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Tel.  933 248 581
A/e: schct@iec.cat
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Filial de
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In
tro

du
cc

ió Assistència i comunicacions

El comitè organitzador de la II Jornada anima les persones
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 de juliol de 2007

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

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 «Els
eclipsis totals de sol: un punt d’inflexió en el
desenvolupament de l’astronomia i l’astrofísica a l’Espanya
de principis del segle XX», a càrrec de Pedro Ruiz
(Departament de Documentació i Investigació del Museu
Nacional de Ciència i Tecnologia). 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 «L’astronomia popular al segle
XIX: de François Arago a Camille Flammarion», a càrrec
d’Agustí Nieto (Centre d’Estudis d’Història de les Ciències
de la Universitat Autònoma de Barcelona).

El 4 de juny de 2005 se celebrava
la I Jornada d’Història de
l’Astronomia i de la Meteorologia.
Es tractava de reunir els estudio-
sos de la història de l’astronomia i
de la meteorologia —camps que,
al nostre país, desperten un gran
interès, tan professional com
aficionat— en un nou fòrum de
debat i de divulgació. La
participació d’una cinquantena
llarga de persones i la lectura i
discussió de dotze comunicacions
van confirmar la necessitat d’obrir
aquest nou espai de treball i debat
historiogràfic. Amb la intenció de
consolidar i convertir en tradició
aquesta trobada científica i
acadèmica, ens plau convocar-vos
a la II 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
(www.iecat.net/schct) a partir del 17 de setembre de
2007.

Inscripcions

l Quota d’inscripció general: 36 € .

l La inscripció és de 18 €  per als socis de la SCHCT,
l’AAO, el PEO, l’AAS, l’ACAM, l’ACOM, la SCF i el CESO
o alguna 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.



 II JORNADA D’HISTÒRIA DE L’ASTRONOMIA I DE LA METEOROLOGIA
Temple Romà de Vic, 29 de setembre de 2007

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


