
JORNADA JUBILAR DEL CINQUANTENARI DE LA SOCIETAT
CATALANA DE CIENCIES FISIQUES, QUIMIQUES I

MATEMATIQUES

El dia 2 de novembre de 1981 tingue hoc a la seu de l'Institut d'Es-

tudis Catalans una reunio ordinaria de la junta de la SCCFQM en la
qual hom acorda que una comissio formada pel President, els Vice-presi-

dents i el Secretari de la Societat visitessin o be es posessin en contacte

amb el President de la Generalitat, M.H. senyor Jordi Pujol, el President

del Parlament, M.H. senyor Heribert Barrera, el President de la Diputa-

cio de Barcelona, senyor Francesc Marti, i l'Alcalde de Barcelona,

senyor Narcis Serra, a fi de convidar-los a la Jornada Jubilar del Cin-
quantenari de la Societat, que se celebra el divendres dia 22 de gener de

1982, a les set del vesprc, a la Casa de Convalescencia.
La Jornada Jubilar fou patrocinada per la Comissio Interdepartamen-

tal de Recerca i Innovacio Tecnologica de la Generalitat de Catalunya

(C.I.R.I.T.), i compta amb la Presidencia d'Honor segment: Jordi Pujol
i Soley, President de la Generalitat de Catalunya, Heribert Barrera i
Costa, President del Parlament de Catalunya, Francesc Marti i Jusmet,
President de la Diputacio de Barcelona, Narcis Serra i Serra, Alcalde de
Barcelona, Joan Ainaud i de Lasarte, President de l'Institut d'Estudis
Catalans, Ramon Aramon i Serra, Secretari General de l'Institut d'Es-
tudis Catalans, Gabriel Ferrate i Pascual, Vice-president de la CIRIT de
la Generalitat de Catalunya i Rector de la Universitat Politecnica de
Barcelona, i Enric Casassas i Simo, President del Consell Cientific i
Tecnologic de la Generalitat de Catalunya i Delegat de l'I.E.C. a la
SCCFQM.

La Jornada Jubilar se celebra, tal com hom havia programat, a la Sala
d'Actes de l'Institut d'Estudis Catalans.

E1 M.H. President, senyor Jordi Pujol, delcga la representacio de la
Generalitat en el M.H. senyor Heribert Barrera, President del Parlament
de Catalunya. L'Alcalde de Barcelona i el President de la Diputacio
enviaren llur adhesio a 1'acte. El President de I'Institut delega la repre-
sentacio en el Vice-president de 1'entitat, doctor Enric Casassas.

La sessio fou presidida pel M.H. senyor Heribert Barrera, el qual
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tenia a la dreta els senyors Ramon Aramon, Secretari General de 1'Ins-
titut, Gabriel Ferrate, Vice-president de la CIRIT, i Francesc Gacia,
Secretari de la Societat; i a 1'esquerra els senyors Enric Casassas, Vice-
president de !'IEC i Delegat de l'Institut a la Societat, Josep M. Tura,
President de la Societat, i Ramon Peypoch, membre fundador d'aquesta.

Oberta la sessio pel President Barrera, pregue la paraula el Vice-
president de I'Institut, Dr. Enric Casassas.

El Dr. Casassas manifests en primer floc la satisfaccio que represen-
tava per a l'Institut la celcbracio d'aquell acte, pel que significava de
continuitat i do plenitud en la vida de la Societat Catalana de Ciencies;
tambe records que l'Institut commemorara enguany el setanta-cinque
aniversari de la seva fundacio amb actes academics que tindran floc la
tardor vinenr. El Vice-president Enric Casassas continua exposant que
si be era cert que tant l'Institut corn les seves Societats filials anaven
tendint vers la plena normalitzacio de llurs activitats cicntifiques i aca-
demiques, encara restava per resoldre, entre d'altres, el problema de
1'equilibri pressupostari. Fins a la data hom ha aconseguit subvencions
de les Diputacions de Barcelona, Girona i Tarragona, aixi com de 1'Ad-
ministraci6 Central de 1'Estat. Pel que fa referencia a la Generalitat, el
Dr. Casassas manifests que una esmena presentada als pressupostos
governamentals d'enguany, que compta amb el suport de tots els grups
parlamentaris, permetrs la inclusio d'una partida expressa de subvencio
a la nostra Corporacio; aquesta esmena, en cas de prosperar, significars
el primer ajut concedit per la Generalitat a l'Institut des de la seva reins-
tauracio !'any 1977.

Tambe manifests el Dr. Casassas que gracies a una gestio de la Mino-
ria Catalana prop del Ministre d'Hisenda, Sr. J. Garcia Anoveros, hom
havia aconseguir una subvencio d'aquest Departament per a l'Institut
amb motiu del seu setanta-cinque aniversari. Malgrat aquests ingressos,
les despeses, un cop traslladat l'Institut als nous locals de la Casa de
Convalescencia, scran molt elevades i no scran cobertes amb el total de
les subvencions actuals.

D'altra banda --prosegui el Dr. Casassas- l'Institut continua pensant
que, si hem de seguir una tradicio europea que ha demostrat esser eficac,
fora aconsellable que les subvencions a la nostra corporacio en el pressu-
post de la Generalitat fossin incloses dins el Departament de la Presi-
dencia.

Continua la seva intervencio cl Dr. Casassas indicant que en el pres-
supost de 1'Institut d'enguany havia estat consignada una partida desti-
nada a subvenir a les necessitate de les Societats filials; una altra forma
d'ajut a aquestes era la publicacio de llurs treballs cientifics dins les
col-leccions de l'Institut. Seguint aquesta politica, la Seccio de Ciencies
acaba de publicar en els sous Arxius les Jornades d'Hornenatge a E,ins-
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tein, organitzades per la SCCQFM, i prepara l'edicio de la Histbria de la

Matematica en el segle XIX, cicle de conferencies organitzat per la Sec-

cio de Matematiques de la SCCFQM.
El Dr. Casassas detalla a continuacio la trajectoria de la col•leccio

Arxius de la Seccio de Ciencies, a la qual hom ha donat darrerament un

fort impuls. Mostrs als assistents alguns exemplars de la primera epoca,

en els quals hom pot constatar 1'esperit noucentista del llavors Secretari

General de l'Institut i Secretari de la Seccio de Ciencies, Eugeni d'Ors;

precisament -prossegui el Dr. Casassas - ara hom publicars un numero

dels Arxius amb el mateix format antic: l'obra de Manuel Ribas i Piera

Urbanisme a les colbnies industrials del segle XIX de les conques del Ter

i del Llobregat.
Quant a les activitats propies de laboratoris, el Dr. Casassas exposa

que dins la Societat Catalana de Ciencies s'havien establert durant els

darrers anys Grups de Treball de temes especialitzats, com es ara el

"Grup de Contaminacio Atmosferica", el "Grup de Geofisica" i el

"Grup Interuniversitari d'Energia Fotovoltaica". Aquests grups tenon la

finalitat de reunir cientifics pertanyents a institucions diverses per tal

de dur a terme un programa de recerca concret.
El Dr. Casassas finalitza el seu parlament recordant que l'Institut to

una Ilarga tradicio darrera seu quart a la creacio i direccio de Serveis,

Laboratoris i Seminaris, i que aquesta es una tradicio que en 1'etapa

vers la normalitzacio en la qual anem entrant caldra mantenir i poten-

ciar. E1 seu parlament fou Ilargament aplaudit.
A continuacio, el M.H. senyor Heribert Barrera dons. la paraula ai Dr.

Josep M. Tura, President de la Societat, que en el seu discurs glossa els

antecedents de la fundacio de 1'entitat i la seva sessio inaugural, la qual
havia tingut lloc en aquella mateixa Sala d'Actes de 1'Institut cl dia 17

de gener de 1932. Hom recull dins el present volum el text d'aquest par-
lament.

El Dr. Tura presents a continuacio el Dr. Arno Klose. Aquest cienti-

fic es actualment responsable dels programes de recerca COST

(Cooperation Europeenne Scientifique et Technique) a la Direccio

General de Ciencia, Recerca i Desenvolupament de la Comissio de les

Comunitats Europees, amb seu a Brussel•les. Manifests el Dr. Tura que

aquell mati havia tingut hoc al Palau de la Generalitat una entrevista

entre el Conseller Adjunt a la Presidencia, Miquel Coll i Alentorn, el Dr.

Arno Klose i una delegacio conjunta de l'Institut i de la Societat, durant

la qual fou reafirmada la vocacio europea de Catalunya i hom manifests

l'interes a potenciar 1'activitat de l'Institut a Europa, com a exponent

de la presencia exterior de la ciencia a Catalunya.

Tot seguit el M.H. senyor Heribert Barrera concedi la paraula al Dr.
Arno Klose, que pronuncia una confcrencia sobre "La cooperation
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scientifique et technique dans le cadre de la politique de la recherche de

la Communaute Europeenne". Horn recull mes endavant el text
d'aquesta dissertacio.
Com a cloenda de l'acte, el M.H. Sr. Heribcrt Barrera pronuncia unes

breus paraules en que recorda la seva vinculacio amb la Societat Catala-
na de Ciencies, de la qual havia estat President, i la seva participacio,
juntament amb altres cientifics, en la represa iniciada, des de la clandes-
tinitat, 1'any 1959. Tambe tingue un record d'agraiment envers els socis
fundadors, i s'alegra de poder obscrvar entre els assistents la presencia
de dos d'ells, el Dr. Antoni Quintana i Mari i el Sr. Ramon Peypoch i
Pich.

El Dr. Barrera posy de manifest el fet que en una societat corn fac-
tual, on tantes iniciatives son efimeres, 1'activitat cientifica continuada
de la Societat Catalana de Ciencies enmig de les dificultats per les quals
ha hagut de passar, respon a una realitat tenac, que no es altra sing la
voluntat dels cientifics catalans de continuar llur tasca professional
sense deixar de posar de manifest ni abandonar la realitat nacional.
Acaba la seva intervencio el President del Parlament de Catalunya tot
desitjant que els mes joves d'entre els presents poguessin assistir al
centenari de la Societat, en uncs circumstancies millors que les que hom
ha hagut de viure durant aqucsts anys passats, on nomes poden esser
contabilitzades com a etapes de normalitat les compreses entre el 1932
i el 1936 1 des del 1976 fins a la data.
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Visita del M.11. President Francesc Macia a la Casa de Convalescencia l'any 1932.

Tambe hi podem reconeixer Ventura Gassol, August Pi-Sunycr, Jaume Serra Hun-

ter, Josep M. Bellido ...

itJS ' vas

Visita de la junta de la Societat al M.ll. President de la Gcncralitat Jordi Pujol,

amb motiu del 50e Aniversari. Amb el President , d'esquerra a dreta , Caries Sola,

Josep M. Tura, Miquel Castellet i Francesc Gacia.


