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Amb aquest tercer volum de la revista Actes d’Història de la Ciència i
de la Tècnica que teniu a les mans es va fent realitat la continuïtat del
projecte iniciat per la SCHCT de tenir una publicació periòdica on es
recollissin els treballs generats en el si de les diverses activitats realit-
zades, que suposen un volum considerable, i altres contribucions.

Aquest volum, coordinat per Pasqual Bernat i Josep Batlló, membres
del consell de redacció, es nodreix de dos grups principals de treballs.
Un primer grup el formen els articles de les comunicacions presenta-
des a la II Jornada d’Història de l’Astronomia i de la Meteorologia, cele-
brada el 29 de setembre de 2007 al temple romà de Vic (en trobareu
notícia de la seva realització a l’Ictineu, núm. 26: 1-3). Un altre grup el
formen els articles de les comunicacions presentades a la quarta edició
de la Jornada sobre la Història de la Ciència i l’Ensenyament celebrada
a la sala d’actes de la Residència d’Investigadors del CSIC a Barcelona
els dies 16 i 17 de novembre de 2007 (vegeu l’Ictineu, núm. 28: 1-3).
Clouen el volum articles relacionats amb la IX Trobada d’Història de
la Ciència i de la Tècnica de Girona, que ja van formar el gruix dels dos
volums anteriors de la revista.

Les jornades d’Història de l’Astronomia i de la Meteorologia i les
d’Història de la Ciència i l’Ensenyament, són dues de les activitats espe-
cífiques que s’han establert ja amb caràcter regular dintre de la SCHCT.
Són fruit de l’existència de grups prou nombrosos i dinàmics dintre la
Societat amb interès pels respectius temes que donen nom a les jorna-
des organitzades. Juntament amb els col·loquis i l’escola de primavera
formen el gruix de les activitats regulars que la SCHCT realitza. Si
aquestes dues últimes són de caràcter més divulgatiu, les dues prime-
res neixen a partir del nombre elevat de treballs sobre els temes res-
pectius realitzats per membres de la Societat i l’interès que hi ha per
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posar-los en comú i discutir-los, aconseguint així un més gran dina-
misme de les àrees respectives. I no és estrany que aquestes dues àrees
presentin un perfil específic diferenciat. Respecte a l’astronomia i la
meteorologia, Catalunya sempre s’ha distingit pel nombre gran d’afec
cionats a ambdós temes, només cal veure el nombre present d’associa-
cions existents en ambdós camps. Respecte a la Història de la Ciència
i l’Ensenyament, molts dels socis que formem la SCHCT som ense-
nyants o estem relacionats amb aquest tema. No és, doncs, gens estranya
la sensibilitat especial que sempre hem vist a la SCHCT sobre l’en-
senyament i la història i les iniciatives i esforços en moltes direccions
realitzats per potenciar-lo.

En el moment de cloure aquest volum, la SCHCT ja s’està preparant
les noves edicions d’ambdues trobades que, alhora, generaran nous ar-
ticles; però abans ja estem treballant en l’edició de nous volums de la
revista dedicats principalment als continguts de la X Trobada d’Histò-
ria de la Ciència i de la Tècnica, que va tenir lloc a Lleida del 13 al 16
de Novembre de 2008.

Consell de Redacció
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