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Abans de comencar, vull fer pales el meu agralment personal, i el

del DEPARTAMENT D'INDOSTRIA i ENERGIA DE LA GENERALITAT DE

CATALUNYA, a Ia UNIVERSITAT CATALANA D'EsTIU per la seva amable

invitacio a participar als debats d'aquesta Universitat, la pedagogia de

la qual es basa en la convivencia.

Tambe vull fer pales el reconeixement a la SOCIETAT CATALANA

DE CIENCIES FISIQUES, QUfMIQUES I MATEMATIQUES (filial de l'I nstitut
d 'Estudis Catalans) i a la COMIssIO INTERDEPARTAMENTAL DE RECER-

CA I INNOVACIO TECNOLOGICA (CIRIT) DE LA GENERALITAT DE CA-

TALUNYA.

En relacio amb el titol de la meva intervenci6, voldria dividir 1'ex-
posici6 en tres parts: a la primera fare unes consideracions sobre les
diferents politiques de recerca portades a terme a diversos paisos en
funcio de llur actitud i possibilitats envers la recerca; a la segona,
intentare de precisar quines son les principals dificultats que normal-

ment traven el bon desenvolupament de les relacions universitat-em-

* Enginyer Industrial per i'Escola d'Enginyers de Barcelona. - Master en
Administracio d'Empreses (ESADE). - Director de dues empreses del sector me-
tallurgic fins el 1975. - Executiu de Participacions Industrials del Banc Industrial
de Catalunya. - Actualment Cap del Servei de Politica Tecnologica de la Direccio
General de Politica Industrial i Tecnologica del Departament d'Industria i Ener-
gia de la Generalitat de Catalunya. - Assessor de les entitats que actuen a Cata-
lunya en el camp de la innovacio tecnologica.

[251]



90 ALBERT SABALA I DURAN

presa, aixi corn les diferents vies de solucio; finalment, a la tercera, els

hi voldria exposar les actions efectuades en el camp del foment de la

recerca, aixi corn 1'increment de les relations entre la universitat i la

industria per part de l'Administracio catalana i, basicament, mitjan-

cant el DEPARTAMENT D'INDUSTRIA I ENERGIA.

Si partim de la base de la distribucio entre la recerca industrial

(I+D Industrial) i recerca fonamental o basica, hem de convenir que

al nostre pals i a altres, aquesta darrera ha assolit un nivell que es

probablement estacionari o, quan menys, no ha crescut corn en un bon

nombre de palsos, i aixo per raons d'ordre estructural. La recerca a

llarg termini es, en la seva major part, gestionada a les universitats (o

institucions similars) pero en gran part financara amb els pressupostos

generals d'institucions en les quals els recursos no son pas previstos

expressament per a la recerca. En linies generals, el suport a projectes

de I+D s'efectua mitjancant subventions, complementat per una part

menys important de recerca financada pels pressupostos generals de les

universitats.

Es pot convenir que els governs dels paisos que han reduit l'ajuda

financera a les universitats han tingut un efecte desfavorable en els

avencos de la recerca, encara que, generalment, no es pot avaluar

exactament la relacio entre les reductions fetes en els ajuts i els decrei-

xements experimentats en els nivells de recerca.

Certs paisos de 1'OCDE s'esforcen actualment en reorientar els
procediments d'afectacio de fons a les universitats a fi d'evitar que les
reduccions pressupostaries afectin la recerca.

Considerada la I+D a nivell d'un pals, d'una manera general es

pot afirmar que corn mes petit sigui mes debil sera el nombre de camps

cientifics i de branques industrials en les quals podra tenir activitats

d'I+D importants i, per contra, mes gran el nombre de camps cienti-

fics i de branques industrials pels quals el dret d'entrada minim cons-

tituira un serios obstacle.

Es aquesta una consideracio que cal tenir en compte a l'avaluar

les possibilitats de Catalunya en els diversos camps de la recerca. El

dret d'entrada als diversos camps cientifics i industrials dependra de

la naturalesa de la recerca que es vulgui fer.

Corn diu ALISON YOUNG a L'observateur de l'OCDE, sera certa-

ment mes costos tenir una politica ofensiva en materia de recerca,
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tot tenint corn a objectiu la possibilitat d'obtenir sobre els competidors
un fort avenc d'ordre estrategic (corn la recerca militar) o economic
(recerca industrial), o en els camps on la infrastructura es molt cos-
tosa.

Una politica costosa d'I+D ofensiva pot igualment esser ne-
cessaria des del punt de vista nacional, com, per exemple, si existeix
un problema urgent en un sector determinat en el qual fa falta aportar
una solucio (energia, etc.) inajornable.

Altres politiques d'I+D pertanyen a la categoria del que podriem
dir-ne defensiva, expressio que cobreix una amplia gamma d'activi-
tats, la importancia de la qual varia considerablement.

En la que denominariem recerca defensiva activa, les politiques
posades en practica cerquen mantenir programes d'I +D suficientment
importants i coherents per:

- Satisfer les necessitats immediates en materia de ciencia i de
tecnologia, de l'activitat per la qual la I-{-D s'esta realitzant (produccio
industrial, telecomunicacions, etc.).
- Ser capacos d'intensificar i comprendre els desenvolupaments

que ban aparegut a 1'estranger, poder-los adaptar a les necessitats per-
sonals i obtenir suficients resultats per a poder participar en tots els
desenvolupaments posteriors en el camp escollit, procedint als canvis
de les patents, per exemple.

En la recerca defensiva-pasiva, altrament, tot el que poden ob-
tenir els qui executen aquest tipus de recerca es estar al corrent d'allo
que es fa sense contribuir-hi de forma important. En el pitjor dels
casos, el volum de la recerca aixi efectuada es tan debil que els inves-
tigadors no tenen la possibilitat d'absorbir els treballs executats en el
camp considerat a la resta del mon.

En realitat, l'esforc nacional d'I -}- D de la major part dels paisos
es un conjunt constituit de recerca ofensiva i de diferents tipus de
recerca defensiva. Si tan sols els grans paisos es poden permetre una
posicid ofensiva en tota una serie de camps cientifics i de tecniques
industrials, tambe els petits paisos poden esser capdavanters en alguns
camps. D'altra banda, certs petits paisos, aixi com paisos en vies d'in-
dustrialitzacio, poden trobar dificultats per a realitzar, adhuc en mate-
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ria de recerca defensiva, una politica realista quan es tracta de sor-
tir-se d'un petit nombre de sectors.

Per les caracteristiques de Catalunya, definides per la seva pobla-
cio, entorn economic i especialitzacio industrial, sembla com mes con-
venient la que hem anomenat recerca defensiva activa per a la major
part dels camps i, en alguna especialitzacio concreta, pot ser la politica
de recerca ofensiva. Pero, en general, la recerca defensiva activa,
com hem dit, permet l'assimilacio dels avencos tecnics produits arreu
del man per a, a partir d'aquests, treure fites mes avencades en la ma-
teixa especialitzacio, portar a terme les patents que comporti la recerca
i collaborar directament amb els grups especialitzats en l'area consi-

derada.
Per altra banda, Catalunya disposa d'una infrastructure humana

i d'equips que, si be en alguns casos pot esser millorada, esta, no

obstant, suficientment i tecnica capacitada per a desenvolupar una

politica de recerca de les caracteristiques definides abans. Pero per a

que aquest objectiu sigui una realitat es necessaria la collaboracio Inti-

ma dels diferents sectors del pals en els diferents nivells d'investigacio

i, dins d'aquests, les universitats han de jugar un paper preponderant,

superior, sens cap dubte, al que han vingut desenvolupant fins al

present. Com afirmacio al que diem, observem el seguent quadre:

CONTRIBUCIO DELS DIFERENTS SECTORS ALS
DIFERENTS NIVELLS D'INVESTIGACIO

Nivell d'investigacio

Sector d'execucio Fonamental Aplicada Desenvolupament

Administracio P6blica 64 45 18

Ensenyament Superior 21 5 1

Empreses 15 50 81
Total 100 100 100

Font: DIREcci6 GRAL. POL. CIENTIFICA. JUIiol 1977, del Resu-

men National de la Politica Cientifica y Tecnol6gica Espanola.

Es veu, doncs, que la investigacio universitaria porta a terme

tan sols un 21 % del total dedicat a la investigacio fonamental, quan
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sembla que precisament en aquest tipus d'investigacio la part mes im-

portant hauria de ser, de llarg, la procedent de la universitat. Hi ha,

doncs, forca cami per recorrer, i es per aixo pel que cal dir i repetir

que les universitats i centres de recerca tenen encara una tasca impor-

tant a fer fins aconseguir el paper que els hi hauria de correspondre en

1'ambit de la recerca.

La giiestio de la relacio entre 1'empresa i la universitat ha estat

ampliament tractada a llibres i seminaris, a Espanya com a 1'estranger,

i malgrat aixo es evident que, almenys al nostre pals, segueix pre-

sentant dificultats i que despres de tot no ha donat els resultats

esperats.

Es sabut que per a la correcta resolucio d'un problema cal definir

previament les dades que el configuren, i es per aquest motiu que

comencare per descriure algun dels factors negatius o per resoldre que

s'han detectat en el tema de les relaciones universitat-empresa.

En primer floc, hi ha excessives limitacions administratives que

impedeixen als laboratoris contactar d'una manera fluida amb les in-

dustries Burs projectes d'investigacio.

No hi ha una planificacio investigadora considerable a la industria
ni a la universitat i, per altra banda, es inexistent a nivell estatal.

Existeix una rotacio forca alta dels equips investigadors universita-
ris, que comporta una limitacio permanent de la capacitat de recerca.

Manca tambe un marc legal que protegeixi la titularitat de les pa-

tents obtingudes com a resultat de les invencions o innovacions uni-

versitaries.

Pel que fa a les subvencions, s'ha de dir que son, en general, es-
casses per a realitzar qualsevol tipus d'investigacio, be sigui basica o
aplicada i, per altra banda, son insuficients els estimuls fiscals existents
que afavoreixen les empreses que realitzen I+ D.

Finalment, hi ha una absencia important de programes i plans de

caracter general que impulsin i fomentin el coneixement, en primer

lloc, i les relacions, despres, entre ambdues institucions: universitat i

empresa.

Evidentment que aquesta relacio no preten esser exhaustiva, sing

enumeradora o descriptiva de circumstancies que es donen normalment

i que constitueixen veritables obstacles a la recerca.

Solucions magiques no n'hi ha per a resoldre d'un cop totes aques-
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tes questions; pero, aixo no obstant, existeix un camI cert d'anar fent
que 1'empresa conegui les possibilitats reals de portar a terme algunes
recerques fora del si de la propia empresa i que aquestes experiencies
resultin positives.

Per altra banda, cal que el personal investigador conegui i es men-
talitzi amb la forma d'actuar de l'empresa. S'han de donar, per tant,
uns resultats en una planificacio feta en el temps i es precisament
aquesta planificacio que no es ben admesa en general per les persones
del mon cientific.

En un altre ordre de coses, sembla Yogic que l'Administracio hagi
de potenciar els projectes cars, a llarg termini, sense impacte imme-
diat a la industria, i que hagi d'impulsar tambe els programer d'in-
vestigacio que posen especial emfasi en els aspectes socials (energia,
medi, etc.).

En canvi, ha de ser la industria qui Boni suport als projectes d'una
incertesa menor i d'una realitzacio mes curta.

Per altra banda, sembla tambe raonable que una part dels recursos
estatals destinats a la investigacio haurien d'emprar-se en fomentar cls
intercanvis entre les empreses i les universitats, aixf corn 1'intercanvi
entre els universitaris i les persones de la industria. Igualment, els
programes d'investigacio universitaria que estiguin orientats a aplica-
cions especifiques de la industria haurien d'esser preparats conjunta-
ment amb els sectors industrials interessats.

Des del Departament d'Industria i Energia de la Generalitat de
Catalunya horn ha endegat una serie d'accions adrecades a estimular el
paper de l'I+D en les empreses, la utilitzacio per part de la industria
dels laboratoris o centres de recerca i, d'una manera general, 1'eleva-

ci6 del nivell tecnologic del pals.

Per aconseguir aquestes fites se segueix una metodologia hasada

en tres principis:

- Sensibilitzar,

- Promoure i

- Coordinar.

En efecte, de bell nou cal moltes vegades difondre, donar a conei-

xer, simplement informar de les possibilitats que existeixen de realit-

zar aquell assaig en un determinat lloc, potser ja conegut per I'empresa,
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pero sense que penses que realment alli li podrien resoldre el problema

plantejat.

D'altres vegades, cal actuar d'interface entre els laboratoris i la
industria per acomodar les possibilitats d'aquells a les necessitate
d'aquesta.

L'etapa segiient consisteix en promoure determinades accions amb
la finalitat que actuin de catalitzadores o impulsores d'una relacio pos-
terior. En aquest sentit, per exemple, s'inscriu la realitzacio d'un re-
cull de laboratoris i centres de recerca amb especificacio dels equips
investigadors, tecnics i humans, i de les arees en les quals estan desen-
volupant la recerca.

Per fi, cal coordinar les activitats que sorgeixen si les dues etapes
anteriors s'han desenvolupat correctament. Per exemple, canalitzar les
consultes als laboratoris a traves d'una entitat frontissa o aconseguir
un oferiment conjunt de prestacions per part dels laboratoris d'un ma-
teix sector a la industria.

Enfocades des d'un altre punt de vista, dividirem les actions del
Departament d'Indtistria i Energia en el camp que ens ocupa en me-
sures d'ajut no monetaries i mesures d'ajut que comporten contrapres-
tacio economica.

Entre les mesures primerament esmentades, hem de ressenyar, per
exemple, l'inventari de recursos o potencial disponible a Catalunya en
laboratoris i centres de recerca.

Aquest inventari, en aquests moments en curs de realitzacio, to
ja finalitzada alguna part, entre d'altres la que fa referencia al sector
textil. La metodologia consisteix en trametre unes enquestes, seguides
d'una o diverses visites personals, on es demana basicament:

- Equips tecnics.
- Mitjans d'altre tipus.
- Arees d'investigacio.
- Personal i especialitzacio de cada tecnic.
- Publicacions que rep i/o edita.

El Departament d'Industria i Energia ha subscrit convenis de col-
laboracio amb diverses institucions, entre les quals esmentarem la
Universitat de Barcelona, la Facultat de Quimiques, el Collegi i l'Asso-
ciacio d'Enginyers i el Collegi de Quimics, per esmentar-ne algunes.
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En aquests convenis s'estableixen unes fites que son revisades pe-
riodicament en les comissions de seguiment . Es un hoc comu en tots
ells l'aconseguir incrementar les consultes que reben aquelles institu-
cions per part de la industria , i normalment es un objectiu acomplert.

Tambe hi ha prevista una campanya , aturada fins al moment donat

que estava pendent 1 'aprovaci6 dels pressupostos , mitjancant la qua]

el Departament financia l'import de la investigacio que les empreses

encomanin als centres de recerca , fins a un maxim de 100.000 pessetes.

D'aquesta manera, i un cop obtinguda 1'aprovaci6 del Departament

d'Indtistria i Energia, 1'empresa paga al centre amb un bonus, que pos-

teriorment presentara al Departament d'Industria i Energia i sera fet

efectiu per aquest.

Es un fet conegut que molter vegades una recerca passa pel conei-
xement de que hi ha o fins on s'ha arribat al mon en aquell camp
especific. Aquest es el motiu pel qual s'ofereix a la industria el servei

d'una persona especialitzada en la documentacio tecnica i en la consul-

ta als banes i bases de dades, tant estatals com estrangers.

La propia creacio del CIDEM (Centre d'Informacio i Desenvolu-

pament Empresarial) es una accio clarament emmarcada en aquest

ambit d'afavorir el contacte entre el teixit industrial i el mon de la

recerca. La realitat del temps de funcionament del CIDEM ha superat,

ben certament , les previsions fetes.

Es un fet, pero, que de vegades alguns projectes ben concebuts
esdevenen morts prematurament per manca de recursos economics o

perque aquell investigador que necessitaria coneixer una determinada

tecnica fora del nostre pals no disposa de recursos suficients.

Conscient d'aquesta necessitat , la CIRIT (Comissio Interdeparta-

mental de Recerca i Innovacio Tecnoldgica) to establertes diferents

linies d'ajut , que esmentare tot seguit:

- Per una Banda, i segons decret 206/1982, la CIRIT atorga

ajuts als projectes de recerca d'aquells graduats universitaris o collabo-

radors vinculats a centres d'investigacio, a centres de desenvolupament

o a departaments universitaris situats a Catalunya, que vulguin fer una

tasca especifica que sigui d' interes per al desenvolupament cientific i

tecnologic de Catalunya.

Aquests ajuts poden arribar a 800.000 pessetes i es venen atorgant

en dues convocatories per any.
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- Tambe la CIRIT atorga ajuts per a l'ampliacio d'estudis i esta-
des a l'estranger a tots aquells graduats universitaris, o collaboradors
vinculats a centres d'investigacio, o centres de desenvolupament o
a departaments universitaris situats a Catalunya que vulguin realitzar
desplacaments i estades de curta durada a l'estranger per a realitzar
estudis o treballs monografics, aprendre tecniques especifiques o inter-
canviar experiencies, d'acord amb un projecte que sigui d'interes per

al desenvolupament cientific i tecnologic de Catalunya.

La quantia d'aquests ajuts es superior a la dels anteriors.
No voldria fer massa extensa l'enumeracio dels ajuts que 1'Admi-

nistraci6 catalana to previstos per a afavorir les relations tan esmen-
tades entre la recerca i la industria, i tan sols em falta d'afegir que
qualsevol accio en aquest sentit sera poca, donat que hem de reconei-
xer que, al nostre pals, ens falta en aquest camp recorrer forca cami.

Gracies.
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