
Conversa arnb 
Eugeni Garcia Moreno, 
vicerector d'lnvestigació i 
Política Científica, tot just en 
comenCar la Primavera 

ugeni García o el seny, el senti t  practic i la 
humanitat. De totes les respostes que hem 
rebut al qüestionari Jaraja Proust, la seva 

contestació a la del gen¡ i la Ilantia és la més engin- 
yosa que hem Ilegit, encara que ens agradaria veure 
quina cara posaria el geni. Sap gaudir dels plaers 
senzills, del carpe diem, valora sobretot la saviesa, 
la bonhomia, la convivencia. No sabem si somia, 
pero si ho fa, segur que no somia truites, sinó un 
món tranquil  i ordenat, sense cap malvolenca ni do- 
lentia. Ens hi apuntam. 

L'ARC: La investigació configura, juntament arnb 
la docencia, els dos grans pilars sobre els quals 
s'assenta I'activitat universitaria. Des del Vicerec- 
torat d'lnvestigació, quina valoració global feu de 
la tasca investigadora de la UIB. Us demanam una 
visió global, gairebé panoramica. Quin és, doncs, 
el panorama que presenta la investigació a la nos- 
tra universitat? 

EUGENI GARCIA: Primer vull puntualitzar que, 
efectivament, docencia i investigació són els dos pi- 
l a r ~  de I 'activi tat universitaria. Pero, a més, la recer- 
ca té  una altra virtut com és la de mil lorar la quali- 
tat  de la docencia. A llarg termini  no és possible 
mantenir una docencia de quali tat sense la motiva- 
ció i I 'actualització de coneixements que impl ica la 
recerca. 

Di t  aixo, he de fer una valoració mol t  positiva de la 
investigació a la U IB .  Sobretot perque ten im un 
col. lectiu de professors plenament conscienciat de 
la necessitat de fer recerca i un  planter de joves in- 
vest igador~ arnb una magnífica preparació per fer- 
la. El resultat és que el nombre de projectes arnb f i -  
nancament públic aconseguits enguany ha doblat la 
mit jana dels aconseguits en els darrers quatre anys. 

Gairebé tots els professors arnb dedicació plena, el 
99%, participen en algun projecte de recerca, un 
percentatge mol t  alt  comparat arnb les universitats 
del nostre entorn. 

CARC: El tercer cicle d'estudis universitaris es diri- 
geix fonamentalment a la investigació. Teniu sota el 
vostre control tot el que fa referencia als cursos de 
doctorat, a la lectura de tesis doctorals, als premis 
extraordinaris, etc. Ens agradaria que ens explicassiu 
I'estat de la qüestió. Quants de cursos de doctorat 
ofereix la UIB als estudiants de tercer cicle? 1 quan- 
tes tesis es llegiren el passat curs 1999/2000? Ens 



podríeu dir si es pot observar alguna tendencia, en 
quines arees de cone~xement es Ilegeixen més tesis? 

E.G.: Els estudis de tercer cicle es troben en un pro- 
cés de transició. Justament enguany n 'hem canviat 
la normativa, arnb I 'objectiu d'ampliar el col.lectiu 
d'estudiants al qual van adrecats. D'una banda, es 
faran cursos rnés específics. De I'altra, n'hem redu'i't 
els credits teorics -ara es podran fer en un curs 
academic- i els hem desvinculat de la realització 
de la tesi doctoral. Es poden obtenir dos diplomes 
valids a tot  I 'Estat espanyol, un d'acreditat iu d'ha- 
ver cursat els credits teorics, i un altre en acabar el 
període de preparació per a la recerca (la suficien- 
cia investigadora), abans de comencar la fase d'ela- 
boració de la tesi. Em consta que el Govern estudia 
donar un pes específic a aquests diplomes per als 
concursos dins IIAdministració pública. 

Pel que fa a les dades concretes que em demanes, 
I'any passat es van oferir 364 cursos de doctorat, i 
es varen llegir 38 tesis doctorals. No hi ha una area 
de coneixement dominant quant al nombre de tesis 
Ilegides. Ciencies de IIEducació, Matematiques, Fí- 
sica i Biologia han estat darrerament les rnés acti- 
ves, pero depen mol t  dels anys. El que sí que hi ha 
és una tendencia cada cop més marcada, dins les 
arees de ciencies, d'escriure les tesis en angles per 
donar-los més projecció internacional. 

CARC: Parlau-nos dels projectes d'investigació exis- 
tents actualment a la UIB. Quins ajuts poden acon- 
seguir els investigadors que presenten aquests pro- 
jectes o s'hi inscriuen? 

E.G.: Els resultats obtinguts en investigació -som 
la setena universitat de I'estat en productivitat cien- 
tífica- són f ru i t  de la política d'incentivació de la 
recerca que han dut  a terme els diferents equips de 
govern de la nostra universitat. Aixo, en un ambient 
sociopolític que no afavoreix gens aquesta activitat. 

El financament dels projectes que es duen a terme 
dins la UIB pot ser públic o privat. El financament pú- 
blic prové del Govern balear, de I'Estat espanyol o de 
la Comissió Europea. Els projectes arnb financament 

privat, gestionats per la Fundació Universitat Empresa 
de la UIB, han crescut un 50% aquest darrer any. Ja 
he comentat al principi el gran augment del nombre 
de projectes arnb financament públic, aixo ha estat a 
causa dels projectes del Pla nacional dll+D, mentre 
que el nombre de projectes europeus i del Govern ba- 
lear es manté estacionar¡. Cal destacar que els projec- 
tes financats pel Govern balear no tenen establert un 
procés de convocatoria concret i són d 'un caracter 
molt aplicat. Fa anys que demanem un pla balear 
d' l+D sense que fins ara n'hagim tingut resposta. 

Som una de les primeres universitats, si no la pri- 
mera, en percentatge de fons propis destinats a 
ajuts per a la recerca. El ajuts directes comencen en 
el procés de sol. l ici tud de projectes, continuen arnb 
el cofinancament del material inventariable conce- 
d i t  i les ajudes a la contractació de tecnics per a 
tasques de recerca (novetat aquest any) i acaben 
arnb les ajudes per presentar resultats en congres- 
sos o conferencies. A més, I'Oficina de Suport de la 
Recerca pot ajudar en la redacció del projecte i en 
la gestió economica, especialment en projectes eu- 
ropeus, que són d 'una complexitat més gran. Cal 
mencionar també les ajudes indirectes, com ara el 
programa de formació d'investigadors, que financa 
estades de curta durada a I'estranger, les beques 
predoctorals propies o la reducció de carrega docent 
per als professors que participen en projectes. 

CARC: Hi ha la possibilitat a la U15 d'acollir profes- 
sors visitants. Sobretot professors estrangers vinguts 
d'universitats ben allunyades de la nostra que poden 
aportar noves idees i els resultats del seu treball. En 
definitiva, la possibilitat de coneixer noves experien- 
cies o d'entrar-hi en contacte. Hi ha molta d'activitat 
en aquest sentit? Quins professors arriben de fora? 
D'on vénen? Qui s'aprofita dels seus coneixements? 

E.G.: Efectivament, hi ha molta activitat. Cada any 
solen venir més de 20 professors, que passen arnb 
nosaltres una mitjana de 2 mesos. Són professors se- 
niors, arnb gran experiencia com a investigadors, que 
vénen a col.laborar en projectes de recerca. Molts 
vénen d'America del Sud i de I'Europa de I'Est, pero 



també n'hi ha dels Estats Units dlAmerica i de la 
resta d'Europa. La seva activitat esta relacionada fo- 
namentalment amb la recerca, encara que també im- 
parteixen alguns seminaris i col.laboren en cursos de 
doctorat. Són els investigadors joves els que treuen 
més profit d'aquesta activitat, perque els obre les 
portes a la comunitat científica internacional 

L'ARC: Que és /'Oficina de Suport a la Recerca (OSR)? 
Ens podeu informar de les convocatories de projectes 
d'investigació? Que succeeix quan s'ha concedit un 
projecte, de quina manera es gestiona i se'n segueix la 
realització? 

E.G.: L'Oficina de Suport a la Recerca va néixer I'any 
passat, com a conseqüencia de la fusió de les anti- 
gues Oficina de Gestió de la Recerca i Oficina de 
Transferencia dels Resultats de la Recerca a la UIB 
(OTRI-UIB). Va heretar una bona part de les tasques 
d'ambdues, tan SOIS les relacionades més directa- 
ment amb empreses van anar a I'OTRI de la Funda- 
ció Universitat Empresa (FUE-UIB), i en va agafar de 
noves, com les relacionades amb projectes europeus. 
L'OSR té  dues tasques ben diferenciades: una de su- 
port als investigadors, tant  per obtenir projectes de 
convocatories públiques com en I'execució posterior; 
I'altra d'ajuda al vicerector en la gestió dels recursos 
de recerca, beques, etc. 

L'OSR s'encarrega de difondre totes les convocatories 
de projectes, beques i ajudes en general a tots els in- 
vestigador~ de la UIB. L'instrument principal és Inter- 
net. Al web de la UIB, a I'apartat Recerca, s'hi pot 
trobar tota la informació, impresos de sol.licitud, etc. 
Quan el tema sembla prou general, també s'indica a 
I'apartat Novetats la primera setmana i, si el tema és 
prou específic, se n'informa directament per correu 
electronic o per carta als investigadors afectats. 

La forma de gestionar un projecte depen de I'entitat 
que I'ha concedit. En general, n'hi ha prou d'enviar 
una memoria final, tecnica i financera i, un cop accep- 
tada, el projecte es dóna per acabat. Pero per als pro- 
jectes més Ilargs, generalment a tres anys, es demanen 
cada vegada més informes parcials, I'aprovació dels 

quals condiciona el financament del període següent. 
Les dificultats vénen sobretot de projectes europeus, 
perque de vegades les auditories finals poden no ac- 
ceptar un part del treball, o certes despeses, amb la 
qual cosa I'investigador es veu obligat a tornar els di- 
ners. En aquests projectes cal una col.laboració molt 
estreta amb els officiers encarregats del projecte, per 
detectar-hi els possibles problemes de bon principi. 

CARC: Que són i qui són els becaris de col~laboració? 
De quina manera es pot esdevenir becar; col~laborador? 

E.G.: Les beques de col.laboració són el primer es- 
glaó de la cadena que porta a esdevenir investigador. 
Es concedeixen a Ilicenciats i doctors que col.labo- 
ren a executar projectes d'investigació. La durada de 
les beques no pot superar el període de vigencia del 
conveni, dels contractes o dels projectes de recerca. 

Les convocatories de beques es publiquen a la borsa 
de beques de I'Oficina d'lnformació i als taulers d'a- 
nuncis dels centres i departaments. A I'OSR hi ha la 
informació i l ' impres que s'ha d'emplenar i lliurar al 
Registre General en el termini que fixi la convocatoria. 

Una comissió integrada pel vicerector d'lnvestiga- 
ció, el director del projecte i el director del departa- 
ment impl icat  fa la selecció dels candidats, en fun- 
c ió de la idonei'tat del currículum del candidat. 

CARC: De quina manera es dóna a coneixer I'activi- 
tat investigadora de la UIB? Hi ha canals de comu- 
nicació i d'intercanvi amb altres comunitats acade- 
miques? És possible una activitat de divulgació? El 
que s'investiga a la UIB és conegut, si rnés no la in- 
formació general, per amplis sectors de la població 
de les nostres illes? 

E.G.: Les accions per fer coneixer I'activitat investi- 
gadora de la UIB són diverses, perque també ho és 
el públ ic  al qual van adrecades. Hi  ha tota una serie 
d'accions encaminades a mostrar al sector empresa- 
rial el nostre potencial investigador, aquesta tasca la 
du  fonamentalment la FUE. D'entre aquestes ac- 
cions, sobretot entrevistes amb els empresaris, jo en 
destacaria I 'edició del Cataleg de recursos. 






