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"Els estudiosos acoblats en aquesta Secció, a més dels treballs d'investigació 
personal y la mutua colaboració en les tasques científiques, a més d'establir 
l'instrumentació necessaria pera moltes de les recerques científiques modernes, 
que sigui desconeguda encara a Barcelona, donaràn unitat d'impuls a les inicia
tives escampades, relligant harmoniosament les institucions y fundacions ja 
existentes. Y faràn més encara: nodriràn d'obres científiques modernes la Biblio
teca Nacional. Passarà en aquest ordre d'estudis, lo que passa ara ab les seccions 
històrica y arqueològica de l'1nstitut. Publicar les obres que publica és ja en sí 
una finalitat prou alta per justificar sobradament els modestos sacrificis que costa 
sostenirles. Donchs, ab el mateix esforç, ab el mateix sacrifici s'aconsegueix un 
altre objectiu, s'obté un altre resultat altíssim: nodrir la Biblioteca ab una corrent 
viva de la producció actual en tots els paissos. Així també, al publicar les obres 
dels nostres investigadors, l'Institut de Ciencies estimularà el treball científich, tan 
necessitat d'estímuls poderosos, sobre tot als seus començaments; facilitarà la 
comunicació de les investigacions fetes als demés estudiosos de casa nostra, durà 
la colaboració de la nostra intelectualitat als grans centres cullturals de r extranger 
y provocarà arreu la remesa de coleccions y obres y publicacions periòdiques, 
element de renovació inapreciable ... " 
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(Memori a endreçada 81 la Diputació de Barcelona, 
pel seu President D. ENRICH PRAT DE LA RIBA. 
Segon periode de sess:ions de 1910). 

"S'acorda la publicació per l'Institut de Ciencies d'una Revista o ARXIUS 
apareixent tres vegades r any, en volums de gran format, y que continguen mono
grafíes de les varies cien cies, objecte de r activitat de l'Institut, cròniques y res
senyes del moviment científich universal, butlletí bibliogràfich y de revistes, .. 
S'acorda invitar a la colaboració dins els ARXIUS els homes de ciencia de fora 
Catalunya, publicantsels treballs en la llengua originaria dels respectius autors ... " 
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(Acta de la I sessió de l'Institut de Ciencies." 
1 Abril 1911) . 


