
FRANCESC XAVIER BARCA SALOM (Tarragona, 1954) és enginyer indus-
trial per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (1971-
1976), va obtenir el DEA d’economia de l’energia per la Université de Sciences
Sociales de Grenoble (1977) i el Mestratge d’Història de la Ciència per la
Universitat Autònoma de Barcelona (1995). Es va doctorar a la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) al 2002 amb la tesi Els inicis de l’enginyeria
nuclear a Barcelona. La Càtedra Ferran Tallada (1955-1962). És professor associat
d’Història de la Ciència i de la Tècnica de la UPC i professor d’ensenyament
secundari a l’IES Escola del Treball de Barcelona. Va ser secretari (1991-1999)
de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, filial de
l’Institut d’Estudis Catalans. Actualment és vocal de la seva junta directiva i
s’ocupa de coordinar la publicació del seu butlletí Ictineu. Entre les seves
publicacions cal destacar les contribucions a diverses revistes com Llull,
Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, Quaderns d’Història de
l’Enginyeria, Scripta Nova, Empreses de la Cambra de Comerç de Barcelona, Historia
Industrial, i darrerament Afers i Minerva. Els seus treballs tracten sobre la histò-
ria de l’ensenyament de les matemàtiques, l’astronomia i la nàutica a la
Catalunya del segle XIX i sobre la història de l’enginyeria durant el fran-
quisme. És autor del llibre Onofre Jaume Novellas i Alavau (Torelló,1787 -
Barcelona, 1849) Matemàtiques i Astronomia durant la Revolució Liberal, i junta-
ment amb Xavier Moreno, de El dic flotant i deposant del port de Barcelona.
Construcció i posada en funcionament. És també autor d’alguns capítols de les
obres col·lectives Ciència i Tècnica als Països Catalans: una aproximació biogràfi-
ca als darrers 150 anys, La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona als segles
XVIII i XIX i La ciència en la història dels Països Catalans. 

*  *  *

FRANCESC XAVIER CALVÓ I MONREAL (Barcelona, 1957) és llicenciat en
Biologia per la Universitat de Barcelona (1982) i màster en Història de les
Ciències per la Universitat Autònoma de Barcelona (2004). Els seus interes-
sos se centren en la història de la biologia al segle XX, més concretament en
els camps de la bioquímica i de la biologia molecular. El treball de recerca
presentat dins del programa de doctorat, així com la tesi doctoral en procés
d’elaboració s’han centrat en l’estudi de l’establiment de grups de recerca en
biologia molecular a Catalunya, fent especial èmfasi en les aspectes d’apre-
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nentatge de tècniques i maneres de treballar així com de desenvolupament
d’instrumentació. Com a docent de secundària i batxillerat, un altre dels seus
interessos es centra en l’ús de la història de la ciència en els programes
acadèmics.

*  *  *

DMITRI GOUZÉVITCH (Leningrad, 1955) és doctor en història de les ciències
tècniques (1993). La seva tesi i les seves primeres investigacions van tractar
sobre l’emergència de l’Escola Nacional d’Obres Públiques a Rússia (segles
XVI-XIX). Investigador a l’Institut d’Història de les Ciències i de les Tècniques
de l’Acadèmia de Ciències de Rússia (Sant Petersburg), més tard es va bene-
ficiar d’una sèrie de beques postdoctorals que el van dur a treballar a Ale-
manya, Itàlia i França, on actualment resideix i investiga en el Centre d’Étu-
des des Mondes Russe, Caucasien et Centre-Européen (CERCEC, École des
Hautes Études en Sciences Sociales, París)). Els seus interessos actuals com a
investigador se situen en la cruïlla de la història de l’enginyeria, la història
de la transferència del coneixement i dels intercanvis tècnics i científics entre
Rússia i Europa, i la història de les migracions d’estudiantes i professionals
en els segles XVIII i XIX. És autor de més de 200 publicacions escrites en set
llengües (rus, francès, anglès, espanyol, italià, neerlandès i alemany), de les
quals les més significatives són L’Introduction en histoire des sciences techniques,
XVIe-XIXe siècles, en 3 volums (St-Petersburg, 1997-1998), la monografia Petr
Petrovich Bazaine, 1786-1838 (amb I. Gouzevitch, Moscú, Nauka, 1995) i l’as-
saig Centaure ou les reflexion sur la binarité de la culture russe (Moscú, AIRO-XX,
2000). En l’actualitat les seves investigacions tracten especialment de l’època
de Pere I, les reformes de la qual van contribuir a col·locar a l’antiga civilit-
zació moscovita en els rails de la modernització a l’europea. Una publicació
fonamental sobre aquest tema és Velikoe posol’stvo (La Gran Ambaixada), amb
I. Gouzévitch. SPb, Feniks, 2003 (en rus). 

*  *  *

IRINA GOUZÉVITCH (Rostov-Don, URSS, 1953) és enginyera d’estudis en el
Centre Alexandre Koyré (École des Hautes Études en Sciences Sociales, París).
Doctora en història de les tècniques (Universitat de París VIII, 2001), s’inte-
ressa pel fenomen de la circulació, confrontació i legitimació dels coneixe-
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ments i pràctiques científiques i tècniques durant els segles XVIII i XIX. Les
seves investigacions se centren entorn d’alguns eixos temàtics que permeten
examinar els diversos aspectes d’aquesta àmplia problemàtica: la circulació
dels coneixements i intercanvis culturals entre Rússia i Europa occidental; la
història de l’ensenyament tècnic i la circulació de models educatius; les xar-
xes de sociabilitat professional dels enginyers a Europa; la creació del patri-
moni escrit: llengua i traduccions; el sorgiment del llibre de text especialitzat;
la història de l’emigració estudiantil russa a França; i l’accés de la dona als
oficis tècnics. La seva producció científica comprèn més de 140 publicacions
en set llengües. Les més recents són De la Moscovie à l’Empire russe: le trans-
fert des savoirs européens (Palaiseau, 2003), La formation des ingénieurs en pers-
pective: Modèles de référence et réseaux de médiation: XVIIIe - XXe siècles (amb
A. Grelon y A. Karvar, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2004) y
“Sobre la institución y el desarrollo de la ingeniería: una perspectiva euro-
pea” (amb H. Vérin, dins M. SILVA (ed.) El Siglo de las Luces, vol. II, Real
Academia de Ingeniería, Institución Fernando el Católico, Prensas
Universitarias de Zaragoza, 2005, 429-468). El tema que l’ocupa actualment
es refereix a la circulació dels coneixements i de la mediació dels homes de
ciència, estudiat a través d’una comparació hispano-russa, en particular el cas
Betancourt; també prepara una monografia consagrada a aquest enginyer
espanyol i al seu paper de mediador europeu.

*  *  *

STEFAN POHL VALERO (Bogotà, Colòmbia, 1974) és enginyer mecànic per
la Universidad de los Andes, Colòmbia (1999), assistent d’investigació a la
Universitat Tècnica de Munich (1999-2001), màster en Història de les Ciències
per la Universitat Autònoma de Barcelona (2004) i candidat a doctor en
Història de les Ciències en la mateixa universitat. És membre del grup inter-
nacional d’investigació “Science and Technology in the European Periphery”
(STEP), i també del Grup de Recerca “Francesc Salvà” d’història de la cièn-
cia, la tècnica i la medicina a la Catalunya contemporània. Ha estat estudiant
visitant en el Departament d’Història i Filosofia de la Ciència de la Universitat
de Cambridge entre 2004 i 2005. La seva investigació actual se centra en la
història de la física a l’Espanya de la segona meitat del segle XIX, amb espe-
cial èmfasi en la interacció ciència-religió i la divulgació de la ciència.
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*  *  *

JOSEP MARIA PONS POBLET (Barcelona, 1970) és enginyer industrial per
la Universitat Politècnica de Catalunya. Actualment és professor col·labora-
dor del Departament Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial, dins
l’àrea de coneixement de Mecànica de Medis Continus i Teoria d’Estructures,
de la Universitat de Girona. Ha treballat durant tres anys a l’Escola
Universitària d’ Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) de la
UPC, essent professor del Departament de Resistència de Materials i
Estructures a l’Enginyeria (RMEE). Ha treballat durant vuit anys de profes-
sor de secundària i de batxillerat. Actualment està finalitzant els estudis de
tercer cicle a la UPC.

*  *  *

JESÚS SÁNCHEZ MIÑANA (Zaragoza, 1941) és enginyer (1965) i doctor
enginyer (1972) per l’Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicación (ETSIT) de la Universitat Politècnica de Madrid. Fou
Màster of Science per la Harvard University (1966) i investigador en el seu
Gordon McKay Laboratory of Applied Physics (1969-70). És professor de la
ETSIT des de 1966, catedràtic des de 1975, sotsdirector d’investigació (1981-
1984), director del Departament de Senyals, Sistemes i Radiocomunicacions
(1991-1993), i director del centre des de 1994 fins a 2002. Ha estat renovador
dels ensenyaments de l’àrea d’electromagnetisme aplicat (electricitat i mag-
netisme, microones, antenes, propagació d’ones en el mitjà natural). També
impulsà la recerca en aquest camp i la col·laboració amb l’entorn industrial i
institucional. Assessor de la Fundació Catalana per a la Recerca (2002-2003),
en l’actualitat és des de 2004 investigador vinculat al Centre de Recerca per
a la Història de la Tècnica “Francesc Santponç i Roca” de la Universitat
Politècnica de Catalunya, en el qual s’ha dedicat a la història de la tècnica,
particularment de les telecomunicacions a Espanya.

*  *  *

JORDI-MASAHIRO SIMÓ AMEZAWA (Barcelona, 1970) obté el títol d’ar-
quitecte en l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) el
1997. Durant 10 anys, ha col·laborat en diversos estudis d’arquitectura a
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Barcelona, mentre que actualment té estudi propi. Ha treballat en diversos
projectes d’edificació i rehabilitació on destaca la rehabilitació de l’antic dor-
mitori dels monjos del monestir de Santa Maria de Poblet. Ha quedat fina-
lista en el concurs Rehabilitació dels Masos de la Cisa, Premià de Dalt
(Barcelona).

*  *  *

JAUME VALENTINES ÁLVAREZ (Barcelona, 1977) és historiador per la
Universitat de Barcelona i enginyer industrial per la Universitat Politècnica
de Catalunya. Com a projecte de final de carrera d’enginyeria (2002), rea-
litzà un estudi museològic sobre les perspectives i potencialitats d’un museu
universitari a l’Escola d’Enginyeria Industrial de Barcelona, el Museu de
l’Enginyeria de Catalunya. Posteriorment, s’incorporà al Centre de Recerca
per a la Història de la Tècnica (UPC) per tal de crear i desenvolupar el siste-
ma de documentació del patrimoni històric d’aquesta escola. El 2004, dirigeix
la nova gestió de l’Arxiu històric de la mateixa escola. Ha participat en
esdeveniments científics i de divulgació en l’àmbit del patrimoni industrial,
alhora que ha col·laborat amb el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica
de Catalunya en tasques de museografia i d’assessorament científic.
Recentment, s’ha incorporat com a tècnic de suport a la recerca dins del pro-
jecte “El patrimoni científic, tècnic i industrial de Catalunya (1850-2000)”, el
responsable del qual és Guillermo Lusa. 
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