V JORNADA D’HISTÒRIA DE L’ASTRONOMIA I DE LA METEOROLOGIA
VIC, Temple Romà, 5 d’octubre de 2013

PROGRAMA:
PRESENTACIÓ
Aquesta propera tardor, com ja és tradició des de l’any 2005 i amb una 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 V Jornada d’Història de
l’Astronomia i de la Meteorologia.

ASSISTÈNCIA I COMUNICACIONS
El comitè organitzador de la V Jornada anima les persones interessades en la història de
l’astronomia i de la meteorologia a participar-hi, i també a presentar-hi 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.

TERMINIS
• 14 de setembre de 2013: lliurament de propostes de comunicació (títol i resum de 500 paraules
màxim).
• 28 de setembre de 2013: data límit d’inscripció a la Jornada i recepció de les comunicacions ja
acceptades. Si bé serà possible formalitzar la inscripció el mateix dia, es recomana respectar el
termini per qüestions organitzatives.

PROGRAMA
La Jornada s’iniciarà amb la conferència inaugural a càrrec de Matteo Realdi (UAB), «La “insigne
Cenicienta” de las ciencias: la astronomía en España durante el primer franquismo». A
continuació, en sessions de matí i tarda, es presentaran les comunicacions i es durà a terme el
debat corresponent. Es clourà amb la conferència «El meteorit del 25 de desembre de 1704:
aproximacions a la trajectòria del bòlid», a càrrec d’Enric Aragonès Valls, geòleg. La versió
definitiva del programa, la distribució de les comunicacions i altres detalls sobre l’organització
de la Jornada es detallaran en el web de la SCHCT (www.iecat.net/schct) a partir del 30 de
setembre de 2013.

INSCRIPCIÓ
Cal enviar la butlleta adjunta amb les vostres dades a schct@iec.cat junt amb el resguard de la
transferència feta al compte de la SCHCT: 2100 0963 67 0200031280

MOLT IMPORTANT. A l’ingrés indiqueu com a referència els cognoms i “VIC20013”. Adreça
postal (SCHCT. C/ del Carme, 47. 08001 Barcelona) Fax 932 701 180.
Quota d’inscripció general: 40 €
Quota reduïda: 30 € (socis de la SCHCT i filials de l’IEC, l’AAO, el PEO, ASTER: AAB, l’AAS, l’ACAM,
l’ACOM, la SCF i la SCG)
*La inscripció inclou l’assistència a la Jornada, el resum de comunicacions i el dinar. També la
publicació Astres i meteors. Estudis sobre història de l’astronomia i de la meteorologia, que
s’editarà posteriorment i que recollirà en capítols, les comunicacions i conferències de la
Jornada.

BEQUES
S’ofereixen beques d’inscripció i de viatge adreçades a estudiants, llicenciats en atur o a aquells
que en justifiquin la necessitat. Envieu amb la butlleta un escrit per justificar els motius i
indiqueu, si correspon, el centre al qual pertanyeu com a alumnes.

ENTITATS ORGANITZADORES
SOCIETAT CATALANA D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA (SCHCT); PATRONAT D’ESTUDIS
OSONENCS (PEO); AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA D’OSONA (AAO)
ENTITATS COL·LABORADORES:
ASTER. AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA DE BARCELONA (ASTER.AAB): AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA
DE SABADELL (AAS); ASSOCIACIÓ CATALANA DE METEOROLOGIA (ACAM); ASSOCIACIÓ
CATALANA D’OBSERVADORS METEOROLÒGICS (ACOM); SOCIETAT CATALANA DE FÍSICA (SCF);
SOCIETAT CATALANA DE GNOMÒNICA (SCG)

