
CAP A LA NORMALITZACI6

Quan sort aquest num. 4 del Butlleti estem a punt de celebrar el cinquan-

tenari de la fundaci6 de la Societat Catalana de Ciencies Fisiques, Quimiques

i Matematiques. En realitat, d'aquests cinquanta ant's nomes ha estat d'activi-

tat normal el periode del 31 al 36, i d'aspiraci6 a la normalitzaci6 del 76 enca.

Amb aquest num. 4 acabem el primer volum de la segona epoca, que haura

coincidit amb el periode de reconstrucci6 i creixement de la Societat. En efec-

te, el nombre de cientifics a Catalunya i el nombre de membres de la SCCFQM

ha crescut de tal manera, i la diversificacid de les branques de la ciencia es

tan palesa, que la divisi6 de la Societat en seccions s'ha anat accentuant com

a reflex natural del desenvolupament cientific. L'originaria secci6 de Fisica i

Quimica s'ha escindit en dues seccions, aixi com la secci6 d'Enginyeria i Ma-

tematiques, per be que aixo encara no es trasllueixi en el nom de la Societat;

Cs clar que no es el nom el que ens ha de preocupar sing l'operativitat. La

secci6 tercera, Geofisica, Astronomia i Meteorologia, ha desaparegut aparent-

ment, pert cn realitat els grans canvis d'orientaci6 d'aquests estudis els dar-

rers anys han fet que uns aspectes s'incorporessin a d'altres seccions, mentre

que ]a meteorologia s'ha de pensar actualment com tin estudi global estes a

arees gcografiques molt mes grans que e] nostre pals o be a questions mes

Iligades a ]a gcografia i a 1'ecologia.

La creixent autonomia de les seccions s'ha manifestat ja en l'organitzaci6

de diversos congresos internacionals mes especialitzats que s'han reflectit en

publicacions concretes (Actes dels congresos, Treballs de Fisica, Butlletins in-

teriors de les seccions), i potser en un futur no gaire Ilunva caldra arribar a

l'objectiu seguent: la constituci6 de cada secci6 en una nova Societat Filial.

A hores d'ara estem pesant i sospesant els avantatges i els inconvenients que

aquesta divisi6 ens podra portar, puix que, duns i d'ait es, en trobem eviden

cia; i quan ho veurem mes clay ho portarem a I'Institut d'Estudis Catalans

que ens d6na suport i aixopluc.

La Societat Catalana de Ciencies Fisiques, Quirniques i Matematiques

procura no solament treballar en el progres general de les disciplines que li

s6n pr6pies i que han estat materia de les publicacions abans esmentades, si-

n6 tambe estar amatent a les necessitats de cada moment. Aquest es el segon
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any que la seccio de Matematiques organitza unes tandes de conferencies di-
rigides a professors de segon ensenyament, les quals son seguides per un bon
nombre de persones; els conferenciants son cercats entre tots els matematics
que tenen coses importants a dir, siguin membres de l'Institut, de la Societat
o d'alla on sigui. En el proper cicle sobre Ciencia i Tecnica al servei de Cata-
lunya, que patrocina la Conselleria d'Industria i Energia de la Generalitat,
esperem que sera important, quantitativament i qualitativa, la participacio de
la Societat a traves de les seccions de F[sica, de Qu[mica i d'Enginyeria, les
quals aportaran un bon nombre de treballs i de projectes.

Aixi comencem a fer realitat els desigs que s'expressaven en les introduc-
cions dels altres nomeros d'aquest Butllet[.

JOAN CASULLERAS

[President de la SCCFQM J
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