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In
tro

du
cc

ió Assistència i comunicacions

El comitè organitzador de la III Jornada anima les perso-
nes interessades en la història de l’astronomia i de la
meteorologia a participar en aquesta Jornada, i també a
presentar comunicacions sobre recerques acabades o en
curs. La durada de cada comunicació serà de quinze minuts
i, posteriorment, es farà un debat breu. Cada persona podrà
defensar una sola comunicació, excepte en el cas que ho
faci en col·laboració amb altres inscrits.

Data que cal retenir

31 d’agost de 2009

Data límit per inscriure’s en la Jornada i per rebre els
resums de les comunicacions que es proposin.

Les inscripcions posteriors a aquesta data tindran un 50
% de recàrrec i la possibilitat de presentar una comunicació
no estarà garantida.

Programa provisional

La Jornada s’iniciarà amb la conferència inaugural a càrrec
de Thomas Settle, de l’Institut i Museu d’Història de la
Ciència de Florència, que parlarà sobre les investigacions
de Josep M. Simon Guilleuma i sobre el telescopi de la
família Roget. Com és sabut, l’origen català del telescopi
torna a ser considerat i Simon Guilleuma ja presentà
aquesta recerca fa més de 50 anys. A continuació, en
sessions de matí i tarda, es presentaran les comunicacions
i es durà a terme el debat corresponent. La Jornada es
clourà amb la conferència “Els ciclonistes catalans”, a
càrrec de Josep Batlló (Universidade de Lisboa). És nota-
ble recordar que al segle XIX una sèrie de meteoròlegs
catalans treballant a ultramar feren importants
contribucions al coneixement i predicció dels ciclons.

Aquest any 2009 se celebra arreu
del món l’Any Internacional de
l’Astronomia. Una commemoració
que, sens dubte, representarà una
celebració global de l’Astronomia i
de la seva contribució a la
societat, a la cultura, i al
desenvolupament de la humanitat.
La casualitat ha volgut que
aquesta gran festa de la ciència
coincideixi amb una nova cita per
als estudiosos de la història de
l’astronomia i de la meteorologia.
De nou la ciutat de Vic es
convertirà en un espai de treball i
debat historiogràfic d’aquestes
dues disciplines. És en aquest
sentit, que ens plau convocar-vos
a la III Jornada d’Història de
l’Astronomia i de la Meteorologia.

La versió definitiva del programa, la distribució de les
comunicacions i altres detalls sobre l’organització de la
Jornada es faran conèixer a través del web de la SCHCT
(http://schct.iec.cat) a partir del 30 de setembre de 2009.

Inscripcions

l Quota d’inscripció general: 50 € .

l La inscripció és de 30 €  per als socis de la SCHCT,
l’AAO, el PEO, l’AAS, l’ACAM, l’ACOM, la SCF  o algu-
na altra societat filial de l’IEC.

El pagament s’ha de fer efectiu mitjançant taló o per
transferència bancària a nom de la Societat Catalana
d’Història de la Ciència i de la Tècnica, c/c 2100-0963-
67-0200031280 de l’oficina de la Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, núm. 963, carrer del Carme, 44,
08001 Barcelona.

La inscripció dóna dret a rebre el llibre de resums de les
comunicacions, assistir a la Jornada, participar en el dinar
i tenir, posteriorment, les actes corresponents.

Beques

Els organitzadors ofereixen beques d’inscripció i de viatge
adreçades a estudiants i llicenciats en atur, així com a
d’altres persones que demostrin que les necessiten. Les
persones interessades a obtenir una beca hauran
d’enviar, juntament amb la inscripció, un escrit de
sol·licitud justificant-ne els motius i especificant, si
correspon, el centre on figuren com a alumnes.



 III JORNADA D’HISTÒRIA DE L’ASTRONOMIA I DE LA METEOROLOGIA
Temple Romà de Vic, 17 d’octubre de 2009

B u t l l e t a   d ’ i n s c r i p c i ó

Cognoms ................................................................................................................................................

Nom ...........................................................................................................................................................

DADES PROFESSIONALS
Institució .................................................................................................................................................

Adreça .......................................................................................................................................................

Codi postal ............................ Població ..........................................................................................

Telèfon .......................................................................... Fax .................................................................

Adreça electrònica ...........................................................................................................................

DADES PARTICULARS
Adreça .......................................................................................................................................................

Codi postal ............................ Població ..........................................................................................

Telèfon .......................................................................... Fax .................................................................

Adreça electrònica ...........................................................................................................................

Voleu presentar una comunicació?  Sí  No
Títol provisional de la comunicació ....................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Sou soci de la SCHCT?  Sí  No
Sou soci d’alguna societat filial de l’IEC?  Sí  No
De quina? ...............................................................................................................................................

Pertanyeu a alguna altra de les entitats
mencionades a la convocatòria?  Sí  No
De quina? ...............................................................................................................................................

Sol·liciteu una beca?  Sí  No
(cal que trameteu una justificació adjunta)
Quantitat pagada ................................................. €
Transferència núm. .........................................................................................................................

Taló núm. ...............................................................................................................................................

Entitat bancària ..................................................................................................................................

36 € .


