
PRESENTACIÓ

Benvolguts amics, us dono la benvinguda en nom del president de la
ICHN, que per causes alienes a la seva voluntat avui no pot ser present aquí
en aquest acte.

Per començar, vull destacar el fet que ens troben reunits per celebrar la
IX Sessió Conjunta d’Entomologia de la ICHN i la Societat Catalana de Lepi-
dopterologia. Això es un exponent de la tasca realitzada d’una manera ininter-
rompuda durant divuit anys, donat el caràcter bianual de les trobades. Vull
remarca també el gran nombre de col·laboracions i treballs que s’han presentat,
ja que aquesta es la prova més clara de la feina feta i exponent de la partici-
pació cada vegada més activa i creixent dels membres de la ICHN i de les
societats que amb ella col·laboren.

La vostra activitat en el camp de l’entomologia es hereva de l’esperit
fundacional de la ICHN i així continueu treballant en tots els aspectes que us
corresponen, per endinsar-vos cada vegada més en el coneixement tan ric i
divers de la naturalesa. Crec doncs que hem de felicitar-nos per poder realitzar
una vegada més aquesta sessió conjunta i agrair la tasca del comitè organitza-
dor perquè això hagi estat possible.

Es i ha estat voluntat de la ICHN, facilitar la incorporació a la nostra
Institució d’aquelles persones interessades en l’estudi de la naturalesa en tots
els seus vessants, i especialment en aquells aspectes que incideixen en les
relacions de l’home amb el seu entorn, que és un dels reptes importants que
avui tenim plantejats. En aquesta tasca tots i som convidats, i es per aquesta
raó que vull destacar aquí la important col·laboració en aquesta sessió con-
junta, de totes aquelles persones que malgrat que la seva feina no depèn
econòmicament de l’activitat en aquest àmbit, hi participen d’una manera
molt activa perquè han fet d’aquests estudis un dels objectius principals de la
seva vida.

Això significa un esforç individual per part seva que cal agrair, i en
segon lloc el treball conjunt amb les institucions dedicades a la recerca, fa
d’aquestes persones el nexe d’unió entre els professionals d’aquest camp i el
ciutadà sensibilitzat per aquests problemes. D’aquesta manera evitem l’aïlla-
ment que es pot donar en la comunitat científica. Finalment vull destacar el
nivell assolit en els treballs que presenten i que fa de la seva tasca una apor-
tació important en el desenvolupament i estudi de l’entomologia a Catalunya.

La continuïtat de les sessions conjuntes implica també la incorporació de
les noves generacions i això ens indica el grau de maduresa assolit per les
nostres societats. Al mateix temps ens obliga a vetllar perquè els nostres estu-
diants les coneguin i participin activament en elles des dels primers estadis de
la seva formació. D’aquesta manera es produeix la incorporació gradual en
aquestes tasques, que fa possible el normal relleu generacional.

Destacar finalment la participació per primera vegada en aquestes sessions
conjuntes, de membres de la «Sociedad Aragonesa de Entomología» i donar-los
també la benvinguda en nom de la ICHN. Aquesta participació ha de permetre

no solament l’enriquiment en el terreny científic sinó també en l’aspecte humà,
entenent que tot i respectant la indiosincràsia de les nostres institucions, sapi-
guem projectar-nos a l’exterior sense tancar cap porta. D’aquesta manera farem
realitat el principi d’unitat en la diversitat que sempre ha propiciat l’enriqui-
ment de la persona, de la ciència.

Desitjo doncs, que aquesta jornada que ara comença sigui per a tots vos-
tès ben fructífera, tant des del punt de vista científic com del punt de vista
humà. Moltes gràcies.

Barcelona, 25 de novembre 1995
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