
CRONICA 1984.- Relacions entre la recerca experimental en física 
i química i la medicina. 

1985.- La recerca experimental en física i química apli- 
cada a l'estudi i protecció del medi. 

L'UCE a Prada de Conflent 
1986.- La recerca 

nous materials. 

Jornades de les societats catalanes de física i 1987.- Txernbbil i el seu impacte als Pa'isos Catalans. 

química a la Universitat Catalana dlEstiu 1988.- Cikncia i tecnologia dels aliments. 

~~~~~d~~ sobre recerca experimental en física i 1989.- CiBncia i tecnologia dels iesidus i la seva trans- 

química, que conjuntament amb la Societat Catalana formació. 

de Química s'organitzen dins el marc de la Universitat 1990.- fi si  al^ 
Catalana d'Estiu de Prada de Conflent, són una de les 
activitats peribdiques de la nostra Societat. 1991.- Cikncia i tecnologia dels sbls: 

Són fruit de la necessitat d'anhlisi i de plantejament interaccions físico-químiques. 
de futur que la recuperació de les institucions catalanes 
va plantejar, al principi de la dkcada dels vuitanta, als En dues ocasions, la coincid~ncia ~pinions i la 

col.lectius científics del nostre pais, un dels més sensi- , 
transcendkncia de les implicacions del tema, varen por- 

bles dels quals va ser la Societat Catalana de Cikncies tar a la redacció d'un manifest. Varen ser la Trobada 

Físiques, Químiques i Matem&tiques, filial de l'Institut 19g2, amb un document que denunciava l'estat de 

d7Estudis Catalans. la recerca experimental en física i química, i la Trobada 

La Universitat Catalana d'Estiu de Prada del Con- del 1987, amb un manifest on es feien evidents les man- 

flent havia esdevingut una plataforma d'exposició, cances dels plans d'emergkncia i la quasi nubla exis- 

crítica i debat de totes les qüestions referents als Pa'isos tBncia de serveis de radiotoxicologia en les estructures 

Catalans. La Societat pens& en la UCE i en la seva de 1'Institut Catal& de la Salut, de Catalunya, i de 

Secció de CiBncies, com el marc adequat per organitzar 
unes trobades dedicades a debatre la situació de la re- 
cerca experimental en física i química al nostre país. 

stimoni de les inquietuds i il.lusions d'aquell mo- 
en són les dues primeres trobades dels estius del pre hem estat fidels. 

el 1983. Varen tractar, respectivament, de la aquest tercer número de la revista 

"Recerca experimental fonamental en física i química 
als Pa'isos Catalans", i de les "Relacions de la recerca en 
física i química i la producció industrial". La 
d'anhlisi i de projecció eren tan evidents en la 
com ho varen ser en la participació. 

Ambdues trobades varen portar a Prada persones 
vinculades amb els h b i t s  de l'administració, la re- 
cerca universitkria, el CSIC i la indústria. A més de 
l'enriquiment propi de les ponkncies i del debat origi- 
nat per la taula rodona, que més o menys formalment 
sempre clou les trobades, els assistents descobriren en 
1'UCE un espai nou, allunyat 
desinhibit, festiu i relaxat, d'i 
i, sobretot, inconfusiblement nos 
els responsables d'aquelles dues 

n negligir-ne la continu'itat. 
s Trobades, o Jornades qu 
t any rera any tractant tem 

rats en els fonaments de 1 
an convertit en manifestacio 
em, si més no, la successió de 


