
PRESENTACIÓ

El segon número del primer volum de la revista Actes d’Història de la
Ciència i de la Tècnica representa la confirmació de l’ambiciós projec-
te de publicar una revista amb dos números cada any. Aquest projecte
no ha estat exempt de dificultats que han estat la causa de l’endar-
reriment de la publicació, per la qual cosa demanem disculpes als lec-
tors i als autors dels articles. Esperem que a partir d’ara els propers nú-
meros surtin en els terminis previstos.

En aquest segon exemplar d’Actes, coordinat per Pere Grapí i M.
Rosa Massa, membres del Consell de Redacció, es continuen publicant
articles de comunicacions presentades a les IX Trobades d’Història
de la Ciència i de la Tècnica, que la Societat Catalana d’Història de la
Ciència i de la Tècnica va organitzar a Girona del 16 al 19 de novem-
bre de 2006. Hi figuren les comunicacions que tracten de la història de
la ciència i l’ensenyament, les de la secció lliure i les dedicades a l’estu-
di de les relacions del cinema amb la ciència i la tecnologia. La sessió
sobre el cinema té un interès molt especial, ja que és a la ciutat de
Girona, on precisament hi ha el Museu del Cinema. Això fa que aques-
ta sessió es converteixi, de fet, en un petit i merescut homenatge al
Museu per la seva tasca de conservació i divulgació del patrimoni ci-
nematogràfic a casa nostra. També en aquest número, s’hi publiquen
articles relacionats amb les comunicacions presentades a les jornades
commemoratives dels centenaris de Carl von Linné (1707-1778) i
Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon (1707-1788).

La III Jornada sobre la Història de la Ciència i l’Ensenyament, que
va tenir lloc a les IX Trobades, es va desenvolupar al llarg de tres
sessions que van esdevenir un espai de comunicació i d’intercanvi
d’experiències entre les persones que comparteixen el seu interès pro-
fessional per la història de la ciència i l’ensenyament. En concret, els
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articles tracten els temes següents: la immersió de la història de la cièn-
cia a l’aula, l’acoblament de la història de la ciència en el currículum
educatiu, els treballs de recerca de batxillerat en l’àmbit d’història de la
ciència, les reflexions històriques i educatives entorn del paper de la his-
tòria de la ciència en el procés educatiu i la cultura material de la ciència
en l’ensenyament.

Pel que fa als articles sobre Linné i Buffon, cal assenyalar, com co-
mentava Josep M. Camarasa en l’anunci de les jornades, que si bé Lin-
né és el classificador, el sistemàtic per excel·lència, el constructor de
tot un sistema adreçat a separar i ordenar sense ambigüitat tots els ani-
mals, vegetals i minerals coneguts, Buffon representa el camí oposat.
Per ell, a la natura no hi havia ni gèneres, ni ordres, ni classes. Els ar-
ticles publicats clarifiquen i aporten nous aspectes sobre les idees
linneanes i buffonianes.

Amb aquests rics i suggeridors continguts, és gratificant, doncs, po-
der presentar-vos aquest segon número del primer volum d’Actes. Si
bé va ser força important publicar el primer número, allò que més ens
interessa ara és donar continuïtat a la revista. Es tracta de consolidar-
la i eixamplar les seves perspectives per tal que esdevingui un referent
de la recerca en història de la ciència, la tècnica i la medicina no tan
sols al nostre país, sinó també en l’àmbit europeu i internacional. Els
coordinadors d’aquesta edició, així com tots els membres del Consell
de Redacció, ens hem proposat aquesta fita i en aquest sentit continu-
em treballant tot esperant les vostres aportacions.

Consell de Redacció
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