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DEBAT

Mot INA

Hi ha una pregunta que crec afecta una mica tothorn; de fet fare una
unica intervencio en aquest sentit per acabar abans. S'ha parlat, sobretot a
la primera intervencio, de la relacio entre l'Institut d'Fstudis Catalans i la
Generalitat, i s'han mencionat de passada les relacions que In podria haver
i que de fet son inexistents. cm sembla, amb la Gencralitat Valenciana o el
Govern de Ics I11es o be, si voleu, Catalunya Nord; per a mi es molt impor-
tant no deixar aixo de costat. Per altra banda m'ha let molta por la interven-
cio ja que s'ha parlat de crear delegacions; aquest nom de delegacions a mi
em sona..., rn'agradaria mes scus de l'Institut a les [lies o als Paisos Valen-
cians.

Fin refereixo que csta molt be que la Generalitat sigui la principal font
de subvencio perb crec que les relacions de I'Institut d'I.atudis Catalans no
s'haurien de limitar a la Generalitat i estendre's a d'altres cntitats politiqucs
que, segons els Estatuts de l'Institut, tenen las mateixes obligacions respecte
de la llengua, respecte de Ia cultura, com poden ser la Generalitat Valencia-
na, com pot scr el Consell de les Ides o com pot ser, i la cs solnniar, Catalu-
nva Nord. Be, aixo es una cosy potser a part.

Per altra banda, a la intervencio d'en Ramon Coy, on jo esperava que
es parks de la Generalitat, no se n'ha parlat en absolut; perque e] titol din
Necessitat d'una nova politica cicntifica per a Catalunya, i jo per Catalunya
entenia ci Principat, del qual em pensava que aqui se'n parlaria, i d'aquesta
nccessitat; s'ha parlat de Brusselles, s'ha parlat de Madrid, pcro no s'ha par-
lat de la Generalitat. Aleshores, jo crec que la Generalitat, primer, corn s'ha
dit molt be a la seguent intervencio, to una obligacio cap a la recerca, cap a
la tecnologia, que no 1'acompleix, de la qua] no en parla; no sabem que vol
dir aixo de I'exclusivitat que figura a I'Estatut, no sabem encara que vol dir,
ningu no I'ha reclamat encara tarnpoc, i si Phan reclamat no s'ha Let public.

Crec que hi ha manca de voluntat politica per part del Govern de la Ge-
neralitat pcI que fa els limits de les competencies en recerca o a] menys hi ha
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estat fins ara; potser a partir d'ara no hi sera. Crec que no costaria gees de

crear uncs arees prioritaries a Catalunya que podrien o no coincidir amb les

de Madrid, o amb les de Brussei les; ja hem vist que les de Brussel-ics van cap

a una banda i les de Madrid tambc tenon uns determinats fons. La majoria

dels fons de recerca a Espanya van cap a Madrid, la majoria dels foes de re-

cerca que sortiran de Brussel-ies cap a Espanya tambe aniran cap a Madrid,

no pas cap a Catalunya, perque es on es prenen lcs decisions. A mi m'agra-

daria saber, si es tingues la informacio, quants d'aquests 3.500 milions que

ens tocarien de Brussel-les van a Madrid i quants van a Catalunya; suposo

que ens quedem amb bastant menys del 20% del que toca a 1'Estat I:span-

yol. Pero com que d'aixo no en tenim la informacio.....

Repeteixo, crec que ha existit manca de voluntat per part del Govern de

Catalunya. Crec, tambe, que 1'Institut d'Estudis Catalans, per problemes

interns, ja veurem si en un futur sera el mateix, tampoc esta rcclarnant clue

alga li fact o doni pautes de politica cientifica per tal d'incidir i apretar la Ge-

neralitat de Catalunya perque fes aquesta politica de recerca. Amb els conei-

xements que es tenen a l'Institut se 11 podrien donar les possibles times d'ac-

tuacio. M'agradaria que es panes rues d'aquests tomes, que han quedat una

mica de costat a les xerrades i-crec que son els que ens afecten mcs.

GIRALT

Potser que comenci jo, que he estat el primer al-ludit. Be, jo repetida-

ment he dit que en aquests moments tenim encara els Estatuts de l'any 76

com a vigents, perque esperem l'aprovacio definitiva dels nous Estatuts, en

els quals hem posat molta 11-lusi6.

Ara be, per si no es sabut, cal que digui que si s'ha retardat tant 1'apro-

vaci6 d'aquests Estatuts es perque nosaltres hem volgut presentar-los si-

multaniament a Madrid i a Barcelona. Llavors, la burocracia, quan s'ha de

buscar que vagi at colnpas Puna de l'altre, encara resulta mes lenta que una

sola burocracia. Tot esta a punt, i el dia mes impensat la reunio de sub-secre-

taris acordara donar hum verda als noun Estatuts i aleshores scran publicats

en el B.O.E., previ avis at senyor Prenafeta perque ho publiqui en cl

D.O.G.; pero aquestes coses costen d'arribar.

Amb aixo vu11 dir que l'Institut fins i tot sabent que aixo ocasionava

una demora, ho ha fet precisament per a garantir alto que hem considerat

sempre que era un guany, que era una cosa molt positiva dels Estatuts do

1'any 76, que cs que es donava com a camp d'actuac16 de l'Institut totes les

terres de llengua 1 cultura catalana. Hem considerat que amb aixo no s'hi po-

dien fer bromes, i que en una g6esti6 que era competencia clarissima de la

Conselleria de Justicia, nosaltres hem anat a Madrid amb el risc de ser con-

siderats no se si botiflers o que, potser per una certa inclinacio a creure que
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el Butlleti Oficial de I'Estat cs mes potent quc el D.O.G. Hem assumit
aqucst rise.

Amb l'estructura antiga de l'Institut, una projcccio a Valencia i a Ma-
llorca, mes cnlla de tenir uns membres quc procedicn d'aquestes zones geo-
grafiqucs, quc hi vivien i que, doncs, hi treballaven pcrquc cl scu Hoc de trc-
ball habitual era alla, no podicm aspirar a res mes.

Amb cis noun Estatuts i d'una manera estatutaria es podran crear dcle-
gacions, I si cl nom de dclegacions no va prou be, sous; no ens hem giicstio-
nat si es millor una delegacio o una scu.

Co).

Segurament per allusions tambc em toca ara dir alguna coca. Jo insis-
teixo unicament amb cl que he dit al comen4ament; Jo no tine aqui cap re-
presentaci6 de cap organisme de la Generalitat encara. Aleshores, per parlar
de la politica concreta que pot tenir definida el Govern de la Generalitat, mi-
llor demanar-ho a qui pugui contestar que no cs el meu cas.

E1 quc jo si he fet cs una reflcxio sobre unes questions, sobre uns eixos
d'accio. M'agradaria en tot cas preguntar si aquests eixos que jo he explicat
o he proposat tenon, diguem, alguna cosa quc mereix explicacions comple-
mentaries o no, o si s'hi esta en contra o s'hi esta mes o menus a favor. Es a
dir, el quc jo he plantejat son questions potser molt generals pero tambe de
fops quc jo, sinccrament, com a persona cientifica i embolcada pcl sistema
cientific crec quc seria bo que una politica pogucs dur a terme dins de les
possibihtats quc els recursos economics, Pero tambe cls recursos humans,
facin possible.

Aixo cs una mica la filosofia de les mcves intcrvencions, quc no volia
en cap moment defensar, pcrquc no em toca in molt menus, defensar cap
programa d'accio politica en aquest cas concret. Ho sento si en aqucst cas
he defraudat les expectatives. Potser per aixo, l'amic Porta deia que aquest
titol podria portar a confusi6; per aixo he volgut dir que hi ha nccessitat
d'una politica cientifica, amb aixo tothom hi estara d'acord, i aquesta ncces-
sitat ve independcntment d'un poder politic concret, ve per nccessitat
d'afrontar uns problemes quc hi ha a la societat catalana, i problemes que
necessiten el concurs de la cicncia i, per descomptat, de la tecnologia, com
deia cl Doctor Serra. Cicncia i tecnologia, dos aspectcs quc son interdepen-
dents pero quc jo no m'atrevcixo a dir que son equivalents. Es a dir, quc una
politica cientifica comporta quc tambc hi hagi una politica tecnologica, te-
nint en compte que les dues han de ser interdependents en una certa mesura
pero aqui potser hi ha el problema cientific d'unes accions concretes que fa-
cia possible quc In hagi un desenvolupament harmonic d'aquests dos grans
cixos d'acc16.
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Be, no em vull estendre tampoc sobre el tema. En tot cas sento quc a la

intervencio no se m'hagi questionat algun dels temes Claus als quals jo he fet

al-lusio: fomentar la competitivitat potencial cientifica a Catalunya, assegu-

rar la llibertat i creativitat dels que conreen la ciencia, sigui a qualsevulla de

les institucions de Catalunya: cl Consell, la Universitat, sigui cn una institu-

cio privada, sigui en una empresa, etc. ; no es tracta de tornar a repetir els ar-

guments.

PORTA

Ara, si sobre aquests punts, volgues voste fer alguna puntualitzacio,

Doctor Heribert Barrera ?.

BA RRI:KA

La Societat Catalana de Fisica m'ha fet l'honor de donar-me la presi-

dencia d'aquesta taula rodona i debat, en tant que Vice-president de la Co-

missio Interdepartamental per a la Recerca i la Innovacio Tecnologica, i ho

vaig acceptar amb molt de gust i me'n felicito perque he pogut aprendre

moltes coses i escoltar opinions molt autoritzades sobre questions basiques

per al treball d'aquesta Comissio.

Evidentment no estic pas qualificat per parlar en nom del Govern de la

Generalitat pero tanmateix voldria puntualitzar algunes coses i indicar al

matrix temps el que em sembla quc ja es clar en aquests moments, es a dir,

una voluntat d'avancar en el cami d'una normalitzacio de la situacio de la

ciencia a Catalunya.
Primerament, el mare juridic. Evidentment una lectura de l'Estatut

porta a conclusions optimistes; si es llegeix nomes el text de 1'Estatut, tenim

competencia exclusiva en materia de recerca. Pero si un s'hi fixa, ja hi ha la

restriccio on es diu "sens perjudici de" i aquest sons perjudici es absoluta-

ment basic perque fa referencia a un article de la Constitucio que diu que es

1'Estat qui to competencia exclusiva per al foment i no se quc mes de la recer-

ca, es a dir una expressio prou general perque faci mes que probable que una

interpretacio del Tribunal Constitucional sigui que realment la darrera pa-

raula en materia de politica cientifica la to 1'Estat.

Pero aixo no es pas el mes greu. Es evident que es pot fer ciencia i es pot

impulsar la recerca cientifica i tecnologica independentment de competen-

cies. Es pot fer en el sector privat, ho fan les industries i en altres epoques

ho havien fet simplement persones, gent amb vocacio i amb diners suficients

per esmercar-hi o, en fi, per dedicar-hi la vida.

El problema principal per a la Generalitat no son pas les competencies
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sing cis diners. No es cert quc aquestes competencies possibles no s'hagin
reivindicat; em consta que la Comissio de Traspassos ha reivindicat rcpcti-
des vegades i des de fa molt de temps el traspas a la Generalitat dels serveis
del ministeri, de l'Estat a Catalunya i aquest traspas no ha estat obtingut. La
qucstio queda en l'ampli contencios, en fi potser reduit en nombre de temps
pero en realitat ampli en la seva significacio profunda, de questions no resol-
tcs que la Generalitat ha dit molter vegades quc finaiment s'hauran dc con-
sultar al Tribunal Constitucional per veure qui tc la competencia. No s'ha
volgut arribar aqui per raons politiques, sobre ]as quals ara no cs g6esti6
d'entrar, pero cs evident que un dia o altre segurament s'hi arribara.

Pero, repeteixo, el problema no es un problema de competencies. Su-
posem, per cxemple, i dire xifres a 1'atzar perquc no las tine pas a la memo-
ria, suposcm per cxemple que els traspassos rcclamats s'hagucssin fet i que
tots els organismes deponents de I'Estat a Catalunya s'haguessin traspassat
a la Generalitat, cis organismes de recerca, es a dir, tot el Consejo, per
cxemple, que s'hagues fet cl matcix que s'ha let amb els organismcs de recer-
ca agricola. Be, seguint la normativa quc s'ha scguit fins ara, aqucsts orga-
nismes hagucssin estat traspassats amb cl pressupost que tenien en el seu
moment, en el moment del traspas i no hi hauria hagut cap nova possibilitat
d'cxpans16, de noves inversions, etc. Quc passaria si aixo s'hagues fct fa
quatrc o cinc anys, per cxemple ?. Doncs quc aquests organismes haurien
quedat congelats i actualment la despesa en recerca en aqucsts centres a Ca-
talunya seria quatrc o cinc vegades inferior a factual, i repctcixo que el qua-
trc o cinc es dit una mica a I'atzar pero es d'aquest ordre.

El gran problema en aixo, com en d'altres coses, el cas mes tipic cs el
cas de la cultura, es que ]'important no son ]es competencies sing cis diners.
Es pot for cultura i es pot for cicncia sense competencies, perquc ningu ho
prohibeix fins ara, perquc no hi ha cap lectura restrictiva dc la Constitucio
que entengui que aixo cs prohibit de for-ho per un particular o per una ins-
titucio qualsevol i, en canvi, el quc cs esencial per for aixo, mes quc les com-
petencies, son els rccursos economics.

Llavors tot el problema, el problema mes basic en aquest sentit cs el
problema del sistcma de finan4ament de ]a Generalitat. Aqucst sistema dc
finan4ament de la Generalitat de Catalunya es un sistema defectuos, em
penso quc tothom hi esta d'acord sobre aquest punt; sobrc les possibles so-
lucions hi poden haver discrepancies pero mentre no es solucioni cl proble-
ma del finan4ament es evident que qualsevol altra solucio sera precaria. Es
a dir, quc encara que obtinguessim cis traspassos d'aquests centres, tampoc
tindriem cis diners necessaris per en cada moment posar-nos a 1'al4aria de les
necessitats del pais i del nivell de progres de la cicncia en el mon.

L'altre aspecte que s'ha abocat, cs el de les relacions amb la Generalitat
Valenciana i amb el Govern do les Ilics. Be, darrerament hi ha hagut al Par-
lament de Catalunya un acord demanant una accio en aqucst sentit i hem
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d'esperar que es podran fer progressos per aquest cam. Ara, evidentment,
hi ha unes dificultats, unes dificultats politiques i unes dificultats que no
neixen precisament a la Catalunya estricta, que no neixen en el Principat
sing que jo crec que provenen de la situacio propia del Pais Valencia, de la
situacio propia de les Illes, i que fan dificil d'establir una col-laborac16 au-
tcntica. De totes maneres es evident que no cal renunciar-hi, que no s'hi ha
de renunciar mai i com deia, jo espero que les petites coses que s'han pogut
fer per aquest cami, podran desenvolupar-se i podran intensificar-se.

I a la fi, una ultima precisio que voldria donar es que s'ha fet per part
de la Generalitat en matcria de politica cientifica. Be, acceptem que no s'ha
fct molt; una part de les raons per ics quals no s'ha fell: es el que deia, perquc
es pensava, es tenia l'esperanca quc hi haurien uns traspassos i no s'han rca-
litzat, perque no es tenen doncs els recursos economics suficients. Pero, de
totes maneres, la Generalitat ja molt precocment va constituir aquesta Co-
rnissio Interdepartamental, do la qual jo en aquest moment assumeixo la Vi-
cepresidcncia i ha intentat, al menys, amb totes les dificultats que el mateix
mctode implica, ha intentar d'establir les bases d'una coordinacio de les se-
ves propies activitats, d'un plantejament 1 si aixo no ha avancat encara com
teoricament hauria pogut avan4ar, es perquc tambc hem partit d'una situa-
cio molt peculiar, en la qual no hi havia ni tan sols un inventari del que exis-
teix en aquest moment des del punt dc vista de I'activitat de recerca a Cata-
lunya.

Una de Ies primeres coses que aquesta Comissio va plantejar-se, va ser
realitzar-lo. Es va signar el conveni amb l'Institut d'Estudis Catalans per a
elaborar el Llibre Blanc al qual el Doctor Giralt ha fet al-lus16 en la seva in-
tervenc16; esperem, i aquesta es la nostra intenc16 en aquest moment, que
aquest Llibre Blanc pugui ser enllestit aquest any 1989. El projecte de la Co-
missio en aquests moments, al menys el projecte del Govern, el qual jo crec

que la Comissio assumeix plenament ja que es emanac16 d'aquest Govern,
es que aquest any 89 pugui significar la culminacio d'aquest inventari, in-
ventari que naturalment no es reduclx a una publicacio sing que ha de scr
concebut com un sistema informatic de mantenir absolutament en calla mo-
ment actualitzada tota la informaci6 sobre la recerca a Catalunya 1 a mcs a
Ines es puguin establir Les directrius d'una planificaci6 cientifica. Dic Ics di-

rectrius perquc jo crec que la Generalitat no pot pretendre fer un pla do la

cicncia a Catalunya, perquc per a fcr una planificaci6 es neccssita tenir cl que

no tenim: poder 1 diners per donar cls incentius necessaris.
Aleshores, en aquestes condicions, el que podem fer es indicar MIS oh-

jectius, uns Gamins que ens semblen que podrien ser utils, es a dir, Ines que
res aixo, unes directrius i intentar aleshores en la mesura quc la propia Ge-
neralitat pot fer-ho, intentar que les coses vagin d'acord amb aquest cami as-
scnyalat.

Evidentment aixo no es una tasca que hagi de fer directament aquesta
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Comissio, la CIRIT, sine que es una tasca que escau sobretot elaborar-la
per part del conjunt de la comunitat cientifica. Em sembla que el mes impor-
tant, personalment per a la meva tasca, es intentar de saber quines son lcs as-
piracions i quines son, a traves de l'experiencia que han pogut recollir, les
vies que la cornunitat cientifica catalana creu que poden seguir-se per millo-
rar i per establir aquestes directrius; per millorar la situacio present i per es-
tablir les directrius per a un futur mes satisfactori per a tots. I aixo ho hem
d'obtenir a traves d'un consens arnpli, a traves d'uns contactes el mes gene-
ral possibics i a traves de l'activitat de ('organ que va ser crcat, al mateix
temps que aquesta Comissio Interdepartamental i amb estreta relacio amb
ella, que es el Conseil Cientific i Tecnologic.

Durant uns anys, per unes raons divcrscs, aquest Consell Cientific 1
Tecnologic no ha estat seguratnent utilitzat per part de la CIRIT 1 de la Ge-
neralitat tal com convenia 1 tal com aquest Consell era capa4 d'actuar pero
intentarem millorar-lo; dema mateix hi ha una reuni6 d'aquest Consell
Cientific i Tecnologic i en aquesta reuni6 intentarem iniciar aquesta nova
etapa.

No se si aixo ha aclarit exactament totes les questions de la intervencio
del nostre amic, pero quedi ben entcs que no defujo pas de donar qualsevol
explicaci6 complementaria si algu, sobre algun punt concret, me la dema-
nes.

PORTA

Alguna pregunta mes per als portents ?.

C ASASSAS

Mes que una pregunta voldria fer, potser, una mica de puntualitzacio
en algunes coses que ha dit ara l'Heribert Barrera en relacio amb les transfe-
rencies 1 amb la capacitat de fer politica cientifica independentment de trans-
ferencies, etc. El fet es que aquest ]'article de la Constituci6, que limita les
competencies exclusives de la Generalitat es un article que reserva per a Ma-
drid el foment i la coordinacio general, i la llei, que en diem vulgarment ]a
Llei de la Ciencia to el titol oficial de Llei del Foment i la Coordinaci6 Gene-
ral de la Recerca a Espanya. I aquesta llei ha servit perque tot el pressupost,
tot el diner destinat a recerca a l'Estat Espanyol, passi a traves dcls mecanis-
mes que ella estableix.

Aixo vol dir el seguent: que si, per exemple, un dia es van traspassar les
escoles primaries i les nomines dcls mestres d'escola primaria van ser trans-
ferides a la Generalitat i ara el pagador dels mestres en comptes de scr 1'ha-
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bilitat de Madrid es 1'habilitat de la Generalitat i amb aixo va quedar traspas-
sada 1'ensenyanca primaria , el traspas de la universitat ha representat una
cosa similar pero no s'han traspassat ni cinc centims per a recerca , els diners
de la recerca estan governats o dirigits per la Llei del Foment i la Coordina-
cio General de la Recerca . De la universitat , s'han traspassat els edificis,
s'han traspassat els professors , s'ha traspassat el manteniment dels edificis,
pero no els diners de recerca i, per fer recerca , s'han d'anar a buscar a Ma-
drid a traves dels mecanismes que estableix aquesta llei.

Aquesta Bet estableix una comissio, amb participacio de ics comunitats

autonomes. Aquesta comissio esta constituida per un representant de cada

comunitat autonoma i un nombre igual de representants del Ministeri de

Madrid; i el president es un d'aquests representants del Ministeri de Ma-

drid, tot i quc la comissio es paritaria, paritaria Madrid-Pcriferia, o comuni-

tats autonomes.

A la discussio d'aqucst article al Parlament, el Partit Socialista va pre-
sentar-hi una esmena : que en cas d'empat de vots el vot del president seria
diriment; i aixo es va incloure a la Llci del Foment i la Coordinacio General
de la Recerca.

Be, el fet es que en aquesta llci s'estableixen diverses modalitats de
plans de recerca en el pais i una de les modalitats son els plans de recerca de
les comunitats autonomes; hi ha els plans nacionals, hi ha el no se que, i hi
ha els plans dc les comunitats autonomes . I en cstablir el pla de recerca apro-
vat l'any passat, el que ja ha estat vigent cl 88, es van descuidar dels plans de
les comunitats autonomes i el diner llarg per als plans dc recerca esta dins
d'aqucsta llci, cls plans de recerca son financats tots a traves dels mecanis-
mes d'aquesta Ilei, i es van dcscuidar els plans de les comunitats autonomes
que son Punic sistema pcl qual el diner llarg podria passar del bloc central
de Madrid al bloc dc la Gcneralitat o a la caixa de la comunitat autonoma clue
fos.

En aquesta comissio mixta es va discutir aqucst terra, es va acceptar que

realment se n'havien descuidat i que pcl programa de l'any vinent, aquest,

el del 89, hi havien d'incloure algun programa de les cornunitats autonomes.

Van demanar a les comunitats autonomes quc prcsentessin els sous projec-

tes. I be, tots els projectes presentats per les diferents comunitats autono-

mes han cstat rebutjats, excepte un de Catalunya, ah! i un del Pais Valencia.

A Valencia, em sembla, quc van presentar-nc dos i cls han aprovat un; no-

saltres, Catalunya, en varem presentar deu i se n'ha aprovat un. Asturics en

va presentar un i no n'hi han aprovat cap, etc.

El fet es que no se si estem en condicions de ser optimistes i de dir quc
podem fer coses, independentment que es produeixin transferencies o no.
Vull dir; les transferencies quc s'han produit son les de centres i plantilles,
de personal, pero les transferencies que s'han de produir son les transferen-
cies de diner gros destinat a la recerca ; aqucst es cl punt clau que ens to aqui.
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Jo no volia fer cap pregunta, sing nornes un comentari sobre aquest punt

que el Doctor Barrera havia comentat.

BARRI K:\

Jo voldria afegir una Cosa quc cm scmbla important, i es que aqucsta

Llei de la Cicncia, quc evidentment es una interpretacio molt restrictiva del

text de la Constitucio i de 1'Estatut, molt restrictiva per a nosaltres, ha estat

recorreguda davant del Tribunal Constitucional per part de la Generalitat

de Catalunva. Tambe afegiria que personalment tine poques esperances so-

bre el resultat d'aquest recurs pero, en fi, el recurs ha estat presentat.

Tambe voldria dir quc es ccrt, coin deia ara el Doctor Casassas, que

aquest any 89 s'han tingut en compte els plans de les comunitats autonomes

en el sentit quc se n'ha aprovat al mcnys un. En principi s'ha pros en consi-

dcracio i hi ha la possibilitat, doncs, d'arribar al conveni final amb un dels

projectes presentats per Catalunva: el de la Quimica Fina. Pero fixin-se el

que representa aixo: representa quc, per part de Madrid, es finan4ara el 50%,

d'aqucst pla; 1'altra 5O% 1'ha de finan4ar la Generalitat, sense quc s'hagl

transfcrit absolutament cap diner per a la recerca. Vol dir que 1'esforc quc

pugui fer en aquest sentit la Generalitat, ha de scr a partir d'uns fops de des-

peses generals, podriein dir, o d'estalvis fets en altres branques. De manera

que inclus en aquest cas, en que scmbla que hi ha una concessio en acceptar

una de les propostes, aixo implica per part de la Generalitat un esfor4 econo-

mic considerable. I Jo em demano, quc hauria passat si haguessin acceptat

els deu projcctes ?; estic convencut que la Generalitat hauria hagut de tirar-

se enrera en la major part d'ells, no ?; perquc si ja hi ha problemes pcl finan-

4ament d'un sol, o n'hi poden haver; figurcu-vos si se n'hagucssin hagut de

finan4ar deu, encara que no tots costessin cxactamcnt el matcix.

Fn fi, em sembla que la giicstio queda prow clara. Som presoncrs, com

deia molt be el Doctor Giralt al comen4ament, d'un cent mare juridic, d'una

situacio en al qual se'ns perinct fer nomes un cert Hombre de coses. Jo crec

quc aixo no ens ha pas de desanimar; podem taninateix intentar optimitzar

els recursos utilitzats, podem intentar optimitzar 1'esforc huma, car es dona

la circumstancia quc a Catalunva hi ha uses pcrsoncs, es a dir, uns cientifics

de valor en una proporcio molt clevada respecte del conjunt de l'Estat, po-

dem utilitzar- tambe el fet quc a Catalunya hi ha una industria amb capacitat
innovadora, diricm, amb tradici(-) d'esforc cap a la modcrnitzacio i amb ver-
satilitat tanibe important, i a partir d'aqui, amb aquestes circumstancics fa-
vorables, intentar trcurc'n el millor partit.

Ara, sempre ens quedarem carts en relacio a les ncccssitats del pals i la

solucio del problema implicaria solucions politiques sobre les quals, ja ho
deia abans, no es qucstio d'entrar aqui.
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TI?JAI) A

Be, Jo fare una intervencio purament professional. A mi em sembla que
actualment a Catalunya, als grups d'investigacio catalans cls arriben diners,
des de 1'Estat i des de Brussel•les, en quantitat gran i que hi ha grups que ma-
negen un pressupost molt elevat. I amb aixo s'esta font una recerca que pot
tenir o no una certa repercussio industrial actualment o en Cl futur; aixo em
sembla que es, com deia el Professor Serra, indubtablc.

Pero, malgrat aquest creixemcnt tan rapid que s'esta produint, ern sem-
bla que encara hi ha bons forats i crec que ]a CIRIT, independentment de
la tasca politica, podria fer tambe una tasca molt diaria respecte al sosteni-
ment d'aquests grups d'investigacio. Jo sc quc actualment hi ha alguna ini-
ciativa, molt, molt interessant, com la de financar beques per a gent profes-
sional, de formacio professional que vinguin do la universitat; a la universi-
tat teniem, evidentment, manca de tecnics. I com aquesta manca en tenim
moltes tees; tenim manca de contactes amb la industria, tenim manca de de-
finir quin tipus de recerca es fa. Pero csta clar que la recerca que es faci, si
es volen tenir grans quantitats de diners, ha de ser d'acord amb les directrius
clue es fixen a Madrid o que es fixen a Brussel.les, pet-6 malgrat tot, la CI RIT
podria tenir unes linies prioritaries per tal incidir mes en el contacte univer-
sitat o centres de recerca/industria i en qualsevol cas jo si soc de l'opinio que
amb aquest creixemcnt tant potent que s'esta donant, amb aquesta arribada
de tants diners i tant milions de pessetes, s'estan produint encara rues man-
ques, mes forats i aquests forats son actualment moltes vegades, forats ne-
gres, absorbeixen tot i a mi em sembla que la CIRIT, des d'aquest punt do
vista, tc una tasca molt important a fer.

BARRI RA

Be, la CIRIT, en els anys que porta ja d'actuacio, crec que ha intentat
en la mesura dels sous recursos, cobrir precisament aquestes mancances, in-
tentar tapar forats, crec quc els resultats no son pas negligibles; actualment
els recursos son potser una mica mes elevats, parlo especificament dels de la
CIRIT, pero no pas precisament fins el punt quc permetin tapar tots els fo-
rats; precisament com mes diners arriben, de Madrid a les universitats i als
equips de recerca, potser mes forats es produeixen i la nostra capacitat de ta-
par forats cs for4osament limitada.

No obstant, crec que la CIRIT ha fet una labor util. Per exemple, per
citar alguns dels programes mes coneguts, el dels Ajuts per estades a 1'es-
tranger, que jo crec que es molt fonamental. Els programes que de vegades
poden fer somriure pert) que jo crec que de cara al futur tambe tenon un in-
teres indiscutible, com son els de promocio de l'esperit de recerca en les no-
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ves generacions. I hi ha tambe- el programa d'ajut a loves investigadors, que
potser to un abast limitat pero que de totes maneres jo crec que ha donat bon
resultats.

La Direccio General d'Universitats, en el treball d'aquest any i pels

exercicis segi.ients, s'ha plantejat cl problerna, que coneixen tots els equips

de recerca universitaria, de les poqucs bequcs quc hi ha, perquc a Madrid no
en donen prous, per als Ilicenciats que acabaven. Tambe s'ha plantejat que
hi ha un cert temps mort abass no es pollen demanar, cosa que en les cir-

cumstancies actuals es fa molt dificil cares necessita realment una vocacio de
vida miserable per estar aguantant aquest temps necessari per a poder aspi-

rar a alguna beca de Madrid.

Aixo s'intenta pal.liar parcialment i la CIRIT tambe ha donat en

aquests anus una scrie d'ajuts puntuals, intentant amb aquesta politica tapar
algun forat en cosec fonamentals, es a dir, en coses en que per exemple una
aportacio relativament petita podia optimitzar o podia permetre la utilitza-
cio de tot un equip important, molt mes costos que no pas els pocs diners

que s'havien d'aportar per permetre que scrvis.

Ara, la CIRIT no pot de cap mancra, amb cls scus mitjans actuals co-
brir el deficit dc les universitats, cobrir cl deficit de la recerca tecnologica de
la industria, cs a dir, no ens hem de fer illusions, no podrem satisfer totes
les necessitats existents perquc aixo necessitaria d'uns mitjans materials
molt mcs elevats dels que disposem. En canvi, el que si podem fer cs inten-
tar, repeteixo, coordinar les coses i informar de tal mancra que facilitem ob-
tenir recursos de Brussel-les o obtenir recursos de Madrid i facilitem Ia uti-
litzacio col-lectiva de tot un equip important que hi ha en el pals i que molter
vegades, per ignorancia de la seva existcncia o potser a vegades tambe per
manca, coin s'ha dit aquesta tarda, dcls especialistes per fer-lo funcionar, i
aixo es una cosa que pot tenir una soluclo relativamcnt facil, resulta que esta
infrautilitzat.

Jo asseguro que hi ha la millor voluntat per part de tothom, a la CI KIT,
per part do la Presidcncia, que correspon al Conseller d'Ensenvament, per
part meva no cal dir, per part del Secretari General, etc. de considcrar tots
cls problcmes que se'ns sotmetin i intentar, doncs, tapar el maxim de forats
possibles, pero ja sabem per endavant que no cls podrem tapar tots.

Bi A141 Pl()L1

Nome's es un petit comentari, no es cap pregunta, pero corn que Cl
Doctor Casassas ha dit que hi ha una maquina que ho Brava tot, rn'agradaria
insistir-hi perque quedi ben gravat, tot i que cs innecessari perquc dcspres
ja ha sortit molt. Quan al principi el Doctor Giralt ha parlat dels quatrc pi-
lars o puntals de la politica cientifica, ha parlat de l'Institut, de ]a Universi-

[Butll. Soc. Cat. Cicn. 1, Vol. X, 1989



248 HI_RIB/ RI B 1RRI R.1

tat, del Conseil i de la CIRIT. Despres, al llarg de ]cs diferents confercncies,
que trobo que han estat molt interessants, aixio la s'ha anat matisant perque
hi ha anat sortint la cicncia basica, la ciencia aplicada, la reccrca aplicada, cl
desenvolupament, la tecnologia.

I tambc s'ha parlat de la competitivitat, s'ha parlat d'Europa; cl que vull
dir es una coca que a mi em sembla quc es evident, i quc entrc tots ja ho hem
dit, quc Cl cinquc puntal es el sector privat, es 1'empresa privada, es el que
hi ha al pals, son les fonts de riquesa del pais, el quc tenim, a part dels quatre
puntals d'el doctor Giralt.

ViIA-1 ORS

Jo voldria saber si els criteris que s'han dit a les confercncies quc hi ha
hagut, quc per mi han estat molt interessants, els he agafat correctament o
si hi ha quelcom quc es pogucs ampliar o es pogucs esmenar si no esta co-
rrecte. I's a dir, a part que hi hagi unes possibilitats o altres dc podcr fcr una
reccrca determinada a Catalunva ja sigui cientifica i/o tecnologica, s'ha de
fer, evidentmcnt, una politica o al menus establir unes linics; i aquestes li-
nies, d'acord amb el que aqui s'ha parlat, es poden establir segons uns crite-
ris quc per a nil son els seguents, no se si ho he recollit be.

EI primer criteri scria poder fer un inventari dels recursos i del poten-
cial del pals. I:l segon, coneixer ics necessitate del pais, es a dir, els proble-
mes reals quc hi ha 1 quines possibilitats hi pot haver per a resoldre aqucsts
problemes. Un altre criteri que he sentit aqui es quc fossin camps concrets,
es a dir, oue es tractes d'enquadrar els problemes de mancra quc es pogucs
fcr un esfor4 sobrc ells. Que, a mcs, aqucsts criteris no han de ser estricta-
ment economics, es a dir, que el concepte economic no pot ser on criteri
unic. Que hi ha un aspecte que tambe s'ha de seguir quc is determinar 1'as-
pecte multiplicador de la reccrca o de les accions quc s'emprenguin 1 sobre-
tot la seva repercussio socio-cultural o/1 socio-economica.

Un altre criteri que s'ha dit es el d'examinar 1 coneixer be els recursos
utilitzats i els resultats obtinguts, poder fer una avaluacio d'aquests recursos
i 1'aplicacio dels mateixos. Despres tambe s'ha dit, cm penso, quc s'han
d'establir prioritats o prefcrencics a fl i efecte de poder, prccisament, apro-
fundir o pal-liar aquells punts mes problematics. I despres hi ha hagut un al-
tre punt quc crec Lambe interessant, que es el de la comunicacio; s'ha dit quc
en una politica o unes directrius de reccrca hi ha d'havcr molta comunicacio.
Jo he volgut entendre aixo corn un forum cientific o tecnic, es a dir quc
s'haurien de tenir en compte cis intercanvis i a ]a vegada estimular, poten-
ciar, organitzar, intensificar jornades, taules rodones, simposis, congres-
sos. Un altre punt important es augmentar la capacitat autocritica, i despres,
un altre aspecte quc crec que ha estat molt interessant es poder cridar ]'atrac-
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cio de capacitats externcs, es clar que en aquesta atraccio dc capacitate exter-
nes em sembla que el problema economic seria una gran restriccio. No se si
cs pas cert cl que he dit o no.

GIRAI T

En la mesura que ha al-ludit a questions que Jo havia plantejat, trobo
que la interprctacio cs correcta.

Co)

No, Jo tambc crec que aquest llistat cs bastant complet do tot el quc s'ha
dit per part dels qui han intervingut. Perdoni la immodestia Pero- corn que
tambc m'hi he vist reflectit en alguna cosa que jo he dit voldria ara aprofitar
1'avinentesa per estendre'in una mica mcs.

Precisament davant dels problemes es quan una politica cientifica i
tambe tecnologica tc el scu test, la seva prova per a demostrarsi realment les
accions delineades donen un fruit adequat. Ara be, els problemes hi son, in-
dependentment que hi hagi o no una politica cientifica; aleshores, si es tenen
els recursos economics i els recursos humans i no se si posardavant un o 1'al-
tre, perque aixo es una mica corn el peix que es mossega la cua, vull dir que
si es tenen els recursos economics i no es tenen els recursos humans la coca
no pot anar be, pcro si que podern dir : si tenim els recursos que vingui gent
de fora.

Pero es que la gent de fora, dins I'evolucio normal de ics cosec, dins
d'aqucsta Europa potser restringida de moment corn deia n'Oriol, pcro que
tothom desitja que sigui una Europa amplia, que coincideixi al menus amb
cl quc de petits aprenicm a la geografia, que sigui tota 1'Europa ben entesa,
aleshores si. Pero de moment, comencant amb cl que es el Mercat Comu, si
que la data magica del 92 sembla quc marca un pas important, l'Acta Unica,
cl moviment deis professionals dins tot cl que son els paisos del Mercat
Comu. Aixo no se corn es traduira exactament al nivell cientific, perque se'n
parla molt que tothom es podra bellugar, pcro de fet no se sap ben be corn
es bellugara; pert) cl fet es quc hi haura segurament unes mesures legals, ju-
ridiques, que permetran aquesta mobilitat. Aleshores cis problemes es po-
dran resoldre potser tirant ma dels recursos humans i que vinguin d'on vin-
guin. Potser quc tota aquesta situacio actual canviara dintre d'uns quants
anys perque hi haura una nova dimensio, aquesta, la dimensio curopca que
no sabem exactament coin pot anar.

De totes maneres, una politica cientifica d'inspiracio catalana potscr no
to gaire temps per posar-se a prova. Perque aqui potscr cl rcllotge va en con-
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tra nostre, en el sentit que no podem esperar gaire mes; si s'han esperat uns

anys per les raons que el Doctor Barrera ha explicat i dc ics quals tots en som

conscients, potser no ens quedi gaire tries temps per a dir ara podrem fer co-

ses; potser no, perque ens poden canviar completament la situacio juridica

dels diferents Estats i tambe hi ha la situacio emergent de la regionalitzacio,

que es un altre punt que Jo tambe voila fer pales, perque la recerca potser si

que al final es fara dins un ambit mes regionalista, en el sentit europeu, i per

tant molt mes productiu i eficac a 1'hora de resoldre problemes.

BARRERA

Ja que s'ha parlat d'una llista de criteris, a mi em sembla que n'hi ha
dos, dels quals s'ha fet mencio aquesta tarda i que valdria la pena tambe de
no oblidar, no?. Un, es el que ha dit precisament el Doctor Coy, que es la
necessitat d'assegurar la llibertat i la creativitat de l'investigador. Aixo em
sembla important, perque.de vegades quan es parla d'arees prioritaries i dc
tots aquests problemes de la prioritzacio s'oblida que dc totes maneres aixo
no ha de fer-se en detriment d'aquesta llibertat, sense la qual la creativitat
queda molt condicionada.

I, en fi, hi ha un altre tema, Lambe, del qual n'ha parlat el Doctor Jou
que es la necessitat de prendre consciencia de la importancia de la interdisci-
plinarietat de la ciencia actual i aixo tambe es una cosa que crec que es justa-
ment l'objectiu que ens podem proposar; i no necessita precisament molts
diners, necessita mes aviat una voluntat i una presa de consciencia del pro-
hiema.

TURA

Jo fare una intervencio doble , una adrecada a la CIRIT i una altra a

l'Institut . S'ha fet abans la pregunta de quin era el retorn de diner , de Brus-

sel-les , que venia a Catalunya . Jo el que tine es informaci6 d'un programa

perque participo en un grup amb el Doctor Badia i d'altres investigadors, en

el Programa Prait que es un dels mes importants economicament de la Co-

munitat Europea , perque hi ha un 50% de financament de la Comunitat i

1'altre 50% ha de venir financat per industrials . Aleshores jo crec que per a

nosaltres ha estat molt util aixo , perque de fet la nomina de les persones i les

infraestructures, Brussel-les ja considera que la paguen els Estats i aixo a no-

saltres ens ha permes substituir infraestructura do laboratoris quc estava ob-

soleta i poder contractar persones . Del Programa Prait , del retorn que ha

vingut a 1'Estat espanyol, el 41% ha estat en programes de Madrid pcro el

33%, ja ha estat a Catalunya , cosa que en els programes normals de la

(C.A.I.C.Y.T) mai es donava. Aixo , que vol dir?, doncs que hi hagut un es-
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for4 per part de la industria catalana i per part dels investigadors catalans
d'anar a Brussel.les a buscar aquests programes.

El que si que agrairia a la CIRIT es que si pogues, ajudes el mon univer-
sitari, i els centres de recerca i de la industria, a pagar els viatges. Perque jo
de fet reconec que estic en una situacio privilegiada, perque ho he pogut
aconseguir; pero s'han de fer viatges, un o dos viatges a Brussel.les, un o dos
viatges a Alemanya o a Franca, als flocs on tens els socis per a preparar-te el
programa. Tenim calculat que la despesa per a preparar un programa Prait
es d'un a dos milions de pessetes. Potser, si en floc de viatjar en avio es viatja
en tren, aleshores es mes economic.

Aixo es importantissim perque ja ens han dit a Brussel.les que hi ha
moltes possibilitats que es dotin aquests prograrnes, perque i'Estat espanyol
i Portugal tindran uns anys de franquicia 1 hi haura tries possibilitats que vin-
guin recursos i que s'aprovin programes. Es una manera indirecta i potser
mes facil d'aconseguir diners des de Brussel.les que no pas des de Madrid.
0 sigui que demanaria al Doctor Barrera si pogues fer algun decret de la CI-
RIT en aquest scntit; pero que despres la gent justifiqui el viatge que ha fet,
i els socis, i el tipus de programa que s'ha presentat i quins contactes ha fet
i to aqui.

Aixo respecte la CIRIT i pel que fa a l'Institut, el que agrairia es que de
cara a 1'Europa que voldriem, que ha mencionat 1'amic Bohigas, una manera
molt bona de poder relacionar-nos amb els Paisos de 1'Est es precisament a
traves d'una institucio com 1'Institut d'Estudis Catalans, a traves de les reu-
nions academiques internacionals, que es ally on hi som tots. Precisament,
ja sap el Doctor Giralt que yarn demanar que convides un dels maxims re-
presentants de 1'Academia Sovictica i aquest mes vinent vindra, convidat
per l'Institut, per comen4ar aquests contactes, no?.

Ara, el que ens agradaria es que ]'Institut ajudes els de Ciencies, perque
es van fer uns primers contactes per entrar a les filials de Ciencies de 1'ITSU
i potser amb una mica mes de pressio per part de les autoritats de 1'Institut
s'hagues pogut entrar aixi corn estan cis de Lletres a l'Academia Internacio-
nal. Agrairia a 1'Institut que en aquesta nova etapa continues aquestes ges-
tions per poder-nos ajudar.

Moltes gracies.

BARRI-RA

Per la meva banda voldria contestar-li que em sembla que ]a questio es
interessant 1 que ho estudiarem, que intentarem, potser amb col-laboracio
del Patronat Catala Pro-Europa i deis organismes que sigui, d'establir una
linia d'ajut en la prcparacio d'aquests programes per accedir als ajuts de les
Comunitats Europces.
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GIKALT

Jo volia dir que l'Institut no crec que mai hagi respectat el Telo d'Acer,

aquest no ha existit mai per l'Institut, ni en els anys cinquanta; perque, per

exemple, aqui s'han rebut coses de la Unio Sovietica dels anys cinquanta,

amb les quals en el transcurs d'aquest any 89 farem una exposicio.

Sobre la segona questio que ha plantejat he de dir que ho tenim present

i jo penso que ho podrem resoldre; hem de facilitar el cami per a fer possible

la presencia catalana en aquests organismes internationals.

COKNI'.LLA

Jo voldria afegir un comentari i es que em sembla que per definir una

politica cientifica i una politica tecnologica que estigui d'acord amb aquesta

politica cientifica, no es to en compte, o al menys no ho he sentit aqui enca-

ra, una cosa que a tota Europa esta preocupant molt, que es el tema de la vetlla

tecnologica; es a dir, generar organismes, generar serveis que siguin capacos

de desxifrar, de detectar que s'esta fent en el mon i que pot tenir realment

un futur, no?.

Se que a Franca, en concret, aixo esta preocupant molt i que ha agafat

un model, el japones, que ha tingut forca exit en els darrers anys. A mi em

sembla que en el futur per a saber quina es la ciencia que s'ha de fer, d'acord

amb la tecnologia que el mercat demana, s'ha de saber que to exit en el mon.

Aleshores, a Catalunya no hi ha en aquests moments cap mecanisme per a

poder detectar quines son les tecnologies que tenen un futur i em sembla que

es un punt que s'ha de tenir en molta consideracio.

Coi'

Coneixer que es fa en ciencia, coneixer que to exit en el mon per alesho-

res fer aqui ciencia es un plantejatnent amb el qual jo personalment no hi es-

tic gaire d'acord, perque coneixer que es fa al mon, ja es coneix 1 si no es co-

neix aleshores es que no se amb qui estem parlant.

Es a dir, el cientific a Catalunya crec que esta comunicat, llegeix i assis-

teix a congressos, cursos, etc.; es a dir, que assa entats jo crec que n es-

tem, per tant no veig aquesta necessitat; potser, pero, no ho entes gaire be.

CORNHLLA

No, matisare perque potser no m'he explicat prou be. Ancm a veure:

les grans linies de la ciencia han d'estar relacionades amb la tecnologia que
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s'esta fent o sigui que hi ha d'haver una relacio entre la cicncia basica i la
ciencia aplicada. I les tecnologies que s'estan desenvolupant son aquelles
que les grans empreses estan portant endavant. Aleshores, es aixo el quc s'ha
do concixer, s'ha de saber quc s'esta fent; per exemple, sabem que nous ma-
terials es una linia d'investigacio que s'esta fens a tot el moil i quc les emprc-
ses estan seguint, pero s'ha dc saber quins productes concrcts, en aquesta li-
nia de nous materials, s'estan portant endavant, no?.

S'ha de saber quints linics de fotonica tenen inters per les empreses ja-
poneses i quc, per tant, faran un removiment del mercat que estimulara el
desenvolupament tecnologic i cientific. Es a dir, em sembla una mica, i re-
cuperant el quc ha dit el Doctor Tcjada, quc hi ha d'havcr una relacio entre
les empreses i la universitat de tal manera que la universitat sapiga en quip
sentit s'ha d'investigar. 0 sigui, en aquests moments, o d'aqui a uns anys,
lcs linics en les quals s'ha d'investigar son aquelles en les quals la tccnologia
demana que es facin productes. Aleshores, a Catalunva no hi ha un meca-
nismc que permeti determinar quins productes, quints tecnologies, no ja
grans linics sino coses concretes son les que tindran un interes en cl futur.
Aixo una mica es cl que nosaltres detectem a tota Europa, que hi ha aquest
interes i cm sembla quc aqui tambe hi hauria d'haver una iniciativa similar.

Si KRA

Be, com que has parlat de tccnologia, i sembla que sigui jo el qui ha par-
lat mes de tecnologia, et contestare. Jo no estic d'acord amb aixo; o sigui,
no estic d'acord amb que la cicncia que hem dc fer sigui aquesta o aquella
perque les industries son com son, no!. Jo no crec que la cicncia o sigui que
la politica cientifica que es faci a Catalunya hagi de venir determinada per
aixo. Al menys Jo he no dit pas aixo, ni molt menys; sino que crec quc la
cicncia que s'ha de fer a Catalunya ve determinada per uns altres factors, un
d'ells pot ser la ciencia que ja es fa o sigui la quc fa la gent, cis grups cientifics
quc tcnim aqui.

Una altra coca es la tccnologia. La tecnologia si que crec que ha d'estar
ja mes planificada en funcio de les necessitats economiques del pais perque
to una repercuss16 industrial mes immediata.

Jo diria que hi ha d'haver una graduacio entre la llibertat que deia cl
Doctor Barrera, la llibertat quc es plena per a la ciencia i la llibertat mes res-
tringida per a la tecnologia. Perquc hi ha unes aplicacions socioeconomi-
ques, industrials, que fan que es necessiti a vegades una determinada tecno-
logia i si no hi es, s'ha de fer. S'ha do demanar gent de fora que vingui perque
la faci, perque la necessita el pals.

Jo diria que s'ha de preservar la llibertat de la ciencia. Si nomes fem la
cicncia que necessitem per a fer una tccnologia de nous materials, mala-
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merit; potser si que farem un favor momentani al pais pet-6, a llarg termini,

li farem un trial favor. Queda clar?. Vull dir, que respecte el que s'ha de fer

en ciencia, jo diria, coin deia el professor Coy, que els cientifics de Catalu-

nya probablement saben prou be per on van cis grans trets, on hi han eis

punts en que es pot fer un avant, on es pot contribuir a fer avancar aquesta

ciencia.

Pet que fa a la informacio respecte les necessitats tecnologiques que de-

mana la industria, jo crec que si, que ja hi es. Potser si que caldria aqui fer

uns estudis mes detallats, no ho se; en particular potser si que aqui caldria

mirar cap on es va industrialment, quins son cis sectors que poden tenir per

a Catalunya mes pes i procurar desenvolupar tecnologies que puguin ajudar

a aquests sectors, potser si.

Que quedi clar que soc un defensor de la tecnologia i que la tecnologia
s'ha de fer en funcio de ics necessitats socio-economiques pero la ciencia
mai; vull dir que no crec en una ciencia dirigida.

TI D ADA

Dic que no se exactament el que estas client en quant a la .... ; a mi em
sembla que la intervencio que ell ha fet es fonamental.

SE.RRA

El que?.

TFJAI>A

La intervencio que ell ha fet em sembla clau i jo no se si ara, a Catalun-

ya, es el moment de parlar d'aquest punt; pero, evidentrnent, Si estem par-

lant de que no hi haura diners i tal, possiblement si anem a les rebaixes no

podrem fer aixo. En qualsevol cas, si volem fer una recerca innovadora, taut

basica corn aplicada, em sembla que ell ha parlat d'un punt clau que esta pas-

sant, no esta passant a Espanya, pero esta passant a tota Europa. Aqucsts

centres dels quals ell ha parlat, s'estan creant a Alemanya, s'han treat a

Franca, s'han creat a Estats Units i a nil cm sembla que els francesos i cis ale-

manys no aniran en contra seva.

SI?RRA

No, pero de quins centres em parles?
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Ti!JAUA

Estic parlant d'aquests centres de tenir la informacio, d'innovar. Que
es el que s'ha d'innovar?. I a aquesta pregunta, que es el que s'ha d'innovar,
en ciencia basica cm sembla fonamental pet-6 es que encara em sembla mes
fonamental en cicncia aplicada, en tecnologia.

Si RRA

Be, una cosa cs cicncia aplicada i 1'altrc cicncia basica. La ciencia es la
cicncia i la tecnologia cs la tecnologia, en tot cas.

TI JAl)A

Be, val. Ciencia basica i ciencia aplicada.

Si KKA

Malgrat que mai no poguem construir un accelerador al nostre pals, jo
tree que hi ha d'haver gent que faci particules ciementals. M'entens?, aixo
cs el que vuil dir. Vull dir, que si hi ha gent, un grup que, no ho se, cs bo en
rclativitat general tot i que probablement no hi haura cap industria al pals
que necessiti la tecnologia dedicada de la relativitat general s'ha dc donar su-
port a aquest grup; aixo cs el que vull dir.

Ti j A[),%

No estic dicnt que no hi hagi gent que investigui en relativitat general,
ern absolut, en absolut. Dic, que si es vol innovar, quan to dius que els inves-
tigadors a Catalunva tenen la informacio, aixo esta clarissim. No tots, hi ha
grups que, evidentment, degut als sous contactes internationals i als con-
gressos que asisteixen, sabcn que fer i fan. Aqui es fa cl quc es fa a fora, res
mes, pero aqui no s'innova, que es diferent, aqui no s'innova en ciencia ba-
sica, no s'esta innovant en ciencia aplicada i en cicncia basica cap a l'aplica-
cio. Be, dic la meva opinio, no s'innova. Si es vol innovar, a mi cm sembla
que la intervencio d'abans em sembla clau, s'ha de saber la informacio cap
a on es va, cap a quins productes.
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SERRA

Perdona, nomes he intervingut perque semblava que hi hagues una cer-

ta postura de dir: sapiguem on anem per fer una tecnologies determinades i

aixo ens dira quins punts de la ciencia hem d'estudiar, deixant els altres

apart. Aixo es el que m'ha semblat entendre a mi.

T1:JAIA

Aixo em sembla que no ho diu ningu.

SERRA

Be, be, si no ho ha dit ningu ho retiro, i hi estic completament d'acord,

eh?.

TEJA[)A

Sembla que la paraula clau en aquest debat es la paraula innovacio. Si

volem innovar, si volem fer nova recerca, pero nova recerca no solament

en...

SERRA

Entens el que vull dir?. Vull dir, si es fa ciencia es per fer quelcom, una

contribucio; vull dir, si son grups cientifics que no innoven en el sentit que

no fan un pas endavant, per mi son grups cientifics de segon ordre en tot cas,

pero no seran els grups cientifics que he dit que son bons.

CORNF.LLA

Voldria aclarir que no he dit en cap moment que s'hagi de marcar una

ciencia quc s'hagi de fer i una altra que no s'hagi de fer . Hi ha una ciencia ba-

sica..

Jo dic que realment es important per al futur quc hi hagi una relacio en-

tre les empreses i la universitat, es a dir, una relacio entre la politica cientifica

i la tecnologica , i que per definir la politica tecnologica cal saber cap a on

hem d'anar.
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SFRRA

Si senyor, si.

CORNELLA

I aleshores, el que passa moltes vegades, quan es marquen linies d'in-
novacio, de Ics clue no s'en sap res; es poden marcar les linies a grans trots
pero no es poden marcar els productes concrets en els quals ens hem de
moure i quc son capacos de fer alguna cosa en aquestes linies. Vull dir, pai-
sos similars a] nostrc, com Finlandia, paguen una serie de senyors que s'es-
tan movent, que estan recorrent tot el mon per a saber en quines arees con-
cretes es poden posar. Els japonesos, vull dir, les grans companyies paguen
a moltissimes personcs que estan sempre donant voltes pel mon, per tal de
veure quines tecnologies poden ells portar endavant i poden tenir un bene-
fici economic.

Aquest tema de la vetlla tecnologica, que aqui mai s'ha tractat, es una
cosa absolutament nova. Em sembla que es el moment en que instancies ofi-
cials o, diguem, les empreses mateixes ho tinguin en compte.

El problema esta en que les grans empreses japoneses poden fer aixo
perque tenen molts diners. Pero tal com comentavem abans respecte les pe-
tites empreses europees, que no poden fer aquest tipus de vetlla tecnologica
per elles mateixes per manca de diners, aleshores ho han de fer iniciatives
publiques. Aquest em sembla un tema com a minim interessant.

SF. RRA

Completament d'acord; posat aixi jo hi estic completament d'acord.

Coy

Si, pero tornant ara al tractament del teu plantejament, jo penso que
dins d'un regim d'autonomies, per exemple la universitaria, lcs universitats
en 1'exercici de la seva autonomia tenen molt a dir en aquest aspects. Es a
dir, esperar un unic organisms, sigui de la Generalitat, sigui de I'Estat, per
a informar ho veig massa encarcarat, seria massa burocratic perque aixo tin-
gues uns efectes positius. Be, aquesta es una impressio d'entrada. Jo crec
mss aviat que aquesta informacio, en quant a que es el que interessa o cap a
on s'han dc dirigir els esforcos, neix, primer, amb ]a informacio dels profes-
sors, dels cientifics ja implicats, pero a mss a mss ajudats pel primer, di-
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guem, organisme de de coordinacio que pot ser el seu propi organisms, si-

gui la universitat o sigui un departament o un institut o el Consell, etc. I, a

tries a tries, una CIRIT i tots els organismes que intervenen en aquest sentit.

Pero m'agradaria tries vcure-hi aqui tot un sistema multi-relacionat de for-

ces i d'accions, mes que esperar que vingui una especie de Godot, no?, i que

ens digui cap a on van les cores. Perque no crec que ni els japonesos ni a Fin-

landia vagin aixi. No ho se, tine aquesta impressio, no tine dades concretes

pero em sembla que...

Be, pero mes que una informacio, aqui crec que es l'aprofitament dels

treballs que es fan. Una cosa es que la recerca feta a la taula del laboratori o

a la taula de l'escriptori tingui un valor; el que passi d'aquesta taula a una li-

nia de produccio es un salt, es un gap que s'ha de fer i aquest salt implica evi-

dentment, experts, professionals que puguin fer aquest trasvassament i pot-

ser aixo si que manca, quasi estic segur que en manquen. Aleshores, actuar

sobre aquesta formacio de gent preparada per fer aquest trasvassament,

aleshores potser si que tambe ha de ser una prioritat d'una bona politica

cientifica d'inspiracio catalana, en aixo personalment hi estic d'acord.

Si KKA

Voldria afegir un ultim comentari a aixo que acabes de dir. Estic com-

pletament d'acord amb aquesta informacio i quan jo en la meva intervencio

he parlat d'apostolat es perque a vegades es to aquesta informacio i s'ha de

convencer a les empreses que tens aquesta informacio valida, que pots tenir

unes tecniques, uns productes, una tecnologia determinada, que hi ha nego-

ci a fer per una empresa. Aixo a vegades no es evident que el mon de les em-

preses ho comprengui.

ROCA

Hi ha una serie de cores que s'han anat client, que estan, jo crec, en re-

lacio amb la marginalitat, diguem-ne, de 1'estudi de la investigacio al nostre

pais i quan die el nostre pals no es solament a Catalunya sing a I'Estat espa-

nyol en general. Una marginacio que ara, cada vegada, es menys margina-

cio, pero s'arrossega des de fa potser tres o cinc-cents anys.

Aixo es veu en moltes coses; per exemple, aqui l'Oriol Bohigas ha par-

lat d'una coca que realment es escandalosa, i es que no es pot contractar en

situacio d'igualtat o fins i tot de prioritat a un investigador estranger a la

nostra universitat. Que jo sapiga hi ha una certa possibilitat dins de la Llei

de Reforma Universitaria que es utilitzada, crec, no sempre en aquest sentit,

de vegades si de vegades no. Pero es evident que en aixo no hi ha hagut, di-
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guem-ne, cap revolta, ningu s'ha queixat que aqui calia contractar gent de
primera fila per a formar escoles.

Tota aquesta situacio de marginacio, to a veure amb la debilitat de la
tradicio cientifica al pais, de les interrupcions fisiques i psicologiques multi-
ples que hi han hagut, no?. Fins i tot quan hi han hagut tradicions que han
reixit despres s'ha dit que no havien reixit o com en el cas famos de I'estada
de Prust a Espanya hi ha muntanyes de literatura client que va ser absoluta-
ment inutil, etc. no?. Quan resulta que per exemple la tradicio quimica a
Catalunya prove del fet que Carbonell i Bravo van estudiar amb el senyor
Prust, entre altres coses, no?. Vull dir que hi han, diguem-ne, confusions 1
aixo ha arribat fins gairebe 1'epoca actual.

I a 1'epoca actual, quan es parla per exemple de transferencies, e's que
l'Estat espanyol to algun compromis en quantitats per invertir en recerca?.
Si algun dia discutissim s'hauria de discutir en relacio amb el que s'ha gastat
pet-6 mai en relacio a cap compromis perque, que jo sapiga, a la Llei de ]a
Cicncia no s'estableix cap compromis concret, percentual, que 1'Estat espa-
nyol gastara tant en recerca, no?, que lo sapiga, potser estic equivocat, ja
m'ho discutireu.

El fet que ]'Institut d'Estudis Catalans, poseur per cas, estigui durant
un any o dos amb greus problemes, sense que hi hagi cap reaccio no es que,
hi haguessin d'haver manifestacions ni res d'aixo, pero lo no he vist articles,
per exemple at diaris o a 1es revistes, he vist escrits de membres de l'Institut,
aixo si, pero no he vist cap opinio ni debat sobre aquest tema. Simplement,
l'opinio publica ho ha passat amb una certa tranquil-litat; si l'Institut hagues
desaparegut, quasi, quasi potser no hauria passat res.

Es clar, tot aixo vol dir que totes les iniciatives, de promoure la recerca,
d'aconseguir diners per a la recerca, han d'anar acompanyades for4osament
per fer participar, de convencer a la societat civil, no parlo de la militar per-
quc no m'interessa, pero sobretot a la societat civil del pais que la ciencia es
convenient 1 es necessaria. Jo no se si es un problema de divulgacio; no se
exactament com s'ha de fer. Aixo ho pollen fer organismes de govern pero
no se si ho han de fer; pero institucions en certa manera independents corn
l'Institut si que poden tenir a les sever mans un reptc com aquest.

V II A HORS

Era senzillament per aclarir una mica, em penso, aquest aspecte de la
informacio tecnologica exterior. Jo he estat quaranta anys a la industria i un
dels problemes que hi havia a la industria era l'espionatge industrial, es a dir,
que aquesta informacio ratlla moltes vegades amb l'espionatge 1 el let es que
els primers que van organitzar aixo van ser els japonesos, i els japonesos ho
van realitzar precisament per aixo, ho van fer des del punt de vista de l'es-
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pionatge industrial. Els altres s'han volgut defensar, i sembla que a Franca

i d'altres paisos s'han organitzat alguncs d'aqucstcs coscs pero em penso que

s'ha de tenir molt dc compte quan es parla d'aixo perque cstem sortint, po-

driem dir, de la legalitat intcrnacional.

TURA

Be, jo nomes volia dir respecte del que s'ha dit abans de ]a cosa tecno-
logica, de les innovacions, que es la mateixa comunitat cientifica ]a que diu:
ara potser hauriem do millorar aquest productc, hauriem de millorar aixo,
i aleshores son els mateixos cientifics que proposen, almenys en el camp que
jo participo, cada any i un any per l'altre a ]a Cornunitat Europea que es qui
tc cis diners i als representants dels Estats, que s'ha de millorar.

No hem d'esperar per veure que farem, que ens diguin que s'esta fent;
tothom sap mes o menys que s'esta fent. L'onic que es dernana es que es mi-
llori una mica un productc o una activitat, i aleshores es financi, si cs que no
s'ha fet. Aixo al menys a la Comunitat va aixi, i els jurats som nosaltres ma-
teixos que dotem els programes i aleshores hi ha una serie de limes quc es
poden anar obrint i ampliant constantment segons les neccssitats de la socie-
tat. A mi em sembla quc cs aixi i no hem d'esperar cl paternalisme de la Ge-
neralitat ni el dirigisme; em sembla que es mes estimulant aixo.

CASAS A5

Jo he de dir que m'he animat, m'ha animat una mica la intervencio de

n'Antoni Roca, perque ja m'estava sentint molt mes envellit del quc real-

ment soc, perque em veia cl mes pessimista do tots entre els optimistes do la

joventut que hi ha aqui, i jo cm sentia mes pcssimista, i veig que I'Antoni

Roca Lambe ho es una mica de pcssimista.

Aqui hi ha una serie d'elements que s'han de tenir en compte o al menys

s'han de tenir en compte per a Iluitar-hi en contra o per prevenir-se'n. En Jou

ha parlat del discurs del Conseller de Cultura, la setmana passada, en que

parlava de la ciencia com a cultura. Per ara, ]es intervencions del Departa-

ment de Cultura dc la Gencralitat, perdo, no era aquest Conseller, eren

consellers anteriors, no ens halt tingut mat en compte per a res. Van crear un

Comitc Assessor del Departament de Cultura; segons tine entes, els mem-

bres d'aquesta comissio assessora cobraven 40.000 pis cada rues. L't nic

cientific, no, tecnoleg que hi havia o enginyer, no arquitecte, era cl Racione-

ro, el Racionero, el d'aqui, en concepte de novel-lista, no en concepte d'en-

ginyer.

Aqui s'ha parlat dc si hi seriem a temps d'establir una ciencia catalana
o ones directrius de politica cientifica catalana o ones directrius d'inspiracio
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catalana sobre politica cientifica abans de 1'Acta Unica, etc. Be, jo no crec
que amb l'Acta Unica es dissolgui el CNRS, ni es dissolgui cl Centre de la
Recerca del Paisos Baixos, ni es dissolgui el Consejo de Madrid, etc. De ma-
nera que en realitat, de ser-hi a temps hi podriem ser-hi si les circumstancies
ho permetessin, pero les circumstancies en principi no ho han de permetre.
Per quc?, pcrque ]'Europa no es ]'Europa do Ics Nacions!, es ]'Europa dels
Estats.

I, quan la Generalitat dicta una llei sobre ca4a d'ocells quc permet uti-
litzar el vesc, per cacar-ho tot, la Comunitat Economica Europea es dirigeix
a l'organisme oficial de Madrid que es cuida d'aquestes coses i quc es diu
ICONA pcrque digui a la Generalitat, al seu Departament d'Agricultura,
quc el dccrct tal, que permet cl vesc, es un decret que no esta d'acord amb
la Comunitat Europea, etc. Es a dir, que la Comunitat Economica renya a
la Generalitat fent servir ICONA d'intermcdiari.

Be, be, i la Comunitat Economica Europea to uns ajuts per a Ies regions
deprimides i a ics regions no se que, que van servir fa dos o tres anys per
arreglar la carretera que anava de Terol a Castello de la Plana, per la qual no
s'hi ha passat mai; sembla quc ho necessitava aquella carretera, molt be,
molt be. I ara, aquests diners serviran per a fer la via estreta de Madrid a Se-
villa, ch?. I cl President Pujol parla de ]'Europa de les Regions i presenta no
se quina pscudo-candidatura per m, se quin pseudo-carrec i es el Rodriguez
do la Barbolla i els seus amics cis qut 11 foten enlaire ]a maniobra; be, la ma-
niobra la foten cls altres, es a dir, fa cinccents anys que tenim Les de perdre
i seguim tenint les de perdre, i les coses van aixi.

1, naturalment, jo he comen4at client que no parlaria de la meva edat,
que ja es pessimists, desenganyat de... pero, el que vull dir aqui es que s'han
de tenir presents totes aquestes circumstancies quc dificulten lcs nostres ac-
cions des d'aqui.

1, a part de la Cornunitat Economica Europea, es fa el Tractat Bilateral
de Coopcracio Cientifica i no se quc, Hispano-austriac; Austria no esta din-
tre dc la Comunitat Economica Europea. Aquest tractat bilateral permet ac-
cions coordinades de recerca Espanya-Austria, molt be, molt be. N'hi ha
una vintena d'aprovades, una vintena, de les quals tres son de Catalunya i
totes les altres son de Madrid. El fet es el seguent: es que a Catalunya ni ens
n'assabcntem dc que hi hagi un tractat bilateral de coopcracio hispano-aus-
triaca, es clar, ni ens n'assabentem.

Be, penso la CIRIT si que podria assabentar-nos d'aquestes coses. I
amb aixo jo acabo.

ROCA

Es clar, aquesta marginacio que to la cicncia fa que no hi hagi voluntat
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per a fer aquestes coses, perque la Generalitat fa coses que teoricament no

podria fer. El President Pujol ha anat per tot Cl mon, ha signat convenis i

despres de vint viatges han dit; home!, nomes un cert tipus de convenis o un

no se que, no?. Excepte amb els xinesos que son molt cap-quadrats per

aquestes coses i s'hi han negat ells, sembla ser que la Generalitat, per la via

de la practica, s'ha atrevit a anar com qui diu una mica mes enlla i en alguns

casos suposo mes enlla.

Ara, en temes de ciencia jo crec que no s'hi ha atrevit en absolut, s'ha

quedat aqui; malgrat totes les limitations diguem-ne legals quc existeixen si

hi hagues voluntat de fer-ho, s'haurien pogut fer, al menys alguns. Ara,

aqui el que passa es que la Generalitat i qualsevol govern a Catalunya i fins

i tot crec que a Espanya tambe, una accio d'aquest tipus no la pot emprendre
en la mesura que no senti un suport, que no hi hagi un sector de gent amb
poder, amb capacitat de resso i com que no existeix aquest sector perque els
cientifics fins fa deu anys al nostre pais, a Espanya en conjunt i a Catalunya
sobretot, diguem-ne eren un sector marginal, testimonial gairebe doncs
passa aixo. Pero ara les coses crec que ja no son el mateix; aquest suport jo
crec que hi scria.

GIRAI.T

Be, jo volia intervenir no pel que s'acaba de dir ultimament sino per
aquella qucstio anterior de la divulgacio i que podria ser una de les tasques
de l'Institut, potser fer rasca de divulgacio; be, d'alguna manera a traves do
les filials ja es fa divulgaci6.

Ara be, l'Institut si que to present que no s'ha cuidat prou de donar una
imatge, no ja del que podria ser l'Institut sino del que, encara que sigui pot
i escarransit, ha realitzat l'Institut. Per exemple, avui o qualsevol dia
d'aquests si tenen l'oportunitat de visitar la casa, veuran les nostres instal-la-
cions de pantalles d'IBM, els nous ordinadors, etc. D'aixo, el pais no en sap
res i valdria la pena que ho conegues.

Cada dia, cada setmana, la pissarra que hi ha al vestibul porta un seguit

de conferencies, de temes prou interessants de la respectiva especial itzaci6

quc demostren com l'Institut, per compte propi, pero sobretot per les filials

porta una Vida prou intensa, prou activa i el pais tampoc no en sap res, 1 es

culpa nostra evidentment. Personalment, com a President de l'Institut, me

n'acuso i al mateix temps vull donar una excusa, una excusa que ja estic can-

sat de repetirla.

A nu personalment, sense els Estatuts nous a les mans, no em ve de gust
de dir a "La Vanguardia", senyor Martin, posi aquest anunci de les confe-
rencies de cada dia; enviar una nota a "1'Avui", reprodueixi aixo, etc. Jo es-
pero tenir els Estatuts i llavors ho podrem fer. Dc totes maneres, tenint en
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compte el temps que ha passat, ho hauriem d'haver fet sense esperar els Es-
tatuts, que potser arribaran la setmana dels tres dijous.

Be, si us sembla , cloem l'acte. Moltes grades per la participacio I per
tot.
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