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EMETERI FABREGAT GALCERà (Tortosa, 1962) és llicenciat en Història i 
treballa com a professor d’ensenyament secundari. Actualment està realit-
zant la seva tesi sobre la construcció de la xarxa de canalització de l’Ebre i la 
colonització agrícola del seu Delta a nivell demogràfic i agrícola. Col·labora 
amb diferents projectes de recerca universitària i és autor, entre  altres, de 
diversos estudis relacionats amb el Delta i el riu Ebre. Entre aquests estudis 
cal destacar Viatge per l’Ebre. Setembre de 1849 (2007); L’impacte de l’arròs. El 
delta de l’Ebre a la dècada del 1860 (2006); “la canalització de l’Ebre a la segona 
meitat del segle XVII: el Real Canal de Tortosa”, Recerca, 10 (2006); “Terres 
naturals o artificialment pantanoses? Conseqüències i actituds davant de la 
introducció del conreu de l’arròs al delta de l’Ebre”, Condicions de vida al món 
rural (2006); “Bateigs i enterraments: creixement demogràfic al Baix Ebre i 
montsià als segles XVIII i XIX”, Recerca, 8 (2004).

* * *

CARLES PUIG-PLA (Barcelona, 1953) és magister en Història de las Ciències 
i doctor en Ciències Físiques per la universitat Autònoma de Barcelona. 
Actualment és professor titular del Departament de matemàtica Aplicada 1 
a la universitat Politècnica de Catalunya (uPC). Imparteix classes a l’Esco-
la Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) d’on és 
actualment un dels sotsdirectors. Es soci fundador de la Societat Catalana 
d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT), creada el 1991, i membre del 
seu consell directiu. També és membre fundador del Centre de Recerca per 
a la Història de la Tècnica de la uPC (creat el 1996) i ha estat co-fundador i 
membre del consell de redacció de les revistes Ictineu (butlletí de la SCHCT) 
(1994)  i Quaderns d’Història de l’Enginyeria (1996). Actualment s’ocupa de 
la coordinació de la revista Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica de 
la SCHCT. El 1999 la Society for the History of Technology (SHoT) el va 
nomenar International Scholar. la seva recerca en Història de la Ciència i de 
la Tècnica s’ha orientat envers la introducció de la física, la instrumentació 
científica i l’establiment dels ensenyaments tècnics a Catalunya en els segles 
XVIII i XIX; s’ha  ocupat també de qüestions relacionades amb la cultura i la 
tecnologia a l’antiga Xina.

* * *
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ANTONI ROCA ROSELL (Barcelona, 1951) és llicenciat en Ciències físiques 
per la universitat de Barcelona (1975) i doctor en Ciències per la universidad 
Autónoma de madrid (1990). És professor d’història de la ciència i de la tècni-
ca a la universitat Politècnica de Catalunya, on pertany al Centre de Recerca 
per a la Història de la Tècnica (ETSEIB). Des de 2005 és el coordinador de la 
Càtedra uNESCo de Tècnica i Cultura d’aquesta universitat. Des de 1993 
és president de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, 
filial de l’Institut d’Estudis Catalans. S’interessa en el procés de difusió i d’as-
similació de les idees científiques, principalment la física, i de l’enginyeria i 
les tecnologies a Catalunya i a Espanya, en el context de l’anomenada civilit-
zació europea, temàtiques sobre les quals ha publicat un centenar d’articles i 
capítols de llibre així com una quinzena de llibres com autor o coordinador. 
Dirigí, junt amb Josep m. Camarasa, l’obra col·lectiva Ciència i Tècnica als 
Països Catalans. Una aproximació biogràfica. Fundació Catalana per a la Recerca, 
Barcelona, 1995 i pertany al consell editorial de l’obra La Ciència en la Història 
dels Països Catalans (2004, 2007). 

* * *

SALVADOR TIÓ I SAULEDA (Sant Pol de mar, 1952), llicenciat amb Ciències 
Químiques per la universitat de Barcelona, és un estudiós de la fotografia 
antiga, iniciador, el 1981 a l´escola IDEP de Barcelona, dels primers tallers 
sobre procediments alternatius en fotografia (paper salat, paper albumi-
nat, cianotipia, goma bicromatada). Autor de “Procedimientos alternativos 
en fotografía” (1988) dins Foto-Diseño de Joan Costa i Joan Fontcuberta, 
Enciclopedia del Diseño, editat per CEAC, i d’un article per  a la revista 
PhotoVisión (1985), núm. 14, en motiu del 50è aniversari del naixement de la 
pel·lícula Kodachrome, “Desarrollo de la técnica 1839-1935”.

* * *

JACOBO VIDAL FRANQUET (Tortosa, 1976) és llicenciat en Història de l’Art 
(2000), DEA (2000) i doctor per la universitat de Barcelona (2006); entre el 
2002 i el 2006 va estar adscrit al Departament d’Història de l’Art com a becari 
predoctoral. Ha estudiat diversos aspectes relacionats amb l’arquitectura, les 
arts plàstiques i les arts de l’objecte de l’Edat mitjana i el Renaixement, i algu-
nes qüestions d’iconografia d’època medieval, moderna i contemporània. 
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Tanmateix, ha centrat especialment el seu interès en l’obra pública empresa 
per les nostres viles i ciutats medievals. Entre les seves publicacions es poden 
destacar: La construcció de l’assut i les sèquies de Xerta-Tivenys (Tortosa) a la 
Baixa Edat Mitjana. De la promoció municipal a l’episcopal, Benicarló, 2006; “Pere 
Compte, mestre major de l’obra de la Seu de Tortosa”, Anuario de Estudios 
Medievales, 35/1 (2005), 403-431; Les imatges de la Mare de Déu de la Cinta (De 
forana a localista. Una aproximació a la iconografia de la Santa Cinta de Tortosa), 
Tortosa, 2004; “Contribució a l’estudi de l’argenteria medieval de la ciutat 
de Tortosa. Els argenters al servei del municipi”, MATERIA. Revista d’art, 4 
(2004), 95-117; “Quatre pintors de Tarragona a la ciutat de Tortosa. Algunes 
notícies d’arxiu”, Anuario de Estudios Medievales, 33/1 (2003), 463-485 o “...pus 
hic ha bon maestre. Notícia i doble hipòtesi sobre la producció de draps de ras 
a Tortosa en el terç central del segle XV”, Recerca, 7 (2003), 69-86. 




