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ÁNGEL CALVO CALVO (Muro, Soria, 1949) és doctor en Història Moderna i 
Contemporània i professor al Departament d'Història i Institucions Econòmiques de 
la Universitat de Barcelona. Col.laborador de diverses revistes especialitzades 
(Revista de Historia Industrial, Recerques, L'Archéologie Industrielle en France, 
L'Avenç e Indice Histórico Español, entre d'altres), la seva línia central d'investigació 
és la història industrial, en els seus vessants d'història econòmica, història de la 
tècnica i arqueologia industrial. Les seves aportacions més destacades es recullen 
en diverses obres col.lectivae recents. Fruit de la seva relació amb institucions locals 
o comarcals, ha coordinat l'obra El pas de la societat agrària a industrial al Baix 
Llobregat. Agricultura intensiva i industrialització (1995). És membre de la Comissió 
Técnica per a la Revisió del Catàleg Monumental i Artístic de la Ciutat de Barcelona, 
del Consell Assessor de l'Arxiu de la CONC i del Consell Directiu de la Societat 
Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica. 
 
 
 
MARCELA EFMERTOVÁ (1959) ha estudiat Història a la Universitat Charles de 
Praga. Treballa en història de les tècniques, de l'evolució de l'intelligentsia tècnica i 
dels organismes d'ensenyament tècnic, principalment als segles XVIII i XIX, i de la 
comunicació científica entre els tècnics elèctrics txecs i francesos en el període 
d'entreguerres. Durant les seves estades científiques a París de 1996 i 1997 ha col. 
laborat amb especialistes de la Maison des Sciences de l'Homme i del Centre de 
Recherche en Histoire des Sciences et des Techniques, del CNRS. Actualment 
ensenya història de la tècnica a la Universitat Montpellier III-Paul Valéry, a 
Montpeller, Llenguadoc, França. 
 
 
 
 
ROBERT FOX (1938) és catedràtic d'Història de la Ciència a la Universitat d'Oxford 
des del 1988. Abans havia estat professor de la Universitat de Lancaster i director 
del Centre de Recherche en Histoire des Sciences et des Techniques a la Cité des 
Sciences et de l'Industrie / CNRS, París i director adjunt del Science Museum de 
Londres. Els seus principals treballs de recerca, tots ells centrats a Europa a partir 
del segle XVIII, tracten la història de la física del calor, les relacions entre ciència i 
pràctica industrial i la història de les institucions de recerca i de l'educació científica. 
 
 
 
ANDRÉ GRELON (Angers, 1945) és doctor en sociologia, director d'estudis de 
l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, responsable de la divisió de 
sociologia, psicologia, antropologia social de l'ÉHESS i investigador en el Laboratori 
d'Anàlisi Secundari i de Mètodes Aplicats a la Sociologia (LASMAS) del CNRS. Les 
seves investigacions se centren en la història de l'ensenyament tècnic i en la història 
i la sociologia dels enginyers francesos i dels quadres tècnics de les empreses, en 
una perspectiva europea. Ha dirigit nombrosos treballs col.lectius, dels quals els 
més recents es refereixen a la història de la formació tècnica superior a les 
províncies franceses (1998), sobre l'emergència i el desenvolupament internacional 
dels enginyers electricistes (1997), sobre les relacions entre la formació comercial i 
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les escoles d'enginyers a França (1996), sobre el cos de professors del 
Conservatoire National des Arts et Métiers des del 1794 (1994), etc. Actualment 
treballa en una història dels enginyers i quadres catòlics a França. Membre de 
diverses societats científiques, és redactor en cap de la nova sèrie de la revista 
Culture Technique i membre del Comitè Científic de Quaderns d'Història de 
l'Enginyeria. 
 
 
 
GUILLERMO LUSA MONFORTE (San Sebastián, 1941) és doctor enginyer in-
dustrial i professor titular al Departament de Matemàtica Aplicada I a la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC). Ha estat el promotor, organitzador i responsable de 
la posada en marxa dels ensenyaments d'Història de la Ciència i de la Tècnica a 
l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) i a d'altres 
centres de la Upe. Director de la Biblioteca de l'ETSEIB, va impulsar la catalogació 
del seu fons històric i va crear-hi un fons monogràfic especialitzat en Història de la 
Ciència i de la Tècnica. És membre fundador de la Sociedad Española de Historia 
de las Ciencias (1978) i de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la 
Tècnica (1991). És autor de diversos treballs d'història de la matemàtica, sobre la 
matemàtica a l'enginyeria i sobre l'educació tècnica als segles XIX i XX. Ha estat 
organitzador de diversos congressos nacionals i internacionals en aquest camp. 
 
 
 
AGUSTí NIETO GALAN (Barcelona, 1960) és enginyer químic per l'Institut Químic 
de Sarrià, i llicenciat i doctor en Història per la Universitat de Barcelona. Després 
d'una estada postdoctoral a la Modern History Faculty de la Universitat d'Oxford i al 
CRHST La Villette (París), actualment és investigador associat a la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Els seus treballs giren al voltant de les pràctiques 
químiques a la Catalunya del 1800, i de la tecnologia de les matèries colorants 
naturals a l'Europa dels segles XVITI i XIX. 
 
 
 
 
ANTONI ROCA ROSELL (Barcelona, 1951) és llicenciat en Ciències (Física) per la 
Universitat de Barcelona (1975) i doctor en Ciències per la Universitat Autònoma de 
Madrid (1990). És professor de secundària i professor associat de la UPc. Participa 
des del 1976 al Grup d'Història de la Ciència i de la Tècnica de l'ETSEIB. El 1991 
participà en la fundació de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la 
Tècnica (filial de l'IEC), de la qual és president des del 1993. Ha publicat diversos 
articles a revistes com Mundo Científico, Llull, Dynamis, Os iris, Nous Horitzons o 
Afers. Ha publicat diversos llibres, com ara Aeronáutica y Ciencia (1992), amb José 
Manuel Sánchez Ron. Ha dirigit, junt amb J. M. Camarasa, l'obra Ciència i Tècnica 
als Països Catalans. Una aproximació biogràfica (1995). 
 
 
 
BRUCE E. SEELY és professor d'Història a la Michigan Technological University. Va 
obtenir el doctorat a la Universitat de Delaware (1982) i va ser professor a la Texas 
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A&M University. Les seves recerques inclouen la història de l'enginyeria i de 
l'ensenyament de l'enginyeria, així com la història del transport i la indústria del ferro 
i l'acer. Entre les seves publicacions hi ha Building America's Highway System: 
Highway Engineers as Policy Makers (Temple University Press, 1987), i diversos 
articles a Technology and Culture. Va ser secretari de la Society for History of 
Technology (SHOT) entre 1990 i 1995 i actualment és al consell executiu. 


