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Amb la publicacio d'aquests treballs s'enceta una collaboracio entre
l'Institut d'Estudis Catalans i la Universitat Catalana d'Estiu que es-
perem que sigui fructifera per a un millor desenvolupament de la Cul-
tura i la Ciencia Catalana. Els treballs publicats aqui formen part d'un
recull de les comunicacions dels participants a la SEGONA TROBADA de
Cientffics en la Recerca Experimental de Fisica i Quimica.

Aquesta trobada es consequencia d'una iniciativa que la Seccio de

Ciencies de la UCE, en la persona del seu Coordinador ANTOM LLORET,
i l'Institut d'Estudis Catalans, amb la seva filial la Societat Catalana

de Ciencies Fisiques, Qufmiques i Matematiques en les persones dels

Srs. ENRIC CASASSAS i JOSEP M." TURA, organitzaren per estudiar la

problematica i les perspectives de la Recerca Cientifica als Palsos Ca-

talans.

Des del primer moment compta amb el suport economic i moral

del Consell Interdepartamental de la Recerca i Innovacio Tecnologi-

ques (CIRIT), adscrit a la Presidencia de la Generalitat, mitjancant

la collaboracio inestimable del seu Vice-president, Sr. GARRIEL FER-

RATE, Rector de la Universitat Politecnica de Catalunya, i del Sr. NAR-

Cfs MAJo, Secretari General de la CIRIT.

A tot ells, i en nom de la Universitat Catalana d'Estiu, agraim Ilur

collaboracio, dedicacio i entusiasme en el reeiximent d'aquesta iniciativa.

Des de fa 15 anys, Prada, a la UCE, ha estat el lloc de trobada

de la gent que arreu dels Paisos Catalans han maldat i malden per ]a

recuperacio de la nostra nacio. Si durant molts anys hom posava
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l'accent en els aspectes histbrics, politics i sociologics, en aquests mo-
ments, quan estem en cami de la normalitzacio de les nostres Institu-
cions, es quan, sense oblidar on som i la tasca ingent que resta per fer,
cal estimular altres aspectes de la nostra cultura, com poden esser els
mitjans de comunicacio, o be, aquest mon de la Ciencia en el qual no
solament cal fer una Ciencia veritablement catalana en la seva formu-
lacio sing tambe veritablement catalana en els seus objectius.

Es per aixb que aquesta iniciativa fou recollida amb molt d'interes
per la Comissio Gestora de la UCE, atenent el caire de trobada de
cientifics que arreu dels PP. CC. treballen en el camp del millorament
de la nostra Ciencia, que es el repte del nostre temps. Cal tenir molt
clar que una nacio sobirana ha de procurar de tenir el minim de
dependencies i nomes les imprescindibles, en aquest mon de ]as multi-
nacionals de totamena.

Ben clay ens ho'indica el President de la Generalitat de Catalunya,

Honorable Sr. JOxvr PUJOL, quan en ocasio de la visita que li ferem el
mes de juliol de l'any passat ens feu particips de la seva inquietud i
del seu interes per un millorament de 1'estat de la Recerca. Nosaltres

hem recollit el seu desig, i si la Segona' trobada fou un exit de parti-

cipaciO, duplicant el nombre de-participants, ja estem preparant la

Tercera i esperem tambe que seran assolits els objectius -planificats.

Nom6s hi ha un aspecte que caldria potenciar: la participacio mes

nombrosa de cientifics del Pais Valencia i de les Illes, com tambe de

la Catalunya Nord. Sabem perfectament quina es 1'enorme concentra-

ciO del Principat, perb cal recollir i ajudar la recerca que a vegades

amb molt pots mitjans to hoc en altres indrets.

Cal, doncs, fer una crida per tal que les Institutions del Pais Va-
lencia, de les Illes i de la Catalunya Nord collaborin a la tercera tro-
bada de Cientifics que farem a Prada del Conflent la segona quincena
d'agost.

Des d'ara, estan convidats tots a participar-hi. Esperem que el fruit
de les trobades arribi arreu de les terres catalanes, posant moltes vega-
des a l'abast de persones inquietes per la salut de la nostra nacio les
conclusions, seguides de la practica corresponent, que aquestes troba-
des establiran com a continuaciO d'aquesta tasca totalment necessaria
d'apropar la Ciencia al poble, sortint de les quatre parets dels centres
de Recerca i portant el nom del nostre poble pertot arreu.
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I, com a cloenda, una petita observacio: si avui un pais es mesura
pel seu estat en el man de la Recerca, no creieu que tots nosaltres hem
de procurar que aquesta augmenti de quantitat i de qualitat? Doncs,

apa, som-hi, que cadascu des del seu lloc faci el possible perque ho
sigui. Les portes de la UCE son obertes a tothom, i voldriem que

Pexit de les trobades es reflectis en un major nivell de la nostra
produccio per a un millorament del nostre poble, el qual es el re-
sultat dels esforcos d'una serie d'individualitats, homes, que son els
qui des de la tasca diaria i alhora grisa fan que aixo rutlli. I aixi
ha d'esser.
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