
 

  
 
 

 
 

I Congrés Internacional vernià 
Ciència, literatura i imaginació: 

Jules Verne i l'aventura del coneixement. 
 

Les entitats organitzadores compostes per la Sociedad Hispánica 
Jules Verne, la Societat Catalana Jules Verne i la Societat Catalana 
d'Història de la Ciència i de la Tècnica, tenen l'orgull i plaer de 
 

CONVOCAR 
 
el Primer Congrés Internacional Vernià amb el tema Ciència, 
literatura i imaginació: Jules Verne i l'aventura del coneixement, 
que es realitzarà a Barcelona els dies 4, 5 i 6 de setembre de 2013 i 
que tindrà com a seu l'Antic Hospital de la Santa Creu, al carrer 
del Carme, núm. 47. 
 
S'anima a les persones interessades en la figura i l'obra de Jules 
Verne a participar en aquest Congrés, i també a presentar 
comunicacions sobre investigacions acabades o en curs. 
 
 
Convocatòria per presentar propostes de comunicacions. 
 
El Congrés pren com a referent la figura de Jules Verne, novel·lista francès considerat com un home 
avançat a la seva època, en posseir una intuïció i talent amb els que va saber pressentir i materialitzar en 
el camp de la fantasia, moltes de les conquestes que hauria d'assolir la ciència moderna amb el pas dels 
anys. Aquesta àmplia visió del futur reflectida en moltes de les seves novel·les, el van fer mereixedor del 
qualificatiu de «escriptor visionari», la prolífica obra, malgrat el temps transcorregut des de la seva mort el 
1905, es manté viva. 
 
El comitè organitzador de l'esdeveniment es complau a convidar-vos  a presentar propostes de treball 
relacionades ambla recerca i estudi de la vida i obra de Jules Verne, i promoure el coneixement sobre la 
persona i el llegat de l'autor, presentant i difonent el seu significat literari, cultural , històric, tècnic, 
científic o qualsevol altre que pugui ser considerat adient pera a la temàtica del Congrés. 
 
Assistència i comunicacions 
 
L'enviament de les propostes es realitzarà en format Word a l'adreça electrònica info@shjv.org indicant 
en l'assumpte Comunicació per al Congrés. Als interessats se'ls remetrà un correu electrònic en què se'ls 
justificarà la correcta rebuda de la seva tramesa. En el correu s'han d'especificar les dades següents: 
 
- Títol de la comunicació. 
- Nom complet del ponent 
- Correu electrònic i dades professionals de l'autor o autors. 
- Un resum de la comunicació amb una extensió aproximada de 200 paraules i cinc paraules clau. 
 
El termini màxim d'enviament de les contribucions per figurar en el programa del Primer Congrés 
Internacional Vernià és el 15 de juny de 2013. 
 
Les normes de publicació vindran reflectides en el lloc web de la Societadad Hispánica Jules Verne 
(http://www.shjv.org/sociedad/congreso#ca). 
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Les propostes de comunicacions seran revisades per un Comitè Científic format per especialistes 
membres de les institucions coorganitzadores, o de avalat reconeixement en l'àmbit vernià, que a partir de 
les temàtiques propostes aprovarà  les comunicacions sota criteris relacionats amb l'argumentació o la 
sustentació de la temàtica, coherència en el desenvolupament de les idees, claredat en la presentació i 
pertinència del contingut. L'acceptació de les contribucions es comunicarà als interessats el dia 1 de juliol 
de 2013 a través de correu electrònic. 
 
La durada de les comunicacions serà de vint minuts, més deu minuts per preguntes o un breu debat. 
Cada persona podrà defensar una sola comunicació, o dos com a màxim, si ho fa en col·laboració amb 
altres inscrits. 
 
Inscripció 
 
El formulari d'inscripció apareixerà a la pàgina web del Congrés (http://www.shjv.org/sociedad/ 
congreso#ca). Cal inscripció prèvia abans del pagament de la quota, i el termini màxim d'inscripció al 
Congrés serà el dia 15 de juliol de 2013. 
 
Preu de la inscripció: 
 
Els socis actuals de les entitats organitzadores, i els futurs socis que formalitzin la seva adhesió a la 
Sociedad Hispánica Jules Verne per un any (30 euros), disposaran d'un descompte de 10 euros sobre els 
preus finals. 
 
 Socis Futurs Socis Públic general 
Assistència al Congrés  20 euros 50 euros 30 euros 
Assistència i quatre àpats  80 euros 110 euros 90 euros 
 
La inscripció dóna dret a assistir al Congrés, a rebre el llibre de resums de les comunicacions i el llibre 
final amb totes les contribucions presentades, editat per Edicions Paganel, segell editorial de la Sociedad 
Hispánica Jules Verne. En el cas de les persones que seleccionin l'opció dels àpats, aquests tindran lloc 
els dies 4 i 5 de setembre de 2013, en cada cas, correspondran al dinar i el sopar. 
 
Hi ha la possibilitat d'inscriure’s al Congrés a última hora, abans de l'inici del mateix, però no hi haurà 
dret a descomptes ni es podrà assegurar l'assistència als àpats si es decidís per aquesta opció. 
 
Dades de pagament 
 
Les opcions de pagament, un cop s’hagi fet la inscripció, es realitzaran a través de: 
- Ingrés o transferència bancària al compte bancari de la Societat. En aquest cas, en fer la transferència, 
s'ha d'indicar com a referència el nom i cognoms de la persona inscrita. Un cop s'hagi rebut el pagament, 
s'enviarà un missatge electrònic de confirmació al correu facilitat prèviament a la inscripció en el termini 
d'una setmana. En cas contrari, contactar amb la secretaria de la Sociedad Hispánica Jules Verne per 
correu info@shjv.org. Les dades per a la transferència són les següents: 

Pagar a: Sociedad Hispánica Jules Verne 
Entitat: 0061 (Banca March) 
Oficina: 0213 
Dígit Control: 22 
Número de compte: 0024030111 
CodiSWIFT: BMARES2M 
Número IBAN: IBAN ES82 0061 0213 2200 2403 0111 

- En efectiu, en començar el Congrés, en el moment de l'acreditació. 
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Calendari de comunicacions 
 
La planificació i el calendari assignats a les comunicacions orals s'anunciaran personalment i es faran 
públics en la pàgina web del Congrés a partir del 8 de juliol de 2013. 
 
Idiomes de treball 
 
Les llengües a utilitzar al Congrés seran: català, castellà, francès i anglès. 
 
Altres informacions 
 
Tota la informació addicional vindrà reflectida en el lloc web del Congrés 
(http://www.shjv.org/sociedad/congreso#ca). 
 
A la pàgina hi haurà una secció d’ "Informacions útils" on es facilitarà informació relativa al transport i 
allotjament. 

 
Atentament, 
El Comitè Organitzador 
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