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PALÉS i ARGULLÓS, Jordi
Secretari General

1- MOVIMENT DEL PERSONAL ACADÈMIC 

Baixes

 Durant l’any 2019, l’Acadèmia ha hagut de la-

mentar la pèrdua de 5 acadèmics numeraris i un 

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Facultat 

de Medicina de la Universitat de Barcelona. Doc-

tor per la Facultad de Medicina de la Universidad 

Complutense de Madrid. Professor Agregat d’Ana-

-

cultat de Medicina de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, Director del Departament de Ciències 

Morfològiques, Cap de la Unitat d’Anatomia i Di-

rector del Departament de Ciències Morfològiques 

Catalans (Secció de Ciències Biològiques). Medalla 

(1986), Premi Emmanuel Kaplan dels Estat Units de 

ingressar a la RAMC, l’any 1996. La necrològica va 

ser llegida per l’Acadèmic Corresponent, Dr. Alfon-

so Rodríguez Baeza.

a Manresa l’any 1930. President de Laboratoris 

Dr. Esteve, S.A. i de la Fundació Dr. Antoni Este-

ve. Membre del Patronat de la Fundació Príncep 

d’Astúries. Vicepresident de l’Acadèmia de Ciènci-

President de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Ca-

períodes 1975-77 i 1987-89. Membre de la Junta 

 

 

 

 

Civil de Sanidad” i de la Creu de Sant Jordi de la 

Asesor para la Ciencia y la Tecnología” del 1987 al 

2001. Va ingressar a la RAMC l’any 1991. La seva 

Antoni Esteve i Cruella.

nas-

cut a Hostalets de Cervera (Segarra) el 2 de fe-

brer de 1935. Llicenciat en Medicina a la Facultat 

de Medicina de la Universitat de Barcelona l’any 

1960. Doctor en Medicina per la Universitat de 

Sevilla (Facultat de Medicina de Cadis) l’any 1962. 

Formació de postgrau a Hamburg (1963-64), Lon-

dres (1965) Uppsala (1968) i els USA (1970-1975) al 

Baylor College of Medicine, Houston (Texas). Pro-

fessor agregat de Ciències Fisiològiques a la UAB 

de la Facultat de Medicina de la UB des de 1986 

a la seva jubilació. Ha estat president de la Socie-

Treballà
i de la Medicina de l’Esport. Ingressà a la RAMC el 

2009. La seva necrològica va ser llegida per l’Acadè-

-

cut a Barcelona el 24 d’agost de 1931. Llicenciat 

en Medicina a la Universitat de Barcelona (1954). 

Doctor per la mateixa universitat amb Premi Extra-

de la Universitat de Saragossa (1971-1973) i de 

-

ció. Les seves línies de treball ha estat la cirurgia 

del càncer de laringe, tumors rinosinusals, clínica 

i propagació del tumors de rinofaringe, exploraci-
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RAMC l’any 1990. La seva necrològica va ser llegida 

per l’acadèmic corresponent Pere Clarós i Blanch.

a Barcelona l’any 1945. Llicenciat en Medicina per 

la Universitat de Barcelona. Especialista en Psiqui-

atria (1971) i Doctor per la mateixa universitat em 

1978. Professor Titular de Psiquiatria de la Facultat 

de Medicina de la  Universitat de Barcelona en 1980 

1996. Metge Adjunt de Psiquiatria de l’ Hospital 

Universitari Vall d’Hebron, Barcelona (1972-1977) i 

de l’Hospital Universitari de Bellvitge (1977-1980), 

Cap Clínic del Servei de Psiquiatria a l’Hospital 

Clínic (1980-89) i Cap del servei de Psiquiatria de 

l’Hospital de Bellvitge (1989-2008). President de 

la Sociedad Española de Psiquiatria (2005-2008). 

Acadèmic Corresponent de la RAMC l’any 2000. 

de Psiquiatria (1997–2005). Va ingressar a la RAMC 

-

Miquel Vilardell i Tarrés.

Barcelona l’any 1934. Llicenciat en Medicina per 

la Facultat de Medicina de la Universitat de Bar-

celona l’any 1956 i Doctor per la mateixa facultat 

el 1961. Formació post doctoral en Fisiologia i En-

docrinologia Experimental, a Hamburg (Alemanya, 

1957 al 1961), als Estats Units (Utah i Massachus-

sets, 1961-1964). L’any 1964 s’integra al Departa-

ment de Fisiologia de la Universitat Complutense 

de Madrid que dirigeix el professor Gallego de qui 

n’esdevé professor adjunt. L’any 1968 coordinador 

d’estudis de la Facultat de Medicina de la Univer-

sitat Autònoma de Barcelona (UAB), (1968-1971). 

-

cultat de Medicina de la Universitat Complutense 

de Madrid i Degà de la mateixa (1976-1982). Cate-

la UAB (1986-2004). L’any 1980, és president de la 

Conferència de Degans Europeus (AMDE) i, entre el 

-

-

Salut de la Generalitat de Catalunya, seguidament 

des d’on impulsa un gran nombre de projectes di-

rigits a la millora de la formació dels professionals 

sanitaris com ara la introducció de les avaluacions 

-

ment del Llibre Blanc de les Professions Sanitàri-

Essencials del Llicenciat de Medicina duta a terme 

Avaluació de Competències a les Facultats de Me-

dicina de les Universitats Catalanes. (AQ Catalu-

nya), o la creació de la revista d’educació mèdica 

FEM. Va ingressar a la RAMC com Acadèmic d’Ho-

nor l’any 2014. La seva necrològica va ser llegida 

-

cut a Barcelona el 12 d’ octubre de 1947. Doctor en 

Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona. 

Professor en el Màster d’Endoscòpia ginecològica 

organitzat per la Càtedra d’Obstetrícia i Gineco-

logia de l’Hospital Clínic de Barcelona. Professor 

en els cursos de post-grau i grau d’infermeria de 

Blanquerna. Va ingressar com a Acadèmic Corres-

ponent l’any 1977. La seva necrològica va ser lle-

Vicens.

Palma de Mallorca l’any 1924. Especialista en me-

dicina interna. Exercí a l’Hospital General de Palma, 

on fou cap de servei de medicina interna, durant 

24 anys, des d’on impulsà l’assistència, la docèn-

seu mestratge amb la instauració de l”Aula clínica 

Miquel Munar”. Professor de patologia mèdica, a 

la Facultat de Medicina de la Universitat Autòno-

ma de Barcelona, es doctorà per la Universitat de 

Barcelona, l’any 1965. Acadèmic corresponent de 

-

mia de les Illes Balears, el Dr. Munar va estar ho-

d’Andrade. La seva necrològica va ser llegida pel vi-
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cesecretari de la RAMIB, el Dr. Josep Francesc For-

 Cirur-

già. Doctorat per la Universitat de Barcelona, l’any 

1961. Va ingressar com Acadèmic Corresponent 

per Premi l’any 2007 al obtenir el Premi Lluís Sayé, 

de cirurgia de la Facultat de Medicina de Barce-

lona. Memòria de 25 anys de col·laboració (1951-

1976)”. Ha publicat records professionals i de la 

nissaga mèdica familiar a la revista Gimbernat. La 

seva necrològica fou llegida per la Dra. Edelmira 

Domènech.

Ingressos

-

meraris i un Acadèmic d’Honor

El 28 d’abril -

rari, el  Dr. Bonaventura Clotet i Sala el qual llegí el 

discurs prescrit pels Estatuts: “De la recerca sobre 

afecten a tota la societat”. Va ser respost per el 

El 16 de juny -

rari el Dr. Carles Hervás i Puyal el qual llegí el dis-

curs prescrit pels Estatuts, “La Reial Acadèmia de 

-

-

toriador”. 

Dr. Jacint Corbella i Corbella.

-

merari el Dr. Eduard Targarona i Soler el qual llegí 

el discurs prescrit pels Estatuts, -

 Va ser res-

-

dez Cruz. 

El 26 de novembre va ingressar com Acadèmic 

d’Honor el Dr. 

discurs prescrit pels Estatuts, “Personalized me-

Va ser respost per l’Acadèmic 

Pel que fa als acadèmics corresponents, en van 

ingressar 10 per elecció i 1 per premi.

El 9 d’abril ho van fer la Dra. Amalia Lafuente i 

Flo, -

-

cada

Francesc Jané i Carrencà, i el Dr. Ferran Barber i Illa, 

-

-

Esteve i Cruella.

 El 7 de maig, ho van fer el Dr. Jordi Bruix i Tudó 

que va llegir el treball:

 sent 

acollit per -

llach i López i el Dr. Joaquim Fernández i Solá que 

va llegir el treball “
 sent acollit per 

El 4 de juny ho van fer el Dr. Camil Castelo i Bran-

co que va llegir el treball 

 sent acollit per 

el Dr. Luis Grande i Posa que va llegir el treball “La 

sent acollit per l’Aca-

L’1 d’octubre ho van fer el Dr. Jaume Casas i Pla 

que va llegir el treball “
 sent acollit per 

treball 

 sent 

-

caró i Ballester 

-

ma.” -

di Gual i Sala i el Dr. Felipe Rodríguez de Castro que 

sent 
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acollit per l’Acadèmic Corresponent, Dr. Joan Mo-

nés i Xiol.

El 28 de maig ho va fer el Dr. Gonzalo Crespo i 

Conde el qual dissertà sobre el tema que va ser ob-

jecte del premi, atorgat conjuntament per la Reial 

Acadèmia de Medicina de Catalunya i la Fundació 

-

-

”. Va ser respost per el Dr. Fran-

cesc J. Moreso, Vicepresident de la Fundació Cata-

lana de Trasplantament.

Pas a la condició de membre emèrit

aprovada pel Ple l’any 2010, un acadèmic numerari 

de més de vuitanta anys d’edat va passar a la situ-

els drets però dispensats de les seves obligacions: 

Dr. Francesc Jané i Carrencà.

D’acord amb els Estatuts, el Ple de l’Acadèmia va 

-

es: sessions de govern i sessions solemnes.

El Ple de l’Acadèmia va celebrar 4 sessions de Ple 

(en els mesos de febrer, abril, juliol i desembre). En 

les diferents sessions es van prendre entre altres 

L’elecció com acadèmics numeraris de la Dra. 

Francesca Pons i Pons (Secció 1a), del Dr. Vicens 

Fonollosa i Pla (Secció 2a), de la Dra. Montserrat 

Espuña i Pons, (Secció 3a) i del Dr. Antoni Trilla i 

García (Secció 4a

L’elecció com acadèmics corresponents, la Dra. 

-

varro (Secció 1ª), els Drs. Jordi Bruix i Tudó, Ferrán 

Barbé i Illa, Joaquim Fernández i Solá, Felipe Rodrí-

guez de Castro (Secció 2a), els Drs. Camil Castelo i 

Branco i Luis Grande i Posa (Secció 3era) i els Drs. 

4rta).

L’aprovació de la convocatòria de 5 places d’aca-

dèmic numerari (2 per la secció 1era i una per cadas-

cuna de les altres) i 11 places d’Acadèmic Corres-

ponent (tres per la secció 1era i dos per cadascuna 

de les altres seccions.) 

L’aprovació del tancament de l’exercici de l’any 

2018. 

L’aprovació del pressupost de l’any 2020

Com a sessions solemnes, de caràcter públic, es 

El 28 de gener va tenir lloc la sessió pública inau-

gural de curs. En ella, el Secretari General, va pre-

-

a llegir el discurs de torn: -

”.

Seguidament, es va procedir al lliurament de 

medalles als Acadèmics Emèrits i a la proclamació 

dels guanyadors dels premis de l’any anterior i a la 

convocatòria dels corresponents al 2019.

 es va celebrar la sessió “IN 
en record dels acadèmics numera-

ris i corresponents traspassats durant l’any 2019 

abans esmentats. 

Finalment es van celebrar les sessions de recep-

ció de nous acadèmics esmentades prèviament.

El 12 de novembre es va celebrar la sessió com-

la medicina.

Centenari del naixement del Dr. Joan Obiols i 
Vié a càrrec de l’Acadèmic Corresponent Dr. Jordi 

Obiols i Llandrich.

Centenari del naixement del Dr. Francesc 
González i Fusté 

Jordi Palés I Argullós
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Centenari del traspàs del 

Méndez a càrrec de 
Corbella i Corbella.

es celebrà la sessió del Seminari 

d’Educació Mèdica sobre el tema: 

pre-

sentada i moderada pel Dr. Arcadi Gual i Sala, Aca-

del Dr. Andreu Segura i Benedito, Vocal del Consell 

de la Generalitat de Catalunya. Coordinador dels 

sobre el tema: “

i el Dr. José Ramón 

Repullo i Labrador: 

el tema: 

-

El dimarts , es va celebrar el 

“ -

” moderada pel Dr. Xavier 

Herrera, Cap de Servei d’Obstetrícia i Ginecologia, 

Hospital Clínic i Professor Titular de la Facultat de 

Medicina de Barcelona que tractà el tema: “ -

el Dr. Aureli 

Torné i Bladé, Cap de la Unitat de Ginecologia On-

-

i el Dr. Fran-

cesc Fàbregas i Gasol, 
-

-

El dimarts , es va celebrar 

la sessió de la Secció Primera moderada per l’Aca-

-

racedo, 
tractà el tema -

ta” y el Dr. Albert Biete i Solà, Acadèmic Correspo-

nent de la RAMC que tractà el tema: 

-

El dimarts , es va ce-

lebrar la sessió del Seminari d’Educació Mèdica 

-

-

. e 
la Facultad de Medicina de la Universidad Com-

tema:  del 
Dr. 
RAMC. que tractà el tema: 

 del , 

Acadèmic Corresponent de la RAMC que tractà 

el tema “
 , Acadèmic 

Corresponent de la RAMC. Ex–President de l’AMEE 

“ que tractà el tema -

 i del Dr. 

Arcadi Gual i Sala. 
que tractà el tema 

El dimarts , es va ce-

 moderada 

per el Dr. Josep M. Mascaró i Ballester, Acadèmic 

RAMC que tractà el tema: -

 del Dr. Pere Domingo i 

Pedrol de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau que 

tractà el tema: 

 del Dr. Bo-

RAMC que tractà el tema 

 i del Dr. Jordi Sierra i Gil, Aca-
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-

dres” .

El dimarts el Pare Fran-

cesc Xicoy SJ, dictà una conferència sobre el tema: 

Antoni Caralps i Riera, membre numerari emèrit 

de la RAMC.

va tenir lloc la 

Sessió de Cloenda de la 33a edició dels Seminaris: 

-

per a l’estudi del càncer de mama de la Universi-

tat Autònoma de Barcelona en col·laboració amb 

aquesta Reial Acadèmia de Medicina de Catalu-

nya, coordinat i moderat pel Dr. Eduard Escrich i 

Escriche, Acadèmic Corresponent i Director dels 

Seminaris. Va comptar amb la intervenció del Dr. 

Luis Paz Ares, -

versitat Complutense de Madrid), que va dictar la 

conferencia: “Medicina personalitzada en Oncolo-
gia. L’exemple del càncer de pulmó

El dilluns , va tenir lloc a 

la Reial Acadèmia de Farmàcia l’ Acte homenatge 

al Dr. Josep Esteve i Soler (1930-2019) organitzat 

La vida és una opor-
acte moderat pel Dr. Antoni Esteve i Cru-

ella amb els parlaments del President de la Reial 

Acadèmia de Farmàcia Dr. Jaume Casas, del Presi-

dent de la Reial Acadèmia de Medicina Dr. Josep 

A. Bombí, del Dr. Joan Uriach, amic, company d’es-

tudis, del Sr. Toni Vila Casas, amic i emprenedor, 

del Dr. Jorge Gallardo, amic, de la indústria, del Dr. 

Dra. Montserrat Esteve Presidenta de la Fundació 

Dr. Antoni Esteve.

El dimarts  va tenir lloc 

Guerra i Exili. Memòries 
d’un metge català a la sanitat militar republicana 

concentració

organitzada 

-

da pel Dr. Josep Antoni Bombi Latorre, President 

de Riquer i Permanyer (Historiador), Miquel Bru-

-

. Pelai Vilar i Puig 

(Metge) 

 es va celebrar la sessió 

-

tament amb la Escola Tècnica Superior d’Arquitec-

-

ció i la col·laboració d’Open Arms, en el marc del 

conveni signat entre la RAMC i l’ETSAB.

 es va celebrar con-

juntament amb Farmaindustria, la II Jornada sobre 
Innovació Incremental de medicaments. Innova-

, co-

de Farmaindustria, Dr. Antoni Esteve i Cruella. Van 
Dr. César Hernández, Cap del Depar-

tamento de medicamentos de uso humano de la 

AEMPS que tractà el tema:” 
 de la Sra. Ana Pérez 

Velamazán, Directora de consultoria y RWE en Es-

paña-IQVIA que tractà el tema, “ -

, 
dels Srs. Peter Plöger, Director general de Boehrin-

ger Ingelheim i Mireia Delgado, 

 i 
dels Srs. Juan Carlos Aguilera, Director general de 

Ferring. Vicepresident de Farmaindustria i Emili Es-
teve, Director del departament tècnic de Farmain-

 
digitalització de l’arxiu i la biblioteca de la Reial 

Acadèmia de Medicina de Catalunya, gràcies a la 

-

port de 7.000 euros, i de l’ajut de 23.000 euros del 

Jordi Palés I Argullós
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-

zació de: 1.lligalls personals, lligalls de consultes 

medico-legals, 2. Lligalls de les sessions (la docu-

mentació generada per les convocatòries de les 

juntes); 3.manuscrits: de treballs presentats en les 

convocatòries dels premis, corresponents a la pri-

mera meitat del segle XX, i no inclosos en les Me-

mòries Manuscrites de la RAMC (treballs relligats 

en volums i ja digitalitzats); d’originals de discur-

sos d’ingrés i de sessions inaugurals. En aquest any 

2019 també s’ha iniciat el procés de digitalització 

de fons d’acadèmics numeraris (consisteix en tex-

tos originals dipositats a l’arxiu de la RAMC); tam-

biblioteca.

 El material digitalitzat aquest any 2019 se suma 

-

memòries manuscrites, llibres d’actes ordinaris i 

extraordinaris, lligalls, publicacions periòdiques. 

Tot aquest material correspon als segles XVIII, XIX i 

XX.  Anteriorment es van digitalitzar les revistes de 

l’acadèmia des de l’any 1915 (5 són les capçaleres 

: Anales de la Real Academia de Medicina de Bar-

celona,  Anals de l’Acadèmia de Medicina de Bar-

celona, Anales de Medicina y Cirugía, Revista Reial 

Acadèmia de Medicina de Barcelona, Revista Reial 

Acadèmia de Medicina de Catalunya) que com la 

revista Gimbernat i la Revista de la Reial Acadè-

mia de Medicina de Catalunya es poden consultar 

al repositori RACO (Revistes Catalanes amb Accés 

Obert)

Properament, gràcies al conveni signat aquest 

any 2019, amb el Consorci de Serveis Universitaris, 

es durà a terme la incorporació de la col·lecció de 

Catalunya. 

6. PUBLICACIONS

Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de 
Catalunya, aquest any 2019 s’han imprès el dos 

primers números; destaca, en el número 1 es recull 

la sessió inaugural de l’any 2019, amb el discurs del 

procés emergent”; i en el número 2, un dossier de-

dicat a la Iatrogènia, corresponent a la sessió del 

dia. Queden pendents els números 3 i 4, correspo-

Revista Gimbernat, l’any 2019 ha representat el 

relleu en la direcció de la revista, editada conjun-

tament amb la UB. El Dr. Lluís Guerrero ha pres el 

relleu del Dr. Jacint Corbella impulsor de la publi-

cació que s’inicià l’any 1984. S’ha editat dos nous 

números corresponents a, l’any 2019 (vol. 71) i al 

primer semestre del 2020 (vol. 72). La revista es 

pot consultar en la pàgina web de l’acadèmia, així 

Discursos d’ingrés d’Acadèmics Numeraris, 

aquest any 2019 coincidint amb l’ingrés de dels 

acadèmics numeraris s’han editat tres discursos. 

Al llarg de l’any 2019 i d’acord amb el pla direc-

tor d’obres s’ha procedit al re-acondicionament de 

l’espai de l’arxiu de la RAMC, gràcies a una subven-

ció de la Diputació de Barcelona i a una donació 

dels Laboratoris Grifols. També s’ha procedit a la 

modernització del sistema de tracció de la làmpa-

-

nell de la teulada i segellat dels vitralls. 

Finalment la Junta de Govern va celebrar ses-

sions ordinàries tots els primers dimarts de cada 

mes excepte el mes d’agost i setembre. Van tenir 

per objecte fonamental, programar i organitzar les 

als plens i altres afers.
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