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Secció de Ciències i Tecnologia

Membres numeraris

Albert Gras i Martí

lbert Gras i Martí, nascut el 1951, és ca-

tedràtic de Física Aplicada de la Universitat d’Alacant des de l’any 1986. Es va llicenciar

en físiques l’any 1974 per la Universitat de València i va obtenir el grau de doctor a la

Universitat Complutense de Madrid el 1977.

El professor Gras ha excel.lit en el camp de la recerca científica i ha mostrat en tot

moment un compromís ferm amb els Països Catalans i amb la llengua catalana. Una cosa

i una altra el converteixen en un digne candidat a membre de l’Institut.

La trajectòria com a investigador de Gras i Martí té la singularitat d’haver abas-

tat successivament dos camps ben diferents entre si: el de l’estat sòlid, per una banda, i el

de la didàctica de la física i la química, per l’altra. Grosso modo, el primer camp fou con-

reat, amb resultats ben notables, en el període 1977-1988, mentre que el segon centra els

seus esforços d’investigador des d’aqueix mateix any fins a l’actualitat.

En el domini de la física de l’estat sòlid, el seu treball de recerca s’ha plasmat en 

la publicació de cent quinze treballs, la majoria en revistes científiques internacionals 

d’alt nivell. En aquest nombre de treballs cal afegir diverses publicacions en forma de

capítols de llibre o de publicacions internes. En consonància amb aquesta productivitat,

Gras i Martí ha figurat com a investigador responsable de nou projectes d’investigació

finançats, ha dirigit sis tesis doctorals, i ha estat conferenciant convidat en un congrés

internacional.

Alhora, el nostre candidat ha exercit d’àrbitre en nombroses revistes d’investiga-

ció, una com a professor visitant en una universitat nord-amerciana (Tennesse), i dues

estades més a sengles universitats, una de britànica i una altra de danesa. En aquestes es-
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tades llargues, cal afegir-ne d’altres de pocs mesos de duració a diverses universitats del

Regne Unit, Alemanya, Suècia, l’Argentina i Dinamarca.

Quant al domini de la didàctica de la física i la química, cal esmentar la publica-

ció de trenta-dos articles d’abast hispanoamericà, dos articles més de circulació interna, i

les publicacions que figuren en dotze llibres a banda. Alhora ha figurat com a investiga-

dor en dos projectes d’investigació finançats, ha dirigit una tesi doctoral (a més de les sis

esmentades en el camp de la física de l’estat sòlid), ha estat conferenciant convidat en dos

congressos internacionals, membre d’un comitè internacional i signant d’un contracte

d’assistència amb la Universitat Oberta de Catalunya.

A més de tota aquesta tasca investigadora, Gras i Martí no ha defugit en absolut

el seu compromís amb el Govern de la Universitat. En aquest moment, i des de 1993, és

director del Departament de Física Aplicada de la Universitat d’Alacant, en la qual fou

vicedegà de la Facultat de Ciències durant dos anys. Alhora, des de la seua universitat, ha

organitzat i participat en cursos i universitats d’estiu, tot com en congressos de la seua es-

pecialitat que han tingut lloc en la Universitat d’Alacant. Des de fa uns deu anys, però, el

professor Gras ha destacat com a dinamitzador d’una intensa activitat difusora i organit-

zadora en el camp de la didàctica de la física i la química, i ha sabut compaginar el trac-

tament col.lectiu dels problemes propis de la matèria amb la preocupació pel país i la llen-

gua. Així, des de 1995, és president de la meritòria Associació per a l’Ensenyament de 

la Física i de la Química Curie (AEFiQ-Curie), que va fundar ell mateix, i que enguany

ha realitzat les IX Jornades de Didàctica de la Física i de la Química, on alguns membres

de la nostra Secció van ser convidats com a ponents. En la mateixa direcció, el nostre

professor és president de l’Associació Universitària Joan Fuster (AUJF) de la Universitat

d’Alacant.

No fa gaire, arran d’una visita de l’equip directiu de la Societat Catalana de Física a

València, va oferir tota la col.laboració personal i de la xarxa cultural que promou a un pro-

jecte per a aprofundir en la presència d’aquesta societat i de la seua revista, Revista de Físi-

ca, en les contrades del País Valencià. En concret, va oferir de començar els tràmits perquè

els membres de la societat Curie tingueren una incorporació fàcil a la Societat Catalana de

Fisica. L’oferiment està pendent de rebre la resposta que permetria fer-lo efectiu.

En la Revista de Física ha publicat alguns dels seus articles sobre la didàctica de

la Física i en altres revistes del ram ha publicat en català quan les característiques de la

revista ho permetien.

Per tot això, els signants de la presentació a la Secció de Ciències i Tecnologia d’a-

quest candidat, tot com la mateixa Secció, que hi va votar favorablement, com encara al-

tres membres de l’Institut, que han mostrat el seu acord per escrit, han valorat molt posi-
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tivament el currículum d’Albert Gras i Martí, tot entenent que el professor Gras té mèrits

més que suficients per a ser candidat a membre de l’Institut. En conseqüència, presente

formalment la seua candidatura davant del Ple, mitjançant aquest escrit.

Text presentat pel senyor Ramon Lapiedra i Civera en el Ple del dia 12 de desem-

bre de 2005

Membre corresponent

Joan Genescà i Llongueras

oan Genescà i Llongueras va néixer a

Terrassa el 1949. Va cursar estudis d’enginyeria química a l’Institut Químic de Sarrià i es

va titular el 1976. Va fer el doctorat al mateix Institut, sota la direcció del professor Lluís

Victori, amb la tesi doctoral sobre el mecanisme i cinètica anòdica del pal.ladi en el medi

aquós. Durant els estudis de doctorat va col.laborar en el departament de Cristal.lografia

i Mineralogia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), des de 1977 fins a 1980.

El 1980 va fer camí cap a Mèxic, com a professor visitant a la Facultat de Quími-

ca de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM), on va posar en funcionament

el Laboratori d’Electroquímica.

El 1982 es casà amb Josefina de Gyves, professora de química, i fixà la seva resi-

dència a Mèxic, on va entrar a formar part del Departament d’Enginyeria Metal.lúrgica de

la UNAM, on, juntament amb Javier Ávila, que acabava d’arribar d’Oxford, va fundar el

Laboratori de Corrosió.

Fruit de l’experiència acumulada en aquest laboratori ha estat la sèrie de tres lli-

bres publicats pel Fondo de Cultura Económica a Mèxic, amb el títol Más allá del he-

rrumbre; el primer de la sèrie ja està en la tercera edició amb més de quaranta mil exem-

plars, i és un referent a Mèxic per als estudiants de batxillerat i d’universitat.
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