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Dins els actes del 50e aniversari de la Societat, la Seccio de Quimica
organitia del 23 al 25 de novembre de 1981, al Palau de Congressos de
Monjuic el Segon Congres Internacional de Tecniques Analitiques en la
Quimica Ambiental.

El Congres es el fruit d'una col•laboracio positiva entre la Societat i
Expoquimia, que s'inicia ara fa tres anys amb la celebracio del primer i
que permet ja d'anunciar-ne el tercer per al mes de novembre del 1984.

Es tracta, doncs, d'una tasca continuada i en una linia de constant su-
peracio. En efecte, el nombre d'assistents ha superat en aquesta ocasio
els tres-cents cinquanta i han estat presentades un total de vuitanta-sis
comunicacions d'investigadors de vint-i-cinc paisos, distribuides en pre-
sentacions orals i escrites (posters). El nombre de paisos representats
ha cstat de trenta-dos, amb quasi un centenar de participants entre
Franca, Anglaterra, Alemanya i els Estat Units d'America.

Aixo ha de servir, d'una banda, per a fer palesa 1'autentica vocacio
internacional de la nostra realitat cultural i, de l'altra, per a fer-ne un
instrument eficac al servei dels nostres investigadors. No hem de perdre
de vista que son lluny els dies en cis quals "el savi" rcstava aillat en la
seva torre de vori. Avui, la confrontacio d'idees entre els investigadors
es essencial per al progres de llur tasca, pero 1'activitat cientifica tampoc
no pot defugir el dialeg amb la societat, que es en definitiva qui la soste.

La mateixa tematica del Congres es un reflex d'aquesta preoeupacio.
La Quimica Ambiental, en estudiar la natura dels compostos qui-
mics que es troben a 1'ambient i tractar de comprendre cis processor que
en reguien la distribucio i l'evolucio, contribueix d'una manera directa a
la millora de la qualitat de vida. Les tecniques analitiques fan un paper
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essencial quan els responsables de la gestio ambiental necessiten una
avaluacio objectiva dels perills potentials o existents en el nostre em
torn. Pero per a fer mesures, que son necessaries, haura calgut abans
desenvolupar una estrategia, una metodologia d'estudi, haura calgut
progressar en el terreny dels conceptes, haura calgut investigar.

El Congres, doncs, com tota la vida de la Societat, hauria d'estimular,
portes endins, la imaginacio creadora dels professionals de la recerca
ocupats en aquest tema i, portes enfora, hauria de despertar I'interes
dels administradors publics vers l'activitat investigadora, concebuda
com un element fonamental d'afirmacio cultural i de progres.

Sessio inaugural del Congres. D'esqucrra a dreta: Gabriel Ferrate, Vice-president de

la Comissio Interdepartmental de Recerca i lnnovacio Tecnologica de la Genera-

litat de Catalunya, Caries Sola, President de la Seccio de Qufmica, i Joan Albaigcs,

Secretari General del Congres.


