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President de la Societat Catalana de Ciencies Fisiques,
Quimiques i Matematiques

Quart la Seccio de Ciencies de la Universitat Catalana d'Estiu ens
convida a l'organitzacio conjunta de la Primera Trobada sobre Recerca
Experimental en Fisica i Quimica als PaIsos Catalans 1 ho accepta-
rem de seguida, en primer lloc perque des de sempre la Societat Cata-
lana de Ciencies ha comptat entre els seus membres amb residents
tant a Catalunya corn al Pais Valencia, a les Illes i a la Catalunya Nord,
i en segon hoc perque Prada ha esdevingut al llarg dels anys un lloc
de trobada i de reflexio per als universitaris i els cientifics catalans, un
hoc de reflexio que moltes vegades es fa dificil d'aconseguir enmig del
brogit de cada dia als nostres Ilocs de treball.

L'interes que desperta la primera Trobada entre els participants
anima la Comissio Organitzadora 2 a donar-hi una continuitat. Els pro-
posits que suscitaren aquestes Trobades son en bona part vigents:

1 Trobada sobre la recerca experimental fonamental en Fisica i Quimica
als Paisos Catalans. Universitat Catalans d'Estiu, Prada de Conflent, 27 i 28
d'agost de 1982.

2 Comissio Organitzadora de la I Trobada (1982):
Dr. Manuel Cardona, Director a l'Institut Max Planck de Recerca de 1'estat

solid. Stuttgart, RFA.
Dr. Enric Casassas i Simo, President del Consell Cientific i Tecnologic de la

CIRIT, Catedratic de la Universitat de Barcelona.
Dr. Antoni Ferrer, Charge de Recherche al CNRS. Investigador al CERN.

Ginebra.
Dr. Alfred Giner i Sorolla, Professor de la Universitat de Cornell, EE. UU.

Investigador al Sloan-Kettering Institute for Cancer Research. Rye, Nova York.
Dr. Antoni Lloret i Orriola, Maitre de Recherche al CNRS. Investigador al

laboratori PNHE de l' Cole Polytechnique. Palaiseau, Franca.
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1. Una avaluacio del potencial hums i material en el domini
de 1'experimentaci6 fonamental en Fisica i en Quimica.

II. Un estudi sobre els problemes relatius a la impulsio de la
recerca en giiestio i les seves implicacions amb la ciencia
pura, la sanitat , 1'energia, el desenvolupament tecnologic,
etcetera.

III. Una discussio sobre les prioritats indispensables que ha de
comportar una polftica de desenvolupament de la recerca
en els dominis esmentats.

lis per a mi una gran satisfaccio que la major part dels assistents a
les Trobades siguin membres d'aquesta Societat i que els que en
aquells moments no n'eren hagin omplert els fulls d'inscripcio aprofi-
tant una pausa de les sessions de Prada. Haig d'assenyalar la incorpo-
racio de valuosos investigadors residents al Pais Valencia, que durant
les Jornades es mostraren activfssims en els debars i, d'altra banda,
l'interes que tots els assistents evidenciaren per I'Institut d'Estudis
Catalans, fins a 1'extrem que la primera resolucio del Manifest de la
Primera Trobada 3, en fa una referencia expressa.

La Societat Catalana de Ciencies, dins les grans limitacions amb
que ha hagut de desenvolupar les seves activitats , ha fet tot alto que
ha pogut per tal d'interessar tant els poders publics corn els mateixos in-
vestigadors catalans en la recerca experimental en Fisica i en Quimica.
Els cursos que la CIRIT de la Generalitat de Catalunya ha confiat a la
nostra Societat i a les seves Seccions durant aquests darters tres anys
ban anat majoritariament en aquest sentit. Tambe voldria fer destacar
la constitucio de grups de treball dins la Societat , en especial en el si

de les Seccions de Fisica, de Quimica i de Matematiques , que tenen
per objecte de potenciar Ifnies de recerca, moltes vegades interdiscipli-
naries i que fora de l'Institut son dificils de portar a la practica. L'or-

Dr. Caries Sola i Ferrando , President de la Seccio de Quimica de la SCCFQM.
Catedratic de la Universitat Autonoma de Barcelona.

Dr. Josep M. Tura i Soteras , President de la Societat Catalana de Ciencies
Fisiques , Quimiques i Matematiques . Investigador al CSIC, Barcelona.

3 Manifest de la I Trobada sobre la recerca experimental fonamental en
Fisica i Quimica als Paisos Catalans . Universitat Catalana d 'Estiu , Prada de Con-
flent, 1982, Publicat a Ciencia, volum num. 20.
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ganitzacio de diversos CoHoquis Internacionals, en camps com ara
dEnergia Solar 4 i la Quimica Ambiental 5, tambe son un exponent de
1'esforg dut a terme per la nostra Societat a favor de la Fisica i de la
Quimica experimentals.

La Segona Trobada, celebrada els dies 26 i 27 d'agost de 1983, ha
estat resumida en el present volum i tingue per tema central les <<Re-
lacions entre la recerca experimental en Fisica i en Quimica i la pro-
duccio industrial.

Com podreu comprovar per les comunicacions presentades, hom
pretengue de posar en contacte representants dels tres estaments que
possibiliten l'avenq cientific i tecnologic: I'administracio publica, el
mon de 1'empresa i la comunitat cientifica. L'exit de la iniciativa ens
sorprengue a tots: en plenes vacances estiuenques s'aplegaren a Prada
una setantena de persones que seguiren i participaren activament en
els debats.

Hem d'assenyalar, d'altra banda, que dins el mateix marc fou
inaugurada 1'exposici6 Max Born i James Franck (1882-1982). Fisics
en la seva epoca, organitzada conjuntament per la CIRIT de la Gene-
ralitat de Catalunya, per l'Institut Alemany de Cultura de Barcelona
i per la nostra Societat.

4 Primer Colloqui International d'Energia Solar, organitzat per la Seccio
de Fisica de la SCCFQM, Barcelona.

Actes: Primer Colloqui International d'Energia Solar, SCCFQM, Seccio de
Fisica, 356. Barcelona, 1980.

Segon Colloqui Internacional d'Energia Solar, Organitzat per la Seccio de
Fisica de la SCCFQM, Barcelona.

5 1.r Congres International sobre Tecniques Analitiques en la Quimica Am-
biental, organitzat per la Seccio de Quimica de la SCCFQM. Barcelona. Novem-
bre 1979.

Analytical Techniques in Environmental Chemistry (Ed. J. Albaiges) 646 pp.
Pergamon Series on Environmental Science. Vol. 3. Pergamon Press. Oxford

1981.
2.n Congres International sobre Tecniques Analitiques en la Quimica Am-

biental, organitzat per la Seccio de Quimica de la SCCFQM.
Analytical Techniques in Environmental Chemistry. 2. (Ed J. Albaiges).

473 pp.
Pergamon Series on Environmental Science. Vol. 7. Pergamon Press. Ox-

ford 1982.
Primeres Jornades de Contaminacio Quimica del Medi als Paisos Catalans.

Barcelona, mare 1983, organitzades per la Seccio de Quimica (SCCFQM) i per
la Societat Catalana de Biologia.
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