
PRESENTACIÓ DEL SR. ARCADI CERVELLÓ I EROLES A

LA 12 SESSIÓ CONJUNTA D’ENTOMOLOGIA

Tinc la satisfacció de donar-vos la benvinguda a aquesta sessió conjunta d’ento-
mologia de la ICHN i de SCL, com a representant dels lepidopteròlegs, i també en nom
del president de  la Institució, que no ha pogut estar amb nosaltres.

Fidels a la cita de cada dos anys, a la tardor, ens tornem a trobar per parlar d’ento-
mologia per dotzena vegada i sense interrupció des de fa 21 anys. Van començar el 1980
amb la 1a sessió, va seguir la 2a a l’any 1981, i fins ara, ens hem anat trobant cada dos
novembres, amb l’esforç de tots vosaltres i amb la col·laboració continuada de molts dels
qui avui ens tornem a reunir. Veiem que encara tenim poder de convocatòria, ja que avui
es presenten 20 comunicacions.

Aquestes sessions són una bona ocasió per exposar i debatre els nostres treballs
d’entomologia, potser la única que tenim a la vora nostra. També serveixen per trobar-
nos els que habitualment treballem en àmbits diferents. Això és molt interessant perquè
ens pot ajudar a obrir noves perspectives de treball, i fins i tot iniciar col·laboracions
fructíferes entre nosaltres. I encara vull assenyalar una altra particularitat: que hi parti-
cipem tant els professionals com els aficionats, cosa que enriqueix molt el conjunt del
nostre col·lectiu entomològic.

Si mirem enrera cap a les  primeres sessions, val a dir que hem anat canviant força.
No solament amb alguns cabells blancs de més, sinó també en els nostres estudis i tre-
balls entomològics. Crec que ha estat per a millorar una mica, i ho dic sense cap mena
de cofoïsme o autosatisfacció,  basant-me en l’evidència de que han augmentat els que
treballem en el camp de l’entomologia, i de que s’ha expandit considerablement  l’abast
del coneixement entomològic de Catalunya.

També vull comentar que la col·laboració entre la Institució i els lepidopteròlegs,
que ja fa més de 25 anys que dura, ha estat ben fructífera amb aquestes sessions conjun-
tes. Teniu en compte que s’han aplegat uns 184 treballs en aquestes 12 sessions, i aquests
treballs s’han anat publicant, amb molt d’esforç, i amb més o menys dificultats, des del
1980. És, doncs, una bona expressió de que hem anat fent feina. El volum de la sessió
anterior és ja a punt, i només problemes d’última hora han impedit que el tinguéssim avui.
Podeu comptar que estarà enllestit abans de final d’any.

En la sessió d’aquest any trobarem a faltar un company, col·laborador de sempre,
i estimat per tots nosaltres com a persona venerable entre els entomòlegs. El Sr. Joan Vives
ens va deixar ara fa un any. A la seva memòria dediquem aquesta sessió, i per parlar-vos
una mica d’ell, els companys Oleguer Escolà i Xavier Jeremias  m’acompanyen ara i a
ells els cedeixo la paraula.
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Sessió dedicada a la memòria de
Joan Vives i Duran (1918-2000)


