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EDITORIAL

Les XXV Trobades Científiques
de la Mediterrània a Maó
La Societat Catalana de Física no va ser creada formalment fins a l’any 1986, però
molt abans ja formava part de la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques
i Matemàtiques, que s’havia constituït com a tal l’any 1932, i que fou dissolta com
a conseqüència de la constitució de les societats independents de Física, Química,
Matemàtiques i Enginyeria. Gràcies a l’impuls del primer president de la Societat
Catalana de Física, Jordi Porta i Jué, que malauradament va morir l’any 1990, i de
Josep Miquel Vidal, també físic i ànima de l’Institut Menorquí d’Estudis, a
començament de setembre de l’any 1985, en unes dependències de l’Institut de
Batxillerat de Maó, va tenir lloc la primera sessió de les Trobades Científiques de
la Mediterrània. Enguany en celebrem la XXV edició.

Tot i que, afortunadament, el panorama de la recerca en física ha canviat de
manera considerable des de l’inici de la Societat fins ara, l’esperit dels promotors
de les Trobades es manté: l’elecció d’un tema en el qual hi hagi grups treballant
a les universitats catalanes per afavorir el coneixement de les recerques que es
duen a terme i amb vista a reforçar els vincles entre els investigadors que, malgrat
estar propers, tenen poques ocasions per intercanviar idees i forjar projectes
comuns. També és molt important l’oportunitat que tenen els joves investigadors
de casa nostra de saber què s’està fent i on hi ha grups amb els quals poden trobar
oportunitats d’integrar-se.

Durant aquests vint-i-cinc anys sempre s’han tractat temes actuals, que van
des de la meteorologia o la geofísica, fins a la cosmologia, l’astronomia, la fotònica,
la nanociència o la biofísica. També s’han tractat temes d’història i d’ensenyament
de la física. Aprofitant, doncs, que enguany celebrem les XXV Trobades Científiques
de la Mediterrània, la Societat organitzarà una sèrie de xerrades satèl·lit per
reflexionar i visualitzar com han evolucionat alguns dels temes de recerca tractats
en alguna edició de les trobades i, alhora, veure quines són les perspectives futures.
En un país com el nostre, sotmès a les fluctuacions i als canvis, en un temps en
què la comunitat científica s’ha anat formant i estructurant, crec que és rellevant
i destacable no només celebrar la XXV edició de les Trobades Científiques de la
Mediterrània, sinó també veure com es planteja el futur. No és només important,
sinó també completament just, destacar que les Trobades no existirien sense
l’impuls, la dedicació i la perseverança inicial de les dues persones esmentades
abans, però també de moltes altres que des de la Societat Catalana de Física han
cregut que és necessari, important i imprescindible parlar de física actual i futura
en català.
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