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Acosta	  Rizo,	  Carlos El	  patrimoni	  de	  l’enginyeria	  industrial	  a	  Barcelona.	  Una	  perspec<va	  des	  dels	  orígens. 06.	  Instruments	  cienBfics	  i	  museus	  de	  ciència	  (P.	  Ruiz	  Castell)
Acosta	  Rizo,	  Carlos Inventari	  històric	  d’instruments	  cienBfics	  i	  tècnics	  de	  la	  EUETIB:	  Història	  del	  patrimoni	  cienBfic	  i	  tècnic	  de	  la	  Secció	  d’Electrotècnia. 06.	  Instruments	  cienBfics	  i	  museus	  de	  ciència	  (P.	  Ruiz	  Castell)
Aguirre-‐Marco,	  Carla	  Pilar Marañón	  en	  El	  Imparcial.	   07.	  La	  medicina	  i	  les	  seues	  representacions	  (J.	  L.	  Fresquet)
Alfonso,	  Mireia POSTER.	  Creació	  d'una	  fitxa	  tècnica	  de	  conservació	  i	  restauració	  de	  material	  cienBfic	  històric.	   06.	  Instruments	  cienBfics	  i	  museus	  de	  ciència	  (P.	  Ruiz	  Castell)
Aragon,	  Ferran Natura	  i	  pàtria:	  el	  catalanisme	  i	  el	  Museu	  de	  Ciències	  Naturals	  de	  Barcelona	  1907-‐1923. 01.	  Ciència	  i	  iden<tat	  nacional	  (X.	  Guillem	  i	  J.	  L.	  Barona)
Arrizabalaga,	  Jon Construïnt	  l'imaginari	  humanitarista	  en	  la	  guerra:	  la	  Creu	  Roja	  en	  les	  cròniques	  de	  Saturnino	  Giménez	  Enrich	  sobre	  les	  guerres	  civils	  del	  Sexeni	  Revolucionari. 05.	  El	  periodisme	  mèdic	  i	  cienBfic:	  ciència,	  intervenció	  social	  i	  estratègia	  professional	  (A.	  Mülberger	  i	  À.	  MarBnez	  Vidal)
Báguena,	  María	  José La	  presencia	  y	  el	  significado	  de	  la	  información	  sobre	  poliomieli<s	  en	  los	  bole<nes	  de	  las	  sociedades	  regionales	  de	  pediatría	  durante	  el	  franquismo. 05.	  El	  periodisme	  mèdic	  i	  cienBfic:	  ciència,	  intervenció	  social	  i	  estratègia	  professional	  (A.	  Mülberger	  i	  À.	  MarBnez	  Vidal)
Ballester,	  Rosa La	  presencia	  y	  el	  significado	  de	  la	  información	  sobre	  poliomieli<s	  en	  los	  bole<nes	  de	  las	  sociedades	  regionales	  de	  pediatría	  durante	  el	  franquismo. 05.	  El	  periodisme	  mèdic	  i	  cienBfic:	  ciència,	  intervenció	  social	  i	  estratègia	  professional	  (A.	  Mülberger	  i	  À.	  MarBnez	  Vidal)
Balltondre,	  Mònica Campanyes	  per	  a	  la	  cura	  de	  la	  ment	  dins	  la	  Revista	  Médica	  de	  Barcelona.	   05.	  El	  periodisme	  mèdic	  i	  cienBfic:	  ciència,	  intervenció	  social	  i	  estratègia	  professional	  (A.	  Mülberger	  i	  À.	  MarBnez	  Vidal)
Baratas,	  Alfredo La	  inves<gación	  farmacéu<ca	  en	  los	  Ins<tutos	  del	  CSIC:	  el	  Ins<tuto	  de	  Farmacognosia	  ´José	  Celes<no	  Mu<s'. 02.	  Ciència	  i	  medicaments	  a	  l’Espanya	  autàrquica	  (R.	  Dominguez	  Vilaplana	  i	  A.	  González	  Bueno)
Barberà,	  David La	  representació	  dels	  híbrids	  en	  les	  tecnologies	  mèdiques:	  el	  cas	  del	  disc	  intervertebral	  ar<ficial. 06.	  Instruments	  cienBfics	  i	  museus	  de	  ciència	  (P.	  Ruiz	  Castell)
Barca	  Salom,	  Francesc Noves	  tècniques	  de	  calefacció	  a	  la	  Barcelona	  de	  la	  segona	  meitat	  del	  segle	  XIX. 06.	  Instruments	  cienBfics	  i	  museus	  de	  ciència	  (P.	  Ruiz	  Castell)
Barceló	  Prats,	  Josep El	  periodismo	  médico	  y	  su	  influencia	  en	  la	  sociedad	  tarraconense	  de	  finales	  de	  siglo	  XIX	  a	  través	  de	  los	  doctores	  Ramón	  Nolla	  i	  Ángel	  Rabadà. 05.	  El	  periodisme	  mèdic	  i	  cienBfic:	  ciència,	  intervenció	  social	  i	  estratègia	  professional	  (A.	  Mülberger	  i	  À.	  MarBnez	  Vidal)
Barona,	  Josep	  Lluís Ciència	  i	  cultura	  en	  guerra:	  l'Ins<tut	  d'Estudis	  Valencians	  (1937-‐1939). 01.	  Ciència	  i	  iden<tat	  nacional	  (X.	  Guillem	  i	  J.	  L.	  Barona)
Batlló,	  Josep L’inici	  de	  la	  previsió	  meteorològica	  regional	  mediterrània:	  el	  cas	  del	  Servei	  Meteorològic	  de	  la	  Federació	  Agrària	  de	  Llevant	  (1911-‐1936). 10.	  Ciència	  i	  ins<tucions	  al	  món	  contemporani	  (C.	  Puig	  Pla)
Berenguer	  Clarià,	  Joaquim Tomàs	  Cerdà:	  transmissor	  de	  la	  “nova	  ciència”	  a	  la	  Barcelona	  del	  segle	  XVIII. 12.	  X	  Jornada	  sobre	  la	  Història	  de	  la	  Ciència	  i	  l’Ensenyament	  (M.	  R.	  Massa	  i	  P.	  Grapí)
Berjoan,	  Nicolas CienBfics,	  intel·∙lectuals	  i	  pàtria	  al	  Rosselló	  contemporani.	  Una	  aproximació	  històrica. 01.	  Ciència	  i	  iden<tat	  nacional	  (X.	  Guillem	  i	  J.	  L.	  Barona)
Bernabeu-‐Mestre,	  Josep Salut	  pública	  i	  compromís	  polí<c:	  el	  posicionament	  de	  l'Acadèmia	  d'Higiene	  de	  Catalunya	  a	  través	  de	  la	  revista	  VIDA	  (1904-‐1906). 01.	  Ciència	  i	  iden<tat	  nacional	  (X.	  Guillem	  i	  J.	  L.	  Barona)
Bernat,	  Pasqual Una	  literatura	  a	  la	  recerca	  d'autor.	  El	  cas	  de	  Jules	  Vernes	  i	  la	  "novel·∙la	  de	  la	  ciència". 04.	  La	  ciència	  i	  la	  seua	  història	  dins	  la	  ficció	  literària	  (P.	  Bernat	  i	  C.	  Gámez)
Berniell,	  Laura Roberto	  Arlt,	  la	  ciencia	  y	  el	  comienzo	  de	  una	  escritura. 04.	  La	  ciència	  i	  la	  seua	  història	  dins	  la	  ficció	  literària	  (P.	  Bernat	  i	  C.	  Gámez)
Bertomeu	  Sánchez,	  José	  Ramón L’esquelet	  de	  la	  vídua	  Houet:	  Frenologia	  i	  medicina	  forense	  al	  primer	  terç	  del	  segle	  XIX. 09.	  Química	  i	  medicina	  legal	  (J.R.	  Bertomeu)
Blanes	  Nadal,	  Georgina Patentes,	  formación	  industrial	  e	  inicia<vas	  empresariales	  de	  sustrato	  químico	  en	  la	  ciudad	  de	  Alcoy	  a	  finales	  del	  siglo	  XIX. 10.	  Ciència	  i	  ins<tucions	  al	  món	  contemporani	  (C.	  Puig	  Pla)
Bonet	  Safont,	  Juan	  Carlos La	  sofrología	  en	  España	  (1960-‐2001),	  un	  analisis	  de	  las	  rupturas	  y	  creaciones	  de	  las	  	  fronteras	  de	  la	  ciencia	  y	  las	  relaciones	  entre	  poder	  y	  conocimiento. 07.	  La	  medicina	  i	  les	  seues	  representacions	  (J.	  L.	  Fresquet)
Caballer	  i	  Vives,	  M.	  Cinta Presència	  de	  matemà<cs	  catalans	  a	  la	  Revista	  Trimestral	  de	  Matemá9cas	  (1901-‐1906).	   05.	  El	  periodisme	  mèdic	  i	  cienBfic:	  ciència,	  intervenció	  social	  i	  estratègia	  professional	  (A.	  Mülberger	  i	  À.	  MarBnez	  Vidal)
Calvo,	  Emilia La	  transmissió	  del	  corpus	  ptolemaic	  a	  l’Europa	  Renaixen<sta	  a	  través	  d’al-‐Baxani	  i	  Plató	  de	  Tívoli. 03.	  La	  ciència	  àrab	  en	  les	  fronteres	  dels	  coneixements	  i	  les	  cultures	  (R.	  Puig	  i	  M.	  Forcada)
Camós,	  AgusB Antoni	  MarB	  Franquès:	  la	  construcció	  d’un	  mite	  de	  la	  ciència	  catalana? 01.	  Ciència	  i	  iden<tat	  nacional	  (X.	  Guillem	  i	  J.	  L.	  Barona)
Carandell	  Baruzzi,	  Miquel Proves	  provocadores”:	  Niede	  Guidon,	  Pedra	  Furada	  i	  els	  “grans	  secrets”	  dels	  primers	  americans. 01.	  Ciència	  i	  iden<tat	  nacional	  (X.	  Guillem	  i	  J.	  L.	  Barona)
Carrasco	  Nicola,	  Nemrod El	  discurs	  de	  l’energia. 04.	  La	  ciència	  i	  la	  seua	  història	  dins	  la	  ficció	  literària	  (P.	  Bernat	  i	  C.	  Gámez)
Casafont	  Ribera,	  Miquel El	  Dispensari	  An<tuberculós	  de	  Barcelona;	  un	  edifici	  singular. 08.	  La	  salut	  i	  les	  seues	  ins<tucions	  (J.	  Bernabeu)
Castells,	  Marina Una	  ac<vitat	  argumenta<va	  sobre	  electrostà<ca	  basada	  en	  textos	  d’història	  de	  la	  ciència. 12.	  X	  Jornada	  sobre	  la	  Història	  de	  la	  Ciència	  i	  l’Ensenyament	  (M.	  R.	  Massa	  i	  P.	  Grapí)
Casulleras,	  Josep Astrolabis,	  taules	  i	  algoritmes. 03.	  La	  ciència	  àrab	  en	  les	  fronteres	  dels	  coneixements	  i	  les	  cultures	  (R.	  Puig	  i	  M.	  Forcada)
Černá,	  Jana La	  influencia	  del	  saber	  espańol	  sobre	  la	  idea	  baconiana	  de	  clasificación	  e	  ins<tucionalización	  de	  las	  ciencias. 11.	  Ciència	  medieval	  i	  moderna	  (J.	  Pardo	  Tomás)
Cerveró,	  	  Josep	  Maria Una	  ac<vitat	  argumenta<va	  sobre	  electrostà<ca	  basada	  en	  textos	  d’història	  de	  la	  ciència. 12.	  X	  Jornada	  sobre	  la	  Història	  de	  la	  Ciència	  i	  l’Ensenyament	  (M.	  R.	  Massa	  i	  P.	  Grapí)
Cifuentes	  i	  Comamala	  ,	  Lluís Menescalia	  i	  promoció	  social:	  la	  possessió	  d’obres	  especialitzades	  a	  la	  Corona	  d’Aragó	  (segles	  XIV-‐XVI). 11.	  Ciència	  medieval	  i	  moderna	  (J.	  Pardo	  Tomás)
Clemente,	  Carme POSTER.	  Creació	  d'una	  fitxa	  tècnica	  de	  conservació	  i	  restauració	  de	  material	  cienBfic	  històric.	   06.	  Instruments	  cienBfics	  i	  museus	  de	  ciència	  (P.	  Ruiz	  Castell)
Comes,	  Rosa La	  transmissió	  del	  corpus	  ptolemaic	  a	  l’Europa	  Renaixen<sta	  a	  través	  d’al-‐Baxani	  i	  Plató	  de	  Tívoli. 03.	  La	  ciència	  àrab	  en	  les	  fronteres	  dels	  coneixements	  i	  les	  cultures	  (R.	  Puig	  i	  M.	  Forcada)
Comissió	  d’Instruments	  Cien>fics La	  Comissió	  d’Instruments	  CienBfics	  i	  el	  projecte	  COMIC:	  situació	  actual	  i	  perspec<ves	  de	  futur. 06.	  Instruments	  cienBfics	  i	  museus	  de	  ciència	  (P.	  Ruiz	  Castell)
Corral	  Guillé,	  Gustavo Robots,	  cabinas	  de	  vuelo	  y	  modelos	  representando	  al	  hombre	  en	  el	  nuevo	  modelo	  exposi<vo	  del	  Natural	  History	  Museum	  de	  Londres. 06.	  Instruments	  cienBfics	  i	  museus	  de	  ciència	  (P.	  Ruiz	  Castell)
Cozzoli,	  Daniele El	  discurs	  de	  la	  penicil·∙lina	  a	  l'Espanya	  de	  l’autarquia:	  el	  cas	  de	  la	  Leopenicilina. 02.	  Ciència	  i	  medicaments	  a	  l’Espanya	  autàrquica	  (R.	  Dominguez	  Vilaplana	  i	  A.	  González	  Bueno)
Cuenca	  Lorente,	  Mar Construint	  una	  disciplina:	  El	  Compendio	  de	  Toxicología	  de	  Pere	  Mata	  i	  Fontanet	  (1811-‐1877).	   09.	  Química	  i	  medicina	  legal	  (J.R.	  Bertomeu)
De	  las	  Heras	  Salord,	  Jaime El	  asiento	  en	  la	  Manchuela	  albacetense. 07.	  La	  medicina	  i	  les	  seues	  representacions	  (J.	  L.	  Fresquet)
Díaz-‐Fajardo,	  Montserrat Conjunciones	  planetarias:	  su	  uso	  astrológico	  en	  el	  Magreb	  de	  los	  siglos	  XIV	  y	  XV. 03.	  La	  ciència	  àrab	  en	  les	  fronteres	  dels	  coneixements	  i	  les	  cultures	  (R.	  Puig	  i	  M.	  Forcada)
Dols,	  Nicolau Els	  inicis	  de	  la	  lingüís<ca	  catalana.	  Els	  cienBfics	  de	  les	  Illes	  Balears	  i	  la	  seva	  contribució	  a	  la	  creació	  del	  llenguatge	  cienBfic	  i	  tècnic	  català	  (1876-‐1936). 01.	  Ciència	  i	  iden<tat	  nacional	  (X.	  Guillem	  i	  J.	  L.	  Barona)
Domènech	  Blanco,	  Josep	  Lluís Els	  llibres	  de	  text	  de	  batxillerat	  introdueixen	  de	  forma	  adequada	  els	  models	  atòmics	  de	  Thomson	  i	  Rutherford? 12.	  X	  Jornada	  sobre	  la	  Història	  de	  la	  Ciència	  i	  l’Ensenyament	  (M.	  R.	  Massa	  i	  P.	  Grapí)
Doménech	  Climent,	  Nuria La	  higiene	  y	  su	  divulgación.	  Nota	  de	  inves<gación	  sobre	  la	  revista	  Higia	  (1935-‐1938). 08.	  La	  salut	  i	  les	  seues	  ins<tucions	  (J.	  Bernabeu)
Domínguez	  Vilaplana,	  Rafaela La	  presència	  del	  consorci	  I.G.	  Farbenindustrie	  AG	  al	  sector	  industrial	  químic:	  anàlisi	  de	  la	  seva	  pervivència	  en	  els	  primers	  anys	  del	  franquisme. 02.	  Ciència	  i	  medicaments	  a	  l’Espanya	  autàrquica	  (R.	  Dominguez	  Vilaplana	  i	  A.	  González	  Bueno)
Domínguez,	  MarB Errors	  comuns	  botànics	  en	  literatura. 04.	  La	  ciència	  i	  la	  seua	  història	  dins	  la	  ficció	  literària	  (P.	  Bernat	  i	  C.	  Gámez)
Duran,	  Ferran Els	  inicis	  de	  la	  lingüís<ca	  catalana.	  Els	  cienBfics	  de	  les	  Illes	  Balears	  i	  la	  seva	  contribució	  a	  la	  creació	  del	  llenguatge	  cienBfic	  i	  tècnic	  català	  (1876-‐1936). 01.	  Ciència	  i	  iden<tat	  nacional	  (X.	  Guillem	  i	  J.	  L.	  Barona)
Duran,	  Xavier C.P.	  Snow	  a	  la	  ficció:	  el	  debat	  sobre	  les	  dues	  cultures	  en	  novel·∙les	  de	  Lodge,	  Powers	  i	  Mcewan. 04.	  La	  ciència	  i	  la	  seua	  història	  dins	  la	  ficció	  literària	  (P.	  Bernat	  i	  C.	  Gámez)
Esplugues	  Pellicer,	  Josep	  Xavier Salut	  pública	  i	  compromís	  polí<c:	  el	  posicionament	  de	  l'Acadèmia	  d'Higiene	  de	  Catalunya	  a	  través	  de	  la	  revista	  VIDA	  (1904-‐1906). 01.	  Ciència	  i	  iden<tat	  nacional	  (X.	  Guillem	  i	  J.	  L.	  Barona)
Estapé	  Egea,	  Marc Seroteràpia,	  an<biò<cs	  i	  autarquia:	  Les	  “an<galles”	  davant	  “la	  droga	  miraculosa”. 02.	  Ciència	  i	  medicaments	  a	  l’Espanya	  autàrquica	  (R.	  Dominguez	  Vilaplana	  i	  A.	  González	  Bueno)
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