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EMILI BAYÓN DEL PUERTO 
 

(Manlleu, 1959) 
 
Llicenciat en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona, i graduat 
per l’Institut Jaume Vicens Vives de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona 
amb una recerca sobre el catalanisme de finals del segle XIX. Ha estat, 
successivament, becari de la Generalitat (1992/96), professor ajudant 
d’Història Contemporània a la Universitat Pompeu Fabra (1996/97); i 
professor associat (1997/99) de la mateixa universitat. Entre 1992 i 1998 va 
formar part del “Grup d’Estudis sobre Història dels Intel·lectuals de l’Ateneu 
Barcelonès”. Des de 1995 forma part del grup de professors d’Història de 
l’Escola de Policia de Catalunya. També ha impartit cursos sobre història 
moderna i contemporània de Catalunya, i patrimoni industrial català, així com 
conferències sobre història de Catalunya, història de la dona, fotohistòria i 
literatura hispanoamericana. Ha coordinat, per encàrrec de la Fundació “la 
Caixa”, seminaris sobre art contemporani (1996/97). Col·laborador del Museu 
Etnològic de Barcelona, va ser comissari de documentació de l’exposició Alí 
Bei, un pelegrí català per terres de l’Islam (1996). Ha participat com a ponent 
en cursos, jornades i congressos sobre patrimoni industrial a Barcelona, 
Terrassa, Sabadell, Girona, Arbúcies, Manlleu, Torelló,  Vic i Tortosa. Entre 
1999 i 2003 va coordinar l’equip de treball del projecte del Museu Industrial 
del Ter, Can Sanglas de Manlleu, i ha estat membre de la comissió de 
directors del sistema del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de 
Catalunya. Membre de la “Comissió del 150è aniversari de les Colònies 
Industrials” el 2006. Ha publicat treballs sobre catalanisme, obrerisme, 
patrimoni industrial i art i cultura contemporània. Actualment és responsable 
de l’Àrea de Patrimoni del Museu Industrial del Ter a Manlleu, col·labora amb 
publicacions periòdiques (El Ter, El 9 Nou, Descobrir Catalunya), i participa 
habitualment en programes i debats televisius i radiofònics sobre temes 
d’història, cultura i actualitat política a diversos mitjans de comunicació. Gavà, 
El 9TV.... 
 
(biografia redactada per l’autor) 
 
 
 


