Cinquè Cafè de la Recerca amb Lluís Rovira, director de l’I-CERCA

La recerca ocupa 45.000 persones a Catalunya
La recerca travessa un molt bon moment a Catalunya, tant quant a impacte internacional
de les seves investigacions, com de dotació d’equipaments científics com de personal
adscrit. El doctor Lluís Rovira, director de la Fundació Institució dels Centres de Recerca
de Catalunya (I-CERCA) ha estat el darrer convidat de la temporada en els Cafès de la
Recerca que organitza la comissió de Tecnologia i Recerca de la Coordinadora Catalana
de Fundacions.
En conjunt hi treballen a Catalunya en l’àmbit de la recerca un total de 45.000 persones,
de les quals només una cinquena part (9.468) ho fan des de l’administració pública. La
resta treballen a empreses (21.000) i universitats (14.000). D’aquesta xifra global, el
personal no investigador no arriba al 15 per cent.
El nivell assolit per aquests investigadors es reflexa en el salt qualitatiu que ha
experimentat la recerca al nostre país des de l’any 2000, quan Catalunya aposta per un
ecosistema de recerca que ha resultat exitós. Així, la producció de publicacions s’ha
multiplicat per set des de 1991 i quant a articles de referència, per vint-i-cinc.
Tot això és possible per la feina diària duta a terme als 13 parcs científics, més de 100
plataformes i 2 grans infraestructures (sincrotró Alba i Centre de Supercomputació de la
UPC).
La diversitat de funcions, centre de recerca i dependència orgànica, categoria, etcètera,
dificulta establir un marc laboral únic. Més enllà del personal docent i investigador de les
universitats públiques catalanes, que ja té el seu conveni, el ponent aposta per un
conveni col·lectiu de mínims que permeti cadascú adaptar-lo a la seva realitat i
necessitats. De fet, aquest aspecte de regulació laboral i salarial era l’objecte de la
intervenció de Lluís Rovira, titulada Condicions laborals de la recerca a Catalunya.
El director de l’I-CERCA va advertir que malgrat la congelació de plantilles, el fet que
hagi recursos privats, superiors a l’aportació pública, ha permès contractar personal.
Com és habitual en els Cafès de la Recerca, una fundació associada va presentar els
seus objectius i actuacions en favor de la societat. En aquest cas va correspondre a la
Fundació EducaBOT, presentada pel seu director, Carles Soler. Constituïda l’any 2012,
que no rep ni subvencions ni patrocinis i que tira endavant exclusivament per l’esforç de
voluntaris. La seva fita principal és promoure vocació científica i tecnològica en els
infants mitjançant la robòtica.

El president de la Coordinadora, Pere-A Fàbregas, en obrir la jornada va destacar el
caràcter útil i pràctic d’aquests cafès i es va felicitar que un sector tant potent com la
recerca tingui associades a la Coordinadora el 70 per cent de les fundacions d’aquest
àmbit.
Barcelona, 20 de juliol de 2016
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