
PRESENTACIÓ DEL SR. DAVID SERRAT A LA 10 SESSIÓ
CONJUNTA D'ENTOMOLOGIA

Benvolguts consocis i amics,

Em plan que, com a President de la Institució Catalana d'Història Natural,
em correspongui la innauguració d'aquesta X Sessió Conjunta d'Entomologia,
per diverses raons.

La primera és de caire personal. Precisament quan es va celebrar la prime-
ra edició d'aquestes trobades, jo també era aleshores membre de la Junta de la
Institució, i vaig viure per tant la gestació i l'execució d'aquesta iniciativa.

La segona és de caire institucional. La Sessió Conjunta permet la trobada
biannual entre els membres entamólegs de la Institució i els d'una de les seves
entitats adherides, que en aquest cas va néixer d'una segregació d'aquella.
M'alegra veure que, superades les reticències inicials cap a aquesta Societat
amb voluntat de personalitat diferenciada, la trobada s'ha vingut celebrant
puntualment fins a arribar a aquesta dècima edició.

La tercerca és de caire professional. Per la meya dedicació a la geologia,
les activitats entomológiques em són properes en tant que naturalistes en el
sentit més genuí de la paraula. A més, l'àmbit regional o comarcal que tenen
molts dels treballs que es presenten en aquesta Sessió reivindica el lligam que
l'exercici de l'ofici de geòleg o de biòleg té amb la terra, tot i que aquesta
orientació sigui ara menystinguda en els circuits del que s'acostuma a entendre
com a «gran recerca». Des del meu càrrec actual de Director General de la
Recerca em comprometo a defensar l'interès de la tasca naturalista, especialment
en el marc de coneixements del nostre país.

Per últim, trobo remarcable l'esforç que suposa publicar els treballs
presentats en les successives Sessions. Tota persona que hagi emprès alguna
vegads l'aventura de l'edició sabrà de què parlo. Els volums editats queden
com a testimoni de les Sessions, però també com a documents d'indubtable
utilitat científica.

Així dones, declaro inaugarada la X Sessió Conjunta d'Entomologia ICHN-
SCL, amb el desig que sigui de profit per als assistents i per a la disciplina
entomológica.

DAVID SERRAT

President de la Institució
Catalana d'Història Natural
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