
POSSIBILITATS D'INCIDENCIA D'UNA POLITICA
CIENTIFICA DE LA SOCIETAT CATALANA DE

FISICA EN ELS PAISOS CATALANS

Ponencies presentades el dia 18 de gener de 1989

a l'Institut d'Estudis Catalans i

organitzades per la Societat Catalana de Fisica

INTRODUCCIO

Dins la Societat Catalina de Fisica han sorgit moltes vegades temes re-
lacionats amb la Politica Cientifica 1 hem pogut constatar quc es dificil do-
nar forma a les nostre idecs i molt mes encara que quan en tenfem cl dur-les
a terms.

La primera proposta d'aquesta ultima epoca que coneixem data de l'oc-
tubre do 1977 i fou elaborada per tot un col-iectiu dc membres de l'Institut
d'l:studis Catalans i de lcs seves filials.

Darrerament s'esta cndegant una nova dinamica a l'Institut d'Estudis
Catalans i aixo junt amb el fet que el telna de la politica cicntifica esta obert
perranentment, car la propia societat i els sectors implicats directament
amb la recerca per llurs necessitats aixi ho demanen, dona un interes renovat
per la politica cicntifica. Tambe son molts els cicntifics que personalment i
d'una manera esporadica i aillada es pregunten i a mss intentcn, si cis es pos-
sible, donar una resposta a problemes del mon de la recerca, comunicant les
seves inquietuds en articles de prcrnsa 1 debats.

Aixf matrix, nosaltres vciem que als Paisos Catalans hi ha un potencial
hunui i ones institucions quc cstan en condicions d'iniciar un tractatnent
original i a Ions en el camp de la Politica Cientifica. Cal per aixo quc comen-
ci una bona intercomunicacio entre tots cis implicats a fl d'estimular i plan-
tcjar iniciatives que, recollides finalment pels politics, quedi establert un
marc juridic per a quc puguin esdevenir realitats.
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Es amb aquestes ponencies i debat posterior que la Societat Catalana de

Fisica vol donar una petita empenta per tal d'iniciar el cami en aquesta direc-

cio.

Per finalitzar aquesta breu presentacio agraim des d'aqui a tothom que

hi participa i especialment els ponents que acceptaren la nostra invitacio.

La junta de la
Societat Catalana de Fisica
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