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Antoni Badia i Margarit (* )

Benvolguts universitaris, senyores i senyors,
Per a nit es una satisfacci6 de poder compartir aquests primers moments del III
Seminari sobre la politica ambiental a Catalunya i L.Lenguadoc. Be que en rigor els
sous primers moments van ser la preparacio adequada que van celebrar els
participants ahir a la nit, Si es que realment el programa s'ha complert, si, Pero. clue
en comparteixo els primers moments de contingut cientific.
Per raons del meu carrec de Rector de la Vniversitat, sovint haig d'assistir it actes
de contingut molt allunyat de la meva especialitat i indefectiblement, quan em
presento en un acte d'aquesta naturalesa, sempre tine el dubte de si m'hi trobare
incomode o de si la meva presencia pot esser-hi estranya per als participants. I be,
sempre he arribat a la mateixa conclusio: tots som universitaris, a tots ens mou un
iinic afany, i jo mateix, des de ]'instant d'arribar, o pels breus contactes que ja he
tingut aqui, in'he adonat que hi havia la inevitable sintonia que es produeix entre
nosaltres respecte a qualsevol activitat universitaria. Diria mes encara: en aquest cas,
jo que, coin acabo de dir d'una manera implicita, sac un llec en la tematica d'aquest
Serninari, m'he adonat de seguida que el Seminari ha fet un gran esforc en dues
cases: una, Ia pluridisciplinarietat de les materies tocades: I'altra, l'actualitat de totes
elles. I, en aquest sentit, vull felicitar-vos, i afirmar que aquest Seminari esta destinat
a prestar un servei, no solament dins ]'ambit de la politica ambiental a Catalunya i
I.Ienguadoc, sing en general, en una aplicacio molt mes estesa. FspcrO clue ICS
comunicacions reran publicades. I si per a aconseguir-ho sorgissin dilicultats de opus
financer, haurem de mirar de resoldre-les, car, si d'una instituci6 com aquest
Seminari no se'n poden publicar les actes, no se'n pot dir que hagi aconseguit del tot
els seus objectius. Si mes no a mi, com a Rector de la lJniversitat em sabria grew que
no en romanguessin els textos impresos, document de la feina feta i testimoni de cara
al futur. En efecte, mirant la Ilista dels participants, constato que hi ha figures
destacades de la ciencia i de la investigacio, de manera que repeteixo que val la pena
que aixo quedi recollit.
Faig vots perque aquest Serninari tingui ]'exit que sons dubte es mareix.
I en el mateix pla familiar en que he comencat, declaro inaugurat cl III Seminari
sobre la politica ambiental a Catalunva i Llenguadoc. AIoltes gracies.
I"1 Rector de la t niversitat de Barcelona.
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