
Com a president del comitè organitzador de la Jornada de Química de Catalunya i del

Gran Sud-oest Francès, celebrada els dies 23 i 24 de novembre de 2006 a la seu de l’Institut

d’Estudis Catalans (IEC), em plau fer-ne la valoració següent.

La jornada aplegà prop de dos-cents participants, una seixantena dels quals venien de

França. Amb un programa molt dens, que constava d’una sessió de pòsters, gairebé cinquanta

presentacions, seixanta-tres comunicacions orals dividides en tres simposis i una conferència

plenària, la jornada va transcórrer amb un èxit remarcable d’organització i de contingut científic.

Des del punt de vista organitzatiu, el suport rebut de la junta i de la secretaria de la Societat

Catalana de Química (SCQ) i la infraestructura oferta pel mateix IEC foren la clau de l’èxit

assolit i motiu de les felicitacions rebudes dels col·legues de França i del país. M’interessa

remarcar aquest fet perquè es tractava del primer congrés que organitzàvem a la SCQ amb

participació d’una societat química estrangera. Els resultats aconseguits mostren que som

capaços d’organitzar reunions científiques internacionals de nivell que transcorren de la manera

esperada, fet que dóna molta confiança de cara a la tasca futura de filials com la nostra. A més,

el nostre congrés ha estat pioner a muntar una organització en xarxa pel que fa a inscripcions,

enviaments de resums, etc., a través d’un pàgina web creada amb aquests propòsits, i aquesta

és una altra fita que podrà ser aprofitada per col·legues d’altres filials.

Pel que fa al contingut científic, a desgrat de proposar una jornada en què la temàtica

química era molt àmplia, les sessions se seguiren amb interès i la qualitat mitjana de les

comunicacions i pòsters, presentats majoritàriament per estudiants de tercer cicle i

postdoctorals, fou molt remarcable. Aquest resultat també confereix confiança en veure que la

química que es fa a ambdues bandes dels Pirineus ha assolit un nivell comparable al de

qualsevol altra part d’Europa, a més d’haver iniciat possibilitats futures de col·laboració entre

els grups participants.

La conclusió de les parts catalana i francesa va ser felicitar-se de la iniciativa i mantenir

oberta la possibilitat que els nostres investigadors puguin participar en les pròximes reunions

del gran sud-oest (la propera a Bordeus el novembre del 2007) i que els col·legues francesos

ho puguin fer en les nostres Jornades de Joves Investigadors (la pròxima a Vic el gener del

2008).
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