
 
Aquí tens els resums de les quatre conferències. 
 
Títol general 
LA CIÈNCIA EN LA HISTÒRIA:   MOMENT A MOMENT 
 
# 1   *La Ciència abans de la Ciència. De Tales a Hipàtia.* 
Sense la Ciència, tal com avui la coneixem, els avenços es produïen 
mirant i pensant. Sovint idealitzant el món amb nombres i figures. 
Tot i així, Tales, Pitàgores, Eratòstenes, Aristarc, Arquimedes, 
Hipàtia... 
van deixar-nos valuoses troballes per a la futura Ciència, encara ben 
vives avui. 
 
# 2   *La Ciència es posa en marxa. De Copèrnic a Newton.* 
Després de la "revolució copernicana", a algú se li va ocórrer que 
provant i mesurant amb mètode guanyaríem coneixement. 
En Galileu, el primer d'aquells agoserats, tot carregant-se l'Aristòtil, 
va assenyalar el camí a uns quants més. 
Boyle, Descartes, Hooke i altres gegants ho van preparar tot per tal que 
en Newton,  que a més inventava el Càlcul,  ens canviés de cop la visió 
del món i consolidés el mètode científic. 
Això ja no ho abandonaríem mai. 
 
# 3   *La Ciència es pensa que ja ho sap tot. De Descartes a Planck.* 
Sense deixar-ne una per verda, totes les àrees del coneixement van caient 
sota el nostre domini: Watt, Cavendish, Gauss, Dalton, Pasteur, Faraday, 
Darwin ... 
El primer fruit, la Revolució Industrial, ens millora la qualitat de 
vida. 
I això ens fa pensar que la Ciència ho és tot per determinar el nostre 
futur. 
Tanmateix tot és a punt d'una altra revolució. 
 
# 4   *La Ciència s'enfronta a lo més petit. De Curie a Bill Gates.* 
L'àtom és reconegut, però divisible. Allà a baix hi ha un món que no es 
regeix per les lleis que coneixem. Però allà a dalt les coses no són més 
senzilles. 
Curie, Einstein, els quàntics... transformen novament la visió del món, i 
els pràctics ens hi afegeixen el transistor, que implacablement ens obre 
l'era de la informàtica i les comunicacions, les TIC. 
 


