L’Observatori de la Recerca avalua els últims 25 anys de ciència a Catalunya

La tasca científica de l’Institut d’Estudis Catalans
protagonitza el segon Cafè de la Recerca
L’estudi i la divulgació científica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i en
particular la tasca realitzada pel seu Observatori de la Recerca van
protagonitzar el segon Cafè de Recerca impulsat per la comissió de
Fundacions de Tecnologia i Recerca de la Coordinadora Catalana de
Fundacions. David Serrat, secretari científic de l’IEC, i Llorenç Arguimbau,
coordinador de l’Observatori, van conduir aquest col·loqui reservat als
membres de fundacions.
David Serrat va recordar en la seva intervenció que l’Institut d’Estudis Catalans
va ser conscient de la importància de la ciència des de la seva fundació quan
l’any 1907 ja va crear un institut de recerca. També des del principi va constituir
una secció pròpia.
L’Observatori de la Recerca és l’eina que permet analitzar l’estat de la ciència a
Catalunya amb una base de dades actualitzada. Llorenç Arguimbau va
enumerar els avanços assolits en els darrers 25 anys des de que es va crear
aquesta IRIT en capítols com les patents o les publicacions en revistes de
referència internacional. Altres instruments que fa servir l’IEC per prendre el
pols a la ciència i la recerca són el Meridià, un cens de les 16.000 empreses
dels Països Catalans que fan recerca i el propi bloc de l’Observatori, amb 4.000
visites mensuals, i els Raports de la Ciència, creats l’any 1990 i que han
incorporat temes més recents com la nanociència i la nanotècnica.
Els Cafès de Recerca pretenen també enfortir el coneixement del sector i de les
fundacions que formen part de la Coordinadora, de manera que en cada
trobada hi ha una exposició resum d’una de les associades. En aquest cas va
ser Susana Sánchez, directora de la Fundació Centre d’Innovació i Tecnologia
qui va explicar abastament el que fa aquesta oficina de transferència de
tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya.
La seva finalitat és posar a l’abast de les empreses el resultat de la recerca
universitària, amb un creixement del 3 per cent anual en un àmbit que ocupa
uns cinc-cents investigadors.
El president de la Coordinadora Catalana de Fundacions, Pere-A Fàbregas,
que va obrir la jornada, es va felicitar que el 70 per cent de les fundacions

catalanes de recerca sigui membres de la Coordinadora i va instar a consolidar
aquests Cafès de Recerca “perquè fomenten el debat i la reflexió, fora de la
clàssica conferència magistral”.
La Comissió de Tecnologia i Recerca, constituïda aquest any, està oberta a
totes les fundacions d’aquests àmbits que treballen en la recerca i
desenvolupament i en la innovació. Juntament amb la d’Educació i la de l’Àmbit
social, és una de les tres comissions de la Coordinadora Catalana de
Fundacions, creada fa trenta anys i que representa davant les administracions
els interessos d’un col·lectiu de més de 500 fundacions de tot tipus i
dimensions, que actua bàsicament en els camps de la cultura, l’ensenyament,
la sanitat, els serveis socials, la cooperació i la recerca.
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