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LA CÀTEDRA UNESCO DE TÈCNICA I CULTURA DE LA UPC 
 
 

MEMÒRIA 
 

La Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura va ser creada el 1999 per l’acord entre la 
UNESCO i la UPC, per contribuir a establir ponts −formatius, culturals− entre els tecnòlegs i 
la ciutadania, entre la tècnica i la societat. 
 Es presenten ara unes reflexions teòriques i un pla d’actuació guiats pels principals 
objectius amb els quals la Càtedra es va establir: 
 
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. 
  
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. 
 
 
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 
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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. 
 A Espanya, 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, la UPC−, 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. 
 
 
2. Unidimensionalitat i formació integral 
 
 L’altra cara de la moneda del divorci o allunyament entre l’"expert" i el ciutadà mitjà 
la constitueix el perill d’abstracció intel·lectual en què poden incórrer les institucions −com la 
UPC− encarregades de la formació dels futurs tecnòlegs. 
 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". 
 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". 



 3

 
 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 
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 reial per a la recomposició cultural en 
las universitats 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 un 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 
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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 per a 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’aprenentatge.1 Quant als 
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. I no hi ha dubte que per aquestes finalitats és més important 
la dinàmica de la ciència que la seva mera presentació estàtica, per 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 al llindar 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. D’una 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. La Càtedra de Tècnica i Cultura i el Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica  
 
 La Càtedra de Tècnica i Cultura aposta, dons, per la Història de la Ciència i de la 
Tècnica com a element preferent per realitzar la seva tasca de sensibilització entorn als valors 
culturals de la tècnica. Per això, integra al seu sí el patrimoni intel·lectual i les potencialitats 

                                                           
    1 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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que ofereix el grup que al llarg dels últims anys ha dut a terme un notable treball docent i 
investigador en aquest camp, és a dir, el Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica de 
la UPC. 

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’EU Politècnica de Barcelona]. 
 
b) Promoure i desenvolupar investigacions originals en el camp de la Història de la Ciència i 
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 història de la 
pròpia Escola d’Enginyeria Industrial de Barcelona. Fundada el 1851, sobre la base de les 
escoles posades en marxa per la Junta de Comerç a partir de 1769, l’Escola de Barcelona és 
l’única d’Espanya en el seu gènere que ha romès 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 
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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 confirmar 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. 
 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 el voltant de tres-cents socis. En la seva breu història ha organitzat 
–a més de nombrosos seminaris i conferències– vuit congressos (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). 
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 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 sis 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, destilació de vi, el procediment químic Solvay). Quaderns compta amb un Comitè 
Científic d’àmbit internacional, en el qual figuren especialistes espanyols i estrangers: 
 
 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. 
 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, M. 
Rosa Massa Esteve, Mary Sol de Mora Charles, Luís 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. 
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5. Un programa de "culturització" de les assignatures. El diploma de Tècnica i Cultura 
 
 
5.1. 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. 
 
 
5.2. El diploma de Tècnica i Cultura 
 
 L’aparició de les assignatures de lliure elecció [ALE], fa ja uns quants anys, va obrir 
unes interessants perspectives per avançar en el camí de la formació integral. Un 10 % del 
total de crèdits de la carrera quedaven en mans dels mateixos estudiants, que podien elegir a 
la carta una part notable de la seva formació. 
  Els òrgans de govern de la UPC van apostar llavors per aprofitar aquesta figura per 
potenciar "les assignatures humanístiques i les d’idiomes a nivell tècnic". Però la falta de 
pautes a l’hora de formular les propostes d’assignatures, i una certa dosi de frivolitat a l’hora 
del reconeixement de crèdits per la realització d’activitats assimilables, va donar lloc a una 
dispersió, desorientació i desvirtuació dels objectius inicials. Aquesta situació s’ha corregit 
notablement durant els últims mesos. 
 El que ara proposa el qui subscriu és seleccionar, entre l’amplia oferta d’ALE, les que 
notòriament estiguin en sintonia amb els objectius de la Càtedra de Tècnica i Cultura i, 
mitjançant la col·laboració entre el consegüent professorat responsable, configurar l’esquelet 
fonamental del que seria un diploma de tècnica i cultura, amb una extensió equivalent al 75 
% dels crèdits de lliure elecció. Aquest nucli d’assignatures, convenientment complementat, 
constituiria un programa variat, equilibrat i rigorós que proporcionaria a qui el seguís una 
visió integrada de l’activitat tecnològica. La societat que acull els nostres titulats serà 
l’encarregada d’atorgar a aquest diploma el reconeixement que es mereixi. 
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6. Promoció de la recerca en tècnica i cultura 
 

La Càtedra de Tècnica i Cultura ha d’assumir la recerca sobre les relacions entre 
tècnica i cultura en tots els aspectes, tant des de la perspectiva històrica com des de la de 
l’anàlisi de la situació actual. La recerca serà necessàriament interdisciplinària i s’haurà de 
realitzar en col·laboració amb els nuclis existents a la UPC i s’haurà de projectar sobre els 
grups de recerca en aquesta qüestió existents en el món acadèmic català i espanyol i, en 
general, en la comunitat científica internacional. Atesos els vincles que el Centre de Recerca 
per a la Història de la Tècnica ja té establerts, podem destacar la possibilitat de col·laboració 
amb les universitats i centres que a Catalunya tenen nuclis de recerca en història, filosofia, 
sociologia i didàctica de les ciències, història econòmica i industrial (UAB, UB, UPF, UdG, 
CSIC...). També hi ha la possibilitat d’establir programes europeus i de signar convenis amb 
altres institucions implicades en la temàtica de la tècnica i la cultura, com poden ser els 
museus de la ciència o el Museu Marítim de Barcelona, sense descartar la col·laboració amb 
altres institucions públiques i privades. 

És difícil definir els límits d’aquest camp de recerca, però se’n poden suggerir alguns 
exemples: les interaccions entre ciència, tècnica i societat; invenció, innovació i ús de la 
tècnica; educació tècnica i entorn econòmic i social; la creació de les noves professions 
tècniques; religions, ciència i tècnica; la tècnica i els moviments d’alliberament; la tècnica 
reflectida per les arts plàstiques i la música; tècniques rellevants presents en la història de les 
arts plàstiques i de la música; arquitectura i tècniques constructives; planificació urbana i 
moviments socials; perspectives comparades de la tècnica en diferents entorns culturals; 
tècnica i oci; tècnica i literatura... 

La Càtedra de Tècnica i Cultura ha d’orientar aquests estudis seguint metodologies 
rigoroses i estimulant els investigadors a integrar-se en la comunitat científica internacional. 
 
 
7. Un mitjà eficaç de sensibilització intel·lectual de la nostra comunitat universitària: el 
web de la Càtedra de Tècnica i Cultura 
 
 La funció d’informació i de sensibilització que fins fa alguns anys hagués estat 
ocupada per una revista periòdica pot avui en dia desenvolupar-la amb més eficàcia i 
economia el web de la Càtedra de Tècnica i Cultura. 
 Aquest web inclourà entre altres les seccions o els components següents: 
 
a) Presentació de la Càtedra. Objectius i pla d’actuació. 
b) Informació sobre les activitats programades. 
c) Programes de les assignatures i cursos. 
d) Biblioteca/Hemeroteca. Bibliografia (novetats i clàssics) sobre tècnica i cultura. Ressenyes 
d’obres recents. 
i) Textos digitalitzats (especialment d’algunes obres difícils de trobar). 
f) Tribuna oberta. Espai obert al diàleg, al debat i a la participació dels membres de la 
comunitat de la UPC. 
g) Enllaços amb els webs d’altres institucions que comparteixen els objectius i les inquietuds 
de la Càtedra de Tècnica i Cultura: la xarxa de càtedres UNESCO, els departaments de 
ciències humanes i socials de certes escoles d’enginyeria (MIT, Harvard, Caltech, 
Manchester, École Centrale de París, Politècnic de Milà, Imperial College, etc.), revistes 
electròniques, societats científiques (SHOT, ICOHTEC, etc.). 
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8. La col·lecció "Tècnica i Cultura" 
 
 La comunitat internacional que treballa en el camp de la història, la sociologia i la 
filosofia de la tècnica duu molts anys publicant textos d’interès permanent. Només una petita 
fracció d’aquest patrimoni està traduïda a les llengües d’Espanya, i bastants d’aquestes obres 
estan avui esgotades. 
 Aquí es proposa que Edicions UPC realitzi una anàlisi econòmica del projecte de 
publicació de la nova col·lecció “Tècnica i Cultura”, obres editades de manera senzilla i 
econòmica, a l’abast del professorat i dels estudiants. La col·lecció inclouria traduccions 
d’obres notables que hagin aparegut recentment en altres països, així com la reedició 
d’algunes obres clàssiques, d’interès i validesa permanents, i que avui són introbables. 
L’annex 5 inclou una relació dels primers títols a publicar. 
 El públic potencial d’aquesta col·lecció és molt ampli: professors i estudiants de les 
nombrosíssimes escoles d’enginyeria i arquitectura de tot el món de parla hispana, així com 
els de les facultats de ciències i d’humanitats i les persones ja titulades en les diverses 
especialitats de l’enginyeria i l’arquitectura. També pot pensar-se, en alguns casos, en el 
professorat i l’alumnat del batxillerat tecnològic, així com, naturalment, en el ciutadà que hi 
pugui estar interessat. 
 Podria estudiar-se si aquesta iniciativa no l’emprèn en solitari Edicions UPC, sinó que 
es convida a participar-hi des d'un principi altres universitats politècniques, els col·legis 
professionals de les diverses especialitats de l’enginyeria, la xarxa de museus tècnics, etc. 
 
 
9. Extensió universitària 
 
 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 
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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. 
 
 
9.1. Cicles de conferències “Tècnica, Cultura i Ciutadania” 
 
 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 
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 (com per exemple, al CCCB, amb 
el qual estem en converses per impartir uns cicles de conferències titulats “Tècnica, Cultura i 
Ciutadania”). 
 Per descomptat que aquestes conferències podrien ser gravades i ser visualitzades al 
web de la Càtedra de Tècnica i Cultura. 
 
 
9.2. Programa: La formació tècnica del ciutadà conscienciat 
 
 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. 
 D’aquesta manera la Càtedra de Tècnica i Cultura seria l’instrument utilitzat per la 
UPC per complir el mandat estatutari de portar a terme tasques d’extensió per tal d’elevar el 
nivell tècnic i cultural de la nostra societat. 
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9.3. Curs per a professors de tecnologia d’ensenyament secundari (ESO i batxillerat) 
 
 Després de la reforma de l’ensenyament secundari, la tecnologia s’ha convertit en una 
matèria obligatòria per a tots els alumnes de l'ESO. Encara que teòricament té un enfocament 
pluridisciplinari, es tracta sobretot d’una assignatura pràctica, en la qual s’introdueix els 
alumnes en les habilitats i manipulacions de taller i de laboratori. El mateix passa en el 
batxillerat, en el qual s’ha introduït la modalitat del batxillerat tecnològic, pensat per als 
futurs estudiants de les universitats i escoles politècniques. No sol presentar-se, per tant, la 
tecnologia en una perspectiva cultural. 
 En l’annex 4 s’inclou el programa d’un curs dirigit als professors de tecnologia de 
secundària −preparat per Antoni Roca Rosell−, en el qual des d’un punt de vista integrador es 
presenta un panorama de les implicacions mútues entre la tecnologia i la cultura. 
 
 
9.4. Curs “Tècnica i Cultura. Una perspectiva històrica”, dirigit al personal dels museus 
tècnics 
 

El desenvolupament de la xarxa de museus coordinada pel Museu de la Ciència i de la 
Tècnica, amb seu a Terrassa, així com l’organització de museus locals o temàtics amb fortes 
implicacions tècniques, aconsella oferir cursos de formació complementària en història de la 
tècnica per als conservadors de museus. Aquesta formació podria fer-se a través d’una 
col·laboració directa amb el Museu de Terrassa, o bé mitjançant la participació en els 
programes de museologia que existeixen en algunes universitats. 
 
 
10. Tècnica i cultura en un món global. El programa UNITWIN 
 

Les implicacions mútues entre tècnica i cultura tenen una dimensió internacional molt 
forta. Efectivament, s’ha explicat des del món de l’antropologia i de la història que la tècnica 
té les seves arrels en les diferents cultures i que, a més, quan la tècnica es difon d’un context 
cultural a un altre sofreix variacions de gran interès. 

Un altre dels objectiu de la Càtedra és promoure els estudis comparatius a escala 
internacional sobre els diferents camins de difusió i aclimatació de la tècnica i les seves 
implicacions culturals. En aquests processos hi intervenen els diferents estats de 
desenvolupament, el colonialisme i la seva herència, la emergència de noves zones d’activitat 
econòmica, etc. 
  El món sempre ha estat globalitzat, però sembla clar que en els darrers decennis les 
comunicacions físiques i virtuals han establert –o estan a punt d’establir− una xarxa mundial 
de relacions i d’interaccions. En aquest context, aquests estudis comparatius prenen una 
dimensió encara més interessant. 
 Un camí natural perquè la Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura faci arribar a 
d’altres àmbits els resultats de les seves investigacions i de la seva activitat és el programa 
UNITWIN de la UNESCO, concebut per enfortir la cooperació entre universitats i donar 
suport a l’ensenyament superior als països en vies de desenvolupament. El programa 
UNITWIN −segons declaracions fundacionals literals− posa èmfasi en els estudis i la recerca 
de tercer cicle, donant prioritat a la creació d’estratègies i mecanismes destinats a aconseguir 
una transferència ràpida i eficaç dels coneixements i la seva aplicació a les condicions i 
necessitats específiques a escala nacional i local. 
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11. La Càtedra de Tècnica i Cultura i el Memorial Democràtic 
 
 Durant el mes de febrer de 2004 la Universitat Politècnica de Catalunya celebrava un 
conjunt d'actes (conferències, debats, projeccions cinematogràfiques) amb el títol general “De 
la Constitució de 1931 a la de 1978: la lluita antifranquista per a la recuperació de la 
democràcia". L'acte central el va constituir la investidura com a doctors honoris causa de 
Gregorio López Raimundo, Maria Salvo Iborra i Agustí de Semir Rovira, en representació de 
totes les persones que van lluitar contra la dictadura franquista per a la recuperació de la 
democràcia i les llibertats nacionals. El padrí dels doctors −el coordinador de la Càtedra 
UNESCO de Tècnica i Cultura que signa aquesta Memòria− va ser l’encarregat de pronunciar 
la laudatio de la resistència antifranquista, en la qual va dir que no es tractava tan sols de 
reparar la injustícia històrica comesa amb la resistència antifranquista, sinó que a més l'acte 
estava fortament carregat de futur: per caminar sense ensopegar cal que les generacions joves 
no solament coneguin sinó que també comprenguin el nostre passat. 
 Aquest doble caràcter, d'una banda de reconeixement i homenatge als qui van salvar la 
nostra dignitat oposant-se activament a la dictadura franquista, i de l’altra de reflexió 
profunda sobre els complexos esdeveniments viscuts pel nostre poble, per il·luminar millor el 
nostre avenir, és el que ens ha empès a la nostra universitat a instituir de forma permanent el 
que a partir d'ara es denominaran Jornades Memorial Democràtic de la UPC, en total sintonia 
amb la imminent creació, per llei del Parlament de Catalunya, del Memorial Democràtic. Tal 
com s'ha anunciat, es tractarà d'una institució de la Generalitat de Catalunya que retrà 
homenatge a l'antifranquisme i, alhora, als valors i les tradicions polítiques i culturals que 
permeten comprendre el llarg i costós procés històric que ha fonamentat la nostra democràcia, 
la Constitució i l'Estatut. 
 Una de les més eficaces maneres de demostrar el suport actiu de la UPC a aquest 
noble projecte i de reforçar el nostre compromís amb la nostra societat i amb el nostre temps 
és precisament la consolidació d'aquestes Jornades a la UPC. Per acord del Consell de 
Direcció de la UPC, serà la Càtedra de Tècnica i Cultura l’encarregada de planificar i 
organitzar cada any aquesta activitat.  
 
 
12. Activitats singulars 
 
12.1. Trobades internacionals de tècnica i cultura 
 
 Amb la finalitat de sentir personalment algunes de les persones internacionalment més 
rellevants en aquest camp, es proposa celebrar, amb caràcter bianual, unes trobades en les 
quals, a més de les intervencions dels convidats forans, hi hagi l’oportunitat, per als membres 
de la UPC, de posar en comú els treballs i les reflexions elaborats entre una trobada i l’altra. 
Els textos presentats serien editats més tard en la col·lecció "Tècnica i Cultura". 
 
12.2. L’exposició "Esteve Terradas" (gener-abril 2004) 
 
 El 28 de gener de 2004 es va inaugurar solemnement l’exposició “Esteve Terradas Illa 
(1883-1950). Enginyeria, arquitectura i ciència al segle XX”, promoguda per Enginyeria 
Arquitectura La Salle, amb la participació de diferents entitats, de les quals s’ha de destacar la 
Universitat Politècnica de Catalunya i la seva Càtedra de Tècnica i Cultura. L’exposició 
presentà les contribucions d’aquesta figura, tant en el camp de la renovació de l’ensenyament 
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científic i tècnic com en projectes tan destacats com la construcció del Metropolità 
Transversal de Barcelona (1923-1926) o la direcció de l'Institut Nacional de Tècnica 
Aeronàutica (1942-1950), del qual va ser el primer president, passant per la construcció de la 
central termoelèctrica de Compostilla, a Ponferrada, a càrrec d'Endesa, empresa de la qual 
també va ser el primer president. L’exposició tractà així mateix de la seva intervenció en la 
telefonia, tant en la creació de la xarxa de la Mancomunitat de Catalunya com en l’etapa que 
va ser president de la Companyia Telefònica Nacional d’Espanya (1929-1930). 
  El seguiment d’aquest personatge permet, doncs, explicar i valorar molts dels 
desenvolupaments científics i tècnics del segle XX, a Espanya i al món. En aquest sentit, 
l’exposició oferiria una perspectiva històrica per apropar el públic a les realitzacions 
tecnològiques recents. Com s’ha dit, l’exposició, que es clausurà el 15 d’abril, comptà amb la 
col·laboració de la UPC, que va acordar fa tres anys que Antoni Roca Rosell hi participés en 
qualitat de vicecomissari. Roca Rosell ha dedicat un bon nombre d’estudis a Esteve Terradas, 
des del 1977, quan va participar en la recuperació del Fons Terradas, avui conservat a 
l’Institut d'Estudis Catalans i a la Biblioteca de Catalunya. 
 
 
13. Resum de propostes 
 
a) Apostar per la Història de la Ciència i de la Tècnica com a element preferent per realitzar 
la tasca de sensibilització entorn als valors culturals de la tècnica. 
Integrar al sí de la Càtedra el patrimoni intel·lectual i les potencialitats docents i 
investigadores que ofereix el Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica de la UPC. 
 
b) Engegar, mitjançant la coordinació i la complementació de l’oferta actual d’assignatures de 
lliure elecció, un diploma de tècnica i cultura. 
 
c) Preparar un programa de culturització de les assignatures impartides a la UPC. 
L’objectiu és que en totes les assignatures que sigui possible 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. 
 
d) Aprofundir en la recerca en tècnica i cultura. 
La Càtedra de Tècnica i Cultura ha d’assumir la recerca sobre les relacions entre tècnica i 
cultura en tots els aspectes, tant des de la perspectiva històrica com des de la de l’anàlisi de la 
situació actual. La recerca serà necessàriament interdisciplinària i s’haurà de realitzar en 
col·laboració amb els nuclis existents a la UPC i s’haurà de projectar sobre els grups de 
recerca en aquesta qüestió existents en el món acadèmic català i espanyol i, en general, en la 
comunitat científica internacional. 
 
e) Elaborar el web de la Càtedra de Tècnica i Cultura. 
 
f) Engegar, a Edicions UPC, la col·lecció "Tècnica i Cultura". 
Es proposa que Edicions UPC realitzi una anàlisi econòmica del projecte de publicació de la 
nova col·lecció “Tècnica i Cultura”, obres editades de manera senzilla i econòmica, a l’abast 
del professorat i dels estudiants. La col·lecció inclouria traduccions d’obres notables que 
hagin aparegut recentment en altres països, així com la reedició d’algunes obres clàssiques, 
d’interès i validesa permanents, i que avui són introbables.  
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g) Preparar un primer cicle de conferències “Tècnica, Cultura i Ciutadania”. 
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 biotecnologies, el canvi climàtic, la 
contaminació química i acústica, el tràfic i la ciutat, etc. Aquestes conferències es 
pronunciarien a la Universitat, 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 (com per exemple, al CCCB, amb el qual estem en converses per 
impartir el primer cicle). 
 
h) Preparar i oferir un programa de cursos d’extensió en la línia de “La formació tècnica del 
ciutadà conscienciat”. 
 
i) Preparar i oferir cursos per als professors de tecnologia de l’ensenyament secundari. 
 
j) Preparar i oferir el curs “Tècnica i Cultura. Una perspectiva històrica”, dirigit al personal 
dels museus tècnics 
 
k) A través del programa UITWIN, establir llaços sòlids de col·laboració amb les demés 
Càtedres UNESCO i amb altres institucions que estiguin animades d’objectius semblants als 
de la Càtedra de Tècnica i Cultura. 
 
l) Planificar i organitzar cada any la Jornada Memorial Democràtic de la UPC. 
 
 
 
 Guillermo Lusa Monforte 
Coordinador de la Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura de la UPC 
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ANNEX DOCUMENTAL 
 
 
 

Per exemplificar i concretar algunes de les propostes formulades i per posar encara 
més de manifest les principals idees exposades en aquesta memòria, s’inclouen en l’annex els 
documents següents: 
 
 
1. Editorial del volum III (1999) de la revista Quaderns d'Història de l'Enginyeria, redactat 
per Guillermo Lusa Monforte i Antoni Roca Rosell.  
 
2. Programa del curs “Tecnología y Cultura”, impartit per Guillermo Lusa Monforte a la 
Universitat d'Estiu de Girona (1999). 
 
3. Programa de l’assignatura “Historia de la Técnica y de la Cultura Industrial”, de la titulació 
Graduat Superior en Disseny, impartida per Guillermo Lusa Monforte i Antoni Roca Rosell el 
2002. 
 
4. Programa d’un curs “Tecnologia i Cultura en la Cruïlla”, dirigit a professors de tecnologia 
d’ensenyament secundari, elaborat per Antoni Roca Rosell. 
 
5. Relació d’algunes obres que formarien part de la col·lecció “Tècnica i Cultura”. 
 
6. Volum VI de la revista Quaderns d’Història de l’Enginyeria i número 14 de la publicació 
Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona. 
 
7. Publicació de les II Jornades Memorial Democràtic de la UPC. 


