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IHMC2 : El butlletí de notícies
de l’Institut d’Història de la
Medicina i de la Ciència
“López Piñero” oferirà
informació actualitzada
respecte a les seves activitats.
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PRESENTACIÓ
L'Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero és
un centre de la Universitat de València dedicat a la investigació i la
divulgació entorn als estudis històrics i socials sobre la medicina, la
tecnologia i la ciència. Compta amb 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 cientificomèdica 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 a la tardor de 2015. Una informació actualitzada pot
consultar-se a la pàgina web del centre.

Els membres de l’IHMC volem agrair les mostres de suport
rebudes per part de molts investigadors, departaments i instituts
d’investigació de tot el món al llarg del darrer any i que han fet
possible la continuïtat del centre i dels seu patrimoni bibliogràfic i
museístic, així com de les activitats d’investigació i divulgació que
hem descrit a aquest butlletí. El centre està iniciant un procés
d’expansió amb col·laboracions amb altres institucions educatives
del nostre entorn que ampliaran les possibilitats de rendibilitzar
els recursos disponibles per millorar la comprensió del paper social
de la ciència, la medicina i la tecnologia. El nou centre continuarà
donant suport a la recerca innovadora, la reflexió crítica, la
innovació pedagògica, la igualtat d’oportunitats, la divulgació
rigorosa i la conservació del patrimoni bibliogràfic i material
relacionat amb la ciència, la tecnologia i la medicina.

Palau de Cervero

Plaça Cisneros, 4
46003 València
Tel. 963 926 229
http://links.uv.es/bertomeu

INVESTIGACIÓ

Plaça Cisneros, 4
46003 València

L'IHMC desenvolupa investigació al voltant dels estudis històrics i socials sobre la
medicina, la tecnologia i la ciència. Els seus membres realitzen nombroses
publicacions acadèmiques dins d’aquest tema, tant en forma de llibres com dins
de revistes especialitzades. També participen activament a congressos
especialitats i organitzen jornades i conferències amb investigadors de tot el món.
Per exemple, el darrer mes de 24-25 de setembre de 2015, l’IHMC va acollir les
jornades Astronomy and astronautics under dictatorial regimes organitzades per
Pedro Ruiz-Castell. Per al mes d’abril de 2016 està prevista l’organització, sota la
direcció del professor Josep L. Barona, d’un congrés internacional d’història social
amb el que participaran centenars d’investigadors de diversos països:
<https://esshc.socialhistory.org/>. Gràcies a aquestes activitats, el centre compta
amb una xarxa de col·laboració molt ampla 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 a la direcció del
centre: bertomeu@uv.es. Dins de les més recents publicacions dels membres del
centre es troben:

Porras, M.I.; Ayarzagüena, M.; de las Heras, J.; Báguena, M.J. (coords.). El drama de la polio. Un problema
social y familiar en la España franquista. Madrid, Libros de La Catarata, 2015
R Ballester; MI Porras; MJ Báguena, “The erradication of poliomyelitis in Spain”. Hygiea, 11 (1) (2015), 71-92.
JL Barona, The Rockefeller Foundation, Public Health and International Diplomacy, 1920-1945, London,
Pickering and Chatto, 2015.
JL Barona-Vilar; X Guillem-Llobat, Sanidad internacional y transferencia de conocimiento científico. Europa
1900-1975. València: PUV, 2015.
JR Bertomeu, La verdad sobre el caso Lafarge: Ciencia, justícia y ley durante el siglo XIX, Barcelona, El
Serbal, 2015.
C Ferragud, "Religiositat i medicina a la València medieval: la troballa del cos incorrupte d'Angelina Bertran
(1447)", Svmma, 5 (2015), 51-71.
C Ferragud; J. V. García-Marsilla, "The great fire of medieval Valencia (1447)", Urban History, 42 (2015).
X Guillem-Llobat, “Science and the regulation of toxicancts in historical perspective”. Ambix 62 (2015).
P Ruiz-Castell (ed.), Beyond Public Engagement: New Ways of Studying, Managing and Using
University Collections, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2015.

SEMINARIS

L’IHMC desenvolupa tot els anys cicles de seminaris d’investigació al voltant de la història de la ciència, de la
medicina i de la tecnologia, on participen alguns dels més coneguts especialistes internacionals d’aquests
temes. Aquest any els seminaris tindran lloc a la sala de conferències de l’IHMC a partir de les 16h. 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. Els seminaris estan coordinats pel
professor Ximo Guillem (Ximo.Guillem@uv.es)
Conferència inaugural
15 d’octubre

25 de novembre

Bernadette Bensaude-Vincent (Universitat de París
1-Panthéon-Sorbonne):

Rafaela Domínguez (Universitat de València)

Chemistry: The Impure Science

Cicle: “Els drets sobre la propietat
intel·lectual en ciència i tecnologia”
4 de novembre
Dominic Berry (University of Edinburgh)

Propietat intel·lectual i medicaments alemanys a
Espanya

2 de desembre
Taula rodona del cicle: El coneixement en venda?
Una visió transversal de la propietat intel·lectual a
la ciència.

Scientific innovation in IP: the challenges of
agroecology and synthetic biology in the UK

Conferència final

18 de novembre

27 de gener

Stathis Arapostathis (National and Kapodistrian
University of Athens)

Carolin Schmitz (Ingenio CSIC-UPV)

Intellectual Property Rights and Industrial Culture
in Greece in the 20th century

Enfermos, herbolarios y médicos de corte: la
itinerancia terapeútica en el siglo XVII

Les dates i horaris poden canviar. El segon quadrimestre d’aquest any acadèmica inclourà dos cicles de
seminaris dedicats respectivament a: “Identitats” (febrer-març) i “Dones, infants i salut” (abril).
Amb el suport de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica

CICLE "EL MISTERIÓS CAS LAFARGE: CIÈNCIA, JUSTÍCIA I DRET"

Amb col·laboració amb l’Institut Francès. Les conferències tindran lloc a la sala d’aquesta institució: Carrer
Moro Zeit, 6, 46001 València

3 novembre. 19h: El cas Lafarge

10 de novembre 20 h: Ciència, justícia i dret

Presentació de les conferències i pel·lícules al
voltant de l'affaire Lafarge. per José Ramón
Bertomeu Sánchez

Olivier Leclerc conferència (Centre de Recherches
crítiques sur le Droit, Université Jean Monnet,
París) "El jutge i l'expert: ciència als tribunals de
Justícia" (francès, amb traducció simultània).

Presentació i Prosopopeia de Michel Gache, del
Cercle Marie Capelle-Marie Lafarge
Projecció de L'affaire Lafarge, Pierre Chenal.
1938.110 min (Primera projecció al nostre país. En
francès sense subtítols). Discussió.

Presentació del llibre “La veritat sobre el cas
Lafarge: ciència, justícia i dret durant el segle
XIX” , José Ramón Bertomeu Sánchez.
Col • loqui.

PRESENTACIÓ DE LLIBRES

El proper 20 de gener de 2016 a les 18 h. es presentarà a la sala d’actes del Palau de Cerveró, seu de l’IHMC, el
volum col·lectiu "Ciència i medicina en la València foral”, Afers, vol. XXX, núm. 82 (2015). Editat per Carmel
Ferragud (IHMC) i M. Luz López (CSIC), dins del que han participat diversos investigadors de l’IHMC.
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BIBLIOTECA

La biblioteca Vicent Peset i 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 una col·lecció de monografies sobre la matèria constituïda per
més de 11.000 volums, una de les col·leccions de revistes especialitzades més
importants dins d’aquesta àrea (molt d’elles consultables online) i una secció
d’obres de referència amb més de 1.000 títols que es podem consultar
directament a la sala de referència que ha estat recentment reorganitzada i
actualitzada amb la compra de les principals manuals, diccionaris, tractats i altres
obres de consulta publicades als darrers anys. Els fons antic consta de més de
30,000 volums dins dels que destaquen, per exemple, la donació de Peregrín
Casanova, amb una nombrosa col·lecció de textos darwinistes, més de 3.000
llibres mèdics dels segles XVI al XVIII, i al voltant de 15.000 llibres dels segles
Plaça Cisneros, 4
XIX i XX, a més de col·leccions importants de revistes mèdiques d’aquests
46003 València
períodes. El seu nucli originari va ser el fons antic de la biblioteca de la Facultat
Tel. 963 926 229
de Medicina de la Universitat de València, al qual s’han sumat després les
donacions que des de fa més de cent anys estan fent de forma continuada metges
Director de la biblioteca:
valencians i de la resta d’Espanya. Entre les més antigues destaquen dues figures
de la centúria passada: la de León Sánchez Quintanar, notable per la seua riquesa
José E. Ucedo
en valuosos exemplars de llibres renaixentistes i barrocs; i la d’Enric Ferrer i
Viñerta, fonamentalment de tema quirúrgic. Entre les donacions del segle XX
Email: <Jose.E.Ucedo@uv.es>
destaca la del psiquiatre i historiador de la medicina Vicent Peset i Llorca (19141981), que dóna nom a la biblioteca de l’IHMC. També ha estat dipositada més
recentment la biblioteca Històrica de l’Observatori Astronòmic de la Universitat
de València. A més de les col·leccions bibliogràfiques, la biblioteca disposa d’un
arxiu molt important de temes mèdics i científics. Dins d’aquest documents que destaca l’arxiu Rodrigo Pertegàs, que conté
una part de l’immens treball realitzat pel metge i investigador Josep Rodrigo Pertegàs (1854-1927) en diversos arxius de la
ciutat de València.
La biblioteca desenvolupa activitats de catalogació, conservació i digitalització dels materials bibliogràfics, així com suport
a la investigació i préstec interbibliotecari. Amb col·laboració amb diferents professors de l’IHMC han estat digitalitzades
diverses parts de la col·lecció i està previst continuar aquesta digitalització als darrers mesos amb un fons de revistes
mèdiques valencianes.
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MUSEU

L’IHMC disposa d’una col·lecció molt ampla d’instruments científics i mèdics
procedent de la Universitat de València. Fruit del treball dels seus investigadors és el
catàleg col·lectiu que es pot consultar a http://147.156.155.108/comic/. El Museu d’Història
de la Medicina i de la Ciència gestiona les donacions, l’inventari i la catalogació de nous
instruments, així com totes les tasques relatives al seu emmagatzemament i
restauració. 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. Aquest
objectes són al mateix temps fons històriques úniques, eines per l’ensenyament de les
ciències i materials museogràfics que es fan servir a exposicions temporals i
permanents. El conservador del museu actualment és el professor Pedro Ruiz Castell

Pedro.Ruiz-Castell@uv.es.

Les

persones interessades amb les activitats
del museu poden contactar amb el seu
conservador per tal de plantejar
donacions, col·laboracions i projectes
d’investigació històrica, divulgació o museístics.
Una part selecta d’aquesta col·lecció pot visitar-se a les exposicions
permanents de l’IHMC que es troben a la seva seu del Palau Cerveró (Plaça
Cisneros, 3) i a la Facultat de Medicina de la Universitat de València (Blasco
Ibañez, 17). Altres grups d’instruments es fan servir habitualment a les
exposicions temporals que organitza l’IHMC i altres institucions que
sol·liciten aquests objectes.
A finals de setembre es va inaugurat al Palau de Cerveró
una Ventana del MUNCYT, una iniciativa finançada per
la FECYT dirigida a crear espais expositius que
alberguen temporalment peces de la col·lecció del
Museu Nacional de Ciència i Tecnologia. Sota el títol
“Tecnologia i gènere: la màquina d'escriure i la
incorporació de la dona al treball”, la vitrina convida al
visitant a reflexionar, a través d'un reduït nombre de
màquines d'escriure de marcat caràcter històric, al
voltant com l'aparició d'aquestes màquines va afavorir
la incorporació de la dona al treball fóra de l'àmbit
domèstic a la fi del segle XIX i principis del XX, així com
sobre l'impacte que el treball de mecanografia va tenir
en la presència i el desenvolupament dels drets de la
dona en l'àmbit laboral.

EXPOSICIONS

Moltes de les exposicions temporals organitzades per part dels membres de l’IHMC circulen per altres espais expositius.
Per exemple, des de la darrera setmana de setembre de 2015 es poden visitar els plafons de l'exposició "Ciència i cultura en
la guerra. L'Institut d'Estudis Valencians, 1937-1938", en la sala Aifos de la Facultat de Filosofia i Lletres en la Universitat
d'Alacant. Més informació a :

http://www.veu.ua.es/va/noticia/5240/ciencia+i+cultura+en+la+guerra+linstitut+destudis+valencians+193+%E2%80%93
1938.html
Per a la tardor de 2015, l’IHMC ha organitzat l’exposició: “Stevia, la panacea dolça”
En el context de la controvèrsia entre els edulcorants naturals i artificials, que s’arrossega des de les darreries del segle
XIX, la Stevia emergeix en l’actualitat com a una nova panacea dolça. Apte per al consum per les persones diabètiques,
aquest edulcorant d’origen vegetal ha esdevingut a tot arreu sinònim de dolçor sense calories. El nom ‘Stevia’ el va
encunyar l’il·lustrat valencià Antoni Josep Cavanilles, que seguint la classificació botànica de Linné va dedicar un gènere
de plantes americanes –el gènere Stevia– a Pere Jaume Esteve (c.1500-1556), professor de “herbes” a la Facultat de
Medicina de l’Estudi General de València. Per mitjà d’aquesta exposició, la Universitat de València vol evocar les figures de
dos dels seus alumnes més il·lustres i alhora participar en el debat sobre els pros i els contres dels edulcorants naturals i
artificials en la dieta.
Data de la inauguració: 28 d’octubre 2015; data prevista de la clausura: 29 de gener 2016
Organitzada pel Vicerectorat de Cultura de la Universitat de València
i l’Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero
(IHMC)
Participen: Carmel Ferragud (IHMC), Ximo Guillem (IHMC, María
Teresa Ibáñez (Fundació General de la Universitat de València),
María Luz López Terrada (Ingenio, CSIC), Xavier Martínez Monzó
(Universitat Politècnica de València), Àlvar Martínez Vidal (IHMC),
Empar Pons Barrachina (periodista), Gloria Ruiz (Universitat
Politècnica de València).
Amb la col·laboració especial de: Miguel Ángel Domene (Estación
Experimental de Cajamar, El Ejido, Almería), Regina Monsalve
(Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Graduats de Castelló i
València) i el suport dels Ajuntaments de Morella i de Sant Mateu del
Maestrat
Disseny i muntatge: Collage-No. Audiovisual multimèdia: Taller
d’Audiovisuals la Universitat de València (TAU)

CICLES DE CINEMA
L’IHMC col·labora amb l’Aula de Cinema de la Universitat de València i el Vicerectorat de
Cultura amb la programació de cicles de cinema de temàtica relacionada amb la ciència, la
medicina i la tecnologia. Les projeccions es fan en llengua original (amb subtítols),
generalment amb una introducció des d’un punt de vista cinematogràfic i científic, i finalitzen
amb un col·loqui general. Tenen lloc a la sala d’actes del Palau de Cerveró amb entrada lliure
(aforament limitat) a les 18 h. Els cicles de cinema per la tardor de 2015 són:

Octubre: Autoexperimentació científica

1 octubre: El hombre y el monstruo (Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Rouben Mamoulian, 1931)
15 octubre: Me siento rejuvenecer (Monkey Business, Howard Hawks, 1952)
22 octubre: El hombre con rayos X en los ojos (X, Roger Corman, 1963)
29 octubre: La mosca (The Fly, David Cronenberg, 1986)

Novembre: Com més sucre, més dolç?
(Amb l’exposició ‘Stevia, la panacea dolça’ que s’inaugura el 28 d’octubre al
Palau de Cerveró)
5 novembre: Un mundo de fantaía (Willy Wonka and the Chocolate Factory,
Mel Stuart, 1971)
12 novembre: La camarera (Waitress, Adrienne Shelly, 2007)
19 novembre: Chocolat (Lasse Hallström, 2000)
26 novembre: Tiempos de azúcar (Juan Luis Iborra, 2001)

Desembre: Medicina i ciència antigues
3 desembre: Ágora (Alejandro Amenábar, 2009)
10 desembre: El médico (Der Medicus, Philipp Stölzl, 2013)
17 desembre: Giordano Bruno (Giuliano Montaldo, 1973)

ENSENYAMENT I DIVULGACIÓ DE LES CIÈNCIES

L’IHMC 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 en 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 invitat que vol fer
recerca educativa amb els fonts d’aquesta institució. A més a més, l’IHMC
està organitzant per als primers mesos de 2016 una matinada de formació
destinada al professorat. L’IHMC està obert a qualsevol altra forma de
col·laboració amb professorat dels diversos nivells educatius dins de les
línies assenyalades. 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.
Plaça Cisneros, 4
46003 València
Tel. 963 926 229
http://links.uv.es/bertomeu

Els professors de l’IHMC imparteixen cursos de formació d’història de la
ciència dins dels màsters de formació del professorat. Per la tardor de 2015
els professors de l’IHMC organitzen un seminari respecte al paper de la
història de la ciència dins de la formació del professorat al congrés

L’IHMC organitza cursos d’història i divulgació de la ciència dirigits a les
persones majors amb col·laboració amb la Nau Gran. Aquest curs 2015-2016 els membres de l’IHMC oferiran
un curs d’introducció a la història de la ciència durant la tardor de 2015 dirigit als estudiants de la Nau Gran.
També s’organitzen itineraris científics per la ciutat de València.

PROFESSORS INVITATS I ESTUDIANTS RESIDENTS

L’IHMC ofereix la possibilitat de realitzar estades temporals a professors invitats i estudiants residents que
volen 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’IHMC (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’IHMC han d’enviar una proposta amb el seu CV tot
indicant les dates de la seva estada i el programa de treball que desenvoluparien. Els estudiants de màster i
doctorat han d’afegir les dades de la persona membre de l’IHMC que tutoritzarà la seva recerca i estada al
centre. Les sol·licituds hauran d’enviar-se un mes abans al menys de l’inici de l’estada, durant qualsevol
moment de l’any, i adreçades al director de l’IHMC: José Ramón Bertomeu Sánchez (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.

MÀSTER I DOCTORAT

L’IHMC organitza programes de màster i doctorat relacionat amb la història i la comunicació de la
ciència dins del que 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, per la qual cosa atrauen estudiants de diferents
punts del món. El darrer mes de setembre de 2015 els estudiants de la darrera convocatòria
presentaren de forma brillant els seus treball fi de grau. El nou curs de màster va iniciar-se amb una
sessió online el passat 24 de setembre de 2015. El doctorat organitza també sessions de presentació de
la recerca en marxa que s’anuncien periòdicament. Totes aquestes activitats, a més de les
característiques pròpies dels programes, són descrites de forma actualitzada a la pàgina
http://www.historia-ciencia-comunicacion.org/. Els coordinadors del màster son els professors Antonio
García Belmar (UA) (belmar@ua.es), Enrique Perdiguero (UMH) (quique@umh.es) i Ximo Guillem
(UV-IHMC) (Ximo.Guillem@uv.es)

El màster i doctorat són programes
semipresencials que fan servir tots
els recursos de les noves tecnologies
de la comunicació
http://www.historia-ciencia-comunicacion.org/.

Participen professors de tres universitats: la Universitat de València, la
Universitat Miguel Hernández d’Elx i la Universitat d’Alacant

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ

L'Institut d'Història de la Medicina i de la Ciència col·labora amb Ràdio Klara amb el programa “La
Luna Sale a Tiempo”. Es pot escoltar per exemple el reportatge i entrevista a Pedro Ruiz respecte
al congrés "Astronomia i Astronaútica sota règims autoritaris" desenvolupat el passat mes de
setembre de 2015 al Palau Cerveró.
Podcast: http://audio.urcm.net/La-Luna-Sale-a-Tiempo-Radio-25-09
Les activitats de l’IHMC poden ser seguides mitjançant les següents pàgines
Pàgina web: http://www.uv.es/uvweb/institut-universitari-historia-medicina-ciencia-lopez-pinero/ca/institut-historiamedicina-ciencia-lopez-pinero-1285893059754.html
Facebook: https://www.facebook.com/Instituto-de-Historia-de-la-Medicina-y-de-la-Ciencia-López-Piñero160896327303957/
Twitter: https://twitter.com/PalaudeCervero
Video: http://www.uv.es/uvweb/institut-universitari-historia-medicina-ciencia-lopez-pinero/ca/videos1285901090268/Recurs.html
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