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1. Conèixer i comprendre la tecnologia 
 
 Les tècniques utilitzades per l’home per resoldre la seva vida material (sobreviure, 
alimentar-se, arrecerar-se, vestir-se...) constitueixen una part essencial del patrimoni de 
l’espècie, des de l’època de l’hominització. No obstant això, és sols avui en dia que sembla 
evident que l’impacte de la tecnologia sobre la societat és una de les característiques més 
significatives dels temps que vivim. Aquest impacte és massiu i controvertit en les societats 
capitalistes més desenvolupades, i té unes connotacions contradictòries en els països en vies 
de desenvolupament. 
 La tecnologia apareix avui en un primer pla, com a centre d’uns debats en els quals 
moltes vegades es discuteix sobre les tècniques, quan el que caldria fer és discutir sobre les 
polítiques. La tecnologia no és una variable independent que determina totes les altres, sinó 
que en cada problema hi sol haver diverses solucions tècniques, entre les quals cal optar a la 
llum de qüestions econòmiques, socials, culturals o ideològiques. 
 Al llarg de la història, la cultura de la tècnica ha impregnat tots els aspectes de la vida 
humana, però ha estat intel·lectualment subordinada a la cultura humanisticoliterària o a la 
cultura científica, en un moviment per inèrcia l'impuls original de la qual procedeix 
−almenys− de la Metafísica d'Aristòtil. En les albors del segle XXI, la situació de 
subordinació és ben distinta, encara que per altres motius continua essent insatisfactòria. 
 La tecnologia ha penetrat amb força en tots els nivells del sistema educatiu obligatori, 
i en particular en l'universitari, on la demanda d’estudis tècnics es manté a l’alça, malgrat la 
caiguda de la natalitat, la qual cosa reflecteix la percepció social que les professions tècniques 
tenen un lloc respectable en el mercat de treball. 
 Però aquesta mateixa societat, que orienta els seus fills cap a les professions tècniques 
i que utilitza massivament artefactes i processos cada vegada més complexos 
tecnològicament, adopta majoritàriament, en relació amb la tècnica, una actitud distant i 
recelosa, si no d’hostilitat i de temor. El ciutadà que usa però no comprèn la tecnologia abdica 
moltes vegades de les seves responsabilitats, i delega en l’"expert" o en el "tecnòcrata" la 
capacitat de decisió en els assumptes amb un fort contingut tecnològic, que avui en dia són 
pràcticament tots. 
 La Universitat −i en particular, les universitats i escoles politècniques−, que 
contribueix al progrés de la nostra societat proporcionant-li coneixements, procediments i 
professionals tècnicament competents, està moralment obligada a fer una mica més: en primer 
lloc, a fer assequible al ciutadà mitjà els coneixements tècnics necessaris perquè pugui 
participar amb coneixement de causa en els assumptes en els quals intervé alguna qüestió de 
caràcter tecnològic [control democràtic de la tecnologia]. En segon lloc, ha de posar de 
manifest la dimensió cultural de la tecnologia, els seus ideals i valors, així com els perills que 
comporta que tingui un desenvolupament deslligat dels interessos socials i humans de la 
majoria. 
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2. Unidimensionalitat de la formació tecnològica 
 
  
 Però, com va el tècnic a culturitzar la societat si ell mateix −l’enginyer, l’arquitecte− 
és un “bàrbar especialitzat”? No es pot transmetre a la societat els coneixements i els valors 
propis de la cultura de la tècnica si el propi especialista manca d’aquesta necessària visió 
integrada de les implicacions culturals de la tècnica.   
 L’increment exponencial del coneixement tecnicocientífic, juntament amb les 
característiques pròpies del sistema productiu del país, han donat lloc que les nostres carreres 
siguin excessivament llargues i que els plans d’estudis estiguin molt sobrecarregats. Els 
nostres alumnes disposen de molt pocs moments per reflexionar globalment, i a causa d’això 
es veuen pràcticament obligats a enfarfegar-se de tècniques i coneixements concrets, que molt 
aviat han d’oblidar per poder deixar lloc als següents. Això imprimeix als nostres estudis (i 
per tant a la nostra vida acadèmica) una certa aridesa, una marcada unidimensionalitat i, en 
definitiva, un "dèficit d’humanitat". 
 No obstant això, la història de la tècnica posa de manifest les influències recíproques 
que sempre han tingut lloc entre les activitats de caràcter tècnic i els altres aspectes de la vida 
humana (socials, econòmics, polítics, ideològics, culturals...). És evident que en la nostra 
època aquestes influències són més fortes que mai. Per això, l’educació dels futurs tècnics no 
pot limitar-se estrictament a les assignatures científiques i tecnològiques, sinó que ha de 
comprendre altres aspectes que li permetin adquirir una formació equilibrada i 
pluridisciplinària. Com es va dir fa alguns anys en un simposi organitzat per la UNESCO, 
dedicat monogràficament a la formació integral dels enginyers, "l’enginyer d’avui i de demà 
té una influència tan omnipresent sobre el benestar de l’home, i fins i tot sobre la seva 
supervivència i sobre la viabilitat pròpiament dita del nostre globus terrestre, que els elements 
culturals i socials han d’estar a la base del seu judici professional, al costat dels elements 
tradicionals com la física i les matemàtiques". 
 Però els extensos programes de les assignatures cientificotècniques i les 
excessivament llargues jornades de classe fan molt difícil que aquest dèficit cultural sigui 
eixugat individualment fora de les nostres aules per l’atabalat estudiant, delerós d’evasió i no 
d’obligacions i d’estudis suplementaris. Així que és obligat portar a d’interior dels plans 
d’estudis aquests elements formatius, aquests gèrmens d’inquietud intel·lectual que han 
d’estimular els nostres estudiants a obrir altres finestres, a ampliar la seva perspectiva cultural 
i completar equilibradament la seva educació professional. 
 Les dificultats apareixen a l’hora d’elegir adequadament aquests catalitzadors 

culturals, aquestes matèries no estrictament tecnològiques que s’han d’incloure en els plans 
d’estudis. Una primera temptació consisteix a intentar compensar aquest dèficit en humanitats 
mitjançant la importació d’algunes matèries que s’imparteixen en les facultats universitàries: 
llengua, literatura, història, economia, dret..., és a dir, matèries relativament distants de les 
pròpies de la carrera. Tot i que no s’ha de renunciar a aquest propòsit, cal tenir en compte que 
aquesta línia de superació no ha donat resultats complets, ja que els estudiants no han acceptat 
del tot aquestes assignatures, que han quedat reduïdes a una injecció artificial de matèries que 
es consideren molt diferents de les pròpies. 
 No podia ser d’una altra manera, en l’estat actual del progrés del coneixement. 
L’especialització dels sabers és un procés necessari i irreversible, que ha dut les ciències, les 
tècniques i les arts a l’elevat nivell en què avui estan. La integració cultural no podrà ignorar 
o combatre aquesta especialització, sinó que, per contra, l’haurà de prendre com una dada 
ineluctable i fins i tot com a punt de partida d’aquest procés d’expansió intel·lectual: des de 

l’especialització i no contra l’especialització. Els estudis de l’especialista (en aquest cas, del 
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futur enginyer o arquitecte) han de ser el nucli al voltant del qual s’agrupin certs estudis 
interdisciplinaris que hi estiguin relacionats, de manera que s’aconsegueixi abastar cada 
tecnologia en la seva totalitat. Només així podrà transcendir-se la unidimensionalitat del saber 
especialitzat: prenent-lo com a punt de partida de la recomposició cultural. 
 
 
3. La Història de la Ciència i de la Tècnica, camí reial1 per a la recomposició cultural en 
las universitats i escoles politècniques 
 
 Un dels camps que −segons el nostre parer− millor es presta a fer de nucli aglutinador 
de coneixements interdisciplinaris, i el més adequat per a una universitat com la UPC, és la 
Història de la Ciència i de la Tècnica. No hi ha res més natural que el futur tecnòleg conegui 
la història de les seves disciplines específiques, i no hi ha res més fecund per als fins desitjats 
que l’aprehensió d’uns coneixements en els quals conflueixen la ciència, la tècnica, la 
societat, la cultura, les idees, etc. 
 Des de fa uns quants anys, i sense excloure altres possibilitats, alguns ens hem atrevit 
a declarar –sense que fins avui ningú ens hagi portat la contrària– que la Historia de la 
Ciència i de la Tècnica és el camí reial per abordar la recomposició i la integració cultural en 
las universitats politècniques. La Història de la Ciència i de la Tècnica és, en la major part de 
països culturalment desenvolupats, una disciplina científica autònoma, present en les 
institucions científiques i universitàries, amb els seus congressos internacionals, les seves 
publicacions, etc... Però a més del caràcter de disciplina autònoma que li confereix el fet de 
posseir el seu camp específic de recerca, la seva presència en els programes de formació dels 
futurs enginyers pot ser molt positiva de cara la formació integral que es planteja. 
 La ciència i la tècnica constitueixen unes activitats de l’home inseparables de la seva 
pròpia història. Ambdues han influït, en tot temps i lloc, sobre les condicions en què l’home 
desenvolupava la seva vida i, recíprocament, han estat inevitablement afectades por aquelles 
condicions generals. En la Història de la Ciència i de la Tècnica compareixen i convergeixen 
la ciència, la tècnica, la filosofia, la política, la religió, l’art... Rés més adequat perquè, partint 
de l’interès del futur enginyer cap a les seves matèries específiques, aconseguir despertar la 
seva capacitat de sorpresa i curiositat, facilitant-li el camí cap a la aprehensió d’una realitat 
cultural i vital més completa i més apassionant. 
 Per als professors de les assignatures tècniques i científiques –el procés de formació 
de les quals és per definició sempre obert– el coneixement de la història de la seva disciplina 
és molt convenient (imprescindible?) per la comprensió completa i profunda dels seus 
principis essencials, i para captar en tota la seva complexitat el caràcter processual, dinàmic, 
de l’activitat científica i tècnica. Des del punt de vista pedagògic és molt important conèixer 
els "obstacles epistemològics" que s’han presentat al llarg de la història, ja que aquests 
obstacles poden i solen reproduir-se a escala individual durant l’aprenentatge2. Quant als 
                                                           
1 Camí reial: el construido a expensas del Estado, más ancho que los otros, capaz para carruajes y que ponía en 
comunicación entre sí poblaciones de cierta importancia. Segunda acepción: medio más fácil y seguro para la 
consecución de algún fin (Diccionario de la RAE). Aquí quiero referirme a la conocida anécdota según la cual 
Alejandro Magno, que estaba siendo instruido por Menecmo, le preguntó si existía algún atajo para acceder a la 
geometría, a lo que Menecmo le contestó que “para viajar por el país había caminos reales y caminos para los 
ciudadanos comunes, pero que en la geometría sólo había un único camino para todos”. La anécdota también 
suele ser atribuida a otros dos personajes, el matemático Euclides y el rey Ptolomeo. 

    
2 És innecessari recordar que les dificultats del naixement de l’àlgebra simbòlica, o les antinòmies i paradoxes 

inherents al concepte d’"infinit" es reprodueixen a escala individual a l’hora d’explicar i de comprendre l’àlgebra i 
el Càlcul infinitesimal... 
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objectius de l’educació científicotècnica, un d’ells és, per descomptat, transmetre als futurs 
enginyers els darrers resultats conquerits per la humanitat quant al coneixement i a la 
capacitat de transformar la naturalesa. Però no menys important és estimular en els estudiants 
l’aparició  i consolidació d’una actitud específica davant la vida, i facilitar l’adquisició de 
determinats hàbits metodològics. Y no hi ha dubte que per aquestes finalitats és més 
important la dinàmica de la ciència que la seva mera presentació estàtica, por molt al dia que 
estigui la darrera fotografia d’aquesta ciència. 
 Els cursos d’Història de la Ciència i de la Tècnica no només faciliten la desitjada 
integració cultural, sinó que també poden estimular fàcilment debats i reflexions en torn a 
altres qüestions igualment importants, com són les de la responsabilitat social, professional i 
ètica del treball dels tècnics, i la de la necessària solidaritat amb el present (racionalitat, 
justícia) i amb el futur (sostenibilitat). En posar  de manifest l’estreta relació que ha existit en 
altres èpoques entre las activitats cientificotècniques i el context social en què es 
desenvolupaven, aquests cursos serveixen de base al debat tan necessari –que avui hauria 
d’obrir-se a la nostra universitat– en torn les actuals implicacions socials i polítiques de l’obra 
de científics i tècnics als començaments del tercer mil·lenni. 
 Presentar la trajectòria de la ciència i de la tècnica com una cosa viva, dinàmica i 
oberta, té una virtut addicional que ofereix diverses possibilitats. Duna banda, destaca el 
caràcter d’inconclús que té aquest procés: ni final de la Història, ni final de la Ciència o de la 
Tècnica. Encara queda molt per fer, i això hauran de fer-ho les generacions següents. D’altra 
banda, la història de l’autèntica trajectòria seguida revela tant els èxits aconseguits i la 
magnitud de l’enginy humà com els errors, les equivocacions i les misèries pròpies de tota 
empresa humana. Així, una combinació equilibrada d’orgull i d’ humilitat pot ser el més 
adequat per conformar el tarannà del futur professional de la ciència i de la tècnica. 
 
 
4. El Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica  
 

El Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica (CRHT) és un grup de recerca 
creat a l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona, els antecedents remots 
del qual es troben en la Comissió que el 1976 organitzà el 125 aniversari de la fundació de 
l’Escola; el més substancial d’aquella commemoració consistí precisament en la celebració 
d’unes pioneres Jornades d’Història i Filosofia de les Ciències i de les Tècniques –
probablement una de les primeres d’aquest gènere organitzades a Espanya– en les quals 
participaren els principals investigadors de l’època en aquest camp acadèmic emergent (J. M. 
López Piñero, Jordi Nadal, Manuel Sacristán, Ramon Garrabou, Jesús Mosterín, Javier 
Muguerza, Miguel Ángel Quintanilla, Jacobo Muñoz...). A partir d’aquest esdeveniment, el 
grup organitzador (llavors anomenat Grup d’Història de la Ciència i de la Tècnica) establí un 
programa d’actuació en dos grans fronts: 
 
a) Treballar per a la "normalització acadèmica" de la Història de la Ciència i de la Tècnica 
(HCT) a la nostra universitat, posant en marxa diverses assignatures d’HCT que serien 
progressivament incorporades als ensenyaments en diversos centres de la UPC [actualment 
s’imparteixen al voltant d’una dotzena d’aquestes assignatures a l’ETS d'Enginyeria Industrial 
de Barcelona, a l’ETS d'Enginyeria de Telecomunicació, a la Facultat de Matemàtiques, a 
l’ETS d'Enginyeria Industrial de Terrassa, en l’EU d'Enginyeria Tècnica Industrial de 
Terrassa i a l’Escola Superior d’Edificació de Barcelona]. 
 
b) Promoure i desenvolupar investigacions originals en el camp de la Història de la Ciència i 
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de la Tècnica, en el marc del programa general "Tècnica, ciència i industrialització a la 
Catalunya contemporània". 
 
 Aquest programa de recerca pretén, d’una banda, aportar coneixement sobre uns 
aspectes poc coneguts de la nostra història, i d’altra banda posar de relleu que el procés 
d’industrialització de Catalunya ha estat estretament lligat amb la capacitat d’innovar i 
d’aclimatar noves tecnologies. Ambdós aspectes −la innovació i la transferència de 
tecnologia− han estat marcats pels diferents mecanismes de transmissió de coneixements i per 
les opcions d’ensenyament tècnic que s’han anat adoptant. 
 Les investigacions empreses se centren en la tècnica durant els segles XVIII al XX (tot 
i no descartar altres períodes), amb el propòsit general d’estudiar les relacions entre la tècnica, 
la ciència i la societat. 
 En particular, ha estat i continua essent el focus primordial d’atenció la historia de la 
pròpia Escola d’Enginyeria Industrial de Barcelona. Fundada el 1851, sobre la base de les 
escoles posades en marxa por la Junta de Comerç a partir de 1769, l’Escola de Barcelona és 
l’única d’Espanya en el seu gènere que ha romàs oberta ininterrompudament durant aquests 
150 anys d’industrialització. El coneixement de la seva trajectòria, de les activitats 
professionals i de la influència social (a Catalunya i a tot Espanya) dels enginyers que en ella 
s’han format, són imprescindibles per a comprendre millor el complex procés de la 
industrialització espanyola i, per tant, la societat que ha sorgit d’aquest procés. En aquesta 
línia, una de les principals tasques empreses pel grup fou impulsar i dirigir la dignificació del 
Fons Històric de la Biblioteca de l’ETSEIB, compost por uns 30.000 volums d’obres 
tècniques i científiques, publicades en el període 1587-1957. Avui aquest Fons està catalogat, 
incorporat plenament a la Biblioteca de l’Escola i al Consorci de Biblioteques Universitàries 
de Catalunya. La riquesa dels materials que preserva (no solament llibres i col·leccions de 
revistes, sinó també diversitat de documents, entre els quals centenars de catàlegs industrials) 
han situat aquest Fons com un dels millors en el seu gènere a Espanya i a Europa, constituint 
una de las referències principals d’estudi per als diversos historiadors (tecnològics, 
economistes, arquitectes, geògrafs...) interessats en la ciència i la tècnica dels segles XIX i 
XX. La incorporació recent del fons del Col·legi i Associació d’Enginyers de Catalunya no fa 
més que confirmà aquestes valoracions. 
 Durant els darrers anys els membres del grup han elaborat treballs de recerca sobre la 
història de l’ensenyament tècnic, des de les escoles de la Junta de Comerç (1769) fins 
l’Escola d’Enginyers Industrials (1851), les escoles d’arts i oficis (1874) i l’Escola Industrial 
de Barcelona (1904); s’han desenvolupat estudis biogràfics sobre tècnics i científics, com per 
exemple Esteve Terradas, Jaume Arbós, Llorenç Presas, Ramon de Manjarrés, Paulí Castells, 
Laur Clariana, Narcís Monturiol, Rafael Guastavino, Eduard Fontserè, Josep Comas Solà, o 
Francesc Duran Reynals. A més de la història dels centres d’ensenyament tècnic ja 
mencionats, s’han portat a terme treballs sobre història institucional, sobre el Laboratori 
Municipal de Barcelona, la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i l’Acadèmia 
Militar de Matemàtiques de Barcelona. Pel que fa als camps científics i tècnics investigats, 
són de destacar els de les matemàtiques en l’ensenyament tècnic, la física, els laboratoris 
tècnics i industrials, l’aeronàutica, l’enginyeria nuclear, les telecomunicacions... 
 El 1991, el grup d’HCT va ser un dels que contribuí a la fundació de la Societat 
Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT), filial de l'Institut d'Estudis 
Catalans. Aquesta societat –presidida durant els últims dotze anys per un dels membres del 
nostre grup– compta amb al voltant de tres-cents socis. En la seva breu història ha organitzat 
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–a més de nombrosos seminaris i conferències– vuit congressos3 (les Trobades d’Història de 

la Ciència i de la Tècnica) que s’han traduït en els corresponents volums d’Actes que 
recullen les contribucions de la nostra comunitat d’historiadors de la Ciència i de la Tècnica 
al progrés del nostre camp de recerca. 
 A més d’aquestes trobades científiques que hem organitzat en el marc de la SCHCT, 
el nostre grup organitzà el 1992 el Simpòsium "Tècnica i Societat en el Món Contemporani", 
que comptà amb la participació de reconeguts especialistes, com Víctor Navarro Brotóns, 
Jordi Nadal Oller i David Edgerton. El 1996 organitzàrem un Simpòsium Internacional 
d’Història de la Tècnica que subtitulàrem "Tècnica, ciència i universitat: reflexions de final 
de segle", en el qual participaren, entre d’altres, Robert Fox, André Grelon, Bruce E. Seely i 
José Manuel Sánchez Ron. El setembre de 2000, per commemorar els 150 primers anys de 
l’Enginyeria Industrial en Espanya, celebràrem un Simpòsium Internacional d’Història de 
l’Enginyeria, en el qual participaren més d’un centenar d’investigadors de tot el món 
(procedents de 10 països de quatre continents), entre els quals hi havia destacats especialistes 
mundials en la matèria. Totes les trobades han donat lloc a l’edició dels corresponents volums 
d’Actes. Els anys 2001-2002 portàrem a terme una acció integrada amb un grup d’història de 
l’enginyeria constituït en diverses universitats portugueses Els darrers dos anys s’ha començat 
a elaborar un inventari del patrimoni de l’ETSEIB, en vistes a la creació d’un museu de 
l’enginyeria. Així mateix, ha començat l’ordenació de l’arxiu de l’escola. El gener de 2004 ha 
tingut lloc l’exposició “Esteve Terradas”, fruit d’un treball de col·laboració emprès tres anys 
enrere. En detallem la realització en un altre apartat. En els darrers anys, els membres del 
centre han participat en diversos congressos i cursos internacionals. 
 El 1996 el nostre Grup d’HCT donà un pas per a una major institucionalització i 
reconeixement, en constituir el Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica "Francesc 
Santponç i Roca" (CRHT). 
 
 Els objectius específics del CRHT són els següents: 
 
 a) Realitzar i promoure la recerca en l’àmbit de la història de la tècnica. 
 b) Estendre els coneixements dels resultats de la recerca a l'ETSEIB, a la UPC i a la 
resta del món universitari i educatiu. 
 c) Donar suport a les activitats docents i investigadores d’altres unitats i grups de la 
UPC que ho requereixin. 
 d) Fomentar la conservació, recuperació, reutilització i estudi del nostre patrimoni 
cultural tècnic. 
 
 Aquell mateix any aparegué el primer número de la revista editada pel CRHT, els 
Quaderns d'Història de l'Enginyeria. Es tracta de la primera revista en aquest camp que 
existeix a Espanya, i una de les comptades que existeixen al món. En els set volums editats 
fins ara s’ha tractat especial i abundantment de la formació dels enginyers, tant al nostre país 
(les escoles de la Junta de Comerç i l’Escola d’Enginyeria Industrial de Barcelona) com en 
d’altres (França, Estats Units, República Txeca, Rússia, Regne Unit). També hem publicat 
diversos estudis monogràfics sobre determinats sectors de la indústria i dels serveis (el gas, la 
seda, destil·lació de vi, el procediment químic Solvay). Quaderns compta amb un Comitè 
Científic d’àmbit internacional, en el qual figuren especialistes espanyols i estrangers: 
 

                                                           
3 La IX Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica tindrà lloc a Girona durant els dies 16 al 19 de 
novembre de 2007. 
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 Robert Fox (Oxford University), Nicolás García Tapia (Universidad de Valladolid), 
Thomas F. Glick (Boston University), André Grelon (Centre National de la Recherche 
Scientifique), Guillermo Lusa Monforte (Universitat Politècnica de Catalunya), Jordi Nadal 
Oller (Universitat de Barcelona), Víctor Navarro Brotóns (Universitat de València), Agustí 
Nieto Galan (Universitat Autònoma de Barcelona), Antoni Roca Rosell (Universitat 
Politècnica de Catalunya), Bruce E. Seely (Michigan Technological University), Joan Vernet 
Ginés (Universitat de Barcelona). 
 
 A més d’aquesta revista, el CRHT n’edita una altra (també de periodicitat anual), els 
Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, dedicada a estudiar, 
analitzar i posar a disposició de la nostra comunitat investigadora uns documents (transcrits i 
anotats) fonamentals per comprendre l’acció i la trajectòria del principal centre de formació 
de tècnics existent durant la nostra industrialització. A la cerimònia d’obertura del curs 2006-
2007 acaba de presentar-se el número 16 d’aquesta col·lecció.  
 El 1997 el CRHT, junt amb altres 15 grups, constituí la Xarxa Temàtica d’Història de 
la Ciència i de la Tècnica, aprovada per la Direcció General de Recerca de la Generalitat de 
Catalunya. Aquests grups pertanyen a institucions científiques i universitàries de Catalunya, 
País Valencià i les Illes Balears. 
 En resum, la tasca del nostre grup ha consistit en crear –pràcticament del no rés– una 
nova disciplina a la nostra universitat, tant en el seu aspecte docent com en el vessant 
investigador. Són membres del CRHT els professors Guillermo Lusa Monforte, Antoni Roca 
Rosell, Carles Puig Pla, Francesc X. Barca Salom,  Jaume Valentines, Eduard Recasens, 
Jesús Sánchez Miñana, M. Rosa Massa Esteve, Luis Martínez Barrios, Gerard Horta y Joan 
Carles Alayo. El Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica forma part de la xarxa 
internacional de grups d’Història de la Tècnica, constituint un referent obligat en el camp de 
la Història de l’Enginyeria. 
 
 
5- Un projecte per a la integració cultural i per a l’extensió de la cultura de la tècnica: la 
Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura de la UPC 
 
 S’imposen per tant a la nostra universitat dues tasques necessàries per a nuar 
culturalment els centres de generació de pensament i pràxi tecnològics amb la societat en què 
s’insereixen: la formació integral dels tècnics i la transmissió a la societat de la cultura de la 
tècnica. 
 Per assumir aquest repte va ser creada, al 1999, la Càtedra UNESCO de Tècnica i 
Cultura, que es va proposar els objectius següents: 
 
a) Estimular la reflexió i el debat, en el si de la comunitat universitària, entorn de l’impacte 
de la tècnica en la cultura, en la vida quotidiana i en les idees del nostre temps (i 
recíprocament). 
 
b) Intercanviar els principals i més valuosos resultats d’aquestes reflexions amb persones i 
institucions d’altres llocs i països, que tinguin inquietuds i propòsits anàlegs. 
 
c) Contribuir a la formació integral dels estudiants i les estudiantes, mitjançant cursos, 
assignatures i material bibliogràfic especialitzat, que aportin coneixements i punts de vista 
pluridisciplinaris i permetin abastar la tecnologia en tota la seva complexitat. 
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d) Estendre la “cultura de la tècnica” a àmplies capes de la nostra societat, i en particular a les 
persones que no han tingut en el seu moment l’oportunitat de formar-se a la universitat. 
 
 Un àmbit específic d’activitat de la Càtedra de Tècnica i Cultura serà el de la mateixa 
comunitat de la UPC, i molt en particular el dels seus estudiants. Un altre serà el de la 
immediata societat en el qual la UPC s’insereix, i a la qual en última instància es deu. 
Finalment, un tercer àmbit estarà constituït per l’il·limitat conjunt de persones i institucions 
que, en tot el món, estiguin preocupades i sensibilitzades per la interacció entre la tècnica i la 
cultura. 
 Un programa de treball per aconseguir aquests objectius va ser formulat el 2003, quan 
l’autor del present escrit el 2003 va assumir la coordinació de la Càtedra4. En particular, la 
Càtedra de Tècnica i Cultura aposta per la Història de la Ciència i de la Tècnica com a element 
preferent per realitzar la seva tasca de sensibilització entorn els valors culturals de la tècnica. Per 
això, integra al seu sí el patrimoni intel·lectual i les potencialitats que ofereix el Centre de 
Recerca per a la Història de la Tècnica de la UPC. 
 Quant al segon dels seus camps d’actuació, la Càtedra projecta un conjunt d’iniciatives, 
d’alguna de les quals es parla breument als annexos. 
 
 
6- Reflexions finals: Cultura, Machado, l’Escola Popular de Saviesa Superior i el 
principi de Carnot5 
 
 Antonio Machado, en un escrito titulado "Los milicianos de 1936", que forma parte del 
libro La guerra, publicado en 1937, evoca una propuesta efectuada por su alter ego Juan de 
Mairena, la de crear una Escuela Popular de Sabiduría Superior, que difundiría la cultura entre 
el pueblo. Pero esta Escuela tendría frente a sí a muchos enemigos: todos aquellos para quienes 
la cultura es no sólo un instrumento de poder sobre las cosas sino también, y muy 
especialmente, de dominio sobre los hombres. La cultura vista desde fuera, desde la ignorancia 
o la pedantería, como la ven quienes nunca contribuyeron a crearla –prosigue 
Mairena/Machado–, puede aparecer como un tesoro cuya posesión y custodia sean el privilegio 
de unos pocos. Así, el ansia de cultura que siente el pueblo se ve como la amenaza a un sagrado 
depósito. La difusión de la cultura sería, para los que así piensan (si es que esto es pensar, 
apostilla socarronamente Machado), un despilfarro o dilapidación de la cultura realmente 
lamentable. Pero Machado –y nosotros con él– no piensa en el caudal o depósito de la cultura 
como en fondos o existencias que puedan acapararse, por un lado, o repartirse a voleo, por otro, 
y mucho menos en algo que pueda ser entrado a saco por las turbas. Defender y difundir la 
cultura es una misma cosa: aumentar en el mundo el humano tesoro de la conciencia vigilante. 
 Sólo habría una razón de peso contra la difusión de la cultura si averiguásemos que el 
principio de Carnot también es válido para esta clase de energía espiritual, es decir, si la 
difusión de la cultura implicase una degradación de la misma. Por el contrario –sostiene 
Machado– nosotros somos firmemente partidarios de la tesis contraria, que afirma la constante 
reversibilidad de la energía intelectual que produce la cultura. Para nosotros –concluye– la 
cultura no proviene de energía que se degrada al propagarse, ni es caudal que se aminore al 
repartirse: sólo se pierde lo que se guarda, sólo se gana lo que se da. 
 En este espíritu machadiano queremos inscribir nuestro proyecto. 

                                                           
4 Es pot consultar aquest document al web de la Càtedra, http://www.upc.edu/cutc/ 
5 El principi de Carnot seria reformulat més tard per Clausius i per lord Kelvin, i nomenat  “segon principi de la 
Termodinàmica”. 
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ANNEX nº 1 

 
Un exemple d’estimulació cultural: la conferència inaugural que vaig pronunciar als 
“Primeros Encuentros para la Enseñanza de la Astronomía” (Cáceres, 21-IX-1995) 
[fragments]. 
 

MANTENER VIVO EL ASOMBRO, REVIVIR LA ADMIRACIÓN, 
IMPULSAR EL PROGRESO 

 
     
"No sabemos lo que nos pasa, y esto es precisamente lo que nos pasa" J. Ortega y Gasset 
(Aunque bien pudiera haberlo dicho Groucho Marx). 
 
 
1- Un desasosiego sobreañadido 
 
 Los profesores de todas las etapas de la enseñanza (desde el parvulario hasta la 
universidad) estamos siendo sometidos a un cierto proceso de desánimo profesional, que entre 
otras muchas causas está originado por la evidencia de la contradicción existente entre el 
entusiasmo y el aprecio que depositamos en las asignaturas que enseñamos y el escaso interés 
que la mayor parte de nuestros alumnos muestran hacia ellas. 
 Ciertamente que el desasosiego al que nos conduce esta constatación es insultante o 
ridículo frente a la angustia que atenaza a nuestros estudiantes, lógicamente preocupados por 
interrogantes de mucho mayor calibre: ¿Me servirán para algo los estudios? ¿Encontraré 
trabajo? ¿Podré independizarme alguna vez de mi familia? Preguntas que a su vez se hallan 
enmarcadas o condicionadas por las que se plantea cualquier concienciado habitante de nuestro 
maltrecho planeta: ¿Se acabarán de una vez las guerras? ¿Podremos evitar la degradación y 
autodestrucción de la Tierra? ¿Cómo podemos conseguir una sociedad más justa y más feliz? 
 Desmagnificada pues nuestra profesional inquietud, es posible e incluso obligado 
intentar superar esa contradicción en nuestras aulas, precisamente con la intención de contribuir 
así modestamente a afrontar en mejores condiciones esos problemas de mayor calado que 
acabamos de mencionar. 
 Aunque nuestra insatisfacción profesional está presente en todos los ámbitos de la 
enseñanza, en cada uno de ellos el panorama presenta unas características específicas que hacen 
muy poco trasferibles de un lugar a otro las experiencias y los pequeños éxitos. Por ello, es de 
advertir que las reflexiones que siguen están condicionadas por la singularidad de la 
circunstancia de quien suscribe e incluso por su trayectoria personal y vital. 
 Los miembros de mi generación fuimos educados durante una época en la que la cultura, 
el conocimiento crítico, eran considerados por el poder como un fruto prohibido (Sartre, Camus, 
Malraux, Lorca, Machado, Neruda, Alberti...), pervertido por una legión de impíos que 
arrancaba en la época de la Ilustración, pasaba por krausistas y librepensadores, y culminaba con 
los pérfidos intelectuales de la segunda república, que habían estado a punto de entregar la 
católica España al judaísmo, al comunismo y a la masonería. Por esto mismo, la educación y la 
cultura eran vistas por los demócratas como un arma para transformar la realidad, y constituían 
un factor ilusionante para sobrevivir en aquella sociedad gris e injusta. La sórdida vida cotidiana 
de nuestra posguerra fue sin duda uno de los factores que más contribuyó a despertar en muchos 
de nosotros no sólo las aficiones/adicciones eternas por el cine, sino también por el estudio y la 
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lectura, lectura que muchas veces llevaba incorporada una fuerte componente educativa (las 
aventuras de Salgari y de Julio Verne nos apasionaban, pero también nos enseñaban física, 
geografía, botánica...). 
 Al irse extinguiendo biológicamente el aparato represivo en la educación y en la cultura, 
coincidiendo con la recuperación de las libertades, la hegemonía ideológica de los movimientos 
de renovación pedagógica auguraba un futuro armonioso, en el que profesores y alumnos 
avanzarían conjunta y alegremente por el ancho camino del progreso del conocimiento. 
 Es evidente que esas predicciones no se han cumplido, y que gran parte de nuestras 
ilusiones se han visto defraudadas. Contra lo esperado, sigue siendo perceptible el abismo 
existente entre los intereses, valores y objetivos de "la escuela" –entendida en sentido amplio, 
desde el parvulario hasta la universidad– y los de "la vida exterior", que afortunadamente es hoy 
mucho más atractiva y gratificante que durante nuestra niñez, y que por lo tanto supone una 
fuerte competencia frente a los goces ascéticos proporcionados por el estudio y la cultura. 
 
[...] 
 
4- Ciencia contemplativa y ciencia útil. Del asombro al automatismo. Por una antología 
del ingenio humano 
 
 Lo que en un principio movió a los hombres a hacer las primeras indagaciones 

filosóficas fue la admiración, dice Aristóteles en su Metafísica. Y entre los objetos dignos de 
admiración estuvieron muy pronto los grandes fenómenos meteorológicos (meteoro = en lo 
alto): las fases de la Luna, el curso del Sol y de los astros, la formación del Universo. Este 
sentimiento de admiración suponía el reconocimiento de la ignorancia, y estimulaba a ir en 
busca de una explicación. En la ciencia griega –por lo menos en las escuelas hegemónicas– 
prevaleció el carácter de desinteresada búsqueda del saber sobre el meramente utilitario. 
 A lo largo de un proceso que dura alrededor de veinte siglos (los que van de la 
Metafísica de Aristóteles al Novum Organum de F. Bacon y al Discurso del Método de 
Descartes) va invirtiéndose la correlación de fuerzas entre esos dos motores del avance del 
conocimiento. No hay para las ciencias otro objeto verdadero y legítimo que el de dotar a la 

vida humana de descubrimientos y recursos nuevos, afirma Bacon. Y remata Descartes: en 

lugar de la filosofía especulativa enseñada en las escuelas hay que dedicarse a los 

conocimientos útiles para la vida, que nos harán dueños y poseedores de la naturaleza. Estas 
ideas impregnarán  profundamente la Revolución Científica de los siglos XVI y XVII, que es 
uno de los principales elementos constituyentes de nuestra mentalidad contemporánea. 
 El avance del conocimiento en nuestros días es vertiginoso, y sus logros han dejado 
prácticamente de asombrarnos. Los que para generaciones pasadas fueron audaces 
descubrimientos revolucionarios han entrado a formar parte de nuestros saberes establecidos, de 
nuestro "sentido común". Los procedimientos ingeniosos y heurísticos de antaño han dejado 
paso a mecanismos automatizados que utilizamos con soltura, sin necesidad de detenernos a 
analizar su esencia. Todo esto estimula y allana el progreso de la especie humana. 
 Pero lo que es natural y positivo para la especie en su conjunto puede no serlo tanto para 
cada individuo: ¿es conveniente privar a una persona de la capacidad de asombro ante los 
fenómenos elementales, sustrayéndole así el "maravillamiento" que supone atreverse a sugerir 
espontáneas respuestas racionales que funcionen?. ¿No sería más deseable, para una mejor 
consolidación de las capacidades cognitivas del individuo, que hubiese un cierto 
"distanciamiento" entre la "fase de asombro", que mueve a la búsqueda de una explicación, y la 
posterior "fase de maravillamiento" ante el hallazgo de una respuesta válida? 
 Aparece así un difícil reto, dirigido al sistema educativo en su conjunto: ¿cómo 
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mantener viva la capacidad de asombro, cómo revivir los momentos de admiración ante las 
respuestas elaboradas por la ciencia a lo largo de su historia, sin caer en estériles y reaccionarias 
nostalgias ni entorpecer el proceso de adquisición del conocimiento? ¿cómo revalorizar el 
"aprecio por el conocimiento en sí mismo", haciéndolo compatible con el continuo mandato que 
impulse a la ciencia y a la técnica a resolver los graves problemas que amenazan a la especie 
humana y al planeta? 
 Naturalmente, quienes nos planteamos estas preguntas –o cuanto menos quien suscribe– 
lo hacemos porque estamos convencidos de que es posible no sólo conciliar ambos aspectos (el 
"utilitario" y el "admirativo"), sino que precisamente su mutuo reforzamiento es una garantía de 
avance del conocimiento y de su contribución para conseguir un planeta más habitable, más 
justo y por lo tanto más feliz. Pero también sabemos que no hay recetas mágicas que valgan 
para todo en todo lugar, sino que debemos conformarnos con experimentar, cada uno en su 
ámbito, todo tipo de procedimientos que proporcionen resultados positivos desde el punto de 
vista de quien se plantea estas cuestiones. 
 Personalmente utilizo los cursos de Historia de la Ciencia y de la Técnica para ir 
elaborando una inédita "Antología del ingenio humano", que recoge algunos de los mejores 
momentos capaces de hacer revivir en nuestros alumnos el asombro y la admiración que 
despertaron y que despertarán siempre: las demostraciones de Arquímedes (las ortodoxas, 
realizadas por exhaución y las revolucionarias encerradas en el Método descubierto por Heiberg 
en 1906); los procedimientos ideados para resolver los tres problemas clásicos de la duplicación 
del cubo, la trisección del ángulo y la cuadratura del círculo; los experimentos de Galileo, tanto 
los que realizó como los puramente mentales... Pero ha llegado la hora de hablar, por fin, de la 
Astronomía. 
 
 
5- El papel de la Astronomía 
 
 Con el advenimiento de la civilización agrícola, la historia del calendario es con mucho 
la historia de la ciencia. La Astronomía es así la más antigua de las ciencias de la naturaleza, y 
los progresos y las crisis por las que ha pasado han sido el punto de partida de las grandes 
transformaciones en la historia de nuestra civilización, influyendo decisivamente en la 
maduración de la razón humana. Por ello la Astronomía juega un importante papel en nuestros 
cursos de Historia de la Ciencia, imprescindible para satisfacer algunos de sus principales 
objetivos: 
 a) Constituirse en "núcleo de condensación cultural". La ciencia y la técnica constituyen 
unas actividades del hombre inseparables de su propia historia. Ambas han influido, en todo 
tiempo y lugar, sobre las condiciones en que el hombre desenvolvía su vida y, recíprocamente, 
han sido inevitablemente afectadas por esas condiciones generales. En la Historia de la Ciencia 
y de la Técnica (y en particular en el proceso de configuración, erosión y superación de una 
teoría cosmológica y astronómica) comparecen (y convergen) la ciencia, la técnica, la filosofía, 
la política, la religión, el arte...Nada más adecuado para, partiendo del interés del futuro 
ingeniero hacia unas materias específicas, conseguir despertar su asombro y su curiosidad, 
facilitándole el camino hacia la aprehensión de una realidad cultural y vital más completa. 
 b) Ilustrar paradigmáticamente los patrones de la dialéctica interna que anima el 
progreso de una ciencia: observación, medición, inducción, explicación, modelización, 
superación o refutación... 
 c) Despertar la solidaridad entre generaciones, elemento fundamental para reforzar la 
Idea de Progreso, es decir, para ser conscientes de que –a pesar de todo– la humanidad ha 
avanzado hacia el mayor conocimiento y hacia la felicidad, gracias a la transmisión y 
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acrecentamiento del patrimonio cultural intergeneracional. El estudio de los modelos y de las 
soluciones técnicas elaboradas por los astrónomos de épocas pasadas para "salvar las 
apariencias" y para efectuar sus cálculos consigue despertar en el ciudadano culto de finales del 
siglo XX una enorme admiración y un profundo respeto por quienes nos han precedido. 
 En efecto, esa "Antología del ingenio" de la que he hablado se nutre principalmente de 
las respuestas que nuestros inteligentes antepasados dieron al problema de "salvar las 
apariencias", de explicar con sencillez, elegancia, precisión y belleza la arquitectura de los 
cielos: 
 
* El modelo llamado "de las dos esferas", que explica el movimiento diurno de los astros. 
* Las esferas homocéntricas de Eudoxo y de Calipo, para dar cuenta de las retrogradaciones de 
cada planeta. 
* Las esferas "antigiradoras" de Aristóteles, que permiten integrar las soluciones de Eudoxo en 
un mecanismo único.  
* La medida del radio de la Tierra por Eratóstenes y de las distancias al Sol y a la Luna por 
Aristarco. 
* Los argumentos de Tomás de Aquino para hacer compatible la ascensión de Cristo a los cielos 
con la existencia de esferas cristalinas. 
* El mecanismo epiciclo-deferente utilizado por Apolonio e Hiparco para salvar las apariencias 
mejorando la explicación y la precisión. 
* La invención del punto ecuante por Ptolomeo, escindiendo conceptualmente el movimiento 
circular uniforme sin salirse de la ortodoxia, y construyendo un sistema –el diseñado en el 
Almagesto– que estuvo vigente durante más de mil seiscientos años.   
* La recuperación de la sencillez y de la armonía con la cosmología copernicana. 
* Las deducciones observacionales de Galileo en su Sidereus Nuncius (satélites de Júpiter, 
lejanía de las estrellas fijas, relieve lunar...). 
 Y un larguísimo etcétera, que de momento podemos cerrar con el asombroso proyecto 
que nos ha permitido prever y ver a domicilio el impacto de los restos del Shoemaker-Levy con 
el planeta Júpiter. 
 
 Nada más adecuado que terminar con unas palabras del premio Nobel de Física Jean 
Perrin, recogidas por el gran astrónomo Paul Couderc, en las que rinde homenaje al valor de la 
Astronomía para el progreso del conocimiento y por consiguiente para el mejoramiento de la 
vida en la Tierra:  
 
  Es una luz muy débil la que nos llega del cielo estrellado. ¿Qué sería, sin 

embargo del pensamiento humano si nosotros no pudiéramos ver estas estrellas, como 

hubiera sucedido, por ejemplo, si al igual que su hermana Venus, la Tierra se 

envolviera siempre en un manto de nubes? 
 
 Todavía podemos –cada vez con más dificultad– ver esa "luz débil que nos llega del 
cielo estrellado". Muchas amenazas se ciernen sobre la especie humana y sobre el planeta, por 
lo que nunca serán bastantes los esfuerzos que hagamos para conseguir un mundo más justo, 
más culto y más feliz. ¿Podremos hacer compatible ese combate con el disfrute intelectual 
provocado y estimulado por ese cielo estrellado? 
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ANNEX nº 2 

 
Una proposta d’extensió universitària: el programa “La formació tècnica del ciutadà 
conscienciat” 
 
 L’extensió universitària, que fou incorporada com a una de les funcions de la nostra 
institució a finals del segle XIX, ha de ser abordada −a començaments del segle XXI− d’una 
manera ben diferent de com va ser-ho a les èpoques anteriors. Avui en dia l’educació de 
l’individu té lloc al llarg de tota la seva vida, mitjançant estímuls de procedència molt 
variada, que van des dels inclosos a la formació reglada pròpia de l’etapa escolar fins els 
emesos, de moltes diverses formes, per les cadenes de televisió, passant per suposat per 
Internet. 
 Malgrat aquesta diversitat i aquesta competència de proveïdors de formació i 
d’informació, creiem que la Universitat té i tindrà un important espai per exercir aquesta 
funció d’extensió. De fet, en bastants universitats ja existeixen programes d’extensió que 
funcionen des de fa temps amb un èxit notable, tant per l’assistència de públic com pel nivell 
de qualitat dels cursos impartits. A causa de la complexitat i dificultat dels seus 
ensenyaments, les universitats politècniques s’han mostrat menys propícies a aquestes 
activitats d’extensió, malgrat que existeixen algunes experiències positives en alguns centres 
de la UPC situats fora de Barcelona. 
 El professorat de les universitats politècniques posseeix una privilegiada visió 
panoràmica tant del nivell de formació dels professionals que treballen en el sistema 
productiu del país com de les potencials innovacions tecnològiques susceptibles de 
materialitzar-se en un període més o menys pròxim. A més a més, la llibertat intel·lectual de 
què gaudeix i l’absència de pressions immediatistes garantides per la seva pertinença a la 
Universitat li atorguen davant la ciutadania una credibilitat i un respecte inusuals. 
 Creiem que la Universitat pot i ha de fer assequible al ciutadà comú sensibilitzat la 
formació necessària per poder intervenir amb coneixement de causa en problemes d’interès 
general que tenen un component tècnic molt important. Tan sols d’aquesta manera es 
possibilita un control democràtic de la tecnologia i s’evita el segrest de la capacitat de decisió 
per part dels polítics professionals i dels seus “experts” o “tecnòcrates”. 
 El destinatari d’aquesta tasca formativa seria la ciutadania en el seu conjunt, sense 
limitacions, malgrat que creiem que haurien de tenir interès preferent les persones que formen 
part dels sindicats, de les associacions de veïns i de jubilats, de les ONG, etc. 
 Com es pot realitzar aquesta tasca? Malgrat que les actuals tecnologies de la 
informació i de la comunicació faciliten extraordinàriament els mecanismes de difusió del 
material didàctic (textos, il·lustracions, vídeos, etc.) i fins i tot de la realització de pràctiques a 
distància, estem fermament convençuts de que res pot substituir el contacte personal entre 
professors i alumnes, i encara més en el cas que ens ocupa, en el qual a més a més de 
transmetre uns coneixements tècnics es tracta de debatre conjuntament entorn l’impacte 
d’aquestes realitzacions tècniques sobre la societat, sobre la cultura, sobre les idees...   
 El procediment que la Càtedra de Tècnica i Cultura posarà en marxa per impulsar 
aquestes activitats a Barcelona consistirà, en primer lloc, en sembrar la sana inquietud 
intel·lectual mitjançant cicles de conferències sobre qüestions que són al primer pla de 
l’actualitat informativa, i que per la seva índole preocupen especialment la ciutadania: els 
efectes de les radiacions electromagnètiques, els problemes de transport marítim dels 
hidrocarburs, les conseqüències a curt i llarg termini dels transvasaments, l’impacte de les 
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biotecnologies, el canvi climàtic, la contaminació química i acústica, el tràfic i la ciutat, etc. 
Aquestes conferències es pronunciarien a les escoles i facultats universitàries, però també a 
d’altres institucions culturals o associatives de Barcelona en les quals ja existeixi una tradició 
i un públic habituat a participar en experiències semblants. 
 És molt probable que en el decurs d’aquestes conferències i primers debats es posi de 
manifest la complexitat científica i tècnica de les qüestions involucrades, i per tant es vegi 
com a necessari un aprofundiment més assossegat en el camp de les matèries tècniques 
bàsiques (mecànica, electricitat, energia, nous materials, etc.). S’obrirà així de manera natural 
una segona fase, la d’extensió pròpiament dita, que ja es desenvoluparà al sí de la mateixa 
Universitat Politècnica, que d’aquesta manera es veuria enriquida amb la presència a les seves 
aules i als seus laboratoris d’un sector de la població que, per la seva experiència, sensibilitat 
 i coneixement de la vida, té al seu torn moltes coses per ensenyar al professorat universitari. 
 

 

ANNEX nº 3 

 
Una proposta de la Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura: el Programa de 
“Culturització” de les assignatures. 
 
 
 Fa alguns anys, el 1996, la UPC va engegar un pla de medi ambient. Valorant la 
importància de la formació i de la conscienciació dels futurs tècnics per a la conservació i la 
millora del medi ambient, la nostra universitat va potenciar l’ensenyament i la recerca en 
aquest camp i va promoure un conjunt de mesures, entre les quals hi havia el que es va 
denominar "ambientalització de les assignatures". 
 Aquí es proposa ara −salvant les lògiques diferències− fer una cosa semblant amb la 
qüestió que ens ocupa. L’objectiu és que en totes les assignatures que sigui possible (que són 
moltes més de les que sembla) es pari esment en els aspectes culturals involucrats, en sentit 
ampli: història de la matèria que es tracti; implicacions econòmiques i socials; influències 
sobre la manera de vida i de pensament, sobre els valors i els costums, sobre la salut, sobre 
els valors estètics, etc. 
 En algunes de les escoles d'enginyeria més prestigioses dels països més desenvolupats 
aquests estudis i enfocaments fa anys que es duen a la pràctica. La revista Technology and 

Culture, òrgan de la Society for the History of Technology, publica articles d’aquesta índole 
des de 1959. La col·lecció completa d’aquesta revista −que figura a la Biblioteca de l’ETSEIB 
(UPC)− pot ser una ajuda per al professorat interessat a avançar en la direcció assenyalada. 
 Per descomptat que aquesta "culturització" de les assignatures no hauria de suposar un 
minvament apreciable del temps que cadascuna dedica avui al programa tradicional. Els 
procediments i mitjans que faciliten les TIC permetrien efectuar un ensenyament modulat 
d’aquests coneixements, utilitzant segons el que convingui modalitats semipresencials o no 
presencials. 
 
 


