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El professor Felix Serratosa i Palet es el gran mestre de moltes promo-
cions de quimics i de la reflexio de la importancia de la quimica a la Socie-
tat.

La seva tasca no s'ha limitat unicament a aspectes concrets de la qui-
mica organica, el seu camp d'especialitzacio, sing que ha tingut un caire
humanista, reflectit en nombrosos escrits sobre art i filosofia publicats pa-
ral.lelament a les seves contribucions purament cientifiques.

El professor Felix Serratosa va neixer l'any 1925. Va obtenir la llicen-
ciatura en ciencies quimiques a la Universitat de Barcelona el 1949 i el doc-
torat a la mateixa Universitat el 1953.

Ha realitzat un gran nombre de projectes d'investigacio. Ha publicat
vuit llibres i mes de cent quaranta treballs de recerca, assaigs i articles de
divulgacio. Ha impartit un gran nombre de cursos i ha dirigit moltes tesis
de llicenciatura i doctorats.

Altres aspectes de l'obra de Felix Serratosa que no poden oblidar-se
a l'hora de fer una valoracio global son el seu mestratge, que ha portat a la
creacio d'una escola de quimics organics a Catalunya i el seu caracter obert
davant de les noves idees, que ha contribuit a la introduccio de la sintesi
organica com a disciplina cientifica a Catalunya i ha tingut una notable re-
percussio a la resta de I'Estat. L'activitat academica i la personalitat del Dr.
Serratosa al Ilarg de la seva extensa carrera investigadora ha creat una esco-
la de profunda influencia en la ciencia quimica catalana i, particularment,
en el camp de la sintesi organica.

$s per aixo que considerem que els seus merits cientifics, tant en la
seva dimensio cientifica com humanista, fan del professor Serratosa una fi-
gura indiscutible en la historia de la ciencia catalana que es reconeguda
arreu del mon. En definitiva, estem davant d'un gran humanista de la cien-
cia.
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