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Benvolgut amic, 

espero que ja estareu assabentat peí nostre comú 
amic Josep M. Castellet de la iniciativa que hem pres un grup 
de professionals catalans interessats en la creació d'un nou 
estri institucional al servei de la recerca en el nostre pais. 

Els membres de la Comissio Gestora, (vegue 1' 
anexe 1) entre els que em compto, hem cregut que era necessari 
-per tal de menar amb eficacia les negociacions amb les Caixes 
i altres entitats financeres del pais- reforjar les nostres 
gestions amb el recolzament d'un nombre limitat de personalitats 
destacades de la ciencia i de la cultura catalanes que, en acceptar 
1'ésser socis fundadors de la Fundació Catalana de la Recerca, 
donguessin credibilitat i confianza a la iniciativa que estem 
endegant. 

Trobareu en l1anexe 2 una llista de les personalitats 
_a__leŝ  que ens adrece_ni_j2gr a demanar-los-hi que acceptin éssir •* 
Isócjjr fundadors d' aquesta institucig. 

Sus complauria molt, jio_cal dir-ho,comptar amb la 
vostra acceptació i el vostre ajut. 

La documentado queTus adjunto us permetrá, cree, 
el fer una primera valorado de les directrius que pretenen essér 
els eixos de desenvolupament d1aquesta iniciativa. Cal remarcar 
pero, que tot i tenint en compte les possibilitats d'una reinstau 
ració de les institucions catalanes en el Principat, ad-ex la 
Generalitat en Catalunya, pensem que sempre será necessaria la 
funció crítica i estimulant d'una institució no directament lli-
gada a les estructures de poder, per be que aqüestes siguin -aixi 
ho esperem- democrátiques i representatives del nostre poblé. 

Us agrairía que em donguessiu una resposta ja que 
voldriem comentar les gestions a fináis de novembre. 

Rebeu 1'afecte de qui coneix i respecta la vostra 
obra. 

/&- II 1 <c 
LLuis Carreño Piera 
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LLISTE DE SOCIS FUNDADORS 

Josep Alsina Bofill 
Antoni Badia Margarit 
Miquel Batllori • 
Rosend Carrasco i Formiguera 
Joan Corominas 
Pera Domingo 
Salvador Espriu 
Josep Ferrater Mora 
tJordi Folch Pi 
Joan Fuster 
Cassia Just 
Ramón Margalef 
Joan Miró 
Francesc B. Molí 
Josep Pascual Vila 
Lluis Pericot 
Antoni Prevosti 
Ramón Roca Sastre 
Jordi Rubio 
Lluis Santaló 
Joan Sarda 
Josep Lluis Sert 
Lluis Solé Sabarís 
Josep Trueta 
Gerard Vassall 
Pau Vila 

COMISSIO GESTORA 

Joan Albaiges Riera 
Antoni Ballester 
Lluis Carreño Piera 

• Francesc Farré 
Joan Oró 
Josep Plana Castellví 
Pera Puig Bastard 
Albert Serratosa Palet 
Félix Serratosa Palet 
Caries Soler Durall 


