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per
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Vice-president de la Comissio Interdepartamental de Recerca i Innovacio

Tecnologica, CIRIT, de la Generalitat de -Catalunya

Membre de la Seccio de Ciencies de I'IEC

Sr. President, Sr. Secretari General de l'Institut, senyores i senyors, es

per a mi un plaer posar al seu abast tota la informacio sobre allo que ha

fet i allo que pensa fer, en materia de politica cientifica, la Generalitat

de Catalunya i, potser, aprofitar l'avinentesa per fer la defensa de la

ciencia i de la tecnica, tan vitals per al futur de Catalunya.

Consideracions previes

D'entrada, fare unes consideracions previes, tot intentant d'esser breu

en el conjunt de 1'exposici6. Aquestes consideracions son les seguents.

Per a poder fer una politica cientifica son necessaries, essencialment,

tres coses: disposar d'un mare legal, tenir recursos -personal, instal-la-

cions, infrastructura, ...-, i tenir un programa d'actuacio, i, evident-

ment, per sobre de tot, tenir voluntat de fer aquesta tasca, aquesta

politica cientifica.
0 sigui, dit amb altres paraules i simplificant, s'ha de poder fer, s'han

de tenir els mitjans i s'ha de saber que es vol ter. Es evident, d'altra

banda, que aquests tres conceptes estan interconnectats i, en certa

manera, no es poden diferenciar ni separar absolutament Fun de 1'altre.

Voldria comencar dient que la ciencia i la tecnica formen, 1 han de

formar cada vegada mes, una part molt important de la cultura. La

ciencia i la tecnica son cultura, em complau de fer aquesta exposicio

precisament en el marc de l'IEC i davant aquest auditori de persones

vinculades amb la ciencia i la cultura en el sentit mes ampli. La civilit-

zacio, tal corn 1'entenem avui, no pot esser compresa sense el fet cien-

tific i tecnic que tant ens influencia; de fet, el coneixement i el metode
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cientifics, bases de la nostra cultura cientifica, marquen d'una manera
decisiva l'orientacio intellectual, politica, material i adhuc moral de la
nostra evolucio social.

Malgrat les dificultats de tot ordre que ha hagut de superar, Catalu-
nya sempre ha estat un pais d'avantguarda pel que fa a la cultura cien-
tifica i ha de vetllar moltissim pel seu desenvolupament cientific i tec-
nic, per tal d'assegurar el seu futur com a comunitat amb personalitat
propia i continuitat historiques. Crec que, de fet, som la primera Comu-
nitat Autonoma de I'Estat que ha endegat una infrastructura de politica
cientifica, per be que minima i modesta, i que ha buscat recursos per a
empenyer explicitament el tema de la recerca i de la innovacio tecnolb-
giques. El nostre objectiu ha d'esser fer arrelar al nostre pais una recerca
cientifica i tecnica fonamentalment vinculada a les necessitate vitals de
Catalunya. Caldra, per tant, aprofundir en els coneixements que com-
portin la utilitzacio racional del medi, el millorament de les conditions
de treball i de la qualitat de vida, i l'increment de la riquesa, tenint com
a finalitat la realitzacio personal de cada home i cada dona i la col•lec-
tiva de la nostra comunitat nacional.

L'estructura organitzativa que tenim a Catalunya en aquest moment
per a impulsar i coordinar la recerca es la Comissio Interdepartamental
de Recerca i Innovacio Tecnolbgica de la Generalitat, CIRIT, abreuja-
dament.

Aquesta Comissio -potser val la pena de recordar-ho- es formada
pels representants de diversos Departaments del Govern de la Genera-
litat: els Departaments d'Ensenyament; d'Industria i Energia; d'Econo-
mia i Finances; de Politica Territorial i Obres Publiques; de Sanitat i
Seguretat Social; de Comers i Turisme; D'Agricultura, Ramaderia i
Pesca; de Treball. Es presidida pel President de la Generalitat, to un
Vice-president i en forma part tambe, a mes del Secretari, el President
del Consell Cientific i Tecnologic. Aquest es un consell assessor, format
per personalitats dell diversos ambits i sectors de la vida cientifica i tec-
nologica del pals -el Decret de creacio especifica que amb l'especial
contribucio de l'Institut d'Estudis Catalans, de les Universitats i dels
centres de recerca-; es el Consell que ha d'orientar la politica cientifica
de la Generalitat.

Financament de la recerca

A nivell d'Estat

Dit aixo, crec que he de comencar emmarcant el tema de la recerca
des del punt de vista general dels recursos en el conjunt de l'Estat, fent
referencia tambe a alto que passa a 1'exterior.
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Es ben sabut que els recursos destinats a la recerca -des del punt de

vista economic-, s'expressen generalment com a tant per cent de la

renda nacional, del producte nacional brut, o del producte interior brut.

Son conceptes semblants per be que no equivalents i, segons els paisos,

hi ha el costurn de referir-se als uns o als altres.

Sobre la renda nacional, per exemple, la Unio Sovietica hi dedica el

4,8%; la Republica Democratica Alemanya, el 4%; Hongria, el 3,4%, i

Espanya aproximadament el 0,3%.

Sobre la participacio del producte nacional brut, la Republica Fede-

ral d'Alemanya hi dedica el 2,4%; els Estats Units, el 2,3%; Holanda, el

2,2%; la Gran Bretanya, el 2,2°x°; Israel, 1,2%; Italia, 1'1,1%; Irlanda, el

0,95%; Espanya, el 0,35%, aproximadament.

Referit a la participacio en el producte interior brut, Suissa, el 2,3%;

el Japo, el 2%; Franca, 1'1,9%, amb un fort increment des de fa poc

temps; Noruega, 1'1,5%; Dinamarca, 1'1,3%; Mex:ic, el 0,7%, i Espanya,

una altra vegada, el 0,3%, amb un lleuger increment des de fa un any

cap aqui.
Per tant, a nivell de 1'Estat, el percentatge que hom destina a la re-

cerca es de I'ordre de la desena part del que hi destinen als paisos mi-

nimament desenvolupats!

A Catalunya

Per tal de fer una valoracio de la situacio present i del futur en el

financament de la recerca a Catalunya, m'agradaria d'ensenyar-los un

grafic perque hom vegi clarament on som, on haur.iem d'esser i la manera

com podriem anar de la situacio actual a la situacio futura desitjada.

En primer Hoc voldria exposar-los les dades seg1ients: com que la base

mes habitual a la que es refereixen les dades de politica cientifica es el

producte interior brut, comencare donant les xifres aproximades del

producte interior brut d'Espanya. Cal dir que, si analitzem aixo una

mica a fons, les xifres que horn troba sempre son mes o menys diver-

gents. Em fa l'efecte que la determinacio del producte interior brut,

almenys en aquest pals, no es una ciencia exacta.

L'any 80, el producte interior brut era, aproximadament de dotze

bilions de pessetes. Ara, a 1'any 82, el producte interior brut es pot

considerar de setze bilions de pessetes. Suposant que la participa-

cio de Catalunya, respecte al total de I'Estat, sigui del 20% -les xifres

varien si hom considera la poblacio o 1'apor-:aci6 economica-, el

producte interior brut de Catalunya, aquest an, seria de tres bilions

de pessetes. Suposern que un objectiu normal a assolir sigui que

la recerca, en el conjunt de I'Estat, arribi a un percentatge d'in-

versio comparable al dels paisos de situacio economica similar 1 amb



20 GABRIEL FERRATE I PASCUAL

un desenvolupament cientific i tecnic de l'ordre que ens correspon;
aquest objectiu ens porta a considerar, com a valor mitja desitjable, el
2% del producte interior brut. El 2% del 20% del producte interior brut
d'Espanya que correspon a Catalunya son uns seixanta mil millions de
pessetes. Ara be, horn pot afirmar que, dels diners que un pais d'una
economia de mercat similar a la nostra destina a la recerca cientifica, un
50% aproximadament els inverteix al sector public, i l'altre 50%, el sec-
tor privat. La inversio publica a Catalunya -1°i° del producte interior
brut- hauria d'esser per tant d'uns trenta mil milions de pessetes, en
pessetes de l'any 82.

Les linies continues del grafic i fins 1'any 81, aproximadament, asse-
nyalen allo que ha dedicat I'Estat a la recerca a Catalunya i, per tant,
hom ja veu la diferencia enorme entre la situacio en que estem i la situa-
cio en que haurem d'estar -1% del producte interior brut-. Es evident
que, per a sortir d'una determinada posicio i arribar a una altra, no hi ha
cap llei matematica. Es un problema de politica, un problema de dispo-
nibilitats. Una proposta tan bona o tan dolenta com qualsevol altra es la
d'intentar de fer una corba d'enllac, mes o menys suau des de la situacio
en que hom esta fins a la que horn voldria estar. La linia continua supe-
rior es la que representa la meva proposta d'allo que hauria d'esser;
pero, per desgracia, pot esser que no hi arribern perque no es suficient
la voluntat si hom no disposa dels recursos necessaris per a dur a temme
allb que vol fer. D'on poden venir, aquests recursos? Poden venir directa-
ment de I'Estat -en aquest moment, hi ve'nen practicament tots- o
poden esser recursos que el Govern i el Parlament de Catalunya hi dedi-
quin a traves dels pressupostos.

Tornem al grafic. A la ratlla de sota de tot hi figura el diner que hi
dedica, o que hi hauria de dedicar, la Generalitat. La corba, del 80 al
81, 1'he exagerada perque el pressupost de cinquanta milions que va
aprovar el Parlament no es veuria...

La linia continua de sota es el diner que hi podria haver, idealment,
procedent dels recursos propis de la Generalitat, sense comptar amb els
traspassos. Dc tota manera, pero, i un cop es produeixin progressiva-
ment els traspassos, el diner traspassat 1'hem de considerar directament
rota el control de Catalunya dedicat a politica cientifica, de la manera
que es indicat per la linia intermedia del grafic. Es evident que si 1'Estat,
tal com diu la Constitucio, to a competencia exclusiva la promocio i la
coordinacio general de la recerca, un bon metode per a coordinar i,
sobretot, per a promoure, es a traves dels diners. per tant, hem d'adme-
tre que hi hagi una part de recursos de I'Estat directament assignats per
a promoure la politica cientifica a Catalunya amb un concepte global
d'Estat; hi poden haver, en efecte, temes o problemes d'ambit interna-
cional o estatal, 1 per aixo hem d'admetre l'existencia d'aquests recursos.
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E^ ig. 1.

La discontinui:tat de 1'any 84 --no se corn exDressar-ho graficament,

es perque entra en funcionament el nou procediment de finan4ament

previst a 1'Estatut de Catalunya i, per tant, ja perd sentit, en certa mane-

ra, saber el diner que procedeix de traspas i el diner que ve de recursos

propis.
Aixi, doncs, en xifres, aquesta corba corresFon a una aportacio dc

cent milions per a 1'any 81 -que, de fet, va esser de cinquanta-, de mil

cinc-cents milions per a l'any 82, i de quatre mil cinc-cents per al 1983.

De fet, aquesta es una corba ideal i la realitat no sabem com sera.

Nivells d ' actuacio

Ara be, parlant del diner que hom necessita, cal preguntar: diner,

per a fer que? Quin tipus d'accions cal fer? Primer, voldria dir ---i

perdonin-me per emprar un simil matematic, despres ja ho dire d'una

manera mes literaria- que la politica cientifica ^--s una funcio no finial

dels recursos que hom to i de la situacio juridica en la qual hom esta.

Es a dir, si ja s'haguessin produit els traspassos i els diners fossin cone-

guts i suficients, la politica cientifica que podriem plantejar seria dife-

rent de la que podem plantejar en aquest moment.
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Per tant, donat un cert nivell de recursos sobre els quals hom pot
incidir, hom nomes pot fer un cert tipus d'accions. He dividit en quatre
els nivells d'actuacio que ara per ara, amb els recursos previstos de pro-
cedencia de la Generalitat i els que procedeixin posteriorment de
traspassos, es poden considerar. Aquests nivells son: el nivell A, que es
el programa minim; el nivell B, programes prioritaris; el nivell C, infras-
tructura, 1 el nivell D, accions concertades.

El programa minim . Amb aquest programa hom intenta d'ajudar a la
consolidacio i eficacia d'allo que ja existeix. No es creen coses noves;
no es creen nous centres ni s'amplia la plantilla d'investigadors; es tracta
de suplir o de completar 1'acci6 del Govern central a traves d'ajuts i
d'actuacions puntuals que permetin de superar les necessitate mes
urgents i les mancances de la nostra infrastructura de recerca. Es evident
que, a traves de beques a l'estranger, ajuts individuals i institucionals,
etc., hom pot fer una tasca important que beneficia un gran nombre de
membres de la comunitat cientifica ja existent.

Aquest tipus d'accio, al nivell de programa minim es el que ha fet
la Generalitat en utilitzar els recursos assignats aquest any.

El segon nivell al qual m'he referit es el de programes prioritaris.
El nivell de programes prioritaris tracta de financar, orientar i coor-

dinar la tasca de grups de recerca ja existents, no necessariament for-
mats per persones vinculades a una mateixa institucio -crec que hem de
fer caure les barreres, molt sovint artificials, que hi ha entre diverses ins-
titucions i que no els permeten la cooperacio- per tal d'assolir objectius
cientifics i tecnologics concrets d'interes prioritari per al desenvolupa-
ment de Catalunya. Son accions que comporten, en general, compromi-
sos de durada superior a un any, pero limitats en el temps. A tall
d'exemple, hom pot impulsar temes concrets relacionats amb l'energia,
les primeres materies, la sanitat, etc.; es a dir, tot allo que hom consideri
que es prioritari en un moment determinat.

L'altre nivell es el d'infrastructura . Amb el nivell A i amb el nivell B
no ha estat creada infrastructura; hom ha ajudat a funcionar allo que ja
existia. Aquest nivell preveu la creacio i el manteniment d'infrastructura
de recerca, com ara nous serveis o centres, o ampliacio dels existents,
tant en edificis i material cientific com en personal. Aquests programes
permetrien d'enviar selectivament persones a formar-se a 1'estranger en
temes especifics, preveient-ne la tornada per a treballar en programes
concrets, o en la nova infrastructura que hagi estat creada.

Finalment, el nivell D, que correspon a les accions concertades, pre-
veu l'estimul de la recerca per a impulsar la innovacio tecnologica. Els
programes poden esser establerts en col•laboracio amb institucions
publiques 1 institucions no publiques.
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A la taula seguent poden vostes observar els deferents nivells d'actua-

cio: A, B, C i D, i els anys corresponents, amb la xifra ideal de recursos

que crec que Catalunya ni hauria de dedicar.

TAULA

Nivells d'actuacio Nivells Anys

1981 1982 1983 1984

Nivell A: Programa minim A 50 + 50 250 500 (3 500)

Nivell B: Programes prioritaris B 500 1 500 (4000)

Nivell C: Infrastructura c 750 2 500 (5 500)

Nivell D: Accions Concertades 1) 100 100 (2 000)

Total 1 500 4 600 (15 000)

Si algu hi to interes -jo crec que en aixo no va'. la pena que ni hi allar-

gui ara-, tine la manera de justificar per que aqu^stes xifres son les que

son, i no unes altres, en funcio de relacions o ratios , diguem-ne, que son

evidents en llurs principis. Per exemple, horn no pot incrementar massa

el diner per a programes prioritaris fins que no hi hagi una infrastructu-

ra humana capac d'executar-los; hom no pot incrementar les despeses

de manteniment fins que no hi hagi la nova infrastructura creada. La

relacio de diner operatiu a diner d'infrastructura tambe ha de tcnir un

cert valor, que ara per ara no te. Aixi, una dada caracteristica a les uni-

versitats, no solament de Catalunya, sing d'arreu de I'Estat, 6s clue el
80, 85 o 90% del pressupost es dedica a pagar personal, i resta nomes

una quantitat ridicula per a pagar les despeses quc es deriven de les acti-

vitats que aquest personal pugui tenir. Aixo es molt similar en els

centres de recerca.
El concepte que m'agradaria de deixar clar :s que el repartiment

entre els diversos nivells es no-lineal; en cl sentit que, segons la quantitat
global que horn hi dediqui, les activitats d'alguns d'aquests nivells no es

poden fer. Es evident que amb els 50 milions que la CIRIT tc enguany,

seria il-lusori de polar en funcionament una infrastructura ja existent.

En aquest sentit he de dir que l'actuacio de la Comissio Interdeparta-

mental, aquest any, ha estat exclusivament en cl nivell A, a traves dc les
accions seguents: han estat atorgades beques d'estudi a l'estranger; han

estat donats ajuts a la recerca; horn ha organitzat cursets espccialitzats a

carrec de cientifics residents a l'estranger -aquests cursets han estat orga-
nitzats a traves de les Societats filials de l'Institut d'Lstudis Catalans

Hom ha donat suport a la revista "Ciencia" 1 tarrmbe ajuts institucionals
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i de millora de serveis. Aixi mateix han estat convocats premis per a
fomentar l'esperit cientific entre la joventut, i hom ha atorgat ajuts a
congressos i a reunions cientifiques.

La despesa que hom compromete en el darrer exercici, fou per da-
munt dels cinquanta milions aprovats pel Parlament de Catalunya; es
evident que una politica de beques comporta una programacio en el
temps que no coincideix, necessariament, amb el calendari anual i, per
tant, cal desencadenar accions confiant que el Parlament, 1'any seguent,
mantindra i minimament ampliara els recursos disponibles.

Han estat donats mitjans perque hi hagi personal investigador que
vagi a formar-se a l'estranger. La comunitat cientifica no pot quedar
tancada, s'ha de relacionar amb la de fora. En aquesta linia tambe
hom ha fet venir de l'estranger persones de rellevant nivell cientific per
tal de fer cursos; son els que hem organitzat a traves de 1'Institut d'Es-
tudis Catalans. Han estat duts a terme cursos dins els diversos ambits de
la biologia, de la matematica, de la quimica, 1'enginyeria, la geografia,
etc. dels quals aquest auditori ja n'esta prou assabentat.

Cal tambe esmentar el suport a la revista "Ciencia". Es evident que
era important d'ajudar Tunica revista de divulgacio cientifica que hi ha
en catala, completament autoctona, per tal que arribes a tots els ambits
de Catalunya. Hom compra exemplars de la revista "Ciencia" que son
distribuits als centres de BUP i de formacio professional de Catalunya,
als museus, a les facultats, i a totes les biblioteques i entitats publiques
relacionades amb la recerca.

Quant als ajuts per a completar fons bibliografics i de documentacio,
el criteri ha estat de col-laborar per a pal-liar els molts forats que hi ha
a les biblioteques existents: col-leccions interrompudes, llacunes, etc.
En particular, em plau de poder-vos anunciar, que hem aprovat un ajut
per tal de refer la biblioteca de Pompeu Fabra, que es trobava a les ofi-
cines lexicografiques de l'Institut la qual fou malmesa pels efectes de la
guerra civil.

Una altra de les actions de la Generalitat de Catanulya ha estat
d'atorgar premis per a fomentar l'esperit cientific entre la joventut. El
seu objectiu es evident: Catalunya sera quelcom en I'ambit cientific si
la joventut hi creu i s'hi dedica, per tant, tot el que hom faci per a pro-
moure, entre els nostres joves, la 11-lusio d'esser futurs investigadors, es
important. Amb aquesta intencio han estat convocats aqucsts premis.
Son vuitanta, i hem intentat que, fins on fos possible, n'hi hagues alme-
nys un per a cada comarca.

Vull aprofitar l'avinentesa per dir que, en aquest exercici del 1981, la
CIRIT no ha fet cap despesa per a la seva propia infrastructura; es a dir,
que tot el diner que hem tingut, ha estat repartit; no han estat pagats
ni un viatge, ni una retribucio economica, ni despeses de secretariat.
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Filosofia d'actuacio

Si vostes m'ho permeten els fare algun aclariment sobre la filosofia

que hi ha darrera algunes de les actuacions que .gem fet, els quals, en

certa manera, poden il•lustrar sobre corn veiem els problemes. En els

ajuts a la recerca, els hem donat sempre a traves de convocatoria pu-

blica, es a dir, totes les actuacions de la Comissio Interdepartamental de

Recerca i Innovacio Tecnologica han estat fetes a traves de crides publi-

ques en el Diari Oficial de la Generalitat ; i de totes les distribucions de

diners que han estat acordades corn a resultat d'aquestes actuacions,

n'ha estat donada sempre informacio publica, no solament a traves del

D.O.G., sing tambe per mitja de la revista Ciencia . Dit aixo, tambe

voldria afirmar que aquest ajuts son donats, tal corn es previst a les

bases, directament als investigadors, independentment de l'estructura

jerarquica de la universitat o dels centres. Aixo pot semblar estrany,

pero els qui coneguin l'estructura quc tenim avui dia als centres de

recerca i a la universitat ho entendran.
Ens ha semblat important de donar l'oportunitat a tots els investiga-

dors, independentment del seu hoc jerarquic, de poder-se presentar

directament i acudir a la Generalitat per a llurs peticions d'ajut. Els

ajuts han estat avaluats per comissions d'experts, en funcio de l'interes

del terra que presentaven i del curriculum de les persones que els
sol-licitaven.

Quan han estat convocats ajuts institucionals, hom ha intentat, a
traves de les bases del concurs, de posar d'acord grups d'investigadors
que estiguessin treballant dispersos, perque unissin llurs esforcos per tal
de dur a terme una tasca comuna, i per tal d'intentar, aixi mateix, que
aquest ajuts fossin donats a aquells projectes que poguessin revalorar
materials i equips ja existents pero infrautilitzats per manca d'infras-
tructura humana o d'altre tipus. En altres paraules: per a catalitzar
l'aprofitament de recursos mes importants, bloquejats per causes
diverses.

Aquesta es la politica que des de la Generalitat entenern que horn ha
de dur a terme quan els recursos son limitats i les necessitats son grans.
Els traspassos en materia de recerca -que han d'esser totals, en concor-
danca amb la competencia exclusiva que ens atorga l'Estatut-, i la
correccio per part de l'Estat dels evidents desequi:.ibris territorials exis-
tents, ens haura de donar els recursos materials que requereix la politica
cientifica a Catalunya. Treure'n el maxim profit i posar la recerca al
servei del nostre pais, sera la nostra responsabilitat.

Moltes gravies a tothom.


