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I sistema ciencia-tecnologia-inno^-acio de tot el mon viu importants

rands cunceptuals, tecnol^^girs, dcmografics i sociol^^gics. Uns canvis en

I^organitzacib cientifica resultants de la globaliti.aci^i, que se semen a la

plena hibridaci^i de ('academia amb I'empresa i al nou paper protagonists de la

societal ri^^il en els assumptes de la ciencia. Avui ^^iu el Hombre mes gran de cientifics

yue mai no ha existit, la sera drnx^grafia inclou tots myna de perfils de pcrsonalitat,

la jerarquia meritoeratiai dr la rlassr cicntitica conviu amb el nou proicssionalisme

dell "n-eballadors" do la ciencia. No Homes estan e^olucionant els ohjectius prinuuis

de la recerca cientifica i cls sees criteris de ^^ualitat, els insu-uments de conu^ol

primari i el see propi entorn, sinci yue uunbc presenciem un cam-i substantial en la

manes de fer rtcerca: el classic lideratge solitari ha donat pas al lideratge d'equip.

I^:ns enti-ontem doncs a no^^es responsahilitats, com I'obligacio de reu^e comptes amb

mes transparenria respecu I'us d'imporrurts recursos d'urigen public, i tambe a

noun desafiaments bioetics, com el resultant de I'us de material cmhrionari d'origrn

hums o en relacio nmh les proses amb finalitat genetics. lluunatcix, apareixen

noes dificultats deri^^ades dell can^^is de stnsibilitat de la rostra societal en^ers
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I'us d'animals d'experimcntacic). 0 nuns reptes pct que III a la rccrrca ('us dual o en

relaci( amb Ics e.ytraordinaries potencialitats de la biologia sintetica ode les propies

neurociencies. [is cientitics ja no pudem desensolupar Ics nostres reeerques sense

tenir en compte quires poden ser Ies scv es consequencies. I:s en aquesta linia que.

cl 200s, cl (ouncil /M• Scicfx c uncl Tcchnoloi.'r britanic v a proposar un codi etic

unisersal amb Ies premisses de rigor. respecte i responsabilitat. In primer Hoc.

rigor, honeste(1at i inteuritat en la reahtzaciu de I'activitat cientilica. actuant amh

Ics millors competencies. contribuint a la prcvencioi dell problemcs d'integritat.

declarant eis contlictes d'interessos i essent esquisits emery els drets i la reputacici

de tercers. 1:11 segos Iloc, respecte per la victa, la let i I'interes public en el sentit que

sempre cal justilicar quakevol projects do rccrrca, essent especialment sensibles

quan aquests irnpliquen persanes. animals i cl propi medi ambient. I'll terser lloc, una

coniLill icacio responsahlc, tenint en compte corn els eiutadans perceben la ciencia,

intrrpretant Ies nostres aportacions amh equanimitat i gestionant honestament Ics

expectatises que es pollen derisar de la nostra inforniaci() cientilica.


