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Manuel Font i Altaba:

Per a dur a terme aquesta taula rodona, tenim, per un canto, el Pro-
fessor CASASSAS, President de 1'Institut d'Estudis Catalans, Catedratic
de la Universitat de Barcelona, i President del Consell Cientific i Tec-
nologic de la Generalitat de Catalunya, i per 1'altra part tenim al Doctor
PERE MONSAN, del Department de Genie Biochimique et Alimentaire,
de l'INSA de Tolosa de Llenguadoc, de la regio Midi-Pyrenees.

El fet que hi hagi el Dr. CASASSAS, es quelcom perfectament expli-
cable, ja que es una persona ben indicada per a exposar-nos la possible
politica cient%fica i les possibilitats que to la Generalitat de Catalunya
dintre dels temes cientifics.

I en quant al scnyor MONSAN, que treballa a In regio de Midi-Piry-

[305]



144 CASASSAS - MONSAN - FONT I ALTABA

pees, hem considerat que era apropiat pel fet que la Generalitat fa uns

mesos va tenir un contacte , mes que un contacte , una reunio de dos

dies, a tots nivells, des de nivell de President a President fins als ni-

vells de la ciencia , de l'art, etc ., amb la regio de Midi-Pyrenees a To-

losa, i que precisament durant aquesta reunio es van veure les possi-

bilitats que hi havia de collaboracio en la recerca , entre aquesta regio

de Franca i la de Catalunya que forma part de l'Estat Espanyol.

Per tant , crec que podem comencar donant la paraula al Professor

CASASSAS , que ens explicara , amb la brevetat que requereix el cas, les

idees i les possibilitats que existeixen en aquest moment a la Genera-

litat de Catalunya.

Enric Casassas

El titol de la taula rodona ha estat per a mi una sorpresa , perque

aquest titol d'Els aspectes regionals de la relacio entre induistria i re-

cerca en la confeccio de la politica cientifica : s es l'experiencia francesa

un exemple ?, me ]'he trobat aqui sense tenir cap idea previa que

aquest seria el tema concret de la taula rodona. El fet es que en la con-

feccio d'una politica cientifica intervenen molts factors . En primer hoc

tenim a Catalunya un Estatut que reconeix la competencia exclusiva

en materia de recerca . La competencia exclusiva , pero, en tot alto que

no afecti o no es contradigui amb Particle no se quants de la Cons-

titucio.

L'article no se quants dc la Constitucio espanyola diu que es com-

petencia de 1'administraci6 central la coordinacio i el foment de la

recerca. Diu la coordinacio i el foment general de la recerca. Aixo

planteja un primer problema , de tipus semantic , diguem-ho aixi, el del

contingut conceptual de les paraules coordinaci6 i foment, en general;

que volen dir ? Pero una cosa de contingut semantic molt clar es el

que l'Estatut diu: la competencia exclusiva . Conceptualment , compe-

tencia exclusiva vol dir que tot allo que es refereix a la recerca s'ha de

transferir a la Generalitat i que la Generalitat to la capacitat d'establir

la seva propia politica cientifica . Aquest tema comenca a formar part

d'una historia ja relativament llarga: s'ha arribat en alguns moments

a punt de transferir competencies de recerca , despres 1'afer s'ha espat-

llat i no s'ha transferit , la situacio s'ha repetit diverses vegades, el fet

es que en aquesta historia que, tal com dic, comenca ja a ser una mica
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llarga, s 'han anat plantejant problemes diversos , s'hi ha plantejat una

casuistica que ha fet dificil o ha fet mes nebulos o mes difus el con-

cepte de competencia exclusiva i els conceptes de coordinacio i foment

que hem dit abans.
En segon hoc un problema important que es planteja quan es parla

de transferencies de 1'Estat a la Generalitat, es la distincio que volen

fer, o que fan , entre els centres de recerca per una banda ( centres de

recerca que son uns edificis, unes installacions, una plantilla de perso-

nal, unes despeses de manteniment normal del centre ), i d'altra banda

els diners per a programes , es a dir, el financament de la recerca pro-

piament dit. Sembla que hi ha hagut moments en que la idea domi-

nant ha estat la de procedir a la transferencia dels centres , les planti-

lles i les despeses de manteniment , mentre que els fons destinats a pro-

grames han de formar part d'un bloc central sobre la distribucio del

qual hi ha molta discussio i molta indefinicio. El fet es que autoritats

de Madrid han parlat del pastis, i Phan dibuixat adhuc en una pissarra.

Li han dit el pastis que han dibuixat de forma circular, i que repre-

senta el bloc de diners a repartir , del qual tallarem sectors i cada comu-

nitat autonoma s'endura el sector que pugui. Naturalment, d'aquest

pastis un nucli circular central correspondra a 1'administraci6 de Ma-

drid, perque es finalitat seva la coordinacio i el foment , i coordinacio i

foment vol dir repartir diners; aixo es Tunica acepcio clara d'aquestes

paraules. Potser la intencio es la de procedir des del centre a la distri-

bucio del pastis entre comunitats autonomes i deixar que dintre de

cada comunitat autonoma , aquesta procedeixi a la distribucio dels di-

ners entre els programes de recerca especifics.

Naturalment , si s'han transferit els centres , el personal i el material

existent , pero tot el diner per a 1'execuci6 dell programes de recerca

ha de procedir dels organismes centrals de Madrid, aleshores la possi-

bilitat de ]a Generalitat d'establir una politica cientifica queda reduida

a uns limits practicament irrisoris . Si la Generalitat pot distreure algun

diner addicional per contribuir, podra fer una accio subsidiaria, una

accio auxiliar, dintre el camp de la recerca.

En realitat, aixo es el que la Generalitat ha fet abans no es pro-

duissin les transferencies . La Generalitat ha volgut manifestar des del

primer moment el seu interes en establir una politica cientifica, en fo-

mentar una activitat cientifica, en aconseguir que la recerca fos consi-
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derada com una pedra basica de la construccio de la Catalunya nova
que hem d'anar bastint, i el fet es que des del primer moment, sense
transferencies, la Generalitat ha inclos en el seu pressupost unes quan-
titate destinades a la recerca. Aqui vull recordar que la Generalitat es
institucionalment un Parlament de Catalunya i un Govern de la Gene-
ralitat, 1'Executiu, i que en aquesta accio el Parlament de Catalunya
ha votat els pressupostos, fins i tot en algun exercici ha votat els pres-
supostos destinats a la recerca per damunt d'allo que el mateix Consell
Executiu havia proposat o havia planificat en la seva proposta al Par-
lament.

Naturalment, aquests diners assignats a la recerca han estat en
quantitat relativament limitada, encara que ha estat una quantitat im-
portant dintre de les dimensions del pressupost de la Generalitat, i so-
bretot, en comparacio amb Ies transferencies aconseguides que eren
nulles. Aquesta quantitat ha permes de fer una labor subsidiaria de
tapar forats, d'ajudar uns programes de formacio de personal inves-
tigador, uns programes de recerca d'abast limitat, i d'altres actions
que aqui no cal enumerar.

En un moment donat ha sortit, en el Diari Oficial de la Generali-
tat (estic parlant de finals de l'any passat), un Decret sobre el procedi-
ment per a establir linies priorithries. El Decret explicava el mecanis-
me pel qual el Consell Executiu de la Generalitat fixara les linies prio-
ritaries, a proposta de la CIRIT, que ha escoltat previament els infor-
mes elaborate pel seu consell assessor cientific, que es el Consell Cien-
tific i Tecnologic de la Generalitat. El decret ordenava aquest procedi-
ment i despres, cam a disposicio transitoria, establia que, per a atendre
les necessitats de tancar el pressupost de 1'any passat, es considerarien
per aquell any, provisionalment, i sense que servis de precedent, zones
preferents d'incidencia, no deia pas Iinies prioritaries ni arees priorita-
ries, la microelectronica, la bio-tecnologia, i l'estudi integrat d'ecosis-
temes.

Aquest decret que implicava una accio de fet insignificant, ja que
els milions que posava en joc eren molt pocs, establia el procediment
segons el qual la Generalitat podia fixar o fixaria unes linies priori-
taries. Doncs be, el fet es que aquest decret va estar a punt d'anar
a parar al Tribunal Constitucional, perque el fet de parlar d'establir
unes linies prioritaries xocava amb Particle no se quants de la Consti-
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tucio, esmentat abans, relatiu a la coordinacio i al foment de la recerca,
que son competencies de 1'administraci6 central. Cal dir que finalment
no hi va anar, al Tribunal Constitucional, i l'elaboracio de les arees
prioritaries a Catalunya s'ha consolidat. Aquest any, el Consell Cienti-
fic i Tecnologic s'ha dedicat a estudis per a l'elaboracio de la definicio
de les arees prioritaries de recerca.

Problemes inherents a aquesta gdestio de les transferencies en

materia de recerca son la distincio entre recerca universitaria i recerca

que es realitza a centres especifics.

La universitat es transfereix, o es transferira, per unes altres vies

diferents de les dels centres de recerca: la universitat no es de la com-

petencia exclusiva de la Generalitat, per tant, la transferencia a la Ge-

neralitat implica una llei organica previa que es aquesta Llei de Refor-

ma Universitaria ja aprovada, que permetra despres prosseguir les ges-

tions de transferencies.

Els centres de recerca presenten un espectre ampli de problemes,

perque existeixen centres depenents de diferents ministeris. Madrid

s'ha caracteritzat al llarg de la historia per la manca de coordinacio

en materia de recerca: cada ministeri ha creat els seus centres,

molts ministeris ban fet Ilur politica cientifica amb llurs centres propis

de recerca. Sembla com si als ministeris els fes illusio tenir els seus

centres de recerca; creen aleshores centres de serveis que son oficial-

ment centres de servei pero que es converteixen en centres en els

quals es tracten problemes de recerca. Centres que haurien de ser o

que es diuen de serveis, aspiren aixi a esser considerats com a centres

de recerca i hi ha una linia molt difosa entre el que es pot definir com

a servei i el que es defineix corn a activitat de recerca. El fet es que a

1'hora de repartir diners hi ha vies multiples per on en desapareixen

i adhuc a l'hora de comptar els diners que l'Estat dedica a la recerca,

es dificil de fer la suma total perque a traves dels centres de serveis

dels ministeris se'n consumeixen quantitats indefinibles. Aquesta situa-

cio de descoordinacio ha creat duplicacions de centres amb finalitats

afins.

El fet es que, en aquest sentit, en alguns moments es pot criticar

a la mateixa Generalitat pel seu mimetisme respecte a Madrid. La idea

que les transferencies en principi es fan del ministeri a la conselleria

equivalent, no es certa, perque les transferencies es fan de 1'Adminis-
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tracio central a la Generalitat. Aquest mimetisme, diguem, respecte a
1'estructura de Madrid, el qual potser ve forcat per 1'existencia d'un
funcionariat que es traspassat i que forma part d'uns cossos, s'ha de
trencar en el cas de la recerca si se'n vol aconseguir una organitzacio
operativa a Catalunya, una organitzacio coordinada que sigui efectiva.

L'aspecte concret de la relacio entre industria i recerca, la Genera-
litat 1'ha tingut present des del primer moment. Aixi va constituir la
CIRIT, en la qual hi ha incloses recerca i innovacio tecnologica; tambe
al Consell Assessor li posa de nom Consell Cientific i Tecnologic.
La Generalitat ha publicat uns decrets d'innovacio tecnologica, dels
quals ahir en va parlar el Sr. SABALA; uns decrets sobre el financament
o sobre ajudes per a financar problemes d'innovacio tecnologica.

La Generalitat, allo que no ha fet fins ara es una llei de recerca en
la qual s'incloguin tots els aspectes de l'organitzacio de la recerca a
Catalunya, i 1'aspecte, en concret, de la connexio entre la industria i
els centres de recerca. El fet es que comentaris sobre un avantprojecte
d'aquesta llei de la recerca han sortit ja a la premsa diaria, la llei esta
en pla d'elaboracio, i es proxima la seva entrada al Parlament. Pero
d'aixo no se'n pot parlar ara de manera concreta, de moment.

Les dificultats i els problemes plantejats en la tematica de les trans-
ferencies jo els resumiria dient que procedeixen (deixant a part que
procedeixen de falta de voluntat, de falta de bona voluntat, en aixo
no m'hi vull ficar) de la manera de distribuir els diners, en particular
els diners per a programes. Sembla molt dificil arribar a un acord
sobre la dimensio relativa del nucli del pastis global que es vol quedar
a Madrid; aixo porta implicita la seva intencio clarament explicitada de
reservar-se el dret a fixar les arees prioritaries o els grans programes
nacionals. Un problema menor seria el de distribuir la fraccio remanent,
si en queda, entre les diverses comunitats autonomes.

Altres problemes plantejats procedeixen de les questions de per-

sonal. Les plantilles les ha establert Madrid; a les plantilles creades hi

ha per exemple un munt de places per assignar, places creades que no

estaran assignades als centres de recerca en el moment en que es pro-

dueixin les transferencies a les comunitats autonomes. Aquestes places,

se les quedara Madrid?, les transferiran tambe a les comunitats auto-

nomes? Hauria de transferir la part corresponent sempre que es pro-

dueixin ampliacions de plantilles. Aixo roman en la indefinicio.
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Un altre problema que preocupa a alguns investigadors dels cen-

tres de recerca de Catalunya es el de la participacio o de les possibili-

tats de participacio dels centres transferits a programes internacionals,

a programes de recerca internacional. En el moment en que els centres

de recerca siguin transferits a la Generalitat de Catalunya, de quina

manera podran participar a programes internacionals? 0 resultara que

la participacio a programes internacionals s'haura de fer a traves dels

organismes centrals, corn fins ara? Existeix una restriccio de les possi-

bilitats de la Generalitat en materia de relations internacionals. Sem-

bla, nogensmenys, que pot existir relacio cientifica internacional. Ara

be, tota relacio cientifica implica una transferencia de diners i aquests

diners podran esser transferits directament des de les comunitats auto-

nomes o haura de ser a traves de Madrid? Aixo es un dels problemes

greus plantejats, i en aquest sentit la reunio de Tolosa de Llenguadoc,

d'ara fa dos mesos o tres, a la qual va assistir el President de la Gene-

ralitat i el President del Parlament, es una pedra basica, en un primer

assaig d'alIO que horn podria fer, del qual espero que el nostre col-

lega MONSAN en parlara.

Manuel Font i Altaba

La discussio la farern despres d'escoltar tots els membres de la tau-

la rodona. El senyor PERE MONSAN to la paraula.

Pere Monsan

Aquesta organitzacio de la recerca al nivell regional va seguir una

concertacio al nivell de cada regio a Franca a la fi del vuitanta-u. Els

investigadors provaren de dir el que seria per a ells la millor recerca

possible i la millor relacio entre la recerca i les aplicacions. I despres

d'aquestes converses a nivell regional, seguiren les de nivell nacional,

i seguint aixo, cada regio tingue un punt fort assignat per a la recerca.

No una acta de prioritat, no una exclusivitat, i si un punt fort. Per

exemple, pel Midi-Pyrenees els dos punts forts son la biotecnologia i la

microinformatica.

I aixi, al nivell de cada re'-i6, els punts forts foren definits, i al

meu camp, que es la biotecnologia, per exemple, dos regions tenen

punts forts sobre biotecnologies: Midi-Pyrenees i la regio de Paris.

I seguint aixo, al nivell de la regio, tenim el que se'n diu centres
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transfer, que foren creats per afavorir el pas de la informacio de la
recerca basica a I'aplicada . I la regio interve dins d'aquests centres de
transfer, la regio dona diners , per exemple a Tolosa, per a financar
la construccio de centres de transfer biotecnologics.

Voldria fer un esquema perque veiessiu com ho hem organitzat
a Tolosa. Aixi, els diners de la regio venen, per exemple, per a
construir aquest centre de transfer i tambe venen per a donar suport a
la recerca . Ahir el senyor SABALA va parlar de bons per a afavorir
aquests contactes entre la recerca fonamental i la industria.

A Franca es relativament facil tenir diners per a la recerca. Una
altra cosa , pero es el que deia el senyor LLORET ahir . S'ha dit a116 de
que amb un matamosques no s'agafen avions, be , si teniu un cano per
agafar una mosca sera molt dificil tambe . I ara tenim gent que fa
un tipus de recerca i es necessita tenir al costat altra gent que facin un
altre tipus de recerca.

Vaig a fer aquest petit esquema.
En aquest esquema hi a la recerca fonamental. Aquests termes no

m'agraden , de recerca fonamental i de recerca aplicada, es com musica
clasica i musica moderna . Hi ha la bona recerca que troba 1'altra. Aixa
es un punt molt important , i aixi , em sembla, que mes aviat caldria par-
lar de recerca basica que augmenta la coneixenca cientifica i la recerca
orientada que prova d'aplicar les descobertes de la recerca basica. Aixi,
aquesta pot tenir una aplicacio i per tant es molt important aquest ni-
vell, el nivell de la universitat , per exemple , i una altra part es al nivell
de 1'aplicaci6 . I aixi , des del reagrupament es va fins a 1'aplicaci6.

I el que vull dir es que aqui, a Tolosa , el nivell d'aquests cen-
tres de transfer, es quelcom que esta a Pinter/ace, entre la recerca hasi-
ca i la d'aplicacio , perque? Aixo es perque estem dins de I'INSA que
es una escola d'enginyers, i dins d'una escola d'enginyers som obligats
de tenir contactes amb Paplicacio per retrobar els enginyers que son
membres.

Aixi, en aquests centres de transfer es pot trobar a aquest nivell,
amb la gent que fa recerca basica i la gent que fa reagrupament.

Aqui tenim dos nivells. Perque l'aplicacio no es la mateixa si par-
lem de 1'aplicaci6 de petites o de mitjanes empreses o si parlem d'em-
preses grans , nacionals o multinacionals , i no es pas la mateixa cosa
de fer transfer per a unes o be per a les altres . Aixo fa que al nivell de
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centre de transfer, la regio se'n va a donar diners per a tenir bravos,

per a tenir gent que faran el treball de transfer a aquest nivell de les

petites i mitjanes empreses, que son les empreses regionals, i aquesta

gent seran enginyers pagats per la regio, per a fer aquest interface.

Aixo fa que la gent que ara fan la recerca basica tindran temps per

a continuar aquesta recerca basica, perque si la gent que ara a 1'INSA

o a la universitat fan aquesta recerca basica tenen tambe que fer el

transfer amb les petites i mitjanes empreses, i aixo no pot ser, perque

no tindran temps per a fer una recerca mes potent. I sera un grup

tecnologic de la regio que fara aquest transfer de coneixences amb les

petites i mitjanes empreses.

I un altre punt sera el transfer amb les empreses mes grans. I el

primer ajut que podem tenir de totes aquestes empreses pel transfer

es un ajut de transformacio abans de la recerca; es molt important

tenir el mateix vocabulari, si no parlem el mateix llenguatge, no es pot

tenir transfer.

Manuel Font i Altaba

Be, moltes gravies. Despres procedirem, a la segona part, a la dis-

cussio. Aqui hi ha un altre punt que s'hauria, hem cregut oportu, de cla-

rificar o donar-ne informacio, que es el que va passar a la reunio que

es tingue a Tolosa entre els alts i baixos nivells de la Generalitat i alts

i baixos nivells de la regio Midi-Pyrenees.

L'exposicio que us ha fet en Monsan, crec que es consequencia dels

decrets, de les Reis de la recerca franceses, i evidentment a cada regio

francesa hi ha un representant del CNRS; o de les principals entitats

d'investigacio del pals, les quals son les encarregades de transmetre a

l'organitzacio central de les corresponents recerques l'aportacio de

fons, l'aportacio de programes, etc., per la part inferior, la qual corres-

pon a 1'aportaci6 nacional de diners nacionals, i que es poc important.

I la regio disposa dels mitjans, els quals tambe li venen del govern

central, per a poder fer el transfer que us ha dit en MONSAN, a les pe-

tites industries.

Aleshores, el fet es que la regio no disposa de diners per a actuar

directament sobre recerca fonamental o recerca basica, i essencialment

la seva missio es d'utilitzar els fons que li provenen del govern central

per activar les empreses locals. Es a dir, Franca ha cregut que les em-
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preses nacionals eren suficientment fortes per a poder tractar directa-
ment amb 1'Estat , el que fos necessari , mentre coneixia que hi havia
una serie d'empreses locals, que estaven a les diferents parts de Franca,
les quals no tenien una assistencia directa, immediata, i es podien tro-
bar isolades . I aleshores es quan ha donat aquesta missio directament
a les diferents regions franceses , ja que l'organitzacio anterior de depar-
taments era massa petita per a poder fer res en aquest sentit.

Aleshores el CCT de la Generalitat de Catalunya cregue que era
extraordinariament important poder establir una connexio directa amb
les regions veines de Catalunya , mes o menys a prop de Catalunya, de
Franca, perque existien una serie de camps de recerca, una serie d'apa-
tells, una serie de possibles connexions i collaboracions les quals eren
molt importants a causa de la futura entrada al Mercat Comu i del
desenvolupament actual de la recerca internacional i aixi calia es-
tablir uns contactes d'aquest tipus.

Per aixo, aquests contactes es feren a tres nivells. Es feren a un
nivell politic , per aixo hi va anar el President PUJOL i el President BAR-
RERA, es feu a un nivell mig de funcionaris , diguem-ne administratius,
de la Generalitat i, finalment , es va fer a un nivell el qual escapava a
aquests altres dos, era el nivell purament cientific.

A la reunio a nivell cientific , la qual es la que ens interessa aqui,
jo vaig assistir -hi per delegacio del Professor CASASSAS , ja que ell esta-
va en un congres internacional a Siena, i no va poder assistir a aquesta
reunio. S'establiren , des del moment d'entrada , dos caracteristiques
molt Glares , la primera es la voluntat per part tant de la regio Midi-
Pyrenees corn per la part catalana, d'establir unes relacions futures,
presents i futures , sobretot futures, d'un intercanvi cientific fort.
Aquest intercanvi cientific fort s'establia sobre unes bases, primer,
d'establir uns tunels informatics entre Tolosa i Barcelona , un canal
d'informatica , en el qual hi estaven molt interessats els de Tolosa i
que a nosaltres ens interessa extraordinariament , que s'establis una
connexio directa en quant a la possible informatica i possibles comu-
nicacions internacionals es referis.

El segon punt era 1'interes , ja us ho ha dit en Monsan , que els
punts prioritaris de la regio de Midi-Pyrenees eren la bioenergetica i
la microautomatica o sigui la microelectronica i l'automatica robotica.
Per tant , tenien interes en qualsevol collaboracio que es tracts dintre
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d'aquests camps; ara be, aixo no significava qualsevol tipus de collabo-

racio, pero la regio no disposava de fons de diners per a poder esta-

blir uns programer de collaboracio en els quals hi entres un financa-

ment conjunt, el que si podia fer es un financament a traves de les

empreses o amb unes empreses que estiguessin a la regio.

La segona cosa que podia fer-se era una collaboracio, tambe de

tipus economic, la qual coca ja indica la questio economica, pero ales-

hores era a traves de les grans centrals d'investigacio del pals, de Fran-

ca. 0 sigui a traves del CNRS, BGL, etc. Es clar, evidentment aixo

comportava un perill immediat que s'hague de posar molt en clar,

perque aixo podia significar que els fons o els diners que per

aquesta via anessin a programes de collaboracio amb Catalunya,

poguessin, corn a consegiiencia, reduir la quantitat d'intercanvi que

tenia Franca amb Espanya directament en quant a cosa cientifica,

i evidentment haguessim xocat amb el govern central i a mes no ens

interessava perque aixo era reduir la quantitat de diners que enviava

Franca en relacio amb els que enviava Espanya, 1'Estat espanyol, per-

que 1'Estat espanyol continuava enviant els mateixos mes els de la

Generalitat, mentre que Franca continuava enviant els mateixos. Aixb

va discutir-se, es va establir clarament, i aleshores es proposa que la

regio establiria unes collaboracions amb nosaltres, en les quals tambe

hi quedessin la part economica involucrada perque s'havia de fer a

traves de fons especials que el CNRS, el BLG, etc., enviaria a la regio

per aquests plans concrets. Es a dir, sense que aixo signifiques cap

reduccio de l'intercanvi estat-estat, que hi havia i que tenien establert.

Ara be, aixo, naturalment, els representants del BGL i cl CNRS, els

dos que hi eren, ho van acceptar i van dir que aixo era possible i

que no hi haurien dificultats, no podien dir 1'6ltima paraula, no podien

dir si, perque aixo es competencia, evidentment, d'Orleans o de Paris.

No obstant, es va dir, es va concretar una reunio pel mes d'octu-

bre, de poques persones, em sembla que son sis persones de Barcelona,

sis de Franca i sis d'Espanya, perdo, sis de Franca i sis de Catalunya,

en la qual reunio ja es podrien establir unes premisses, uns punts

basics de collaboracio ja que s'haurien fet tots els contactes precisos

per a poder establir aquestes relacions.

A mes d'aixo, hi va haver un tercer punt, que aquest, evidentment
per a les universitats sobretot, la universitat i centres d'investigacio, es
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extraordinariamen t important, que es d'establir un conveni mitjancant
el qual, tots els investigadors de Catalunya, essencialment es va con-
centrar l'area de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, podrien utilit-
zar els mecanismes, els aparells, els equips de recerca que hi havia a
Tolosa i els de Tolosa podrien utilitzar els que hi havia al Principat,

o sia els que hi havia a Catalunya. Aixo es molt important, perque

ens adonarem en les discussions que, evidentment, al contrari del

que sembla, nosaltres teniem equips dels quals ells no disposaven o que
ells disposaven d'equips mes antiquats que els equips que tenim nos-

altres, que hem adquirit recentment, i evidentment hi ha un interes

extraordinari per part nostra perque hi ha tot el que vam parlar ahir

del complex i del microscopi electronic, etc., que tenen a Tolosa i mol-

tes altres coses, uns equips extraordinaris els quals nosaltres podriem

utilitzar. No es que ara no es puguin utilitzar, pero es que ara s'ha

de fer cua. Es evident, ara s'ha de demanar per favor, en canvi, en el

moment en que hi ha un conveni, hi ha unes quantitats de temps de

les quals podem disposar-ne i en les quals es podia fer, en canvi aixo

potser es una mica mes cientific que no pas industrial, pero hem de

tenir en compte que qualsevol industria que necessiti un assessorament

a traves d'un centre de recerca amb un aparell del que no disposen

aquests centres de recerca, evidentment aleshores no ho podia fer i ha-

via de recdrrer a coses externes i, en canvi, d'aquesta manera si que

podra fer-ho a traves d'aquest conveni que s'estableixi amb la regio de

Midi-Pyrenees.

Perque es va fer amb la regio de Midi-Pyrenees i no es va fer, per
exemple, amb la de Pyrenees oriental, Llenguadoc, Rossello, Montpe-
llier, perque no es va fer amb la part que to per centre, per capital,
Marsella? Hi ha una rao; la rao es la Universitat de Tolosa. La Univer-

sitat de Tolosa i el conjunt que significa la recerca i docencia de To-
losa esta considerat actualment, no se si m'equivocare, pero crec, al-
menys ens van dir, aquesta es la informacio que tine, que es la segona

en potencia, la segona universitat en potencia investigadora i docent

del pals, de Franca, i evidentment es el centre mes important que hi

ha proxim a nosaltres. Juntament amb aixo, existeix el fet que amb

Tolosa hi ha una gran quantitat de coHaboracions, a titol personal,

aquelles que deiem I'altre dia, que parlaven poquet i que tots hem

establert, de relacions amb uns i amb altres.
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Aleshores, entre Burdeus, Tolosa, Montpeller i Marsella es va es-
collir evidentment Tolosa, en quant al terme centific i en quant a ter-
mes industrials, perque es la regio industrial que mes interessava a la
industria de transformacio que actualment to la part del Principat.

Aquestes son, doncs, les consequencies que va tenir aquella reunio
i jo, per la meva part he acabat.

Damia Barcelo:

Quines accions ha dut a terme, o pensa dur, el CCT respecte a
l'elaboracio de plans de recerca generals i elaboracio de linies priori-
taries?

Enric Casassas:

El Consell Cientific i Tecnologic esta dividit en sis subcomissions:
de ciencia basica, de ciencies de la vida, de recursos naturals i energia,
de tecnologia, de ciencies de la societat, i de ciencies humanistiques.

Aquestes subcomissions per separat van proposar al Consell una
Vista extensa de prioritats i de camps en els quals es podria incidir un
cop s'hagues acomplert el calendari previst de transferencies del Go-
vern central a la Generalitat. Segons el reglament del Consell, que ha
sortit publicat al Diari Oficial de la Generalitat, ara fa uns dies, les
subcomissions nomes fan propostes al ple del Consell, els acords els
pren el ple del Consell. Aixo vol dir que el Consell no esta disgregat
en sis subcomissions, sing que aquestes serveixen per a subministrar
al Consell el material de treball ja preparat.

Hem tingut una reunio de treball mensual, i alguna mes. I just
abans de 1'estiu presentarem un primer informe a la CIRIT. En aquest
informe es manifesta que, per tal de fixar una llista de prioritats, el
Consell es topa amb una serie de dificultats, com son, la del desconei-
xement sobre com i quan es produirien les transferencies, fet que im-
plicaria un increment substancial dels pressupostos de la Generalitat
destinats a recerca, i de quin tipus de pressupostos es podria disposar
en aquest moment.

Aleshores, en aquest primer document, que el Consell Cientific i
Tecnologic proposa a la CIRIT, hi havia una Ilista relativament ex-
tensa de camps en els quals es podria incidir; calia distingir, pero,
entre dues coses, d'una Banda recomanaven fer una serie d'actuacions
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generals per tal d'incidir sobre la recerca i, de l'altra, la realitzacio
d'uns temes puntuals sobre els quals fer accions preferents, sense arri-
bar a establir una definicio concreta de linies prioritaries especifiques.
Tambe, i dintre d'aquests tomes puntuals d'accions preferents hi havia
els temes d'interes centific, tecnologic general, aixi com els que es
considerava que no havia d'emprendre la CIRIT per si sola, sing que
haurien d'esser accions coordinades amb els Departaments de la Gene-
ralitat.

Cal considerar, a mes, que la CIRIT to uns pressupostos propis i
els Departaments de la Generalitat tambe els tenen. Aixi hi ha accions
sobre la recerca que no han de gravitar sobre el pressupost de la
CIRIT, sing que han de gravitar sobre el pressupost del Departament
i en realitat el suport de la CIRIT ha de servir per a potenciar les
actuacions dels Departaments de la Generalitat en alguns aspectes o en
alguns camps de la recerca. Aixo es el que el Consell Cientific i Tec-

nologic recomanava a la CIRIT.

El fet es que la CIRIT va fer-se carrec d'aquest document a 1'61-
tima reunio que va tenir abans de vacances; aixo esta aixi i ara veurem
corn segueix 1'evoluci6.

Hi ha un altre punt important que es el punt de que s'ha d'enten-
dre per la definicio d'una politica cientifica. Una politica cientifica es
entre d'altres coses un conjunt d'actuacions, una quantitat de diners i
uns canals de circulacio d'aquests diners. De tota manera, pero, una
politica cientifica es fonamentalment uns objectius a cobrir que deter-
minen les accions i la circulacio dels diners.

A 1'6ltima reunio del Consell. Cientific i Tecnologic, ja despres
d'haver Murat a la CIRIT el primer document, Aquest organisme es va
decidir a la meditacio sobre les bases per a 1'establiment d'una politica
cientifica de la Generalitat. El Consell va tenir una reunio de debat
general en ]a qual el Dr. FERRATE, Vice-President de la CIRIT, exposa
unes idees que despres van esser discutides pels membres del Consell
Cientific i Tecnologic. Aquest es un Consell relativament heterogeni,
format per les sis sub-comissions dels diferents camps cientifics ja indi-

cades anteriorment. Ara be, des del punt de mira de 1'edat tambe es
heterogeni; cobreix un ampli ventall des del punt de vista de 1'origen
dels seus membres: la universitat, el Consejo, centres industrials, etc.

Aixo vol dir, al capdavall, que el Consell Cientific i Tecnologic, es un
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forum en el qual els temes es discuteixen amb una certa profunditat
i amb Ilibertat. Es en aquestes reunions on comencarem la nostra ana-
lisi sobre els principis que havien de basar aquesta politica cientifica.
Naturalment es una opinio generalitzada, avui dia, que la idea basica,
per tal d'elaborar una politica cientifica, es el coneixement del pals en
el qual estem i la definicio del pals en el qual voidrlem estar. Aixo ha
de permetre d'establir quines son les llnies que volern seguir, el cam!
que hem de passar: d'alla on som, a alla on voidrlem ser. I es clar, en
el moment en que dius alla on voldriem ser, ja entren aqul totes les
possibilitats, i totes les polltiques.

El fet es que no hi ha hagut, encara, una definicio de llnies prio-
ritaries d'una manera concloent.

Josep M. Ribo:

El Dr. CASASSAS ha parlat del tema i crec que hi ha una preocupa-
cio i unes necessitats respecte d'establir unes bases, fins i tot un aspec-

te d'ampliacio legislatiu que a les regions del Sud de Franca no exis-

teix. Aixo no obstant, pero, existeix un problema de corn afrontar i
intentar lligar aquests temes, perque afecta el desenvolupament entre
les industries, la recerca, i la recerca basica.

Jo crec que aquest problema tambe el tenim a Catalunya i, per
tant, esta clar, que es un problema greu que to dues parts: d'una
banda, com establir aquestes bases de cooperacio i, d'altra, quines son
les estrategies de com solucionar els problemes de cada dia. Crec, en
definitiva, que s'han d'intentar lligar les dues coses.

A mi m'ha semblat veure que Franca te, d'entrada, una situacio

general diferent a la nostra. Aixl, m'ha semblat que a Franca es consi-

dera que hi ha una recerca basica, potent, quant a nivell mundial, i

que potser els fruits que ha donat aixo quant a la produccio industrial

son minsos.

En canvi, el problema al Principat es una situacio a la inversa,
ja que tot esta concentrat en el cinturo industrial de Barcelona. Es una
situacio paradoxal en la qual la industria i la creacio de riquesa to i ha
tingut un pes molt mes important del que han representat les despeses
i la capacitat real en recerca basica. Es a dir, que es un mon industrial
fet sobre unes bases molt febles i que no hi ha res a darrera. 0 sigui
que, evidentment, s'ha d'intentar lligar aquestes bases, pero, potser,
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les prioritats son mes de crear una infrastructura basica de recerca, o
de recerca aplicada o corn se'n vulgui dir, per a aquest mon industrial
que existeix i que to una infrastructura de recerca deficient.

0 sigui que a mi em sembla que la situacio es totalment oposada

en el cas frances que en el cas espanyol, i malgrat que els objectius

potser siguin els mateixos, les estrategies a seguir son a la inversa. Per

exemple, les prioritats, no hi ha hagut dubte en el cas frances, o sigui

les prioritats, cal posar unes linies prioritaries com son: biotecnologia

i microinformatica, perque aqui hi ha uns equips de recerca basica

que en saben molt i en canvi se'n treu poc profit industrial.

Aleshores, ]a pregunta concreta que voldria fer es que aquests cen-

tres nous de cooperacio entre la recerca basica i la industria, qui els

financia?, i, el personal que hi ha alli dins, es un personal contractat

expressament, em refereixo als tecnics que hi ha alli dins, o be son

funcionaris actuals, gent que ha vingut de la universitat i de les esco-

les d'enginyeria? Al capdavall, voldria saber, com s'ha fet, qui els

financia i amb quin personal comptem?

Pere Monsan:

Un d'aquests centres estara llest dintre de poc, jo diria uns sis

mesos, a la nostra regio.

Josep M. Ribo:

Si. Pero corn s'endegara?

Pere Monsan:

S'endegara amb gent que son dintre la universitat i les escoles

d'enginyers.

I aquesta gent continuaran fent el que fan ara. Recerca basica o

recerca orientada i segons quina sigui la connexio amb les petites i

mitjanes empreses. El que volem posar-hi en aquest centre son gent,

el grup tecnologic, que seran pagats per la regio i aquesta gent seran

mes aviat enginyers que dialogaran amb les empreses de la regio i amb

la recerca del mon. Aixi, tindrern personal d'universitat i de les escoles

d'enginyers, del CNRS, etc. i al costat tindrern un grup tecnologic que

sera pagat per la regio. El contracte de recerca amb les empreses na-

cionals o estrangeres tambe, sera mes aviat amb la gent d'universitat i
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de les escoles d'enginyers. Suposo que aixi queda clara la contestacio.
Una altra resposta. Aixo es segur a Franca. Tenim una bona recer-

ca basica pero no tecnologica. Aixi, per exemple, quan volem tenir
un proces nou relatiu a aminoacids, hem de comprar el proces als japo-
nesos, o sigui que tenim problemes.

Josep Roses:

La meva intervencio anava amb la idea central d'una politica cien-
tifica o les bases per a aquesta, i no tant amb l'exposicio que estem
fent, ni en aquests petits details.

Es a dir, a mi em sembla que el tema d'anar a discutir o debatre
sobre una politica de recerca, en el cas concret d'una recerca industrial,
evidentment implica parlar d'una cosa que no ha sortit encara i que es
com es rendabilitza aquesta recerca industrial?, es a dir, es tracta d'al-
guna manera que aquest es un proces, pet que ens explicava ahir en
LLORET, on hi ha una mena de Iligam entre els grups que fan recerca,
pero a mes hi ha tambe una empresa que espera treure un profit o
sigui que la decisio de quina recerca es fa, en el cas industrial, ha de
ser molt en funcio de quina pugui ser la seva capacitat de retorn i la
rendabilitat economica.

Aleshores, es clar, aqui hi ha una figura que podriem dir mes dura
i mes dificil que la del gestor, i que es i qui diu com es fa aquest tipus
de politica. Evidentment, aquest ha de ser a la vegada un manager
del tema. Tambe crec que ha arribat 1'hora de parlar de la rendabilit-
zacio d'aquesta recerca industrial, un aspecte fonamental per a definir
quina politica es podria acabar fent. Aixo implica d'alguna manera,
potser, la gestio d'aquest tipus de politica amb un tipus de dades, no
nomes, de com i on volem anar, que deia el Sr. CASASSAS, sing, d'alguna
mantra, quines son les fases, quins son els condicionants i quines son
les fites intermedies, de tot aquest concert amb la industria. Aleshores
jo tree que no es pot fer una unica politica de recerca, i estic d'acord,
d'alguna manera, amb el que deia ahir el Sr. SABALA, i es que haurem
d'apostar amb el factor de risc que comporta qualsevol decisio, bo i
buscant sempre el cami que pugui ser mes factible i amb mes benefici.

Llavors, la gestio de cadascun d'aquests camins escollits em sembla
que pot comportar politiques diferents. Es a dir, no es el mateix
decidir d'anar pet cami informatic o pet cami bioenergetic o pet cami
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x. 0 sigui que, evidentment, hi ha una especialitzacio en la propia

gestio d'aquest tema i que en aquest aspecte jo veia diferents centres

d'autodecisio sobre aquest tema, perque son situacions absolutament

allunyades quant al comportament del que sigui aquest retorn de la

inversio initial.

Llavors, amb aquesta petita intervencio, jo nomes vull aportar

1'avantatge, jo em penso, del plantejament CIRIT respecte al plante-

jament classic de la CEDETI. Es a dir la CEDETI es l'organisme que

d'alguna manera oficial a 1'estat espanyol financia recerca, fins i tot

1'any passat feien anuncis per la televisio, deia Usted pone sus ideas

y nosotros el resto, doncs, no hi havia cua, vull dir, la CEDETI no

tenia torn d'espera car la gent tampoc hi anava.

D'altra banda, aqui em sembla que es toca molt de peus a terra en

1'aspecte d'implicar els Departaments. Hi haura coses que sortiran d'al-

guna idea lluminosa pero que al final no hi haura ningu que les pugui fa-

bricar, suposat que li concedissin els credits i la pogues comercialitzar; es

a dir, aquest es un dels aspectes, corn qualsevol tema de la recerca, que

s'ha de tenir molt present. Hi pot haver molt mes rendiment, des del

punt de vista del que fos uns diners donats per un tema de recerca, si hi

ha una implicacio del Departament en si. Aix!, per exemple, podem dir

que tal cosa la fabricara algu o aqui hi pot haver un aval de la Generali-

tat perque es crei una estructura de reconversio industrial d'aquest te-

ma o d'aquest altre. Vull dir, amb tot aixo, que malgrat la poca expe-

riencia que he vist a partir de la Generalitat, em sembla que toca molt

mes de peus a terra en aquest tema i que el fet d'implicar als Departa-

ments dona una possibilitat de deixar una porta oberta perque el dife-

rents sectors de recerca tinguin la propia autogestio que permeti anar

fent la propia politica, i que al capdavall ajudara bastant a trobar una

solucio a aquest problema que realment no es gaire facil: Que es el de

definir alla on voldriem anar i de quina manera ho fem? La meva pre-

gunta, ve adrecada al PERE MONSAN, en el sentit de corn s'ho han fet

ells, a Franca i de si hi ha linies generals o be linies prioritaries i com

es duu a la practica aquesta rendabilitat en el projecte de recerca?

Pere Monsan:

No hi ha pas linies generals. Cada cas es un cas diferent. El que es

segur, es que la recerca de base no ha de tenir corn a criteri basic la
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rendabilitat; aixo no es pot fer. I, si cal, la diferencia es molt mes gran
amb aquesta recerca i la recerca industrial.

Hem vist aquest mati que si be als Estats Units hi ha un vint per
cent de recerca basica, a Franca, en canvi, es un percentatge molt mes
petit. Aquest es el gran problema.

Manuel Font i Altaba:

Hi ha dos punts sobre els quals aqui es podria comencar un debat

ideologic. Es que els diners publics han de servir per a rendabilitzar

empreses particulars? o, per a obtenir una societat millor? amb la qual

cosa estan implicades les seves empreses i aleshores cal fer una seleccio

de les empreses reals, a les quals s'ha d'intervenir, i donar la recerca

perque no sigui 1'empresa que es salvi, 1'empresa que tingui rendabili-

tat, sing perque sigui la societat en conjunt que tingui una rendabilitat.

Aquest es el meu punt de vista i 1'altre punt de vista es el que has

expressat tu. Per tant, hem de partir de la base que has d'admetre,

almenys, que hi ha un punt de vista en el qual la societat esta per

damunt de 1'empresa en si com a tal, com a globus industrial.

I en quant al segon punt que tambe valia mes o menys que quedes

present: aquest no es ideologic sing que es un punt mes real, la CIRIT.

O sigui el que s'ha dit respecte als Departaments de la Generalitat,

hem de tenir en compte que la composicio de la CIRIT, si us hi fixeu,

es un govern, un consell executiu, fet per a la recerca. Es a dir, es

com si el Consell Executiu de la Generalitat hagues creat un consell

- allo dels consejillos economics - que fa el govern de Madrid, que

nomes hi intervenen quatre o cinc ministres, doncs, es el mateix pero

a nivell de tots els Departaments o de tots els Departaments interessats,

o dels Departaments afins.

Aleshores, automaticament, les decisions que adopta la CIRIT no

son decisions que adopta un organisme el qual esta amb la recerca,

aquella recerca, sing que son unes decisions que adopten cadascun dels

membres dels diferents Departaments, que van alla i que s'asseuen i

que voters, i que, per tant, es realment un govern que representa la

recerca i que pren decisions, perque es com si fos una delegacio, es a

dir, es una delegacio del Consell Executiu.

O sigui que aleshores ja la integraci6 esta vista des d'un primer
moment, en el moment de la constitucio de la CIRIT.
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Albert Sabala:

Jo nomes voldria fer allusio a una cosa, i valgui la redundancia,
a 1'allusi6 que ha fet el Sr. Rosf-s a la CEDETI, quan ha dit que hi havia
un exces pressupostari, no utilitzat.

Be, a mi em sembla que en l'estat en que estem actualment el que
importa es aprofitar tots els recursos i, aleshores, no vull entrar en
l'operativitat o en la forma d'actuar d'aquest organisme, perque com
es un organisme central, depen de 1'administraci6 central, i que no esta
transferit ni en un sentit literal ni parcial. Aixi, doncs, en cap dels seus
aspectes, no hi entrem. Pero el que si vull dir es que jo crec que segu-
rament aquest organisme descentralitzara les seves funcions aquest mes

de setembre i que, a tal objecte, doncs, ja hi ha els esborranys de
conveni preparats i la signatura sera el setembre. El que puc dir es

que quan estigui a les mans de la Generalitat de Catalunya, d'acord

amb ]a part de transferencia que li correspongui, puc assegurar que cap

a finals d'any s'obriran noves vies, perque entenem que precisament

si hi ha uns diners obligats a la recerca s'han de gastar en recerca sigui
quina sigui el tipus de recerca. Entenem que hem d'acabar d'arribar al

final d'un periode i dir: senyors, sobren diners; aqui falla alguna cosa,

per tant, aquesta inquietud que to el Sr. Rosf-s i que jo comparteixo

que a finals d'any sobrin diners, esperem que si hi ha les transferen-

cies a la Generalitat abans de final d'any els gastarem tots.

Antoni Forn:

Jo vull preguntar al Sr. MONSAN en relacio amb el financament de
la recerca al Midi-Pyrenees.

M'agradaria, si es possible, coneixer el percentatge de recursos de

la investigacio que procedeixen de l'Estat i que son dedicats a la gran

investigacio, aquesta investigacio d'interes nacional i que suposo que

sera 1'aeroespacial o l'energia nuclear, o la siderurgia, etc. de manera

similar a com succeeix a Alemanya. Tambe m'agradaria saber el per-

centatge que va dedicat a industria (militar) i quins percentatges son

previstos per al financament de recerca per part de les industries locals,

o institucions independents, privades, etc.?
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Pere Monsan:

Tenim diferents problemes. Un 80 o 90 e de la recerca de la
universitat es financada per 1'Estat. Que sigui el Ministeri d'Educaci6,
que sigui el d'Industria, tant li fa, el fet es que son diners de l'Estat.

D'aquests diners, n'hi ha un deu o vint per cent que venen del
Ministeri d'Educaci6, es clar, tenim trenta o quaranta per cent de
diners que venen de contractes amb d'altres ministeris de 1'Estat o be
amb empreses nacionals o regionals. Jo crec que aquestes empreses
no tenen prou recursos per a fer una recerca, d'altra banda sembla im-
possible que ho puguin fer, almenys en la meva regi6 de Midi-Pyre-
nees.

Tenim grans empreses o petites-mitjanes i aquestes empreses no es
poden financar una recerca i en tot cas, si ho fan, ha d'esser una recerca
molt puntual, un petit problema que cal resoldre.

El que ara es fa es que la regio paga estudiants per a una empresa,
i paga un noranta per cent de 1'Estudiant i 1'empresa regional paga
el deu per cent restant. I aixf es pot tenir personal dintre de la univer-
sitat que fa una recerca per a una empresa regional. Aixo es una soluci6.

Jo crec que una empresa regional no to prou diners per a financar

una recerca a mitja o llarg termini.

Manuel Font i Altaba:

Be, si us plau, ara hi ban dues paraules demanades, i nomes ens
rcsten quatre minuts perque ve l'Alcalde a les dotze. Aleshores, jo
prego que concreteu extraordinariament. De totes maneres, la taula
rodona no s'acaba; aixf, abans de la discussi6 general, es continuara fins
que no hi hagin mes preguntes a fer. 0 sigui que a dos quarts de
quatre continuara aquesta taula rodona amb totes les preguntes que
els assistents vulguin fer.

Jordi Pascual:

Per a mi ni ha una questio important, que es la questio d'espai.
Franca es molt gran i Catalunya molt petita. Jo crec que Catalunya
s'ha de mirar mes corn una Belgica, una Holanda o aixf. S'ha de dir,

a mes, que aqui a Franca, per exemple a Tolosa de Llenguadoc, s'ha

pogut fer tot aixo que heu exposat, i a mi em sembla molt be, pero
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per exemple a Montpeller no hi havia cap mena de caliu i s'ha creat.

Tot aixo a Franca es pot fer, perque? doncs, perque es molt gran, vol

dir que si aqui han fet aixo, alla farem 1'altre i mes enlla farem una

altra cosa. A Catalunya crec jo que aixo no es pot fer. Aleshores, al

meu entendre, el que si ha de fer la CIRIT, es agafar unes linies prio-

ritaries, pero aixo vol dir agafar-les de debo i si be es cert que moltes

altres linies poden ser molt importants i queden fora, al marge, doncs,

mala sort. Jo crec que en les linies prioritaries s'ha de jugar fort.

Llavors, la meva pregunta concreta es la seguent: Si, per exemple, hi

ha una linia prioritaria, la CIRIT esta disposada a donar suport per tal

de crear centres o be dins la universitat o fora amb la qual cosa hi hagi

un volum important de personal involucrat dins el tema o, al contrari,

nomes seran tres o quatre senyors els que faran cadascu un dels dife-

rents temes. La pregunta es clara, m'entenen?

Enric Casassas:

Si. La pregunta es clara i la resposta tambe. En FERRATE ja en va
parlar del tema, d'antuvi al Parlament de Catalunya, i despres ho feu

en una conferencia a la Caixa, en aquelles jornades que es feren al

Museu de la Ciencia, i posteriorment ha sortit publicada a la revista

Ciencia. En poques paraules digue que les accions sobre la recerca no

son funcio lineal dels diners disponibles. Es a dir, que les accions sobre

la recerca varien de naturalesa qualitativa en anar augmentant els

diners disponibles i si hi ha cinquanta milions anuals per tal de desti-

nar-los a la recerca, es poden tapar un parell de forats, ni que siguin

petits. Pero si en comptes de cinquanta milions n'hi ha cinc-cents, i si

en comptes de cinc-cents n'hi ha cinc mil, etc., aleshores canvia. D'altra

banda, pero, tampoc puc dir que sigui la politica oficial de la Genera-

litat ni res d'aixo, i que, al capdavall, nomes es una opinib d'en FER-

RATE, que jo en aquest cas comparteixo. Em sembla que hi ha uns

diferents nivells, que es el que ell anomenava un primer nivell d'ac-

tuacib, el de tapar forats; un segon nivell d'actuacib que es de pro-

moure programes, promoure formacib de personal, etc., hi ha un tercer

nivcll que es el de creaci6 de centres, i un quart nivell que es, perdu,

aquest quart nivell to arrels cap avail, cap al segon i tercer nivell, que

es el de ics actuacions concertades.

I, naturalment, la creacib de grans centres, o de petits esta con-

[326]



TAULA RODONA 165

dicionada al fet que es pugui entrar dintre d'aquest tercer nivell, que,
corn es natural , represents un volum economic important, etc.

Caries Sola:

La meva intervencio era una mica tambe en aquest sentit, perque,
penso que des que tenim la CIRIT hem corregut a Catalunya una
distancia considerable , sobretot si la comparem a la que es la definicio

de la politica cientifica a 1'Estat espanyol . Alla encara deuen estar pen-
sant, i aqui, per contra , anem molt avancats.

Ara, a mi em preocupa una questio . I es que s'estan definint o

s'esta en vies de definir i de fer una serie d'actuacions amb una estruc-
tura que no funcionara . Jo estic convencut , es una opinio personal,

que 1'estructura actual de recerca que tenim a Catalunya integrada a

1'Estat espanyol , no soportara, no aconseguira exit, per exemple, alto

que ens explicava en SABALA ahir; perque aixo es molt possible que no

es pugui dur a terme amb exit i no per culpa de que la idea sigui

dolenta, sing perque hi ha una infrastructure de recerca que no funcio-

na, i el que es mes grew es que no pot funcionar . Pero aleshores, pot-

ser somiem massa, si esperem estar en el quart nivell i que tot funcioni.

El que vull dir es que hi han accions concretes , elementals si voleu,

amb molta decisi6 politica pel mig, pero que aquestes accions s'hauran

de dur en parallel i simultaniament a la definicio de politica cientifica

que s'ha fet , perque sing la idea sera molt bona pero no hi hauran els

equips i 1'estructura basica per a dur-ho a terme . Concretament em
volia referir a la dispersio que hi ha en alguns temes corn per exem-

ple la contaminacio de les aigues que ja es prou conegut.

Enric Casassas:

Amb aixo, SoLA, comparteixo completament aquesta opinio i el
canvi d'estructures crec que es va decidir en un moment determinat

en fer la transicid sense ruptura. Aixo que to proposes calia fer-ho en

aquell moment i crec que perderem 1'oportunitat.

Antoni Forn:

Escoltin senyors , aixo es una veritat corn un temple. Es va fer la
transicio i es van voler conservar les estructures . De tota manera, pero,
es va proposar aqui, em sembla que vas ser to mateix , que fins que
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no hi hagi el que en diem una revolucio, que no significa, ni de bon tros,
que haguem d'anar a trets pel carrer, perque les revolutions es fan de
moltes maneres; pero realment hi ha d'haver una revolucio, sing no hi
haura trencament. Ni la pot fer, ni 1'ha pogut fer, ni la volia fer el
govern ucedista ni la pot fer, encara que la vulgui fer, el govern socia-
lista; vull dir, que no ens enganyem. No culpem ni els uns ni els altres,
es que hi ha unes estructures i aquestes estructures son inamovibles.
Be, potser si hi ha una guerra aquestes desapareixeran i aleshores les
tornarem a crear corn va passar a Alemanya, pero sing dificilment es
podra fer si no es a copia d'anys, aquesta es la realitat.

Manuel Font i Altaba:

Perdo, eh? Crec que to havies demanat la paraula?

Josep Roses:

Una petita aclaracio nomes; sobre la descentralitzacio i el que a mi

m'ha semblat entendre de la CEDETI. Corn es fara? Be, s'ha d'entendre

que la CEDETI fara una descentralitzacio el proper mes de setembre

o aviat, no?

Albert Sabala:

Be, si, he dit aixo aproximadament, ha estat perque la CEDETI

es planteja a nivell de tot l'Estat espanyol descentralitzar les seves

funcions. Aleshores, si, aixo esta en fase ja molt immediata i en opinio

de la propia CEDETI el primer conveni de descentralitzacio de fun-

cions que hi haura sera a Catalunya, amb un esborrany ja preparat,

perque, el que faran, sera, doncs, simplement, delegar les funcions que

fins ara porta a terme 1'Estat espanyol en cadascuna de les comunitats

autonomes.

Josep M. Ribo:

En aquest cas, en la CIRIT, no?

Albert Sabala:

En aquest cas, no to res a veure. Independentment de posteriors

adjudicacions o posteriors reestructuracions organitzatives en el fons i

pel que fa els diners aplicats a la recerca , he de dir que la CEDETI
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financia, corn voste sap molt be, la recerca aplicada en la recerca indus-

trial, aleshores no entra dins del que aixo sera, diguessim, una questio

de la CIRIT, pero el que si crec es que de moment anira a parar a algun

Departament de la Generalitat, mes directament relacionat amb 1'em-

presa.

Be, desconec els plans, els propers plans de futur no ho se, pero

sembla logic que mes aviat en principi van destinats al Departament

que estigui en contacte amb 1'empresa privada.

Manuel Font i Altaba:

Jo voldria respondre sobre aixo: el fet que uns diners vagin i si-

guin gestionats per un Departament que estigui mes en contacte amb

1'empresa privada, no significa, de cap manera, que aquests diners no

puguin ser coordinats per la CIRIT, pero no executats. L'execucio ha

de ser d'aquell qui esta en contacte, ara be, la coordinacio, que no hi

ha existit mai a 1'Estat espanyol, perque entre els ministeris no es

volen dir el que Basta un o gasta 1'altre, es a dir, concretament el

Ministeri d'Educacio i Ciencia to menys diners per a recerca que el Mi-

nisteri d'Agricultura, en aquest pressupost no ho se, pero en el pressu-

post de fa dos anys aixo era una veritat corn un temple.

Aleshores, es evident que estem donant voltes a coses totalment

absurdes i no sabem on som. Per tant, aixo es el que la CIRIT, a Ca-

talunya, en l'aspecte de la recerca, intenta evitar. No intervenir, que

son dues coses diferents, es a dir, la Conselleria de Sanitat pot tenir

uns centres de recerca sobre el problema de l'oli de colza, eh?, sobre

l'oli de colza, pero aixo no vol dir que la CIRIT pot dir que si, que

s'ha de fer o que no s'ha de fer; aquesta es una decisio de politica

cientifica.

Josep M. Ribo:

Es evident que es de Sanitat.

Manuel Font i Altaba:

Per favor. Ens venen a buscar per anar a baix, en aquest moment.

Encara s'han pogut quedar preguntes, pero, un moment; penseu unes

quantes preguntes mes per a les tres, per dos quarts de quatre, perque jo

crec que aquest es un dialeg molt important. A mes, un moment. Perdo,
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es que hi han unes noves dades que us he d'informar. Estem esperant el
Batlle de Prada, que encara no ha arribat i el Delegat de la cultura catala-
na, em sembla que tambe, de Perpinya, no?, aixo mateix. Doncs Ila-
vors ens proposen que els esperem aqui perque ens voldrien veure a
tots nosaltres i, aleshores, tots plegats, anirem cap a la sala general.

0 sigui que, de moment continuem.

Senyors. Senyors, per favor, una altra pregunta?

Joan Anto:

Jo volia demanar al Dr. CASASSAS quin tant per cent del Conseil
Cientific i Tecnologic esta dedicat a la tecnologia, i quin tant per cent
esta dedicat a la ciencia. Aixi, crec que a dintre de la ciencia i la tec-
nologia o si ens referim al context de la industria, d'alguna manera, hi
ha gent que es de la industria petita i mitjana, majoritaria a Catalunya,
que necessita per damunt de tot aquesta ciencia i aquesta tecnologia
per al seu desenvolupament.

Jo crec que el CCT es el que ha d'assessorar la CIRIT en totes les
accions de politica de recerca.

Enric Casassas:

Pel que fa a la composicio del Consell, i que ara recordi, hi ha
representacio de la mitjana industria, hi ha representacio de la gran
industria amb un nom concret que es DURAN FARELL, de la Catalana de
Gas, despres hi ha en BLADE, que estava aquests dies ad, que esta
dintre d'una industria que es pot considerar gran pero tambe dintre
del grup de mitjanes empreses. I despres hi ha diferents noms dels
quals no me'n recordo en aquest moment. Hi ha almenys tres perso-
nes mes que estan connectades amb industries del tipus de la industria
farmaceutica, per exemple, la industria quimico-farmaceutica, d'aques-
ta industria mitjana que hi ha a Catalunya. Despres dos mes que estan
relacionats amb 1'electr6nica. Ara be, dels noms no me'n recordo.

Manuel Font i Altaba:

Jo crec que el que ha dit el Dr. CASASSAS es veritat i a mes voldria
afegir una altra cosa que ell se 1'ha deixada al tinter, que a mes
d'aquest ventall dintre del que es ciencia, aqui estem a fisica i
quimica. Despres hem de tenir en compte les ciencies de la terra, i les

[330]



TAULA RODONA 169

ciencies de la vida, i tambe tenim tota la part medica, la qual cosa es

molt important a Catalunya, tenim la part geologica la qual esta con-

nectada amb empreses de tipus miner i tota la part de minerals. Pero

a mes de tot aixo, hi ha les humanitats; es a dir, que les humani-

tats hi son; hi ha dret, hi ha llengua, i les ciencies de la societat, amb

l'urbanisme inclos, o sigui que compte, que el ventall es molt gran,

perque 1'urbanisme es fonamental en el nostre pals, mes que en d'al-

tres, a causa de les grans barbaritats urbanfstiques que s'han fet.

I aixo ho sap tot aquell qui viu a Barcelona o be a 1'Hospitalet, pobre

Hospitalet! Vull dir, al capdavall, que el ventall dintre dels vint-i-quatre

membres del Consell Cientffic i Tecnologic abarca unes diferencies

molt grans perque ha de tenir-ho en compte tot, es a dir, per exemple,

no podem deixar fora la lingufstica car, en aquest moment el problema

de la llengua es un problema de recerca. Es a dir, es tot un conjunt

de coses, per tant, la tecnologia esta molt ben representada dintre

d'aquest conjunt. Perque a mes d'aquesta part, podrfem dir d'indus-

tria, a mes hi ha una quantitat bastant important de membres de la

recerca aplicada, de 1'Escola d'Enginyers, hi ha en RAs, hi ha una serie

de gent que son essencialment de tecnologia.

Joan Anto:

No, no es aixo; es que jo crec que la industria principal catalana,
la que dona de menjar a Catalunya, en molts aspectes, es la industria
metallurgica de transformacio.

Manuel Font i Altaba:

La metal16rgia ? Ara, en aquest moment no podria respondre,

hauria de mirar-ho, pero quasi de segur que hi es representada. No

me'n recordo . De tota manera , pero, et dire una coca: cal distingir

nivells o sia si estiguessim al Txad et diria que 1'essencial es poder

tenir un troc de pa per a portar-se a la boca, pero nosaltres encara estem

entre els paisos privilegiats i tenint en compte que podem menjar cada

dia. Compte , pero, si to mires els paisos del tercer mon i comences a

veure el panorama d'Africa, d' Asia, etc., les coses varien molt, Sud-

America, etc . Cal viatjar per aquests mons, i es clar , arriba un moment

que evidentment no tot es conclou en el que produeix menjar; es a dir,

jo abans he dit un punt que queda involucrat amb aixo, i que tambe
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es possible d'una discussio ideologica, pero es evident que en 1'home,
no tot correspon a recerca ciencia-industria, es a dir, estomac, sing que
li corresponen una serie d'altres activitats les quals son absolutament
indispensables. La societat no seria tal si no poguessim parlar i aixo
necessita d'algu que s'hagi de cuidar de la llengua, si no sabessim com
escriure-la, cosa que encara no sabem, alguns de nosaltres, sobretot el
catala, si no poguessim assistir a un concert de musica, per tant, hem
de tenir algu que pugui ensenyar musica, etc.

Enric Casassas:

Jo voldria manifestar una altra cosa, i es que el Consell consta de
vint-i-quatre membres i aixo ja estava fixat d'entrada que haurien
d'esser vint-i-quatre els membres del Consell. Si agafem els camps d'es-
pecialitat cientifica i d'especialitats industrials on la recerca repercu-
teix, etc., son molts mes de vint-i-quatre. Vull dir que era imprescindi-
ble de fer una seleccio en funcio de la importancia relativa dels camps,
i de la importancia de les persones existents o disponibles. El fet es
que hem hagut de fer una seleccio i s'ha hagut de reduir a vint-i-quatre
el nombre de persones i, per tant, hi ha hagut camps que no han que-
dat representats dintre del Consell. No obstant aixo en el Reglament
que el Consell es va donar a si mateix i que ha estat aprovat pel
Consell Executiu de la Generalitat i ha estat publicat en el Diari Oficial
de la Generalitat, accepta que les comissions o les subcomissions en
que funciona el Consell puguin recorrer a 1'assessorament extern de
cientifics o be d'industrials, o be de persones, per a 1'estudi de temes

o de problemes concrets. Es a dir, aquestes comissions s'amplien quan
cal amb persones adients. De manera que, a 1'hora de puntualitzar o

de detallar, he dit que en el primer document que haviem escrit i que
haviem Murat a ]a CIRIT fa un mes i mig, era un document de tipus

bastant general, pero a 1'hora de puntualitzar, a 1'hora de jugar-se el

tipus i de definir-se, a 1'hora d'aixo, s'haura recorregut a tots els asses-

soraments externs al Consell que hagi fet falta. Aixo esta previst en el

Reglament i no to perque no fer-se, ans el contrari, es convenient

fer-ho i recorrer a tots els assessoraments per tal de coneixer tots els

ambits d'actuacio. I esta clar que, a 1'hora de designar els vint-i-quatre

membres, s'havia de fer una seleccio d'ambits, aixo era indiscutible,

no podiem pas abastar-ho tot.
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Antoni Forn:

Perdo, el sentit de la pregunta de PANTO, no es concretar si hi ha

metallurgia o no, jo entenc que Catalunya a 1'igual que els Estats

Units necessita evidentment una recerca util. Recerca util, que al meu

entendre vol dir setanta per cent tecnologica i trenta per cent cien-

tifica, i a mi em sembla que pel que vaig llegir a la revista Ciencia,

sense coneixer-los massa, la composicio d'aquest Consell es una mica a

l'inreves, setanta per cent cientifica i trenta per cent, diguem, com a

maxim, tecnologica. I a mi em fa por que aquestes persones, de bona

fe, s'ofereixin a fer un tipus de recerca tan inutil com potser fins ara

hem fet.

Josep M. Torres:

A mi la cosa que em preocupa una mica es l'aspecte a 1'ajuda a la

recerca tecnologica a les empreses o be a la industria que pugui fer la

CIRIT. Si hi ha suficients mecanismes, o be si hi hauran suficients

mecanismes per al control de la rendabilitat d'aquesta recerca fona-

mental.

Dic aixo, perque a mi em sembla que poden haver-n'hi d'altres de

prioritats. Una prioritat pot ser primar aquells projectes, diguem, ben

elaborats, molt entusiastes des d'uns punts de vista cientifics, fins i tot

molt de base, pero que tot i coneixent la picaresca del pals, aquests

projectes serveixin, basicament, per a financar el deficit d'aquestes em-

preses o be per a perllongar una mica la seva mort. Es a dir, crec que,

a 1'hora de donar aquests ajuts economics, cal tenir en compte tant

1'aspecte diguem tecnologic, d'innovacio tecnologica, com tambe tenir

els mecanismes per a valorar la seva rendabilitat a llarg, curt o mitja

termini.
A mi em preocupa el fet de si es tractara basicament de presentar

projectes per part dels industrials, molt elaborats, i que al capdavall

no serviran mai per a res, pero si per al financament de la propia

empresa, o be es tractara de presentar projectes que toquin de peus

a terra o potenciin la propia industria. Es a dir, pot ser que un pro-

jecte, des d'un punt de vista elemental, tingui logica, pero que, en

canvi, tenint el coneixement de possibilitats de produccio, d'interven-

cio en el mercat mundial, de rendabilitat, d'aportacio de divises,

aquest projecte sigui rebutjable.
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Albert Sabala:

Jo, ara, contestare la pregunta des del punt de vista de la Conse-
lleria d'Industria i Energia i quina operativitat o quin mecanisme
segueix quan recomana una operacio d'aquest tipus a la CARIC que
es la Comissio d'Ajut a la Reconversio Industrial de Catalunya. No
contestare als criteris o als tipus de, diguem-ne, questions tecniques
que utilitza la CIRIT, perque hi ha persones mes representatives que
jo per a dir-ho, pero efectivament, la picaresca del pals es enorme i
resultaria que quasi tots son projectes meravellosos, novedosos, que es
poden vendre a tot el mon i que poden desequilibrar la balanca tec-
nologica a favor del nostre pals.

Aleshores, be, aquf hi ha una questio, que es la de saber quin me-
canisme segueix una institucio que es dedica a donar avals, corn
ho fa la Generalitat a industries que ho demanen, per a Ilur recon-
versio. Doncs be, hi ha un criteri d'avaluacio tecnica i un criteri
d'avaluacio financera. El criteri, malgrat tot, es fa, i tambe, malgrat
tot, subsisteix la picaresca. Pero ens sembla que es un rise limitat, i
que amb els criteris d'avaluacio tecnica, en primer lloc, doncs, el pro-
jecte es examinat des de diferents punts de vista, per persones propies
del Departament, pero normalment per persones alienes amb un De-
partament o Conselleria, perque si una Conselleria obviament hagues
de tenir persones que coneguessin tots els camps de la tecnica o de la
industria, es obvi que necessitarfem una plantilla enorme, i que corn
es veu es inviable. Per tant, hi ha un equip minim, d'una infrastruc-
tura minima del Departament que li dona, podrfem dir, una primera
interpretacio; aquest informe ja es tecnic de per si o en el cas de
que es vegi que es favorable, aleshores passa a unes persones alienes
amb els quals, doncs, hi ha convenis de confidencialitat i que a mes son
persones que normalment no estan en la industria privada, i cer-
cioren la bondat d'aquest projecte. Aleshores, despres d'aixo, hi ha,
podrfem dir, una comissio que disposa ja d'aquests informes tecnics, i
que es dedica a acceptar-los o no, pero normalment si els informes
tecnics corresponents i previs son positius, flavors, dona la seva con-
formitat i sempre a condicio que pugui anar endavant.

En quant al seguiment financer no es basa unicament en veure si
el planteig des d'un punt de vista tecnic es encertat, perque es clar,
hi ha molts planteigs des del punt de vista tecnic. Evidentment es
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demana que hi hagin calculs, podriem dir, usant termes d'auditoria,

comunament acceptats . Be, en alguns casos la taxa de devoluci6 d'in-

versi6, la taxa de retorn, una serie de questions. D'acord amb el

desenvolupament del projecte es vigila , per una banda, un cop acceptat

el projecte tecnicament viable, i es marquen unes fites, en les quals

fites es va desemborsant parallelament a les fites, perque tampoc, i es

una altra guesti6, pots dir, be hi haura uns recursos, i despres,

hi ha un seguiment financer per veure que efectivament aixo tingui una

rendabilitat i que se'n dedueixi, com a minim, una avantatge per al pals,

una ocupaci6 mes gran, llocs de treball, i deixar una dependencia

que avui en dia es externa . 0 sigui, potser que el projecte que es pro-

posa s'esta fent aqui sota una llicencia. De tota manera, pero, a

qualsevol projecte se li demana que hi hagi un retorn de la inversi6.

a dir, per a entendre'ns, no volem fer d'apagafocs i creiem que

ajudar a ben morir no es cap soluci6. Els projectes han de ser projec-

tes viables. Fins a cert punt ens han estat presentats projectes, a vega-

des forca interessants , per empreses que, d'una analisi dels comptes

d'explotaci6 del balang, es veia que, be, que no anava de cap manera i,
malauradament, doncs, s'han hagut de rebutjar. S'han hagut de rebut-

jar malgrat que sempre hi ha 1'argument que si no hi ha aquest ajut

nosaltres no... Lamentant-ho molt, aquest projecte pot ser viable,
pero per la seva rendabilitat no redregareu 1'empresa que actualment

esta en aquesta situaci6, per tant, nosaltres estem administrant diners

de tothom, no podem fer obres benefiques, es evident.

La picaresca, malgrat tot , subsisteix i obliga a anar amb peus de
plom; aixo es evident.

Enric Casassas:

Jo volia dir que respecte als convenis d'innovaci6 tecnologica que
la CIRIT signa 1'any passat, dos o tres o quatre, no me'n recordo
ara quants foren, s'establiren unes comissions de seguiment i hi ha
unes comissions de seguiment; jo no en se ben be els detalls, me n'he
preocupat relativament poc en aquest sentit, pero la CIRIT ha desig-
nat unes comissions de seguiment que segueixen aquests convenis d'in-
novaci6 tecnologica. Ara be, el fet real es el segiient: que des d'un
punt de vista global, d'ajuts a la recerca, de subvencions, etc. la CIRIT
esta descontenta, diguem-ho aixi, del seguiment, de no haver fet un
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seguiment correcte de tota aquesta tematica i en el pressupost d'aquest

any hi inclogue una quantitat per despeses de seguiment de tots els

ajuts i subvencions. Aquestes depeses son de seguiment, de vigilancia,

o d'avaluaci6 final, com li vulguin dir.

Ara, el mes curios del cas, i vull esmentar-ho perque es una d'aque-
lles coses sorprenents que et deixa absolutament atonit, es que en el
Parlament de Catalunya, en discutir-se el Pressupost, es posaren
objeccions en el pressupost de la CIRIT, precisament en el punt de
despeses de seguiment, es a dir, la retallada del pressupost ha vingut
precisament en aquest punt, les despeses de seguiment.

Antoni Lloret:

Be, tine el plaer de presentar-vos el Sr. LAPORTE, Adjunt al Bathe

de Prada, que ha tingut l'amabilitat de venir. El Batlle de Prada tenia

personalment molt interes en venir-nos a saludar en l'ocasi6 d'aquesta

trobada; malauradament hi ha hagut un ple a ultima hora i d'urgencia,

per la qual cosa explica el retras, que estava previst a les dotze, i, si

ho he entes be, el Sr. Batlle ha hagut de marxar amb urgencia a Per-

pinya.

Cristian Laporte:

Be, el Sr. MADE, Batlle de Prada, com ha dit en LLORET tambe volia
venir a aquesta universitat catalana d'estiu. De tota manera, peril, ha
hagut d'anar a Perpinya a arreglar un problema, com a membre del
Consell General dels Pirineus Orientals.

Moltes gravies.
Si voleu un mot sobre la Universitat, us dire que aquest es el pri-

mer any que nosaltres, 1'Ajuntament de Prada, prenem la gestio. Em

sembla que gracies a la coHaboraci6 de tothom hem provat de fer quel-

com que sigui agradable. Us demanem, per6, de voler-nos excusar, en

qualsevol problema que hi hagi hagut. L'any vinent, si nosaltres,
1'Ajuntament de Prada, tenim la gestio, provarem de fer un poc mes

de coses i provarem d'organitzar-ho un poc mes be. tot.

Antoni Lloret:

Moltes gracies, pero jo he de dir que els cientffics d'aqui no n'han

trobat gaires de problemes, perque no hi ha hagut ningu que protesti

en cap domini, em sembla que tothom esta molt content.
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Jo crec que tothom esta molt content i que hom ha pogut treba-
liar aqui d'una manera particularment cbmoda i, en fi, em sembla que
expresso l'opinio de tothom en expressar el meu agraiment. I que hi
estem tots molt be.

Moltes gracies.

Manuel Font i Altaba:

El que podriem dir es que desitjariem tots que aquesta collabora-
cio de 1'Ajuntament de Prada amb tota la Universitat Catalana d'Estiu,
sobretot per a nosaltres, que hem fet aquestes reunions, cada cop fos
mes i mes important.

Cristian Laporte:

Si voleu, per a nosaltres, em sembla que hem estat clars amb el
Sr. ANE. L'Ajuntament de Prada es favorable a la Universitat Catala-
na d'Estiu. Aquest any, que si voleu es el primer any que fem aixb,
hem provat de posar a la vostra disposicio tot el que teniem ara a l'Ajun-
tament que si no teniem fotocopiadora o teniem problemes aixi, l'Ajun-
tament ho ha deixat tot. En general, puc dir que em sembla que 1'Ajunta-
ment veu molt favorable 1'evoluci6 de la Universitat Catalana.

Joan Ane:

Jo voldria dir quatre mots en nom de la Universitat Catalana d'Es-
tiu i es que estem molt contents que per segona vegada es faci aquesta
trobada de cientifics dels Paisos Catalans, aqui. Nosaltres voldriem
que anes continuant cada vegada mes. La collaboracio de la CIRIT
amb l'Institut d'Estudis Catalans, amb la Societat Catalana de Cien-
cies Fisiques, Quimiques i Matematiques, amb la revista Ciencia i amb
1'Associaci6 de Ciencies d'aqui ha fet possible aquesta segona trobada,
de la qual creiem que els exits son molt profitosos per a tots.

El que passa es que hi ha certs inconvenients que nosaltres inten-
tarem arranjar al llarg del temps. Com ha dit el senyor LAPORTE, sobre-
tot el problema d'allotjament, es un problema importantissim; el pro-
blema de la neteja, el problema de la calefaccio. Aquests dies tots hem
viscut un aspecte molt esportiu, hem estat molt d'escoltes i al vespre
hem cantat tots agafats dels bravos, alla al gimnas. Tot aixo esta molt
b€, perb potser a la llarga un s'oblida d'aquestes coses i se'n recorda
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nomes de les dolentes. Jo voldria agrair al senyor LAPORTE i que ell

ho ha promes aixo, que 1'any que ve tindra sota la seva jurisdiccib

aquestes installacions . Perque no hem d'oblidar que ells, l'Ajuntament

de Prada, nomes la tenen els mesos de juliol i d'agost, la resta de 1'any

aixo esta sota la jurisdicci6 del Liceu, amb la provisie d'un intendent,

que, val a dir, i ho puc dir, perque no em sap greu dir-ho, la seva cura

per la conservaci6 de l'edifici es bastant minsa i aleshores passa que

han de pagar justos per pecadors i la gent de Prada ha de pagar les

reparacions. Aixi, que per manca de vigilancia, aqui es fan malbe mol-

tes coses; en consegiiencia, nosaltres estem segurs que l'any que ve

1'edifici tornara a tenir la generalitat de les installacions que tenia

quan nosaltres vam venir fa catorze anys i sera possible acollir les

persones.

Encara voldria dir mes coses; 1'any que ve jo suposo que la col1a-

boracie de 1'Ajuntament fara posible que, a causa de l'exit, aqui no

hi cabrem, aixo es evident. Ja no hi hem cabut ara, penseu que hi ha

problemes d'allotjament, ahir fins a les dues gairebe, tots estavem re-

menant flits, Hits amunt i flits avall, perque no hi cabiem. Creiem que

aixo, amb temps suficient, ho podrem ja planificar de tal manera que,

sia en un hotel, sia en unes installacions que 1'Ajuntament de Prada

pugui posar a la nostra disposici6 aconseguirem un estatge mes agra-

dable per a tots, perque cal tenir en compte que si aquesta trobada

to exit, tal i com va tenint, ens ho esta demostrant, sera possible que

Prada no solament sigui conegut per PAU CASALS, per POMPEU FABRA,

per la Universitat Catalana d'Estiu, sin6 pel Hoc on tots el cientifics

dels PaIsos Catalans estan a casa seva, i Bur missatge cientific tambe

es pugui expandir per la resta dels Palsos Catalans.

Enric Casassas:

Aixo es absolutament cert, perque heu de recordar que es aqui on

es feu un primer manifest el 23 d'agost de 1973, que fou molt impor-

tant. Fou el manifest sobre El catala llengua d'expressio cientifica.

I el manifest no ha quedat oblidat. La seva importancia ja queda com

un petit acte historic, pero si aquestes trobades van adquirint llur di-

mensi6, finalment d'aqui a uns anys podrem dir que una bona part de

la recerca catalana haura sortit de tots nosaltres, d'ad, de Prada, i

d'aquell primer manifest. Crec que, al capdavall, aquesta manifestacie
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sera un exemple, un petit punt que haura permes, doncs, aquest des-

envolupament.

Jo crec que aixo es una cosa molt satisfactoria i que tots ens n'hem
de felicitar.

Gravies.


