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Introducció

Des de l’IEC, institució de la qual Joan Antoni Solans va ser membre des de l’any 
2005 fins a l’any passat, quan ens va deixar, i més concretament des de la Secció de 
Ciències i Tecnologia, de la qual va ser president entre 2014 i 2018, hem cregut 
indispensable retre-li un homenatge com es mereix, reconeixent-li la tasca realit-
zada per al país, no només des de l’Institut, com a membre i en el seu càrrec de 
president de Secció, sinó també des de les institucions en què ha tingut un paper 
important en diferents períodes de la seva vida.

Com a successora seva en el càrrec a la presidència de la Secció, i havent com-
partit amb ell responsabilitats en l’anterior Equip de Govern, m’honora avui in-
troduir aquest acte d’homenatge a la seva persona, un acte d’agraïment a la seva 
tasca i a l’haver pogut compartir el seu coneixement i el seu fer.

Vull agrair molt especialment a la família la seva participació, a les autoritats 
presents,

— Senyor Conseller de Territori i Sostenibilitat,
— Senyor President de l’Institut d’Estudis Catalans,
— Senyor President de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 

que avui ens acull, mercès,
— Senyor President de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi,
— Senyor President del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
Autoritats i als que ens hem aplegat avui aquí, amigues i amics, que d’una mane-

ra o una altra hem compartit algun moment de la nostra vida amb en Joan Antoni.
També vull agrair al nostre company Jaume Miranda la coordinació d’aquest 

acte d’homenatge, que creiem que aconseguirà donar una visió prou àmplia de la 
seva trajectòria.

Alícia Casals i Gelpí 
Presidenta de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC
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