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FRANCESC XAVIER BARCA I SALOM (Tarragona 1954) és enginyer industrial per 
la Universitat Politècnica de Catalunya (1976), va obtenir el Diplome d'Études 
Approfondies d'Économie d'Énergie per la Université de Sciences Sociales Grenoble 
II (1977) i actualment ha realitzat el Mestratge d'Història de les Ciències de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (1995). És professor de matemàtiques 
d'ensenyament secundari i professor associat d'Història de la Ciència i de la Tècnica 
a la Universitat Politècnica de Catalunya. Des de 1991 és secretari de la Societat 
Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, redactor del seu butlletí Ictineu i ha 
participat en l'organització de les II i III Trobades de la Societat. És autor de diversos 
articles i comunicacions. Amb Xavier Moreno ha publicat el llibre El dic flotant i 
deposant del Port de Barcelona. Construcció i posada en funcionament (Col.lecció 
Techné, 6) i ha participat en l'obra Ciència i Tècnica als Països Catalans: una 
aproximació biogràfica elaborant dues biografies una de les quals en col.laboració 
amb Guillermo Lusa. 
 
 
 
ÁNGEL CALVO CALVO (Muro (Sòria), 1949) és historiador i professor del 
Departament d'Història i Institucions Econòmiques de la Universitat de Barcelona. 
Col.laborador de diverses revistes especialitzades com ara Revista de Historia 
Industrial, Recerques, L'Avenç i Índice Histórico Español, les seves línies 
d'investigació se centren en la història industrial, la història de la tècnica i 
l'arqueologia industrial. Les seves aportacions més destacades es recullen en 
diverses obres col.lectives recents, com són les editades per R. Enrich et al, Tècnica 
i societat en el món contemporani (1994), o les dirigides per A. Sánchez, Barcelona 
1888-1929 (1994); B. de Riquer, Història, Política, Societat i Cultura dels Països 
Catalans (1995) i J. Sobrequés, Història de Barcelona (1995). 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 Tècnica 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. Actualment prepara l'edició de la seva tesi doctoral "La 
transformación de la estructura industrial en Catalunya, 1898-1920". 
 
 
 
ANDRÉ GRELON (Angers, 1945) és doctor en sociologia, maitre de conférences a 
l'École d'Hautes Études en Sciences Sociales i investigador al Laboratoire d'Analyse 
Secondaire et des Méthodes Apliquées delCentre National de la Recherce 
Scientifique (LASMAS-CNRS). Ha investigat i ha publicat diversos treballs sobre la 
història de l'ensenyament tècnic i especialment en torn la història i sociologia dels 
enginyers francesos, en una perspectiva europea. Ha dirigit una obra col.lecitva 
sobre la història del Conservatoire National des Arts et Métiers i l'elaboració d'un 
diccionari biogràfic del seu professorat entre 1794 i 1994. Especialista en història de 
la química i de l'electricitat, ha organitzat i participat en nombroses trobades 
científiques de caràcter internacional. Ha col.laborat en la redacció de la Histoire 
générale de 1'électricité en France. És membre de diverses societats científiques, 
del consell científic del LASMAS-CNRS i del Bureau du Club d'Histoire de la Chimie. 
És l'editor de la nova etapa de la revista Culture Technique. 
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GUILLERMO LUSA MONFORTE (Sant Sebastià, 1941) és doctor enginyer 
industrial 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 posta en marxa dels ensenyaments d'Història de la Ciència i de la Tècnica a 
l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona (ETSEIB) i a d'altres 
centres de la Upc. 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 nombrosos 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. 
 
 
 
CARLES PUIG-PLA (Barcelona, 1953) és físic (Univ. de Barcelona), màster en 
Història de les Ciències (Univ. Autònoma de Barcelona) i professor titular del 
Departament de Matemàtica Aplicada (UPC). És membre de la Societat Catalana de 
Física, de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas i de la 
History ot Science Society. Ha estat soci fundador de la Societat Catalana d'Història 
de la Ciència i de la Tècnica (filial de l'IEC) i actualment n'és membre del seu 
Consell directiu i de la secció d'Història de la Tècnica. Forma part del Grup d'Història 
de la Ciència i de la Tècnica de l'ETS d'Enginyers Industrials de Barcelona. Entre les 
seves publicacions hi ha diversos textos de caràcter docent o divulgatiu (Temes 
Clau d'Àlgebra, El geocentrisme i la física antiga, etc.). Ha publicat diversos estudis i 
articles a revistes (Radiologie J. Cepur, Universo, Astronomía y Astronáutica). Ha 
realitzat treballs de recerca sobre la Història de la Ciència a l'Antiga Xina i, 
actualment, s'orienta cap a la Ciència i la Tècnica a Catalunya, en particular, durant 
el segle XIX. Ha estat un dels autors de l'obra Ciència i Tècnica als Països Catalans: 
una aproximació biogràfica als darrers 150 anys. 
 
 
 
ANTONI ROCA ROSELL (Barcelona, 1951) és llicenciat en ciències (físiques) per la 
Universitat de Barcelona (1975) i doctor en ciències per la Universitat Autònoma de 
Madrid (1990). És professor de batxillerat i associat de la Upc. Participa des del 
1976 al Grup d'Història de la Ciència i de la Tècnica de l'ETS d'Enginyers Industrials 
de Barcelona. El 1985 creà junt amb Josep M. Camarasa un grup similar a l'Institut 
d'Estudis Catalans (IEC) i 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, 
Osiris o Nous Horitzons. Ha publicat diversos llibres, com ara una biografia de 
Francesc Duran Reynals (1985), amb Thomas F. Glick, una Història del Laboratori 
Microbiològic Municipal de Barcelona (1988), Esteban Terradas. Ciencia y sociedad 
en la España contemporánea (1990) i Ae 
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ronáutica y Ciencia (1992), aquests darrers amb José Manuel Sánchez Ron. Fou 
comissari de l'exposició La mirada dels científics (1992), juntament amb J. M. 
Camarasa i J. Martí. Ha dirigit junt amb J. M. Camarasa l'obra Ciència i Tècnica als 
Països Catalans. Una aproximació biogràfica (1995). 
 
ARNAU RUIZ I PEDROl (Barcelona, 1948) és actualment professor de la Universitat 
de Puerto Rico. Es graduà en ciències a la Universidad Nacional Autónoma de 
México i després ha realitzat estades curtes a diferents universitats dels Estats 
Units. Molt recentment, ha deixat la seva especialitat científica (biofísica) per 
interessar-se en la història de la ciència i de la tècnica a Catalunya. 
 


