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IV Jornada d’Historia de l’Astronomia i 
Meteorologia 

Enric Marco, vicepresident de l’Agrupació 
Astronómica de la Safor, ha assistit a la IV Jornada 
d’Història de l’Astronomia i Meteorologia a la ciutat 
de Vic (Barcelona). 

Aquesta jornada, que se celebra cada dos anys 
al seu Temple Romà, situat al centre històric de la 
ciutat, està organitzada per la Societat Catalana 
d’Història de la Ciència i la Tècnica, el Patronat 
d’Estudis Osonencs i l’Agrupació Astronòmica 
d’Osona (AAO).  Es parlà de molts diversos temes. 
El més interessant va ser veure com la utilització de 
registres antics astronòmics o meteorològics per-
met estendre el nostre coneixement del cicle solar 
o dels cicles climàtics per a èpoques en que no hi 
havia observadors professionals. Victor Navarro, 
de la Universitat de València, va tancar la Jornada 
amb la conferència: “El cultiu de l’astronomia a les 
dècades centrals del segle XVII: circulació dels 
coneixements i pràctiques entre els Països Baixos, 
Itàlia i Espanya”. 

En acabar la Jornada vàrem ser invitats a visitar la 
seu de l’AAO pel seu president Miquel Amblàs. En 
un edifici en el centre històric disposen de biblioteca 
catalogada, secció de revistes, sala d’informàtica i al 
pis superior una ampla sala de conferències. A més 
a més disposen d’un telescopi en una cúpula. Enric 
Marco, que va estar acompanyat per Pere Closas 
i d’altres membres d’Aster, Agrupació Astronòmica 
de Barcelona, va convidar tots els assistents a visi-
tar Gandia en el XX Congrés Estatal d’Astronomia 
que organitza la nostra agrupació i que se celebra-
rà del 6 al 9 de desembre del 2012.

Reunión CEA

El día 9 del 9 tuvimos la renión del CEA  corres-
pondiente al inicio de curso 2011 - 2012. 

Después de todo el verano, sirvió para poner-
nos al día con las nuevas noticias que sobre el 
congreso teníamos. La primera de ellas, fue ver 
el presupuesto que la Universidad Politécnica de 
Valencia nos había preparado, de acuerdo a nues-
tras peticiones. A pesar de ser bastante elevado 
para nuestras posibilidades, “no pudimos rechazar 
la oferta”, porque supone realizar el congreso en el 
lugar idóneo: El Campus de Gandia de la U.P.V. . 

Las facilidades que nos han dado hacen que se 
convierta en la mejor opción. 


