«Recuerdo que en aquellos días pensé: te comprendo Wilhelm, te comprendo porque, repito,
elegir es renunciar y te comprendo, sobre todo,
porque ahora que has decidido irte no te acuerdas
de tus éxitos científicos en Inglaterra, ni de tus
relaciones con la aristocracia y con la corte inglesa, te acuerdas de tus colegas y de tus alumnos, a
los que te entregaste sin reserva y ahora que te
vas, aunque suene un poco cursi, te das cuenta
de que dejas atrás algo de ti mismo. Te entiendo
porque sé que el tiempo que uno emplea en
cuidar su jardín, se queda en el jardín».
Viaje al reino de Saturno
Juan Julio Bonet Sugrañes
Ens complau comptar per aquest primer acte
públic amb el suport del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, l’Institut d’Estudis Catalans, les Societats Catalanes de Química i d’Història de la Ciència i de la Tècnica, la
Universitat Autònoma de Barcelona, l’Institut de
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l’Institut
Químic de Sarrià, l’Associació de Químics i Enginyers de l’Institut Químic de Sarrià, la Universitat Ramon Llull i Rubes Editorial.
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18.00
Presentació de l’acte

homenatge al mestre o a l’amic és, en pri-

Dra. Carme Brosa, Institut Químic de Sarrià

Pels que vàrem viure el mestratge o l’amis-

mer lloc, un acte d’agraïment. En les societats amb més tradició científica que la ca-

Parlaments d’autoritats

talana, els homenatges són una activitat

Sra. Mercè Piqueras, vicepresidenta de
la Societat Catalana d’Història de la Ciència
i de la Tècnica

més de la vida acadèmica ordinària i un
motiu per a impulsar noves iniciatives socials o de recerca. Seguint aquest model,

Dr. Romà Tauler, president de la Societat
Catalana de Química

el Memorial que aquí presentem no vol és-

Sr. Agustí Fonts, sotsdirector general de l’IRTA

ser un seguit d’actes excepcionals en record del mestre i l’amic, sinó un projecte a

Dra. Esther Giménez-Salinas, rectora de
la Universitat Ramon Llull

llarg termini que tingui com a objectiu explicar el món de la química a la societat.
Com a eines per a assolir aquest objectiu
utilitzarem les idees i els materials que Juan
Julio Bonet va recollir en el seu llibre Viaje
al reino de Saturno.
Amb aquest acte volem presentar les activitats ja iniciades i buscar noves col·laboracions i complicitats per continuar-les.
El projecte Memorial Juan Julio Bonet es
planteja com una iniciativa polifacètica,
oberta a tothom i al mateix temps integradora d’esforços multiinstitucionals.

Es prega confirmació d’assistència:
e-mail: memorial@juanjuliobonet.com
telèfon-AIQS: 932 672 012

18.30
Presentació del Projecte
Memorial Juan Julio Bonet
Dr. Agustí Nieto-Galan del Centre
d’Estudis d’Història de les Ciències de
la Universitat Autònoma de Barcelona

19.00
Conferència
Antonio Madinaveitia, Roald Hoffmann
y Juan Julio Bonet
Prof. Dr. José Elguero Bertolini, Instituto
de Química Médica del CSIC, Madrid

19.30
Cloenda
Sopar buffet
Claustre de l’Institut d’Estudis Catalans

