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Des de fa ja alguns anvs, la recerca en general i la recerca biomedica en particular estan

travessant una fase d'expansio continuada per causa dell nombrosos aven4os cientifics i

tecnologics de les disciplines del coneixement que hi intervenen. Aquest desenvolupament

va estretament associat a un nombre creixent de professionals de la recerca, precedents de

Ilicenciatures molt diverses, que treballen en I'area de les cicncies de la vida i de la salut.

Aixi com les unitats i els lahoratoris de recerca es van organitzant en el si dels organismes

als goals pertanven , els professionals, de manera individual , no estant essent enquadrats

gairebe mai en una carrera professional estructurada i coherent amts el gran creixement de

la recerca, ni amb la seva multidisciplinarietat , ni amb aquesta gran demanda de

professionals.

Els ponents d'aquesta sessio, que representaven ambits diversos de la biologia i de la medici-

na, amb coneixements i dedicacioi a la recerca i a la docencia, exposaren Ilurs punts de vista

sohre la situaci6actual i sobre les estructures que creien mes adients per a canalitzar la formaciO

de pregrau i postgrau, postdoctoral i finalment per a la integraciO en el mercat de treball de la

recerca dels Ilicenciats i professionals en general de les cicncies de la vida i de la salut.

La sessio fou organitzada la Societat Catalana de Biologia (SCB). )At N11 Ri \ i x ics, Cap de

Servei de la Unitat de Recerca Biomcdica de 1'Hospital Materno-Infantil de la Vall d'I Iebron,

Barcelona, i vicepresident de la SCB, coordina el programa de ]a sessi6, que fou moderada

per Ric vzn Gi rraki ao, catedr,itic de Microbiologia de la Universitat de Barcelona. Hi participaren

Dv% P S IIRRAI, director general de Recerca, del Departament d'Universitats, Recerca i Societat

de la lnformaciO (DURST) de la Generalitat de Catalunva; Joimi C ii, director de l'lnstitut

Municipal d'Investigacions Mediques (IMIM) de Barcelona i cap del Departament de Ciencies

Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra (UPF); AN rove Zoz/ANo, catedratic

de Bioquimica i Biologia molecular de la Universitat de Barcelona (UB); Bia. Coltyt,wn, becari

postdoctoral -amb contracte de reincorpocacio del Ministerio de Educacion- del

Departament de Genetica de la UB; i Eni vizn Si RK:v, becari predoctoral de l'Institut de Recerca

OncolOgica (IRO) de I'Hospitalet de Llobregat, i membre de l'Associacio de Becaris de

Catalunva D-Recerca.



Ernnrn S^^_ililn, becari predoctoral, comenta que el Hombre de beyues ha augmentat, Pero

no ho ha fet en proporci6 al creixement de Ies necessitats de la recerca. Tot i amb aixo, els

becaris representen un RO°/^ de « la m^ d'obra» que es fa en aquest pail. Serra es lamenta do

la maraca de regulaci^i sobre els drets i els deures dels berms i del fet yue no se'Is amsideri

treballadors, amb la goal cosy no cotitren a la Seguretat Social i no tenon Bret a 1'atur. Creu

yue el becari segueix essent la figura classica de 1'«aprenenb>. A Catalunva, els becaris, per

drfensar els sous drets, compten amb una associacib yue esta federada amb altres

associations de becaris de Pestat espanvol. Serra n'es membre i comenta algunes de Ies

propostrs que es fan des de I'associacio de becaris: amsens en els plans de recerca entre els

diferents esY^ments que hi estan implicats; creacio de I'estatut del personal investigador; i

transformaci6 dr Ies beques en amtractes laborals temporals, amb els mateixos drets yue

els treballadors.

Br.^ C^,r,,tii,^^yn, becari postdoctoral , comenta yue recentment alguns mitjans de
comunicaci6 es feren ress^ de la precarietat de la recerca a I'estat espanvol, i del fet

yue el pressupost que el Govern central dedica a K+D, yue ja es prou minso, inclogui les

despeses de la «recerca^ > militar. El prrcentatge del PIB que Pestat dedica a la recerca es de

tan sols el 0,9'%. (0 , 4;t`%^ si hom no inclou la partida militar), mentre yue a la Uniu Guro-

pea la mitjana es aproximadament del 2%^). Aparentment, des del 199h hi ha hagut un

fort augment del pressupost dedicat a la recerca, per^^ si se'n recta el pressupost de

recerca militar, (' augment es molt pot. En el sector privat, la situacib tampoc no es

optimista . Nu s'hi veu un esfor^ investigador i Ies amdicions laborals dell becaris solcn

ser pessimes , amb mensualitats notes de 105.000 PTA (els predoctorals ) i de 150.000 PTA

(els poshioctorals ), sense pagues extres. Gormand tambe Creu necessari yue Ies beyues es

converteixin en contractes temporals. A mes, caldria augmentar el Hombre del personal

dedicat a R+D; ^^ mes de Ies inversions que Ies administrations dediyuen a aspectes cum

ara infraestructures , equipament i material fungible , caldria que en dediquessin mes als

rerursos humans.

Avi^^tii^^ Zcna:^^,^^^, del Departament de Bioyuimica i Biologic molecular de la UB, mostra

lades de la despesa en R+D que es fa a Europa; Espanya ocupa el terccr Ilor per la cua;

Homes Portugal i Grecia dediquen un percentatge del sou PIB inferiar al de I'estat rspanvol.

Explica el cas del sou departament , on el pes del trebal] de recerca es basa principalnu^nt

en els doctorands. comenta dos aspectes relacionats amb els recursos humans i amh Ies

linies d ' investigaci6 que segueixen els grups de recerca . Per una Banda , manyuen

investigadors postdoctorals ; caldria recuperar gent que ara es fora, perm fins al moment

no hi ha ajuts officials per a for-ho (Homes el Govern base dbna facilitats per no perdre els

sous joves investigadors ). Tamhe caldria augmentar rl Hombre drl personal ticnic de

laboratori . Pel yue fa a les linies de recerca, a les universitats sovint depenen de Ies

neressitats docents. caldria generar nous grups hders independentment de Ies necessitats

docents, trencar les barreres entre departaments i for recerca interdisciplinaria, i establir

centres de recerca orientada yue perinetin una sinergia entre la recerca basica i

I'aplicada . EI ['arc Cientific de Barcelona pot ser una entitat generadora d'ayuesta
sincrgia.

J^mrn G^titi, director de I'IM[M de Barcelona i rap del Departament de Cicncies Experimentals

i de la Salut de la UPF, discrepa d'algunes opinions expressades i comenta yue, a la UPF,
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entre el 70°f, i el SO",, de les naves incorporacions de personal to menvs de 40 anus.

Comenta que la politica cientifica no es adequada; els paisos rics (principalment els EUA)

is beneficien dels esforcos fets per les nostres universitats i centres publics de recerca en la

formacici d'investigadors. Una de les causes d'aquest flux vers 1'exterior es que aqui hom

forma investigadors pennant que el seu desti hauria de ser en una universitat o en el CSIC;

caldria pensar tambe en la industria coma sortida professional. Caldria canviar Ies conditions

dell becaris; convertir Ies beques postdoctorals en contractes de treball i mantenir Homes

Ies beques per als estudiants de doctorat. Tambe cal considerar alguns aspectes relacionats

amb Ia situacio laboral, com ara l'embaras, periodes de vacances, assegurana del becari,

i procurar que disposin d'un Iloc adient per a treballar fora del laboratori (de vegades, 3 o

4 becaris han de compartir un petit despatx). Els inv estigadors de la UPF i de l'IMIM han

tingut en compte Cl personal en formaciO en el codi de bona practica cientifica.

D,vv In Si RRAI, director general de Recerca, del DURSI, de la Generalitat de Catalunva, comen-

ta que hi ha una contradiccic entre I'Estatut de Catalunva, que diu que tindra competencies

exclusives per a la recerca, i la Constitucio, que diu que l'estat to competencies en relacici a la

coordinacio general de la recerca. A Catalunva hi ha 3,6 investigadors per calla 1000 perso-

nes actives, mentre Clue a la Unio Europea la mitjana is duns 5. Pel Clue fa a Ies beques que

es concedeixen a Catalunva, el 35"s, es dediquen a les ciencies de la vida, mediques i de la

salut. Creu que caldria fer les convocatories amb temps suficient perquc el treball pogues

inciar-se en una epoca de !'any adient. Tambe comenta que a Catalunva hom deixa de

concedir beques postdoctorals perque hi havia nwltes renuncies (hi havia duplications amb

beques concedides des del Govern central). Tanmateix, is un terra que cal considerar de

not].

En el debat posterior, R,vyn v Bvs I ROv comenta la necessitat de crear, tambe a les universitats,

la carrera professional d'investigador; que la recerca no es vegi corn un complement a la

docencia. Al mateix temps cal invertir temps i diners en la formacio de joves investigadors.

lambe s'ha d'evitar el ,vedetisme ,,, i la rivalitat entre grups que sovint impedeix (]Lie Cs

treballi be.

jt,I:I )I C:UII diguc que ell prefereix sumar mes que dividir. Comenta Ies converses mantingudes

amb Rubiralta , director del fare Cientific de Barcelona , i digue que un grup de pressio de

recerca biomedica integrat pels pares cientifics depenents de la UB , la UPF, el CSIC i d' altres,

podria donar molts bons resultats.

1'i w F; a .I x,\n Vl ( I I comenta que els darrers temps a Catalunva s'estan creant bastants cen-

tres de recerca biomedica: a la Universitat de Barcelona, a la UPF, a 1'} lospital de Sant Pau,

etc. No n'hi ha prou, pero, a crear centres; cal que siguin de qualitat i que la seva dinamica

sigui adequada. A rues, cal potenciar la reincorporacio als nostres centres dels investigadors

yue han estat treballant a !'estranger; son persones que poden reforcar grups existents o

yue poden inic iar-ne d'altres. Expresa el scu acord amb la majoria dels presents, que caldria

que els becaris tinguessin un contracte laboral. Sobre aquest darter aspecte, comenta la

proposicio no de llei que el grup parlamentari lzquierda Unida present at Congres dels

Diputats (BOE 11/9/2000), i que encara estava pendent de ser debatuda. Caldria que els

cientifics hi expressessin el seu suport.
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CONCLUSIONS

Les opinions del ponents i les dels assitents al debat es mostraren coincidents en bastants

punts. Les accions que hom considera prioritaries per a millorar els recursos humans en la

recerca biomedica son:

• Augmentar la inversio publica i la privada en I+D

• Augmentar el nombre de places estables per a loves investigadors (en centres universitaris,

CSIC, hospitals, empreses farmaceutiques o altres entitats)

• IIransformar les beques actuals en contractes de duracio definida amb una cobertura

social adequada.

• Promoure la reincorporacio dels investigadors que han sortit a ('estranger a treballar o a

millorar la seva formacio
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EL SETZE CONGRES DE METGES I BIOLEGS
DE LLENGUA CATALANA, VIST PELS ULLS

D'UNA ESTUDIANT'

MiREIA MARTINEZ 1 GiL

Presidents , Associari<i d'Lstudiants de Cicncies dr la Salut

La important representaciu estudiantil en el Congres de Metges i Biiilegs de Llengua Cata-

lans yue rs ^ ^ celebrar del 2H al 31 d'octuhre de 2000 ^^ la Facultat de Biologic de la Universitat

de Barcelona (25°,, enfront d'un 75'4, de professionals i un 2°^^ d'acompanyants) fa yue les

conclusions quo els estudiants en varem treure siguin de Ies yue cal tenir en compte.

Els tomes de Ies diferents ponencies, taules rodones i conferencies plenaries varen estar malt

encertadament triats i posats en boca duns locutors yuc ens van for fruir a tats. L'audii^ncia va

ser rsperialment jove en aerrades ann la de «Bioetin^ en reproducci^i humana» (magnifies,

Victi^ria Camps), « Adolescencia i sexualitat», «L'ensen^^ament de I ^ riinc is des de Pescola fins

la universitah^, «Tractament pal^liatiu del cancer», «Salut al hnnhant del segos mil•lenni>^ i

«Practiques alh^rnatives en medicina». El temps era massy just (potser hi havia mcs ponents

dels yue hi hauria d'haver hagut, ^^ es van eyuivor^r peasant quo en una hors i mitja prr a

cadascuna n'hi hauria prou) i va impediryue en el torn obert de paraula els estudiants poguessim

fonnular totes Ies preguntes quo ens rondaven pel cap. Aixu ens va for refleaionar molt a

nosaltres (semblavem parlamentaris acabant de debatre la proposta gels passsadissos) i crec

yue tanil^i^ hauria d'haver Gridat I'atrncib de tots els professionals yue ho van poder viure (i

especialment, n'haurien d'haver pros sots els yui es dediyuen a Pensenyament universitari o

formes part de Ies juntes de govern de Ies universitats catalyses).

Potser peryui^ ni els mateixus metges i biolegs no ho tenon clay i/o peryuc no es voles

enfrontar ^^ prrguntes amipromeses, els eshn^iants de medicina, fannacia i biologic de

Catalunva nu rebem cap mesa de formycio quo faci refrrenciy y aspectes etics i morals. Gn

uny surietat com la rostra, on els aven4os tecnoli^gic, yuant a reproduccio i amtracepci6

estan avan4ant a passos de gegant, els futurs professionals ens trobem yue desronrirem Ies

Ileis yue els podrn regular i el sou impacte psicologic sobre les families. 5om cunscients yue

impartir una assignatura d'yquest opus pot comportar certa dificultat, subreiot haver de

busrar un sistema d'yvyluaci6 i puntuyeici just i objectiu. Entre nosaltres ho debatiem en el

' Article publicat y L' In(orrruatiu de I'ACMCB (febrer 2001)



1 22 til l / I N(,Ia_ti l ) I N i l ll,LS I Ilk )I R- lll.I.I I.N(J A( AIAI AN,A

dinar de treball del primer dia, i tampoc no hi vam trobar cap resposta, pero si que tots vam

estar d'acord on la necessitat de rebre educaci6 bioetica durant la carrera.

Una altra mancanca de la qual ens vain adonar el segon dia de Congros fou el poc que
sabem d'adolescencia i sexualitat, tot i haver passat nosaltres mateixos per aquesta etapa.
Sembla una contradiccio, oi? I el cas es que no es el mateix haver estat un adolescent a qui
se Ii comencen a despertar CIS instints sexuals que ser un metge a qui una persona de 1)
ant's Ii consulta sobre qualsevol problema relacionat amb la sexualitat.

Es clar que tal coin esta evolucionant la piramide poblacional avui en dia poques demandes
coin aquesta ens trobarem, ja que on un futur no gaire Ilunya hi haura mes veils que joves...
pero Cs que ni a ells CIS podrern atendre amb la suficient seguretat! Se suposa que CIS
ensenvaments han d'anar avalant de la ma dels canvis socials. Fa trenta anvs cap Ilibre
parlava d'una malaitia anomenada sida, que ara s'ha convertit on terra central de moltes
assignatures a les facultats de ciencies. Pero quant de temps haurem d'esperar per poder
assistir a classes de «geriatria»? Si, ja sabem que la majoria de malalties que afecten CIS
nostres avis ja estan incloses en altres assignatures, peril igual que no es el mateix tractar un
nen que un adult, (i per aixo existeix la ,pediatria,, coin a tal), tampoc no ho es explorar,
diagnosticar i intentar curar una persona que passa del 65 anys d'edat (i que pot arribar als
100 tranquil lament, si fern cas de les ultimes esperancadores estadistiques). Molt
relacionades amb tot aixo estan les cures palliatives, aquella part del tractament tan oblidada
per tots, pero quo de vegades pot ser igual o mes eficient que la invasiva cirurgia o CIS
efectes secundaris de la quimioterapia i la radioterapia. Qui n'ha de ser I'expert? Els
estudiants universitaris (de medicina, d'infermeria ode farmacia?), CIS MIR, eIs treballadors
socials o CIS professionals sanitaris?

Espantava estar assegut a la butaca escoltant tot el que ens trobarem on el nostre futur mbn
laboral... i revisar el passat i adonar-se que, a punt d'entrar-hi, la nostra formacio sobre
aquesta realitat es escassa.

Pero eIs plats torts del Congres van ser les taules rodones on es va discutir sobre
«L'ensenvament de la ciOncia des de I'escola fins a la universitat» i les «I'ractiques alternatives

on medicina». La primera es va convertir on una prova de foc per als noun plans on ponents
(una professora de la Universitat de Barcelona, un de la Universitat Autonoma de Barcelo-
na, un de la Universitat de Valencia, una d'ensenyament secundari, un dega de la Universitat

Pompeu Fabra, una sOcia de la Societat Catalana de Biologia, un directiu de la industria
farmaceutica i un exrepresentant d'estudiants de biologia) i audiencia (majoritariament
estudiants de biologia i de medicina) nomcs vam estar d'acord on la necessitat de millorar
la interaccio entre professorat i alumnat. Pero en el model de classes i CIS apunts teniem
punts de vista diferents; des de la taula es queixaven que nomes veien clatells i ningu no CIS
feia preguntes, i des dels seients demanavem ones monografies amb CIS ternaris per Ilegir-
los abans d'entrar a classe i no haver d'escriure tant i poder establir un dialog amb Cl
professor. Els estudiants vam fer aquesta proposta coin a solucioi a la seva demanda, i vam
retire una negativa com a resposta (no unanime, tot s'ha de dir!). El fet que el debat dures
una hora i mitja mes del previst i que a les 21.30 encara hi hagues Banes de seguir discutint
ens ha de for pensar en la necessitat de potenciar mes xerrades coin aquesta on les diferents
facultats, donant I'oportunitat a tots dos bandols d'expressar-se Iliurement (que va ser el
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gran encert d'aquell vespre, i avui en dia en poques ocasions es dona) i apuntant dernandes

i solucions per fer-les electives posteriorment.

La segona taula rodona va posar en evidencia corn d'oberts estan els estudiants i alguns

professionals a aprendre prictiques alternatives en medicina (o si mes no, a saber quines hi

ha i per a que serveixen) i com de tancades estan les institucions que haurien de proporcio-

nar aquests coneixements. "lampoc demanem que es converteixin en una assignatura troncal

de la universitat, perm si al menys que se'ns digui que existeix una altra opcio per al pacient

(al cap i a la fi, la seva curacio, sigui pel metode que sigui, es I'objectiu que tenim tots,

m'e(Iuivoco?). Ens hauriem de plantejar per clue calla cop hi ha mes gent que opta per

consultar els terapeutes naturals, desenganvats dels convencionals: o ens decidini a englo-

bar dintre la nostra medicina aquestes prictiques no cientifiques o revisern corn ins el nostre

actual sistena i I'intentem adaptar a les necessitats de l'usuari. Es va dir a la xerrada que els

alternatius tracten molt be el malalt, perm no la malaltia. Llavors podriern deduir que els

que els consulten es perque se senten maltractats pets metges tradicionals. Be, doncs sabent-

ho, procurern aprendre d'aquells que en saben i ensenvar aquells que ho necessiten com cal

enfrontar-se a un pacient i a la seva malaltia!

I'er concloure, escriure una frase de Voltaire que el Dr. Reig ens va recordar en I'ultima

sessio i que sintetitza corn veiern (,Is estudiants de ciencies de la salut el nostre futur, si no

c anvien moltes cosec <El metge es aquell que recepta un medicament del illicit en sap poc,

per a una malaltia de la qual encara en sap menys, a on pacient del qua! no en coneix res.»


