
Parlament a la Comissió de Societats Filials

En adreçar aquestes meves primeres paraules a la Comissió de Societats Filials, voldria
fer constar dues coses, que de fet són la mateixa: d’una banda, l’emoció que sento en
aquests moments en enfrontar-me a una tasca de gran importància i interès per a mi; i de
l’altra, la reconeixença envers el president per l’honor que m’atorga i per la seva
confiança en mi.

Malgrat que sóc novell en aquest tipus de gestió acadèmica, em comprometo a dedicar
tot el meu esforç a facilitar el desenvolupament de les funcions i actuacions de totes i
cadascuna de les Societats Filials.

En la reunió del dia 7 de febrer, el president d’una Societat Filial manifestà la seva
preocupació, perquè, a parer seu, mancava un canal directe amb l’Institut i que caldria
un representant de les Societats Filials al Consell Permanent. Aquesta qüestió fou
aclarida pel president de l’IEC, el qual explicà que, precisament, el contacte directe de
les Societats Filials amb els òrgans de govern és el delegat del president.

Em plau de fer avinent –en relació amb aquest aclariment del doctor Giner—que a partir
d’aquesta setmana, en què m’ha estat assignat un espai a les dependències de l’IEC al
carrer de Maria Aurèlia Capmany, estic a la disposició dels presidents i altres
representants de les Societats Filials per atendre llurs opinions i preocupacions i, en
definitiva, per fer més fluïda la comunicació entre totes les parts implicades.

Per bé que ja ho comunicaré més formalment per escrit, us avanço que, en principi, em
proposo ser a les ja esmentades dependències de l’IEC  cada tarda de dilluns a dijous,
inclusivament, i que, des d’ara, els meus telèfons i la meva adreça electrònica estan a la
vostra disposició.

Moltes gràcies per la vostra atenció i també per la vostra col·laboració.

Francesc Vallverdú
Barcelona, 7 de març de 2007


