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oan 0	 i Florensa ha estat el pregoner de les Festes de

Mai 99 d'acord amb la invitació que, com a paer

en ca i vaig fer personalment mentre comentàvem la

ra del conveni marc de col•laboració entre

j untament de Lleida i la Fundació que porta el seu

nom. En el decurs d'aquell acte, senzill en les formes,

però de gran transcendència per a la ciutat, vaig con-

firmar la meva impressió de trobar-me davant una

gran persona que, des de la seva tasca professional, ha

sabut portar amb orgull el nom de Lleida lluny de les

nostres fronteres.

Joan Oró va neixer a Lleida l'any 1923. Les seves

inquietuds intel•lectuals el van portar primer a

Barcelona, on es va llicenciar en ciències químiques, i

més tard als Estats Units d'Amèrica, on es va doctorar

en bioquímica al Baylor College of Medicine de

Houston i on manté encara la seva residencia. Referir-

me a la seva trajectòria intel•lectual i professional in'o-

cuparia un llibre sencer, perquè es un home que ha

participat en les investigacions científiques capdavan-

teres del món espacial i les ha impulsades. Els seus

estudis li han atorgat un gran prestigi universal, per

això ha estat guardonat amb la Creu de l'Ordre Civil

d'Alfons X el Savi i amb la Creu de Sant Jordi

també, ha estat nomenat Doctor Honoris Causa de la

Universitat de Houston i de tres universitats espanyo-

les, entre elles la dc I leida.
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Els seus mèrits són nombrosos, pen') n'hi ha un que

l'honora especialment per la seva vinculació a la nostra

ciutat, com és la voluntat que el seu llegat resti a Lleida.

I és que, com ell mateix diu citant Màrius Torres, "sigui

com sigui ens tira la terra de Lleida".

Efectivament, el 28 d'abril de 1999, la Paeria i la

Fundació Oró van subscriure un conveni marc de

col•laboració, per mitja del qual Lleida serà la ciutat que

guardarà per al futur el llegat cultural del professor Joan

Oró, un conjunt de llibres i documents cientí fics, rela-

cionats amb la recerca sobre l'origen de la vida a la terra,

l'exploració del sistema solar i de l'espai interestel . lar i

interplanetari. L'acord preveu també aprofitar aquest

singular patrimoni per promoure el projecte

Cosmopolis, que té com a objectiu la construcció a la

nostra ciutat d'un centre ludicocientífic modern, inte-

ractiu i emblemàtic sobre l'origen i l'evolució de l'uni-

vers, la vida i la humanitat.

Cosmopolis serà una realitat en un futur no gaire

llunyà, d'una banda, perquè la compra del turó de

Gardeny per part de l'Ajuntament de Lleida permet que

ja disposem de l'espai adequat per ubicar-la, i de l'altra,

perquè el nostre pregoner, Joan Oró, ha volgut que

Lleida, la ciutat que el va veure néixer, en sigui la seu.

Antoni Siurana i Zaragoza,

alcalde de Lleida
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utació

r en cap, membres de la corporació municipal,
gat teatorial de la Generalitat, pubilles de les tes-

tes, TuarWats, dignissimes autoritats, senyores i
senyors, amics tots. Gràcies Excelientissim Senyor
Alcalde per la invitació a adreçar-vos unes paraules
de reflexió amb motiu de la Festa Major de Lleida, es
a dir, a fer el Prego del nostre patró Sant Anastasi.

2. El món

En un môn on la població humana creix cada vegada
més en els països menys desenvolupats i on en d'al-
tres, hi ha Iluites fratricides i la gent va d'un costat a
l'altre, entrem en una nova fase de la civilització.

Benauradament a Catalunya això no passa, gràcies al
fet que hi ha un gran sentiment de germanor, on la
longevitat es una de les més altes del món, malgrat
que,per altra banda, l'index de natalitat es un dels
més baixos d'Europa.

En aquest môn tan divers en el qual el desenvolupa-
ment econòmic d'uns paisos augmenta l'estabilitat i
el benestar d'una part de la societat, però de vegades
porta com a contrapartida la marginació i deshuma-
nització d'una altra. Així s'introdueix el perill de la
pèrdua de les arrels socioculturals de la terra on
vàrem néixer, que es equivalent a perdre la pròpia
identitat, o de l'estima del que som i d'on venim, base
fonamental de tota motivació creadora i d'un senti-
ment de germanor i universalitat.
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Com hem dit abans, afortunadament això no passa a
Catalunya i menys a Lleida on expressem amb solida-
ritat aquesta identitat pròpia de sentir-nos ufanosos
de ser Ileidatans, i com Marius Torres deia: "Sigui
com sigui, ens tira la Terra de Lleida."

3. Washington, D.C. - Ambaixada d'Espanya

I, per què ens tira la nostra terra? Fa prop de 50 anys,
concretament l'agost de l'any 1952, quan anava de
camí cap a Houston vaig passar per l'ambaixada
d'Espanya als Estats Units, a Washington D.C. vaig
tenir una grata sorpresa al Ilegir en un Ilibret informa-
tiu que a Lleida s'havia determinat el destí d'Europa.

Bé, vaig dir-me a mi mateix, qui hagi escrit això deu
ésser un lleidatà que ha exagerat un xic o que faro-
neja. Bé, sigui com sigui, per a mi fou com una ben-
vinguda o wellcome, ja que, estant en un país fora,
entre l'escepticisme i la possible veritat aquesta
informació em va ajudar a sentir-me encara més orgu-
llós de la terra on havia nascut. I així passaren més de
quaranta anys.

4. Houston - Llibre hispanic

Fa pocs anys, i amb ocasió de la inauguració de la
Primera Fira Internacional del Llibre Hispanic als
Estats Units, que tingué Hoc a Houston, varen invitar-
me a fer la presentació. Jo ho vaig aprofitar per fer
una glossa sobre l'evolució de la cultura i l'escriptura.
La cultura, pròpiament dita, comença amb el Ilenguat-
ge. L'home és un animal bípede i manipulatiu que
pensa i parla. Però els mots parlats no queden enre-
gistrats, perquè ara fa un milió d'anys encara no s'ha-

via inventat la cinta magnetofónica. inicialment l'ho-
me comença a pintar, fa inscripcions i inventa l'es-
criptura. Això va tenir Hoc en molts indrets del món.

5. Cogul - Iltirda

Ara bé, un dels llocs més destacats és prop de Lleida,
on es troba un gran altar cultural prehistòric. Es trac-
ta de les pintures rupestres a l'abric o la cova de
Cogul, poble garriguenc, prop del Segrià, on podríem
dir que els nostres llunyans avantpassats varen plas-
mar per a l'eternitat una de les primeres danses del
món. Podríem dir-ne la primera dansa enregistrada
de les pubilles de Lleida, que avui són aquí amb
nosaltres.

Sigui com sigui, aquesta dansa col.lectiva es consi-
dera una de les primeres escenes socials del món, tal
com es reconeix en el Ilibre History of Mankind o
História de la Humanitat, publicat per les Nacions
Unides. Unes 10 dones es donen les mans i formen
una anella encerclant un noi jove al centre, amb tota
Ia seva virginitat, i sembla que ballin una de les dan-
ses més belles que es fan i es desfan. És significant
que al costat d'aquesta dansa hi hagi animals corrent
que sembla que gaudeixin de la mateixa alegria que
les dansaires.

Però, això no és tot, a més d'altres inscripcions
esquemàtiques i enigmàtiques hi ha inscripcions ibè-
riques entre les quals es troba el nom de la ciutat de
Lleida "Iltirda" que alguns interpreten també com el
nom antic d'Ibèria, pelt, que els romans traduïren
d'"Iltirda" a "Ilerda", per referir-se al nom de la ciutat.
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Es a dir, els origens més primitius de les nostres
arrels prehistòriques, de la nostra primera Ilengua i
cultura i de la nostra ciutat, capital del Segrià, se'n
van molt Iluny en el passat. A més de les inscripcions
ibèriques, a la cova del Cogul hi ha també inscrip-
cions en llatí, possiblement de soldats de les legions
romanes que Iluitaren primer contra Indíbil i Mandoni,
i més tard s'ajuntaren a les tribus ilergetes, en la
famosa batalla d'Ilerda.

6. Batalla d'Ilerda - Juli Cèsar

I vet aquí que, quan vaig haver de parlar a Houston en
Ia Fira Internacional del Llibre Hispànic, consultant
l'Enciclopèdia Britànica sobre La Ilíada a l'altra pàgi-
na Ilegeixo: "Campaign of Ilerda". Allí vaig trobar la
confirmació del que havia !legit en el llibret de
l'Ambaixada d'Espanya a Washington D.C. quaranta
anys abans sobre la importància històrica de Lleida
en relació amb Europa.

Resumint, es dóna el cas que, l'any 49 abans de
Jesucrist, Juli Cèsar i sis de les seves legions roma-
nes amb l'ajut dels ilergets van vèncer els generals
pompeians Luci Afrani i Marc Petreu, en la famosa
batalla d'Ilerda. Batalla que dura unes quaranta jor-
nades i en la qual, partint de les esplanades més
enllà del turó de Gardeny, Juli Cèsar va forçar les tro-
pes enemigues riu Segre avail, fins a l'Ebre. Aquesta
campanya bèl.lica d'Ilerda es considera un model de
bona planificació estratègica i fou estudiada per
Napoleó. El cert és que dos mesos més tard de la
batalla d'Ilerda tota la Peninsula Ibèrica estava sota
l'administració de Cèsar. D'aquesta manera, a Lleida

es va decidir el futur d'Europa i també el futur
d'Espanya dins d'Europa. Es a dir, tal com resumeix
en Josep Lladonosa citant textos llatins, "a Lleida,
doncs, s'havia plantat un dels primers pilars de
l'Imperi Rome.

7. El camí de la democràcia

I això ens porta al món actual a través dels alts i bai-
xos de l'evolució de la democràcia des del temps de
la Grécia clàssica. D'acord amb Karl Popper, l'origen
de la democràcia a Grècia coincideix amb l'origen del
primer !fibre clàssic, La Ilíada, escrit en papir impor-
tat d'Egipte.

Karl Popper creu que la introducció d'un sistema de
govern democràtic fou el resultat del desenvolupa-
ment d'una consciència col.lectiva com a conseqüèn-
cia de la publicació i de la lectura compartida del pri-
mer Ilibre d'Homer.

A casa nostra la tradició democràtica ha seguit també
alts i baixos, entre els quals es pot comptar
l'Assemblea de Pau i Treva celebrada el 1214 a Lleida,
reunió en matèria de legislació i d'administració de
justicia, convocada per Jaume I i que fou seguida per
altres assemblees que eventualment establiren el
precedent de les Corts Generals de Catalunya.
Encara que possiblement no hi influïren, sí que pre-
cediren el desenvolupament de la Carta Magna i la
democràcia a Gran Bretanya i als Estats Units. Es diu
que la democràcia és el menys dolent de tots els sis-
temes de govern que s'han assajat fins ara.
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8. L'Studium Generale o la primera Universitat de
Catalunya

Com tots sabem, aquests dies celebrem el 700 ani-
versari de la nostra antiga Universitat (Studium
Generale), que aconseguí la Butlla del Papa Bonifaci
VIII l'any 1297, però que no fou creada fins tres anys
després per Jaume II, i que existí del 1300 al 1717 (en
què Felip V la va clausurar). De la mateixa manera
que la resta d'estudis generals de la cristiandat,
l'Estudi General de Lleida estava dividit en facultats.
Jaume II menciona en el privilegi fundacional les
facultats de Dret Canònic i Civil, Medicina, Filosofia i
Arts. Jaume il va signar el dia 2 de setembre de 1300
Ia Carta d'Ordenacions, un document que insistia en
Ia bona situació geogràfica de Lleida en el regne i
territoris de la Corona i destacada per la noblesa dels
seus ciutadans.

9. La nova Universitat de Lleida

El 12 de desembre de 1991, el Parlament de
Catalunya va aprovar la Llei de creació de la
Universitat de Lleida que reprenia l'acció de l'Estudi
General estroncat el 1717. El president de la
Generalitat creà una Comissió Gestora sota la pre-
sidência del Doctor Victor Siurana, persona il.lusio-
nada i perseverant que va dedicar molts esforços a la
consecució d'una bona universitat per a Lleida,
càrrec que va ocupar, com a rector, fins a les elec-
cions celebrades el maig de 1993.

Com a servei públic que és, la Universitat de Lleida
ha de contribuir amb eficàcia al desenvolupament
científic, tecnològic i artistic i a l'educació dels seus

estudiants, en l'entorn de la ciutat de Lleida, el Segrià
i les comarques Ileidatanes de les terres de Ponent. I

també ha de servir com a motor del desenvolupament
social, econòmic i cultural dins d'un context d'inno-
vació de contacte amb el coneixement Universal.

Sota la presidência del seu rector el Doctor Jaume
Porta, que fou elegit el 18 de maig de 1993, la
Universitat de Lleida, amb tots els departaments, en
particular l'Escola Técnica Superior d'Enginyeria
Agrària i les facultats de Medicina, Dret, Història,
Humanitats, Matemàtiques, i altres estan fent una
tasca molt encomiable. Ha signat més de vint-i-cinc
convenis amb universitats i institucions de diferents
països, cosa que li dóna una projecció d'àmbit inter-
nacional.

10. Lleida de cara al futur

L'horta de Lleida i les terres que l'envolten han estat
agraciades per una terra fèrtil que, com sabem, pro-
dueix una rica varietat de productes vegetals i ani-
mals, especialment la fruita, els vins de qualitat i el
porcí, aclamats més enllà d'aquestes terres. Això ha
donat Hoc a l'establiment d'una potent indústria agro-
alimentària.

Mentre l'antena dels Pirineus continuï recollint les
neus cada any i el pantà de Rialb i altres pantans recu-
Ilin les aigües dels Pirineus, el canal d'Urgell podrà
regar, cada vegada més, terres que abans havien estat
de secà i augmentar la riquesa de les terres de Lleida.
Però, de cara al futur, amb això no n'hi ha prou. Lleida
hauria d'anar més enllà del seu tarannà minifundista
en les empreses i seguir el camí d'alguns bons exem-
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pies com el de les companyies Vall Companys, Raimat
i altres que han aconseguit potenciar i exportar els
seus productes a l'exterior. I això s'aplica en tots els
camps de la indústria, sempre que hi hagi al darrere
una força impulsora.

11. La importancia de la recerca per la Lleida del nou
mil.lenni

I a propòsit, el director de la Hewlett Packard estava
dient, fa poc, que el que manté els Estats Units en una
posició económica capdavantera són dues forces
impulsores o catalitzadores: la recerca i la investiga-
ció innovadora i l'ús, cada vegada més important,
dels ordinadors i la comunicació electrónica.

Això està al nostre abast, pare) convé que tant el
Govern central com la Generalitat contribueixin a
dinamitzar les zones de l'interior. Es comprèn que no
es pot demanar al Govern central ni a la Generalitat
que tinguin cura de tots els problemes de la Catalunya
interior, però sí que contribueixin en projectes pun-
tuals com la construcció del pantà de Rialb i la con-
servació i explotació turística del parc d'Aigiiestortes
i de Sant Maurici, per exemple.

Per altra banda, s'acostuma a tenir, des dels llocs cen-
trals la impressió que no existeixen problemes de
desequilibri demogràfic -territorial. Pere) això és una
il.lusió, perquè si no hi ha gent aturada a la Catalunya
interior, és perquè la gent dels pobles petits migren
cap a l'àrea metropolitana, a les grans ciutats o a les
zones de la costa.

I des dels llocs de poder s'ha de recapacitar i consi-
derar que la recerca científica i tecnológica no són

diners perduts i que també s'ha d'ajudar i facilitar la
mobilitat electrónica de la comunicació i recerca mit-
jançant les noves tecnologies.

A Catalunya, això últim ja s'està fent gracies, en part,
a la Fundació Catalana per a la Recerca que des del
començament ha tingut el suport de la Generalitat de
Catalunya. I podem afegir en sentit positiu pel nostre
país i pel seu Govern, que com han reconegut la
premsa estrangera específicament la prestigiosa
revista The Economist i el diari The Times de Londres,
Catalunya ha jugat i continua jugant un paper molt
important com a motor impulsor d'Espanya dins de la
Comunitat Europea.

Precisament aquesta setmana, aquesta conclusió
també ha estat reconeguda per destacats homes de
negocis i representants de diferents sectors politics
d'Espanya, en una reunió convocada pel diari La

Vanguardia a Madrid i on s'ha valorat molt positiva-
mentia tasca feta durant aquests prop de 20 anys pel
president de la Generalitat, el senyor Jordi Pujol.

En resum, hem de fer una Lleida, com deia Espar i
Ticó, on els joves no se sentin esclaus del seu present
sinó propietaris del seu futur, ben armats de nous
coneixements i amb la motivació de treballar pel futur
de la nostra terra.

12. La Fundació Joan Oró

La Fundació que porta el meu nom és una fundació
privada sense finalitat de lucre, que col.labora amb la
Fundació Catalana per a la Recerca en l'àrea de les

noves tecnologies i altres activitats de difusió de la

ciència. La creació de la Fundació Joan Oró fou esti-
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- r-
mulada per Ramon Companys quan era president de
Ia Diputació de Lleida.

Fou creada l'any 1993 amb un petit patrimoni familiar
juntament amb la donació del meu Llegat científic. Els
objectius de la Fundació, des del seu inici, han estat:

• Impulsar la investigació científica i técnica amb
una visió àmplia de la ciència al servei de l'home i de
la societat.

• Facilitar i promoure la cooperació i l'establiment de
convenis entre la Fundació i les universitats, centres
de recerca, col.legis professionals, institucions públi-
ques i privades i empreses.

• També, contribuir en el desenvolupament de la cièn-
cia i la tecnologia. Per aquesta raó, les nostres activi-
tats s'han adreçat a l'augment de coneixements, a la
seva aplicació i a la difusió de la informació científica,
potenciant i aprofitant els nostres propis recursos,
que fan de la nostra terra un Hoc idoni per al desen-
volupament dels nostres projectes.

• I, per últim, donar suport a la investigació en el
camp de l'ecologia i el medi ambient, amb l'objectiu
principal de trobar el millor equilibri entre les neces-
sitats de la societat moderna i el respecte a l'entorn
natural que l'envolta.

Durant aquests anys passats, la Fundació ha estat
activa: ha celebrat diferents simposis internacionals
en camps capdavanters de la ciència, que han portat
a Lleida premis Nobel com el doctor Roger Guillemin,
i científics destacats internacionalment com el doctor
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Frank Drake o el professor Paul Butler, dos dels cien-
tífics més destacats en la recerca de vida intel.ligent
i altres sistemes planetaris més enllà del nostre
Sistema Solar.

Vam començar la nostra tasca amb el Méster per a tèc-
nics en productes hortofructícoles, en col.laboració
amb l'Escola Técnica Superior d'Enginyeria Agrària

de la Universitat de Lleida. En segon Hoc, yam orga-
nitzar el Primer Simposi Internacional de Biomedicina
a Lleida dins de l'àrea general de la Medicina
Preventiva amb èmfasi sobre el càncer, organitzat
amb la Facultat de Medicina de la Universitat de
Lleida, i les diferents entitats i institucions de les nos-
tres terres que tenen relació amb la salut. Entre les
jornades, podem destacar l'organització de les
Jornades sobre Incendis Forestals (1994), La
Neurocirurgia cap al 2000 (1996), i la Setmana del
Cosmos, la Terra i el Medi Ambient, celebrada l'any
1997 com a primer acte del projecte Cosmoparc. En
l'organització d'aquestes activitats hem comptat amb
Ia col.laboració de diverses entitats i institucions de
Lleida i Catalunya, entre les quals hem de destacar,
pel seu suport constant a la nostra tasca, la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida i el
nostre Ajuntament.

En el moment present, la Fundació està en una etapa
de creixement gràcies a la magnànima oferta de
l'Ajuntament de Lleida que ha posat a la nostra dispo-
sició un edifici del gran complex del turó de Gardeny,
ja que la Paeria es proposa utilitzar el complex com
una érea d'expansió tecnològica, educacional, cultu-

ral i lúdica de la ciutat de Lleida.
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Crec que és una acció encertada que permetrà el crei-
xement de la ciutat en les àrees esmentades i que, si
tot va bd, afavorirà el creixement no solament d'a-
questes àrees, sinó que atraurà el turisme de la resta
del país i de terres més enllà.

La Fundació, de moment, s'ha fixat un nombre limitat
de projectes per realitzar en els propers 5 anys i que
descric breument a continuació.

13. Trasllat del Llegat (J.O.) de Houston a Lleida i ubi-
cació a Gardeny

Es tracta dels !libres i documents científics que he tin-
gut fins ara a Houston. La major part d'ells relacionats
amb la recerca que he desenvolupat juntament amb
els meus col.legues i estudiants a Houston durant els
últims quaranta anys. Recerca relacionada amb els
estudis sobre l'origen de la vida a la Terra, l'explora-
ció del Sistema Solar, i també de l'espai interestel.lar
i interplanetari. Estudis fets mitjançant la química de
síntesi i d'anàlisi. El Llegat, després del seu viatge
transatlàntic, ha arribat a Lleida i serà traslladat a un
edifici de Gardeny i, quan serà l'hora, dipositat i clas-
sificat. Inclou també mostres de meteorits del cinturó
asteroidal i el model de la Lluna que els astronautes
varen utilitzar abans d'anar-hi. Aquest model de la
Lluna ens ajudarà a recordar aquella frase històrica
pronunciada per Neil Amstrong al trepitjar per prime-
ra vegada la Lluna "un petit pas per a l'home, un pas
gegant per a la humanitat". Quan sigui l'hora es podrà
posar a disposició del món academic i del públic en
general. Algunes parts del Llegat formaran part del
projecte Cosmopolis.
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14. Cosmopolis

Cosmopolis neix amb la missió d'apropar la ciència a
la societat des d'una perspectiva global, orientada
pel concepte l'Origen i Evolució del Cosmos, la Vida
i la Humanitat.

Els objectius de Cosmopolis són:

• Construir un centre ludicocientífic modern, interac-
tiu i emblemàtic per a la ciutat de Lleida i Catalunya.

• Desenvolupar programes educatius per ajudar el
públic en general a entendre millor la ciencia en una
societat moderna i, alhora, motivar i inspirar els cien-
tífics del futur.

• Servir com a punt d'informació i referência en el pro-
cés de presa de decisions de conservació del medi
ambient i del desenvolupament sostenible.

• Recopilar, conservar i gestionar col.leccions que
documentin la diversitat del nostre planeta amb una
especial èmfasi en el patrimoni natural de les terres
de Ponent i Catalunya en benefici de les generacions
presents i futures.

15. Cosmoparc

Cosmoparc neix amb la missió de col.laborar en el
desenvolupament socioeconòmic de les terres del
Montsec, tot aprofitant el singular patrimoni natural,
cultural i històric del territori.

Els objectius de Cosmoparc són:
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• Construir un observatori astronòmic i un centre
d'història natural a la serra del Montsec.

• Incorporar les iniciatives endegades a banda i banda
de la serra del Montsec per tal de constituir una xarxa
d'insfraestructures bàsica per a la difusió i explotació
dels recursos naturals i culturals de les comarques
del Montsec.

• Oferir, d'una manera integrada, recerca, docència i
divulgació de les ciències del Cosmos, la Terra, la
Vida i el Medi Ambient.

Cosmoparc està liderat pel Consorci d'Institucions,
constituït pels consells comarcals del Paliars Jussà,
la Noguera, els ajuntaments d'Àger i de Sant Esteve
de la Sarga, la Diputació de Lleida i la Fundació Joan
Oró i presidit pel president Josep Grau. El projecte es
va presentar a la premsa durant la celebració del sim-
posi El Cosmos, la Terra i el Medi Ambient a la
Universitat de Lleida.

16. Col.laboració de la Universitat de Lleida i de l'Insti-
tut d'Estudis Ilerdencs

Cal destacar el nostre més profund agraïment per la
recepció entusiasta i l'estreta col.laboració de profes-
sors i tècnics d'aquestes dues institucions de Lleida.
Es amb molt orgull i estima que apreciem la col.labo-
ració indispensable de les persones, d'ambdues insti-
tucions, que participen en el desenvolupament d'a-
quests projectes.

Els seus estudis i contribucions cobriran totes les
àrees que inclouen tant el projecte de Cosmopolis com

el projecte de Cosmoparc. òbviament, la Fundació i
les institucions esmentades es regeixen per convenis
marc subscrits amb aquestes institucions.

17.Astronomia a Catalunya anys 2000

La Fundació es proposa realitzar un simposi nacional
i internacional sobre l'astronomia a Catalunya, que
recollirà els més destacats descobriments fets a
l'Observatori Fabra per Josep Comas i So16 i altres
astrònoms catalans en altres observatoris així com
les aportacions capdavanteres en astronomia pla-
netéria del Sistema Solar i en la troballa de nous sis-
temes planetaris, estrelles nanes marró i planetes
extrasolars. Si no es pot fer al desembre d'aquest any,
es faria l'any 2000.

18. Comença la festa

Bé, prou de reflexió i de pensar en el futur. Recordem
els temps passats quan érem xiquets i xiquetes, gau-
dim i fruïm de la festa que tenim al davant amb tota
plenitud. Deixem pas al castell de focs, als gegants i
capgrossos i al marraco esfereïdor; escoltem alegre-
ment el soroll dels timbals i les trompetes i mirem la
rialla encomanadora de petits i grans, i acabem cri-
dant com deia Jaume Agelet:

"A les fires, a les fires,
s'hi encanten els infants,
a les fires, a les fires,
s'hi aturen homes grans"

Gràcies a la gent de l'Ajuntament i a totes les perso-
nes que amb la seva feina diària ajuden a fer una
Lleida millor.
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• 1981 President de l'Associació "Amics Gaspar de Portolé"

• 1982 Membre del jurat "Premio Príncipe de Asturias de

Investigación Científica y Técnica", Fundació Príncipe de

Asturias

• 1983 Creu de l'Ordre Civil d'Alfons X el Savi, Madrid

• 1986 "Alexander Ivanovich Oparin Medal Award, per la

International Society for the Study of the Origin of Life,

Berkeley"

• 1987 Membre fundador de la Fundació Catalana per a la

Recerca

• 1989-93 President International for the Study of the Origin of

Life (ISSOL), Prague, Czechoslovakia

• 1991 Creu Sant Jordi, Barcelona

• 1993 President de la Fundació Joan Oró, de Lleida

• 1994 "U.N. Professor Emeritus"

• 1996 Medalla d'Or de la Fundació Catalana per a la Recerca

• 1998 Doctor Honoris Causa per la Universitat de Houston

• 1999 Doctor Honoris Causa per la Universitat de Lleida
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