
Membres emèrits

Són membres emèrits les persones que, havent estat membres numeraris, per raó de l’e-

dat són exonerables de les obligacions institucionals, d’acord amb el Reglament de règim

interior. Els membres emèrits són els numeraris que han complert setanta anys d’edat,

que durant el curs 2004-2005 han estat els següents:

Secció Històrico-Arqueològica

Santiago Riera i Tuèbols

ascut a Barcelona l’any 1935. Doctor

en enginyeria (1973) i llicenciat en història contemporània (1981), actualment és profes-

sor titular al Departament d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona.

Ha publicat en diverses revistes especialitzades en la matèria i en revistes d’alta

divulgació. Ha assistit a nombrosos congressos nacionals, estatals i estrangers. Assessor

del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i de l’Institut de Tecnoètica,

forma part del col.lectiu d’àmbit europeu (no institucionalitzat) Le Collège Invisible.

Actualment, és l’investigador principal del grup L’Home i el Ferro, reconegut per

la Universitat de Barcelona i la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tec-

nològica (CIRIT). La seva activitat de recerca se centra en la història de la ciència i de la

tècnica.

És l’autor, entre d’altres, de Síntesi d’història de la ciència catalana (1983); Mon-

turiol, una vida apassionant, una obra apassionada (1986); Ciència i tècnica a la Il.lus-

tració: Francesc Salvà i Campillo (Premi Lluís Sayé 1983 de l’Acadèmia de Medicina; pu-
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blicada el 1985); Dels velers als vapors (1993); Quan el vapor movia els trens (1998). Ha

escrit també assaig; les obres més conegudes en aquest camp són Més enllà de la cultura

tecnocientífica (Premi a la Creativitat i a la Investigació, Fundació Enciclopèdia Catala-

na, 1991; publicat el 1994) i Origen i evolució de l’Univers: breu història de la cosmolo-

gia (1996). Ha col.laborat en diverses obres col.lectives.

A més dels premis ja indicats, ha merescut la Medalla de la Ciutat de Barcelona

per la tasca de recuperació del patrimoni industrial i el Premi Divulga del Museu de la

Ciència de Barcelona el 1981.

Pel seu prestigi ha estat membre del jurat del Premi d’Arqueologia Científica i In-

dustrial del Ministeri d’Educació i Cultura els anys 1986, 1987 i 1988, alhora que mem-

bre del jurat del Premi de Recerca de la Generalitat de Catalunya sobre l’home i els pro-

cessos productius el 1986 i el 1992.

Va ser president de la Secció d’Enginyeria de la Societat Catalana de Ciències Fí-

siques, Químiques i Matemàtiques entre 1979 i 1983 i de la Societat Catalana d’Estudis

Històrics el 1990 i el 1991.

Resum del text llegit pel senyor Albert Balcells i González en el Ple del dia 8 d’a-

bril de 2002
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