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OTA els auspicis de l'Institut d'EstLdis Catalans, hem acordat

fundar una Societat Catalana de Ciencies Fisiques, Quimiques

i Matematiques un grup d'amics d'aquestes ciencies.

A la nostra terra, tant els treballs dels pocs homes que

amb tot i la manca de centres d'investigacio han cultivatla cien-

cia Pura com els del nombre mes gran d'arquitectes, enginyers,

quimics i tecnics de tota classe que han conreat la ciencia apli-

cada, degut a llur dispersio no han assolit, ni de bon tros, el fruit que haurien

obtingut amb una major col-laboracio entre els deferents cientifics. Creiem que

la Societat Catalana de Ciencies Fisiques, Quimiques i Matematiques pot fer una

tasca profitosa estimulant el progres d'aquestes ciencies, estenent llur coneixement

entre el nostre poble, i aplegant i publicant els treballs dels qui es dediquen a

llur estudi.

Per be que existeixen diverses associacions que uneixen molts dels nostres

tecnics, per Bur caracter professional les unes, per llur naturalesa les altres,

cap d' elles no tenia una generalitat que pogues comprendre tota la produccio de

Catalunya en fisica, quimica o matematiques. No seria just que no fessim una

excepcio per a la Societat de Quimica de Catalunya, que ha realitzat en moments

ben dificils una tasca notable, establint 11agos entre els nostres quimics i posant

de relleu, amb els seus cursos, conferencies i publicacions, les nostres possibi-

litats cientifiques.

El nombre, no massa gran, de fisics i matematics a casa nostra , i la coordina-

cio dell treballs, necessaria sota molts aspectes, obliga a una reunio de les activi-

tats mes afins per a formar una unitat prou robusta. Veient-ho aixi, la Societat

de Quimica de Catalunya ha acordat fusionar-se amb la naixent Societat de Cien-

cies Fisiques, Quimiques i Matematiques per a formar la base de la seva Seccio

de Fisica i Quitnica.

La tasca que cal que faci la Societat no pot, ni de bon tros, esser obra nos-

tra. Fern una crida, per tant, a tots els qui es dediquen, a Catalunya, a la fisica,

la quimica o les matematiques en qualsevol de llurs aspectes i de Ilurs aplicacions,

i a aquells catalans que en altres terres igualment les conreen, perque entrin a la

Societat Catalana de Ciencies Fisiques, Quimiques i Matematiques, i col•laborin

amb llurs treballs a la major prosperitat espiritual de la nostra terra.

Barcelona, novembre de 1931
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EXTRACTE DELS ESTATUTS

ARTICLE I. La Societal Cafalana de Ciencies Fisiques, Quimiques i Mafematiques to
per finalitat el conreu d'aquestes ciencies, estendre Bur coneixement entre el nostre poble, i
aplegar i publicar els treballs dels qui s'hi dediquen.

ART. 2. El domicili de la Societat sera el de I'] nstitut d'Estudis Catalans, sota el patro-
natge del qual es fundada.

ART. 3. La llengua catalana sera la que usara la Societat en tots els seus actes i publi-
cacions.

ART. 5. La Societat estara dividida en tres seccions:

I.' Fisica i quimica.

2.' Matematiques i enginyeria.

3.' Astronomia, meteorologia i geofisica.

Cada soci estara adscrit a una cola secci6, en la qual tindra vot; per6 podra asistir amb
vcu a les reunions de les altres seccions.

ART. 6. L'actuacio cientifica de cada secci6 sera regida per una junta directiva compos-
ta d'un director, un secretari d'actes i un secretari redactor, que es renovaran cada quatre
anys.

ART. 7. La Societat en pie sera regida per una junta de govern composta d'un presi-
dent, cis tres directors de secci6, que seran vice-presidents per ordre d'edat , un secretari
comptador, un tresorer i un director de publicacions, que sera al mateix temps vice- secretari.
Els carrecs de president, secretari comptador, tresorer i director de publicacions seran bien-
nals.

ART. I I . Aquest estatut sera reformable en junta general extraordinaria . Perque• la
reforma sigui valida caldra que compti amb el vot favorable de les dues terceres parts dels
membres de la Societat i que sigui aprovada per la Secci6 de Ciencies de l'Institut d'Estudis
Catalans.


