
Benvolguts consocis i consòcies, 

  

En els propers dies passarem al cobrament la quota anual de la Societat Catalana de Física (SCF) 

corresponent al 2020. Com sabeu, l’import és de trenta euros per als socis ordinaris i de deu euros 

per als socis estudiants. Esperem i desitgem que continueu interessats a ser membres de la SCF i 

poder, així, mantenir les activitats que organitzem. Si no fos així, si us plau, envieu-nos un correu 

electrònic abans del dia 28 de setembre a la Societat Catalana de Física <scfis@iec.cat>, per a 

avisar-nos i així vosaltres us estalviareu d’haver de retornar el rebut i la SCF s’estalviarà les despeses 

corresponents. 

  

La Societat està en un moment doblement crític. Com suposo que sabeu, moltes de les activitats que 

es duen a terme es financen amb els estalvis generats des de fa anys, quan les subvencions de 

l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) eren força generoses. Amb l’esclat de la crisi de l’any 2008, el 

finançament de l’IEC per part de la Generalitat de Catalunya va disminuir de manera apreciable i, 

consegüentment, també ho va fer la seva capacitat d’ajudar-nos. Aquesta situació no s’ha arreglat en 

els darrers anys i previsiblement seguirà així. 

  

Enguany hem rebut tres mil euros per a tirar endavant noves activitats i quatre mil euros per a 

finançar activitats ja consolidades. A aquesta quantitat, cal afegir-hi les quotes dels tres-cents 

cinquanta socis. Com us podeu imaginar amb un total aproximat de disset mil euros és impossible 

fer front a totes les activitats que fem, les més importants de les quals recollim tot seguit: 

—   Olimpíada de Física 

—   Trobades Científiques de la Mediterrània 

—   Participació en la Universitat Catalana d’Estiu 

—   Cicles de conferències 

—   Exposició de maquetes 

—   Activitats fora de Barcelona 

—   Participació en formació de professorat d’ensenyament secundari 

—   Premis per a estudiants de grau i màster (Premi Jordi Porta) 

—   Premis per a treballs de recerca de batxillerat 

—   Concurs de fotografia 

—   Participació en concursos internacionals per a estudiants de grau 

—   Finançament d’activitats de difusió de la física organitzades per altres institucions o grups 

  

Malauradament, la manca d’originals de qualitat ha fet impossible publicar la Revista de Física en els 

darrers anys i els editors de Recursos de Física han anunciat que deixen la seva tasca, de manera que 

aquesta publicació queda en pausa. La potenciació dels premis per a estudiants hauria de permetre 

l’edició d’un exemplar de la Revista, ja que la concessió dels premis i accèssits a partir d’ara anirà 

lligada al lliurament d’un resum del treball en format d’article. 

  

La Junta actual té el propòsit d’analitzar totes les activitats i buscar l’optimització dels recursos. 

Tanmateix, també vol intentar aconseguir noves fonts de finançament. Aquestes propostes 

s’oferiran a la nova Junta (cal celebrar eleccions al novembre), perquè les faci seves modificant allò 

que consideri oportú. 

  



Aquest és el segon punt crític al qual hem de fer front. El proper mes de novembre cal escollir un 

nou president o presidenta i un nou secretari o secretària i, a més a més, a causa del traspàs de Joan 

Garín el juny passat, també cal escollir un nou tresorer o tresorera, així com uns quants vocals, ja 

que n’hi ha alguns que no es volen tornar a presentar i d’altres que han esgotat els dos mandats 

consecutius. 

  

Com sempre, la Junta actual procurarà que hi hagi una candidatura acceptada per tothom. 

Encoratgem tots els socis a fer-nos arribar la seva disponibilitat per a ocupar algun dels càrrecs. Si 

més d’una persona opta als càrrecs unipersonals, ens comprometem a organitzar els procediments 

perquè totes les candidatures arribin a tots els socis i aquests puguin triar amb coneixement de 

causa. 

  

Us mantindrem informats de les propostes i accions, per la qual cosa us demanem que estigueu 

atents al correu. També penjarem aquest text i els propers al web de la Societat per facilitar-ne la 

consulta. 

  

Cordialment, 

  

Joan Parellada 

President SCF 

 


