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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 primavera de 2021. 

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. L’acte 

d’inauguració oficial, celebrat el passat 15 de gener de 2020, va 

comptar amb la participació de la rectora de la UV, els equips 

directius de les diferents universitats i un ampli nombre de 

persones col·laboradores, a les que agraïm el seu suport. 

El centre continua  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. 
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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 dona 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 amb la direcció del centre: bertomeu@uv.es. Dins 

de les publicacions recents del centre es troben: 

• Porras, María Isabel;  Báguena, María José “The role of the World Health Organization country
programs in the development of virology in Spain, 1951-1975”. Hist. cienc. saude-Manguinhos, Sept 2020,
vol.27, suppl.1, p.187-210. Special issue "The meaning(s) of global public health history".

• Josep L. Barona, “Gustavo Pittaluga i els salubristes republicans a l’exili”. En: Miguel Cabañas,
Miguel Ángel Puig-Samper, Idoia Murga i Antolín Sánchez Cuervo (eds) Arte, Ciencia y Pensamiento del
Exilio Republicano Español de 1939 (Madrid, DGMD, 2020).

• Josep L. Barona, “Catàstrofe sanitària i sistema de salut. Les lliçons de la història”. Revista L’Espill,
2020.

• Josep L. Barona “Nutritional Policies And International Diplomacy. The Impact of Tadasu Saiki and
The Imperial State Institute Of Nutrition (Tokyo, 1916-1945)” dins La Col·lecció ‘European Food Studies’
de l’editorial Peter Lang (Brussel·les, Frankfurt).

• José R. Bertomeu Sánchez, The Colic of Madrid (1788–1814): Experts, Poisons, Politics, and War
at the End of the Ancien Régime in Spain. Soc Hist Med. 2020; 33:728–48. Available 
from: https://academic.oup.com/shm/advance-article/doi/10.1093/shm/hky121/5296314 

• José R. Bertomeu Sánchez. Poisons in the Twentieth Century: Unpunished Crimes, Slow Violence 
and the Role of History. Cahiers François Viète. 2020;9:105–22. https://t.co/j2JJIjPU9c

• José R. Bertomeu Sánchez. Una violencia lenta e invisible: los pesticidas arsenicales durante los 
primeros años del franquismo (1939-1945). En: Sanz I, editor. Actes de la X Trobada Internacional 
d’Investigadors del franquisme. València: FEIS-CCOO; 2020. p. 451–67.
http://encuentrofranquismo2019.blogs.ccoo.es/8cffe088831ad6ca836223af398f93d9000053.pdf 



• Carmel Ferragud; Guillem Roca. "El cos de la dona maltractada, sota l’escrutini mèdic: els casos de

València i Lleida en la baixa edat mitjana", Scripta, 16 (2020), 320-342.

• Carmel Ferragud "Unfamiliar Faces: the identification of Corpses in Late Medieval Valencia”, dins
Francesco Paolo de Ceglia (ed.), The Body of Evidence. Corpses and Proofs in Early Modern European
Medicine (Medieval and Early Modern Philosophy and Science, 30), Leiden-Boston, Brill, 2020, 53-70.

• Carmel Ferragud “Serveis i professions liberals: l'assistència mèdica i l'ensenyament escolar", en
Ester Alba Pagán i Aureliano J. Lairón Pla (dirs.), Història d'Alzira des de la Prehistòria fins a
l'actualitat, Universitat de València-Ajuntament d'Alzira, València-Alzira, 2020, 370-376.

• Carmel Ferragud “De ayer a hoy. El comportamiento de los sanitarios en tiempos de pandemia",
en Ricardo Campos, Enrique Perdiguero-Gil, Eduardo Bueno Vergara (eds.), Cuarenta historias para la
una cuarentena. Reflexiones históricas sobre epidemias y salud global, Madrid, Sociedad Española de
Historia de la Medicina, 2020, 31-35.

• Carmel Ferragud, “Morir en tiempos de pandemia”, en Ricardo Campos, Enrique Perdiguero-Gil,
Eduardo Bueno Vergara (eds.) “Cuarenta historias para una cuarentena. Reflexiones históricas sobre
epidemias y salud global”, Madrid, Sociedad Española de Historia de la Medicina, 2020, 36-41.

• Ernest García. “Ecología e igualdad: Hacia una relectura de la teoría sociológica en un planeta que

se ha quedado pequeño”. Ed. Tirant lo Blanch (publicació prevista primavera de 2021). 

• Ernest García. "El Anti-Spengler y la crítica de Neurath a la filosofía de la historia y a la sociología

comprensiva", Encrucijadas, vol. 20, 2020. 

• Ernest García. "Sociología para la sostenibilidad". En Enríquez Sánchez, J.M.; Duce Díaz, C. y L.J.

Miguel González (ed.); Repensar la sostenibilidad, Madrid, UNED, 2020, pp. 223-245. 

 



 

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

• Guillem-Llobat, Ximo; Nieto gala, Agustí (eds.) (2020). Tóxicos invisibles. La construcción de la
ignorància ambiental. Barcelona: Editorial Icaria.

• Guillem-Llobat, Ximo; Garcia-Belmar, Antonio; Mengual, Imma (eds.) (2020). Tòxics (in)visibles.
València: Universitat de valència.

• Enric J. Novella, Los límites de la tecnocracia: la modernización autoritaria de la asistencia
psiquiátrica en el segundo franquismo. Dynamis 39(1):73-97 (2019)

• Enric J. Novella, Philipp Lersch y la psicología del adoctrinamiento. Revista de Historia de la
Psicología 41(3):52-54 (2020)

• Enric J. Novella, Germs, bodies and selves. Tuberculosis, social government and the promotion of
health-conscious behavior in the early 20th century. En: Karin Priem, Frederick Herman (eds.)
Fabricating Modern Societies: Education, Bodies and Minds in the Age of Steel, Leiden, Brill, pp. 169-
192 (2019).

• Pedro Ruiz-Castell, “Scanning Electron Microscopy”, in C. C M. Mody, J. D. Martin (eds.), Between
Making and Knowing: Tools in the History of Materials Research (Singapore: World Scientific, 2020),
pp. 503-512.

• Pedro Ruiz-Castell, "Los orígenes del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) y la
construcción del patrimonio científico-tecnológico en la España de la transición", Dynamis 40(2)
(2020): 479-503.



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/ 



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 context formatiu 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. 

http://www.uv.es/erisost

jose.r.rodriguez@uv.es



CONGRESSOS I SEMINARIS

María José Báguena  va participar amb una comunicació el 14 d’octubre a Madrid en la “Jornada sobre 

Historia de las epidemias” organitzada per la Fundació de Ciències de la Salut. 

Josep Lluís Barona Vilar el 27 de gener va impartir la ponencia "Health catastrophes and health 

care systems in Europe. Some lessons from contemporary history" al Congrés Internacional 

sobre “Epidemics and past societies” per commemorar el 2n centenari de la Guerra d’Independència de 

Grècia al 1821. El Congrés està organitzat per la Universitat d’Atenes i el National Bank of Greece, junt 

amb altres fundacions i institucions que han promogut la “Bicentennial Initiative 1821-2021” consistent 

en simposis, publicacions i actes culturals.  Un treball de JL Barona “Usos de la historia en tiempo de 

covid” es publicarà a Ayer, la revista de la Sociedad Española de Historia Contemporánea.   En Març del 

2021, JL Barona presentarà una comunicació sobre “Nutritional Policies in Interwar Japan: an 

International Model” a la sessió “Health Policies in the 20th Century” del European Social Sciences 

History Conference a Leiden. En juny del 2021 JL Barona i Ximo Guillem organitzen el simposi del grup 

de recerca “Sanhisoc/Health in Society” sobre “Food & Water in Modern Europe. From Health to 

Politics”, que es celebrarà al nostre Institut amb la participació dels membres del grup de recerca i de 

convidats  de l’ILLP com ara Ignacio Suay (IILP-UMH). 

José Ramón Bertomeu Sánchez ha participat en el Forum Social Mundial / World Social Forum 2021. 
VI Ciencia e Democracia amb la conferència “Vivir en un mundo tóxico (1800-2000): Agnotología, 
violencia lenta, zonas de sacrificio y acciones de resistencia":  
https://www.youtube.com/watch?v=kaPNvFg5lf0. A la XVI Trobada de la Societat Catalana d'Història de 
la Ciència i de la Tècnica va participar amb la conferència “Saberes, ignorancias y estándares de prueba en 
torno al plomo durante el caso Ponchon (1844)”:  
https://www.youtube.com/watch?v=-eY0d5mnXO4&t=23s. Altres treballs i conferències poden 
consultar-se al seu bloc:  
https://bertomeu.blogs.uv.es/ 

Carmel Ferragud ha participat en les següents trobades científiques: 

XVI Trobada de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica (Alacant, 12-14 de novembre) 

Com organitzador de les taules següents: 

[Amb Maria Rosa Massa-Esteve] "Història de la ciència i ensenyament" 

[Amb José Pardo Tomás] "Aportacions per a una història material de la medicina i de la ciència als segles 

XV al XVIII", a la qual aporta dos comunicacions: 

[Amb Ricardo Olmos] "La tecnologia en la caça amb ocells a través de l'inventari del duc de Calàbria" 

"L'ungüent prodigiós de fra Jaume Colomer: medicina popular i església a finals del segle XVI" 

Simposi Internacional "Alimentació, salut i assistència, IX Abrils de l'Hospital" (Gandia 7 i 8 de setembre 

de 2020), amb la comunicació: "L'abastiment alimentari de l'hospital de Sant Andreu de Mallorca (1230-

1450)".  

Carmel Ferragud (IILP-UV) ha guanyat ex aequo el I Premio Amigos de la Historia Veterinaria, convocat 

en el marc dels premis que atorga anualment la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. El 



treball presentat ha estat: “Los albéitares de Barcelona durante el siglo XIV: aprendizaje del oficio y 

relaciones sociales en el obrador de Jaume de Montserrat (fl. 1370 - 1386)”. 

Ximo Guillem-Llobat  ha presentat a la Trobada de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i la 

Tècnica, participà amb una comunicació preparada juntament amb Amelia Dolz que portava el títol 

“Encaixar en el relat d'una ciència transdisciplinar d'avantguarda. El difractòmetre de raigs X de la 

Facultat de Ciències (UV)” , part de la sessió coordinada per Josep Simon “Lliçons materials: història 

CTM del món clot a l’univers discernit”. A finals de novembre de 2019 tancava l’exposició Tòxics 

(invisibles) que va comissariar juntament amb Antonio Garcia Belmar (Universitat d’Alacant) i Inma 

Mengual (Universitat Miguel Hernández) i es va publicar el catàleg de l’exposició 

 (https://www.toxicsinvisibles.com/cataleg/). 

Leticia Fernández-Fontecha amb contracte Juan de la Cierva és investigadora a l’Institut 
Interuniversitari López Piñero i actualment treballa al llibre al voltant de la Guerra Civil, que va publicar 
l’editorial La Uña Rota, i que eixirà el proper any, amb el títol provisional “Autores toman partido en la 
Guerra Civil española”. També està treballant al llibre per a Chicago University Press, amb el 
títol “Childhood, Pain and Emotion: A Modern Medical History. 

Javier Fernández Galeano s’incorporarà en breu a I’IILP amb contracte Juan de la Cierva Formació. 
Javier Fernández Galeano és doctor en història per Brown University. La seua investigació gira entorn de 
la sexualitat a l'Argentina i Espanya en el segle XX, posant l'èmfasi en estratègies de resistència eròtica i 
cultural. Amb anterioritat, Javier va completar sengles llicenciatures en història i antropologia en la 
Universitat Complutense de Madrid, obtenint el premi extraordinari en ambdues, així com un màster en 
història en The New School de Nova York com a becari Fullbright. El seu treball ha aparegut publicat en el 
Journal of the History of Sexuality, Encrucijadas, i el Latin American Research Review, entre altres 
revistes.  

Raúl Lorente (IILP) i el professor Josep Banyuls del Departament d’Economia Aplicada, tots dos de la 

Universitat de València, han estat seleccionats com a avaluadors externs del projecte LATWORK 

http://www.latwork-project.eu/ és un projecte europeu ERASMUS+ finançat por la UE per al 

desenvolupament d’estructures i capacitats de investigació centrades en l’estudi i anàlisi del fenomen de la 

informalitat laboral en 9 universitats de tres països llatinoamericans: concretament els socis són 

universitats llatinoamericanes de Brasil, Argentina i Xile, i 3 socis europeus: la Universitat d’Alacant, la 

Universidade de Coimbra, Portugal, i The University of Aberdeen, UK. El projecte té una durada de tres 

anys, iniciant-se al gener de 2019, i contemplant-se en l’apartat de l’avaluació externa que realitzaran els 

professors de la UV, una avaluació intermèdia i una avaluació al final d’aquest.   

Enric Novella ha dirigit l’edició de El último asilo, de Barbara Taylor, per a la Col·lecció Testimonis de 
l’Associació Espanyola de Neuropsiquiatria (AEN). Adjuntem una breu presentació de l'obra que, traduïda 
per l’escriptora Rebeca García Nieto, enriqueix aquesta sèrie amb un nou títol fonamental (tot un best 
seller al Regne Unit). 

José Manuel Rodríguez Victoriano va participar al XVII Seminari Internacional de Nanotecnologia, 

Societat  i medi ambient amb “El desahucio del vínculo social en el neoliberalismo y su expresión actual en 

la investigación científica sobre el COVID-19” i al FORUM SOCIAL MUNDIAL / WORLD SOCIAL FORUM 



2021. VI FORUM SOCIAL MUNDIAL CIENCIA E DEMOCRACIA, del 25 fins al 29 de gener 2021, amb les 

conferències: “Desafíos y caminos para la descolonización de la ciencia, las universidades públicas y la 

democratización de los usos sociales del conocimiento”. “Ciencia, sociedad y medio ambiente ¿es 

sustentable ecológicamente el capitalismo?” 

Josep Simon coordinà la sessió “Lliçons materials: història CTM del món clot a l’univers discernit”a la 

Trobada de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i la Tècnica, i participà en el 3er Coloquio Nacional 

de Estudios Sociales de las Ciencias y la Tecnologías organitzat per la Universidad Nacional de Colombia i 

la xarxa ESOCITE,. Al col·loqui “Frente a los retos de la democracia en el siglo XXI”, presentà la 

comunicació Bird Mark 7 N°678 901, Kr. 8 # 7-21: Un respirador neoliberal en el pulmón de 

Colombia.  Durant aquest quadrimestre es planeja també reactivar la catalogació de les col·leccions de l’IES 

Sant Vicent Ferrer, que foren iniciades el curs passat per iniciativa del MHMC i amb la col·laboració 

d’alguns estudiants del Màster en Història de la Ciència i Comunicació Científica. 

El grup ERISOST ha organitzat un una sèrie de seminaris amb persones de diferents disciplines per 

analitzar l’actual pandèmia. Per al febrer 2021 han programat una activitat de presentació de 

resultats  lligada a la seua investigació sobre sociologia de la incertesa i canvi climàtic.  

El grup HISTRADCYT està preparant una presentació general dels quatre volums publicats 

“Reconstruyendo la historia de la traducción”, així com un seminari d’història de la traducció per 2021. 

També participà en les sessions de la SCHCT de novembre de 2020. 



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.,  però a causa  de les circumstàncies excepcionals es continuarà celebrant regularment de manera 

virtual. 

També hi ha cicles amb col·laboració amb altres institucions que tenen altres horaris i llocs. Totes  les 

sessions són obertes al públic. 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 primer semestre del 

2021. 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. 

Desembre 2020/Gener 2021 

Sessions del Fòrum Social Mundial. Ciència i Democràcia 24-30 gener 2021. 
Organitzat per José Manuel Rodríguez. (Vídeos de les conferències) 

https://www.youtube.com/channel/UC7EqH71Q3e8mgOTIKeOExbw 
https://www.youtube.com/watch?v=RqY7A-epXs4&t=1656s 
https://www.youtube.com/watch?v=iIN763Ztajs 

CICLE: Narratives de la malaltia (Vídeos de les conferències) 

 Organitzat per Enric Novella (IILP-UV) i Inmaculada Hurtado (CEU- Cardenal Herrera) 

Cicle Narratives de la malaltia. Seminari impartit per Alexandra Bacopoulos 
https://cutt.ly/Lj5RIDU 

Cicle Narratives de la malaltia. Seminari impartit per Itxaso Martin 
https://cutt.ly/qjpg9Oi 

Cicle Narratives de la malaltia. Seminari impartit per Inma Hurtado 
https://cutt.ly/ihcWbCv 

Cicle Narratives de la malaltia. Seminari impartit per Fernado Vidal 
 https://cutt.ly/sjWatzO 

Febrer 2021 

24 de febrer a les 16 hores:    

(IILP-UJI) Seminari: Towards a translational medical humanities 

Ponent: Eivind Engebretsen (University of Oslo). Moderador: Vicent Montalt 

VII Matinal d’història i ensenyament de les ciències 
26-27 de febrer i 5 de març de 2021. Sessions formatives online



Març 2021 

3 de març a les 16 hores    
(IILP-UJI) Presentació del llibre Understanding the Discourse of Aging: A Multifaceted Perspective  
Editors: Vicent Salvador (UJI) i Agnese Sampietro (UJI). La presentació del llibre a càrrec de Barbara 
De Cock i després tindrà lloc un col·loqui. 

3 de març a les 18 hores 

Diagnóstico y emoción: la importancia del amor y la relación médico-paciente en los orígenes de la 

pediatría en Gran Bretaña. 

Seminari impartit per Leticia Fernández-Fontecha (Juan de la Cierva IILP-UV) 

24 de març a les 16 hores   

Seminari: Silver Veins. Ecología, agua y minería en México. Impartit per Rocío Gómez. 

Abril 2021 

14 d’abril a les 16 hores 

Cicle "Vides moleculars/molecular lifes"  

Seminari: 'The challenges posed by Big Data for the governance of  research data: A bioethics perspective' 

impartit per Cate Heeney (University of Edinburgh) 

Organitza: Ximo Guillem (IILP-UV) 

21 d’abril a les 16 hores 

Cicle "Vides moleculars/molecular lifes" 

Seminari: "Secuenciación, bibliometría e historia: una visión desde abajo de la genómica humana" 

  Seminari impartit per Miguel García Sancho (University of Edinburgh) Organitza: Ximo Guillem 

21 de abril a les 12 hores 

Sessió d’homenatge a Francesc Bujosa 

Organitza: Josep Bernabeu (IILP-UA) 

Seminaris abril-maig 

Entre els mesos de març i maig de 2021 un nou cicle presentarà recerques relacionades amb “Alimentació 
i aigua: Entre la salut i la política en l’Europa moderna”.  

En la primavera del 2021 (data exacta per determinar) JL Barona organitza el simposi del grup de recerca 
“Sanhisoc/Health in Society” sobre “Food & Water in Modern Europe. From Health to Politics”, que se 
celebrarà al nostre Institut amb la participació dels membres del grup de recerca i de convidats com ara 
David Gentilcore, Peter Scholliers, Jean Pierre Williot i Ignacio Suay.  



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. 

GUIES TEMÀTIQUES 

Al llarg del any 2020 s’han elaborat dues guies temàtiques: 

• Museus d'Història de la Ciència, la Medicina i la Tecnologia
• Col·leccions digitals per a la Història de la Ciència (llibres i revistes,

material gràfic i audiovisual, instruments científics...) 

Amb elles s'intenta oferir una nova eina per als investigadors de la ciència i recopilar molta informació que 
es troba dispersa en el núvol. 

ÚS DE LA BIBLIOTECA HISTORICOMÈDICA “VICENT PESET LLORCA” EN TEMPS DEL COVID 

La Biblioteca va reobrir per al públic en setembre de 2020 amb mesures d'adaptació per la situació sanitària 
que estem vivint. 

• Sala d'estudi del 1r pis. Està oberta al  50% del seu aforament. L'horari és de 8.00 a 14.00 i de
15.00 a 20.00. Es tanca una hora al migdia per a l'airejat i neteja. Cap lloc pot tornar a ocupar-se fins
que no es tanque la biblioteca i es procedisca a la seua desinfecció.

• Sala d'Investigadors del 2n pis. S'obri, també, amb menys aforament i cal demanar cita prèvia a
la biblioteca bibhismed@uv.es , especificant els materials que es volen consultar per a tindre'ls
preparats. El personal assignarà un dia i hora per a la consulta a fi d’evitar la coincidència de diversos
investigadors a la sala.
S'ofereix l'opció de digitalitzar alguns materials, sempre que siga possible, per a evitar la
presencialitat a la sala.

• Préstec. Es farà una reserva dels llibres que es vulguen emportar des del nou catàleg Trobes, prèvia
identificació amb l'usuari i contrasenya del correu UV (LDAP) en la part superior dreta de la pantalla
i des d'allí en “El meu compte / Mi cuenta”. El personal de la biblioteca prepararà els llibres en una
bossa, ja prestats, per a la seua recollida en l'entrada de l'Institut. Vídeo explicatiu

• Devolució. Els llibres es poden retornar en el taulell d'entrada a l'institut. Estaran 72 hores en
quarantena, després del qual s'efectuarà la devolució d'aquests.

Per a qualsevol dubte podeu contactar amb el personal de la Biblioteca en el 
correu bibhismed@uv.es  o per telèfon 96 392 63 20. 

Institut 

Interuniversitari 

“López Piñero” 

Directora de la biblioteca: 

Pilar Aguiló Lúcia 



MUSEU 

Durant el pròxim curs 2020-2021 el treball al Museu en els seus tres eixos principals (Conservació, 

Investigació i Educació), abordarà els següents elements: Millorar la qualitat tècnica i científica dels 

sistemes d'informació del Museu; Desenvolupar la col·lecció mitjançant investigació i organització de 

sessions de treball al voltant d'alguns dels seus objectes; Fomentar la realització de pràctiques curriculars 

i extra-curriculars al Museu; Fomentar la relació entre les col·leccions del Museu i la investigació i 

docència desenvolupada a l'IILP; i com sempre recolzar el desenvolupament d'exposicions temporals a 

l'IILP, i també l'ús i producció de recursos digitals al voltant d'aquestes en col·laboració amb el 

Vicerectorat de Cultura. En aquests moments estem enllestint la sol·licitud de reconeixement com a 

"Col·lecció museogràfica permanent" de la Col·lecció Científico-Mèdica de l'IILP-Seu Universitat de 

València per part de la Generalitat Valenciana. 

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 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. El Museu d’Història de la Medicina i de la Ciència 

(MHMC-IILP) ha rebut donacions recents d’alguns objectes mèdics per part de les famílies Escolano Amat 

i Lanuza, entre els quals un pesa-bebès, un injectador d’oxigen, un butiròmetre, un aspirador de Potain, 

algunes plaques de radiografia o alguns productes químics, molts d’ells connectats amb la pràctica 

pediàtrica, i de fabricació espanyola, francesa o italiana. Objectes integrats dins de dues donacions 

bibliogràfiques realitzades a la Biblioteca Vicent Peset Llorca. 



EXPOSICIONS 

“L’Experiment com Obra d’Art: 125 anys  d’instruments de 

la Facultat de Ciències” 
17 de novembre de 2020 fins al 2 de maig de 2021 

L’exposició L’experiment com a obra d’art presenta – en el marc del 125 aniversari de la Facultat de 
Ciències – una selecció d’instruments científics i imatges científico-tècniques vinculades al context de 
l’antiga Facultat de Ciències de la Universitat de València i en particular dels seus estudis de química. 
Segueix el format (tècnica expositiva, mètode de representació, distribució de l’espai, llenguatge i 
narrativa) d’una exposició canònica d’art, però subverteix les expectatives de l’espectador mitjançant la 
substitució de les peces ordinàries de l’expositor artístic (pintura, escultura, gravat...), per instruments 
científics, màquines, tecnologies, així com les representacions visuals produïdes per aquests en el seu acte 
de servei a la ciència. 

L’exposició L’experiment com a obra d’art celebra el 125 Aniversari de la Facultat de Ciències recuperant 
l’estatus que mereixen les seves creacions dins del context artístico-expositiu, per retre tribut a l’origen 
etimològic comú de la ingenuïtat, el geni, l’enginy i el giny i fer justícia a la textura del món que ens amara. 
Ho fa presentant una tria selecta de les seves obres durant els últims 125 anys, a tot color i sense estalvi 
de forma i d’estil. Es tracta d’un homenatge al multiculturalisme artístic que posa la ciència i la tecnologia 
al centre de l’univers semiòtic de les arts com pràctiques quotidianes de producció de coneixement i 
significat cultural, social i polític. Perfora les fronteres de la curadoria tradicional per ressituar l’objecte 
tecno-científic al cim de la post-avantguarda commemorativa del fet plàstic en la civilització 
contemporània. 



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 set 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). 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. 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 participà 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.  La VI Matinal (amb Luis Moreno, 

UV) va tindre lloc a Alacant els dies 28 i 29 de febrer de 2020 amb centre d'atenció fonamental els 

Museus de ciència com altres espais d'aprenentatge de les ciències. Es va tractar la cultura material de la 

ciència, del patrimoni científic, les diferents tipus d'exposicions, les guies didàctiques, etc. Amb l´objectiu 

de crear un grup de treball i una llista dels principals museus de ciència del nostre entorn per tal de 

millorar el seu aprofitament didàctic. La VII Matinal “Humanitats digitals” està descrita més endavant. 

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. 



VII MATINAL d’història i ensenyament de les ciències 

26-27 de febrer i 5 de març de 2021. Sessions formatives online

« Humanitats digitals i ensenyament de les ciències » 

Les Matinals d'història de la ciència són trobades anuals entre professionals de la història de la ciència i 
de l'ensenyament de les ciències, destinats al diàleg entre la recerca en història de la ciència i de la 
medicina, la pràctica professional del professorat d'ensenyament secundari, i la recerca històrica 
inspirada en la investigació didàctica i en els sabers de l’aula. L’objectiu és crear espais de col·laboració, 
on poder afrontar els reptes de la imbricació entre història i didàctica de les ciències i la transformació 
de la investigació històrica i didàctica en saber escolar, pràctica educativa i reflexió docent. Les matinals 
són organitzades per l’Institut Interuniversitari López Piñero (IILP) i el Centre de Formació del 
Professorat (CEFIRE-CTEM).  Les anteriors matinals han estat dedicades a “ciència i gènere”, 
“instruments científics”, “la ciència en acció”, “les controvèrsies sociocientífiques”, “la taula periòdica” i 
els “museus de ciències”. Més informació al voltant de les anteriors matinals a aquesta pàgina [+] i aquest 
vídeo de presentació conjunta  [+] 

La VII Matinal està centrada en projectes d’humanitats digitals desenvolupats al llarg dels darrers anys 
dins del camp de la història de la ciència per tal d’explorar els seus usos en l’ensenyament de les ciències. 
Les primeres sessions (26-27 febrer) aborden la producció de manuals d’història de la ciència en xarxa, 
l’ús de blogs per a diferents temes, la publicació de fonts històriques, els museus virtuals i els catàlegs 
d’instruments científics històrics. La segona sessió presenta dos projectes desenvolupats durant l’any 
2020 al voltant de la pandèmia de covid-19. El programa adjunt inclou enllaços als materials publicats 
per tots aquest projectes. De forma anàloga a matinals prèvies, l’objectiu principal és aprofitar el diàleg 
entre docents i investigadors en ciències, història de la ciència i didàctica per tal d’obrir noves 
perspectives que caldria desenvolupar, així com recursos i altres projectes online que caldria 
mamprendre per aprofitar les noves possibilitats de les tecnologies de la informació i la comunicació. 
Aquest serà l’assumpte de la tercera sessió del curs (5 de març), on les persones participants podran fer 
propostes d’adaptació dels projectes presentats a contextos educatius particulars i discutir amb els 
autors els objectius, els plantejaments i les potencialitats didàctiques.    



PROGRAMA DE LA VII MATINAL D’HISTÒRIA I ENSENYAMENT DE LES CIÈNCIES 

Sessió 1. Divendres 26 de febrer. 18-20 h. 

1) La nova història de la ciència i els projectes de manuals en xarxa. Sabers en acció. Un projecte de
l'Institut Interuniversitari López Piñero (IILP) i la Societat Catalana d’Història de la Ciència i la Tècnica
(SCHCT). José Ramón Bertomeu Sánchez  (IILP-UV).
https://sabersenaccio.blogs.uv.es/primeraparte/

2) Les fonts històriques: bases de dades documentals en línia. El projecte Sciència.cat. Carmel
Ferragud (IILP-UV).    https://sciencia.cat/

3) Els recursos audiovisuals: els documentals científics. Ximo Guillem (IILP-UV) :
Seminaris al voltant dels documentals científics: [+]

Discussió 

Sessió 2. Dissabte 27 de febrer. 10-13 h. 

4) La ciència a les aules. El projecte Modesto Bargalló. Luis Moreno Martínez (Colegio Nuevo
Velázquez, Madrid). https://modestobargallo.jimdofree.com/
https://cienciaulas.wordpress.com/

5) Els museus: catàlegs i exposicions online. La Comissió d’Instruments Científics de la Societat
Catalana d’Història de la Ciència. Josep Simon (IILP-UV)
http://www.instrumentscientifics.org/comic/

Discussió 

6) La covid-19 i els recursos online (I) : “Cuarenta historias para la cuarentena”. Un blog i llibre
electrònic de la Sociedad Española de Historia de la Medicina (SEHM). Enrique Perdiguero (IILP-
UMH) i Ignacio Suay (IILP-UMH)
https://sehmepidemiassaludglobal.wordpress.com/
https://sehm.es/wp-content/uploads/2020/08/Cuarenta-historias-para-una-Cuarentena.pdf

7) La covid-19 i els recursos online (II): La sèrie « En Temps de Covid-19 » de la SCHCT. Josep Simon
(IILP-UV) i Alfons Zarzoso (Museu d’Història de la Medicina de Barcelona).
https://blogs.iec.cat/schct/en-temps-de-covid-19/

Discussió 

Sessió 3. Divendres 5 de març. 18-20 h. Presentació de propostes didàctiques i discussió. 
Les persones participants poden triar un dels projectes i pensar una proposta d’adaptació curricular 
dins del context educatiu en el que treballen. Hauran de presentar aquesta proposta dins d’aquesta 
sessió i discutir-la amb la resta de participants i ponents.  

Inscripció:  Del  13 de gener al 15 febrer de 2021. Places: màx. 50.  
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=9343069&usuario=formacion 
Més informació:  
www.uv.es/ihmc 

Organitzen:   Institut  Interuniversitari “López Piñero” (IILP), UMH-UJI-UV-UA. 
Centre de Formació del Professorat, CEFIRE-CTEM, València. 



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 2020-2021: MIRIADAX: https://miriadax.net/home.  Youtube: https://goo.gl/1LhPq1 

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. La segona edició va ser durant els mesos de maig i juny de 

2020 amb una inscripció de quasi dos mil estudiants, dels que també més d’un terç (562) finalitzaren el 

curs. Segons les estadístiques, els dos grups més nombrosos d’estudiants viuen a Espanya i l'altre grup 

important d'Amèrica Llatina (Mèxic (11%), Perú (7%), Argentina i Colòmbia) - tot i que també hem tingut 

estudiants ocasionals de UK, USA, Rússia, Itàlia, etc. Les valoracions han estat molt positives. De 

moment, hi ha la possibilitat de seguir els vídeos disponibles al canal de Youtube: https://goo.gl/1LhPq1



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 2020 i 2021 el professorat visitant i estudiants 
residents són: 

Àlvar Martínez i Joan Lloret, professors jubilats 

Mar Cuenca i Rafaela Domínguez, PDI Associades Història Ciència i Documentació 

Leticia Fernández-Fontecha (Contracte Juan de la Cierva) 

Javier Fernández Galeano (Contracte Juan de la Cierva) 

ESTADES 2021 AJUDES VICENT PESET LLORCA 

Amb aquestes ajudes quatre investigadors i investigadores que vindran aquest quadrimestre per tal de 
fer recerca a la biblioteca i col·laborar a diferents tasques d'investigació de l'IILP:

Serena Brigidi, professora associada al Departament d’Antropologia i Treball social a la Universitat 
Virgili i Rovira (Tarragona) ens visitarà (encara per concretar dades de l’estada) per a dur a terme el seu 
projecte de recerca que porta el títol: “Ilustraciones obstétricas y descripciones médicas en el XVI-XVIII 
siglo: Cómo el embarazo se ha convertido en una enfermedad” 

Xaq Frohlich és professor ajudant al Departament d’Història a la Auburn University (Alabama, USA), ens 
visitarà el mes de març o abril vinent i el seu projecte de recerca és “Reinventing the Mediterranean Diet as 
Cultural Capital”. 

José Pedro Marín Murcia és llicenciat en Biologia especialitat en Botànica, per la Universitat de Murcia, 
màster en Història de la Ciència i Comunicació Científica per la Universitat d’Alacant i Doctorat al 
Departament de Didàctica de las Ciències Experimentals de la Universitat de Murcia. La seua estada tindrà 
per finalitat completar el seu treball al voltant de “Del gabinete clásico al laboratorio: estudio del material 
científico y los espacios escolares para la enseñanza práctica de la Historia Natural en el Instituto de 
Valencia (1877-1927)” 

Michael Stolberg és professor d’Història de la medicina a la University of Wuerzburg (Germany), la seu 
estada per al mes de juliol de 2021 té com a propòsit, el seu projecte de recerca, “Medical training in early 
modern Valencia and Spain, in general” 



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 i setembre de 2020, 

els estudiants de l’última edició de màster van presentar de manera brillant els seus treball finals de màster. 

El nou curs de màster començà el 2 d’octubre de 2020 amb 26 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 



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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