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A tots els que han estat al meu costat

 en la meva trajectòria personal i professional
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Discurs d’ingrés llegit per l’Acadèmica Electa

Excel·lentíssim Senyor President, 

Molt Il·lustres Senyores Acadèmiques i Senyors Acadèmics,

Benvolguts Companys,

Estimats Amics i Familiars,

La pandèmia de COVID-19 ocasionada pel virus SARS-CoV-2 ha 
implicat nombrosos canvis en la nostra vida i en el funcionament de la 
societat. Un exemple n’és aquest acte, ja que avui estava previst que aquesta 
sala estès plena de públic, però les mesures de prevenció han fet que només 
un nombre limitat de persones hi puguin ser presents. Em dirigeixo per 
igual als que es troben aquí com als que estan presents de forma virtual.

Primer de tot vull expressar un sincer agraïment a tots els membres 
de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya que m’han escollit per 
formar part d’aquesta il·lustre Institució; inicialment com a membre 
Corresponent i ara com a Acadèmica Numerària. Per a mi és un honor 

lloc aquí i és motiu de satisfacció pel reconeixement que suposa a la meva 
trajectòria professional. 

Avui parlo davant de vostès, acadèmics, persones a qui tinc en gran 
consideració pel seu reconegut prestigi. El fet d’haver coincidit en algun 
moment de la meva trajectòria professional, m’ha donat la possibilitat 

9



d’aprendre de persones per les quals sento admiració i m’ha fet sentir 
atracció i respecte per aquesta Reial Acadèmia. Voldria destacar aquells 
acadèmics amb els quals he pogut compartir més activitats professionals 
en l’àmbit de l’Hospital Clínic i la Facultat de Medicina de la Universitat 
de Barcelona. Per ordre alfabètic són els professors: Antonio Alcaraz, 
Miguel Angel Asenjo, Josep Antoni Bombí, Francesc Cardellach, Juan 
Carlos García-Valdecasas, Josep Mª Gatell, Josep Mª Grau, Arcadi Gual, 
Xavier Iglesias i Jordi Palés. 

Vull donar especialment les gràcies a la professora Carmen Gomar 
per haver acceptat contestar el meu discurs d’ingrés, i als professors Elies 
Campo i Guillem López-Casasnovas per acompanyar-me en l’entrada a 
aquesta sala i per ser els meus padrins en aquest acte solemne. Per tots ells 
sento una gran admiració professional però, per damunt de tot, he tingut 
l’oportunitat de poder-los conèixer personalment molt de prop i el que més 
valoro és la seva amistat.

També vull agrair-los, a tots vostès, l’amabilitat que han tingut 

Menorca.

vacant a la secció 1ª de Ciències Bàsiques Diagnòstiques i Terapèutiques 
el professor Josep Mª Domènech Mateu. Avui se m’ofereix l’honor i la 
responsabilitat de ser la seva successora en aquesta Institució. Per a mi 
és especialment emotiu ocupar el seu lloc, perquè això em transporta 
als moments en que jo era estudiant de Medicina i assistia a les seves 
entusiastes classes d’Anatomia.

El Dr. Domènech va néixer el 1944 a Valls i va cursar brillantment 
la llicenciatura de Medicina a la Universitat de Barcelona. Seguidament va 
fer els estudis de doctorat a la Universitat Complutense de Madrid, sota la 
direcció del professor Francisco Orts Llorca. La seva tesi doctoral, llegida 
l’any 1972, fou guardonada amb el Premi extraordinari de la Universitat 

tota la seva activitat professional docent i investigadora en la Universitat 
Autònoma de Barcelona, essent Catedràtic d’Anatomia i Embriologia des 
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L’any 1977, quan jo estava cursant el segon any de la llicenciatura 
de Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona, vaig tenir la sort de 
tenir al Dr. Domènech com a professor d’Anatomia. Recordo les seves 
extraordinàries classes i el seu entusiasme en impartir-les. Era una persona 
amb una memòria prodigiosa, de paraula fàcil, senzillesa didàctica i rigor 

de recerca. Cal  assenyalar que, per exemple, va dirigir 34 tesis doctorals i 

reconeguda i guardonada. 

L’any 1996, el Dr. Domènech va pronunciar el seu discurs d’ingrés 
en aquesta Reial Acadèmia de Medicina sobre “Morfogénesis del sistema 

25 anys després, espero ser digna de l’honor d’ocupar el seu lloc en aquesta 
il·lustre Institució.

Un cop feta aquesta breu ressenya del Dr. Domènech, passaré a fer 
un resum de la meva trajectòria professional. 

ha estat. Jo descriuria als meus pares, en Sergio i na Juanita, com dues 

bones persones molt intel·ligents. A pesar que es dos varen ser alumnes 

destacats a s’escola, per circumstàncies de sa vida, cap des dos va poder 

estudiar; ni tan sols es batxillerat. En es cas de mon pare perquè procedia 

Es meus pares me varen inculcar es valors de s’honestedat, es 

deixessin aquest món massa prest, i no varen poder viure els èxits des seus 

jo els representen.   
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Mon pare era un gran jugador d’escacs i alguns membres de sa 

mental. Ses matemàtiques per jo sempre varen ser un joc i obtenia, sense 

sa Universitat a estudiar matemàtiques. 

Per raons que desconec exactament, poc abans de matricular-me, 

vaig canviar d’idea i vaig substituir ses matemàtiques per sa medicina. 

Barcelona. 

He de manifestar sincerament que jo no vaig estudiar aquesta carrera 
per vocació, i els sis anys de la llicenciatura varen anar passant sense 
passió per cap especialitat mèdica o quirúrgica. Tanmateix, recordo que 

d’aquelles matèries que no es consideraven d’entre les més importants. Es 

dona de la història en rebre un Premi Nobel, concretament el de física 
compartit amb el seu marit; i el 1911 rebé, en solitari, el Nobel de química. 
D’aquesta manera va passar a ser la primera persona en ser guardonada 
amb dos premis Nobel. A més, va tenir el mèrit de ser la primera dona 
professora a la Universitat de París, en una època en que el rol de les dones 
estava relegat a treballs de baixa remuneració i a les tasques domèstiques. 
Va fundar l’Institut Curie a París, que en l’actualitat segueix essent un dels 
grans centres de recerca mèdica. Morí als 66 anys per una anèmia aplàstica, 
causada per l’exposició continuada a les radiacions. En aquells temps no 
se’n coneixien els efectes secundaris  i es treballava sense les mesures de 
protecció pertinents.

Marie Curie va ser una dona pionera, altruista i lluitadora. Va 
manifestar el següent: “Mai he cregut que per ser dona hagi de tenir tractes 
especials, si ho cregués així estaria reconeixent que soc inferior als homes, 
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Medicina i Cirurgia, amb el record de la meva passió per les matemàtiques 
i sense sentir atracció per cap especialitat coneguda a la qual dedicar-me 
en el futur.

Afortunadament, en repassar la llista d’especialitats, em va cridar 
l’atenció una que jo desconeixia i que es deia Medicina Nuclear. Com que 

a la Universitat Autònoma de Barcelona, vaig demanar al cap de servei 
de Medicina Nuclear d’aquest hospital, el Dr. Ignasi Carrió, si podria 
passar allà uns dies per veure de què es tractava. Aquella integració dels 
coneixements mèdics amb la física, la química, la informàtica, i l’obtenció 

fascinar i va ser crucial per orientar el meu futur professional. 

Així és com vaig iniciar el meu camí en la Medicina Nuclear;  en un 
servei petit on, a més del cap de servei, només hi havia un adjunt, la Dra. 
Montserrat Estorch. D’ells dos vaig rebre els primers ensenyaments i aviat 

pacients, el treball va ser acceptat com a comunicació oral en un congrés 
Europeu de Medicina Nuclear. Era el primer congrés al qual jo assistia i 
era el primer cop que parlava en públic; d’aquesta forma em vaig estrenar 

Avui jo no seria aquí entre vostès sense l’estímul i la motivació per 
la Medicina Nuclear que em va infondre el Dr. Ignasi Carrió des del primer 
dia que vaig aparèixer pel seu servei, quan em va acollir en un moment 
en el que jo necessitava trobar un futur dins la medicina. Sempre li estaré 
agraïda per haver estat la primera persona que em va ensenyar què és la 
Medicina Nuclear, per ser el primer que em va impulsar a fer recerca i per 

La formació com a especialista s’havia de fer en un centre acreditat 
per a la formació de residents, i el servei de Medicina Nuclear de l’Hospital 
de Sant Pau en aquell temps no ho estava. Per aquest motiu, un cop aprovat 
l’examen MIR (Metge Intern Resident), vaig haver de deixar aquest centre 
i vaig prosseguir la meva formació sanitària especialitzada al servei de 
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Medicina Nuclear de l’Hospital Clínic de Barcelona. De nou vaig ser 
afortunada, ja que allà em vaig trobar amb un equip de professionals del 
màxim nivell i prestigi. El cap de servei, el Dr. Jordi Setoain, va ser un dels 
pioners de la Medicina Nuclear a Espanya i, encara que en aquells anys 
no es parlava d’innovació, sempre va ser innovador i introductor de les 
darreres tecnologies que anaven apareixent. Es va rodejar d’un gran grup 
multidisciplinari de professionals amb qui vaig tenir la sort de continuar 
aprenent: els metges Ramón Herranz y Francisco Lomeña, que em 
varen ensenyar les aplicacions diagnòstiques i terapèutiques dels isòtops 
radioactius; els radiofarmacèutics Carlos Piera i Rosa Fernández, que em 
varen introduir en el món de la radioquímica; i el radiofísic Javier Pavía, 
de qui vaig aprendre no tan sols les aplicacions de la física en la Medicina 

amb els companys residents, becaris, el personal d’infermeria, tècnics 
i administratius, constituíem un gran equip amb molt bones relacions 
interpersonals, que varen fer que tingui un molt bon record d’aquell període. 

Mentre estava fent la formació MIR, la Facultat de Medicina de 
la Universitat de Barcelona va decidir incorporar la matèria de Medicina 
Nuclear a la llicenciatura de medicina, i se’m va oferir la possibilitat 

de la meva activitat docent i la meva carrera acadèmica. Un any després 

de professor titular, que vaig guanyar, i  uns mesos després vaig obtenir 

Aquests fets varen fer que, a partir d’aquí, desenvolupés íntegrament la 
meva trajectòria professional de forma simultània a l’Hospital Clínic i a la 
Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

Vaig anar progressant en la meva carrera professional i vaig passar a 
ser la cap del servei de Medicina Nuclear i uns anys després vaig guanyar 

ja que formava part de comissions europees i era la presidenta de la 
Societat Espanyola de Medicina Nuclear, se’m va proposar ser la Directora 
de Docència de l’Hospital Clínic, càrrec que estic ocupant des de l’any 
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2010. Acceptar aquesta proposta va ser una decisió molt difícil, ja que 

mentre abandonava, progressivament, la Medicina Nuclear. Em va ajudar 
a superar-ho el fet que seguia mantenint dos vincles importants amb la 
meva especialitat: ser la presidenta de la Comisión Nacional de Medicina 

Nuclear, òrgan assessor del Ministeri de Sanitat, i ser editora en cap de 
la Revista Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, que és la 

La Medicina Nuclear és una de les especialitats de serveis comuns 
d’un hospital i, a l’Hospital Clínic, està integrada dins del Centre de 
Diagnòstic per la Imatge. Això em va donar l’oportunitat de treballar amb 
dos directors d’aquest centre, la Dra. Conxita Bru i el Dr. Lluís Donoso, de 
qui sempre vaig tenir tot el suport que vaig necessitar. També vaig poder 
compartir diverses tasques amb molts companys d’altres especialitats que 
avui no tinc temps d’anomenar; voldria destacar però els especialistes de 
radiodiagnòstic, de qui en guardo un gran record per la col·laboració que 
sempre vaig rebre. 

No puc deixar de transmetre aquí un record especial a tots els 
companys del servei de Medicina Nuclear que, durant la meva etapa com 
a cap de servei, varen ajudar a que el servei assolís el màxim nivell dins 

Els agraeixo a tots, personal administratiu, tècnics, personal d’infermeria i 
facultatius, la col·laboració que vaig tenir en tot moment. Enumerar a tota 
la gent amb la que vaig treballar es faria massa extens, però no vull deixar 
d’esmentar aquells facultatius amb qui vaig compartir la darrera etapa en el 
servei. Són, per ordre alfabètic: Francisco Campos, David Fuster, Francisco 
Lomeña, Àfrica Muxí, Pilar Paredes, Xavier Pavía, Xavier Setoain i Sergi 
Vidal. Va ser un veritable plaer treballar al seu costat, amb ells vaig fer gran 
part de la meva activitat de recerca i vaig créixer professionalment.   

 Aleshores, em vaig anar dedicant cada cop més a tasques de gestió, 
principalment centrades en la meva funció com a Directora de Docència 
de l’Hospital Clínic. Aquestes tasques es varen incrementar quan vaig 
ser nomenada Delegada del Rector de la Universitat de Barcelona per 
a la coordinació amb institucions sanitàries i hospitals, tasca que vaig 
desenvolupar els darrers quatre anys. He tingut, per tant, el privilegi de 



poder conèixer de primera mà el funcionament de dos grans institucions: 
l’Hospital Clínic i la Universitat de Barcelona. 

L’Hospital Clínic és reconegut any rere any com un dels millors 
centres sanitaris espanyols en assistència, docència i recerca. Agraeixo al 
seu director general, el Dr. Josep Mª Campistol, el suport que sempre m’ha 
donat per desenvolupar la meva tasca i la importància i el reconeixement 
que sempre ha tingut cap a la docència de l’Hospital. També agraeixo al 
Director Mèdic, el Dr. Antoni Castells, tot el suport que he rebut quan l’he 
necessitat per resoldre les situacions més complicades. Com a Directora 

uns parell de mesos Director de Recerca, el Dr. Elies Campo, un dels meus 
padrins en l’acte d’avui, amb qui ha estat un plaer compartir l’activitat 
professional. El Consell de Govern de l’Hospital Clínic, presidit actualment 
pel Sr. Enric Crous, és el màxim òrgan de gestió d’aquest centre. Tinc el 
privilegi de ser un dels seus membres, el que m’ha permès conèixer de 
primera ma com es gestiona un centre sanitari de primer nivell. 

Però la feina del dia a dia no tiraria endavant si no fora gràcies 

l’Hospital, entre les que vull destacar els coordinadors de docència i els 
tutors de residents. No vull deixar d’esmentar als residents, a qui agraeixo 
seva implicació i les seves crítiques constructives, que ens ajuden a 
canviar aquells aspectes que necessitem millorar. El personal administratiu 
és també essencial en una direcció com la de docència; per això, no puc 

treballo, que em fan més fàcil la feina de cada dia.

Pel que fa a la Universitat de Barcelona, està considerada com a la 
primera a Espanya en diferents rànquings i, a més, és l’única universitat 
espanyola que forma part de la LERU (
Universities). És un honor haver desenvolupat diferents càrrecs de gestió 
en aquesta Universitat, en especial el de delegada del rector per a la 
coordinació amb institucions sanitàries i hospitals, motiu pel qual agraeixo 

m’ho va proposar. També vull posar de manifest el suport i col·laboració 
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que he rebut dels diferents degans de la Facultat de Medicina i Ciències de 
la Salut amb els quals he coincidit durant la meva vida professional. 

He format part de nombrosos grups de treball, fet que m’ha 
permès conèixer i col·laborar amb diverses institucions, com la Xarxa de 
Comissions de Docència del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya; la Comisión Nacional de Medicina Nuclear del Ministeri de 
Sanitat; la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular; 
o la European Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. Per 
tant, he pogut conèixer el funcionament de l’administració a nivell central, 
autonòmic i local; en tots ells llocs he après i en tots hi he trobat persones 
interessants que m’han ajudat a créixer professionalment.

Tanmateix, mai hagués pogut fer tot el que he fet si no hagués tingut 
en la meva vida personal a gent, al meu costat, que m’ha ajudat a tirar 
endavant i a ser millor persona. El meu major agraïment a la meva família 
i amics que són els que sempre han estat presents.

Permetin-me ara que passi pròpiament a llegir el meu discurs 
d’ingrés.
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MEDICINA NUCLEAR: 

DE MARIE CURIE A LA TERAGNOSI

Voldria encetar el tema del qual els parlaré amb un breu recordatori 
Wilhelm Conrad Röntgen 

va descobrir els raigs X i uns mesos després, concretament el 24 de 
febrer del 1896, en aquesta mateixa sala va tenir lloc una sessió pública 
experimental sobre el descobriment de Röntgen titulada “
al través de cuerpos opacos

Llaberia, pioner de la radiologia a Espanya, va fer una demostració de la 

instrument bàsic pel diagnòstic durant segles, va comptar a partir d’aquell 

imatges de l’interior del cos humà després que fora travessat per una 
radiació. 

Henri Becquerel descobrí un raig misteriós emès per una sal d’urani 
mentre treballava amb materials fosforescents1. Tanmateix, va ser Marie 

aquell fenomen amb el nom de radioactivitat. Mentre treballava amb el seu 
marit Pierre investigant l’origen de l’energia de l’urani, varen descobrir 
el Radi-226 (226Ra) i el Poloni-210 (210Po), aquest últim anomenat així en 
record de l’enyorada Polònia de Marie. Marie Curie va llegir la seva tesi 
doctoral l’any 1903, on exposava la seva teoria de la radioactivitat2, i va 
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radioactivitat, el curie, va ser anomenat així en homenatge a ella. El 1903 
va rebre el Premi Nobel de física compartit amb el seu marit i el 1911 el 
Nobel de química en solitari. Per tant, va ser Marie Curie qui va posar la 
primera pedra del que, en l’esdevenir del temps, seria la Medicina Nuclear.

Tres dècades després, concretament l’any 1934, Frederic Joliot i Irene 
3, 

troballa amb la que contribuïren a posar més pedres als fonaments de la 
futura Medicina Nuclear i que els va fer mereixedors del premi Nobel 
de química. Aquest descobriment va constituir el punt de partida per a 
la posterior aplicació dels isòtops radioactius en medicina, que s’inicià a 

He titulat el meu discurs “Medicina Nuclear: de Marie Curie a la 

admiració. Va ser una persona pionera en molts aspectes, una lluitadora 

imprescindibles en el posterior naixement de la Medicina Nuclear. 

Naixement i evolució de la Medicina Nuclear

El punt de partida de la Medicina Nuclear varen ser els isòtops 

o un ciclotró. Enrico Fermi va tenir una participació fonamental en el 
naixement del reactor nuclear, motiu pel qual va rebre el Premi Nobel 
de física l’any 1938, de manera semblant a Ernest Lawrence, que va ser 
guardonat amb el mateix premi el 1939 per haver inventat el ciclotró4. 

En sentit estricte, les aplicacions mèdiques dels isòtops radioactius 

(131I). L’any següent, s’utilitzà per primera vegada un isòtop radioactiu en 
terapèutica, el Fòsfor-32 (32P), i en la dècada dels anys 40 es varen ampliar 
les aplicacions terapèutiques amb el tractament de l’hipertiroïdisme i les 
metàstasis del càncer de tiroide amb 131I.

amb el desenvolupament de l’escàner amb cristall de centelleig, que va 
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d’un isòtop radioactiu administrat prèviament al pacient. Aquestes imatges 

detecció de la radiació gamma emesa per aquests isòtops radioactius. 

aspectes més bèl·lics que mèdics però, afortunadament, l’any 1952, en 
el transcurs del congrés anual de l’American Roentgen Ray Society, la 

5. 

 La Medicina Nuclear es basa en l’administració al pacient de 

òrgans i sistemes per tal de diagnosticar o tractar diferents patologies. 

metabòlica i funcional. Es pot deduir, per tant, que hi haurà dos elements 
bàsics que marcaran l’evolució i el progrés de la Medicina Nuclear: els 

aspectes es produí a inicis de la dècada dels anys 60, amb l’aparició del 
Generador de Tecneci (99mTc) i la Gammacàmera. 

El Generador de 99mTc es va introduir l’any 1962, demostrant que 

grans possibilitats de poder unir-se a moltes molècules. El 99mTc ha estat un 
element clau en el progrés de la Medicina Nuclear i, en l’actualitat, segueix 
essent l’isòtop radioactiu més utilitzat en les exploracions diagnòstiques de 
Medicina Nuclear convencional.

Pel que fa als equips de detecció, els primers consistien en un 
escàner amb detectors de cristall de centelleig, anomenats gammàgrafs 

càmera d’Anger en reconeixement al seu inventor6). La gammacàmera 
va ser introduïda per a les aplicacions mèdiques l’any 1963, gràcies a la 
col·laboració de professionals de l’òptica i l’electrònica, físics i metges. 
Aquest treball en equip va ser un exemple precursor del que seria una 
constant en l’especialitat de Medicina Nuclear: la multidisciplinarietat.  
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A partir dels anys 60, el desenvolupament de la Medicina Nuclear 
és imparable. Des del punt de vista tecnològic és d’especial rellevància la 
incorporació en els anys 70 de la tècnica SPECT (Single Photon Emission 

Computed Tomography
7. Una dècada després, es va introduir la tècnica PET 

(Positron Emission Tomography

diagnòstic per la imatge, en especial en el camp de l’Oncologia8. Com a 

 (BOE) el Reial Decret pel qual es va crear a 
Espanya l’especialitat de Medicina Nuclear.  

Aplicacions clíniques de la Medicina Nuclear

La Medicina Nuclear té aplicacions terapèutiques i diagnòstiques, 
destacant aquestes últimes si tenim en consideració el nombre d’indicacions 

possible obtenir imatges de la pràctica totalitat dels òrgans i sistemes, que 
aporten informació metabòlica i funcional. Les àrees amb major aplicació 
clínica són l’oncologia, la neuropsiquiatria i la cardiologia9,10.

La introducció de la SPECT va potenciar les indicacions clíniques, 
en especial en neurologia i cardiologia, ja que va permetre l’obtenció 

11. Tanmateix, 
la revolució més recent en el camp diagnòstic de la Medicina Nuclear va 
venir de la mà de la PET12, que s’ha convertit en una tècnica imprescindible 
en el diagnòstic de molts pacients, en particular amb patologia oncològica13. 

en molts processos oncològics. La PET també té altres indicacions no 
oncològiques, en especial en el camp de les neurociències i la patologia 

aplicacions de la Medicina Nuclear en oncologia i va suposar un evident 

tècnica14.
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Pel que fa a l’àmbit de la teràpia, a més del tractament clàssic del 
càncer de tiroide i l’hipertiroïdisme amb 131I, es disposa en l’actualitat de 
radiofàrmacs dirigits al tractament metabòlic dels tumors neuroendocrins, 
limfomes, hepatocarcinomes, el càncer de pròstata o les metàstasis òssies. 
El principal avantatge d’aquesta teràpia és que permet una irradiació 
molt selectiva de les lesions, disminuint la irradiació en altres àrees de 
l’organisme15.

L’evolució cap a la Imatge Molecular Multimodal

dels processos biològics a nivell cel·lular i molecular utilitzant sistemes 

l’anàlisi metabòlic i funcional dels òrgans i sistemes i ha estat pionera en 
l’enfocament molecular del diagnòstic per la imatge. En comparació amb 
la imatge clàssica de diagnòstic, detecta les anomalies moleculars, que 

alteracions moleculars.

una comprensió més fonamental del procés de la malaltia16.

Les tècniques d’imatge molecular són diverses però, tenint en 
compte els fonaments de la Medicina Nuclear, podem deduir que la part 
diagnòstica d’aquesta especialitat és intrínsecament d’imatge molecular. 
La PET és la tècnica de major rellevància en l’actualitat. Donat que la 
informació anatòmica i metabòlica són complementàries, una de les 
innovacions tecnològiques més destacades va ser el pas dels equips PET 
a equips multimodals PET/TC a inicis d’aquest segle, donant pas a la 
imatge multimodal17. En l’actualitat, tots els equips PET són equips PET/
TC i també las gammacàmeres actuals poden incorporar una TC per poder 
obtenir imatges SPECT/TC. 

Aquestes innovacions tecnològiques, de la mà de la incorporació 

els darrers anys i les que marcaran el progrés en el futur proper.  L’FDG 
marcada amb Flúor-18 (18
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Entre ells es troben la Colina marcada amb 18F o Carboni-11 (11C), el PSMA 
68Ga), la 

DOPA marcada amb 18F, o els derivats d’Amiloide i la proteïna Tau marcats 
també amb 18F, utilitzats en la rutina assistencial per a diferents indicacions 
clíniques, principalment de l’àmbit de l’oncologia i la neurologia18. La 
imatge multimodal tindrà, en un futur proper, un nou impuls amb la PET/
RM, que ha estat recentment introduïda al nostre país.

La Medicina personalitzada i la Teragnosi

Després d’haver comentat que Marie Curie va posar la primera 
pedra en la construcció del que seria la Medicina Nuclear, per tal de tancar 

dedicat a la Teragnosi.

La Teragnosi és un concepte relativament nou, estretament vinculat 
amb la medicina de precisió, que fa referència a l’adaptació del tractament 
mèdic a les característiques individuals de cada pacient. Es considera que 
la medicina personalitzada de precisió és el futur de l’assistència sanitària, 

tècniques d’imatge i les dades clíniques del pacient permetran prevenir i 
diagnosticar les malalties, així com pronosticar la resposta al tractament19. 
La translació del laboratori a la clínica impulsarà el desenvolupament de 
biomarcadors que ajudaran al diagnòstic, informaran sobre la progressió de 

amb més probabilitats de respondre a aquestes teràpies20.

En aquest context, la Medicina Nuclear, en la seva vessant de la 
Teragnosi, pot aportar teràpies combinades amb la diagnosi que responen 
perfectament a aquesta medicina personalitzada. La clau és disposar d’un 
biomarcador diana, que serà el mateix per al diagnòstic i per a l’aplicació 
terapèutica. El marcatge d’aquest biomarcador amb un isòtop radioactiu 
emissor de radiació gamma o emissor de positrons permetrà l’obtenció 
d’una imatge. Aquesta imatge demostrarà si la lesió concentrarà la 

marquem el biomarcador amb un isòtop radioactiu emissor de radiació 
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alfa o beta amb intenció terapèutica. Per tant, el principi de la Teragnosi 

més probabilitat d’una teràpia determinada, prenent com a base la imatge 
diagnòstica21. 

 Un dels exemples més paradigmàtics és el dels tumors 
neuroendocrins, que poden expressar en les seves cèl·lules receptors de 
la somatostatina22. Si s’administren al pacient anàlegs de la somatostatina 
marcats amb un isòtop radioactiu diagnòstic, com el 68Ga, i s’obtenen 
imatges PET, aquestes ens permeten detectar si el tumor expressa aquest 
receptor. En cas que sigui positiu, es pot utilitzar el mateix anàleg de la 
somatostatina, però marcat amb un isòtop radioactiu dirigit a teràpia, com 
és el Luteci-177 (177Lu) o l’Itri-90 (90Y), que administrarà una elevada dosi 
de radiació a les cèl·lules que expressin el receptor. En conseqüència, amb 
la mateixa molècula marcada amb isòtops radioactius diferents es realitza 
el diagnòstic i el tractament23.

 Partint de la mateixa base que el que s’ha descrit pels tumors 
neuroendocrins, la Teragnosi està tenint un gran impuls en el tractament 
del càncer de pròstata24. Es basa en el fet que les cèl·lules del càncer de 
pròstata solen presentar una expressió elevada de PSMA. El PSMA es pot 
marcar amb 68Ga per obtenir imatges PET i, si es demostra captació en les 
lesions tumorals, aquestes podran ser tractades amb 177Lu-PSMA. Aquesta 
teràpia ha demostrat altes taxes de resposta amb pocs efectes secundaris, 
així com disminució del dolor, en pacients amb càncer de pròstata que 
havien progressat després de les teràpies convencionals25.

amb isòtops radioactius per al diagnòstic i per a teràpia serà susceptible de 
Teragnosi. Encara que aquest és un concepte recent, en realitat, el primer 
tractament de Medicina Nuclear basat en Teragnosi es va dur a terme fa 
més de 70 anys; concretament l’any 1946, en un pacient amb càncer de 
tiroide i metàstasis captants de 131I, que va ser tractat amb aquest isòtop 
radioactiu26

agent teragnòstic clàssic27 que va ser pioner en l’aplicació de la Teragnosi 
a la Medicina Nuclear.
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Epíleg

Després d’haver decidit com a títol d’aquest discurs “Medicina 

l’actualitat, amb una visió cap al futur proper. Escriure aquest discurs m’ha 

adonat que, casualment, s’han produït dues situacions: 

- La primera és que he descobert que la meva trajectòria professional 
en el camp de la Medicina Nuclear ha anat molt vinculada a la història que 
he descrit. En un principi, la meva admiració per Marie Curie va fer que 
m’introduís en el món de la Medicina Nuclear; més endavant, el primer 
treball de recerca que vaig fer, basat en el tractament del càncer de tiroide 
amb radioiode (i que va acabar sent la meva tesi doctoral), es tractava 
realment de Teragnosi, una terminologia que no existia en aquell temps. 

- La segona és la constatació que, encara que el concepte de Teragnosi 
és relativament nou, la utilització teragnòstica del radioiode es va iniciar 
en la dècada dels anys 40. A més, en realitat, moltes de les aplicacions 
terapèutiques de Medicina Nuclear s’han basat en la Teragnosi.

He arribat a la conclusió que la Medicina Nuclear ha estat pionera en 
la Teragnosi i la medicina personalitzada. És una especialitat innovadora 
i perfectament integrada en el que serà el futur de l’assistència sanitària. 
Em sento orgullosa d’haver escollit aquesta especialitat i no puc fer més 
que agrair totes les satisfaccions professionals que m’ha donat. Voldria 
que aquest humil discurs fora un petit homenatge a totes aquelles persones 
que han ajudat al naixement i al creixement de la Medicina Nuclear: des 
de Marie Curie a tots els professionals que han treballat i treballen per 
millorar el diagnòstic, el tractament i la Teragnosi dels pacients.

Vull acabar amb un agraïment. La Reial Acadèmia de Medicina de 

lloc el seu 250 aniversari. Li vull donar una vegada més les gràcies per 
l’oportunitat que m’ha concedit arran del meu nomenament i, més encara, 

Institució.

He dit.
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Excel·lentíssim Sr. President

Molt Il·lustres Senyores i Senyors Acadèmics

Distingits amics i companys

Senyores i Senyors

És per a mi un gran honor, a més de una gran satisfacció personal, 
que la Junta de Govern d’aquesta Reial Acadèmia m’hagi proposat de 
respondre al discurs d’ingrés de la professora Francesca Pons i Pons en 
nom de la corporació i de transmetre-li l’acolliment en la nostra Institució 
com a nova acadèmica numerària. Ho faré amb gran plaer i alegria, perquè 
he tingut l’oportunitat de treballar amb ella molt de temps i sé que la seva 
incorporació a la nostra Acadèmia contribuirà al prestigi de la mateixa. 
Comentaré les raons per les que els Acadèmics de la Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya hem considerat que la Dra. Pons reunia totes les 
característiques acadèmiques i de excel·lència professional necessàries per 
formar-ne part. 

La Professora Francesca Pons va néixer a Ciutadella de Menorca, 
però als 17 anys va deixar l’illa per iniciar els estudis de medicina a la 
Universitat Autònoma i aquí ha viscut i ha desenvolupat tota la seva carrera 
professional, tot i això mantenint intacta la seva essència menorquina. 
Hi ha dades contrastades de que els menorquins són els balears que 

mantingut al llarg dels anys la passió per la seva illa, on marxa sovint a 
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gaudir del seu paradisíac entorn i dels nombrosos amics que hi conserva. 

on gaudeix d’un alt reconeixement professional. M’ha semblat un just 
reconeixement a les seves arrels menorquines que hagi fet la part més 
personal del seu discurs en llengua menorquina.

un gran equilibri en la seva dedicació a tasques assistencials com a metge 
especialista en Medicina Nuclear, a la carrera acadèmica com a professora 
universitària, i a la recerca. En les tres vessants ha escalat tots els nivells 

la seva trajectòria en gestió, que ha estat continuada en les tres vessants i 

del currículum de la Professora Francesca Pons que em semblen rellevants 
i demostren aquesta coherència esmentada.

La seva carrera universitària, com l’assistencial, es caracteritza per 
la rapidesa en la que ha assolit etapes. Ja des de la seva posició de resident 
va participar en la docència d’estudiants com a professora col·laboradora, 
i en aquesta etapa primerenca va defensar a la Universitat Autònoma de 
Barcelona la seva tesis doctoral titulada “Estudio  del efecto adjuvante 
del litio en el tratamiento de los carcinomas bien diferenciados de tiroides 

oportunitat que proporciona la institució per que part dels seus residents 
puguin dedicar-se un any a la recerca. Després d’aquell any, i amb només 

Física de la Universitat de Barcelona. Com a professora titular, i durant 
vuit anys, va ser Directora del Departament d’Obstetrícia, Ginecologia, 
Pediatria, Radiologia i Anatomia, un gran departament en temps difícils 
per a la universitat en general i per a la de Barcelona en particular.

En les vessants assistencial i clínica, la Dra. Pons, amb sinceritat, ha 
manifestat en el seu discurs que mancava de vocació clínica i es va decantar 
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Mme. Curie. La seva carrera assistencial, lligada a la universitària, s’ha 
desenvolupat en el Servei de Medicina Nuclear de l’Hospital Clínic de 

adjunta i als nou anys va guanyar la de cap de servei. Era el cap de servei 

va dedicar-se plenament a la Direcció de Docència de l’Hospital Clínic, 
càrrec per el qual va ser elegida per la Junta de Clíniques de l’Hospital el 
2010 i en el que continua en l’actualitat. 

amistat que ens uneix ja que vam compartir, jo com a directora de 
docència i ella com a secretària del comitè de docència, l’inici d’aquesta 
nova estructura organitzativa i aglutinadora de la docència de l’hospital 
impulsada el 1997 pel Dr. Bombí, en aquell moment Degà de la Facultat de 
Medicina. En aquella etapa de delicat equilibri entre institucions, comptar 
amb l’ajuda, la capacitat, el sentit comú i la bonhomia de la Dra. Pons, de 
la Xesca, va ser essencial per poder afermar aquesta estructura que tant ha 

dels seus professional en la docència d’estudiants i a les bones relacions 
docents entre hospital i facultat de medicina.

A totes aquestes responsabilitats i tasques docents i assistencials se 

amb índexs bibliomètrics alts i és reconeguda com l’investigador 
espanyol en Medicina Nuclear i imatge mèdica amb més alta catalogació 
bibliomètrica. Ha dirigit 14 tesis doctorals i participat en 19 projectes de 

acompanyada de quasi 550 entre ponències i comunicacions i ha participat 

en cap de la Revista Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular. 
És la cap responsable de l’equip de Recerca de Diagnòstic i Terapèutica 
en Oncologia de l’Institut de Recerques Biomèdiques August Pi i Suñer 
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i  del grup reconegut per la Generalitat “Imatge Molecular en Medicina 

Però, en la meva opinió,  també són molt rellevants les tasques de 
gestió i  els càrrecs de direcció que ha exercit contínuament en institucions 

ocupat i ocupa en la Universitat de Barcelona i a l’Hospital Clínic, però 

nuclear, tant de l’espanyola com de la catalana, el seus càrrecs de delegada 
nacional de la European Association of Nuclear Medicine y del European 
Board of Nuclear Medicine. La seva participació en les organitzacions 
europees la va portar a presentar-se en la primera edició de l’examen 
d’acreditació en el board de medicina nuclear, col·laborant posteriorment 
amb el mateix i ocupant la seva presidència. En l’actualitat és la presidenta 
de la Comisión Nacional de la seva especialitat al Ministeri de Sanitat, 
on em consta que el seu treball en aquesta comissió i com a Directora de 
Docència del Hospital Cínic és molt reconegut.

nacionals i internacionals, però vull destacar un de molt apreciat en el 
nostre entorn, que és el Premi a l’Excel·lència Professional del Col·legi 
de Metges de Barcelona, que va obtenir al 2012 en el camp de la docència.

Personalment, els hi puc assegurar que la Dra. Pons fa una gestió 
de la docència de l’hospital innovadora, estimulant, oberta i  participativa 
per als membres de la institució. Té una profunda convicció en el valor de 
la formació per obtenir professionals altament capacitats, del estudiant de 
medicina i del metge resident, i s’ocupa de la relació entre aquests nivells 
de formació, freqüentment oblidada en el nostre sistema formatiu. La 
seva vocació docent l’ha portat a ser membre de tres grups consolidats i 
reconeguts de innovació docent de la Universitat de Barcelona pel Grau 
de medicina, un d’ells vigent i que compartim i dos de la Asociación de 
Profesores Universitarios de Radiologia y Medicina Física.

Tots aquest mèrits la van portar a entrar a la Reial Acadèmia de 
Medicina com a Acadèmica Corresponent a l’any 2017. 

se només en termes de mèrits professionals, sinó també en aquests trets de 
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personalitat i caràcter que determinen la percepció que els altres tenim 
d’ella. La Dra. Pons té, al meu parer, unes qualitats que són clau en les 
seves relacions professionals i personals. És empàtica, per tant dialogant 
i molt respectuosa amb l’altre, és sincera i pragmàtica i, per tant, inspira 

Aquestes qualitats, unides a la seva dedicació i intel·ligència, la 

de la Universitat de Barcelona com a Delegada per a la coordinació 
amb hospitals i institucions sanitàries i com a membre del  «Consell de 
Govern de l’Hospital Clínic», però també la seva posició en el Ommbus 
Committee de l’IDIBAPS, estructura encarregada de la vigilància de les 

recerca.

tot ens han deixat certa decepció, però que m’han permès observar la seva 
resiliència i estrènyer la nostra amistat. Hem compartit comissions les dues 
com a cap de departaments universitaris de la Facultat de Medicina i hem 
estat les dues, caps dels nostres respectius serveis de l’Hospital Clínic. 
Aquestes són vivències compartides en un temps en el que l’exercici de 

Voldria ara fer referència al discurs d’ingrés llegit per la Dra Pons.

tenen a veure amb la seva família, la seva estimada Menorca i els seus anys 
de joventut i com va canviar de manera inesperada la vocació matemàtica 
per la matriculació en la carrera de medicina. No tinc cap dubte que podria 
haver estat una brillant matemàtica, però en el camí que va escollir es va 

la vocació, l’impacte que li va produir la història i carrera de Marie Curie, 
i aquest impacte també ha inspirat el seu discurs que ha titulat: “Medicina 
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de precisió, la teragnosi. I resulta emocionant el record que ha fet de que 
a sobre d’aquesta mateixa taula que tinc al davant, es va fer una de les 

desenvolupessin la teoria de la radioactivitat i descobrissin la radioactivitat 

dels isòtops radioactius, la base de la Medicina Nuclear. En el discurs 
relata de forma amena el desenvolupament trepidant de les aplicacions 

inicial en la glàndula tiroides i el desenvolupament d’equips de detecció i 

L’arribada de la Dra. Pons a l’especialitat de Medicina Nuclear 
al 1985 coincideix amb la ràpida expansió d’aquest camp després de la 

com l’oncologia, la neurologia, la psiquiatria i la cardiologia arribessin a 

funcional, en la recerca del coneixement de malalties tan prevalents 
com el càncer, les demències, l’epilèpsia o la cardiopatia isquèmica. La 
Medicina Nuclear manifesta la seva gran transversalitat en la majoria dels 
camps de la medicina actual i és una especialitat que, com l’anestesiologia 
que jo exerceixo, es consideren comunes en els hospitals i són suport 
del desenvolupament de la medicina moderna. Personalment, he estat 
testimoni de la introducció i generalització de la cirurgia oncològica 

de medicina nuclear integrat com membre de l’equip quirúrgic. Aquesta 
tècnica, no només permet una cirurgia més curativa sobre el càncer, per 
exemple del melanoma o de la mama, sinó que evita agressivitat quirúrgica 
com limfadenectomies innecessàries.
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El discurs de la Professora Pons descriu el panorama actual i de 
futur immediat de la medicina nuclear centrant-lo en la imatge molecular 
multimodal i la teragnosis.

fonamental de la Medicina Nuclear on la imatge anatòmica i la molecular 

amb PET i SPECT i, en un futur previsiblement curt, amb la ressonància 

components moleculars dels teixits diana en el desenvolupament de la 

milloraran el tractament de moltes de les malalties molt prevalents.

La Dra. Pons ens descriu en el seu discurs el concepte poc 
conegut en general de la teragnosi que comporta el diagnòstic i la teràpia 
simultanis gràcies a la nanobiotecnologia i la nanomedicina. Disposar d’un 
biomarcador diana, que serà el mateix per al diagnòstic i per a l’aplicació 
terapèutica y que, marcat amb un isòtop radioactiu, permetrà detectar si 

és un concepte de medicina personalitzada que permetrà seleccionar els 

La teragnosis és ja una realitat en la teràpia de determinats tumors 
neuroendocrins o en el càncer de pròstata. El impacte de la teragnosi queda 

molècula que pugui ser marcada amb isòtops radioactius per al diagnòstic i 

de la Medicina Nuclear en el seu discurs la Dra. Pons tanca el cercle situant 
l’origen de la teragnosis en fa més de 70 anys quan es va tractar un pacient 
amb càncer de tiroides amb iode radioactiu, marcador en si mateix. 

La Dra. Pons, que ja va fer la tesis doctoral sobre aquest tema,  acaba 

les seves repercussions en el benestar de la humanitat i com especialitats 

de molts camps de la ciència en general i de la medicina en particular. 



de la ciència són de magnitud impredictible quan s’estan duent a terme.

Permeti’m que contempli aquest acte amb el ulls de dona 

aportacions a la ciència i a la societat en general. Em sembla gairebé màgic 

més admirables, que va desenvolupar el seu treball sense complexos tot i la 
duresa d’aquells temps per a les dones professionals, que qui la recordi aquí 

qui contesti el seu discurs en nom de la institució sigui una acadèmica 
dona. No fa gaire temps, aquesta coincidència seria excepcional, però el 
canvi marca aquest nostre temps i la nostra institució està viva, participa 
dels canvis de la nostra societat i la incorporació de acadèmiques és i serà 
un d’ells. Crec que la nostra Reial Acadèmia s’enriqueix en pluralitat i 

Per acabar, crec que la professora Francesca Pons al llarg del seu 
discurs ens ha demostrat la seva dedicació i gran professionalitat i els 
amplis coneixements i prestigi que té en aquesta branca del saber de la 

i investigadora i, orgullosa de la seva especialitat, ha demostrat clarament 
la contribució de la Medicina Nuclear als resultats actuals de la medicina 
clínica.

Amb la incorporació de la Dra. Pons, la Reial Acadèmia de Medicina 
guanya una membre de reconegut prestigi nacional i internacional en el 

plena activitat i amb motor de futur.

És per tot això que, amb gran satisfacció, li demano a l’Excel·lentíssim 
Senyor President que imposi la Medalla d’Acadèmica Numerària de la 
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya a la professora Francesca Pons 
i Pons  i li faci entrega del diploma acreditatiu.

Moltes gràcies.
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