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L'acord pres per l 'ajunta-
ment de Lleida d'enviar a l'A-
géncia Nacional d'Avaluació i 
Prospectiva (ANEP) unes solli-
cituds de projectes d'investiga-
ció, ha despertat una polémica 
en determinats ambients ciuta-
d a n s i u n i v e r s i t a r i s . N o 
conéixer l'Agéncia i el paper 
que té encomanat ha d'ésser 
Túnica raó deis recels que s'han 
despertat en alguns sectors crí-
tics envers aquesta decisió. 

El proppassat mes de maig, 
l'anterior director va exposar 
en una conferéncia a l'Institut 
d'Estudis Ilerdencs l'activitat i 
el funcionament de l'ANEP. 
L 'ANEP va ésser creada el 
1987 i en solament sis anys s'ha 
consolidat com a unitat d'ava-
luació de la Comissió Intermi-
nisterial de Ciencia i Tecnolo-

gía alhora que ha donar nom-
brosos serveis a moltes institu-
cions que voluntariament ho 
han sol-licitar. El funcionament 
de l'Agéncia es basa en un 
ampli banc d'experts de rotes 
les disciplines científíques, 
amb un nombre proper ais 
10.000, un 20% deis quals viu a 
l'estranger, i al mateix temps 
en un nombre reduit d'especia-
listes que temporalment fan la 
funció de coordinar l'avaluació 
de les diverses árees temáti-
ques. Si bé és cert que la loca-
lització de la unitat administra-
t iva de ges t ió es t r o b a a 
Madrid, els coordinadors i els 
avaluadors procedeixen de tot 
Espanya. 

L'avaluació de recursos cien-
tífics referits a projectes d'in-
vestigació básica i aplicada, així 
com els concertats amb la 
indústria, les sollicituds d'in-
fraestructura, beques i, movili-
tat deis investigadors, la coope-
rado internacional, etc., cons-
titueixen l'eix central de l'acti-
vitat que té l'Agéncia. L'any 
passat es van avaluar al voltant 
de 20.000 sollicituds de més de 
50 institucions públiques i pri-
vades de tot l'Estat. D'entre 
aqüestes institucions cal desta-
car la práctica totalitat de les 
c o m u n i t a t s a u t ó n o m e s , 
incloent-hi la Generalitat de 
Catalunya. També la CIRIT 
(Comissió Interdepartamental 
de Recerca i Tecnología de la 
Generalitat de Catalunya) tra-
met tots els projectes del pro-
grama de Química fina, inte-
grat al Pía Nacional, per tal que 
s'evaluin. Un élevat nombre 
d'universitats espanyoles con-
fia en l'ANEP, no solament per 
l'evaluació de sollicituds análo-
gues a les presentades per l'a-

altra mena de soHicituds com 
ara l'avaluació prévia de candi-
dats per a places de promoció 
interna, per a l'evaluació d'acti-
vitats d'R + D, etc. Tant la 
Universitat de Barcelona com 
l'Autónoma són usuáries fre-
qüents deis nostres serveis. 
Entre les institucions privades 
que ens trameten sollicituds a 
avaluar trobem l'Associació 
Espanyola contra el Cáncer, 
l 'Organi tzació Nacional de 
Cees d'Espanya, la Caixa d'Es-
talvis de la Mediterránia, Fun-
dado Caja de Madrid, etc. L'a-
juntament de Lleida no és l'ú-
nic organisme de l'administra-
ció local que confia en els ser-
veis d'aquesta Agencia. 

Per' altra banda, cal deixar 
ciar que el paper de l'Agéncia 
és l'análisi de la viabilitat cien-
tífico-técnica de les propostes 
que rep. Aquesta análisi és 
transmesa a l'organisme finan-
ger, que és el responsable únic 
de l'aprovació de les propostes 
que consideri d'interés per ais 
seus objectius. 

Actualment l'ANEP és l'únic 
ens estatal que té com a tasca 
exclusiva l'avaluació d'investi-
gació. Es cert que el Pía de 
Recerca de Catalunya planteja 
la creació d'una Agéncia análo-
ga a nivell catalá, pero de 
moment encara no s'ha creat. 
Cal assenyalar que el funciona-
ment independent i desinteres-
sat de l'ANEP ha contribu'ít 
significativament a estendre la 
práctica de l'avaluació externa 
en la gestió d'activitats d'inves-
tigació i desenvolupament. 
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