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PRESENTACIÓ 

 

L’Institut Interuniversitari López Piñero és un centre de la 

Universitat de València dedicat a la investigació i la divulgació 

entorn dels estudis històrics i socials sobre la medicina, la 

tecnologia i la ciència. Disposa de programes propis de màster i 

doctorat en Història de la ciència i la comunicació científica. 

També desenvolupa nombroses activitats de divulgació científica 

(exposicions, cicles de cinema, etc.) i seminaris d’investigació. El 

centre està situat en un palau restaurat del segle XVIII (Palau 

Cerveró), on també estan ubicades la Biblioteca Historicomèdica, 

amb una extraordinària col·lecció de recursos bibliogràfics, i la 

col·lecció d’instruments  de la Universitat de València. Aquest 

edifici disposa de sales d’exposicions permanents i temporals. 

 
El butlletí de notícies IHMC2 ofereix les activitats principals del 

centre per als mesos de tardor de 2019. 

 
La informació actualitzada pot consultar-se en la nova pàgina 

web del centre més visual i dinàmica: http://www.uv.es/ihmc  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

PALAU DE 
CERVERÓ 

Plaça Cisneros 4 
46003 València 

Tel. 963 926 229 

http://www.instinterlp.org/

El 30 de gener de 2017, el Consell de Govern de la Universitat de 

València, després d’un informe positiu, amb la qualificació 

màxima per part de l’agència avaluadora estatal (ANECA), va 

aprovar el tràmit per a la creació de l’Institut Interuniversitari 

López Piñero, un centre amb les universitats d’Alacant, Miguel 

Hernández d’Elx, València i Jaume I de Castelló. El centre  és va 

ser avaluat positivament per part de la Generalitat Valenciana en 

maig de 2018 i finalment el decret del DOGV el 21 de novembre 

de 2018 crea l’Institut Interuniversitari López Piñero d’Estudis 

Històrics i Socials, sobre ciència, tecnologia, medicina i medi 

ambient. 

 El centre continuarà  donant suport a la recerca, el pensament 

crític, la innovació pedagògica, la igualtat d’oportunitats, la 

divulgació innovadora, i la conservació i l’estudi del patrimoni 

bibliogràfic  i material relacionat amb la ciència, la tecnologia i la 

medicina. Està prevista la seva inauguració oficial al llarg 

d’aquest curs acadèmic 2019-2020. 

IHMC2: El butlletí de notícies de 
l’Institut Interuniversitari López 
Piñero ofereix informació 
actualitzada respecte a les seues 
activitats. 
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INVESTIGACIÓ 

 

L’IILP desenvolupa investigació al voltant dels estudis històrics i socials sobre la medicina, la tecnologia i 

la ciència. Els seus membres publiquen habitualment llibres i treballs dins de revistes especialitzades,  on 

també formen part dels consells editorials. També participen activament en congressos internacionals i 

organitzen jornades i conferències amb investigadors de tot el món.  

 
L’IILP disposa d’una xarxa de col·laboració molt àmplia amb altres universitats i centres d’investigació 

del nostre entorn i d’altres països. Fomenta l’ intercanvi de professorat i estudiants dins de programes 

d’investigació i dóna suport a tot tipus d’ajudes i beques per al foment de la investigació dins de les àrees 

esmentades. Qualsevol col·laboració dins d’aquest terreny pot ser consultada en la direcció del centre: 

bertomeu@uv.es. Dins de les publicacions recents del centre es troben: 

 

 María J. Báguena Cervellera , “La consolidación de la virología y su influencia en la lucha contra la 

rubeola en España (1964-1975)”. En: Zarzoso, A.; Arrizabalaga, J. (ed.). Al servicio de la salud  

humana: La historia de la medicina ante los retos del siglo XXI. San Feliu de Guíxols, SEHM, Museu 

d’Història de la Medicina de Catalunya, Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols, Institució Milà i 

Fontanals, 2017,  pp. 77-82 

 Báguena, M.J. González, M.; Ballester, R.; Porras, M.I. “Ayuda técnica en tiempos de crisis: la 

brucelosis en los programas país para España de la Organización Mundial de la Salud (1951-1972)”. 

Revista Española de Salud Pública, 92 (2018) (1), 11. 

 

 Josep Lluis Barona, Health Policies in Interwar Europe. A Transnational Perspective, Routledge 

/ Taylor & Francis, 2018. 

 
     

 José Ramón Bertomeu Sánchez. ‘Fingerprints and the Politics of Scientific Policing in Early 
Twentieth-Century Spain’. In Global Forensic Cultures. Making Fact and Justice in the Modern Era, 
edited by Ian Burney and Christopher Hamlin, 125–56. Baltimore: John Hopkins Univ. Press, 2019. 

 
 
 

mailto:bertomeu@uv.es


 José Ramón Bertomeu Sánchez ‘Arsenical Pesticides in Early Francoist Spain: Fascism, 
Autarky, Agricultural Engineers and the Invisibility of Toxic Risks’. HoST - Journal of History of 
Science and Technology 13 (1) (2019): 53–82. https://doi.org/10.2478/host-2019-0005. 

 

 José Ramón Bertomeu Sánchez. ‘The Colic of Madrid (1788–1814): Experts, Poisons, 
Politics, and War at the End of the Ancien Régime in Spain’. Social History of Medicine 39 (4) 
(2019). https://doi.org/10.1093/shm/hky121. 

 

 María de L. López Terrada; Carmel Ferragud, "Per a la salut humana i benefici comú de la 
república: El Hospital General de Valencia, su gestión económica y la oligarquía urbana". En: 
Alfons Zarzoso i Jon Arrizabalaga (ed.), Al servicio de la salud humana: la historia de la medicina 
ante los retos del siglo XXI, Sant Feliu de Guíxols, 2017, p. 497-502. 

 

 Carmel Ferragud   "Una ciutat medieval la salut (Xàtiva 1250-1500)  Aditorial Afers (2019) 

 

 

 Carmel Ferragud Hiring Medical Practitioners during the Late Middle Ages and the Early 
Modern Period in Algemesí (Kingdom of Valencia, Crown of Aragon)", dins Marie Bolton, 
Patrick Fournier i Claude Grimmer (eds.), Medicine et santé dans les campagnes : Approches 
historiques et enjeux contemporaines, Brusel·les, Peter Lang, 2019, 43-60. 

 

 Carmel Ferragud “A Multiple Poisoning in the City of valencia: Sanxo Calbó’s Crime 
[1442]" In: Medieval and Early Modern Murder Legal, Literary and Hystorical Contexts. Edited 
By Larissa Tracy. Boydell and Brewer, Boydell press, 2018. 

 
 

       Ximo Guillem-Llobat . “Following Hydrogen Cyanide in the Valencian Country (1907-1933): 
Risk, Accidents and Standards in Fumigation”. HoST 13 (1): 51-75. (2019) 
 

 
 
 

https://doi.org/10.2478/host-2019-0005
https://doi.org/10.1093/shm/hky121
https://www.peterlang.com/view/title/67166?tab=subjects
https://www.peterlang.com/view/title/67166?tab=subjects


 Enric J. Novella, Los límites de la tecnocracia: la modernización autoritaria de la asistencia 

psiquiátrica en la España del segundo franquismo. Dynamis 39 (1): 73-97 (2019) 

 Enric J. Novella, germs, bodies and selves. History of Education 48(4):553-556 (2019) 

 Enric J. Novella, EducationTuberculosis, social government and the promotion of health-

conscious behavior in the early 20th century. En: PRIEM, Karin, HERMAN, Frederick (eds.). 

Fabricating Modern Societies: Education, Bodies and Minds in the Age of Steel, Leiden, Brill, pp. 

169-192. (2019) 

 Enric Novella, El discurso psicopatológico de la modernidad. Madrid: Catarata, 2018. 157 p. 

 
 

 

  Pedro Ruiz-Castell, “Setanta anys de ciència al País Valencià”. En: G. Muñoz (ed.), El 
Magnànim: setanta anys de cultura valenciana (València: Institució Alfons el Magnànim, 2018), 
pp. 155-173. 

 

 Pedro Ruiz-Castell, “Setanta anys de ciència al País Valencià”. En: G. Muñoz (ed.), El 
Magnànim: setanta anys de cultura valenciana (València: Institució Alfons el Magnànim, 2018), 
pp. 155-173. 

 

 



GRUP HISTRADCYT 

 

El grup de recerca Histradcyt sobre Història de la Traducció Científica i Tècnica (GIUV2013-151) és una 

estructura de recerca de l'Institut Interuniversitari López Piñero. Els seus membres han participat 

activament, i de forma destacada, en la configuració de les activitats de recerca, formació i divulgació 

abans assenyalades, així com en la configuració dels recursos bibliogràfics i patrimonials que configuren 

les fortaleses principals del centre abans descrit. Les activitats del grup se centren en tres eixos: la 

recerca pròpiament aquesta, la seua difusió a través d'articles, l'edició de monografies i l'organització de 

Jornades biennals (en 2018 es va celebrar la IV) amb la finalitat d'establir un fòrum de debat amb 

membres de la comunitat científica interessats en la Història de la traducció. 

Açò ens ha permès establir llaços amb investigadors de la Universitat de Verona (Itàlia), de Mont-real 

(Canadà) i de Lió2 Lumière (França) a més d'universitats espanyoles com l'Autònoma de Barcelona, la 

Complutense o la de Salamanca. El grup pertany així mateix a la Xarxa d'Excel·lència FFI2015-68705-

REDT LLENGUA I CIÈNCIA. Entre les activitats i recerca del grup dels últims dos anys destaquen 

l'edició de volums com els titulats Reconstruint el passat de la traducció. L'últim ha estat dedicat a les 

impremtes/editorials i les obres científiques i tècniques traduïdes del francès a l'espanyol (segle 

XIX).(Granada: Comares, 2017). Alguns d'aquests volums han sorgit de les Jornades sobre "Història de 

la Traducció no literària" que el grup organitza des de 2012 en l'Institut López Piñero cada dos anys. La 

quarta edició va tenir lloc entorn de Traducció i ensenyament a Espanya (segle XIX). València, en 

novembre de 2018.  

 

Més informació en  http://histradcyt.blogs.uv.es/ 

http://histradcyt.blogs.uv.es/


ERISOST 
 

 

ERISOST (Estructura de Recerca Interdisciplinar de la Universitat de València en Sostenibilitat, Medi 

Ambient, Economia, Educació i Societat) és una unitat de recerca creada en 2009, que té per objectiu la 

consolidació de la cooperació interdisciplinar així com el reforçament i desenvolupament de noves línies 

de recerca en l'àmbit de la sostenibilitat. En ella s'integren investigadors de diversos departaments 

universitaris de la UV - Sociologia, Economia Aplicada, Estadística, Bioquímica i Biologia Molecular, 

Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials, Teoria de l'Educació- , constituint una estructura 

estable de recerca que participa en xarxes de recerca d'àmbit nacional , europeu i internacional, 

mantenint relacions continuades amb grups similars i prenent part en consorcis implicats en la 

presentació de projectes de recerca, oferint a més amb això un contextformatiu adequat per a 

investigadors que s'inicien en aquest camp. 

ERISOST, està dirigida a generar respostes a demandes socials i nous reptes derivats de la problemàtica 

de la sostenibilitat, amb la finalitat de transferir resultats que permeten tant redissenyar línies de 

recerca en funció de les necessitats de la societat, com reorientar les polítiques públiques aplicades en 

aquest àmbit. 

Actualment està en fase d'informatització per a la seva posterior posada a disposició pública, un Fons de 

Documentació integrat per més de 80.000 notícies de premsa i documents vinculades a qüestions i 

problemàtiques derivades de la relació medi ambient societat. 

En l'àmbit de la Universitat de València, ERISOST col·labora en el disseny i posada en pràctica de les 

diverses iniciatives formatives i plans d'actuació desenvolupats pel Vicerectorat de Sostenibilitat i 

Planificació. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONGRESSOS I SEMINARIS 
 
 
 

María José Báguena va participar en la European Association for the History of medicine and Health 

2019 Biennial Conference , en Birmingham el passat mes d’agost i en el XDII Congrés de la Asociación 

de Demografía Histórica que es va celebrar  a la ciutat d’Oporto el dies 4 i 7 de setembre. Ha coordinat i 

participat en el curs “La medicina en la historia” organitzat per la Nau Gran en Obert de la UV en la 

Facultat de medicina i estarà a la taula redona organitzada per al 24 de setembre en la Real Academia de 

la Medicina de la Comunidad Valenciana, amb la ponència “Novedades doctrinales y actividades 

relativas a las vacunas” 

Josep Lluís Barona Vilar, catedràtic d'història de la ciència i membre de l'ILLP, ha estat anomenat 

acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina Valenciana (juny 2019) amb el discurs 

inaugural de Rosa Ballester Añon. Impartirà un curs de postgrau intensiu sobre història de la ciència en 

la Universitat de Kumamoto (Japó) (17-27 de novembre), Es tracta d'un curs internacional de 15 hores 

destinat a estudiants de postgrau (màster i doctorat). El curs porta per títol: “The Origins of Modern 

Science & Technology", es desenvolupa al centre de postgrau en ciència i tecnologia amb estudiants de la 

Universitat de Kumamoto i altres centres europeus, asiàtics i africans que fan el postgrau a Japó. Entre 

el 27 i el 30 de novembre farà recerca als arxius del National Institute of Health and Nutrition (Tokyo) 

on impartirà també un seminari sobre "Nutritional policies in Japan (1916-1945). The international 

impact of Tadasu Saiki and the Imperial Institute of Nutrition". Presentarà també una ponència sobre 

"Gustavo Pittaluga (1876-1956) y los salubristas republicanos en el exilio" en el Congrés Internacional 

"Arte, Ciencia y Pensamiento del Exilio Republicano Español de 1939" (30 de setembre - 2  d’ octubre) 

en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC (Madrid). També  farà una  conferència inaugural 

(8 novembre) del curs al Museu d'Història de Sant Feliu de Guixols: "Salut social i desenvolupament. 

Reflexions des de la història". I el 3 de desembre dondarà una conferència a la seu de Sevilla de la 

Universitat Internacional Menéndez Pelayo sobre "La investigación médica y científica abandona 

España" dins el curs sobre "Intelectualidad, mujer y ciencia en el exilio republicano." 

José Ramón Bertomeu Sánchez, amb motiu del 50 aniversari de la creació dels estudis de química 

de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, va impartir el passat mes de juliol a Bogotà, una 

sèrie de lliçons magistrals i conferències relacionades també amb l’any internacional de celebració dels 

150 anys del sistema periòdic i del centenari de la creació de la IUPAC. Va participar també a la segona 

part del mes de juliol de 2019 als congressos de la History of Science Society (HSS, Utrech) i la 12th 

International Conference on    the History of Chemistry (ICHC12, Maastricht). A aquesta darrera 

conferència també participaren altres membres de l'IILP com Ignacio Suay (UMH, co-organitzador del 

congrés), Antonio García Belmar (UA) i Ximo Guillem (UV), així com estudiants de doctorat del 

programa interuniversitari (Silvia Pérez). Ha organitzat també amb Salvador Calatayud i Ximo Guillem 

el seminari “Zonas de contacto” (20 de setembre) celebrat a l’IILP. 

  



Carmel Ferragud va participar, com a professor invitat, en el programa de doctorat de la Facoltà di 

Studi Umanistici, de la Università degli Studi de Cagliari (Sardenya), en abril de 2019. Ferragud oferí 

dues sessions al voltant de les fonts arxivístiques i literàries per a l'estudi de la història de la medicina 

medieval a la Corona d'Aragó per a alumnes de doctorat d'arxivística i d'història medieval. També ha 

col·laborat amb tasques de divulgació i ha oferit entrevistes com:  "Medicina medieval y cuidados 

animales"al programa La linterna de Diógenes, d'Irola Irratia, 2019 i "La maternitat" taula redona del 

programa Al ras, d'À punt, 2019. 

Ximo Guillem-Llobat i Ignacio Suay Matallana, participaren amb “Innovation and risk regulation 

in cyanide fumigation in València in the early twentieth century” al 12th International Conference on the 

History of Chemistry que va tindre lloc a Maastricht del 29 de juliol fins al 2 d’agost de 2019 i Ximo 

Guillem s’encarregà de la organització de la sessió “Sanitary fumigation (19th and 20th century)” al 

mateix congrés. Ximo Guillem també ha estat organitzador del seminari “Zonas de Contacto entre la 

historia agraria y la historia de la ciencia” amb la col·laboració de Salvador Calatayud i José Ramón 

Bertomeu, també membres de l’IILP. 

 
Valeriano Iranzo va organitzar el Fourth Meeting in Philosophy, Probability and Scientific 

Methodology:Statistical evidence and evidence of mechanisms  el mes de juny a l’IILP amb la 

col·laboració del departament de Filosofia de la UV. El curs va comptar amb la participació de destacades 

personalitats de diverses universitats de diferents països. 

Anna Lluch (UV) i Vicent Montalt (IIL-UJI) van coordinar el curs al mes de juliol de 2019 

“Comunicació per a la salut centrada en les persones - cap a un abordatge interdisciplinari (primera 

edició)” a Benicàssim, amb la participació d’Enrique Perdiguero (UMH) i altres especialistes. 

Enric Novella ha estat guardonat amb una beca del Servei Alemany d’Intercanvi Acadèmic (DAAD) i 

va realitzar una estada de recerca de tres mesos a la Universitat de Tübingen (Alemanya). El seu projecte 

de treball s’enmarca dins de l’edició crítica de l’obra del psiquiatra suís Ludwig Binswanger (1881-1966), 

figura cabdal de la psicopatologia fenomenològica i fundador de l’anomenat anàlisi existencial. L’arxiu i 

les històries clíniques del Sanatori Bellevue, propietat de la seua família, així com la biblioteca i els 

papers personals de Binswanger es troben i es poden consultar a l'Arxiu Central i a la Biblioteca de 

l’Institut d’Ètica i Història de la Medicina de la Universitat de Tübingen des de 1987. 

Pedro Ruiz-Castell manté la seua col·laboració mensual amb Longitud d'Onda de RNE - Radio 

Clàssica, amb una secció al voltant de les relacions entre música i història de la ciència. Ha sigut 

nomenat membre del Consell de Redacció de la revista Asclepio i del Consell Científic de la revista Llull. 

 

Josep Simon, Investigador Ramón y Cajal de l’IILP fou convidat per Claudia Espejel, Directora del 

Centro de Estudios Históricos (CEH) del Colegio de Michoacán (México) a  participar (28-30 agost) en el 

Seminario de Avances de Investigación d’aquest centre. Va discutir fonaments historiogràfics i 

metodològics en l’encreuament de la història de la ciència i la tecnologia, la geografia històrica i la 

climatologia històrica, i qüestions com les escales històriques, el cientifisme històric, la constitució d’un 

corpus de fonts primàries, el determinisme climàtic, biològic i tecnològic i les tensions historiogràfiques 

al voltant del treball de camp i de laboratori. 

https://www.ivoox.com/carmel-ferragud_sb.html?sb=carmel+ferragud
https://www.ivoox.com/carmel-ferragud_sb.html?sb=carmel+ferragud
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/escoltat-en-la-radio/al-ras/14-02-2019-primera-hora
https://www.colmich.edu.mx/index.php/centro-de-estudios-historicos
https://www.colmich.edu.mx/


SEMINARIS I PRESENTACIONS 

L’IILP desenvolupa tots els anys cicles de seminaris d’investigació al voltant de la història de la ciència, 
de la medicina i de la tecnologia, en què participen alguns dels més coneguts especialistes internacionals 
d’aquests temes. Els seminaris tenen habitualment lloc a la sala de conferències de l’IILP a partir de les 
16 h. (online: reunion.uv.es/hcc2). També hi ha cicles amb col·laboració amb altres institucions que 
tenen altres horaris i llocs. Totes  les sessions són obertes al públic amb les limitacions d’espai de la sala 
de conferències. També és  habitual la retransmissió en línia de les conferències. Els seminaris estan 
coordinats actualment pel professor Enric Novella (Enric.Novella@uv.es).  

La llista següent informa del programa provisional dels seminaris previstos per al segon semestre de 
2019. Malgrat tot, es recomana consultar la pàgina web de l’IILP: www.uv.es/ihmc, en què la informació 
està actualitzada. Com altres anys, qualsevol proposta de seminari o col·laboració serà sempre ben 
rebuda. Volem agrair a totes les persones que han participat les seves aportacions a la qualitat d’aquest 
seminaris.  

 
Setembre 2019 

20 de setembre ( 9 h- 17:30 h) Congrés “Zonas de contacto entre la historia agraria y la historia de 
la ciencia” Organització: José Ramón Bertomeu, Salvador Calatayud i Ximo Guillem(IILP-UV) 

Octubre 2019 

 3 d’octubre (18 h) Presentació del llibre “Una ciutat medieval en cerca de la salut (Xàtiva, 1250-
1500)” de Carmel Ferragud (IILP-UV). Amb la interveció de Carmel Ferragud (IILP-UV), Mariluz 
López Terrada (Ingenio UPV-CSIC) i Vicent Olmos (editor i historiador). 

23 d’octubre (18 h) Expedició hivernal al K2 2019: un projecte d’ investigació mèdica  i de cooperació 
humanitaria, ponent: dr. Josep Sánchis, metge ginecòleg IVO, modera Ana García Garcia metgessa 
ginecòloga IVO i organitza Joan Lloret. 
 
28 d’octubre  XV Jornada Internacional de Innovación en Periodismo. Ciencia y Periodismo: unas son 
de Marte y otras de Venus. Organiza:  Periodismo Universitat Miguel Hernandez,  Instituto 
Interuniversitario López Piñero (UMH), Grupo de Investigación de la Comunicación (GICOV) i UMH 
Sapiens.  
 
 30 d’octubre (18 h) Taula redona apoyos en las mujeres con diagnóstico de cáncer de mama , Joan 
Lloret.  

Novembre 2019 

   

  CICLE de seminaris TÒXICS (IN) VISIBLES organitza: Jose Ramón bertomeu i Ximo Guillem 

 

 6 de novembre. Cicle. (16 h) “The Chemical Empire: A New History of Synthetic Insecticide Use 
after 1940” per Sabine Clarke (University of York) 

 8 de novembre. Workshop Tòxics (In) visibles (Sala juntes) 

20 de novembre. Cicle.(16 h) "Toxic Highlands. The back and forth of mercury contamination in 
the  Swiss Alps (1917-today)" Alexandre Elsig (Université de Lausanne) 

mailto:Enric.Novella@uv.es
file:///C:/Users/Laura/Desktop/www.uv.es/ihmc


28 de novembre. Cicle (16 h) "Conocimientos y estrategias de acción en la lucha contra los 
agrotóxicos: el   juicio contra las fumigaciones en Córdoba (Argentina)" Florencia Arancibia (cenit-
Universidad Nacional de San Martín) 

13 de novembre. (18 h)  Presentació de llibre “Del hachís y de la alienación mental”, presentació a 
càrrec d’Enric Novella. Intervencions: Olga Villasante i Mikel Munàrriz. 
 
27 de novembre. (19 h)  "Esperantistas solidarios. Niños austriacos en Valencia, 1920" 
 

Proyecto de hermanamiento internacional, a cargo de María Angeles Llorente, concejala de Cultura del 
Ayuntamiento de Cheste. 
Presentació del llibre  “Los trenes de la esperanza. Esperantistas solidarios: niños austriacos en la 
región valenciana. 1920. Cheste: Ayuntamiento de Cheste, 2019" del autor José Vicente Castillo.  

14-15 de novembre. Workshop “Health reforms in dictatorship regimes: the cases of Brazil, Spain and 
Portugal” (IILP-UMH)  professor Enrique Perdiguero (IILP-UMH) 

 

Desembre 2019 / Gener 2020 
 
4 de desembre. (18 h)  Presentació del llibre “Georges Canguilhem: Vitalismo y ciencias humanas” 
de Francisco Vázquez García (Universidad de Cádiz), presentació a càrrec d’Enric Novella. 
 

CICLE de seminaris ESCALA I CORDA: CIÈNCIA, LLOC I HISTÒRIA organitza: Josep Simon 
Castel (IILP-UV) 

 

11 de desembre 16:00 
 
Spatial Concepts in the Historiography of Science: When to Claim that Science is Local? 
Jouni-Matti Kuukkanen (Oulun Yliopisto/University of Oulo) 
 
15 de gener de 2020, 16:00 
 
Historicizing the Universal: Writing the History of International Science after Sarton 
Geert Somsen (Maastricht University) 
 
30 de gener de 2020, 16:00 
 
Is There a Politics of Scale? 
Glenda Sluga (The University of Sidney / European University Institute) 
 
5 de febrer de 2020, 18:00 
 
Taula redona: Ciència local, Història global? 
 
Amb la participació de Carmel Ferragud (IILP, Universitat de València), José Pardo Tomás (Institució 
Milà i Fontanals-CSIC), Jorge Sáiz Serrano (IES Tirant lo Blanch, Torrent – Departament de Didàctica 
de les Ciències Experimentals i Socials, Universitat de València) i Josep Lluís Barona (IILP, Universitat 
de València). 

  

https://www.oulu.fi/university/researcher/jouni-matti-kuukkanen
https://www.maastrichtuniversity.nl/g.somsen
https://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/HistoryAndCivilization/People/Professors/Sluga
https://www.sciencia.cat/membres/carmel-ferragud-domingo
https://csic.academia.edu/JosePardoTomas
http://socialsuv.org/miembros-2/jorge-saiz/
http://www.sanhisoc.es/josep-lluis-barona-vilar-investigador-principal


CONGRÉS “Zonas de contacto entre la historia agraria y la historia de la 
ciencia: Perspectivas de análisis, estudios de caso y proyectos de futuro” 

 

Valencia, IILP, Palau de Cerveró, 20 de septiembre de 2019. 

Comité organizador: José Ramón Bertomeu, Salvador Calatayud i Ximo Guillem.  

 

En los últimos años se ha producido una gran cantidad de trabajos situados en las fronteras de la historia 

agraria, la historia económica y la historia de la ciencia y de la tecnología. El interés de la historia agraria 

por los problemas del cambio tecnológico se ha visto plasmado en congresos, artículos de revisión y libros 

colectivos. La circulación de nuevas técnicas y su acomodo en diversos contextos socioculturales y 

entornos ecológicos ha incrementado el interés por la producción y el uso de la tecnología agraria, así 

como sus diversas consecuencias económicas y medioambientales. Desde la historia de la ciencia, el 

interés por las consecuencias sociales de la tecnociencia y por la circulación ha conducido a investigar 

diversos productos sociomateriales a través de su paso por la industria y la agricultura, tales como 

semillas mejoradas genéticamente, pesticidas o fertilizantes. Todo ello ha permitido la aparición de 

investigaciones que han compartido fuentes, problemas, escenarios y protagonistas. Estas líneas de 

investigación se han desarrollado de modo bastante independiente, dado que ambas comunidades 

cuentan con revistas y congresos propios, donde suele haber poca participación de investigadores de las 

otras áreas implicadas. Esta situación se ve compensada en los últimos años con un número creciente de 

puntos de encuentro. Un ejemplo de este creciente interés es el trabajo colectivo publicado en 2018 en la 

revista Agricultural History. 

 

La reunión “Zonas de contacto” ha sidor una jornada de estudio de un día que 

sirva para fortalecer estos puntos de encuentros entre la historia agraria y la 

historia de la ciencia, así como otras áreas afines que se han acercado a estos 

temas. Se reunió un buen puñado de estudios que tengan como marco geográfico 

la Península Ibérica y como intervalo cronológico el siglo XX, sin excluir otros 

contextos con el fin de fomentar las comparaciones. Los trabajos ofrecen un 

estado de la cuestión para presentar las tendencias más recientes a las personas 

de otras áreas. Se han presentado estudios de caso, aunque con una buena 

descripción de los planteamientos, hasta revisiones de problemas, debates o 

líneas de investigación.  

 

 

El congreso ha contado con la participación de: Lino Camprubí (Universidad de Sevilla), Xavier Cussó 

(Universitat Autònoma de Barcelona), Josep Espluga Trenc (Universitat Autònoma de Barcelona), 

Lourenzo Fernández Prieto (Universidade de Santiago de Compostela), Juan Infante Amate (Universidad 

Pablo de Olavide, de Sevilla), Marta Macedo (Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa), 

Juan Pan-Montojo (Universidad Autónoma de Madrid).  

 

  



XVIII CONGRESO DE LA SEHM "MEDICINA, CIENCIA Y LEY" 
Valencia, 29-30 de junio y 1 de julio de 2020 

 
 

El XVIII Congrés de la Sociedad Española de Historia de la Medicina (SEHM) tindrà com a objectiu 

principal reflexionar des d'una perspectiva històrica sobre les relacions entre la medicina i altres 

disciplines científiques i la llei. 

 

Les connexions possibles entre medicina, ciència i llei són molt àmplies. S'acceptaran treballs des de 

diversos tipus d'aproximació, tant sincròniques com diacròniques, sense limitació geogràfica i temporal, i 

des d'àrees disciplinàries variades. Es tracta de temes molt amplis abordats tant des de la història de la 

medicina, de la ciència i de la tecnologia, com dels estudis socials sobre la ciència, la filosofia de la ciència i 

del dret, l'antropologia mèdica i la bioètica, els estudis de sostenibilitat i justícia ambiental, així com les 

recerques sobre la terminologia, la comunicació i la traducció especialitzada, tant interlingua com 

intralingua. El conjunt de problemes és molt variat, des del paper d'experts en tribunals de justícia, fins a 

les regulacions basades en ciència i medicina o les normatives aplicades sobre les pròpies pràctiques 

mèdiques i tecnocientífiques, des de les medicines alternatives i complementàries fins a la propietat 

intel·lectual, les patents o el frau en ciència. Abasta així estudis entorn dels diferents tipus d'experts, la 

fiabilitat de les proves, el llenguatge mèdic-legal, la comunicació mèdica i científica, la ciència reguladora i 

l'acció pública, el disseny i l'aplicació de polítiques de salut pública, alimentació i mediambientals, el 

control sanitari d'epidèmies i altres campanyes sanitàries, i, en termes més generals, tot tipus de processos 

de coproducció de saber científic, mèdic i legal, per exemple, la creació de lleis amb fonament 

mèdic/científic, així com el desenvolupament i aplicació d'aquestes regulacions, tant a nivell local, com a 

estatal i transnacional. També existirà una secció de temes lliures amb la finalitat d'arreplegar treballs que 

aborden altres assumptes. 

 

Des de l'organització del Congrés, convidem als socis i sòcies de la SEHM, així com a totes les persones 

interessades per la Història de la Medicina, a participar en el XVIII Congrés de la SEHM, que se celebrarà 

a València durant els dies 29 i 30 de juny, i 1 de juliol de 2020 en el Palau de Cerveró, seu de l'Institut 

Interuniversitari López Piñero, que agrupa investigadors de les universitats Miguel Hernández d'Elx, 

Universitat d'Alacant, Universitat Jaume I, Universitat Politècnica de València i Universitat de València, i 

amb seu també en el Col·legi Major Rector Peset. 

 

En les pròximes circulars s'informarà dels terminis d'enviament de les propostes de comunicacions i taules 

temàtiques, així com dels preus d'inscripció i altres detalls organitzatius.  

 

Pel comitè organitzador: Carmel Ferragud Domingo 

 

 



BIBLIOTECA 
 

La biblioteca Historicomèdica Vicent Peset Llorca reuneix fons antics i moderns relacionats amb la 

història de la ciència, la tecnologia i la medicina. La secció de publicacions d’història conté més de 11.000 

monografies,   una   de   les   col·leccions   de   revistes   especialitzades més 

importants en aquesta àrea (moltes consultables en línia) i una sala  

d’obres de referència amb més de 1.000 títols d’accés directe que ha sigut 

recentment reorganitzada i, actualitzada amb la compra dels principals 

manuals, diccionaris, tractats i altres obres de consulta publicades als 

darrers anys. 

 
El fons antic consta d’uns 20.000 volums, dins dels quals destaquen, per 

exemple, els donats per Peregrí Casanova, amb una nombrosa col·lecció 

de textos darwinistes, León Sánchez Quintanar, Enrique Ferrer i Viñerta i 

la família Peset, la biblioteca de la qual constitueix un dels nuclis 

essencials de la col·lecció. La biblioteca disposa de més de 3.000 llibres 

mèdics des dels segles XVI al XVIII, i al voltant de 15.000 llibres dels 

segles XIX i XX, a més de col·leccions importants de revistes mèdiques 

d’aquests períodes. 

 

Donació Família Lanuza a la Biblioteca Historicomèdica: 

 

El 17 de setembre passat, Empar de Lanuza Hurtado i Adrián de Lanuza van completar el lliurament de la 

donació en nom de la Família Lanuza de diferents documents i materials pertanyents a dos avantpassats: 

 

·         D. Adrián de Lanuza Calvo (Zamora, 1861- València, 1918): que treballà en el Cos de Presons des 

de 1883 i va ser director de la Presó de Sant Miquel dels Reis entre altres.  

 

·         D. José Linares López (Madrid, 1875-València, 1953). Metge de Massamagrell. 

 

Entre el material es troben mapes epidemiogràfics del còlera de 1885 en els quals es pot seguir l'evolució 

de la malaltia. També és d’interès la documentació referida al “Cuerpo de médicos  titulares” i el 

“Montepío” al qual pertanyien. Curiosa és també la col·lecció de targetes assecants i publicitàries de 

productes farmacèutics. Entre el material museístic cal destacar radiografies sobre cristall i una xicoteta 

caixa d'agulles. 

 

En els pròxims mesos es procedirà a la catalogació i posada a la disposició del públic d'aquest donatiu. 

 

Ja estan catalogades les darreres donacions: Doctor Adrián Lozano Elías, la biblioteca professional del 

doctor Juan Antonio Gisbert Calabuig i la donació particular realitzada per la família del doctor 

Mariano Esteban Gil. Poden ser consultades a la biblioteca amb el catàleg: trobes.uv.es

Institut 

Interuniversitari  

“López Piñero”  

Directora de la biblioteca:  

Mª Pilar Aguiló Lucia 



MUSEU 

El Museu d’Història de la Medicina i de la Ciència de l’IILP disposa d’una 

col·lecció molt àmplia d’instruments científics i mèdics procedents de la 

Universitat de València. Fruit del treball dels seus investigadors, és el catàleg 

col·lectiu que es pot consultar a http://www.instrumentscientifics.org/. 

Aquests objectes són, al mateix temps, fons històriques úniques, eines per 

l’ensenyament de les ciències i materials museogràfics que es fan servir en 

exposicions temporals i permanents. El museu, per tant, gestiona l’adquisició, conservació i investigació 

d’aquest patrimoni, així com totes les tasques relatives a la seua difusió i exhibició. D’aquesta manera 

tracta de posar a l’abast d’investigadors i divulgadors totes les potencialitats de la cultura material de la 

ciència, la tecnologia i la medicina. En l’actualitat, el nou conservador del museu és el professor Josep 

Simon Castel (josep.simon@uv.es ) i el treball amb les col·leccions del museu es desenvolupa amb la 

participació i col·laboració activa dels voluntaris culturals de la Universitat de Valencia, Javier 

Balaguer, José Antonio Garaboa, Leonor Martín i Jorge Alonso. Les persones interessades en les 

activitats del museu poden contactar amb el seu conservador per tal de plantejar donacions, 

col·laboracions i projectes d’investigació històrica, de divulgació o museístics. 

Una part selecta de la col·lecció es pot contemplar en les exposicions 

permanents de l’IILP que es troben al Palau Cerveró (Plaça Cisneros, 4) i a la 

Facultat de Medicina de la Universitat de València (Av. Blasco Ibáñez, 17). Els 

instruments es fan servir també habitualment en les exposicions temporals que 

organitza l’IILP i altres institucions que sol·liciten aquests objectes. Des del 

museu també s’encoratja els estudiants del Màster Interuniversitari  en 

Història de la Ciència i Comunicació Científica (Universitat de València, 

Universitat d’Alacant i Universitat Miguel Hernández d’Elx) a utilitzar els 

objectes de la col·lecció per desenvolupar treballs. Un bon exemple és la 

investigació que actualment s’està realitzant al voltant d’una sèrie d’aparells 

d’electroxoc fabricats a València, per la casa Millás Mossi (signatures MD- 

0028, MD-1198, MD-1199 i MD-1200), i utilitzats per diferents metges en 

diverses institucions al llarg de la segona meitat del segle XX. 

Tanmateix, els darrers treballs de catalogació i investigació desenvolupats amb la col·lecció han permès 

una millor comprensió d’alguns objectes com el lactoscopi (signatura MD-0092), construït per Philippe 

Pellin, que en la dècada de 1880 va col·laborar amb el prestigiós constructor d’instruments Jules 

Duboscq. Aquest instrument va ser presentat per primera vegada en 1843 pel metge i microscopista 

francès Alfred Donné. Permetia determinar la qualitat d’un producte de consum tan popular com la llet a 

partir de la seua opacitat, indicadora de la proporció de matèria grassa. De fet, així s’esmenta en la 

novel·la de Benito Pérez Galdós El amigo Manso (1882), en què el lactoscopi s’utilitzava, juntament amb 

el lactobutiròmetre, per analitzar la llet de les dides o ames de llet que comerciaven amb aquest producte. 

Malgrat la facilitat i rapidesa amb la qual permetia determinar la 

qualitat de la llet, però, l’ús d’aquest instrument no va estar exempt de 

controvèrsia, especialment davant alguns problemes que va plantejar 

com els de la seua precisió. 

http://www.instrumentscientifics.org/
mailto:josep.simon@uv.es


EXPOSICIONS 

 

TÒXICS (IN) VISIBLES 

ABRIL – NOVEMBRE  2019 
 
 

EL 2 d’abril de 2019 es va inaugurar l’exposició “Tòxics (in)visibles” al Palau Cerveró fins al 29 de 

novembre de 2019. L’exposició reflexiona sobre la complexitat dels processos que intervenen en 

l’establiment de la toxicitat d’una substància. Mostra la participació d’agents socials ben diversos 

(toxicòlegs, epidemiòlegs, especialistes en medicina del treball, indústria, ciutadans, grups ecologistes, 

etc.) en aquests processos i com s’involucren no només en la visibilització dels tòxics sinó també en la 

seua invisibilització. 

 

L’exposició vol així reflexionar sobre el caràcter contingent de la percepció de la toxicitat d’una sèrie de 

productes (metalls pesants, amiant, plaguicides i fums) i com aquesta percepció ha anat canviant en 

l’espai i el temps. Uns canvis que sovint han dut a perilloses i innecessàries exposicions a tòxics per part 

d’amplis sectors de la població i especialment d’aquells més vulnerables. 

 

En la preparació d’aquesta exposició ha estat treballant un grup pluridisciplinar que inclou historiadors 

de la ciència com Antonio Garcia Belmar (UA), José Ramón Bertomeu i Ximo Guillem (IILP) i 

especialistes en salut pública i seguretat alimentària com Sabrina Llop, Ferran Ballester i Olga Pardo 

(FISABIO) 

 

 
 
Més informació: 963 864 922 o visites.guiades@uv.es 

mailto:visites.guiades@uv.es


“La experiencia de la pandemia de gripe de 
1918 y su impacto posterior” 

DESEMBRE 2019 

 
“La pandemia de gripe de 1918-19 ha sido la crisis epidémica más importante del siglo XX, hasta la 

aparición del sida, calificada recientemente como la madre genética de todas las pandemias de gripe 

(Taubenberger, Jeffery K.; Morens, David M. “1918 Influenza: the mother of all pandemics”, Emerging 

Infectious Diseases, 2006, 12(1):15-22). Esta grave crisis sanitaria, responsable de un número de muertes 

estimado actualmente entre 50 y 100 millones, infectó a más de un tercio de la población mundial y tuvo 

una tasa de letalidad superior al 2,5%, muy por encima de tasas de 0,1% de otras pandemias de gripe. 

Esta traumática experiencia generó una gran conmoción social y el temor de que un desastre de similares 

dimensiones se pudiera repetir, cambiando la percepción del riesgo frente a la gripe. A pesar del siglo 

transcurrido y de los estudios realizados para tratar de desentrañar los secretos de esta grave crisis 

sanitaria, sigue siendo una incógnita la magnitud alcanzada y la mayor mortalidad provocada entre la 

población adulta joven. 

  

“Nos planteamos rendir homenaje a esta crisis epidémica mediante la realización de esta exposición con 

la intención de alcanzar los siguientes objetivos: 

Mostrar a la población los aspectos más importantes de lo sucedido en ese bienio (contexto, origen, 

difusión, impacto demográfico, científico, social y económico), así como las respuestas ofrecidas por los 

distintos sectores de la sociedad (médico, autoridades sanitarias, gobierno, población general, prensa de 

información general).Poner de relieve el impacto que la experiencia de dicha crisis sanitaria tuvo en los 

años posteriores y las lecciones que se pueden aprender de ella. 

Mostrar el papel que la reflexión histórico-médica sobre experiencias sanitarias del pasado puede tener 

para encontrar claves para abordar problemas actuales de salud pública.” 

 

Comissàries:  María Isabel Porras Gallo (SALHISOC) i Mª José Báguena (IILP-UV) 

 

 



EXPOSICIÓ BIBLIOGÀFICA 

 
Agrociència i propaganda (1940-1960): Fullets de divulgació agrícola del primer franquisme 
 

30 de setembre- 28 de novembre de 2019 
 
Institut Interuniversitari López Piñero. Palau de Cerveró. Primera planta. 
 
Comissaris de l’exposició: José Ramón Bertomeu i Luis Moreno. 

 

L’activitat divulgadora fou una de les tasques fonamentals del 

serveis agronòmics dels inicis del segle XX. Es varen crear 

càtedres ambulants, publicacions divulgatives en forma de fullets 

i articles de diaris, cursos de capacitació per a tècnics 

especialitzats, museus de fitopatologia i vivers de demostració, 

cartilles i manuals, revistes agronòmiques, programes de ràdio i 

obres de cinema documental, tot amb la participació de destacats 

enginyers agronòmics dels anys 20 i 30. Aquesta primera 

divulgació va estar adreçada als llauradors i pretenia la 

incorporació de noves màquines i agroquímics com fertilitzants i 

plaguicides. Va ser impulsada des de els serveis agronòmics 

provincials i les diferents granges experimentals i estacions de 

recerca agronòmica i fitopatologia creades a les darreries del segle 

XIX i durant tot el primer terç del segle XX. L’exposició inclou 

exemples de l’enciclopèdia Salvat dels anys 20 i 30. Aquest 

ambiciós projecte editorial  incloïa més de cinquanta obres amb 

un ventall ampli de temes: entomologia, economia rural, 

fitopatologia, màquines agràries, tècniques de conreu, etc.   El cop 

d’estat militar i la instauració de la dictadura del general Franco 

va produir un canvi important. El personals dels serveis 

agronòmics va ser sotmès a un procés de depuració política i les 

persones sospitoses varen ser expulsades o marginades a 

posicions suposadament irrellevants. Tots els centres 

d’experimentació varen ser centralitzats sota la direcció de l’INIA (Instituto Nacional de Investigaciones 

Agrarias) creat en Madrid en febrer de 1940. La divulgació agrària va continuar desenvolupant-se dins 

d’aquest nou marc, ara adreçada més als grans propietaris i sense cap referència a les reformes agràries 

dels anys anteriors. Els nous fullets de divulgació fomentaren la introducció de nous agroquímics com 

els plaguicides d’arsènic o el DDT amb una retòrica que combinava l’exaltació patriòtica i nacionalista 

pròpia del règim amb metàfores de caire militar per descriure la lluita contra les plagues i un discurs 

economicista dirigit a expandir la producció sense cap consideració a les condicions de vida dels 

llauradors. Aquests fullets també estigueren adreçats a la divulgació dels nous productes i els mètodes 

de control de la seua qualitat.  L’exposició inclou una part dels fullets donats pel INIA a la biblioteca de 

l’Institut Interuniversitari López Piñero. 

 



BIOGRAFIES I ESPAIS DE CIÈNCIA 

Els estudis sobre la ciència de les últimes dècades han assenyalat la gran importància de l’entorn espacial 

i el context geogràfic en la producció de sabers. 

Aquest ha sigut l’objectiu de la secció de la Veu del 

País Valencià que s’ha desenvolupat, amb la 

col·laboració de la Càtedra de Divulgació de la 

Ciència (UV), durant els anys 2017 i 2019, com a 

continuació de la secció anterior "Biografies 

científiques". Els protagonistes han sigut: els 

observatoris, hospitals, gotes de llet, universitats, 

manicomis, ateneus, jardins, tribunals, museus, 

aules, presons, leproseries, fàbriques, sanatoris, 

acadèmies, societats científiques i laboratoris de 

tot tipus, així com altres espais relacionats amb la 

ciència, la tecnologia i la medicina. Els articles 

publicats fins avui són: 

 
 Infermeria i higiene infantil a València per Mª Eugenia Galiana Sánchez (Universitat d’Alacant). 

 Concepción Aleixandre Ballester, metgessa i educadora per Joan Lloret (IILP). 

 Antonio Lecha Marzo i els orígens de la policía científica per José Ramón Bertomeu (IILP) 

 De l’Hort dels Simples al Jardí Botànic per José Pardo-Tomás (Institució Milà i Fontanals, 

Barcelona, CSIC: 

 Els espais de la ciència per José Ramón Bertomeu (IILP) 

 Els espais de la bogeria per Enric Novella (IILP) 

 L’estació de patologia vegetal de Burjassot per Ximo Guillem (IILP) 

 L’Hospital-Escola de la Creu Roja de València durant la Guerra Civil per Xavier Garcia 

Ferrandis (Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir) i Àlvar Martínez Vidal (IILP) 

 La Reial Acadèmia de Medicina i Ciències afins de la Comunitat Valenciana per Maria José 

Báguena Cervellera (IILP) 

 Reial Societat Econòmica d’Amics del País de València per Nicolás Bas Martín (Universitat de 

València) 

 La fundació de l’Estudi General de València per Carmel Ferragud (IILP) i Marialuz 

López Terrada (Ingenio, CSIC-UPV) 

 La gota de llet per Rosa Ballester (Universitat Miguel Hernández, Elx) 

 
 
Tots els treballs de biografies i espais de ciència poden consultar-se en línia: Diari la Veu i en la pàgina de 
l’IILP

https://www.diarilaveu.com/
https://www.diarilaveu.com/
http://www.uv.es/uvweb/unitat-cultura-cientifica-innovacio-catedra-divulgacio-ciencia/ca/unitat-cultura-cientifica-innovacio-catedra-divulgacio-ciencia-1285898622434.html
http://www.uv.es/uvweb/unitat-cultura-cientifica-innovacio-catedra-divulgacio-ciencia/ca/unitat-cultura-cientifica-innovacio-catedra-divulgacio-ciencia-1285898622434.html
https://www.diarilaveu.com/apunt/82688/infermeria-i-higiene-infantil-a-valencia
https://www.diarilaveu.com/apunt/80113/concepcion-aleixandre-ballester-metgessa-i-educadora
https://www.diarilaveu.com/apunt/78999/antonio-lecha-marzo-i-els-origens-de-la-policia-cientifica
https://www.diarilaveu.com/apunt/27941/personatges
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ENSENYAMENT I DIVULGACIÓ DE LES CIÈNCIES 

L’IILP ofereix nombrosos recursos per a tots els nivells de formació dins de l’ensenyament de les ciències, 

tant de primària i secundària, com universitari o de formació del professorat. Els recursos de la biblioteca 

són habitualment emprats per part del professorat interessat a fer servir la història dins de l’ensenyament 

de les ciències. Les exposicions disposen habitualment de guies educatives a l’abast del professorat que 

vol visitar-les amb els seus estudiants. També acull a professorat convidat que vol fer recerca educativa 

amb les fonts d’aquesta institució. Els professors de l’IILP imparteixen cursos de formació d’història de la 

ciència dins dels màsters de formació del professorat. 

Dins d’aquesta línia, han estat organitzades dues jornades matinals de formació destinada al professorat. 

La primera sessió fou el mes d’abril de 2016 amb el tema: “Ciència, història i gènere” (amb 

Capitolina Díaz, UV). La segona ha estat organitzada el mes de novembre de 2016 amb el CEFIRE, 

l’institut Lluis Vives de València i el tema central ha estat: “Els instruments científics” (amb Alfons 

Zarzoso, Museu d’Història de la Medicina de Catalunya, i Josep Simon, Universitat del Rosario). La 

tercera matinal va ser realitzada al mes de maig de 2017 al voltant del tema “La ciència en acció” (amb 

la participació d’Eduard Aibard, UOC). L’objectiu principal fou promoure la discussió respecte als mites 

del mètode de la ciència a partir dels estudis d’història i sociologia de la ciència. Va participar-hi Eduard 

Aibard (UOC), amb una excel·lent introducció a l’àmbit interdisciplinari del estudis socials de la ciència i 

tecnologia (Science & Technology Studies o STS). La V matinal d’història de la ciència tingué lloc els dies 1 

i 2 de març de 2019 sobre el tema: “150 anys de la taula periòdica: Passat i present de les aules de ciències 

" en què participaran Enrique Perdiguero (Universitat d’Alacant) al Palau de Cerveró. Les sessions 

disposen d’un dossier de materials i una llista de recomanacions bibliogràfiques per a continuar estudiant 

el tema. L’objectiu final és la consolidació d’un grup de treball, amb objectius de més llarga durada, que 

està configurant-se com “Seminari Història de la Ciència” del http://cefire.edu.gva.es/  

La VI Matinal tindrà lloc a Alacant al llarg del mes de febrer de 2020 i tindrà com centre d'atenció 

fonamental els Museus de ciència com altres espais d'aprenentatge de les ciències. Tractarem de la 

cultura material de la ciència, del patrimoni científic, les diferents tipus d'exposicions, les guies 

didàctiques, etc. L'objectiu és crear un grup de treball i una llista dels principals museus de ciència del 

nostre entorn per tal de millorar el seu aprofitament didàctic. 

 
Les persones interessades en qualsevol d’aquestes activitats relacionades amb la història i l’ensenyament 

de les ciències poden connectar amb la direcció del centre: bertomeu@uv.es. L’IILP organitza cursos 

d’història i divulgació de la ciència dirigits a les persones majors amb col·laboració amb la Nau Gran. 

També s’organitzen itineraris científics per la ciutat de València. L’IILP està obert a qualsevol altra forma 

de col·laboració amb professorat dels diversos nivells educatius dins de les línies assenyalades. 

http://cefire.edu.gva.es/
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MOOC HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA 

El curs 2016-2017, la Universitat de València va llançar un programa pilot per a produir cursos de  

vídeo en format obert i dirigit a un públic ampli. El contingut estarà disponible en diverses plataformes 

durant aquest curs 2019-2020: MIRIADAX: https://miriadax.net/home.  

 

L’IILP ha participat amb un curs de 10 mòduls dedicat a una introducció general a la història de la 

ciència, la tecnologia i la medicina. Cada mòdul consta de 5 píndoles d’uns 5 minuts. Per afrontar 

aquest repte, s’ha adoptat una estructura cronològica senzilla que se superposa a una organització 

temàtica. D’aquesta manera, cada mòdul aborda un període històric des d’un grup d’espais, biografies i 

objectes que permeten destacar certes característiques particulars. S’ha optat per una presentació  

nova, d’acord amb les noves tendències historiogràfiques. Abandonant la vella història dels 

descobriments i els grans genis, s’ha elaborat un recorregut per les maneres de conèixer i fer en la 

història que permet endinsar-se en les pràctiques socials i culturals, associades amb la ciència, la 

medicina i la tecnologia. 

S’aborden així, personatges, objectes i espais poc habituals en els relats tradicionals, però, molt 

significatius per a estudiar aspectes de la ciència, la tecnologia i la medicina. En l’elaboració del curs, a 

més, del taller d’audiovisuals de la UV, han participat: Carmel Ferragud (IILP), José Pardo Tomás 

(Milà i Fontanals, CSIC, Barcelona), Antonio García Belmar (Universitat d’Alacant), José Ramón 

Bertomeu (IILP), María José Báguena (IILP, Ximo Guillem (IILP), Josep L. Barona (IILP), Pedro Ruiz 

Castell (IILP). La primera edició del curs MOOC va desenvolupar-se durant els darrers mesos de juny i 

juliol de 2019 amb la participació d'un miler d'estudiants, dels que més d'un terç (356) l'han finalitzat 

amb l'obtenció del seu diploma a meitat de juliol. Segons les estadístiques al voltant del 46% són 

estudiants que viuen a Espanya i l'altre grup important d'Amèrica Llatina (Mèxic (11%), Perú (7%), 

Argentina i Colombia) - tot i que també hem tingut estudiants ocasionals de UK, USA, Rússia, Itàlia, 

etc. Les valoracions han estat molt positives i pensem ja en una segona edició del curs per a l'any 

vinent. De moment, hi ha la possibilitat de seguir els vídeos disponibles al canal de Youtube:  

https://goo.gl/1LhPq1 
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PROFESSORS CONVIDATS I ESTUDIANTS RESIDENTS 

L’IILP ofereix la possibilitat de realitzar estades temporals a persones de la comunitat acadèmica 

(professorat i estudiants) que voldria desenvolupar recerca dins del terreny de la història de la ciència, 

de la medicina i de la tecnologia, o col·laborar amb els nostres programes de divulgació de la ciència, 

patrimoni científic i museologia. Aquest programa ofereix la possibilitat de disposar d’un espai temporal 

a la seu de l’IILP (Palau Cerveró), amb els recursos informàtics del centre i l’accés a tots els recursos 

d’investigació del centre, així com la col·laboració, si escau, a les activitats de recerca i divulgació que 

puguem definir segons el cas particular. 

Les persones interessades a fer una estada temporal a l’IILP han d’enviar una proposta amb el seu CV en 

què s’indiquen les dates de la seua estada i el programa de treball que desenvoluparien. Els estudiants de 

màster i doctorat han d’afegir-hi les dades de la persona membre de l’IILP que tutoritzarà la seua 

recerca i estada al centre. Les sol·licituds han d’enviar-se almenys un mes abans de l’inici de l’estada, 

durant qualsevol moment de l’any, i adreçades al director de l’IILP José Ramón Bertomeu 

(bertomeu@uv.es). El claustre de l’Institut resoldrà periòdicament aquestes sol·licituds. Aquestes 

estades poden compaginar-se amb qualsevol tipus de beques i ajudes. Al llarg dels anys 2018 i 2019 el 

professorat visitant i estudiants residents són: 
 

 
Maria I. Porras 

Àlvar Martínez 

Joan Lloret 

M. del Mar Cuenca 

Rafaela Domínguez 

 
Professora visitant (UCLM) 

Professor  jubilat 

Professor jubilat 

PDI associada Història Ciència i Documentació 

PDI associada Història Ciència i Documentació 

Tayra Lanuza Doctora en Història de la Ciència 
 
Jaqueline Brizola Investigadora doctoral resident 

Luis Moreno  Investigador Juanelo Turriano  

mailto:bertomeu@uv.es


MÀSTER I DOCTORAT 

L’IILP organitza programes de màster i doctorat relacionats amb la història i la comunicació de la 

ciència, dins del qual participen tres universitats: la Universitat de València, la Universitat Miguel 

Hernández d’Elx i la Universitat d’Alacant. Són programes semipresencials que fan servir tots els  

recursos de les noves tecnologies de la comunicació, i atrauen estudiants de diferents punts del món. Al 

juny de 2019, els estudiants de l’última edició de màster van presentar de manera brillant els seus treball 

finals de màster. El nou curs de màster va començar el 3o de setembre de 2019 amb 25 nous estudiants.  

Totes aquestes activitats, a més de les característiques pròpies dels programes, són descrites de forma 

actualitzada en la pàgina http://www.historia-ciencia-comunicacion.org/ 

 
 

 

 

 

Els coordinadors del màster són els professors Antonio García Belmar (UA) (belmar@ua.es), Ramón 

Castejón Bolea (UMH) (rcastejonb@umh.es) i Ximo Guillem Llobat (UV-IILP) (Ximo.Guillem@uv.es). 

La coordinadora del programa de doctorat és la professora María José Báguena (UV-IILP) 

(m.jose.baguena@uv.es). 

El màster i doctorat són programes semipresencials que fan servir tots els recursos de les noves 

tecnologies de la comunicació. Participen professors de tres universitats: la Universitat de València, la 

Universitat Miguel Hernández d’Elx i la Universitat d’Alacant 
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DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ 

 

 
 

Les activitats de l’IILP poden ser seguides mitjançant les pàgines següents: 
 

- Nova pàgina web de l’institut interuniversitari: www.instinterlp.org 

• Pàgina web de la seu de la Universitat Miguel Hernández: http://iilp.edu.umh.es/ 

• Pàgina web de la seu de la Universitat de València: http://www.uv.es/ihmc 

- Facebook: https://goo.gl/PKghuU 
 

- Twitter: https://twitter.com/PalaudeCervero 

 

- Video: https://goo.gl/ZgCsPB 
 

- Llista de difusió: difusio_ihmc@llistes.uv.es 
 

• Per afegir el vostre email a la llista envieu un missatge a listserv@llistes.uv.es amb el text 
“subscribe difusio_ihmc Nom_Cognoms” 
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