
Informe de la

Conferência Internacional
Colecções e museus de Geociências:

missão e gestão

5 e 6 de Junho de 2009

Museus da Universidade de Coimbra

El programa i més informació de la “International conference on Geological collections 
and museums: mission and management” i enllaços es troben a la pàgina-e:

http://sites.google.com/site/geocoleccoes/

Josep Batlló va assistir els dos dies. Aquesta conferència no s’ajusta totalment als 
objectius de COMIC; però te alguns temes comuns que són d’interès. De fet, vaig 
entrar en contacte amb l’organització d’aquesta conferència mitjançant els companys 
de l’Institut de Geofísica de la Universitat de Coimbra, hereu de l’Observatori Geofísic 
de la Universitat, fundat l’any 1866 i que disposa d’una col.lecció important 
d’instruments cientifics. Donat que l’event es feia a Coimbra el comité organitzador va 
pensar que fora bo que l’Observatori mostrés el seu patrimoni i per això hi vaig entrar. 
Apart de les comunicacions propies de l’Observatori, em van donar l’oportunitat de fer 
una presentació convidada.

Els abstracts es van publicar com un núm. especial de la revista “Journal of 
Paleontological Techniques” i deuria estar accesible a internet (però encara no hi és)

http://www.jpaleontologicaltechniques.org/

també està programat que s’editin a la mateixa revista els “proceedings” de la reunió.

Les llengües del congrés van ser molt variares donat que van haver-hi comunicacions 
en portugués, espanyol, anglés i francés. Unes vuitanta en total i els assistents també 
uns vuitanta.

Les comunicacions van organitzar-se en 5 seccions

1: Museus e colecções geológicas universitárias
2: Museus e colecções na esfera da administração do estado e museus locais
3: Documentação e conservação de materiais geológicos
4: Interpretação, divulgação e educaçao em geociências
5: História das colecções.

http://www.jpaleontologicaltechniques.org/
http://sites.google.com/site/geocoleccoes/


En general les comunicacions es van centrar majoriatariament en explicar l’estructura 
dels diferents museus i col.leccions on treballen els comunicants, les novetats en 
l’àmbit expositiu i un altre grup importnat de comunicacions més dedicades a l’estudi 
concret de peces (la majoria minerals o fòssils).

Van haver cinc conferències convidades. Potser la més interessant (pel tema fora del 
comú) va ser la presentada per Jalusa Abaide, de Brasil, que es advocat (per cert, 
doctorada per la UB) i ha escrit variis llibres sobre el marc legal (protecció, conservació, 
etc.) dels fòssils al Brasil. En general, es una especialista en dret ambiental. El seu 
últim llibre “Fósseis: Riqueza do Subsolo ou Bem Ambiental?" va presentar-se durant el 
congrés.

Per part de COMIC (en aquest cas el representant únic era jo) es va presentar la 
comunicació convidada “Historical seismograms and seismographs: much more than 
collection pieces”.

Juntament amb els companys de Institut de Geofísica vam presentar les comunicacions

-INSTRUMENTAÇÃO SÍSMICA DO INSTITUTO GEOFÍSICO DA UNIVERSIDADE DE 
COIMBRA.
-SISMOGRAMAS HISTÓRICOS DO INSTITUTO GEOFÍSICO DA UNIVERSIDADE DE 
COIMBRA.
-HISTORICAL MAGNETOGRAMS OF THE INSTITUTO GEOFÍSICO DA 
UNIVERSIDADE DE COIMBRA AND NEW POSSIBILITIES TO USE THEM.

Per més informació, o si alguna persona està interessada en obtenir més informació de 
les comunicacions del congrés, Josep Batlló disposa dels abstracts en paper i podeu 
adreçar-vos a

jobatllo@fc.ul.pt

Lisboa, 3 de juliol de 2009
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