
 

 

 

dimarts 5 de febrer de 2019 (1/ 2019) : Ple Ordinari i Ple Extraordinari (elecció acadèmics 

corresponents) 

Relació dels acords presos : 

 Aprovació de l’acta anterior. 

 S’aprova el compte de resultats de l’any 2018   

 S’acorda felicitar al Dr. Corbella, al retirar-se com director de la Revista Gimbernat, 
per la immensa tasca realitzada.   

 Queda proclamat Acadèmic d’Honor el Dr. Günter Breithard. 

 Queden proclamats Acadèmics Corresponents : els  Drs.  Àlvar Agustí i Ga. Navarro,  
Amàlia Lafuente i Flo,  Jordi Bruix i Tudó,  Joaquim Fernández i Solà,  Camil Castelo-
Branco i Flores, Lluís Grande i Posa,  Jaume Casas i Pla, Xavier Sierra i Valentí,  Jaume 
Barbé i Illa, i  Felipe Rodríguez de Castro. 

 
 
dimarts 2 d’abril de 2019 (2/ 2019) : Ple Ordinari i Ple Extraordinari (renovació parcial de la Junta 

de Govern, elecció acadèmics numeraris) 

Relació dels acords presos : 

 Aprovació de l’acta anterior. 

 S’aprova la renovació de la Junta de Govern, confirmant-se els càrrecs previs, i 
incorporant el Dr. Jordi Sierra i Gil com nou secretari d’actes. Vicepresident, Miquel 
Vilardell i Tarrés ; secretari general, Jordi palés i Argullós ; Secretari d’actes, Jordi sierra 
i Gil ; Bibliotecari-Arxiver, Lluís Guerrero i Sala ; Vocal, Antoni Esteve i Cruella.   

 Queden proclamats Acadèmics Electes :                          
Dra. Francesca Pons i Pons (Sec. 1a), Dr. Vicent Fonollosa i Pla (Sec. 2a), Dra. 

Montserrat Espuña i Pons (Sec. 3a), i Dr. Antoni Trilla i García (Sec. 4a.). 

 

dimarts 9 de juliol de 2019 (3/ 2019) : Ple Ordinari  

Relació dels acords presos : 

 Aprovació de l’acta de la sessió del Ple anterior. 

 Aprovació del “Document de protecció de dades” dels acadèmics de la RAMC. 

 Aprovació del nombre de places a convocar en 2020 d’acadèmics numeraris i 
corresponents. 

 S’aproven les propostes de modificació del estatut i del reglament.  



 Elaboració d’una normativa sobre com vestir en els actes públics de la RAMC aplicable 

a acadèmics i ponents. 

 

 

 

dimarts 10 de Desembre de 2019 (4/2019) : Ple Ordinari i Extraordinari (aprovació modificació 

Estatuts i Reglament) 

Relació dels acords presos : 
 

 Aprovació de l’acta de la sessió del Ple anterior. 

 Aprovació del Pressupost de la RAMC i FPV per l’any 2020. 

 Aprovació del nomenament del Dr. Carles Hervàs com a Secretari de la Secció 

 Aprovació del document sobre Pseudoteràpies. 

 Aprovació de les modificacions dels Estatuts i Reglament de la RAMC en el Ple 

Extraordinari 

 

 


