
PRESENTACIÓ

Un nou recull d'aportacions al coneixement entomolbgic del
nostre país, les que segueixen, és la present expressi6 final
d'allá exposat i debatut en la V Sessiö Conjunta d'Entomologia,
organitzada per la Instituciö Catalana d'Histbria Natural i la
Societat Catalana de Lepidopterologia, d'acord amb una tradicióbiennal Cd'en9ä. de 1983).	 que ja ha entrat en una fase deconsolidac i ó prou clara, hom diria.

Set anys, en efecte, han tr anscorregut des de la primera
sessiö conjunta celebrada el 27 de febrer de 1980, encara alsentranyables, perb poc adequats, locals del Palau Dalmases, antigai durant molts anys -provisional - seu de l'Institut d'Estudis
Catalans 1, doncs, de la Institució.	 Ens congratulem, per tant,d'aquesta fins ara ininterrompuda trajectbria, especialment grata
per la Instituci6, que el 1975 vejé néixer al seu si una Comissi6
de Lepi dopterologia, prou forta i activa per a poder esdevenir
feliçment, anys després, una organitzacid amb entitat prbpia
com es demostra, plena capacitat operativa: que hagi pogut néixer
la SCL i que, voluntàriament, hagi volgut esdevenir entitat
adherida a la ICHN i organitzar actes conjunts com les sessions
entomolbgiques, és una prova de vitalitat i respecte mutu de que
ens congratulem.

Aquestes sessions, altrament, posen de relleu l'existencia
d'un cos social modest, perb actiu, que conrea l 'entomologia en elmarc de la clàssica tradiciö diletant, al costat dels que ho fan
des d'una perspectiva de dedicació pr ofessional. Dos corrents
moguts per forces immediates diferents, perb fonamentats en un
mateix interés, necessàriament apassionat, pels fenbmens de la
natura, pels éssers vius en general í pels insectes en concret.
Tant la SCL com la ICHN, per la seva mateixa histbria, han acollit
sempre els dos corrents i se senten orgulloses de propiciar-ne lacomplementaci6, tan beneficiosa per a uns i altres.

Un cos social de diletants i de p r ofessionals que lamenta,Justament, la irreparable recent pèrdua d'un membre respectatmés encara, estimat: Joaquim Vilarrübia i Garet. Un membre
venerable, i rrepetible, que ha sintetitzat en la seva bonhomia i
vigor les virtuts que voldriem retrobar en tots nosaltres i que ha
presenciat, en la seva dilatada existencia, des de la placidesa
d'aquella Torrellebreta tan singular, el desenvolupament de total'activitat entomolbgica al nostre país. Ningá no discutirä que
aquesta publicach5 de resultats de la V Sessió Conjunta li siguiemocionadament dedicada.
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