
INAUGURACIO DEL CURS ACADEMIC 1981-1982

Es per a mi una gran satisfacciO d'inaugurar aquest curs academic
1981-1982, que coincideix amb el cinquante aniversari de la nostra
Societat. Ara fa cinquanta anys que l'Institut es trobava en unes cir-
cumstancies semblants a les presents, a punt de traslladar-se definitiva-
ment a aquesta Casa de Convalescencia i de celebrar el seu any jubilar.
L'acte inicial de la commemorac16 dels vint-i-cinc anys primers de l'Ins-
titut fou la presentacio publica de la nostra Societat Catalana de Cien-
cies Fisiques, Quimiques i Matematiques, en una sessio academica a la
qual assisti el President Francesc Macia.

La Generalitat ha tornar a regir els destins politics de Catalunya i,
seguint el vells camins, ha recorregut a homes de l'institut per tal que
l'ajudessin a establir la politica cientifica del nostre Pais. Corr sabeu, el
President de la Generalitat ha nomenat el Dr. Gabriel Ferrate i Pascual
Vice-president de la Comissio Interdepartamental de Recerca i d'Inova-
cio Tecnolbgica (CIRIT) i el Dr. Enric Casassas i Sim6 President del
Consell Cientific i Tecnolbgic (CCT). Ambdos son membres de 1'Insti-
tut i de la nostra Societat filial. Aquest fet es un honor per a nosaltres.

Voldria agrair des d'aci a la SeccI6 de Ciencies la inclusio dins els seus
Arxius de les Actes de les Jornades del Centenary' d'Albert Einstein
organitzades per la nostra Societat, aixi com el financament de 1'ediciO.
El Delegat de l'Institut, Dr. Enric Casassas, us fara dins uns moments la
presentacio d'aquest volum LXI dels Arxius de la Seccio de Ciencies.
Tambe voldria agrair al Dr. Gabriel Ferrate i Pascual que hagi accep-

tat de pronunciar el discurs inaugural del curs i que ens ofereixi les pri-
meries d'un terra que tant interessa a la nostra comunitat cientifica
com es el de la Politica Cientifica de la Generalitat de Catalunya.
A traves de les Seccions de Fisica, de Quimica, de Matematiques i

d'Enginyeria us anirem informant de les sessions aca.demiques amb que
celebrarem 1'any del cinquantenari. La Societat en ple organitzara diver-
ses conferencies durant el curs, i aquestes culminaran amb una Jornada
Jubilar al final de gener de 1'any vinent, 1'acte central de la qual sera una
dissertac16 del Dr. Arno Klose, de la DirecciO General de la Ciencia, la
Recerca 1 el Desenvolupament de les Comunitats Europees.
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El Dr. Klose es un alt oficial de les Comunitats Europees a Brusel•les
i pensa exposar durant la seva conferencia l'estat actual de les accions
de recerca concertada COST.

Moltes gracies.

Paraules pronunciades pel Dr. Josep M. Tura i Soteras, President de la Societat, el dia 9 d'octu-
bre de 1981, a la Sala d'Actes de I'Institut d'Estudis Catalans.


