
Enguany, la Societat Catalana de Biologia (SCB) ha tornat a participar com a
coorganitzadora amb el Parc Científic de Barcelona (PCB) en la quarta edició
de la fira «Viu la Ciència Contemporània!», que aquest any ha pres el nom de
«Recerca en Directe». Com en les tres edicions prèvies, hem volgut fer arribar
als nostres conciutadans el coneixement directe del que fan els nostres
investigadors en llurs laboratoris. Lluny del pensament que la recerca és
quelcom misteriós, sense traducció directa en el benestar i progrés de la nostra
societat, des del PCB i la SCB pretenem que la societat conegui de ben a prop
la recerca que es fa en el nostre país i es conscienciï de la necessitat de donar-
hi suport i facilitar-la. D’una banda, ens adrecem als escolars dels darrers
cursos que són els que, en pocs mesos o anys, hauran de decidir com orientar
la seva formació universitària i/o professional. A la fira, els expliquem els detalls
de la recerca en àmbits molt diversos de la ciència per estimular llurs vocacions
i orientar, de la millor manera possible, les decisions que hagin de prendre
referents als estudis posteriors. Per això, organitzem visites programades
d’escolars durant les sessions matinals. D’altra banda, ens volem adreçar a tota
la societat perquè pugui conèixer què és el que es fa a Barcelona, o, en altres
paraules, com s’utilitzen una part dels impostos que ells mateixos paguen i que
reverteixen en la recerca.

Els resultats, per quart any consecutiu, han estat esplèndids. La fira ha estat
molt visitada i molt interessant, per la qual cosa creiem que aquesta societat
ens en demana més. Esperem, doncs, procedir en aquest sentit i, en la propera
edició, ampliar el nombre de projectes exposats i la duració de l’exposició.

Aquesta és una activitat més que la SCB du a terme en el context de la seva
tasca de suport a la biologia en tots els seus aspectes professionals però
també, i de manera molt important, en el de la divulgació. La SCB, filial de
l’Institut d’Estudis Catalans, és una agrupació de professionals de la biologia
que dedica els seus esforços a afavorir totes les activitats relacionades amb
aquesta especialitat. Fundada fa quasi cent anys, la SCB compta amb mil cinc-
cents socis entre investigadors, ensenyants, estudiants, o, senzillament,
persones interessades en la biologia.
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