenim en compte que la despesa de
recerca es fa amb fons publics, ha tingut un
predicament gairebe nul al nostre pals i a tot
1'Estat. I si be en no pocs casos valorar una
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recerca feta amb les migradissimes disponibi-

litats economiques de que es disposava po-

dria semblar gairebe un sarcasme , cal ad-

metre que aquesta manera de fer ( o millor dit

de no fer ) ha dut en la practica el convenci-

ment que qualsevol tipus de recerca (fos

interessant o no) es factible i que no cal do-

nar comptes a ningu dels resultats de la recer-

ca i de l ' impacte que han tingut.

El recent augment del nombre i dotacio

economica dels ajuts a la recerca (Comissio

Assesora , Ajuts a la Recerca de la CIRIT,

Ajuts a la Investigacion de la Universitat de

Barcelona , FIS, etc.) ha dut necessariament

a la creacio d'aquestes comissions (o si ja

existien , a un replantejament de les seves

funcions ). Com era previsible, la relativa no-

vetat del procediment ha dut , en no pocs ca-

sos, a certes arbitrarietats que responen, ara

a la inexperiencia dels membres de les Co-

missions , ara at conegut fenomen de 1'« ami-

guisme », o mes principalment a la manca

d'informacio complementaria sobre 1'in-

vestigador-cap i 1'equip de recerca que ho de-

mana, o a la manca de criteris unitaris de me-

sura del valor , viabilitat i possible impacte

dels projectes.
De les comunicacions presentes a les Jor-

nades , i de 1'estudi de <<dossiers >> i articles

apareguts a revistes internacionals, podem

fer les segUents consideracions:

1) Per avaluar projectes de recerca sembla

que els metodes semiquantitatius (com els del

orating score>>) son els que donen resultats

mes acceptables . Hi ha, pero, dues dificul-

tats principals en aquest proces d'avaluacio:

a) el mecanisme de designacio dels membres

de les comissions avaluadores : b) els proble-

mes practics de la «mesura» del valor, viabi-

litat i fiabilitat del projecte.

2) Peca essencial en el proces d'atorga-

ment de nous projectes i molt especialment

en el proces de valoracio final de la recerca

d'investigadors i equips son els metodes de

mesura de l'<<impacteo de la recerca duta a

terme per aquests durant el periode en que

han gaudit de l'ajut . Els metodes mes a

l'abast , que caldria anar incorporant als pro-

cessos de seguiment i control de 1'activitat in-

vestigadora a Universitats , Instituts de recer-

ca i comissions d'avaluaci6 d'institucions

publiques, son els segUents:

a) Mesura del nombre de treballs/equip (o

investigador)/ any, tot introduint factors de

correccio segons la importancia de la revista,

el nombre d ' autors que signen , etc...

b) Taxa mitjana de citacions d'un grup o

autor per altres autors cientifics a la

bibliografia coberta pel SCI (Science Cita-

tion Index), tot tenint en compte les reserves

que diferents estudis han formulat sobre Nis

d'aquest tipus de mesura.

c) Avaluacio per altres grups de recerca

del mateix camp o semblant (<<peer review>>),

practica forca usual en les avaluacions dels

grans grups de recerca internacional.

3) Les consideracions abans esmentades

no han de dur necessariament a introduir

una metodologia imica per a avaluar el ren-

diment (o eficacia) de l'esforc investigador,

ja que fins que els objectius de la recerca

cientifica al nostre pais no seran clarament

definits no podrem parlar amb precisio

d'allo que entenem per rendiment o eficacia

(comunicacio del Dr . J. Bonmariage a les

Jornades).

D) L'organitzaciG de la recerca

Consideracions generals

1) Creiem oportu insistir , una vegada mes,

en la necessitat que el Consell Cientific i Tec-

nologic (CCT) de la Generalitat inicii la tasca

d'assessorament i presa de decisions sobre les

linies futures de la recerca i l'organitzacio

d'aquesta a Catalunya , sobre el financament

adequat de les diferents linies han de rebre,

sobre l ' establiment i criteris de valoracio de

les comissions de seguiment i control , i sobre

qualsevol proposta que millori el rendiment

de la recerca cientifica al nostre pais . D'altra

banda, creiem de gran interes que la Genera-

litat confeccioni de manera immediata el

Mapa de la Recerca a Catalunya.
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2) Tenint en compte a hores d'ara la man-
ca d'una politica cientifica coherent a nivell
de tot l ' Estat , i tenint molt present que la Ge-
neralitat to encara competencies molt limita-
des en el camp de la Recerca , creiem fora
d'interes que aquelles instituciohs que fan re-
cerca ( i que depenen o no de la Generalitat)
tinguessin presents les recomanacions se-
guents pel que fa a obtenir un increment en
la qualitat i el rendiment de la recerca:

a) potenciar el personal investigador
qualificat ( per tal de saber que es el que s'en-
ten per personal qualificat caldria seguir les
mesures de ul'impacte» investigador esmen-
tades a C.2);

b) potenciar aquells Instituts , Unitats i
Departaments de Recerca ja existents que ha-
gin demostrat a bastament ] a seva qualifica-
cio, aixi com potenciar els equips de treballs
en les disciplines punteres (i en especial els
multidisciplinaris) i estimular la creacio
d'equips i/o unitats relacionats amb les linies
prioritaries esmentades a A3, A4 i A5;

c) exigir dels organismes responsables un
augment adequat de les dotacions pressupos-
tAries per a recerca;

d) reduir en el possible la burocratitzacio
que afecta a la dinamica de la recerca, i es-
tablir normes que possibilitin l'actuacio tem-
poral de grups de recerca multidisciplinaris;

e) potenciar al maxim la formacio de per-
sonal tecnic especialitzat, especialment per
atendre els Serveis Generals existents i els
que es puguin crear, als callers de laboratori
(<workshop »), i els Departaments de recerca
en general.

Consideracions sobre I 'organitzaci6
i la gesti6 dels equips de recerca

El Dr. Stuart Blume de la London School
of Economics presents una conferencia te-
matica sobre gestio i organitzacio dels equips
de recerca i sobre els determinants culturas,
economics i politics que incideixen en el seu
rendiment , que creiem extremadament util

de reproduir en els seus punts essencials.
1) La direccio i gestio d'un equip , pel que

fa a la definicio dels objectius i la gestio de la
recerca , cal fer - la concertadament entre el di-
rector i els diferents membres de ]'equip. Es
molt recomanable evitar una organitzacio je-
rarquitzada , ja que nombrosos estudis han
demostrat que si es aixi el rendiment investi-
gador baixa. Per contra , un estil participatiu
sembla recomanable.

2) Es molt recomanable que cada membre

de 1'equip tingui un concepte molt clar de la
recerca interessant que cal fer , es a dir, que
conegui en profunditat els grans problemes

plantejats en el seu camp d ' estudi . Al mateix
temps, es important que se 1 ' encoratgi a dis-
senyar experiments , a donar seminaris i a
escriure treballs.

3) No es bo ni un dirigisme absolut ni una
Ilibertat extrema en 1'elecci6 i seguiment
d'un terra de recerca . Alhora , es necessari
que s'exerceixi una certa pressio de temps,
sense que sigui excessiva , en l'obtencio de
resultats.

4) Es necessari estimular la comunicacio
entre els cientifics de 1'equip , aixi com esti-
mular i encoratjar contactes amb d ' altres
equips, ja que s'ha demostrat que els
membres de 1'equip que mes es comuniquen
donen rendiments mes alts, essent extrema-
dament beneficiosos per a 1 ' equip.

5) Cal encoratjar l'investigador a diversi-
ficar - se, tant en diferents temes de la seva
area com en temes d'arees properes al seu
camp i fins i tot allunyades , alhora que
sembla bo que realitzin alternadament les
funcions que exerceixen altres membres de
1'equip , puix sembla que una ocupacio cons-
tant en un tema definit durant un temps ex-
cessivament perilongat es a la Ilarga
contraproduent.

6) La grandaria dels equips de recerca, si
be depenen del camp concret i tambe de I'en-
torn cultural i fins i tot politic, pot establir-se
en un optim de 4-6 persones. Si son mes
grans, es tornen menys productius i el cap de
1'equip esdeve molt sovint un burocrata. Si
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son massa petits el rendiment es certament

mes baix comparat amb 1'6ptim.

7) Si be sovint dificil, i forca lent quan es

preten aconseguir-ho, es extremadament in-

teressant per a 1'equip i per al seu rendiment

que hi hagi des de 1'exterior (des de la so-

cietat) una <<necessitat>> per a la recerca que

els equips i institucions publiques fan, ja que

diferents estudis han demostrat que si es aixi

aquells es tornen forca mes productius.

8) Finalment, es important que el <<status>>

social del cientific augmenti al nostre pals

per tal que sigui respectat com a tal i se'l ve-

gi, i es vegi ell mateix, util a la societat. En

aixo els mitjans de comunicacio tenen una

tasca de sensibilitzacio i informacio molt im-

portant a fer; a mes, si les relacions institu-

cions publiques-industria augmentessin,

aquest fet fora encara mes abastable. D'altra

banda, una consegiiencia d'aixo, particular-

ment interessant per al nostre pais, es que al

cientific no li caldria esdevenir politic per a

fer-se valdre i ferse urespectable>>.

CONCLUSIONS GENERALS

(Adregades a l'Administracio)

Del conjunt de conclusions a que s'ha arri-

bat en les diferents ponencies, creiem oportu

de destacar-ne les segUents, adrecades espe-

cialment a l'Administracio (Generalitat, Go-

vern Central), i que al nostre entendre

haurien de tenir-se en compte de manera

prioritaria per tal de millorar el rendiment i

la gestio de la recerca al nostre pais

1) Confeccionar el cens d'investigadors,

d'equips i de departaments de recerca (Llibre

Blanc de la Recerca), i de renovar-lo bianual-

ment.

2) Confeccionar un cens d'infrastructura i

documentacio, i renovar-lo bi o trianual-

ment.

3) Fomentar la constitucio de Serveis Ge-

nerals de tecniques i analisi d'alt cost, amb

cardcter interinstitucional, i atesos per perso-

nal tecnic qualificat.

4) Fomentar la constitucio de Serveis Ge-

neral de Documentacio atesos per personal

tecnic qualificat.

5) Ajudar institucionalment a publica-

cions i iniciatives de difusio i divulgacio

cientifica, sempre i quan presentin uns

minims de seriositat i rigor.

6) Elaborar un Estatut de l'investigador

dins de la futura Llei de la Funcio Publica.

7) Millorar la situacion laboral de l'inves-

tigador (en especial els mes joves) i en

contrapartida exigir-los dedicacio.

8) Incrementar la despesa en recerca agri-

cola seguint les linies prioritaries definides a

la ponencia <Biologia i Activitats del sector

primari>>.

9) De cara a un coneixement mes profund

de I'activitat industrial relacionada amb el

mon de la Biologia i la Medicina, caldria en-

carregar estudis-informe a persones solvents

sobre la situacio d'aquest mon a Catalunya, i

molt especialment veure quines possibilitats

to la industria catalana (en conjuncio amb els

Departaments Universitaris, Hospitalaris i

del CSIC) d'introduir-se en tecniques punte-

res, com I'Enginyeria Genetica, la Biotecno-

logia, l'Enginyeria biomedica, els hibrido-

mes, etc.

10) A nivell institucional, i per a fomentar

les relacions Universitat, CSIC-IndOstria-

Administracio, haurien d'articular-se dife-

rents actuacions que queden reflectides en les

conclusions de la ponencia «Biologia i In-

dustria».

11) Es recomana de nou que el Consell

Cientific i Tecnologic (CCT) de la Generali-

tat doni unes directrius sobre politica

cientifica i estableixi la despesa a efectuar en

Arees prioritaries, Arees d'interes d'abast

economic i social, arees de recerca en proble-

mes basics en Biologia i Medicina, i recerca

basica general.

12) Caldria introduir amb certa urgencia

en el proces d'avaluacio d'ajuts i beques, aixi

com en el proces de seguiment d'aquesta re-

cerca (i en especial de l'impacte que pot ha-

ver tingut), criteris cientifics (quantitatius o

semiquantitatius) d'avaluacio (per exemple
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en la linia del <<Science Citation Index>>, i
d'altres; vegeu apartat C de les Conclusions
de la Ponencia <Prioritats i Perspectives de
la Recerca Biol6gica»). D'altra banda, les
comissions d'avaluaci6 han d'esser constitui-
des en el possible per cientifics en actiu espe-
cialistes dels temes a avaluar.

13) Respecte a l'organitzaci6 dels equips
de recerca, caldria seguir, dins del possible,
les recomanacions fetes pel Dr. S. Blume a
les Jornades.

14) Finalment, caldria insistir de nou en la
necessitat d'incrementar el percentatge del
PNB dedicat a recerca per tal d'acostar-nos
al que des de faanys es moneda corrent a la
majoria de paisos occidentals.

CONCLUSIONS GENERALS
(Adrecades als Centres Publics de Recerca).

1) Fomentar la constituci6 de Serveis Ge-
nerals d'anulisi, i de tecniques i instrumental
cost6s, amb caire interdepartamental i inter-
facultatiu, i atendre el seu funcionament
amb personal tecnic qualificat.

2) Introduir en els pressupostos generals
una partida dedicada a documentaci6, con-
feccionar un catileg general (a revisar
bianualment) de les revistes i publicacions
que es reben als diferents centres, i atendre al
funcionament de les Biblioteques i Seminaris
amb personal tecnic qualificat.

3) Millorar la qualitat general de la recerca
atenent els punts segilents:

a) disminuir la currega docent del profes-
sorat;

b) millorar l'estructura administrativa ge-
neral de les Universitats i Centres publics,
concedint personal administratiu als dife-
rents Departaments per tal d'agilitzar la ges-
ti6 de Departaments i unitats i disminuir la
feina burocrutica dels investigadors;

c) millorar la infrastructura tecnica incre-
mentant la relaci6 personal tecnic/investiga-
dor, avui en dia en un nivell molt baix;

d) establir controls (amb periodicitat a de-
terminar) de seguiment de la recerca feta pels

investigadors , equips i departaments, tot se-
guint els metodes d'avaluaci6 avui en dia ja
rutinaris a diferents institucions de ]'es-
tranger;

e) incrementar en el possible els fops eco-
nomics dedicats a la recerca , tot potenciant
aquells grups o departaments mes quali-
ficats;

f) potenciar 1'entrada (amb beques o
contractes temporals a determinar dels joves
graduats que es vulguin integrar a projectes i
equips en funcionament.

4) Millorar la qualitat general de 1'ense-
nyament i la formaci6 de graduats i postgra-
duats atenent els punts segiients:

a) revisar els plans d ' estudi de Biologia i
Medicina adequant-los a la creixent espe-
cialitzaci6 d'aquestes disciplines, i atendre
molt especialment el treball practic al llarg de
la carrera , aspecte avui en dia molt desates;

b) distingir molt clarament en els pressu-
postos generals la partida dedicada a activi-
tat docent , vetllant que els diners assignats
siguin despesos unicament i exclusiva en
aquest capitol;

c) controlar la qualitat de I'ensenyament
per mitju d'avaluacions a fi de curs de les as-
signatures tebriques , les classes pructiques,
les classes de problemes , etc., i fer - ne publics

els resultats . Aixi mateix caldria integrar a la
doccncia els moderns mctodes audio-visuals
dedicant una partida a l'adquisici6 de mate-
rial adient;

d) reorientar els estudis de 3er cicle (doc-
torat ), revisant curiosament els cursos que es
donen, estimulant aquells que tenen una ves-

sant pructica , i exercint un control sobre els
continguts i la manera en que es donen (en-
questes d ' avaluaci6).

5) Flexibilitzar les relacions entre la Uni-
versitat i el CSIC d' una banda i la Univer-
sitat i els Centres Hospitalaris de l'altra, tot
permetent que professors i equips universita-
ris poguessin incorporar- se a projectes de re-
cerca del CSIC i d'unitats Hospitaluries, i al
mateix temps, que membres d'aquestes
darreres institucions puguin participar acti-
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vament en tasques docents a la Universitat,

especialment en el 2on i 3er cicle.

6) Incrementar 1'esfore investigador als

hospitals publics , per tal que la seva funcio,

fonamentalment assistencial , fos comple-

mentada per una tasca de recerca en temes de

medicina basica.

7) Per tal d ' incrementar les relacions entre

centres publics (especialment universitaris) i

el sector industrial , fora interessant, com

s'ha fet ja en d'altres Universitats d'arreu del

m6n, introduir la figura de a1'enllae Univer-

sitat - Industria>>, persona (o persones) en-

carregada d'establir i estimular contactes

entre industries i departaments universitaris.

D'altra banda , seria bo que els centres

publics fessin seus els plantejaments esmen-

tats a les conclusions de la Ponencia « Biolo-

gia i Industria >.


