
ACTIVITATS DEL CURS 1978-79

SECCI 3 DE FISICA

Mov1MENT DL soots. El curs academic es clogue amb cent seixanta-cinc

socis, seguint aixi el ritme de creixement d'aquests darrers anys.

SESsIO INAUGURAL DEL CURS 1978/79. La seccio de Fisica inicia les seves

activitats amb un acte celebrat a la Sala d'Actes de l'Institut d'Estudis Cata-

lans el dia 16 de novembre de 1978. La mesa fou presidida per Joan Casu-

lleras i Regas , President de la S.C.C.F.Q. M., acompanyat de Ramon Aramon

i Serra, Secretari General de l'Institut d'Estudis Catalans. El Secretari -re-

dactor de la Seccio de Fisica, Josep M. Tura i Soteras exposa breument les

activitat sdescnvolupades per la Seccio durant el proppassat curs academic. A

continuacio, el Sr. Joan Guitart i Agell pronuncia el discurs inaugural del curs

sobre el tema Politica cientifica : plantejaments previs. El Secretari General

Tecnic de la Conselleria d'Ensenyament i Cultura de la Generalitat de Cata-

lunya indica que no es pot parlar d'una politica cientifica sense tenir en comp-

te uns condicionaments previs i, en el cas de Catalunya, la seva historia. En

aquest sentit , el senyor Guitart destaca que Catalunya havia estat un gran de-

sert cientific fins al final del segle passat . Records les diverses institucions

cientifiques creades a partir d'aleshores , entre les quals sobresurt l'Institut

d'Estudis Catalans, creat el 1907.

Dcspres de la dictadura de Primo de Rivera, que implica la paralitzacio de

I'IEC i de moltes altres institucions , es produeix una revifalla els anys 31-32.

L'impuls que es torna a produir en aquest camp queda definitivament inter-

romput per la guerra.

Guitart destaca el pla de politica cientifica dell anys setanta, que preveia

tres objectius principals ; formacio de personal cientific, augment de les in-

versions i estudis sectorials per a la informacio de les necessitate de recursos.

Aixo no obstant, nomes la primera d'aquestes fites es va aconseguir i, perque

no s'incrementaren les inversions, es produi un exces d 'investigadors, ] a qual

cosa desemboca en un periode d'cxilis de personal cientific, fet que s'ha pro-
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duit periodicament a casa nostra. Segons assenyala Guitart, ]a relacio inversio-
recerca a Catalunya en relacio amb l'Estat central es d'u a set i mig.

En un altre moment de la seva exposicio, el Secretari General Tecnic d'En-
senyament i Cultura es referi als articles de la Constitucio que parlen de la
ciencia i la investigacio. El text preveu que les comunitats autonomes podran
fomentar la cultura i la investigacio, pero reserva com a competencia exclusiva
de l'Estat la coordinacio general de la investigacio cientifica i tecnica. No es
podra impedir que Catalunya recuperi la iniciativa en aquest camp, salvant
1'aspecte de coordinacio», recerca Guitart.

«Crec que el desenvolupament cultural, economic i industrial d'un poble
i, per tant, la seva identitat -continua dient- descansa sobre la seva capa-
citat de creacio cientifica coherent sense la investigacio. Per tart, cal un esforc
collectiu per a fomental la investigacio i despertar interes public per ella. A
mes, es important no desaprofitar el potential que tenim.,>

El Secretari General Joan Guitart assenyala la neccssitat de crear un or-
ganisme d'ajut i informacio que permeti l'assessorament i 1'estrategia taut al
sector public com a les institutions privades. «Aquest organ de desenvolupa-
ment cientifis i tecnologic hauria d'esser l'encarregat d'obtenir recursos, fo-
mentar les relations entre cientifics, etc. I la seva missio principal hauria d'es-
ser definir i controlar un pla general de politica cientifica i tecnica tant en el
sector public com en el privat. Pero cal que es doni el clima adequat que faci
possible tot aixb. Cal divulgar el benefici que producix l'esforc cientific i tec-
nic i valorar la recerca i la investigacio.»

PUBLICACIONs. Durant el darter curs la nostra Seccio ha iniciat la publica-
cio de dues noves collections cientifiques: Seminaris de Fisica i Treballs de
Fisica. La primera cs una colleccio destinada a fer coneixer temes monogra-
fics de Fisica posats at dia. La segona, com el seu nom indica, es destinada a
acollir treballs d'investigacio dins l'ambit de la Fisica.

La Seccio de Fisica tambe ha publicat el volum que recull els resums de
les ponencies de la V" Reunio Espanyola del Buit i les seves aplicacions (Bar-
celona, 26-28 de setembre del 1979), Barcelona, 1979, I.E.C., S.C.C.F.Q.M.,
Seccio de Fisica, 240 pagines i que consta de sessions cientifico-tecniques amb
els segiients temes: tecnologia del buit, fisico-quimica de superficies i capes
primes, i el que recull les actes del Primer colloqui International d'Energia
Solar, Barcelona, 1980, I.E.C., S.C.C.F.Q.M., Seccio de Fisica, 355 pagines.

ACTIVITATS PUBLIQUES. EIS dies 8 i 9 de mare de 1979 tingue floc a la
Sala d'Actes de l'Institut d'Estudis Catalans, el II Colloqui International
d'Energia Solar. Foren presentades vint-i-sis comunicacions, ]a major part rela-
cionades amb les investigations mes recents sobre I'aprofitament de 1'energia

[3021



ACTIVITATS DEL CURS 1978-79 79

solar mitjancant cel-lules fotovoltaiques. Hi participaren especialistes de quatre
paIsos. Hom espera de poder publicar aviat les Actes d'aquest Collloqui.

[JOSEP M. TURA]

SECCIO DE MATEMATIQUES

14 de novembre de 1978. Cartes Perello: Propietats qualitatives d'equa-
cions di/erencials de l'ecologia, la quimica i la hidrodinamica.

Hivern de 1979. Caries Simo: Curset sobre Introduccio a l'analisi nu-
merica.

20 de febrer de 1979. Ferran Hurtado, Ricard Pons y Pere Sola: Les Ma-
tematiques a l'ensenyament mitja.

Primavera de 1979. Josep Pla: Curset sobre Aplicacions de la logica ma-
tematica a l'algebra i a l'analisi.

30 de maig de 1979. Eduard Bonet: Estadistica i Administraci6 Publica.

[JOAN GIRBAU]
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