BUTLLETA IV JORNADA D’HISTÒRIA DE L’ASTRONOMIA
I DE LA METEOROLOGIA. Vic, 22 d’octubre de 2011
Cognoms
Nom
Adreça electrònica

Entitats organitzadores
Societat Catalana d’Història de la Ciència i
de la Tècnica (SCHCT)
Patronat d’Estudis Osonencs (PEO)
Agrupació Astronòmica d’Osona (AAO)

DADES PROFESSIONALS
Institució

Entitats col·laboradores

Adreça postal

Agrupació Astronòmica de Sabadell (AAS)
Associació Catalana de Meteorologia (ACAM)
Associació Catalana d’Observadors
Meteorològics (ACOM)
Societat Catalana de Gnomònica (SCG)
Societat Catalana de Física (SCF)

Població
CP

Tel.

Adreça electrònica
DOMICILI
Adreça postal
Població
CP

Inscripció

Tel.
Quota gral.: 50€
Quota reduïda: 25€ (indiqueu l’entitat)
altres filials de l’IEC. Quina?
SCHCT
SCF
PEO
AAO
AAS
ACAM
ACOM

SCG

*aquests preus s’incrementen un 50% per ingressos posteriors al 7 d’octubre

Envieu la butlleta, comprovant de pagament i documentació
acretditativa (si sol·liciteu beca) al Servei d’Informació de
l’IEC:
informacio@iec.cat
Carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona
Fax: 932 701 180 • Tel.: 932 701 621

Feu l’ingrès al compte de la SCHCT 2100 0963 67 0200031280
És essencial que hi feu constar el cognom com a referència.

Envieu les comunicacions a: schct@iec.cat

Presenteu comunicació?

Per a més informació:
Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica
schct@iec.cat • Tel.: 933 248 581 • http://schct.iec.cat

Sí

No

Títol provisional
Cal enviar el resum (30 línies) a l’adreça schct@iec.cat

Sol·liciteu beca?

Sí

estudiant

llicenciat en atur

No

SOCIETAT CATALANA
D’HISTÒRIA DE LA
CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA

altres

Envieu, amb la butlleta, un escrit que en justifiqui els motius
i que especifiqui, si correspon, el centre on figureu com a
alumnes.

Filial de
l’Institut d’Estudis Catalans

IV JORNADA
D’HISTÒRIA DE
L’ASTRONOMIA I DE
LA METEOROLOGIA
VIC, Temple Romà
22 d’octubre de 2011

Introducció

Aquesta propera tardor, com ja és
tradició des de l’any 2005 i amb
periodicitat bianual, s’esdevindrà
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 IV Jornada
d’Història de l’Astronomia i de la
Meteorologia.

Assistència i comunicacions
El comitè organitzador de la IV 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, se’n farà un debat breu. Cada persona podrà
defensar una sola comunicació, excepte en el cas que ho
faci en col·laboració amb altres inscrits. Cal que envieu
els resums de les comunicacions (30 línies) a l’adreça
electrònica schct@iec.cat i el termini de lliurament és el 7
d’octubre del 2011.

Data que cal recordar
7 d’octubre de 2011
És també el termini per a inscriure’s en la Jornada. 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 Víctor Navarro (Universitat de València), que parlarà
sobre «El cultiu de l’astronomia a les dècades centrals
del segle XVII: circulació dels coneixements i pràctiques
entre els Països Baixos, Itàlia i Espanya». 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 inicis de la meteorologia
instrumental a Catalunya: una història en construcció», a
càrrec de Mariano Barriendos (Universitat de Barcelona).
El programa definitiu, la distribució de les comunicacions
i altres detalls sobre l’organització de la Jornada es faran
conèixer per mitjà del web de la SCHCT http://schct.iec.cat
a partir del 18 d’octubre de 2011.

Inscripcions
Inscripció general: 50 €.
Inscripció reduïda: 25 € per als socis de la SCHCT,
SCF altres filials de l’IEC, AAO, PEO, AAS, ACAM,
ACOM i SCG.
Cal fer efectiu el pagament mitjançant transferència bancària al compte de la SCHCT 2100-0963-67-0200031280
indicant el vostre cognom (molt important).
Per a formalitzar la inscripció, cal enviar la butlleta d’inscripció (al dors) i el comprovant de pagament al Servei
d’Informació de l’IEC per correu electrònic a l’adreça
informacio@iec.cat o per fax (932 701 180).
La inscripció inclou el dret a rebre el llibre de resums de
les comunicacions, assistir a la Jornada, participar en
el dinar i, posteriorment, rebre les actes corresponents.

Beques
S’ofereixen beques d’inscripció i de viatge a estudiants
i llicenciats que es trobin a l’atur, així com a d’altres
persones que en justifiquin la necessitat. Les persones
interessades han d’afegir un escrit de sol·licitud junt amb
la butlleta d’inscripció que en justifiqui els motius i especifiqui, si correspon, el centre on figuren com a alumnes.

Per a més informació:
Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica
schct@iec.cat • Tel.: 933 248 581 • http://schct.iec.cat

