XIII Trobada

d’Història de la Ciència i de la Tècnica
Sant Feliu de Guíxols, 26, 27 i 28 de setembre de 2014

Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols

Segona circular
Àmbits científics proposats per a les
seccions temàtiques
D’acord amb la proposta inicial feta pel Comitè
organitzador de la XIII Trobada i ateses les propostes
rebudes, les seccions temàtiques que tindran lloc
seran les següents:
1.
2.
3.
4.

Secció de pòsters (coords: Sara Fajula i Laura Valls)
Secció de vídeos (coords: Òscar Montero i Ignasi Medà)
Història de la ciència i ensenyament (coords: Pere Grapí i M. Rosa Massa)
Instruments científics i museus de ciència
(coords: Ignacio Suay i Santiago Vallmitjana)

El termini d’enviament de les contribucions és del 18 de març al 15 de maig del 2014.
Els resums dels pòsters i de les comunicacions que no arribin dins el termini establert
no apareixeran al programa de la Trobada. Cal enviar les propostes a l’adreça
electrònica trobada2014schct@gmail.com i indicar a l’assumpte «Trobada 2014 –
comunicació», «Trobada 2014 – pòster» o «Trobada 2014 – vídeo» segons
la modalitat.
Podeu descarregar el model de resum des d’aquest enllaç: Model de resum
Els pòsters s’exposaran a la seu del Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols
durant un període d’un mes a partir de l’inici de la Trobada, i també s’inclouran al
llibre de resums de la Trobada. Els autors els podran presentar en el marc d’una
sessió específica. Enguany, per segona vegada, es convoca el Premi Trobada
SCHCT al millor pòster. Podeu descarregar un model indicatiu de pòster des
d’aquest enllaç: Model de pòster

5. Ciència i ciutat (coords: Agustí Nieto i Oliver Hochadel)
6. Medicina i etnografia a Catalunya. L’escriptura etnogràfica i la salut

Els vídeos seran presentats i discutits en el marc d’una sessió pròpia, si bé poden
estar lligats a una sessió específica de la Trobada. Enguany, per primera vegada, es
convoca el Premi Trobada SCHCT al millor vídeo.

7. History matters: La història de la ciència en les controvèrsies científiques i
social actuals (coord: Ximo Guillem)
8. Literatura i ciència ficció (coord: Pasqual Bernat)
9. Municipis i salut (coords: Eva Canaleta i Joana Pujades)
10. Rafael Patxot com a pretext: els mecenatges científics

La durada de les comunicacions és de quinze minuts, més cinc minuts per a preguntes
o un breu debat, agrupats al final de cada sessió. Cada persona pot defensar una sola
comunicació, o dues com a màxim, si ho fa en col·laboració amb altres inscrits.

(coords: Quique Perdiguero i Josep M. Comelles)

(coords: Sílvia Alemany i M. Àngels Suquet)

El Comitè Científic pot recomanar als autors la modalitat de presentació. L’acceptació
de les contribucions es comunicarà abans del dia 31 de maig de 2014.

Comunicacions orals, pòsters i vídeos

Conferències i activitats paral·leles

Els participants a la Trobada poden fer propostes en les modalitats de comunicacions
orals, de pòsters o de vídeos a les seccions temàtiques detallades o bé en secció
lliure.

Durant la Trobada s’organitzaran conferències plenàries, taules rodones sobre vies de
professionalització en història de la ciència, rutes i itineraris culturals basats en la

història i la ciència a Sant Feliu de Guíxols, així com altres activitats culturals
paral·leles, el programa detallat de les quals s’anunciarà oportunament.

Únicament les persones que enviïn el comprovant s’inclouran com a participants de la
Trobada.

Inscripcions

Beques

Tipus d’inscripció:
• Quota d’inscripció general: 180 €.
• Quota d’inscripció reduïda: 90 € per als socis de la SCHCT, de qualsevol altra
societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans i de la Societat Europea d’Història
de la Ciència, i també per a persones vinculades a la Universitat de Girona i a
les entitats culturals de la Vall d’Aro.
• Quota d’inscripció reduïda + quota soci ordinari SCHCT 2014: 125 € (110€
per a estudiants, jubilats i aturats). Les persones que es vulguin acollir a aquesta
modalitat han d’emplenar, també, la butlleta d’inscripció a la Societat:
http://schct.iec.cat/PDF/butlleta.pdf i enviar-la a schct@iec.cat
• Quota d’inscripció especial: 150 € per als socis de qualsevol altra entitat
pertanyent al món de la història de la ciència, de la tècnica i de la medicina.

La Societat ofereix beques d’inscripció i beques de viatge i allotjament per a
estudiants i llicenciats en situació d’atur, i també per a altres persones que demostrin
que les necessiten, sempre que siguin socis de la SCHCT. Us recordem que la quota
de soci és de vint euros anuals per als estudiants, jubilats i llicenciats en atur.
Totes les persones interessades a obtenir una beca han d’enviar un escrit de
sol·licitud, juntament amb la inscripció, abans del 15 de juny de 2014, en el qual han
d’indicar quin tipus d’ajut sol·liciten i el motiu de la petició. També han d’especificar, si
correspon, el centre on figuren com a alumnes. Si la beca és d’inscripció, no caldrà
desemborsar-la quan es faci la sol·licitud.

Per a més informació:
Secretaria de la SCHCT
schct@iec.cat
trobada2014schct@gmail.com

Terminis de pagament:
• Quotes reduïdes o especials: de l’1 al 30 de juny de 2014, inclosos.
• Quota general: a partir de l’1 de juliol de 2014.
El pagament s’ha de fer efectiu per mitjà d’un ingrés o d’una transferència bancària al
compte de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica. Cal que
indiqueu com a referència els COGNOMS de la persona inscrita.
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
c/c: 2100 0963 67 0200031280
IBAN: ES30 2100 0963 6702 0003 1280
BIC: CAIXESBBXXX
La butlleta d’inscripció a la Trobada estarà disponible properament al web de la
SCHCT.
Per a completar la inscripció és imprescindible que envieu el comprovant de l’ingrés o
la transferència escanejat a l’adreça schct@iec.cat o per fax al +34 932 701 180.
Indiqueu en l’assumpte del missatge:
«COGNOMS – comprovant Trobada 2014».
Rebreu un correu electrònic de confirmació en el termini d’una setmana a partir de
l’enviament del comprovant. En cas contrari, contacteu amb la secretaria de la
SCHCT (schct@iec.cat).

Web de la XIII Trobada
http://13-thct.espais.iec.cat

Dates que cal recordar

15 de març a 15 de maig de 2014: termini d’enviament de resums de
comunicacions, pòsters i videos.
• 31 de maig de 2014: comunicació de l’acceptació de les contribucions
(comunicacions, pòsters i vídeos).
• 15 de juny de 2014: data límit de sol·licitud de beca.
• 30 de juny de 2014: comunicació de concessió de beques.
• 1 a 30 de juny de 2014: termini de pagament per a inscripcions reduïdes.
• 1 de juliol de 2014: inici període de pagament per la inscripció general.
•

Alfons Zarzoso en nom del Comitè organitzador de la XIII Trobada de la SCHCT
Barcelona, 18 de març de 2014
Crèdits de la imatge:
Ex-libris que representa la deessa Urània, musa de l'astronomia i inspiradora de la ciència, realitzat per
l'artista modernista Alexandre de Riquer per al guixolenc Rafael Patxot, meteoròleg, mecenes, bibliòfil i
escriptor. Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols.

