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Distingit senyor, 

Es per a mi un plaer tornar a saludar-lo després 
de la nostra trobada a Barcelona, el maig del darrer any, amb 
motíu de la seva participado al Seminarí de "Bioética", cele-
brat al nostre Centre Cultural. 

Ara, em plau presentar-li un nou projecte peí 
qual teniín una gran íl.lusió i per al qual ens plauria molt po
der comptar amb la seva col .laboració. 

Sota el tltol genéric de "L'home, la societat, 
el món: una prospectiva de l'any 2000", la Fundacifl Caixa de 
Pensions ha organitzat unes Jornades Internacionals en les 
quals es pretén d'examinar el nostre futur immediat, tot par-
tint deis conceptes d'economia, ciencia, tecnología, recursos i 
condicions de vida, i tot projectant-los cap a la data conven
cional de 1'any 2000. 

Aquesta inciativa neix amb el desig d'oferir una 
plataforma d'exposicíó i de diSleg, en especial entre aquelles 
persones que exerceixen responsabi1itats de trascendencia en la 
possible evolucifl deis aspectes col.lectius de la nostra socie
tat. 

Aqüestes jornades van ser presentades en una ses_ 
siO oberta el passat 14 de febrer, en un acte que compta amb la 
participacifl de 1'economista John Kenneth Galbraith, i al qual 
assistiren mes de 2.000 persones. Com a annex, li fem arribar 
un breu dossier sobre aquell acte. 

Les jornades s'efectuaran al llarg del 1984, es-
tructurades en quatre semínaris successius, i es clouran amb un 
"pannel" interdisciplinari. 

Els ponents que hem invitat a participar-hi son 
experts procedents de diversos paTsos que, a través d'organis-
mes públics o privats, s'interessen activament per racionalit-
zar l'lngrés de la humanitat en el futur. Per a nosaltres seria 
motiu de gran satisfacció que vosté volgués acceptar de parti
cipar-hi com un deis ponents de la sessió de clausura, que t i n-
dra lloc els dies 10 i 11 de desembre de 1984. 
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Tot seguít, m'agradaria de poder concretar la 
col .laborado que li proposem. i amb la qual ens sentlrlem 
molt honorats. Com ho veura peí programa annex, durant els 
dies 10 i 11 de desembre se celebrara la taula rodona interdis^ 
ciplínaria que clausurara les jornades. Per a ella hem reser-
vat la participacid de destacades personalitats espanyoles, 
les quals tindran la missió de concentrar totes les idees i 
opinions exposades en els seminaris precedents i d'enfocar 
aquells temes cap a la realitat espanyola. 

Per tal que vosté pugui disposar de la infor
m a d o necessaria, té la possibilitat d'assístir a tots els se
minaris que vulgui, amb les despeses de desplacament i d'allot^ 
jament a carree sempre de la Fundado. Si per les seves actí-
vitats no hi pogués assistir personalment, lí faré arribar pun 
tualment tota la ínformació corresponent a cadascun deis semi
naris . 

A partir de 1'esmentada informado, cada par-
ticipant de la taula rodona haurá d'elaborar les prfipies con-
clusions i de presentar-les-hi. Quan s'hagin fet totes les pre_ 
sentacions individuáis, hi haura un debat entre vostés i, pos-
teriorment, un col.loqui amb els assistents a les Jornades. Jo 
mateix n'exerciria les funcions de moderador, per la meva qua-
litat d'organitzador de les jornades i de director de la Fun
d a d o . 

La Fundado té previstos uns honoraris de 
100.000 ptes. D'aquest import es procedirS a efectuar la retejí 
ció corresponent a compte de l'I.R.P.F. El pagament deis esmejí 
tats honoraris es realitzarS mitjancant la presentado de -
1'oportuna nota d'honoraris, degudament signada, en qué haura 
de constar el nom complet, D.N.l. i adreca. 

Independentment, també caldria que ens enviés 
tan aviat com fos possible la documentado següent: 

. TItol o carree exacte amb el qual voldria figurar 
en el programa definitiu de les jornades. 

Sreu curriculum vitae (3 o 4 ratlles) i un altre 
de mes 1larg (un mlnim de 2 fulls holandesos) 
per a la documentado definitiva i la presenta
d o . 

. Fotografía recent, tipus carnet en color i si és 
possible també el negatiu, per al programa defi
nitiu. 

. Bibliografía de les seves publicacions. . 
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Resto a la seva total disposició" per qualsevol 
aclariment o comentari que li semblin oportuns. 

Espero les seves noticies. Mentrestant, rebi 
una molt atenta salutació de 

P.S. Perqué en tingui coneixement, per correu separat li enviem 
informacifl sobre la Fundacifi Caixa de Pensions i sobre les 
seves activitats. 


