
PROBLEMES PLANTEJATS PELS ESTUDIANTS DE BIOLOGIA

Els cstudiants dc Biologia de diverses universitats assistents al Con-

gres es reuniren per tai de discutir els problemes quc planteja la Biologia,

Cant en I'ensenyament com en 1'exercici professional. A la reunio assistiren

tambc professors i professionals, entre altres, el president do la Socictat

Catalana de Biologia, Dr. Caries Bas, el president del grup professional de

biolegs, Dr. Joan Caldcs, i el Dr. Ricard Guerrero, qui actua com a coor-

dinador.

La discussio gira entorn deis punts segbcnts:

1. El canvi qualitatiu que ha sofert en poc temps el paper del bioleg,

que fins fa pocs anus cs limitava a csser naturalists o ensenyant amb

hen poca incidcncia fora d'aquests camps, i quc avui va ocupant flocs

directament relacionats amb la sanitat, industria, problenics ecologies,

distribucions urbanes, etc.... en ci quals es fa cada vegada mes neces-

saria la seva intervencio. Aquest fet, es demostrat pels recents treballs

efectuats amb la participacio de biolegs a carree de diferents associacions

de veins i institucions no officials de Mataro sobrc la contaminacio en les

seves plat<ges, aixi com la participacio de biolegs en els estudis sobrc les

contaminacions dell rius Segre, Ter, etc.

2. Paradoxalment es constata la manca de reconeixcmcnt d'aquest

paper del bioleg per part dc la resta dc professions fntimament ]ligades

amb la Biologia (metLics, farmaceutiques, enginyers agronoms, etc.), aixi

corn pets organismes publics i privats que fins ara han desenvolupat llurs

activitats en aqucsts camps. Situacio quc comporta quc on dcterminat

nombre de cstudiants busquin en altres carreres (Farmacia, etc.) on Sim-

plc titol que els faciliti la consecucio d'un floc de treball. Evident rent

aquest fet cornporta una devaluacio del paper professional del bioleg.

Enlront d'aixu, cis presents valoraren la importancia de supcrar aquesta

situaciO, a fi dc situar Cl bioleg en el floc professional i cientffic que li

correspon.

3. Aquesta Situacio exposada es agreujada per la manca d'un col•legi
professional quc, agrupant tots cis biolegs, defenses i delimites llur mare
professional i la funcio i el sentit social de la professio.

En funcio d'aquesta situacio, cis reunits estimaren important la poten-

ciacio immediata de la Seccio Professional de Biolegs mitjancant ]a col-

laboracio dels professionals de la Biologia i dels estudiants que tambe

estan directament afectats per aquest problema.
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Es valora tambe l'adequacio dels plans, metodes i recursos educatius
perque responguin molt mes a les necessitats actuals en que es troba ci
nou professional.

Per aixo es creguc necessari que a partir de les conclusions definitives
d'aquesta reunio s'inicies un proces de discussio i treball en les diferents
facultats catalanes de Biologia amb I'ajut i ]a col•laboracio dels professio-
nals i institucions adequades i interesades; es a dir Seccio Professional dc
Biolegs, Societat Catalana de Biologia, etc.

Enfront d'aquesta situaciu, cis reunits varen extreure les conclusions
seg Tents:

a) Cal la potenciacio immediata de la Secci6 Professional de Biolegs
(S. P. B.) mitjan^ant la collaboracio dell professionals de la Biologic i
dels estudiants, que tambe cstan directament afectats per aquest pro-
blema. Per aixo es cregue necessari de treballar vers la formacio d'una
seccio d'estudiants dintre ]a S. P. B.

h) Es de gran interes ]a constitucio dunes comissions socio-profes-
sional-cientffiques d'estudiants de Biologia a lcs diferents universitats
dels paYsos catalans, que permetin l'estudi i el desenvolupament dc rnate-
ries no integrades en ]a carrera (per cxemplc, es curios clue cn cis paisos
catalans, amb mes de 1.000 km do costa, no hi hagi cap assignatura do
Biologia Marina), i que facilitin la relacio dels estudiants amb el moll
professional i cicntffic. En aquest sentit es important la integracio dels
estudiants dintre ]a Socictat Catalana de Biologia, societat que es va oferir
a col•laborar amb l'or(,anitzacio dc iota aquesta serie d'activitats (corsets
per a postgraduats, taules rodones, etc.).

c) Cal l'adequacio de l'ensenyament a In realitat, de manera quc per-
meti al biolcg d'afrontar i resoldre tots els problemcs que li plantegi In
Biologia com a ciencia aplicada. Iguahnent hi ha la necessitat d'adequar
cis plans, mctodcs i recursos educatius.

(1) Continuant la linia de treball cncctada per la publicacio dcl Llibrc
Blanc de ]a Gestic de la Natura als Paisos Catalans, hom creii molt impor-
tant la col•laboracio dels biolegs (estudiants i professionals) en cis treballs
clef Congres de Cultura Catalana.
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