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1. Introduccio

L'ohjectiu principal d'aquesta part de la ponencia es intentar apropar-nos at tenut de

la comunicaci(i cientifica a traves de la perspectiva de la mohilitat dels recut-SOS humans

en investigacib a partir del periods de postgrau.

L'exposiciti estara dividida en dos grans apartats: en primer Iloc, ens intcressarem

pel punt de partida de Ia situacio actual, que ens scrvirit com a referent historic

imprescindihle per a entendre aqucsta actualitat. En scgon Iloc, mirarem d'ol'erir no

panorama de la situa66 present quc pugui ajudar a completar el context glohal do la

comunicaci6 cientifica.

Es important insistir en I'ahscncia d'estudis de conjunt quc hagin reflexionat sohrc

la renlitat actual, tart dins de I'amhit dels nostres paisos com a la resta de I'Fstat, cosa

quc ha dificultat 1'or4a aquest trchall, que s'ha basat, per tans, en fonts primaries. D'altra

panda. no hem pretes assolir I'exhaustivitat, coca clue hauria retluerit on major hombre -

acf Lambe- (IC recutsos humans i d'estades i viatges per completar les dades. Es tracta.

doncs, d'un projects, mss quc no d'una visio do conjunt acahada. Es mss no punt de

partida o una guia per poder fcr una aproximacio al terra quc no Lin trchall tancat i

acahat.

Al 1798, apareix recollit en les Menwrias de la Real Academia Medico-practica de

Mallorca in discurs de Francesc Ferrer anib cI titol de "Discurso sohre Ias muchas

vcntajas quc puedc acarrear a los senores medicos el emprender algunos viajes y

ahandonar por algun ticmpo cl enganoso idolo del desordenado amor a su patrio suclo"

(14). Aquest titol, tipicament il.lustrat, reflecteix molt clarament un dels temes

recurrents al Ilarg do la histbria de la ciencia en general a I'Estat espanyol.

En efecte, Lill capitol important del terra de la comunicaci6 cientifica (20) cs el

relatiu a la mohilitat do les pcrsoncs quc fan o clue practiqucn la ciencia. Aixi is aixi

per Lin doble motiu: en primer Hoc, perquc Ics rclacions interpersonals entre

professionals d'arccs hiomcdiqucs clue intercanvien tart punts de vista conceptuals i

nietodologics coin expcriencies tccniques do tota mena, pan cstat, seas duhte, un dels



niitjans rocs usualment utilitzats per a transmetrc concixcments do forma interactiva i

dinamica, junt amb un altra tipus de procediments mes formals com ara Ies publications

impreses. En segon Iloc, perquc els viatgcs, que tenen com a objectiu principal la

formaci6 o el rcciclatge professional en el periode de postgrau, son, en el seu conjunt,

fonamentals per al desenvolupament de la cicncia de qualsevol pals.

Aquesta visi6 del prohlema entronca directament amb les ideologies de progres del

periode contemporani, especialment els torrents regeneracionistes i curopcistes clue

varen tenir el seu reflex institutional en la Junta d'Ampliacici d'Estudis (JAE) (25),

creada per rcial Decret I' I I de goner de 1907 amb el govern de Vega Armijo, amb cl

valencia Amalfi Gimeno com a ministre d'Instrucci6 Pdblica (12). Els objectius de la

JAE, filla intellectual de la Institucio Lliure d'Ensenyanca, queden hen reflectits en

I'esmentat Decret:

"El nias importante ,S,rupo cie niejoras que ptceden lle parse a la in.struccion

pu blica es aguel que tiende por todos los medios posihles a lermar el personal

docente cie! futuro v' dar al actual medios v facilidades para seguir de cerca el

movimicnto cientifico v pedagogico de lets naciones nuis cultas, tomando paste

en c/ con positive aprovechamiento".

El cami escollit per poder dur a terme aquesta ohcrtura va scr la creaci6 de

pensionats a I'estranger, seguint la tonica general de paisos com els Estats Units

d'Amcrica o el Japb, que enviaven massivament estudiants a universitats franceses o

alemanyes. D'altra handa, es preveicn actuations a realitsar despres del retorn als

pensionats, de manera que es rendihilitzava al maxim la inversid feta. Especificament

interessant, va ser I'intent de crcar la infrastructura d'investigaci6 adequada perquc

aquests esforcos no fossin vans.

En aquest context, les cicncies hiomcdiques varen representar, en conjunt, un 23,7%

dins el conjunt d'arees de concixement pcl que fa al nombre de pensionats per la JAE al

Ilarg de tot el seu periode de vigcncia (1907-1937). Franca. Alemanya, Suissa, Austria i

Bclgica varen ser cis paisos amh major nombre d'estudiants. El cop militar de 1923 va

suposar un revs per a la instituci6 que, malgrat tot, va poder cixir cndavant.

Dissortadament, no va succeir cl matcix despres de la Guerra civil, ja que la dictadura

iranquista va suprimir la JAE i va crear, al 1939, una nova i dil'crent instituci6, Cl

Conscll Superior d'Investigacions Cientifiques.

Antoni Roca (24) i Bonaventura Delgado (I I) ban estudiat Its relations de

Catalunya amh la JAE, que presenten una certa amhivalcncia. D'una handa,

I'organitzacio estatal no deixava de despertar revels, peso tamhe es evident clue hi

hagueren vinculacions importants. Molts de catalans varen ser pensionats i figures

centrals en la recerca hiologica, com ara Turr6 i August Pi i Sunyer, hi varen mantenir

importants contactes. El matcix president de la JAE, Santiago Ramon y Cajal, havia
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estat catedratic a Barcelona entre el 1887 i c1 1892 i era una personalitat cicntifica for4a

respectada en els ambicnts catalans.

La fecunditat dels viatges d'estudi de Iota mena en les primeres decades d'aquest

seglc ha estat remarcada per alguns estudiosos del terra, tot i que hi manta una visio do

conjunt. Aixi, per exemple, Thomas Glick (19) ha posat de manifest I'intercanvi

cientific i huma entre una de Ies grans figures de la fisiologia contemporania, Walter

Cannon, i els fisiblegs catalans. Des d'una perspective molt mes ampla, Josep Lluis

Barona (3, 4), el millor concixedor, en cl nostre amhit, de la histbria de la fisiologia

espanyola, ha estudiat tambc Ies caracteristiques del nl6n cientific catala en relacio arch

cl conreu de I'experimentacio biolbgica i la importancia de la comunicacio, a travcs

dels viatges d'estudi, per al progres do la investigacio experimental i ('important paper

representat per l'Institut d'Estudis Catalans en la promocio de la cultura, la

modernitzacio i I'aproximaci6 a Europa a travcs d'entitats tan fonamentals per a

entendre aquest proces corn la Societat Catalana de Biologia. Es interessant, en aquest

sentit, tenir en compte les suhvencions que la Mancomunitat de Catalunya va atorgar

entre 1914 i 1925 a l'Institut perquc dugues a terme congressos cientifics, missions

cientitiqucs i heques d'estudiants catalans a ('estranger, cone recentment ha analitzat J.

M. 'Pura (26).

2. La situacio actual

Son diverses les caracteristiques clue defineixen la situacio actual en relacio amh el

terna que analitrem i que anirem considerant de manera successiva. D'una handa, tant

en aquest moment corn en periodes histories anteriors, cs fonamental tenir en compte el

context politic i social al si del qual es despleguen Ies activitats cientifiques de tota

mena, corn ha estat posat de relleu, des de fa unes quantes decades, per historiadors i

altres tipus do cientifics que, des de les cicncies socials, s'han apropat a la questio. En

una molt estreta relacio amh clue em exposat anteriorment, conve prendre en

consideraci(') Ies ideologies vigents i el seu entramat de valors i d'actituds. que

conformen determinades respostes col.lectives i individuals. Si ens referim al moment

actual, l'arrihada de la deniocracia a I'Estat espanyol, 1'estructuracio de les autonomies

i I'entrada a la comunitat europca, al marge del tipus de valoracio positiva o negativa

que s'en pogues fer, ha comportat importants innovations a les quals mirarem

d'apropar-nos.
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2.1. El mare institucional estatal: el Pla Nacional (I'Investigacio Cicntifica i

Desenvolupament Tecnologic.

I.cs accious de forntacio i perfeccionamcnt del personal invcstigador s'han

dcscnvolupat des dc 1968, cncara que el punt inunediat do partida va csscr la [tel

13/1986 dc fonament i coordinacio general de la investigack cicntifica i tccnica, clue

estahlia un Pla Nacional d'Invcsti(-,acioi Cicntifica i Dcsenvolupamcnt "leenologic (I+D)

en quc s'incloien, explicitament Programcs Nacionals dc Eornutcici del Personal

Investigador (10, 22, 23). La gestic d'aqucst ultim cstava a carrec de la Dirccci6

General d'Investigacio Cicntifica i Tccnica i, entre eIs ohjectius fonamcntals, es

destacava Clue Ies demander generals do la rcccrca cicntifica i cl dcsenvolupamcnt

tccnolbgic incloucn, dc forma universalment acceptada, I'existcncia d'un personal

invcstigador altament qualificat. Tambe s'hi indicava la neccssitat de fonamcntar Ia

rcccrca hasica en cis diferents camps del coneixement oriental at mamtcniment i la

promoci<i d'equips c1'investigadors de qualitat, tuft a la univcrsitat coin a la resta de

centres puhlics d'investigacici.

2.1.1. Els programcs nacionals do formaciti de rccursos humans esmentats ahans,

incloien divcrscs actuations d'cstimul a la invcstigaci6, cntrc Its quals es trohavcn les

relatives a la mobilitat del personal investigador . Dos varen ser els tipus d'actuacions

previstos at respcctc: A. cstadcs de cicntil'ics en realm d'anv sahatic en centres

d'invcstigaci6 espanyols i B. cstadcs de professors universitaris espanyols en centres

d'investigacid estrangers. En el primer cas, es tractava de potcnciar cis contactes de la

coniunitat cicntifica i tecnolbgica espanyola amp investigadors de reconegut prestigi

quc hahitualment fan els sous trehalls fora de I'estat espanyol. Es financcn cstadcs do

cientifics estrangers o espanyols residents a ('estranger, clue dcsitgen incorporar-se,

temporalnient, a un centre d'invcstigacid espanyol. Pei Clue fa at segos suposit, hom

prctcnia facilitar, at prolessorat d'univcrsitats i erecter Lill iversitaries, tint I'actuacio

dels coneixements com I'adquisicio de noves tecniques en centres d'investigaci< iorans.

Aixb no ohstant, s'hi cspecifica cxplicitament Clue la concessici cl'una suhvenci6

d'aquest tipus no estahleix cap retacid contractual amp Ia institucici a clue s'incorpora Cl

heneficiari de I'ajuda, Ili implica, per part del centre receptor, cap tipus Cie compromis

pct quc fa a la incorporacio posterior a la seva plantilla.

2.1.2. Utilit;.acici (it, recucsos cienti%ics.

Amp una inteneid mcs modesty quc en Cl cas anterior, cncara quc arch una

importancia evident, es varen estahlir, des de 1988, aquests tipus d'ajuda Clue mircn do

facilitar, a la comunitat cicntifica. I'acccs a determinats reeursos que normalmcnt estan

allunyats dc I'cntorn habitual de I'usuari, con ara cis grans centres de documentacio,
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ICS hihlioteques especialittades o Ics instal.lacions cientifiqucs d'altra mcna. Ainh

aquesta elasse d'actuaeions, comprenen tamhc viat.-es i dictcs, encara quc tenon una

seric do limitations, la rncs important de Ics quals cs que nomes poden fcr-se petitions

des do la inscrci6 de la persona que ho sol.licita en un determinat organisms

d'investigaci6 quc tingui o hagi tingut en marxa algun projcctc subvencionat per la

Direcci6 General d'Invcstigaci6 Cicntifica i Tecnica o equivalents per a anys anteriors.

2. 1.3. Organilcacici de reunions cienliJiques, congresses i scntinaris.

Les reunions cientiiiques de tota mcna s6n un dcls procedimcnts d'intcrcanvi

cicntific de major intcres. Flu permetre cl contacte personal i I'intercanvi d'idees, cl

congres cicntific ha esdevingut, des del segle passat, Lin instrument de comunicaci6 do

novetats, encara que, en I'actualitat, I'existcncia d'altres canals de difusi6 social de Ics

ideas ha dcixat un pot ohsoletes, en general, les grans concentrations dell congressos

nationals o internationals corn el Iloc idoni per a presentar Ics novetats, i horn sol

prelerir reunions dc caractcr mcs especific, i reduides en nombre, on ICS discussions es

ran entire experts. Els grans congressos continuen tenint la virtut de rcunir persones clue

trehallen en indrets allunyats, pcr6 potscr cn aquests congressos sigui nits important el

component social quc l'estrictament tccnic.

L'ohjectiu d'aquest tipus d'ajudes cs de "pronuner el intercanbio de infurnuccicin s

la di(usicin de las ideas i conocirnicnto.s cientificos nit"is avan:ados" mitjan4ant la

conccssi6 d'unes suhvencions que contrihuesquen a I'organitzaci6 do reunions do

caraclcr cicntific, en especial congressos i seminaris. D'altra panda, horn insisteix en la

necessitat de potenciar I'assistcncia i la participacici en aquestes reunions de hecaris i

joves investigactors, i de donar-les una dimensi6 international, invitant, coin a ponents,

pcrsoncs dc reconegut prestigi dins do I'area quc es tracta.

2. 1.-i. Les 4ccions Intci'radcs i cl Foment de la Cooperacici Cienicfca amb paisos cle /a

CEC.
Amh amhd6s suhprojectes, existents des de 1988, es pretcn fomentar cls intercanvis

cicntifics mire paisos quc pertanyen a la CE. Una Acci6 Integrada cs un projcctc

d'investigaci6, limitat en el temps, clue s'estahicix entre dos equips d'investigaci6, un,

espanyol, i I'altre, un Pais curopcu. sobre una determinada area do coneixcmcnt. La

durada temporal cs d'un any i pcrrnet finan4ar viatges i estades de persones quc

pertanyen a qualsevol dels equips d'investigacib. Les Accions Integrades es varen

encctar amp Italia. Franca i Alcmanya. pcr6 la tcndencia s'ampliara a tots cls paisos dc

la CIT.

Les actions sohre Foment de la Cooperaci6 Cicntifica intenten estimular la

cooperacio mire paisos europeus. a fi de facilitar la mohilitat d'invcstigadors i
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I'estahliment dell contractes previs per a la participacio conjunta en el mare del

programa SCIENCE, tot al Ilarg del quinquenni 1988-1992. Les suhvencions es varcn

fer, sobretot, arnh carrec de despeses de viatges i estades.

Actualmcnt, s'ha produit una rcvisio del Pla Nacional per adcquar-lo al pcriodc

1992-95. Certamcnt, no es pot parlar de grans canvis ja quc es mantc immodificat en Ia

seva estructura hasica; tot i aixo, es fa una insistcncia major en la coordinacio amb el

Programa Europcu de Capital Huma i de Mobilitat, al qual farem al.lusio mcs cndavant,

i, tambc, s'hi parla d'estabilitzar el nombre de persones acollidcs als prograrnes.

Des del punt de vista quc ens interessa, s'han incorporat alguns elements reilevants,

per exeniple, s'ha iniciat una convocatoria de beques de perfeccionament per a

doctors i tecnolegs a ('estranger , quc estan ohertes a professionals no-funcionaris i

clue intenta recmpla^ar el suhprograma previ do "Reincorporacio a I'F.stat espanyol do

doctors i tecnolegs".A mcs d'aix6, es pretcn incorporar temporalment als equips

espanyols cicntifics estrangcrs mitjan4ant estades temporals de cientifics i tecnolegs

estrangers a l'Estat espanyol.

Aqucst darrer ofcreix la possihilitat de poder contractar doctors Clue hagin trehallat

un minim de nou mesos a I'estranger en programes d'investigacio, amh I'ohjecte quc la

difusio i cis avancos dels concixements adquirits a ('exterior puguin scr heneficiosos i

actuar corn a estimul de la investigacio autoctona.

Un deis intents mcs seriosos per assolir la coordinacio dc les activitats de la

formacio i perfeccionament dell recursos humans ha cstat I'assumpcio, dins del Pla

Nacional, dcl Programa Sectorial de 13eques de Formacio de Professorat i Personal

Investigador a I'Estranger , quc inclou cis suhprogrames: MEC/Fullhright (EUA);

MF.C/Mrt (Franca); MEC/Flcming (Gran l3rctanya) i General a ('estranger. Les

finalitats previstes son: a. el perfeccionament i el reciclatge d'invcstigadors; h.

possihilitar i fomentar la mohilitat dell ajudants d'univcrsitat i c. enriquir

intcl.icctualment els grups de recerca a travcs del contacte dels sews mcmhres mcs joves

amb equips estrangcrs de prestigi.

2.2. Les activitats relacionades amb la mobilitat de recursos humans referides

especificament a les arees biomediques i de cicncies de la salut.

2.2. I. El Fonclo de Irrvestt aciorrc's Sanitca'ia .c de to Se,c'uriclacl Social (l."Iss.s),

A partir de la promulgacio de la Llei de Fonament i Coordinacio General de la

Investigacio Cientifica i Tccnica el 1986 , s'encomana al Fons d'Investigacions

Sanitarics dc la Seguretat Social (despres anomenat Fons d'Investigacio Sanitaria) del

Ministeri de Sanitat i Consurn , el desplegarnent especific do projectes de recerca en Ics

arees hiomcdiques i de cicncies de la salut ; mentre que la Dirccci6 General
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d'Investigacio Cicntifica i Tccnica del Ministers d'Educaca' i Cicncia (DGICIT)

assumiria el Programa Sectorial de Promoci6 General del Concixement en aqucixes

arecs. La primera convocatbria conjunta entre la DGICIT i cl FIS va ser la de 1988.

De forma programatica, es tracta doncs de crear un mare comu dc refercncia per a

organismes publics amb f'uncions d'invcstigacio i de fonamentar aquesta en Ies arecs

quc ens afecten. El mateix PLANICIT establcix, corn un dels seus objectius, el

fonament de la salut, del henestar social i de la qualitat de vida, i amb el FIS horn prctcn

ohtenir una vertebracio cientffica en el camp sanitari. D'altra Banda, el desplegament de

la Llei General de Sanitat (Llci 14/86), en allo tocant a la rccerca, es va dur a terme,

mitjancant I'Instituto de Salut Carlos III, quc compartiria amb el FIS el treball d'establir

les bases per a una sblida investigaci6 sanitaria.

La filosofia subjacent cn el FIS 6s d'ampliar cl nombre de pcrsones quc treballen en

aquests temes, de manera quc se supera la dialectica investigaci6 basica versus

investigacio aplicada i entre investigacions basica, epidemioli)gica i clfnica. L'opcio pel

qual es decanten cs la quc hi ha al darrere del terme "investigacio sanitaria o en cicncies

de la salut", quc transcendeix el mare professional de biolegs, metges i professionals

sirnilars per unir, al scu voltant, totes lcs activitats professionals que, d'una forma o

altra, realment o potencialmcnt, incideixen sobre la salut (FIS, 1988). La formacio

d'una investigaci6 estratcgica en salut, a traves de programes en arecs prioritaries

(estats de salut i malaltia, estils de vida i salut, politiqucs do salut i foment de la

investigaci6), a mcs de la creacio d'unitats d'investigacib (UI) i cooperaci6

intcrnacional, son aiguns dels mecanismes utilitzats per dur a tcrme cis objectius

proposats.

Si ens centrem exclusivament en el terra objecte de la ponencia, ens interessa

espccialment cl Programa de Formacio de Personal quc compta, al scu torn, amh

accions de formacio ( Beques d'inieiacio de la investigacio ; idem do mohilitat del

personal investigador (Beques d'ampliacio d'estudis i Borses de viatge ); (del]) de

foment de la cooperacio cientifica ( Beques d'intercanvi amb pa 'isos de la CE i

COST) i Ajudes per a l'organitzacio de reunions cientifiques.

2.2.2. El Fons c17rnvestigacicw Sanitaria a Catalunva, les llles Balears i el Pais Valencici.

Ens ha semblat oportu incloure, en la poncncia, una mostra de la utilitzacio, per part

dc professionals sanitaris, dels rccursos existents, en aquest cas, proccdcnts del FIS. Per

fer aix6, hem utilitzat Ies Menrorias del FIS des de l'any 1988 i fins al 1991 (15, 16).

* Beques d'ampliacio d'estudis (BAE).

Bcqucs d'una durada compresa entrc un i dotzc nicsos, el scu ohjectiu cs potenciar

la formacio continuada dcls professionals de Ics nostres arecs, per facilitar la seva
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ra^ricital in^^csligadora. A la hula n. I, cs doncn Ics xilres corres^oncnts ails anys

analitzats. S'hi ohscrva un dcsccns gradual pet que fa al Hombre de hcqucs obtingudcs

en conjunt a travcs d'aqucst Orocediment (des d'un 2K.6`%^ de talcs Ics hcqucs

conccdidcs al 1988, a un 17.6`%, al 19)1).

Tmifn I. Reques d'nniplinci^i d'estudis.

Any 'Cotal F,stat esp . PPCC Percentatl;e

1988 ?^ll 69 ?R.6

1989 301 77 ?5.58

1990 477 97 ?0.33

199 I 418 73 17.46

E'ont: Mcmuria FIS (1988-1991).

Figura /. Reques (Fampliaci(j d'estudis. Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes

B(dmrs.

Font: FIS (1988-1991).

A fi d'ohtenir un major grau do Orofunditat en I'analisi, hem sotmcs Ics dadcs

ohtingudcs a lcs disU-ibucions yuc ^crmctcn Ics fonts consultadcs.

F?n primer Iloc, si ens rcferim a la ^roccdcncia geografir^ de Ics hcqucs conccdides,

hem desagregat Ics dadcs segons Ics trey arecs geografiqucs do Ics nostres terres, U-et do

i'any 1988 cn quc aixi^ no era 0ossible. La taula n. II mostra els resultats: Catalunya
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osciI.Ia entre cI 38.0917 el 1989 i cI 54.5% c1 1991; 1es IIIes Balears, entre 3.03 el 1989

i cl 6.3 el 1990 i el Pais Valencia, entre el 55.5% i el 42.4%, com a xifres maximes i

minimes per als anys indicats.

Taula 11. Beques ainpliaci6 estudis.

Procedcncia gcografica

Any Catalunya Pais Valencia Illes Balears

1989 38.09 55.5 6.3

1990 52.4 43.9 3.6

1991 54.54 42.42 3.03

Font: Mcmoria FIS (1989-1991).

Figura 2. Beques mnpliacio estudis. Procedencia geografica (PPCC).

Font: FIS ( 1989-1991).

Es interessant estudiar les institucions de procedencia dell hecaris (taula n. III). Hem

dividit els hecaris en: personal procedent de I'administracio sanitaria (conselleries de

salut, especialment ), atencio primaria , hospitals i altres centres no inclosos en els trey
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^_*rups antcriurs. Crida pudcrosanicnt I'atcncib yuc practicament un 75`/ dcls hccaris

procedcixcn del mon hospitalari, en especial, dell grans hospitals de les principals

ciutats. A gran dislancia, es trohen cls yuc vcnen d'algun opus de centre d'atcnci^i

primaria i cls quc procedcixcn de 1'administraci6 sanitaria autonomica. Convc, tanlhc,

destacar com I'hahi^ hospitalari cs, amb difercncia, el mcs representat a Catalunya i les

Illes I3alears, nlentre quc cl personal de 1'administracici cs pricticanlent tot del Pais

Valencia. Entre Ies persones quc formen el quart grup, crida I'atencid cl pes quc hi

exerceix 1'Institut Municipal d'Llvestigacio Mcdica (IMIM) de I3arcelona (21).

Tcn^lo 111. Hequ^s nmplia^^iri ^^shidis.

Institutions proced encia becaris

Any Hospital n. Prinlaria Administracio Altres

1989 71.6 15.8 9.52 0

1990 71.9 7.3 I 12. I 8.5

1991 75.7 4.5 13.6 6.06

Font: McmZ^ria FIS (1989-1991).

O

1990 19911989

= ]I],( 11"'I'llal AwwO NmAria

= Vties jlistitticlorl^

Fignro 3. Beynes nmplinciri eshi^lis. Instihirions prucedencia becnris.

Font: Memi^rie.e FIS (1989-1991.
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,,On viatgen cls hecaris? Si responen a aquesta pregunta podrem ohservar (taula n.

IV) corm, en conjunt, els Estats Units d'America as el pals de prefercncia, seguit d'altres

zones geografiyucs de I'Estat espanyol. A Hies distancia. hi aparcixen diversos paisos

europeus, sohretot la Gran I3retanya i Franca.

Taula IV. Beques ampliacio estudis.

Any Espanya

Paisos receptors de hccaris

Resta Europa EEUU-Canada Altres

1989 44.4 9 41.2 5.4

1990 31.7 14.5 48.7 5.1

1991 24.2 21.21 54.5 0

Font: Membria FIS (1989-1991).
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Figure 4. Beques ampliacio estudis. Palsos receptors becaris.

Font: Memoria FIS (1989-1991).
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l^inalmcnt, si ens apropcni ^^ Ics institutions do dcstinaci6, cunvr cunirntar-ne la

gran varietal, cncara quc amb un clar prcdomini dcls grans hospitals Hord-americans ^^

curopeus, molts dcls quals cstan vinculats a universitats importants. Pcl quc fa als

ccnU^cs cspanyols, h^ct duns pots bccnris quc circulen pct nosU^c ambit gcografic, for4a

minoritaris, la major part do Ics pcrsoncs quc viatgen sense cixir a 1'csU<u^gcr ho fan per

scguir cursor do gestib i administraci^i, impartits per Ics cscolcs superiors d'Enginycria

Indush^ial do Ics univcrsitats politccniqucs i do I'EADE. En tots els taros, cs tracta do

profcssion.ds adscrits a alguna do lcs conscllerics do Sanitat, molt cspecialmcnt, la

valenciana. En els dos ultims anys, s'observa un interes pets viatgen quc tenon per

objcctc aplicar cstudis cn Salut Puhlica Cant als EUA rom a rcnU-cs cspanyols.

D'aquests ultims, I'Institut Valencia d'Lstudis en Salut Puhlica cs el mcs sovintejat.

junt amb I'Fscola Andalusa do Salut Puhlica.

Els pro^ramcs BIC do coopcracio intcrnacionxl.

Una modalitat rclacionada ^unh cis sistcmcs do cumunicaci^i cntrc prolcssionals cs

aquclla quc, a U^avcs del FIS, s'estahlcix no entre pcrsoncs a^illades, sine enU^e grups do

trehall de pa^isos do la CEE i de la COST (pa^isos amb acords de cooperacid cicntitica i

tecnica amb la Comunitat Guropca). Aqucstn cs una bona forma d'intercanviar

cxpcricncics i la participaciG cn progruncs comunitaris, quc cs varcn iniciar cl 1988

solament per a Fran4a, cncara quc posteriorment es varen ampliar, com ja hem comentat

abans. Fran4a tc una acci^i rcciproca quc fomcnta cl U^asllat a I'F,stat cspanyol

d'invcstigadors franccsos. La durada no supcra cls dos meson i, fins avui, s'han

conccdil entrc 20 i 30 programer, dcls quals corresponcn al voltant d'un 25`%^ al conjunl

do pa^isus do Ilcngua catalana (taula n. V). Una vegada mcs, spin cls hospitals generals

dcls nusU-cs pa'isos cls centres demandants d'aqucstes ajudes al cos(at d'altres

institutions com Ics cscolcs univcrsitarics d'Infcrmeria; i Frui^a, la Gran I3rctanya,

Alemanya i Italia, per aqucst ordre, els paisos on radiqucn els centres do destinaci6.

Taida V. Progiama BIC tic ^ ooperaci(j internacional.

Paisos CIJI?/COST

Any "Total Pa^isos Llcngua Catalana

1988 30 11 (36^I^)

198) 36 I I (30.5%)

1990 24 4 (I 6.6%)

Font: Membria FIS (1988-1990).
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Font: Memorin FIS (1988-1990).

* Programer de difusio de I'activitat cientifica: 1. I3orses de viatge.

L'assistcncia a congressos, simposis i qualscvol altrc opus do reunions cicnUfiqucs,

(c un suport en aqucst hloc d'ajudcs, cn cl qual, la nostra participacib tamhc cs

important cn relacib amh cl total d'ajudes sol.licitadcs i conccdidcs pcr a la resta do

I' Estat.

En la taula n. VI, aparcixcn indicades les xifres totals i les relatives al conjunt do la

nosU-a area geografica. Es interessant assenyalar-hi que, en cap any dell eswdiats,

haixen pcr davall del 20%^ del total.
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'faula VI. 13orses do viatgc.

Any Total Estat esp. PPCC Percentatgc

1988 188 58 30.85

1989 536 123 22.94

1990 753 212 28.15

Font: Memoria FIS (1988-1990).

Figura 6. Borses de viatge. Catalanya, Conaunitat valeneiana, Illes Balears.

Font: Me,n^)ria FIS (1988-1990).

A partir do 1989, cs possible trobar la relacio nominal del tipus de reunio per a la

qual es demana I'ajuda. La major part d'aqucstcs peticions son per assistir a un congres

internacional i, per tant, la distribucio entre els diferents pafsos cs for4a dispersa; en

destaqucn, pert, cis Estats Units d'Amcrica i Canada, encara que amb una prescncia

important d'altres que sembla quc cada dia son mcs rellevants pel que fa a

l'organitzacio d'esdeveniments d'aquest tipus, entre cis quals, cal destacar Israel i el
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Japo. Es molt diferent tamhc la prefercncia pcl quc fa a Ics iuees cicntiliqucs ohjectc

d'aquestes reunions, peal sempre hi predominen cis continguts fonamentalment clinics i

quirtirgics.

* Prograrnes per a la difusio de I'activitat cientifica : 2. L'organitzacio de

reunions cientifiques.

I.'estimul i cl fonament de la realitzacio d'actes d'aquest tipus complementen

l'oferta que el FIS promou, des del punt de vista de la difusio dell concixements i Ics

practiques medico-sanitaries. En aquest cas, els viatges cis fan persones quc trehallen

en Iloes diferents de les nostres comunitats, pert tambc cs un motiu excellent per

mobilitzar recursos humans dins del nostre ambit geografic. El percentatge de

rcalitiacio d'aquestes activitats, en el conjunt de I estat, oscil.Ia tamhc al voltant del

25C//,, si mcs no, pcl que fa a ajudes del FIS, per a aquesta finalitat (taula n. VII).

Taula VII. Reunions cientifiques.

Any Total Estat esp. PPCC Percentatgc

1988 73 18 24.6

1989 82 20 24.3

1990 112 32 28.5

Font: Mcmbria FIS (1988-1990).

Figura 7. Ajudes reunions cientifiques. Catalunva, Comunitat ralenciana , Illes Ba/ears.

Font: Memhria FIS (1988-1990).
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2.3. La comunicacio amb Europa : cis Programes d'Investigacio en Biornedicina i

Salut (BIOMED - 1) i el Programa Capital Huma i Mobilitat (7, 12, 13).

2.3.1. El Programa de Capital Huma i Mobilitat preten contrihuir a incrernentar la

quantitat i la qualitat dels recursos humans disponibles per a les activitats d'I + D. Horn

ha previst que el seu desplegament es dugui a terme mitjancant una scrie d'activitats:

- El desenvolupament d'un sistema comunitari de beques d'invcstigaci6

- La creaci6 i el desplegament d'un sisterna de xarxes d'invcstigaci6 per a la

cooperaci6 cientifica i tccnica

- Mesures per a prornoure i facilitar I'acces d'investigadors a grans instal.lacions

cientifiques i tecnolbgiques.

- El Ilan4ament d'un sistema comunitari d'curoconfercncies per debatre

questions cientifiques i tecniqucs d'alt nivell.

Totes aqucstes activitats tenon corn a denominador comu ]'increment del nombrc i

de la mobilitat dels cientifics comunitaris, en particular la dels nlcs joves que cstiguin

en situaci6 post-doctoral. Actuaci6 que, possiblement, constituira una eina

d'importancia especial i el desenvoluparnent d'un conjunt de xarxes cientifiques, que

esta previst que s'estenguin, tot el que es pugui, per totes les regions dels patisos

comunitaris, tenint en compte les necessitats especials de les arees periferiqucs i de les

regions considerades corn a menys afavorides. Per a aixb, horn prornoura la instal.laci6,

en aquestes regions, de nous grups d'investigaci6, basats en joves investigadors formats

en altres paisos.

Horn preten que aquestes xarxes reuneixin uns cinc grups d'investigadors de, pel cap

baix, tres paisos europeus, entre cis quals s'estahleixin contactes estrets a traves d'un

projecte comu i reunions i estades en cis diversos centres implicats.

2.3.2. BIOMED-1.

Es un programa sorgit corn a complementari de ('anterior, central en accions

especifiques d'investigaci6 i desplegament tecnologic en I'amhit de la hiomedicina i de

la salut; en particular, amb una major coordinaci6 d'activitats i la seva aplicahilitat

practica. El contingut del prograrna esta dividit en una scrie d'arees: AI.

Desenvolupament de la investigaci6 coordinada en materia de sistema de prevencio,

atencio i salut; A2. Principals problemes sanitaris i malalties de gran repercusio

sociocconbmica (SIDA, Cancer, malalties cardiovasculars, malalties menials, trastorns

neurologics i processor d'envelliment, problemes do salut relacionats amb l'edat i les

minusvalies); A3. Analisi del genoma huma; A4. Investigaci6 en materia d'ctica

biomcdica.
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Per aconseOuir aquests ohjeetius, en els pressupostos hi ha previstes actuacions que

impliquell mohilitat del recursos humans, cntre altres, I'organitzaci6 dcls tallers,

confercncies i reunions cientifidues.

2.4. Els programes internacionals de beques postdoctorals dels Instituts Nacionals

de la Salut dels Estats Units ( NIH) i altres ajudes per a viatges i estades

d'investigacio (17).

Fs tracta d'una convocatoria anual, realment reduida, ja que el nombre de hecaris Os

escas (sis el 1992), i Cs dut a terms, pel clue fa it la tramitaci6 legal, per la Fundaci6

Gregorio Maran6n, que actua com a Secretaria. Fa possible I'estada als EUA de hecaris

procedents d'institucions espanyoles dins de l'area de Ies cicncies biomcdiques o

conductuais.

Es hen coneguda tamhc la convocatoria de heques de la Fundaci6n Ran16n Areces

(18) clue cs fa des de 1988. Aquestes ajudes tenen un vessant predominantment basic

clue permet 1'ampliaci6 de la Iormaci6 d'investigadors en universitats i centres

(I'iit vest igaci6 prestigiosos a ('estranger. Per al curs 1992-93, Ies tcmatiques que scrap

ohjecte d'aquestes hcques son per a dues arees: neurociencies i bioquimica i hiologia

cellular del cancer.

Un altre tipus de heques, com Ies promulgades per la Socictat Espanyola de

Medicina Interna (heques SANDOZ), pcl Patronat Angel Garcia Rogel o per Bancaixa

III cicle, entre altres tants exponents d'una promoci6 que hauria d'incrementar-se

encara ales.

Hem deixat, per al final, el paper que els organismes autonomies i les institucions

locals representen en aquest proses. Corr a mostra, ens hem apropat als quc, amb el

retol de ''EI foment de la in vestigaci6" convoca anualment la Generalitat Valenciana, a

traves de la Conselleria de Culture, Educaci6 i Cicncia, des de 1985 (8, 9). Per al terra

que ens ocupa, tres s611 els tipus d'ajuda que fan possible la mohilitat del personal

investigador: a. heques per a estades en univcrsitats i centres d'investigaci6 nacionals i

cstrangers; h. ajudes per it I'assistcncia a congressos, reunions i jornades de caracter

cientific i tecnologic i c. ajudes a I'organitzaci6 de congressos i reunions de caracter

cienttfic.

No s'esgota act el catalog de les fonts primaries quc caldria consulter per tenir una

visi6 de conjunt del nombre i del tipus de viatges realitzats i rcalitzables. Caldria, per

cxemple. rec6rrcr a Ies actes dels congressos per localitzar la procedencia dels inscrits

quc pollen no haver sol.licitat cap ajuda -o que no n'han obtingut- per assistir a aquests

csdeveniments, o a les memories d' institucions, oficials o no oficials , per concixer les

persones que, per un 0 altre motiu, hi hen passat per a for-hi les seves investigacions;

cntre altres fonts possihles.
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L'analIs i detaIIada do ICS fonts, do ICS quals hem ofert una yISi6i general, pcrIle tria

cartografiar i estudiar les tendencies en temes de mobilitat i, per exemplc, veure tamhc

difercncies entre les arees de coneixement i les institucions que promouen, o no, viatges

i estades (I'investigacio.

i,Quina rcl]exio dc conjunt es pot f'cr despres d'aquest apressat i incomplet repas de

la situaci6? PodrIem dir, tornant al punt de partida que comentavem en els antecedents,

que hi ha actualment un important increment quantitatiu pcl que fa a la possibilitat de

mobilitat amh finalitats investigadores, en relacio directa amb cls nous mares politico-

administratius, des del micronivell local al macrocontext curopeu i mundial. Amb Ics

Jades quc disposem, cis nostres paisos sembla que es mostren oherts i permcahlcs a la

utilitzacio dels recursos i possihilitats quc les ajudes, especialment les oficials,

ofercixen . El nostrc referent exterior son , majoritariament, Ics institucions nord-

americanes i, en segon terme, Ics europees (franccses, hritaniques i alemanyes,

sobretot); encara quc la major part de Ics vegades es tracta de viatges-cstadcs

esporadiques, que poques vegades tenon continaitat 0 rellecteixen una autentica relacio

institucional. Tampoc sembla que hi hagi autcntica Iligams, o xarxes de comunicacio

estahles, entre els nostres propis paisos, tret de camps aillats. Si I'ohjectiu, a principis

del se-le XX, era obrir vies de comunicacio amb ]'exterior, en aqucsts moments, en el

canvi a] nou segle, cal fcr el pas qualitatiu de formacici d'equips i xarxes d'investigacio

solides, comencant, seguramcnt, per aquelles que sigui possible estahlir cntre nosaltres

matcixos. En aquest sentit , els congressos de metges i hiblegs de Ilengua catalana

constitueixen un exemplc a seguir.

Per aixo, voldria acahar amb unes paraules d'August Pi i Sunyer, dites en el discurs

inaugural del Sisc Congres de Metges i Biblegs, quc va tenir Iloc a Barcelona el 1930:

"El Congressos permeten el coneixement personal, sempre tan util; el canvi

d'inipressions, sempre fecund; la concrecio de relacions; I'aglutinacio d'amistats i el

gran valor de I'exemple . Son la manera de substituir I'estatica de I'isolanient , calla un al

sou pohie , al scu despatx, al scu lahoratori, per la dinamica de la conversa, del

proselitisme, de I'excitacio al compliment de I'obra que a cada Lill Ii escaigui realitzar" (5).
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