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La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona es constituí el 18 de
gener de 1764 com a societat literària privada, amb el nom de Conferencia
Physico-matemática Experimental i, en virtut de la «Real Cédula» de 17 de
desembre de 1765, passà a anomenar-se Real Conferencia Física com un cos
públic consultiu del rei per als assumptes del Principat de Catalunya. Per
efecte de la «Real Cédula» de 14 d’octubre de 1770, canviaria el títol pel de
Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona, fins que la «Real
Orden» de 7 de desembre de 1887 en determinà el nom actual.
Té la seu a Barcelona, al número 115 de la Rambla, en l’edifici inaugurat
l’any 1894, obra de l’arquitecte Josep Domènech i Estapà. Forma part del seu
patrimoni l’Observatori Fabra, situat al Parc Natural de la Serra de Collserola,
obra també de Josep Domènech i Estapà, i construït gràcies al mecenatge de
Camil Fabra i Fontanills, marquès d’Alella. L’Observatori ha funcionat sense
interrupció des que es va inaugurar el 1904. Completen el patrimoni de l’Acadèmia: la Biblioteca; l’Arxiu; la col·lecció artística i la d’instruments antics; la
col·lecció de rellotges; l’equipament funcional i museístic, astronòmic, meteorològic i sismològic, i també la instal·lació sismològica de Fontmartina al
Montseny, en un terreny de la Diputació Provincial de Barcelona, i el telescopi
Fabra-ROA al Montsec.
D’acord amb el text dels Estatuts fundacionals, l’Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona és una associació d’estudiosos de la ciència i de les seves diverses
aplicacions, restringida pel nombre i la selecció dels seus membres. Té per
finalitat actuar com a element promotor, divulgador i de referència en l’àmbit
de la cultura i la societat catalanes pel que fa a les ciències i les arts aplicades.
L’Acadèmia està formada per setanta-cinc acadèmics numeraris, acadèmics que
han estat dispensats d’assistència, acadèmics supernumeraris, acadèmics emèrits
i un nombre indeterminat d’acadèmics corresponents. Aquests darrers són elegits
entre les persones que no tenen residència habitual a Barcelona o al seu entorn
i que han dut a terme treballs de reconegut mèrit.
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Els acadèmics numeraris estan distribuïts en set seccions:
Secció 1a

Matemàtica i Astronomia (12 membres numeraris)

Secció 2a

Física (9 membres numeraris)

Secció 3a

Química (9 membres numeraris)

Secció 4a

Ciències de la Terra (12 membres numeraris)

Secció 5a

Biologia (15 membres numeraris)

Secció 6a

Tecnologia (12 membres numeraris)

Secció 7a

Arts aplicades (6 membres numeraris)

L’Arxiu i la Biblioteca de l’Acadèmia comprenen un fons documental que
abasta gairebé tres segles, del xviii al xx, d’un gran valor històric. La Biblioteca, amb més de cent mil volums, és una de les més importants de l’Estat
en fons científic de la segona meitat del segle xviii. L’accés està particularment previst per a estudiosos de la història de la ciència i la tècnica. El seu
catàleg està informatitzat i és consultable des del web del catàleg col·lectiu
del CBUC (http://www.cbuc.es).
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L’Observatori Fabra, pertanyent a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts
de Barcelona, fou construït gràcies a un llegat de Camil Fabra i Fontanills,
primer marquès d’Alella, i va ser inaugurat l’any 1904 pel rei Alfons XIII. El
seu edifici és obra de l’arquitecte Josep Domènech i Estapà. Des dels seus
primers temps, l’Observatori treballa en tres dominis: l’astronomia, dedicada
a l’astrometria de petits planetes i cometes, en el marc de programes internacionals; la meteorologia, que registra els valors de les variables meteorològiques i analitza les sèries climàtiques corresponents, i la sismologia, que
s’ocupa de la sismicitat regional.
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PRESENTACIÓ
Aquest ha estat per a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts
de Barcelona (RACAB) un curs amb molta activitat. Com
a president, voldria agrair als acadèmics en general, i molt
particularment a aquells implicats en la gestió —els membres
de la Comissió Permanent i la Junta Directiva—, la seva
participació en les activitats de l’Acadèmia.
Pel que fa al patrimoni, cal destacar la restauració del terra
del Saló d’Actes. Ha costat, perquè es una tasca delicada i no hi ha gaires experts
en la restauració d’aquest tipus de mosaic venecià. A Barcelona, la tècnica del
terratzo venecià és excepcional; la trobem en pocs edificis, entre els quals, la
RACAB, l’església de les Saleses o el centre cívic Can Deu.
Seguint amb el patrimoni, el fet que a l’Arxiu es conservin les actes en què
l’acadèmic Francesc Salvà i Campillo va presentar els seus experiments sobre
la telegrafia elèctrica ha possibilitat que l’Institut of Electrical and Electronic
Engineers distingís com a «fita històrica» (milestone) l’invent del telègraf elèctric, equiparant el nostre acadèmic amb científics tan significats com Benjamin
Franklin i Alessandro Volta.
Aquest curs és el segon en què les seccions decideixen els temes que un acadèmic de la secció presentarà al treball de torn que els correspon, i que tenen
a veure amb temes d’interès general o circumstancial. Pensem que la decisió
presa per la Junta Directiva el curs passat va ser un encert.
I, tal vegada, un dels trets més remarcables del curs ha estat l’important esforç
fet en l’àrea de projecció de l’Acadèmia, que ha anat des d’actes en record
d’acadèmics —com, per exemple, el centenari de Domènech i Estapa, la celebració del milestone amb què s’ha reconegut Salvà i Campillo o l’organització
i participació en diversos actes commemoratius del centenari del naixement de
l’acadèmic Ramon Margalef— fins a temes molt actuals —com, per exemple,
la taula rodona sobre l’impacte de les publicacions d’accés lliure en l’univers
de les publicacions científiques. D’altra banda, el programa de visites a la seu
i d’activitats a l’Observatori Fabra està assolint unes xifres rècord, fet que dona
a conèixer l’Acadèmia.
Finalment, voldria agrair a tot el personal de Secretaria, l’Arxiu i la Biblioteca,
i a l’Observatori Fabra, la seva tasca en l’acompliment de les fites que acabo
de descriure.

Joan Jofre i Torroella
President de la RACAB
Barcelona, 2019
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ORGANITZACIÓ DE L’ACADÈMIA
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L’Acadèmia es regeix pels òrgans de govern següents:
• El president/la presidenta. N’és el màxim representant i n’exerceix la representació.
• La Junta Directiva. És l’òrgan rector de l’Acadèmia i té a càrrec seu la gestió
de l’Acadèmia i ha de proveir en tot el que els Estatuts i el Reglament li
assignin en els àmbits acadèmic, econòmic i administratiu.
• Els directors/les directores i els secretaris/les secretàries de les seccions.

LA JUNTA DIRECTIVA
President:

Excm. Sr. Joan JofrE i TorroElla

Vicepresident:

Excm. Sr. GErard GómEz i munTané

Secretària general:

Excma. Sra. monTSErraT Torné i EScaSany

Vicesecretari general:

Excm. Sr. Jordi iSErn i Vilaboy

Tresorer:

Excm. Sr. JaViEr marTín VidE

Comptador:

Excm. Sr. anToni PlanES i Vila

Conservador:

Excm. Sr. carlES buxadé i riboT

Bibliotecària:

Excma. Sra. mErcè durforT i coll
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Directors de secció:
Excm. Sr. VicEnç naVarro i aznar

Secció de Matemàtica i Astronomia

Excm. Sr. Jordi PaScual i Gainza

Secció de Física

Excm. Sr. JoSEP fonT i ciErco

Secció de Química

Excm. Sr. Enric banda i TarradEllaS

Secció de Ciències de la Terra

Excm. Sr. xaViEr bElléS i roS

Secció de Biologia

Excm. Sr. lluíS bErGa i caSafonT

Secció de Tecnologia

Excma. Sra. maria dElS ÀnGElS
dominGo i laPlana

Secció d’Arts aplicades

Director de l’Observatori Fabra: Excm. Sr. JorGE núñEz dE murGa

LA JUNTA GENERAL
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La reunió dels membres numeraris de l’Acadèmia s’anomena Junta General.
A les sessions de la Junta General, hi poden assistir els membres emèrits i els
supernumeraris. Les sessions plenàries són la inaugural i de cloenda del curs;
ordinàries, amb la lectura del treball de torn, de recepció de nous membres
de l’Acadèmia, i extraordinàries. Té com a president/a i com a secretari/ària
els de l’Acadèmia. Les seves atribucions són:
• Elegir els càrrecs de l’Acadèmia, excepte els de direcció, secretaria de secció
i direcció de l’Observatori Fabra.
• Aprovar, a proposta de les seccions, les vacants que s’han de cobrir i la
denominació corresponent.
• Aprovar el canvi de secció dels membres numeraris.
• Elegir i rebre els nous membres de l’Acadèmia.
• Conèixer la liquidació d’ingressos i despeses de l’any anterior i el projecte
de pressupost de l’any en curs.
• Conèixer els acords de la Junta Directiva.
• Celebrar lectures i dissertacions científiques en les sessions plenàries ordinàries.
• Aprovar el dictamen de la ponència de nous estatuts en sessió extraordinària.
• Aprovar el reglament de règim interior en sessió extraordinària.
• Aprovar l’atorgament del títol de membre patrocinador o membre d’honor.

SECCIONS DE L’ACADÈMIA
(El nombre entre claudàtors és l’indicatiu de la medalla d’acadèmic numerari)

Secció 1a: Matemàtica i Astronomia
Inclou la Matemàtica, l’Astronomia i les ciències afins en llurs
diverses branques i aplicacions

Director: Excm. Sr. VicEnç naVarro i aznar
Secretaria accidental: Excma. Sra. marTa Sanz-Solé
1. exCm. Sr. JoSep amaT i Girbau

[33] Robòtica

2. exCma. Sra. pilar bayer i iSanT

[45] Teoria de nombres

3. exCm. Sr. Joaquim bruna i floriS

[72] Anàlisi matemàtica

4. exCm. Sr. JoSep m. Codina i vidal

[15] Astronomia

5. exCm. Sr. Gabriel ferraTé i paSCual

[14] Electrotècnia

6. exCm. Sr. Gerard Gómez i munTané

[57] Dinàmica orbital
i missions espacials

7. exCm. Sr. Jordi iSern i vilaboy

[52] Astrofísica teòrica

8. exCm. Sr. Jaume llibre i Saló

[34] Dinàmica celeste
i sistemes dinàmics

9. exCm. Sr. viCenç navarro i aznar
10. exCm. Sr. Jordi núñez

de

murGa

[3] Geometria analítica
[9] Astrometria

11. exCma. Sra. marTa Sanz-Solé

[62] Probabilitat

12. exCm. Sr. CarleS Simó i TorreS

[21] Anàlisi matemàtica

DISPENSATS D’ASSISTÈNCIA:
exCm. Sr. david nualarT i rodon

Estadística (13 setembre 2012)
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Secció 2a: Física
Comprèn les ciències físiques en llurs diverses branques teòriques i aplicades

Director: Excm. Sr. Jordi PaScual i Gainza
Secretari: Excm. Sr. xaViEr obradorS i bErEnGuEr
1. exCm. Sr. Joaquim aGulló i baTlle

[28]

Acústica d’instruments

2. exCma. Sra. marTine boSman

[22]

Física d’altes energies

3. exCm. Sr. xavier obradorS i berenGuer

Física de la matèria
condensada

SanS

[39]

Física teòrica

5. exCm. Sr. Jordi paSCual i Gainza

[69]

Nanociència
i Nanotecnologia

6. exCm. Sr. anToni planeS i vila

[73]

Transicions de fase
en materials

7. exCm. Sr. franCeSC Serra i meSTreS

[10]

Microelectrònica

8. exCm. Sr. lluíS Torner i SabaTa

[68]

Fotònica

9. exCma. Sra. maría JoSefa yzuel Giménez

[67]

Òptica

4. exCm. Sr. ramon paSCual
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[6]

de

DISPENSATS D’ASSISTÈNCIA:
exCm. Sr. rolf TarraCh i SieGel

Mecànica quàntica (3 maig 2012)

exCm. Sr. JoSep m. vidal i llenaS

Física (16 gener 1997)

(15 juny 1961 - decès 6 maig 2019)

EMÈRIT:
exCm. Sr. manuel GarCía donCel

Història de la ciència
(6 febrer 2014)

Secció 3a: Química
Comprèn les ciències químiques en llurs diverses branques bàsiques i aplicades

Director: Excm. Sr. JoSEP fonT i ciErco
Secretari: Excm. Sr. JaumE caSabó i GiSPErT
1. exCm. Sr. Jaume CaSabó i GiSperT

[66]

Química inorgànica

2. exCm. Sr. rafael foGueT i ambróS

[24]

Química industrial

3. exCm. Sr. JoSep fonT i CierCo

[50]

Química orgànica

4. exCm. Sr. erneST GiralT i lledó

[36]

Bioorgànica

5. exCm. Sr. SanTiaGo olivella i nel·lo

[55]

Teoria de les reaccions
químiques

6. Sra. fàTima boSCh i TuberT
(aCadèmiCa

eleCTa

14

deSembre de

Bioquímica
2017)

7. Sr. enriC Canadell i CaSanova
(aCadèmiC

eleCTe

14

deSembre de

2017)

Química de l’estat
sòlid

8. vaCanT
13

9. vaCanT

EMÈRITS:
exCm. Sr. Joan berTran i ruSCa

Química teòrica (3 setembre 2015)

exCm. Sr. JoSep CoSTa i lópez

Química tècnica industrial
(3 novembre 2016)

exCm. Sr. miquel GaSSioT i maTaS

Química analítica
(15 novembre 2018)

Secció 4a: Ciències de la terra
Agrupa la geologia i altres ciències afins, com la geografia, la geofísica,
la geoquímica i els estudis de recursos naturals

Director: Excm. Sr. Enric banda i TarradEllaS
Secretari: Excm. Sr. miquEl canalS i arTiGaS
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1. exCm. Sr. Jordi aGuSTí i balleSTer

[23]

Paleontologia

2. exCm. Sr. Joan albaiGéS i riera

[40]

Geoquímica orgànica

3. exCm. Sr. enriC banda i TarradellaS

[18]

Ciències de la Terra
i sostenibilitat

4. exCm. Sr. miquel CanalS i arTiGaS

[41]

Geologia marina

5. exCm. Sr. Javier marTín vide

[11]

Climatologia

6. exCm. Sr. mariano marzo i Carpio

[42]

Recursos energètics

7. exCm. Sr. CarleS miraviTlleS i TorraS

[2]

8. exCm. Sr. Cai puiGdefàbreGaS i TomàS

[29]

Geologia sedimentària

9. exCm. Sr. xavier querol i CarCeller

[56]

Geoquímica
atmosfèrica

10. exCma. Sra. monTSerraT Torné i eSCaSany
11. Sr. JoSep anTon muñoz de la fuenTe
(aCadèmiC

eleCTe

17

deSembre de

eleCTe deSembre de

Geofísica litosfèrica
Geodinàmica

2015)

12. Sr. franCiSCo JoSé doblaS-reyeS
(aCadèmiC

[7]

Mineralogia
i Cristal·lografia

Modelització climàtica

2018)

DISPENSATS D’ASSISTÈNCIA:
exCm. Sr. manuel puiGCerver i zanón

Meteorologia (11 desembre 2003)

EMÈRITS:
exCm. Sr. manuel JuliverT i CaSaGualda

Geodinàmica (5 setembre 2014)

exCm. Sr. Joan vilà i valenTí

Geografia (2 febrer 2017)

Secció 5a: Biologia
Comprèn la biologia i altres ciències afins en llurs
diverses branques bàsiques i aplicades

Director: Excm. Sr. xaViEr bElléS i roS
Secretari: Excm. Sr. ramon m. maSallES i SaumEll
1. exCm. Sr. miGuel beaTo del roSal

[35]

Regulació genòmica

2. exCm. Sr. Jaume beCh i borràS

[60]

Fisiologia vegetal,
edafologia

3. exCm. Sr. xavier belléS i roS

[37]

Fisiologia animal

4. exCm. Sr. Jaume berTranpeTiT i buSqueTS

[74]

Genòmica
de poblacions
humanes

5. exCma. Sra. merCè durforT i Coll

[54]

Biologia cel·lular

6. exCma. Sra. marTa eSTrada i miyareS

[44]

Biologia marina

7. exCm. Sr. Joan Jofre i Torroella

[61]

Virologia

8. exCm. Sr. xavier llimona i paGéS

[13]

Criptogàmia

[4]

Geobotànica

9. exCm. Sr. ramon maria maSSalleS i Saumell
10. exCm. Sr. pere puiGdomèneCh i roSell

[46]

11. exCma. Sra. eSTher Simón i marTínez

[1]

12. Sr. aleJandro aGuilar i vila
(aCadèmiC

eleCTe

18

deSembre de

2014)

13. Sr. eduardo Soriano GarCía
(aCadèmiC

eleCTe

15

deSembre de

eleCTe

14

deSembre de

Fisiologia vegetal
Biologia
dels vertebrats
Neurobiologia

2016)

14. Sr. franCeSC piferrer i CirCunS
(aCadèmiC

Biologia molecular

Fisiologia de peixos
2017)

15. vaCanT

EMÈRITS:
exCm. Sr. CarleS baS i peired

Biologia aplicada (23 octubre 2014)

exCm. Sr. JaCinT nadal i puiGdefàbreGaS Vertebrats (5 maig 2016)

SUPERNUMERARI:
exCm. Sr. lluíS Serra i Camó

Biologia evolutiva (5 novembre 2015)
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Secció 6a: Tecnologia
Inclou les aplicacions pràctiques o industrials de les ciències, com l’arquitectura,
l’urbanisme i les enginyeries

Director: Excm. Sr. lluíS bErGa i caSafonT
Secretari: Excm. Sr. anToni Subirana i TorrEnT
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1. exCm. Sr. modeST baTlle i Girona

[27]

Infraestructura del
transport i ciència
del territori

2. exCm. Sr. lluíS berGa i CaSafonT

[12]

Enginyeria de l’aigua

3. exCm. Sr. CarleS buxadé i riboT

[53]

Enginyeria
d’estructures
arquitectòniques

4. exCm. Sr. miGuel ÁnGel laGunaS hernÁndez

[65]

Processament
de senyals

5. exCm. Sr. Joan maJó i CruzaTe

[63]

Electrònica industrial

6. exCm. Sr. JoSep anTon planell i eSTany

[20]

Enginyeria
de biomaterials

7. exCm. Sr. Juan anTonio Subirana i TorrenT

[48]

Enginyeria química

8. exCma. Sra. Carme TorraS i GeníS

[51]

Intel·ligència artificial
i Robòtica

9. exCm. Sr. maTeo valero CorTéS

[75]

Arquitectura
de computadors

10. Sr. roderiC GuiGó i Serra
(eleGiT

el

14

deSembre de

Bioinformàtica
2017)

11. vaCanT
12. vaCanT

SUPERNUMERARI:
exCm. Sr. emilio lora-Tamayo d’oCón

Microelectrònica (1 març 2018)

Secció 7a: Arts aplicades
Inclou les arts aplicades en llurs diverses branques, donant preferència
a les de fonament científic i tecnològic

Director: Excma. Sra. maria dElS ÀnGElS dominGo laPlana
Secretari: Excm. Sr. GErhard GrEnzinG
1. exCma. Sra. maria delS ànGelS dominGo laplana

[8]

Oficis d’Art

2. exCm. Sr. daniel GiralT-miraCle

[32]

Història de l’art
i dels bells oficis

3. exCm. Sr. Gerhard GrenzinG

[59]

Construcció
d’instruments musicals

4. Sr. arTur ramón navarro
(eleGiT

el

13

deSembre de

Antiquariat
2018)

5. vaCanT
6. vaCanT

DISPENSATS D’ASSISTÈNCIA:
exCm. Sr. Jordi Savall i bernadeT

Musicologia (15 setembre 2011)

EMÈRITS:
exCm. Sr. andré riCard i Sala

Disseny industrial (8 març 2017)

exCm. Sr. Joan vila i Grau

Art (vitralleria) (2 març 2017)

exCm. Sr. david balSellS i Solé

Fotografia (7 desembre 2018)
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ACTIVITATS DEL CURS ACADÈMIC 2018-2019
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SESSIONS ESTATUTÀRIES DE L’ACADÈMIA
Junta Directiva i Junta General
Durant el curs acadèmic 2018-2019, la Junta Directiva ha celebrat nou reunions
estatutàries i la Comissió Permanent s’ha reunit en vint ocasions.
La Junta General, a més de les set reunions ordinàries i de les tres d’extraordinàries recollides en els Estatuts —d’elecció de càrrecs, inauguració i cloenda—, n’ha celebrat tres d’extraordinàries amb motiu dels ingressos d’una
nova acadèmica i dos nous acadèmics.

Sessió extraordinària sobre elecció de càrrecs
de la Junta Directiva
El 4 d’octubre es va dur a terme la sessió extraordinària de renovació de
càrrecs de la Junta Directiva, en què van ser elegits:
Vicepresident:

Excm. Sr. Gerard Gómez i Muntané (elecció)

Secretària General: Excma. Sra. Montserrat Torné i Escasany (elecció)
Tresorer:

Excm. Sr. Javier Martín Vide (reelecció)

Bibliotecària:

Excma. Sra. Mercè Durfort i Coll (elecció)

Per part de les seccions, van ser elegits
Directors:
• Excm. Sr. Vicenç Navarro i Aznar, de la Secció 1a (elecció)
• Excm. Sr. Josep Font i Cierco, de la Secció 3a (elecció)
• Excm. Sr. Xavier Bellés i Ros, de la Secció 5a (elecció)
• Excma. Sra. Maria dels Àngels Domingo i Laplana, de la Secció 7a (elecció)
Secretaris de seccions:
• Excm. Sr. Xavier Obradors i Berenguer, de la Secció 2a (elecció)
• Excm. Sr. Miquel Canals i Artigas, de la Secció 4a (elecció)
• Excm. Sr. Antoni Subirana i Torrent, de la Secció 6a (elecció)
Els elegits van prendre possessió del càrrec en la sessió inaugural de curs.
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Sessió inaugural
El 18 d’octubre es va fer la Sessió pública inaugural del curs de l’Acadèmia. En primer lloc, el secretari general va presentar un resum de la memòria del curs anterior. L’Excm. Sr. Xavier Obradors i Berenguer, acadèmic
numerari de la RACAB, va impartir la lliçó inaugural del curs 2018-2019 amb
el títol «Els nanomaterials per a la transició energètica», publicada a les
Memòries de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (3a època,
núm. 1051, vol. LXVII, núm. 4).

«La transició energètica és un concepte clau que ja s’ha imposat com un dels reptes més exigents per a la humanitat
durant la primera meitat del segle xxi. El model energètic
actual, basat en la preponderància de l’ús dels combustibles
fòssils, s’ha convertit en insostenible des del punt de vista
mediambiental i climàtic. Addicionalment, l’evolució demogràfica i socioeconòmica esperada fa encara més urgent
definir amb claredat les fites que cal complir en uns terminis
ben determinats.
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Les exigències tecnològiques i de recursos necessaris (~100 % energies renovables el 2050 i un augment de la temperatura de la Terra per sota dels 2 °C) fan
pensar que calen revolucions nanotecnològiques en tots els àmbits implicats.
La nanociència és una disciplina científica que ha evolucionat extraordinàriament en els dos darrers decennis i actualment es troba en disposició de
facilitar innovacions que no podíem ni imaginar.
Els nanomaterials són la via més eficient d’utilització dels recursos naturals i
energètics per a desenvolupar totes les tecnologies demanades per a acomplir
la transició energètica.
En aquest treball es presenten algunes idees clau per a entendre per què l’escala
nanomètrica és tan rellevant per a obtenir el màxim rendiment dels fenòmens
i els materials que controlen els processos relacionats amb la generació, el
transport, l’emmagatzematge i l’ús de l’energia. Es descriuen els reptes per
a generar energia química renovable (combustibles solars), per a generar o
utilitzar energia electrònica (fotovoltaica, termoelèctrica, il·luminació, etc.) i
per a utilitzar eficientment l’energia elèctrica (acumuladors electroquímics,
superconductivitat). En tots els casos es descriuen els nanomaterials i dispositius que ja mostren que efectivament existeix un recorregut prometedor per
a basar la transició energètica en els èxits de la fabricació de nanomaterials
avançats».

Sessions de recepció de nous membres
Excma. Sra. Marta Sanz-Solé
Sabadell, 1952
Secció 1a. Matemàtica i Astronomia
Especialitat: Probabilitat
Data d’ingrés: 17.1.2019
Medalla de número: 62
Padrí: Excm. Sr. Vicenç Navarro i Aznar

Deambular amb trajectòries d’equacions
en derivades parcials estocàstiques
«Les equacions en derivades parcials estocàstiques (EDPE) són una àrea de les
matemàtiques amb una activitat de recerca molt intensa. En el marc d’aquesta
teoria es poden formular reptes teòrics atractius i difícils, a causa de la complexitat dels seus objectes d’estudi bàsics: processos estocàstics que, en general,
tenen trajectòries irregulars. Les EDPE juguen un paper important en la modelització de fenòmens evolutius en un ampli ventall de camps científics, com la
física, la biologia, l’economia, la meteorologia i les neurociències. La conjunció
dels dos aspectes, problemes teòrics i aplicacions, contribueix a la vitalitat i
impacte de l’àrea.
Aquesta memòria és una contribució a la teoria del potencial per EDPE. Hi
estudiem un problema que té les seves arrels en la teoria probabilista del
potencial, desenvolupada inicialment per al moviment brownià i els processos
de Markov. L’objectiu final és donar resultats quantitatius sobre les probabilitats que les trajectòries de solucions d’EDPE visitin conjunts deterministes
A, expressats en funció de la mesura i forma de A. Comencem la memòria
fent una descripció del problema en termes genèrics i, tot seguit, exposem
els resultats clàssics sobre el moviment brownià i algunes generalitzacions.
A continuació abordem els objectius que hem indicat en el paràgraf anterior.
Primerament s’analitza el cas específic dels processos gaussians i, després de
fer una introducció a les EDPE, apliquem els resultats a exemples d’equacions
lineals, per a les quals les solucions defineixen processos d’aquella classe.
L’estudi de les probabilitats de sojorn per EDPE no lineals requereix establir
prèviament resultats sobre les lleis univariants i bivariants dels camps aleatoris
que en són solucions. Una eina adequada per a obtenir-los és el càlcul de
Malliavin, del qual fem una breu introducció. Utilitzant, entre d’altres, tècniques d’aquesta teoria, presentem una extensió dels criteris relatius a processos
gaussians que s’han exposat abans a processos més generals i els apliquem
per a deduir resultats sobre les probabilitats de sojorn relatives a les equacions
estocàstiques de la calor i d’ones no lineals».
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Excm. Sr. Xavier Querol i CarCeller
Morella, 1963
Secció 4a. Ciències de la Terra
Especialitat: Geoquímica atmosfèrica
Data d’ingrés: 28.2.2019
Medalla de número: 56
Padrí: Excm. Sr. Joan Albaigés i Riera

Canvis geoquímics recents a l’atmosfera i qualitat de l’aire
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«Es comença la memòria revisant les principals característiques geoquímiques
de l’atmosfera a través de la seva història per a comprendre els patrons composicionals actuals. Després s’examinen els principals contaminants i processos
que intervenen en la contaminació atmosfèrica, amb un especial èmfasi en
les escales dels seus impactes i la diferenciació d’aquells relacionats amb el
canvi climàtic i la qualitat de l’aire. A continuació es presenten inventaris europeus actualitzats d’emissions per als dos tipus de contaminants, els d’efecte
d’hivernacle i dels contaminants urbans (GHP i UP, respectivament). També
s’identifiquen els canvis geoquímics produïts en l’atmosfera durant els últims
decennis en relació amb els GHP, destacant l’efecte dels aerosols en el balanç
radiatiu de la Terra i els associats als nivells d’incertesa científica relacionada
amb la seva quantificació. Així mateix, es revisen els problemes actuals de la
qualitat de l’aire a Europa, pel que fa a la variabilitat regional i els contaminants crítics (PM10, PM2,5, partícules ultrafines, carboni negre, NO2 i BaP). En
una secció posterior s’utilitzen exemples d’estudis realitzats per IDAEA-CSIC
sobre cadascun d’aquests contaminants crítics per a demostrar la rellevància
de les eines científiques geoquímiques en la gestió de la qualitat de l’aire.
Aquests inclouen mapatge, anàlisi de contribució de fonts i tendències de
NO2 a Barcelona i Espanya; contribució de fonts als alts nivells de As enregistrats a principis dels anys 2000 a l’àrea ceràmica de Castelló (identificació de
fonts, implementació d’accions i reducció de concentracions); interpretació
de les causes de la reducció de PMx en aire ambient a Barcelona des del 1999
fins al 2017; contribució de fonts de PMx en cinc ciutats europees; detecció i
quantificació de les contribucions d’emissions de cuines i d’aerosols biogènics
secundaris als nivells de PMx en aire ambient de Barcelona; ocurrència i contribució de la nucleació fotoquímica a nivells de partícules ultrafines en l’aire
ambient de Barcelona i altres ciutats europees; avaluació de l’associació entre
els nivells diaris de partícules ultrafines primàries i secundàries i les contribucions de fonts diàries a PM amb la mortalitat diària a Barcelona; identificació
i quantificació de contribució de fonts als nivells de BaP en aire ambient de
zones rurals de Catalunya; i el complex problema científic dels episodis de O3
troposfèric al nord de Barcelona. Finalment, en dues seccions consecutives,
es resumeixen els resultats de revisions científiques sobre l’eficàcia de les
mesures de qualitat de l’aire per a millorar la seva qualitat en àrees urbanes,
i els reptes científics en geoquímica atmosfèrica i qualitat de l’aire urbà».

Excm. Sr. Lluís Torner i SabaTa
Berga, 1961
Secció 2a. Física
Especialitat: Fotònica
Data d’ingrés: 11.4.2019
Medalla de número: 68
Padrina: Excma. Sra. Maria Josefa Yzuel Giménez

Fotònica, una de les eines clau per a l’exploració de les
fronteres de les Ciències Naturals
«La capacitat que té la humanitat d’explorar i de comprendre els fenòmens
que tenen lloc al seu voltant en sentit ampli, incloent-hi des de l’Univers en
general fins als elements més petits que el formen, depèn de les prestacions
dels instruments dels quals disposa. Al seu torn, la comprensió de les lleis
de la natura, emprada de manera èticament responsable, obre les portes a la
millora contínua de les condicions de vida, a la prevenció i el guariment de
malalties, al progrés sostenible i compatible amb la cura de la Terra i amb la
preservació activa del medi ambient, i a la cada vegada més gran capacitat
de realització personal i col·lectiva dels humans. La fotònica —és a dir, el
camp de la ciència i la tecnologia que estudia les propietats i les aplicacions
dels fotons de la part de l’espectre electromagnètic que va des de les freqüències de terahertz fins als raigs X tous passant per l’infraroig i la banda
visible— proporciona nombrosos elements essencials de la caixa d’eines. La
contribució de la fotònica no es limita a sistemes de visualització i imatge,
sinó que, mitjançant la utilització de polsos i feixos de fotons exquisidament
controlats produïts pels làsers, cobreix un ampli ventall de funcions i abasta
diferents àmbits científics, especialment la física, la química, la biologia, la
medicina i diverses enginyeries».
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Treballs de torn
11.11.2018 – Excm. Sr. Mariano Marzo Carpio. Secció 4a.

Hidrocarburos no convencionales
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«En la industria del petróleo y del gas no existe una definición universalmente
aceptada de lo que se entiende por convencional o no convencional. En general, en un determinado momento, este último término se aplica a cualquier
acumulación de petróleo o gas que requiera tecnologías de producción significativamente diferentes a las utilizadas mayoritariamente hasta entonces. Sin
duda, esta acepción resulta imprecisa y demasiado ligada al factor tiempo. A
largo plazo, como resultado de la evolución tecnológica, lo no convencional
adquiere la categoría de convencional desde el momento en que una tecnología extractiva deja de ser una excepción para convertirse en norma. Según
la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el petróleo no convencional
incluye las siguientes categorías: 1) lutitas con kerógeno (kerogen shales o
oil shales), 2) petróleo ligero de rocas compactas (light tight oil o LTO), 3)
arenas petrolíferas o arenas asfálticas (oil sands o tar sands), 4) petróleos
extra-pesados (extra-heavy oils) y 5) líquidos del carbón y del gas ural (coalto-liquids o CTL y gas-to-liquids o GTL). Por su parte, según la fuente citada,
el gas no convencional incluye: 1) gas de rocas compactas (tight gas), 2) gas de
lutitas (shale gas), 3) metano de capas de carbón (coal-bed methane o CBM),
4) hidratos de metano o hidratos de gas (gas hidrates) y 5) los denominados
gas pobre (lean gas) y gas ácido (sour gas). Los recursos no convencionales
de petróleo y gas son abundantes y, en algunos casos, su producción resulta
técnica y económicamente viable. Además, la distribución geográfica de estos
recursos diversifica las fuentes de suministro tradicionales, muy concentradas
en Oriente Medio y Rusia. El estancamiento e inminente caída de la producción
de crudo convencional hará que en el futuro los petróleos no convencionales ganen protagonismo, muy especialmente de aquellos con menor coste
de extracción y con menor impacto medioambiental. Durante la próxima
década, el aumento de la extracción, particularmente en los Estados Unidos
y Canadá, ayudará a debilitar temporalmente la hegemonía de la OPEP, que,
sin embargo, recobrará el control del mercado a mediados de la década de los
veinte. Por su parte, la producción de gas no convencional se extenderá en
el futuro desde Norteamérica a otras partes del mundo, consolidando a largo
plazo su aportación al suministro global de gas. El cambio en la geografía
de la demanda, cuyo centro se desplaza hacia Asia, junto a los cambios que
la producción de hidrocarburos no convencionales introduce en el actual
balance entre países exportadores e importadores, comportará una reorganización del flujo comercial del petróleo y del gas natural, con implicaciones

sobre la seguridad de las rutas de suministro global. Estados Unidos, que,
gracias a los no convencionales, logra la autosuficiencia en el caso del gas
natural y un bajo grado de dependencia de las importaciones de crudo, es el
gran beneficiario a medio plazo de la revolución de los no convencionales.
La Unión Europea, por el contrario, verá incrementar su dependencia de las
importaciones de petróleo y gas».
13.12.2018 – Excm. Sr. Ramon pasCual de sans. Secció 2a.

Richard Feynmann, un gran físic popular
«A la història de la ciència, i de la física en particular, hi ha tota mena de personatges. Entre els que han rebut el Premi Nobel de Física no hi ha dubte que
Richard Feynman és dels més importants i merescuts i, alhora, més coneguts
pel gran públic, especialment després de la commemoració del centenari del
seu naixement i per les moltes anècdotes que envolten la seva persona, que
el fan molt popular i que ell va ajudar a promoure.
Sense evitar algunes notes biogràfiques de Feynman ni algunes de les seves
facècies, intentaré explicar alguna de les seves grans contribucions a la física,
l’electrodinàmica quàntica i els seus famosos diagrames, que el van portar a rebre el Premi Nobel l’any 1965. Però també exposaré altres contribucions menys
reconegudes però no menys importants, especialment aquelles més properes als
que han estat els meus camps de treball, la mecànica quàntica i les teories de les
partícules elementals, on va ser introductor de la idea dels partons».
24.01.2019 – Excm. Sr. Jaume Casabó i Gispert. Secció 3a.

2019 Any Internacional de La Taula Periòdica dels Elements Químics:
una vella història de la química!
«La taula periòdica dels elements químics està considerada l’eina fonamental
per a l’estudi sistemàtic dels elements químics i dels seus compostos. La taula
periòdica, tal com la coneixem avui dia, s’ha anat emplenant al llarg de molts
anys, fonamentalment a partir del segle xviii, gràcies a l’aportació de la feina
de recerca de molts químics i altres científics.
L’estructura de l’actual taula periòdica ha evolucionat considerablement des
dels primers treballs d’Alexandre Chancourtois (1862) i William Odling (1864),
precursors dels ben coneguts químics Julius Lothar Meyer (1870) i Dmitri
Ivànovitx Mendeléiev (1871).
Es pot dir que la taula periòdica és filla del segle xix i que sorgeix com a
conseqüència del descobriment i determinació experimental dels “pesos
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atòmics” dels elements químics. És la primera gran revolució de la química
moderna.
En el segle xx, i amb el descobriment dels “nombres atòmics” fruit dels treballs dels físics Ernest Rutherford (1910) i H. G. J. Moseley (1013), esclata
una segona revolució que dona una base científica més sòlida a les taules
periòdiques precedents. Finalment, la mecànica quàntica, en els anys vint del
segle passat, dona la base teòrica de l’estructura de la taula periòdica que
avui coneixem i utilitzem».
7.3.2019 – Excm. Sr. Miguel Ángel laGunas Hernández. Secció 6a.

5 G Perspectiva y Codificación en RF
«Gran parte de la ingeniería de comunicaciones considera que la denominada
capa física, es decir, el nivel de más contenido en hardware, no tendrá contribuciones relevantes en el desarrollo de nuevos sistemas de comunicaciones.
El trabajo realizado trata de probar que esta creencia no es cierta, como no
lo ha sido en ninguna de las generaciones de radio móvil hasta la actualidad.
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La presentación contendrá una retrospectiva de las generaciones radio desplegadas hasta la actualidad, con especial énfasis en el compromiso hardware-software
en las innovaciones implementadas. Así mismo, se adentrará en las singularidades
que se observan 5G con respecto a sus predecesoras. A continuación, se presentará brevemente lo que se considera un espacio para una nueva tecnología
en el nivel físico de sistemas de comunicaciones. Finalmente, se describirán dos
procedimientos, siendo uno de ellos novedoso. La idea podría resumirse como
la mutación de sistemas de codificación a técnicas de procesado multicanal».
21.03.2019 – Excma. Sra. Pilar bayer i isent. Seccio 1a.

Interacció entre música i matemàtiques: passat i present
«Revisarem algunes de les interaccions més notables entre música i matemàtiques
produïdes en el decurs de la història. D’una banda, considerarem la influència que
ha pogut tenir la música en el desenvolupament de conceptes matemàtics. I, de
l’altra, els recursos matemàtics bàsics que intervenen avui en el tractament del so».
25.04.2019 – Excm. Sr. Pere puiGdoMèneCH i rosell. Secció 5a.

L’edició genòmica: una eina poderosa, un debat complex
«Sabem modificar els genomes d’organismes superiors des dels anys vuitanta
i aquesta possibilitat ha estat una important eina de recerca i ha produït apli-

cacions en la medicina, la indústria i l’agricultura. Una de les limitacions de
les metodologies disponibles fins fa poc temps és que la modificació genètica
que es produeix amb elles sovint es fa a l’atzar en el genoma, el que pot
produir efectes secundaris no desitjats. En les plantes, aquests s’eliminen en el
procés de selecció, però això és més difícil en altres casos. En les aplicacions
en humans, és una limitació important. Des del començament dels anys 2010
han anat apareixent mètodes que permeten modificar de manera dirigida els
genomes. El més conegut és el sistema CRISPR-Cas9, basat en un sistema
bacterià de protecció enfront d’infeccions virals. Aquest mètode arriba quan
el nostre coneixement dels genomes dels organismes vivents està tenint un
desenvolupament explosiu. Les aplicacions de l’edició genòmica són molt variades i podem pensar a modificar cèl·lules humanes i fer-les servir en teràpies
cel·lulars, que estan en fase experimental. La modificació de la línia germinal
humana, una possibilitat limitada o prohibida en l’àmbit internacional, ha
estat demostrada en un cas a la Xina que ha despertat sorpresa i indignació.
L’interès de les aplicacions possibles en plantes ha estat ben demostrat, però
les regles del seu ús en el camp és objecte de discussions intenses a Europa
en aquest moment. També hi ha experiments en diferents tipus d’animals,
el que obre un altre ventall de debats. Un bon exemple és l’anomenat gene
drive, una aproximació que té per objecte reduir les poblacions d’espècies
que, com els mosquits, poden tenir efectes negatius sobre la salut o el medi
ambient. Acadèmies i associacions d’acadèmies són actives en aquests debats
arreu d’Europa».
23.05.2019 – Excma. Sra. Maria dels Àngels doMinGo laplana. Secció 7a.

Porcellana postmoderna, entre la tradició i l’avantguarda
«Actualment, en el món de l’art anomenem postmodernitat el moviment o
l’actitud artística que es caracteritza per no sotmetre’s a cap ordre o sistema
o coherència de plantejaments ni a cap ideari, cosa que comporta un camp
d’obertura d’absoluta llibertat. La postmodernitat va néixer com a resposta als
cànons estètics de la modernitat per a posar en dubte l’existència de cànons
“únics” i “universals”. La porcellana no queda fora d’aquest moviment. Els
objectes de la realitat quotidiana acaben per integrar-se en l’obra d’art; i això
fa que tot sigui possible i que tots els plantejaments estiguin oberts, de manera
que la porcellana està en igualtat de possibilitats en relació amb els altres
mitjans d’expressió. En virtut d’això, tant fou possible acceptar que la font
del 1917 de Marcel Duchamp era obra d´art, com ara també ho és treballar
amb una tècnica no reconeguda acadèmicament. Cada vegada ens sentim més
inclinats a reivindicar, parlant de la porcellana contemporània en el context
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artístic, el seu concepte d’art a partir de les característiques i les possibilitats
que el material en si mateix comporta; i això condueix a complexes experimentacions personals. Així, la porcellana s’integra en diversos plantejaments
tècnics, des de l’estudi de materials contemporanis i la utilització industrial de
la porcellana, fins a l’escultura, les instal·lacions o les accions conceptuals. Tot
és, doncs, possible, ja que cada artista té la seva pròpia ètica i la seva pròpia
estètica. He triat aquest tema perquè la porcellana és molt coneguda en el
camp domèstic, però ho és poc actualment en el camp artístic. Són molts els
artistes a Europa, Àsia o Amèrica, preferentment dones, que, coneixedors de
l’ofici i dotats d’una fina sensibilitat, utilitzen la porcellana per a les seves
obres. He fet una selecció dels més importants segons el meu criteri i el meu
coneixement, d’elles, d’ells i de la postmodernitat».
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Sessió de cloenda
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El 13 de juny es va fer la Junta Extraordinària de Cloenda de Curs, celebrada a l’Observatori Fabra. En primer lloc, la secretària general informa de
l’aprovació, per part de la Junta Directiva del passat 9 de maig, dels següents
treballs de torn per al proper curs acadèmic 2019-2020:
Secció 5ª. Acadèmica Excma. Sra. mErcè durforT i coll – 28 de novembre de 2019
Secció 4ª. Acadèmic Excm. Sr. Jordi aGuSTí i ballESTEr – 12 de desembre de 2019
Secció 6ª. Acadèmica Excma. Sra. carmE TorraS i GEníS – 30 de gener de 2020
Secció 1ª. Acadèmic Excm. Sr. carlES Simó i TorrES – 27 de febrer de 2020
Secció 5ª. Acadèmic Excm. Sr. JaumE bErTranPETiT i buSquETS – 26 de març de 2020
Secció 4ª. Acadèmic Excm. Sr. miquEl canalS i arTiGaS – 16 d’abril de 2020
Secció 2ª. Acadèmica Excma. Sra. marTinE boSman – 28 de maig de 2020
També anuncia que la conferència inaugural del proper curs 2020-2021 serà
a càrrec de l’acadèmic Excm. Sr. Javier Martín Vide.
Tot seguit el president va presentar un resum de les activitats de l’Acadèmia
que es recullen en aquest volum.

ACADÈMICS
Elecció de nous acadèmics i especialitats
El 13 de desembre de 2018 es varen elegir dos acadèmics electes de les Seccions 4a i 7a:
• Dr. Francisco J. Doblas-Reyes. Modelització climàtica. S4a.
• Sr. Artur Ramón Navarro. Antiquaritat. S7a.
Resten pendents d’ingrés, durant el curs acadèmic 2019-2020, els doctors Joan
Anton Muñoz de la Fuente, Alejandro Aguilar Vila, Eduardo Soriano García,
Enric Canadell, Fàtima Bosch, Francesc Piferrer i Roderic Guigó.
S’han elegit quatre nous acadèmics corresponents:
• Excm. Sr. Antonio Pérez Yuste, Universitat Politècnica de Madrid. 21.3.2019. S6a
• Excma. Sra. Rosa Codina Overcash, Universitat de Florida del Sud. 23.5.2019. S5a
• Excma. Sra. Maria da Luz Mathias, Universitat de Lisboa. 23.5.2019. S5a
• Excma. Sra. Carme Calderer, Universitat de Minnesota. 23.5.2019. S1a
Han estat elegides les especialitats per a les places vacants:
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• Secció 3a: Química - Catàlisi per a la sostenibilitat i Bioenginyeria molecular
• Secció 6a: Tecnologia - Patrimoni arquitectònic i Comunicacions via satèl·lit

Pas a acadèmic emèrit
• Excm. Sr. Miquel Gassiot, 15.11.2018. S3a
• Excm. Sr. David Balsells, 7.3.2019. S7a
• Excm. Sr. Miguel Beato del Rosal, 4.6.2019. S5a

Revocació de candidatures
• Dr. Lluis Jofre i Roca, 15.11.2018. S6a.

Decessos i semblances biogràfiques
Acadèmics numeraris
Excm. Sr. JoSEP maria Vidal i llEnaS, 6.5.2019. Acadèmic numerari de la Secció
2a (Física). Ingressà a l’Acadèmia el 15 de juny de 1961 i en fou vicepresident
del 1984 al 1994. La semblança biogràfica és llegida en la Junta General del
12 de desembre de 2019, per l’acadèmic doctor Ramon Pascual de Sans.

Semblances biogràfiques
SEMBLANÇA BIOGRÀFICA DE
l’Excm. Sr. Ramon Parés i Farràs
Per l’Excm. Sr. Joan Jofre i Torroella
13 de desembre de 2018

«El passat dia 30 de setembre ens va deixar als noranta anys el professor Ramon
Parés i Farràs. No és feina fàcil glosar en poca estona la figura d’una persona
amb una llarga trajectòria en l’àmbit de la ciència i del seu ensenyament, de
l’estudi de la seva història, de la recerca científica, i de la seva aplicació i
promoció. I, per altra banda, en un moment en què gairebé tota la informació relativa a una persona com el doctor Parés es troba fàcilment a Internet,
tampoc no sembla gaire pertinent fer una relació exhaustiva dels seus mèrits.
Procuraré fer un resum que amaniré amb alguns records personals que penso que ens donaran una millor perspectiva de qui era el doctor Parés. Es va
fer adult en els difícils temps de la postguerra, però a l’adolescència ja tenia
una gran afició per la ciència, que va mantenir tota la vida. En aquella època
col·laborava en la conservació dels instruments científics de Comas i Solà
a Vil·la Urània i, també, a la Mentora Alsina a la falda del Tibidabo. Com a
anècdota simpàtica, fa no més de dos o tres anys em va portar a la plaça dels
Àngels perquè veiés la casa en què havia viscut de petit; i mentre la miràvem
es va acostar una senyora de l’edat del doctor Parés, que entre altres coses
em va dir: “de petit li dèiem el nen de les estrelles, sempre ens feia mirar al
cel”. Encara que tenia algunes preferències, el seu interès per la ciència era
general. Vàrem tenir ocasió de visitar el CERN a Ginebra i ens va rebre un
físic català que treballava allà. A la recepció hi havia alguns aparells científics antics, i sense llegir l’etiqueta el doctor Parés en va reconèixer un que
havia emprat Rutherford. L’investigador es va quedar molt sorprès i em va
comentar en veu baixa: “no crec que el 99 % de la gent que treballem aquí
el poguéssim reconèixer”.
El 1951 es va llicenciar en ciències naturals per la Universitat de Barcelona
(UB), i el 1956 s’hi va doctorar en ciències. I, a la mateixa universitat, el 1964
va obtenir la primera càtedra de microbiologia de totes les facultats de ciències
de l’Estat espanyol, des d’on va desenvolupar tota la seva tasca docent i de
recerca. Ramon Parés és el darrer a deixar-nos d’una generació de magnífics
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professors, entre els quals trobem noms com el de Ramon Margalef, Antoni Prevosti i Oriol de Bolós, Arturo Caballero i Enric Gadea, tots membres
d’aquesta Acadèmia. Tots ells van posar els fonaments de la que avui és la
reconeguda Facultat de Biologia de la UB.
Ramon Parés va ser un dels introductors a Espanya de l’ensenyament de la
microbiologia «moderna», com s’entén ara, i aportà la nova visió de la disciplina desenvolupada els anys cinquanta i seixanta bàsicament per microbiòlegs
provinents de l’escola holandesa de Delft, que s’havien incorporat a universitats
de la Costa Oest dels Estats Units d’Amèrica. Avui dia, no es concep ensenyar
una altra mena de microbiologia.
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La recerca de Ramon Parés es pot resumir en tres grans temes. Els primers
anys de la seva activitat de recerca i fins a finals dels setanta, es va dedicar
preferentment a l’estudi de diversos aspectes relacionats amb la genètica i
la fisiologia dels microbis —especialment, l’herència extracromosòmica en
bacteris, un tema molt innovador per l’època. Recordo que durant el primer
congrés a què vaig assistir com a doctorand, un microbiòleg espanyol —que
actualment gaudeix d’un gran prestigi mundial en el camp de l’herència
extracromosòmica (plasmidis de resistència a antibiòtics)— em va preguntar
molt amablement en què treballava i, quan li vaig concretar el tema em va
respondre: «Parés siempre con sus cosas». Paradoxes de la vida. En un moment
en què la microbiologia era l’àrea del coneixement on es produïen els avenços
més notoris de biologia molecular, bioquímica i genètica, les seves classes
de l’assignatura Ampliació de Microbiologia (de ben segur, avui en diríem
Microbiologia Avançada) eren molt inspiradores. Recordo especialment dues
classes, la que es referia a l’experiment de la fluctuació en què Delbrück i Luria
demostraven experimentalment en bacteris la seqüència mutació i posterior
selecció com a motor de l’evolució; i la que es referia als experiments en què
Monod demostrà l’existència de l’expressió gènica.
Un segon tema que va tractar amb intermitències es va centrar en l’estudi
dels cossos R (R-bodies) en bacteris, coneguts inicialment com a partícules
kappa, ja que, en els anys cinquanta, els va estudiar juntament amb el doctor
Vallmitjana, en bacteris endosimbionts obligats del protozou Paramecium, i,
a finals dels setanta, el doctor Parés i Lalucat els varen descriure per primer
cop en bacteris de vida lliure del gènere Pseudomonas.
Més endavant, va estudiar la contaminació ambiental per microorganismes,
centrant-se en el litoral de l’àrea de Barcelona. La Medalla d’Or al Mèrit Científic
de l’Ajuntament de Barcelona i el doctorat honoris causa per la Universitat
de Nancy són un reconeixement a aquesta activitat.

També va rebre altres guardons, com la Medalla Narcís Monturiol al mèrit
científic i tecnològic de la Generalitat de Catalunya, i la Medalla d’Or de la
Ciutat de Nancy. Va ser elegit membre de l’Institut d’Estudis Catalans i acadèmic de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona i de la Reial Acadèmia
de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB).
Avui, que els científics vivim en un món marcat per les publicacions i la seva
incidència, el doctor Parés apareix en alguns índexs (per exemple l’índex h)
amb valors que reflecteixen l’excel·lència entre els investigadors de la seva
generació. No patia la síndrome de «publish or perish» i sempre ens havia
transmès, almenys a mi, la idea que calia publicar quan es tenia quelcom
a comunicar, no publicar com a únic objectiu. L’any 1953 va publicar una
petita nota a Nature sobre «Applications of nigrosine to the study of the
salivary chromosomes».
A la seva època, va ser pioner en la col·laboració des de la recerca universitària amb el sector industrial i les administracions per a donar respostes a
aspectes aplicats de la microbiologia. Aquesta activitat actualment és molt
ben valorada i considerada essencial en l’activitat del professorat universitari,
però als anys setanta, quan ell va començar, no ho era. Aleshores, la majoria
de sectors universitaris veien la universitat com un món aïllat de la societat;
una torre d’ivori, com se solia dir.
Totes aquestes activitats de docència i recerca varen agrupar al seu voltant un
bon nombre de col·laboradors, de manera que la seva influència s’ha estès
a diverses generacions de microbiòlegs. Alguns d’ells ocupen actualment o
han ocupat en el passat llocs destacats en universitats, centres de recerca i
indústries arreu.
Preocupat per deixar una Universitat millor de la que els joves de la seva
generació s’havien trobat, va participar activament en la gestió universitària.
Així, va ser cap de departament, vicedegà, degà (sent degà es va posar la
primera pedra de la Facultat de Biologia a Pedralbes) i membre del comitè
acadèmic de la UB, entre altres càrrecs. Ho considerava un servei públic i
una manera de fer país. Aquesta vocació de servei públic va fer que al llarg
de la seva vida s’impliqués en múltiples activitats no estrictament lligades a
l’àmbit universitari; entre d’altres: president de la Societat Catalana de Biologia,
director general d’Universitats de la Generalitat de Catalunya, president de la
Comissió per a l’Estímul de la Cultura Científica de la Generalitat de Catalunya,
membre de la Comissió Executiva de la Junta de Museus del Parlament de
Catalunya i president de la RACAB.
Encara que han passat molts anys, recordo molt bé quan era president de la
Societat Catalana de Biologia. Quasi cada tarda venia a despatxar al Departa-
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ment, aleshores a l’edifici de la plaça de la Universitat, amb el doctor Babot,
que n’era el secretari. Un dels treballs que estaven fent amb gran dedicació era
un catàleg de biòlegs i metges catalans escampats pel món (tinguin en compte
que no hi havia Internet i, per tant, era una feina complexa); jo personalment
vaig conèixer que un viròleg anomenat Casals —la principal autoritat mundial
d’arbovirus, i en aquells moments professor a la Universitat de Yale— era de
Viladrau. Ah, per cert, el doctor Casals va descriure el virus del Zika a finals
dels anys quaranta del segle passat.
L’any 1988 va ingressar a la RACAB, tenint com a padrí el doctor Antoni Prevosti. Va ser-ne comptador, vicepresident i president des del 1995 al 2003.
Vivia amb passió alguns temes: ara mateix recordo la recuperació d’una còpia
de l’astrolabi carolingi o les primeres gestions per a la instal·lació de l’actual
TFRM. Va continuar assistint als actes de l’Acadèmia fins que la salut li ho va
permetre.
Una altra gran passió de la seva vida professional va ser la història i filosofia
de la ciència i el pensament.
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Un parell d’anècdotes reflecteixen el que pensava i feia. Quan jo duia a
terme la tesi doctoral, els capvespres —moltes vegades ja sol al laboratori,
preparant el material per fer els experiments de l’endemà— sovint apareixia
el doctor Parés, que, assegut en un tamboret de laboratori i després de parlar
uns minuts dels resultats dels experiments recents, em solia comentar diferents aspectes relacionats amb els autors presocràtics corresponents a la seva
darrera lectura del tema.
Pel que fa a l’astronomia, els darrers anys va dedicar una gran part del seu
temps a revisar amb gran detall aspectes de la història de l’astronomia dels
segles xvi, xvii i xviii. Alguns membres de l’Acadèmia —els doctors Codina,
Núñez, Agulló, Bayer i Simó— en són sabedors, atès que sovint els consultava
sobre els avenços que anava fent. Quan la salut ja no l’acompanyava gaire,
em comentava que aquesta activitat li servia de gran ajuda ja que li donava
un gran tranquil·litat d’esperit.
Sobre història i filosofia de la ciència, va publicar diversos llibres. Un d’aquests
de què se sentia més satisfet era Cartes a Núria. Història de la ciència, on, de
manera epistolar, reflexiona sobre aspectes de la història de la ciència amb la
seva filla Núria. Va ser codirector, juntament amb el professor Joan Vernet, de
l’obra en tres volums La ciència en la història dels Països Catalans, publicada
per l’Institut d’Estudis Catalans i la Universitat de València.
Sempre amatent a la seva família, i amic dels seus amics, al doctor Parés era
un home amb una gran vitalitat a qui li agradava gaudir de la vida. La con-

versa, la gastronomia i l’òpera es trobaven entre les seves principals debilitats.
Sempre afirmava, seguint l’ideari de Nietzsche, que l’home ideal hauria de
combinar el racionalisme d’Apol·lo amb la rauxa de Dionís. Quan alguna
vegada prenia alguna decisió una mica arrauxada, més pròpia de la meva
edat que de la seva, i jo li feia notar, em deia: “noi, és la part de Dionís”. Li
agradava tant aquesta idea que va titular Apol·lo i Dionís uns dels seus llibres
d’història de la ciència. Així mateix, va encarregar al conegut escultor Fèlix
Albajes que esculpís un mural per al jardí de casa seva amb aquests dos personatges mítics. El doctor Parés en va regalar una maqueta en bronze al seu
estimat Departament de Microbiologia de la Facultat de Biologia de la UB,
on segueix exposada.
A més d’un «jefe» —com també li deia Josep Font al doctor Josep Castells,
bon amic de Parés, en l’obituari publicat fa uns mesos a La Vanguardia—,
en el doctor Ramón Parés jo sempre hi vaig trobar, i crec que tots els seus
deixebles també, un mestre i un amic. Descansi en pau, som molts els que
el recordarem sempre».
Joan Jofre i Torroella

SEMBLANÇA BIOGRÀFICA DE
l’Excm. Sr. Josep Castells i Guardiola
Per l’Excm. Sr. Josep Font i Cierco
24 de gener de 2019

«Senyor president, benvolguts acadèmics i acadèmiques, família del doctor
Josep Castells, amics i amigues,
El 30 de juliol de 2018, va traspassar als noranta-tres anys el doctor Josep
Castells Guardiola, membre numerari d’aquesta Reial Acadèmia, catedràtic
emèrit jubilat de química orgànica de la Universitat de Barcelona (UB). La
trajectòria docent i investigadora d’aquest professor i mestre d’una bona part
de les promocions de químics catalans de la segona meitat del segle xx és
difícil de plasmar llegint unes poques pàgines. Intentaré fer-ho ajudant-me
amb el suport d’un PowerPoint i procurant no sobrepassar-me en el temps.
El doctor Castells va néixer a Barcelona el 27 de maig de 1925, fill del metge
Feliu Castells Farrarons i de Josefina Guardiola Rosa. El seu pare, a part de bon
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facultatiu, fou nomenat metge del primer equip del Barça durant el mandat
del president Rafael Llopart (1915-1916). Josep Castells cursà el batxillerat a
l’Institut Jaume Balmes durant els anys revulsius de la Guerra Civil (19351942) i obtingué la llicenciatura en ciències (Secció de Químiques) per la UB
el 1947 (amb premi extraordinari, 1948).
Immediatament començà els treballs de la seva tesi doctoral, dirigida pel professor Josep Pascual Vila —acadèmic d’aquesta casa, de la qual fou president
durant els anys 1962-1977— i defensada a Madrid l’any 1951 (cal recordar
que aleshores només es defensaven tesis doctorals a la Universidad Central de
Madrid). El treball consistí en l’aïllament, en forma cristal·lina, i caracterització
química dels estereoisòmers cis i trans de l’àcid 2-hidroxiciclopentancarboxílic,
que es publicà a Anales (1950) i a JACS (1952). No existien encara procediments espectroscòpics per dur a terme una caracterització més ràpida. Durant
aquest període, Castells fou becari del Patronat Juan de la Cierva (CSIC), i en
acabar la tesi va obtenir un ajut postdoctoral per desplaçar-se als laboratoris
del professor Sir Ewart R. H. Jones, de la Universitat de Manchester, on, sota
la direcció directa del doctor G. D. Meakins, treballà en la química dels esteroides, i obtingué un títol de doctorat per aquesta universitat.
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Retornat a Barcelona, al voltant de l’any 1956, ingressà com a científic collaborador a l’Instituto de Química Alonso Barba, adscrit al Patronato Juan
de la Cierva, amb lloc de treball a la càtedra de química orgànica de la UB
(professor Josep Pascual). En aquesta posició, i aprofitant l’entorn de recerca
i docència d’aquesta càtedra, Castells desenvolupà una important i apassionada tasca per introduir les noves metodologies experimentals que havia
après a Anglaterra: cromatografia en columna, tècniques espectroscòpiques
(IR, NMR…). En aquella època van succeir-se tres quinquennis d’esplendor
d’un grup en el qual van coexistir el catedràtic doctor Pascual, i els doctors
Manuel Ballester, Josep Castells i Fèlix Serratosa (els tres, membres del CSIC i
formats en postdocs estrangers, acadèmics tots ells que foren d’aquesta casa),
juntament amb un finançament relativament ben dotat per l’època (Fundación
Juan March, CSIC, USA Departments…).
L’osmosi de la recerca duta a terme a Química Orgànica es transmetia no
solament als doctorands sinó també als alumnes de llicenciatura. I, en aquesta transmissió, hi participà d’una manera intensiva el doctor Castells. S’han
d’esmentar els seminaris que, com a professor d’Espectroscòpia Orgànica,
organitzava en els cursos monogràfics de doctorat de la UB, per explicar la
teoria dels orbitals moleculars, la visió dinàmica amb moviment d’electrons
d’Ingold en relació amb el mecanisme de les reaccions orgàniques. És a dir,
vam passar d’interpretar aquestes reaccions amb quadradets que trencaven els

enllaços a la interpretació amb fletxes per classificar-les; dit d’una altra manera, deixàvem d’estudiar amb el Noller o amb el Fieser per seguir el Roberts.
I, evidentment, ens va ensenyar la determinació estructural per mitjà de les
espectroscòpies d’IR, d’RNM i de l’espectrometria de masses.
Són dignes de menció els esforços del doctor Castells per adquirir de manera prioritària per a tot Espanya els diferents espectroscopis que apareixien
comercialment assequibles. Recordo l’entrada al laboratori del primer IR (un
Infracord 137 de Perkin Elmer) mentre feia la meva tesi (1962); un espectroscopi d’RMN d’imant permanent R-10, de 60 MHz, un cop finalitzada la meva
tesi (1965), i un espectròmetre de masses en tornar del meu postdoc (1968).
Paral·lelament, Castells dictava els seminaris espectroscòpics acompanyats
d’uns apunts molt acurats (fets en ciclostil!), que alguns van acabar sent llibres.
En efecte, els doctors Josep Castells i Francesc Camps van traduir a l’espanyol
Elucidación estructural de compuestos orgánicos por métodos espectroscópicos.
Tomo I. Tablas i Tomo II. Vol. II. Resolución de problemas, de W. Simon i T.
Clerc. Aquests llibres esdevingueren tan populars que l’any 1977 se’n va fer
una traducció de la segona edició ampliada.
La seva docència espectroscòpica es va estendre fins a Xile amb una estada
de quatre mesos a les universitats de Valparaíso i Santiago, gràcies a l’esponsorització de la UNESCO.
Però quedaríem curts si nomes esmentéssim com a fites importants les relacionades amb l’espectroscòpia. El doctor Castells va ser també un infatigable
investigador, amb una recerca dirigida fonamentalment a la síntesi de nous
compostos orgànics. De la seva estada a Manchester amb Sir Ewart Jones, als
anys cinquanta, va publicar set treballs més (un a Chem. & Ind., 1956; un altre
a Proc. Chem. Soc., 1958; cinc a J. Chem. Soc., publicats els anys 1959, 1960 (2)
i 1962 (2). Com a membre del CSIC, primer adscrit a la UB i després al nou
edifici del Centro de Investigación y Desarrollo (CID), va publicar vint-i-vuit
articles fins l’any 1975 (alguns signats també des de la Universitat Autònoma
de Barcelona, UAB), molts d’ells en les millors revistes de l’especialitat.
Tot i que era reconegut nacionalment i internacionalment amb un prestigi
destacat, Castells entenia que havia de dur a terme la seva tasca des de la
universitat, lloc on podria desenvolupar les dues facetes d’investigador i
docent que bullien en el seu interior a imatge i semblança dels països anglosaxons. Aquest somni es realitzà a través d’un periple de concursos-oposició:
un primer intent fallit a la càtedra de química orgànica de la Facultat de
Medicina de Cadis (1957) i un segon intent, també fallit, opositant a la càtedra
de química orgànica de la UB (1967). Finalment, més endavant va esdevenir
professor agregat numerari de Química Orgànica de la UAB (1972, quan ja era
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professor d’investigació del CSIC i professor en comissió de serveis a la UAB
des del 1968) i catedràtic numerari de química orgànica de la UAB, el 1975,
any en què passà a catedràtic de química orgànica a la Facultat de Química
de la seva alma mater (la UB), cobrint el buit que deixà el professor Ricardo
Granados en traslladar-se a la Facultat de Farmàcia.
A la UAB, partint de zero total i dedicant-s’hi en cos i ànima, va crear i organitzar un Departament de Química Orgànica modern basat en la recerca
i la docència: va dotar els espais buits dels laboratoris amb tot el material
nou i adequat per fer una bona investigació, va adquirir totes les tècniques
espectroscòpiques modernes (IR, RNM de H i de C-13, CG acoblada a EM…),
organitzà una bona biblioteca i, sobretot, va dissenyar un pla docent per a la
llicenciatura de química que va ser copiat per totes les facultats de química
de l’Estat. Es va envoltar d’un bon equip de treball, de professors (incloent-hi
la incorporació puntual del doctor Félix Serratosa) i becaris. Va iniciar uns
seminaris estiuencs (amb una durada de deu a quinze dies), amb professors
vinguts d’arreu (J. Elguero, M. J. Makosza, F. Montanari, R. Huisgen, E. L. Eliel,
H. Rapoport…), que continuà després a la UB (R. Hoffmann, J. M. Lehn, R.
B. Merrifield, E. J. Corey, B. Trost, D. A. Evans, S. Masamune…).
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Quan Castells va accedir a la plaça de catedràtic de química orgànica de la
Universitat de Barcelona, va aconseguir el que, probablement, va ser la seva
màxima il·lusió albirada des de molts anys enrere. La seva arribada al Departament de Química Orgànica va coincidir amb la presència ja establerta de
la que ha estat la promoció més brillant de joves químics orgànics de la UB,
com l’esdevenir ha demostrat.
Va implantar, amb totes les seves conseqüències, el pla d’estudis del setantaquatre, del qual ell ja va ser pare a la UAB, i va fomentar i ajudar a iniciar
línies de recerca en les quals ell no participava, però que, amb el temps, van
ser cabdals en la nostra ciència, demostrant la seva visió estratègica i la seva
generositat en un període en què aquestes virtuts eren escasses en el tancat
cercle científic espanyol.
Va aconseguir que el seu bon amic Serratosa finalment s’integrés a un departament universitari, en comissió de serveis des del CSIC, dirigint un excel·lent
grup de recerca en síntesi orgànica i impartint l’assignatura de Disseny de
Síntesi, pionera a Espanya i en línia amb les més avançades del món.
Va continuar la seva tasca de publicació de llibres per a la docència, especialment de la química bàsica o general: Química general (Alhambra, 1981),
pensat per als alumnes de primer curs de la llicenciatura de química, i Química general i bioorgànica (Alhambra, 1985), configurat per simplificació de

l’anterior i addició de materials de bioquímica i biologia, com s’explica en el
pròleg, dirigit als alumnes de biologia i de medicina.
En iniciar-se el desenvolupament de la Llei de reforma universitària, l’any 1984
es va dur a terme la regularització dels anomenats professors no numeraris
(PNN), mitjançant unes proves d’idoneïtat. Per qualificar aquestes proves,
es van establir comissions nacionals per àrees de coneixement que havien
de promoure els PNN que acreditessin mèrits suficients a professors adjunts
numeraris. La Comissió Nacional de Química Orgànica va estar presidida pel
doctor Castells en reconeixement de la seva categoria intel·lectual i, el que
probablement va ser més important, la seva innegable honestedat.
A la UB, el doctor Castells continuà, amb l’ajut inestimable del doctor Francisco
López Calahorra (al qual des d’aquí dono les gràcies per ajudar-me a escriure
el període de la UB), una línia d’investigació pionera de química sobre suports
polimèrics funcionalitzats, que havia iniciat uns anys abans al CID amb dues
publicacions seminals, continuada a la UAB i culminada a la UB en una sèrie
de treballs que van combinar la química en fase sòlida i l’estudi dels processos
catalitzats per sals de tiazole en una síntesi biomimètica de monosacàrids a
partir de formaldehid, així com un estudi en profunditat del mecanisme de
reacció d’aquests processos. En aquest context, el professor Castells va organitzar el juny de 1988 a Barcelona la 4th International Conference on Polymer
Supported Reactions in Organic Chemistry, a la qual van assistir les primeres
figures d’un camp llavors capdavanter en la química orgànica i que amb el
temps ha donat lloc, entre d’altres, a la denominada química combinatòria.
Castells romangué a Químiques de la UB fins al 1990, per jubilació forçosa
(Llei 30/1984) amb seixanta-cinc anys, i quedà com a professor emèrit uns
quants anys més.
Nogensmenys, Castells va estar sempre obert a temes relacionats amb la comunitat química. Va participar activament amb l’Associació Nacional de Químics
i Enginyers Químics d’Espanya (ANQUE) —va ser secretari de la delegació
de Barcelona—, i va contribuir a la creació del Col·legi de Químics (tot això
entre 1955 i 1965). Fou també un dels principals organitzadors de les reunions
biennals del Grup de Química Orgànica de la Real Sociedad Española de
Química (la primera va tenir lloc a Santa Maria de Huerta el 1966, on va ser
nomenat vicepresident del Grup, i després en va ser president els anys 19811985). També va ocupar el càrrec de secretari general de la UAB (1973-1976).
Atent a totes les innovacions de la ciència, el seu mestratge divulgatiu —al
final de la seva trajectòria vital— va ser excepcional, especialment des de la
RACAB, on ingressà el novembre de 1984. Destaco uns quants temes que
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va tractar des de l’Acadèmia: ús de l’hidrogen com a vector energètic (amb
l’organització d’una setmana dedicada expressament a aquest tema), nous
materials orgànics com el ful·lerè i el grafè, conceptes termodinàmics posats
a l’abast dels alumnes de primer i de professors de química, nucleosíntesi
estel·lar. Va escriure un llibre, no publicat, sobre una cosmogonia evolutiva
amb la química del carboni com a element central i singular de la taula periòdica, que bottom-up entronca necessàriament amb la biologia molecular
i, per tant, amb la vida.
I per allà on va passar sempre va tenir cura de les biblioteques, i de la seva
modernització. A la UB va posar les bases per a un nou “seminari” que
convertí en la que ara és la més eficient i moderna biblioteca de química de
Catalunya. I a la RACAB va endegar el procés d’informatització del catàleg,
fent possible la incorporació del nostre fons bibliogràfic al Catàleg Col·lectiu
de les Universitats Catalanes (CCUC) amb finançament extern i consolidant
els llicenciats en documentació i biblioteconomia que van col·laborar a la
plantilla de la biblioteca (la senyora Josefina Fortuny i el senyor Ivan Rodas).
De fet, era actiu i apassionat en tot el que feia: tennis, bridge, surf…; no parava, i era, en les seves pròpies paraules, rememorant Marañón, “un trapero
del tiempo”.
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Per tota la seva tasca, el professor Josep Castells va ser guardonat per la Generalitat de Catalunya amb la Medalla Narcís Monturiol (1989), per l’Ajuntament de
Barcelona amb la Medalla d’Or al Mèrit Científic (1996) i per la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) amb el Premi Solvay (1996).
Fou acadèmic corresponent de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales (1984-2018) i membre de l’Institut d’Estudis Catalans des del 1978.
Sembla que tanta activitat no li permetia trobar parella. De fet, en els antics
laboratoris de química orgànica a la plaça de la Universitat, anys seixanta, ja
comentàvem que Castells era un “solter d’or”. Aquesta situació es va acabar
quan va conèixer a la UB Maria Dolors Portabella, una secretària molt eficient
i encantadora que el va encisar i convèncer per al matrimoni. El casament va
tenir lloc a la basílica de Santa Maria del Mar, el 31 de març de 1989. Aquest
enllaç ens va sorprendre molt a tots, però de seguida ens va alegrar ja que
eren dues persones molt estimades dins de la comunitat química.
No vull acabar sense completar alguns dels seus trets característics, que li
confereixen també uns tocs d’esser humà. Recordo que li agradava la feina
ben feta i polida, que les institucions es poden i es deuen canviar des de dins
i que, si no feies bé el que proposava, s’enfadava en forma del que denominàvem “brots neuròtics”, que no arribaven mai al trencament. Tant de bo a

la nostra Universitat hi hagués molts professors de la seva qualitat científica
i, sobretot, humana. Com ens deia la seva esposa Maria Dolors, en l’acte del
seu acomiadament, el Josep va ser un home savi, però, sobretot, un home bo.
“Jefe”, descansa en pau, tots els teus alumnes, que som molts, et recordarem
sempre. I amb el condol més emotiu per a tota la família, moltes gràcies a
tots per la vostra assistència.
JoSep fonT i CierCo

Acadèmics corresponents
• exCm. Sr. Jean derCourT, 22 de març de 2019. Acadèmic corresponent adscrit a la Secció 4a. Geòleg especialista en la geologia de les formacions
sedimentàries de les serralades alpines. Va ingressar a l’Acadèmia el gener
del 2007.
• Coneixement de la mort de l’exCm. Sr. enriC Tormo el 2016. Acadèmic corresponent adscrit a la Secció 7a. Va ser un tipògraf i gravador català, vinculat
amb Joan Miró i el grup Dau al Set. El 1958 va ser nomenat professor del
Conservatori de les Arts del Llibre, i el 1967, conservador del Museu d’Arts,
Indústries i Tradicions Populars. Va ingressar a l’Acadèmia el 17 de maig
de 1983. La semblança biogràfica va ser llegida en la Junta General del 21
de març de 2019 a càrrec de l’acadèmica Excma. Sra. Maria dels Àngels
Domingo Laplana.

Distincions i reconeixements.
• SeTembre 2018. Publicació de la concessió de la medalla Narcís Monturiol
al mèrit científic i tecnològic a l’acadèmic Excm. Sr. xavier belléS i roS.
L’entrega de la medalla va tenir lloc el 19 de febrer de 2019.
• oCTubre 2018. The International Society for Optics and Photonics-SPIE
anuncia la decisió de canviar el nom del premi en educació per «SPIE Maria
Yzuel Educator Award», en honor a l’acadèmica Excma. Sra. maria JoSefa
yzuel. L’ara anomenat «SPIE Maria Yzuel Educator Award» s’atorga des del
2003 a les persones que han contribuït d’una manera més destacada a
l’ensenyament de l’òptica.
• deSembre 2018. L’Institut d’Estudis Vallencs nomena Patrimoni Humà el Dr.
franCeSC eSpañol i Coll, qui fou membre de l’Acadèmia, Secció 5a (19691999).
• novembre 2018. Reconeixement a Francesc Salvà i Campillo amb una «fita
històrica» (milestone) per part de l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers) per la seva contribució al telègraf elèctric.
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• novembre 2018. L’Edifici 3 del Parque Walqa, a Cuarte (Osca), passa a anomenar-se Edificio María Josefa Yzuel en reconeixement als mèrits científics
i acadèmics de l’acadèmica Excma. Sra. maria JoSefa yzuel.
• febrer 2019. Premi Crítica Serra d’Or 2018 Recerca, en Ciències, concedit
a l’acadèmic Excm. Sr. Javier marTín vide i al Sr. alfonS puerTaS per l’autoria
del llibre Atles de núvols de l’Observatori Fabra. L’Acte de proclamació va
tenir lloc el 3 d’abril de 2019.
• febrer 2019. Concessió de la Medalla d’Or al Mèrit Cultural de l’Ajuntament
de Barcelona a l’acadèmic Excm. Sr. daniel GiralT-miraCle.
• març 2019. Reconeixement a l’acadèmica Excma. Sra. Carme TorraS amb la
distinció «professional catalana TIC de l’any», en la 24a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica.
• Maig 2019. IV Premi «Julio Peláez a las Mujeres Pioneras de la Física, la
Química y las Matemáticas» a l’acadèmica Excma. Sra. Carme TorraS, atorgat
per la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, per ser pionera en
l’aplicació de models neuronals en la robòtica. L’entrega de premis es va
fer el 4 de juny a la seu de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales, a Madrid.
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PUBLICACIONS
Monografies
Atles de núvols de l’Observatori Fabra / Atlas de nubes del Observatorio Fabra
Autors: Javier Martín-Vide, Alfons Puertas
Títol: Atles de núvols de l’Observatori Fabra /
Atlas de nubes del Observatorio Fabra
Edició: Barcelona: Reial Acadèmia de Ciències
i Arts de Barcelona, 2018
Pàgines: 203 p., fotografies en color
ISBN: 978-84-937317-6-2.

Josep Domènech i Estapà (1858-1917). Entre la ciència i l’arquitectura
Autor: Sergio Fuentes Milà.
Títol: Josep Domènech i Estapà (1858-1917).
Entre la ciència i l’arquitectura.
Edició: Barcelona: Reial Acadèmia de Ciències
i Arts de Barcelona, 2018.
Pàgines: 259 p.
ISBN: 978-84-937317-7-9

L’acadèmic Ramon Margalef. Homenatge en el centenari
del seu naixement. Amb la reedició de la memòria ‘La teoría de la
información en ecología’ (Publicada en novembre de 1957)
Autor: Ramón Margalef López.
Títol: L’acadèmic Ramon Margalef:
Homenatge en el centenari del seu naixement.
Amb la reedició de la memòria ‘La teoría de la
información en ecología’.
(Publicada en novembre de 1957).
Edició: Barcelona: Reial Acadèmia de Ciències
i Arts de Barcelona, 2019.
Pàgines: 150 p.
ISBN: 9788493731786
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Memòries de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts
de Barcelona
Deambular amb trajectòries d’equacions en derivades parcials
estocàstiques
Autora: Marta Sanz-Solé.
Títol: Deambular amb trajectòries d’equacions en derivades parcials
estocàstiques.
Edició: Barcelona: Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 2019,
tercera època, núm. 1052, vol. LXVII, núm. 5.
Pàgines: 70 p.
ISSN: 2462-3334

Canvis geoquímics recents a l’atmosfera i qualitat de l’aire
Autor: Xavier Querol i Carceller.
Títol: Canvis geoquímics recents a l’atmosfera i qualitat de l’aire.
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Edició: Barcelona: Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 2019,
tercera època, núm. 1053, vol. LXVII, núm. 6.
Pàgines: 72 p.
ISSN: 2462-3334

Fotònica: una de les eines clau per a l’exploració de les fronteres
de les ciències naturals
Autor: Lluís Torner i Sabata.
Títol: Fotònica: una de les eines clau per a l’exploració de les fronteres
de les ciències naturals.
Edició: Barcelona: Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 2019,
tercera època, núm. 1054, vol. LXVII, núm. 7
Pàgines: 55 p.
ISSN: 2462-3334

BIBLIOTECA I ARXIU
El patrimoni de la Biblioteca s’enriqueix de manera regular amb els volums
que rep mitjançant l’intercanvi amb 141 institucions d’arreu del món i que
representen uns 292 títols de revistes científiques. També incorpora al seu
fons les donacions de les publicacions realitzades per acadèmics i les d’altres
persones o institucions que aporten documents amb matèries relacionades.
En el present curs s’han incorporat al catàleg 165 registres nous pertanyents
a monografies i uns 350 números de les diferents revistes. Aquests fons estan a disposició d’investigadors, estudiants, professionals i interessats en la
ciència en general. La Biblioteca dona suport també a la tasca expositiva i
d’investigació de l’Acadèmia.
Els anys 2018 i 2019, la Biblioteca ha millorat l’accés i la preservació a la seva
informació mitjançant la digitalització de diversos documents. De Comes i
Solà s’han digitalitzat nou memòries, una publicació i dos quaderns manuscrits. Així mateix, s’ha dut a terme la digitalització de tots els llibres d’actes
de l’Acadèmia, des de la seva fundació fins al 1981.
Per la seva part, l’Arxiu històric ha rebut la transferència de 32 expedients
corresponents als acadèmics numeraris, nacionals o estrangers, i decessos entre els anys 1991 i 2002. També s’ha preparat el fons de memòries antigues
manuscrites de l’arxiu, des de l’inici —el 1764— fins a principis del segle xx,
format per unes 855 unitats documentals, amb el resultat de 28.147 cares
documentals per a una futura digitalització.

45

En relació amb el fons documental de l’Observatori Fabra, s’ha finalitzat la
digitalització de les dades meteorològiques recollides en quaderns, des de
l’inici de la recopilació de dades oficials —el 1914— fins al 2016, i s’ha realitzat
la llista dels resums i memòries anuals de l’Observatori Fabra, des del 1960
al 2016, dipositats per l’acadèmic doctor Codina.
S’han fet restaurar el llibre/àlbum, únic, amb escrits, fotografies i documents
diversos —tant de caire científic com personal— sobre Josep Comas i Solà,
realitzat per la seva muller i vídua Amèlia Sala, entre els anys 1935 i 1940, i
dos volums de Stanislai de Lubienietski […] Theatrum cometicum: duabus
partibus constans: I. quarum prior continet Epistolas & communicationes
variorum per Europam clarissimorum virorum […]: […] posterior exhibet Historiam universalem omnium cometarum à tempore Diluvii ad ann. 1665 […]
et Theatri cometici exitus, sive De significatione cometarum. I s’han restaurat i
enquadernat tres volums del Butlletí meteorològic de Joan Montserrat i Archs,
amb dades meteorològiques manuscrites corresponents als anys 1881 a 1883.
També s’han enquadernat setze volums dels Proceedings of the Japan Academy, sèrie A (2007 a 2018) i dels Proceedings of the Japan Academy, sèrie B
(2009 a 2018) i quatre volums del Bulletin de la Société Vaudoise des sciences
naturelles, de Lausana (2006 a 2016).
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La Biblioteca ha dut a terme les seves tasques habituals d’atenció i recerca en
resposta a les consultes dels usuaris que han estat atesos de manera presencial
i de manera electrònica. Cal destacar la informació buscada i facilitada a la
Institució Catalana d’Estudis Agraris de l’Institut d’Estudis Catalans sobre els
jardins de Barcelona; les dades d’acadèmics històrics metges per a la Galeria
de Metges Catalans de la web de Col·legi Oficial de Metges de Barcelona;
les dades d’acadèmics matemàtics per a les exposicions Matemàtics catalans
que organitza el CRAI Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica de la UB;
el llistat amb les dades dels acadèmics històrics, fins al 1800, per al projecte
d’investigació sobre la seva importància per al creixement econòmic en l’entorn mediterrani, del professor David de la Croix, de la Universitat catòlica
de Lovaina (Bèlgica); la recopilació d’informació d’imatges per al Centro
de Estudios Históricos del Ferrocarril Español; les primeres radiografies i
publicacions sobre els raigs X de Barcelona per a un treball de recerca del
Departament de Física Aplicada i Òptica de la Universitat de Barcelona, i la
digitalització de parts de les memòries de Santos Abreu per a un treball de
recerca de la Universitat d’Alacant.
En la col·laboració amb exposicions externes, s’ha cedit documentació i informació d’objectes a l’espai d’exposició de Comas i Solà a Vil·la Urània; s’ha
participat en la cerca i elaboració de la documentació escrita i gràfica per a

l’exposició de l’assafea d’Azarquiel del Museo Arqueológico Nacional, i s’ha
col·laborat a triar i facilitar la documentació per a l’elaboració del projecte i
la posterior exposició a la RACAB, de l’artista Mariona Moncunill amb motiu
del cicle Composicions del Gallery Weekend, intitulada «Infidel meridià».
Amb motiu de la proposta i posterior reconeixement amb una «fita històrica»
(milestone) a la RACAB per part de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), s’ha digitalitzat i elaborat la informació que es troba a l’Arxiu
històric referent a Salvà i Campillo i el telègraf elèctric. També s’han atès les
visites dels Amics de la Rambla, en ocasió de la Festa del Roser i la visita dels
alumnes del curs de màster oficial interuniversitari en Història de la Ciència.
Des de la Biblioteca, s’ha redissenyat la web de l’Acadèmia amb la finalitat de
tenir-la a punt i implementar-la a començaments del curs acadèmic 2019-2020.
Pel que fa a les visites i consultes a la Biblioteca, durant aquest curs acadèmic
s’han atès un total de 490 consultes (342 electròniques o per telèfon i 148
de presencials), mentre que la pàgina web de l’Acadèmia ha estat visitada
per 6.909 usuaris, que han obert un total de 10.228 sessions, i han accedit a
39.912 pàgines.
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PROJECCIÓ SOCIAL
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Informes
Participació de l’Acadèmia en l’elaboració de l’informe del CAPCIT (Consell
Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia) sobre digitalització i dades
massives (big data) «Cap a la democràcia digital: oportunitats i reptes», presentat
en la conferència anual de l’EPTA (European Parliamentary Technology Assessment) del 2018 i publicat en el Butlletí de la CAPCIT el 13 de gener de 2019.

Conferències i actes de divulgació
Col·laboració Vil·la Urània
de 19.10.2019
al 21.11.2019
29.06.2019

Cessió d’un macromicròmetre en l’Espai Expositiu
Josep Comas i Solà a Vil·la Urània
«Festa del Sol». Visita guiada a l’Observatori Fabra.

Salvà i Campillo
23.11.2018

Participació en la taula rodona «Milestones del IEE».
50è aniversari de la «Sección Española» del IEEE. Madrid.

Novembre 2018 Publicació del futlletó sobre Salvà i Campillo.
6.1.2019

Reportatge al noticiari de BTV
https://beteve.cat/historia/telegraf-electric-milestonedoctor-salva-campillo

14.2.2019

Publicació de l’article «El telegráfo eléctrico de Salvá
y Campillo». Autor: Ramón Pascual de Sans. Investigació y
Ciencia. SciLogs-Física y Química.
https://www.investigacionyciencia.es/blogs/fisicay-quimica/2 posts/el-telgrafo-elctrico-de-salv-ycampillo-17211

17.5.2019

Acte commemoratiu del reconeixement amb una «fita
històrica» (milestone) per l’Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE) al doctor Francesc Salvà
i Campillo amb motiu del descobriment del telègraf
elèctric. Coorganitzat amb la Secció d’Espanya de l’IEEE.

Domènech i Estapà
1.12.2018

Edició del tríptic i un panell de la biografia i obra
de Domènech i Estapà
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12.12.2018

Conferència a càrrec del doctor Sergio Fuentes Milà «Josep
Domènech i Estapà (1858-1917) . L’arquitecte oblidat de la
Barcelona moderna». CosmoCaixa. Coorganitzat amb l’Obra
Social ”la Caixa”.

2.05.2019

Conferència a càrrec del doctor Sergio Fuentes Milà
i presentació del llibre Josep Domènech i Estapà (1858-1917).
Entre la ciència i l’arquitectura. Reial Acadèmia de
Ciències i Arts de Barcelona.

Any Internacional de la Taula periòdica
Nov. 2018-19

Exposició al vestíbul de l’edifici de la Rambla de cinc
panells que versen sobre la taula periòdica, elements
constituents dels éssers vius; elements importants en
la construcció; elements importants en la digitalització,
terres rares i semiconductors i superconductors; elements
radioactius, gasos nobles i elements reconeguts recentment,
i històries del wolframi, el vanadi i el pal·ladi descoberts
per espanyols.

Nov. 2018-19

Exposició a la biblioteca de l’Acadèmia de bibliografia
i documentació sobre els fons basats en els elements
químics.

24.1.2019

Treball de torn a càrrec de l’acadèmic Excm. Sr. Jaume
Casabó i Gispert. Secció 3a. «2019 Any Internacional de
la Taula Periòdica dels Elements Químics: una vella història
de la química!».
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Maig-des. 2019 Cessió al Servei de Biblioteques de la Generalitat de
Catalunya d’una còpia dels cartells editats per l’Acadèmia
en ocasió de l’Any Internacional de la Taula Periòdica,
per a la seva exposició itinerant a les biblioteques
de Girona, Lleida i Tarragona.
27.9.2019

Exposició dels cartells de la taula periòdica al CosmoCaixa
dins les activitats programades per diverses entitats en
la «Nit de la Recerca» amb l’objectiu d’apropar la ciència, la
recerca i la tecnologia a la ciutadania.

17.10.2019

Discurs inaugural del curs acadèmic 2019-2020, a càrrec
de l’acadèmic Excm. Sr. Josep Font i Cierco, titulat Teràpia
química. De les molècules petites (SMs) als anticossos
monoclonals (Mabs).

Any Margalef
13.5.2019

Acte commemoratiu del centenari del naixement de
l’acadèmic Excm. Sr. Ramon Margalef i López. Teatre
Poliorama, amb la participació de científics vinculats
a la seva trajectòria.

Any Jaume Almera
Abril 2019-2020 Col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Mar i el
Museu del Seminari de Barcelona en l’exposició i l’edició
d’un volum monogràfic dedicat a Jaume Almera.

D’altres
25.10.2018

Conferència «Humanos y Camélidos: Una extraña pareja».
Doctor Ginés Viscor.

6.11.2018

Participació de l’acadèmic Javier Martín-Vide en la taula
rodona «Cambio climático y futuro energético» en el marc
de Ciencia en el Parlamento 2018. 6-7 de novembre de
2018. Congrés dels Diputats. Madrid.

19.11.2018

Emissió a Betevé d’un reportatge de l’Acadèmia dins del
programa Va passar aquí.

17.1.2019

Reportatge sobre «El Fabra, cien años de observaciones»,
emès en el programa LAB24, canal 24 h de TVE. http://
www.rtve.es/alacarta/videos/lab24/lab24-fabra-cien-anosobservaciones/4939073

18.1.2019

Presentació del llibre Atles de núvols de l’Observatori Fabra
/ Atlas de nubes del Observatorio Fabra, a l’Observatori
Fabra.

18.1.2019

Reportatge «Tots els núvols del món, vistos de de
l’Observatori Fabra», emès a Betevé.
https://beteve.cat/medi-ambient/atles-nuvols-observatorifabra-barcelona

18.1.2019

Reportatge «Atles de núvols de l’Observatori Fabra», emès
a TV3. https://www.ccma.cat/el-temps/atles-de-nuvols-delobservatori-fabra/noticia/2898624/

18.2.2019

Publicació de l’article «Conèixer els núvols».
Autor: Ramon Pascual de Sans. http://enciclopedia.cat/
divulcat/Guia-coneixer-els-nuvols
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8.2.2019

Participació de l’Acadèmia en la «Nit de les Acadèmies
Científiques», coincidint amb el Dia Internacional de la
Ciència i la Dona (11 de febrer). Acte inclòs dins el Biennal
Ciutat i Ciència, organitzat per l’Ajuntament de Barcelona.
Nit de portes obertes amb visita guiada i la conferència
Intel·ligència artificial i música: com tecnologia i art poden
col·laborar, a càrrec del doctor Josep Lluís Arcos.

14.2.2019

«Quatre aspectes econòmics i socials de la digitalització»,
a càrrec del l’acadèmic Excm. Sr. Joan Majó.

25.3.2019

Acte acadèmic d’homenatge a l’Excm. Sr. Ramon Parés
i Farràs (1927-2018), coorganitzat amb la Universitat
de Barcelona.

4.5.2019

També votem ciència. Jornada de debat en el dia mundial
de celebració de la «March for Science». Organitzat per
Scientists Dating Forum, amb la col·laboració de l’Obra
Social ”la Caixa”, l’Asociación Española para el Avance
de la Ciencia i la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona.

30.5.2019
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Col·loqui «Open Access. Present and Future», en el qual
van participar:
lídia borrell-damiÁn, European University Association
maria noGuera, Scientists Dating Forum
luke drury, responsable d’ALLEA del Plan S
miChele S. Garfinkel, European Molecular Biology Organization
iGnaSi baSTida, Universitat de Barcelona
maGdalena Skipper, editora de Nature

6.6.2019

Conferència «Frontier science in Europe: perspectives
from Academia Europaea, SAPEA i COST». Acadèmic
Excm. Sr. Sierd Cloetingh, president de l’Academia
Europaea.

13.6.2019

Descoberta de la placa concedida per l’Organització
Meteorològica Mundial a l’Observatori Fabra com a estació
d’observació a llarg termini, en reconeixement pels més
dels cent anys d’observacions meteorològiques.

Pel que fa a les visites a l’Acadèmia i a l’Observatori Fabra, en els anys 2018
i 2019 (fins a l’octubre) s’han realitzat un total de 854 visites guiades a la seu
de la Rambla. S’han organitzat un total de 315 cursos a l’Observatori i l’han
visitat un total de 19.177 persones (4.285 en visita nocturna, i 14.892 assistents
als sopars).

RELACIONS INSTITUCIONALS
Col·laboracions amb altres acadèmies i institucions
oCT. 2018

Col·laboració Festa del Roser-Reial Acadèmia de Ciències
i Arts de Barcelona. Visita guiada a la seu de la Rambla.

nov. 2018

Celebració de dues sessions del «Màster d’Història de
la Ciència» a la seu de l’Acadèmia i a l’Observatori Fabra,
organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya.

abril 2019

Participació en la sessió de treball per a la dinamització
cultural de la Rambla. Organitzat pel districte de Ciutat
Vella-Ajuntament de Barcelona.

maiG 2019

Nomenament de l’acadèmica doctora Durfort com a
representant de l’Acadèmia en el Patronat de la Biblioteca
Pública Arús.

Actes i visites institucionals
nov. 2018

El president de l’Academia Europaea i acadèmic
corresponent de l’Acadèmia, Exc. Sr. Sierd Cloetingh,
visita la seu de la Rambla.

Gener 2019

Visita del president al secretari general del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sr. Francesc Vilaró.

febrer 2019

El coordinador general de la Diputació, Sr. Francesc Xavier
Forcadell i Estellar, visita la seu de l’Acadèmia.

febrer 2019

El president i vicepresident visiten el Sr. Juan Gómez,
director general de Recerca del Departament d’Empresa
i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

febrer 2019

El president visita el Sr. Ricard Vinyes, comissionat
de Memòria històrica de l’Ajuntament de Barcelona.

març

2019

El director de l’Àrea de Foment de la Delegació del Govern
a Catalunya, Sr. Estanislau Vidal-Folch de Balanzó, visita
la seu de l’Acadèmia.

Juny 2019

El president de l’Academia Europaea i acadèmic
corresponent de l’Acadèmia, Exc. Sr. Sierd Cloetingh,
visita l’Observatori Fabra.

Juny 2019

El director de l’Àrea de Foment de la Delegació del
Govern a Catalunya, Sr. Estanislau Vidal-Folch de Balanzó,
acompanyat del Sr. Joan Capdevila Subirana,
visita l’Observatori Fabra.
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SUBVENCIONS I CONTRACTES PÚBLICS
SUBVENCIONS I CONVENIS PÚBLICS CONCEDITS A LA RACAB (2018)
(en euros)
Departament d’Empresa i Coneixement
(Generalitat de Catalunya)

37.400,00

Ajuntament de Barcelona

35.500,00

Departament de Justícia (Generalitat de Catalunya)
Obra Social “La Caixa”

16.000,00

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

14.514,31

Diputació de Barcelona

10.000,00

Servei Meteorològic de Catalunya

9.375,00

Departament de Justícia (Generalitat de Catalunya)

7.500,00

CONTRACTES PÚBLICS DE LA RACAB (2018) (en euros)
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Contrato para el suministro de datos de los sensores ópticos
Láser ROA SLR-S y del telescopio TFRM para el servicio
de vigilancia espacial prestado por CDTI a la Comisión
Europea

102.946,00

L’OBSERVATORI FABRA: MEMÒRIA D’ACTIVITATS
ANY 2018
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En el curs de l’any 2018, l’Observatori va mantenir en funcionament normal
les seves tres seccions: de Meteorologia, de Sismologia i d’Astronomia. Va
atendre a la vegada la seva ja habitual tasca de docència i divulgació i també
la de servei.
És obligat i molt important consignar que, el 2018, l’Observatori Fabra ha
estat reconegut com a estació meteorològica centenària per l’Organització
Meteorològica Mundial (OMM).
Presentem a continuació un resum del treball realitzat, amb els principals
resultats obtinguts.

ACTIVITATS DE LA SECCIÓ DE METEOROLOGIA
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La Secció de Meteorologia es dedica, amb una constància absoluta des de
l’any 1913, a l’estudi detallat del clima local, i efectua l’observació diària de les
principals variables meteorològiques. En el curs de l’any 2018 ha arribat a una
extensió de cent cinc anys i es caracteritza per una continuïtat total (sense cap
dia d’interrupció) i una gran homogeneïtat (observacions sempre al mateix lloc,
que no ha sofert canvis significatius). L’Observatori ha continuat aquesta tasca
climatològica, amb quatre observacions diàries completes, de precisió, a les
hores establertes internacionalment: 0 h, 7 h, 13 h i 18 h (TU); les tres últimes
són personals i la de les 0 h, per bandes. Aquestes observacions inclouen les
principals variables: temperatures normal i extremes de l’aire, temperatures al
sòl i a diferents profunditats del subsòl, precipitació i la seva intensitat, vent
(direcció i velocitat), humitat, evaporació, nebulositat (quantitat i classificació
dels núvols) i transparència de l’atmosfera.
Els aparells enregistradors proporcionen, per altra banda, la representació
gràfica de tota l’evolució temporal de les principals magnituds (temperatura
de l’aire, humitat, precipitació, direcció i velocitat del vent) i l’estació meteorològica automàtica (EMA) les mesura de manera permanent.
La informació recollida és tramesa mensualment al Centre Territorial de
l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) i es conserva en l’arxiu digitalitzat
del mateix Observatori. Amb el suport del Servei Meteorològic de Catalunya
(SMC) i amb els recursos tècnics de l’Observatori de l’Ebre, s’ha dut a terme la digitalització de les bandes enregistrades al nostre Observatori entre
1904 i 1913 (època de Comas Solà), i s’ha procedit, també amb el suport
de l’SMC, a la normalització dels seus valors per si cal incorporar-los a la
sèrie climàtica.

El resum meteorològic anual, amb informació molt detallada de cada mes,
permet destacar com a resultats més importants del 2018 els següents:
• La temperatura mitjana de 2018 va ser de 16,3 °C, que és 1,5 °C superior
al valor normal (mitjana des de 1913).
• La temperatura màxima absoluta de l’any fou de 37,2 °C, apreciada el dia 4
d’agost, i la mínima absoluta fou de −2,4 °C, el dia 27 de febrer. L’oscil·lació
tèrmica de l’any va ser, doncs, de 39,6 °C. Les temperatures mitjanes de tots
els mesos, excepte febrer (que va presentar el dèficit notable de −1,4 °C),
varen superar els respectius valors normals, i destaquen els superàvits dels
mesos següents: gener (3,4 °C), abril (2,3 °C), juliol (3,4 °C), agost (4,1 °C),
setembre (2,6 °C) i desembre (3,1 °C).
• El nombre de dies amb màximes diàries superiors a 30 °C, dies tòrrids,
fou de trenta-cinc: un dia de juny, disset dies de juliol, quinze dies d’agost
i dos dies de setembre. El nombre de dies càlids, és a dir, amb màximes
diàries entre 25 °C i 30 °C, va ser de cent tres (entre abril i octubre). A
l’altre extrem, la mínima de cinc dies va ser inferior a 0 °C (quatre dies de
febrer i un dia de març).
• L’any 2018 va ser, doncs, un dels més càlids de tota la sèrie climàtica centenària de l’Observatori. El seu comportament tèrmic segueix la tendència
d’escalfament global apreciada durant les tres últimes dècades, sense poder-ne precisar d’una manera evident la causa.
• La precipitació total anual, de valor 988,0 mm, és superior al valor normal
(618,1 mm). Fou, doncs, un any excepcionalment plujós, i ocupa com a
tal el segon lloc de la sèrie climàtica de l’Observatori.
• La precipitació màxima en un dia fou de 140,7 mm, el dia 15 de novembre,
i el mateix dia va registrar la intensitat màxima de pluja amb el valor de
121,2 mm/h. També la pluja màxima en un dia fou de 56,0 mm, el dia 9
d’octubre, amb una intensitat màxima de 105,0 mm/h el mateix dia. Així
mateix, va ser notable la intensitat màxima de 93,6 mm/h el dia 16 de juliol.
• La velocitat mitjana del vent va ser de 14,2 km/h, valor que és del mateix
ordre cada any.
• La ratxa màxima, de 79 km/h, va ser detectada el dia 14 d’octubre per a
vent del SE, i foren també notables la ratxa de 73 km/h del dia 22 de gener,
amb vent del NW, i la de 74 km/h del dia 2 de març, amb vent del W.
• La humitat mitjana de l’any va ser del 70 %. La humitat mitjana mensual
va presentar un mínim del 53 % per a l’observació de les 13 h del mes de
juliol. La humitat mitjana mensual més elevada fou la del 82 % en l’observació de les 18 h de febrer.
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• La insolació total anual va sumar 2.718,0 hores, que representen el 60,5 %
del total possible. El mes de pitjor rendiment energètic fou febrer (42,8 %,
amb 127,2 hores de sol eficaç). El mes de rendiment més elevat va ser juliol
(77,2 %, amb 356,0 hores).
• La pressió atmosfèrica mitjana a nivell de l’Observatori fou de 966,8 hPa
(0,7 hPa inferior al seu valor normal), amb un valor màxim de 986,7 hPa,
el dia 28 de gener, i un mínim de 941,0 hPa el dia 1 de març. La pressió
atmosfèrica mitjana a nivell del mar, segons càlcul, va ser de 1.015,3 hPa.
• Respecte a la nebulositat, els mesos més clars foren gener i juliol (que en
general coincideixen amb els de millor rendiment tèrmic) i els de nebulositat
més alta varen ser febrer, octubre i novembre (el rendiment tèrmic mínim
correspongué a febrer).
• L’estadística de fenòmens meteorològics d’interès és: dies de pluja, 132;
dies amb neu, 8; dies amb calamarsa, 7; dies amb tempesta, 28; dies amb
boira, 43; dies amb rosada, 27; dies amb gebre, 0; dies amb boirina (per
ambient humit), 54; dies amb calitja (per ambient sec), 1; dies amb vent
fort (>50 km/h), 122; dies amb fums contaminants, 2; dies amb llamps, 17;
dies amb trons llunyans, 17, i dies amb halo solar, 32.
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ACTIVITATS DE LA SECCIÓ DE SISMOLOGIA
Durant l’any 2018, la Secció de Sismologia va mantenir en funcionament els
equips sísmics següents:
Amb els sensors situats a l’Observatori (Tibidabo):
Sismògraf Mark-Lennartz (sensors Mark i enregistrador Lennartz).
Sensor de banda ampla Geotech KS2000, de tres components, del Laboratori
d’Estudis Geofísics Eduard Fontserè, IEC).
Sensor de banda ampla Trillium Compact, de tres components i registre digital,
de l’Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera, CSIC).
Acceleròmetre Güralp CMG5TD (IGN-ICGC).
Detector instal·lat en la component Mainka NS.
És important advertir que aquests sismògrafs instal·lats a l’Observatori, alguns
adequats sobretot per a sismes forts, són els únics, a Catalunya, que estan
situats en plena zona de les grans concentracions urbanes (Barcelona i entorn), per la qual cosa presenten un interès especial envers l’avaluació del
risc sísmic dins aquesta zona.
Amb els sensors situats a Fontmartina (Montseny):
Sismògraf Teledyne-Geotech SG13, de tres components, de període curt.
Banda ampla Güralp CMG3T120 (ICGC).
Ambdós funcionen per radiotelemetria, i l’enregistrament és en format de
paper o digital, a l’Observatori Fabra.
En el curs de 2018, aquests equips varen detectar 515 moviments sísmics
(naturals), que foren identificats, és a dir, varen ser registrats també per altres estacions i, en conseqüència, pogueren ser localitzats, mentre que molts
altres també registrats pels nostres sismògrafs no ho foren, en general, per
les altres estacions i, per tant, no va ser possible la determinació epicentral.
Aquests últims, sens dubte de caràcter natural, s’han de considerar d’àmbit
particularment local.
Els 515 identificats presenten la classificació següent per distàncies epicentrals: 272 amb l’epicentre a menys de 120 km (locals), 182 amb epicentre
entre 120 km i 1.000 km (regionals), i 61 amb l’epicentre a més de 1.000 km
(telesismes).
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Entre aquests terratrèmols enregistrats a l’Observatori, durant l’any 2018, cal
destacar com els més importants els següents:

A) LOCALS
Data

Hora (T.U.)

Magnitud

Localització i observacions:

7.7.18

6:48

2.4

Alt Urgell

5.12.18

11:12

2.2

Ripollès

28.11.18

13:06

2.0

Ripollès

6.8.18

2:26

2.0

la Selva

22.5.18

8:23

2.0

la Selva

13.4.18

15:05

2.0

Ripollès

15.8.18

15:46

2.0

Alt Urgell

B) REGIONALS
Data

Hora (T.U.)

Magnitud

3:11

4.7

12.2.18

3:08

4.6

Deux Sèvres (Francia)

2.1.18

20:59

4.6

W Medea (Argèlia)

15.1.18

11:51

4.6

??? - Portugal

10.4.18
60

Localització i observacions:
??? - Itàlia

C) TELESISMES
C1) De més magnitud (Mw 7,7)
Data

Hora (T.U.)

Magnitud

Localització i observacions:

19.8.18

00:19

8.2

NNE de Ndoi (Fili)

6.9.18

15:49

7.9

ESE de Suva (Fiji)

23.1.18

9:31

7.9

SE de Kodiak (Alaska)

C2) Els més destructors
Data

Hora (T.U.)

Magnitud

Localització i observacions:

28.9.18

10:02

7.3

N de Palu (Indonesia),
IX (destructiu), 2090 morts.

5.8.18

11:46

7.0

SSE de Loloan (Indonesia),
VII (Molt fort), 555 morts.

25.2.18

17:44

7.5

SSW de Porgera
(Papua, Nova Guinea),
VII (Sever), 125 morts

En relació amb els sismes locals (respecte a l’Observatori), es pot apreciar en
el resum anterior que són nombrosos els de magnitud 2,0, a més d’alguns de
magnitud lleugerament superior, a zones on també s’han detectat abundants
sismes més febles durant tot l’any. Per exemple, s’han arribat a detectar 114
terratrèmols amb epicentre a la zona de la Selva, molt ben supervisada per
l’estació sísmica de Fontmartina. Un comportament semblant va presentar la
regió del Ripollès.
Dintre dels regionals, a més dels quatre consignats a la respectiva taula, que
són relativament llunyans i de magnitud superior a 4,5, cal mencionar els dos
ocorreguts a les zones d’Osca (Aragó) i Alts Pirineus (França), de magnitud
més baixa (3,7) però més propers.
Com en els anys anteriors, ha prosseguit la col·laboració amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), mitjançant l’adequat conveni. Així
mateix, s’ha iniciat la col·laboració amb la Diputació Provincial de Barcelona,
segons un nou conveni, prosseguint la col·laboració ja efectuada durant molts
anys respecte a l’estació sísmica instal·lada a Fontmartina.
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ACTIVITATS DE LA SECCIÓ D’ASTRONOMIA
Labor realitzada a Fabra-Tibidabo (Codi 006):
astrometria d’objectes del sistema solar
Labor realitzada al Fabra-Tibidabo (codi 006): astrometria d’objectes del Sistema Solar
La Secció d’Astronomia ha continuat en el curs de l’any 2018 la labor astromètrica, pròpia de la seva especialitat, procurant sempre observacions de
precisió, per a cossos del Sistema Solar, activitat que duu a terme segons
programes internacionals amb el codi 006 de la Unió Astronòmica Internacional (UAI), contribuint a la feina decisiva de determinació i actualització
sistemàtica d’òrbites.
Tal com s’indicava els anys precedents, pel que fa als asteroides, aquesta
tasca efectuada des de l’Observatori Fabra-Tibidabo, si bé emmarcada en el
programa general, que està centralitzat al Minor Planet Center (Cambridge,
MA, EUA), està orientada segons el criteri adoptat explícitament l’any 2003
en el sentit de realitzar una observació selectiva, amb especial atenció als
denominats NEA (o NEO) i unusual asteroids, malgrat que han estat observats
també alguns asteroides del cinturó principal.
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Aquesta activitat presenta, sovint, apreciables dificultats: per magnituds generalment elevades, per intervals transcorreguts sense observacions, algunes
vegades per períodes curts de possible observació, per posicions molt poc
favorables (sinó impossibles), sense considerar les imponderables condicions
meteorològiques adverses que s’hi poden afegir. Des del 2001, aquestes observacions s’efectuen de manera digital, mitjançant una càmera CCD instal·lada
en una òptica de focal llarga, que està acoblada al gran astrògraf Mailhat. En
el curs de 2018, es varen realitzar 166 observacions fotogràfiques que proporcionaren 587 posicions astromètriques dels vint-i-quatre NEA i dels vuit
PHA següents, amb el respectiu nombre de posicions:
NEA (asteroides que s’apropen a la Terra):
1627 Ivar (16); 3752 Camillo (31); 6053 (8); 13553 Masaakikoyama (22);
17274 (69); 18109 (25); 25916 (16); 65733 (8); 85953 (8); 138847 (31);
154347 (8); 155140 (8); 276033 (8); 311554 (8); 418929 (34); 443923 (6);
444193 (40); 457260 (8); 475967 (22); 505657 (8); 508912 (8); 511684 (8);
523604 (35); 2917 SR32 (6).
PHA (asteroides especialment perillosos):
1981 Midas (16); 66391 (31); 68347 (14); 144332 (15); 220839 (88);
2002 ve68 (8); 2003 NW1 (25); 2013 US3 (8).

Es va observar també:
L’asteroide CP (del cinturó principal) 211 Isolda per a registrar l’ocultació
d’una estrella.
El cometa 46P Wirtanen, per al qual es varen obtenir vuit posicions astromètriques.
Aquestes observacions sumen un total de 587 posicions, amb la distribució
següent: 462 dels asteroides NEA i 125 dels PHA (a més, les vuit del cometa).
Totes elles foren comunicades al centre internacional Minor Planet Center i
publicades per aquest en les seves circulars MPS o MPC. Les magnituds dels
objectes observats des del Fabra-Tibidabo arriben al valor 18 (es considera
que pot ser accessible la magnitud 19).
Aquests resultats proven que l’Observatori Fabra (Tibidabo) continua plenament operatiu per a l’observació astronòmica, malgrat la seva posició prop
de la ciutat.
Activitats efectuades a l’estació Fabra-Montsec (codi G27)
amb el Telescopi Fabra-ROA-Montsec
Durant l’any 2018, les activitats científiques del telescopi Fabra-ROA-Montsec
(TFRM) s’han efectuat segons el pla de treball previst i presenta certes diferències respecte al de l’any 2017 i anys anteriors. S’ha centrat en:
1. Activitats en el camp SST
a) Participació en el programa «Marc de suport SST de la Unió Europea
(SST-UE)» per a la detecció i catalogació d’escombraries espacials
(space debris), especialment la situada en les proximitats de les òrbites
geoestacionàries (GEO) i la de transferència (GTO).
b) Participació en la xarxa internacional ISON
c) Optimització de l’estratègia d’observació i obtenció de resultats en SST.
2. Programa de recerca i seguiment d’exoplanetes per trànsit.
3. Posicionament astromètric precís i seguiment d’objectes orbitals coneguts
considerats d’interès, en qualsevol tipus d’òrbita terrestre.
4. Recerca d’asteroides troians del sistema Terra-Lluna i d’asteroides potencialment perillosos (NEO i PHA).
5. Observació de fonts d’emissió d’alta energia.
6. Realització d’observacions dintre del temps reservat a programes externs.
7. Millora del coneixement del programari INDI de control de l’Observatori
i del pipeline fotomètric.
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8. Millora del programari de reducció d’observacions mitjançant el desenvolupament de programari propi com a complement del sistema Apex-II.
9. Manteniment, millora i actualització del telescopi TFRM. Incorporació a
les observacions habituals de la nova càmera Piggyback.
10. Visites efectuades i rebudes i participació en congressos.
11. Publicacions i conferències.
12. Altres activitats academicodocents i de recerca.
Al llarg de tot l’any 2018, la distribució del temps observat (tots els programes)
i no observat per diverses causes es pot veure a la figura 1. La totalitat de
l’any 2018 es va fer ja amb les dues càmeres: la càmera FLI PL16803 (càmera
número 1 actualitzada) al telescopi principal i la càmera Piggyback acoblada
al telescopi secundari (òptica Canon EF 400mm f/2.8L IS II USM).
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Figura 1: Histograma de nits d’observació del TFRM durant 2018 i les seves causes.

1. Activitats en el camp SST
Durant l’any 2018, el TFRM ha continuat les tasques dedicades a space surveillance and tracking (SST) amb una dedicació percentual de temps d’observació
similar a la del 2017, any en què es va incrementar notablement respecte als
anys anteriors. El motiu principal de l’increment va ser que a les activitats
habituals de la xarxa internacional ISON, es va afegir, des del juliol de 2016,
la participació al programa «Marc de suport SST de la Unió Europea» (SST-UE).
Tot i així, s’ha de fer notar que els resultats es van incrementar notablement,
atès que tot l’any 2018, com ja s’ha comentat, es va poder comptar amb les
dues càmeres (la principal i l’òptica addicional Piggyback). A continuació es
descriuen aquestes activitats i resultats.

Resultats obtinguts en el camp SST.
Com a resultat de la participació als programes SST-UE, S3T i la col·laboració
amb la xarxa ISON, s’han obtingut durant el 2018 els resultats següents: el
nombre d’imatges processades ha estat de 852.972, aconseguides en les 233
nits útils dedicades al programa, en les quals es varen enregistrar 160.890
tracks, que varen proporcionar 1.115.970 posicions (cosa que representa unes
set posicions per track). Totes aquestes observacions han estat reportades als
coordinadors del programa SST-UE o de la xarxa ISON, amb la finalitat de
refinar el coneixement orbital dels objectes ja catalogats i, també, descobrir
nous objectes.
Convé recordar que un track és la trajectòria d’un objecte formada per entre
cinc i vuit posicions diferents, a partir de les quals es calcula l’òrbita d’aquest
objecte. S’ha de destacar un increment molt notable en el nombre d’imatges
obtingudes i processades respecte de l’any 2017 (519.937), així com de nits
amb resultats, tracks, posicions, etc., a causa de la major dedicació al programa
SST-UE i a noves estratègies observacionals. Cal notar que, gràcies al gran
camp del telescopi que cobreix la totalitat de l’anell GEO visible en una sola
nit d’observació, és possible detectar en una nit completa d’observació 600
o més objectes (tracks), amb un màxim de quasi 1.800 objectes en una nit
entre les dues càmeres. Les magnituds es distribueixen entre 3,5 i 16,5, amb
un màxim d’objectes observats prop de la magnitud 13,5.

2. Programa de recerca d’exoplanetes per trànsit.
Sens dubte, el fet més important del 2018 en aquest camp ha estat la presentació de la tesi doctoral TFAW: Noise filtering through the use of the wavelet
transform in astronomy photometric data, del membre de l’equip Daniel del
Ser Badia.
Respecte a les observacions, com en anys anteriors, el pla de treball del TFRM
per al 2018 ha continuat la recerca i caracterització d’exoplanetes iniciada el
2011. El programa d’observació continua centrat en la recerca de super-Terres
(exoplanetes de mida i massa superiors a les de la Terra) situades a la zona
habitable de les seves estrelles. Al llarg del 2018, hem augmentat el mostreig,
per mitjà del mètode del «trànsit», dels quaranta-vuit camps ja observats del
nostre rastreig (survey) TFRM-PSES.

3. Posicionament astromètric precís i seguiment d’altres objectes
orbitals d’interès.
El telescopi TFRM, gràcies al seu sistema de seguiment, pot seguir qualsevol
objecte del qual coneguem l’òrbita (LEO, MEO o GEO) o observar una òrbita
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determinada en cerca d’objectes que hi són presents, incloent-hi qualsevol
objecte o òrbita de l’anell geoestacionari. Durant el 2018, es van continuar
efectuant diverses observacions de satèl·lits de la constel·lació NAVSTAR-GPS
per calibrar la precisió del temps durant el cronometratge de les imatges.
També es van continuar observant alguns satèl·lits LEO i algunes imatges
d’objectes d’oportunitat, com la possible fragmentació del satèl·lit 2007-052G
(NORAD 32281) mostrat a la figura 2. El 26 de juny de 2018, es va rebre al
centre de control S3T del CDTI l’avís d’una possible fragmentació de l’objecte. El sistema espanyol de vigilància i seguiment espacial (S3T-Spanish space
surveillance & tracking) es va activar per seguir el satèl·lit i controlar-ne la
possible fragmentació, l’escapament de gasos, etc.
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Figura 2: Imatges del l’observació de la possible fragmentació
del satèl·lit 2007-052G (NORAD 32281) obtingudes
al cap de poques hores de l’anunci el dia 26 de juny de 2018.

4. Recerca d’asteroides troians del sistema Terra-Lluna
i d’asteroides potencialment perillosos (NEO i PHA)
El programa de recerca d’asteroides troians del sistema Terra-Lluna iniciat
l’any 2016 ha continuat durant el 2018. Els asteroides troians estan en òrbita
estable al voltant del punts de Lagrange L4 i L5 del sistema, però en el cas del
sistema Terra-Lluna no han estat mai observats. D’altra banda, al llarg del 2018,
el TFRM ha continuat i incrementat el programa d’observació d’asteroides i
recerca de NEO, i les posicions obtingudes han estat publicades per Minor
Planets Circulars (MPC) (vegeu la llista de publicacions). La figura 3 mostra
una imatge de l’asteroide (28013) 1997 YL4 de magnitud 18,5 (encerclat en
verd) observat el dia 14 de desembre de 2018 i detectat automàticament pel
programari de detecció.

Figura 3. Imatge de l’asteroide (28013) 1997 YL4,
de magnitud 18,5 (encerclat en verd), observat el dia 14 de desembre
de 2018 i detectat automàticament pel programari de detecció.

5. Observació de fonts d’emissió d’alta energia
Durant l’any 2018, ha continuat la fructífera col·laboració amb els grups dels
doctors J. M. Paredes i M. Ribó per al seguiment i detecció de contrapartides
òptiques de fonts d’alta energia, en particular, d’estrelles binàries amb emissió
de raigs gamma. Concretament, s’han observat diverses binàries de raigs gamma denominades PSR B1259−63, HESS J0632+057, HD 215227, LS I +61 303,
TYC4051-1277-1 i TYC3594-2269-1, algunes de les quals contenen estrelles
de tipus Be. Com a exemple, la figura 4 mostra la variabilitat òptica de la font
LS I +61 303 en funció de la data juliana observada pel TFRM.

Figura 4: Corbes de llum de la font d’emissió d’alta energia LS I +61 303 en funció
del temps del TFRM (esquerra) i emissió en H-alfa (dreta).
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6. Realització d’observacions dintre del temps reservat
a programes externs.
Durant l’any 2018, ha continuat oferint-se el temps d’observació reservat a
propostes externes a l’equip del TFRM. Aquest temps d’observació es va obrir
oficialment a la comunitat astronòmica internacional l’octubre del 2014 i pot
ocupar fins a un 30 % del temps total d’observació. Els programes que s’han
desenvolupat al llarg del 2018, dintre d’aquest temps obert, són els següents:
a) variabilitat en fonts d’emissió d’alta energia (Universitat de Barcelona, UB);
b) observacions astromètriques de satèl·lits artificials coneguts per estudiar
l’efecte de la pressió de radiació solar (UB); c) observacions astromètriques
de prova per a l’empresa GMV per al control de diversos satèl·lits artificials;
d) variabilitat en estrelles binàries visuals i espectroscòpiques (Universitat de
Santiago de Compostel·la).

7. Millora del coneixement del programari INDI de control
de l’observatori, del pipeline fotomètric i del programari de
reducció d’observacions.
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Des del 2017, ha calgut assumir dintre de l’equip del TFRM totes les tasques
de manteniment i millora del programari INDI, concretament, les referents al
programari necessari per a la instal·lació de la nova càmera Piggyback. L’any
2018 ha continuat, per tant, la realització d’aquest procés de transició difícil
i laboriós, però que s’està duent a terme amb èxit fins al moment. A més,
a mitjà i llarg termini, aquest procés resultarà beneficiós, ja que podrem fer
totes les tasques de manteniment i millora del programari del TFRM d’una
manera autònoma. S’ha desenvolupat, igualment, el codi per poder treballar
simultàniament amb les dues càmeres. També, durant el 2018 s’ha continuat
amb el desenvolupament d’un nou codi de reducció d’observacions per tal
de desenvolupar, en paral·lel, un nou programari, totalment independent,
basat en un nou sistema de reducció de les imatges i un sistema propi per al
reconeixement morfològic dels diferents objectes basat en xarxes neuronals.

8. Manteniment, millora i actualització del telescopi TFRM.
Incorporació a les observacions habituals de la nova càmera
Piggyback
A part de totes les activitats científiques descrites, durant el 2018 s’han dut
a terme una gran quantitat d’actuacions per a la millora i actualització del
telescopi. Les principals van ser:
• Integració de la càmera Piggyback a les observacions habituals.
• Implementació de la funcionalitat de canvi de model d’apuntat entre Baker
i Piggy.

• Implementació d’un sistema d’enfocament de l’òptica Canon basat en un
adaptador Birger per fer servir els mateixos motors de focus de l’òptica
Canon.
• Instal·lació d’un nou NAS de 124 TB.
• Instal·lació d’un nou ordinador de processament Dell amb un Tesla P4,
Lynx2.
• Canvi dels ordinadors TFRM i TFRM2 pels nous INDI1 i INDI2.
• Modificació del driver indiqex per evitar els retards.
• Migració a una nova estructura (cmake) per a la compilació del programari
INDI.
• Implementació d’un script per a la instal·lació automàtica d’INDI.
• Desenvolupament del programari Java per a la generació automàtica de
Qex.

9. Visites efectuades i rebudes i participació en congressos
i reunions
• Reunió del comitè de direcció del TFRM a Barcelona (18 desembre 2018).
• Reunió de la comissió mixta IEEC-RACAB+ROA del TFRM a Barcelona
(9 febrer 2018).
• Assistència al curs d’estiu sobre «Contribuciones españolas al programa
de vigilancia y seguimiento de objetos espaciales (SST)», Lleó (12-13 juny
2018).
• Assistència al VI Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad (DESEi+d
2018), Valladolid (20-22 novembre 2018).
• Assistència a les XVII Jornadas de Trabajo en Mecánica Celeste Santiago
de Compostela (25-27 juny 2018).
• Assistència a la XIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Astronomía (SEA), Salamanca (16-20 juny 2018).
• Diversos períodes de manteniment del telescopi TFRM al llarg de l’any
2018.

10. Altres activitats academicodocents i de recerca
• Codirecció (O. Fors, J. Núñez) de la tesi doctoral associada al programa de
doctorat d’astrofísica, física de partícules i cosmologia del senyor Daniel
del Ser (tesi presentada el 21 de desembre de 2018).
• Visita al TFRM dels alumnes de l’assignatura Astronomia Observacional del
grau de Física (UB). Visita al TFRM de diversos grups d’estudiants universitaris i astrònoms aficionats.
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PUBLICACIONS I COMUNICACIONS
DE L’ANY 2018:
1. Comunicació mensual al Centre Territorial de l’AEMET dels valors obtinguts
en les observacions meteorològiques diàries, efectuades per A. Gázquez,
M. Prohom i A. Puertas, amb els corresponents resums mensuals.
2. bernal, a.; Codina, J. m.; núñez, J.; TorraS, n. «Minor planet observations
[006 Fabra Observatory] of year 2018». 003524 - Minor Planets Circulars
(MPC), de la UIA, 2018, p. 107826, 108759, 109228, 109684, 110174, 110808,
111863. ISSN: 0736-6884.
3. núñez, J.; CanalS, l.; merino, m.; lópez-morCillo, r.; Ser, d. del; TouS, J.
«Minor planet observations [G27 Fabra Observatory Montsec] of year 2018».
Minor Planet Circulars, 2018, p. 1098901, 110327 1, 111381 1, 112155 1.
4. Ser, d. del. TFAW: Noise filtering through the use of the wavelet transform in
astronomy photometric data (Application to exoplanetary transit surveys).
Tesi doctoral. Universitat de Barcelona, 2018.
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5. Ser, d. del; forS, o.; núñez, J. «TFAW: wavelet-based signal reconstruction to reduce photometric noise in time-domain survey». Astronomy &
Astrophysics, 619, p. A86, 2018.
6. Ser, d. del; forS, o.; núñez, J. «TFAW: signal detection, reconstruction and
de-noising for time-domain surveys using wavelets». XIII Reunión Científica
de la SEA. Salamanca, 16-20 de juliol de 2018.
7. núñez, J.; CanalS, l. «Activities of the TFRM telescope for the European
SST Support Framework». XVII Jornadas de Trabajo en Mecánica Celeste.
Santiago de Compostel·la, 25-27 de juny de 2018.
8. CanalS, l.; núñez, J.; lópez-morCillo, r.; Ser, d. del; merino, m. T. «Proyecto
de mejora del telescopio TFRM en el marco del apoyo SST de la UE». VI
Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad. Valladolid, 20-22 de
novembre de 2018.
9. Resums meteorològics mensuals del 2018, elaborats per A. Puertas Castro.
10. Resums sísmics mensuals del 2018, elaborats per M. T. Merino.

TASCA DOCENT I DE DIVULGACIÓ
(i altres activitats)
L’L’Observatori va continuar, durant el 2018, la seva habitual i permanent
activitat docent, de divulgació i de formació cultural, realitzada mitjançant les
visites, diürnes i nocturnes. Les primeres estan constituïdes essencialment per
escolars. En algunes visites es fa ús de la denominada aula didàctica. Els visitants reben sempre una explicació detallada sobre les instal·lacions i activitats
del Centre i en les visites nocturnes efectuen una observació astronòmica.
Mitjançant el Consell de Coordinació Pedagògica, de l’Institut Municipal
d’Educació de Barcelona, es dona a conèixer a escoles i instituts les activitats
i serveis de caràcter complementari formatiu que ofereix l’Observatori. D’altra
banda, l’Observatori ha delegat, com els anys precedents i mitjançant el conveni pertinent, la gestió de les visites nocturnes des de mitjans de juny fins a
finals de setembre, a l’empresa especialitzada Sternalia. L’assistència mitjana
de cada sessió nocturna ha estat d’unes vuitanta persones.
Com a part de l’activitat docent, es varen portar a terme, a la primavera i a la
tardor, tres cursos d’iniciació a l’astronomia, «Astronomia bàsica», «Astronomia
pràctica» i «Astrofotografia» i un curs d’introducció a la meteorologia. Cada curs
consta de dotze sessions, impartides a última hora de la tarda. L’assistència
ha estat de vint a vint-i-cinc alumnes per curs.
En compliment del conveni signat amb l’Ajuntament de Barcelona, l’Observatori va mantenir el règim de portes obertes els matins dels diumenges i
dies festius, amb accés lliure al recinte exterior i la planta baixa i en forma de
visita guiada a les plantes superiors, amb un total d’uns 600 visitants rebuts.
El nombre total de visitants rebuts per l’Observatori el 2018, en aquesta àmplia
labor docent i de divulgació, fou d’uns 16.436, dels quals 3.109 (en gran part
escolars i amb finalitat pedagògica) corresponen a visites diürnes, integrats
en un centenar de grups; 12.473 corresponen a les visites nocturnes, sessions culturals d’estiu i esdeveniments privats atesos; 200, a les jornades de
la Setmana de la Ciència; 158, als cursos d’astronomia i meteorologia, i 496,
a les visites dels matins de diumenges i festius.
En el curs de l’any 2018 es va publicar, segons el projecte de l’acadèmic doctor Javier Martín-Vide, l’Atles de núvols de l’Observatori Fabra. L’obra inclou
una nombrosa col·lecció d’excel·lents fotografies realitzades per l’observador
meteorològic de l’Observatori, el senyor Alfons Puertas Castro. La presentació
de l’obra i l’explicació de cada làmina han estat a càrrec del doctor Javier
Martín-Vide.
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El personal de la Biblioteca de l’Acadèmia va procedir a escanejar moltes
llibretes de les observacions meteorològiques diàries d’anys de les primeres
èpoques i trametre-les a l’AEMET a fi d’acreditar el caràcter centenari de la
sèrie climàtica de l’Observatori.
Tal com ha tingut sempre per norma, l’Observatori va procurar atendre també
la missió de servei, donant resposta, si cal per escrit, a les nombroses consultes
que li són formulades a qualsevol hora, de dia o de nit, i que fan referència
a valors meteorològics, dades astronòmiques i constatació de vibracions sísmiques, entre altres temes.
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Com els anys precedents, l’Observatori va seguir mantenint la seva relació
directa amb: el Centre Territorial de l’AEMET, al qual comunica mensualment informació meteorològica; l’Institut Geològic de Catalunya, quant a
recerca sísmica; el Servei Meteorològic de Catalunya, de la Generalitat de
Catalunya, per l’estació meteorològica automàtica instal·lada al exterior de
l’Observatori; l’Institut d’Estudis Catalans, pel sismògraf de banda ampla situat
a l’Observatori (gestionat el 2018 per les doctores E. Suriñach i M. Tapia);
l’Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (ICTJA-CSIC), pel sismògraf
de banda ampla Trillium; l’Institut Geogràfic Nacional, per l’accelerògraf que,
conjuntament amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, té instal·lat
a l’Observatori Fabra.
L’Observatori va participar a la Setmana de la Ciència, amb la recepció de
nombroses visites nocturnes i amb la celebració del curset XX que l’Associació Catalana d’Observadors Meteorològics (ACOM) ofereix anualment a un
públic general.
Foren freqüentes les relacions amb mitjans de comunicació i de diversa forma.
En especial, cal mencionar la gravació del programa Lab 24, de TVE, amb un
extens reportatge sobre l’Observatori Fabra; i també la gravació efectuada per
TV3 sobre el físic David Jou. Així mateix, es produeixen sovint consultes de
periòdics i emissores de ràdio i televisió sobre diverses qüestions, sobretot,
climatològiques.
Com ja hem mencionat abans, l’observador meteorològic de l’Observatori el
senyor Alfons Puertas va continuar la labor d’obtenir excel·lents fotografies
de núvols i de l’estat de cel, fotografies que molt sovint són publicades per
diverses televisions, algunes de les quals han estat incloses a l’Atles internacional de núvols.
Lamentem deixar constància de la mort, el 2018, de la senyora Margarida
Campo, últim representant directe de la família Campo, tan vinculada a l’Observatori Fabra.

L’Observatori va seguir exposant al vestíbul de l’Acadèmia, per a coneixement
directe del públic general, la informació mensual i anual, tant meteorològica
com sísmica, que també pot ser consultada per Internet a l’adreça web de
l’Observatori (http://www.fabra.cat).
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ANUARI 2018-2019
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RELACIÓ D’ACADÈMICS I ACADÈMIQUES
NUMERARIS, SUPERNUMERARIS, EMÈRITS
I DISPENSATS PER ORDRE D’ANTIGUITAT D’INGRÉS
(Amb data 1 d’octubre de 2019)
1. exCm. Sr. JoSep m. vidal i llenaS (decés 6-5-2019)

15 juny

1961

6 març

1964

3. exCm. Sr. manuel puiGCerver i zanón

20 gener

1972

4. exCm. Sr. Joan vila i Grau

17 novembre

1983

5. exCm. Sr. Gabriel ferraTé i paSCual

19 gener

1984

6. exCm. Sr. CarleS Simó i TorreS

26 gener

1989

7. exCm. Sr. ramon paSCual

21 desembre

1989

8. exCm. Sr. CarleS baS i peired

31 maig

1990

9. exCm. Sr. Joan vilà i valenTí

14 febrer

1991

10. exCm. Sr. manuel JuliverT i CaSaGualda

14 novembre

1991

11. exCm. Sr. CarleS miraviTlleS i TorraS

25 març

1993

12. exCm. Sr. rolf TarraCh i SieGel

22 abril

1993

2. exCm. Sr. JoSep m. Codina i vidal

de

SanS

13. exCma. Sra. merCè durforT i Coll

9 desembre

1993

14. exCm. Sr. franCeSC Serra i meSTreS

3 febrer

1994

15. exCm. Sr. Joaquim aGulló i baTlle

17 març

1994

16. exCm. Sr. rafael foGueT i ambróS

26 gener

1995

17. exCm. Sr. Cai puiGdefàbreGaS i TomàS

27 febrer

1997

18. exCm. Sr. manuel GarCía donCel

29 gener

1998

7 maig

1998

20. exCm. Sr. Jordi aGuSTí i balleSTer

15 abril

1999

21. exCm. Sr. daniel GiralT-miraCle i rodríGuez

13 maig

1999

22. exCm. Sr. Jaume beCh i borràS

27 maig

1999

19. exCm. Sr. JoSep fonT i CierCo
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23. exCma. Sra. marTa eSTrada i miyareS

1999

24. exCm. Sr. JoSep amaT i Girbau

25 febrer

2000

25. exCm. Sr. Joan albaiGéS i riera

14 desembre

2000

26. exCma. Sra. pilar bayer i iSanT

8 febrer

2001

27. exCm. Sr. viCenç navarro i aznar

8 març

2001

10 maig

2001

28. exCm. Sr. xavier obradorS i berenGuer
29. exCm. Sr. Jordi núñez

murGa

7 febrer

2002

7 abril

2002

31. exCm. Sr. modeST baTlle i Girona

30 maig

2002

32. exCm. Sr. lluíS Serra i Camó

28 novembre

2002

33. exCm. Sr. Joan berTran i ruSCa

20 març

2003

34. exCm. Sr. Joan Jofre i Torroella

3 abril

2003

35. exCm. Sr. david nualarT i rodón

29 maig

2003

36. exCm. Sr. Joan maJó i CruzaTe

12 juny

2003

i de

30. exCm. Sr. Jaume llibre i Saló
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2 desembre

37. exCm. Sr. miquel GaSSioT i maTaS

4 desembre

2003

38. exCm. Sr. miGuel ÁnGel laGunaS hernÁndez

26 febrer

2004

39. exCm. Sr. Jaume CaSabó i GiSperT

29 abril

2004

40. exCma. Sra. maria JoSefa yzuel Giménez

14 abril

2005

41. exCm. Sr. Juan a. Subirana i TorrenT

5 maig

2005

42. exCm. Sr. JaCinT nadal i puiGdefàbreGaS

2 juny

2005

43. exCm. Sr. emilio lora-Tamayo d’oCón

26 gener

2006

44. exCm. Sr. CarleS buxadé i riboT

25 maig

2006

45. exCm. Sr. Jordi paSCual i Gainza

23 novembre

2006

46. exCm. Sr. pere puiGdomèneCh i roSell

20 desembre

2007

47. exCm. Sr. Jordi Savall i bernadeT
48. exCm. Sr. JoSep CoSTa i lópez

7 febrer

2008

27 març

2008

49. exCm. Sr. Joaquim bruna i floriS

24 abril

2008

50. exCm. Sr. anToni planeS i vila

22 maig

2008

5 juny

2008

12 juny

2008

51. exCm. Sr. xavier belléS i roS
52. exCm. Sr. erneST GiralT i lledó
53. exCm. Sr. ramon maria maSalleS i Saumell

6 novembre

2008

54. exCm. Sr. Gerhard GrenzinG

2 novembre

2008

55. exCm. Sr. xavier llimona i paGèS

7 maig

2009

56. exCm. Sr. maTeo valero i CorTéS

21 gener

2010

4 febrer

2010

58. exCm. Sr. Jaume berTranpeTiT i buSqueTS

18 febrer

2010

59. exCm. Sr. mariano marzo i Carpio

22 abril

2010

60. exCma. Sra. eSTher Simón i marTínez

20 maig

2010

61. exCm. Sr. Joan anTon planell i eSTany

16 desembre

2010

57. exCm. Sr. SanTiaGo olivella i nel·lo

62. exCm. Sr. Javier marTín vide

9 juny

2011

63. exCm. Sr. andré riCard i Sala

10 novembre

2011

64. exCm. Sr. lluíS berGa i CaSafonT

24 abril

2014

65. exCm. Sr. enriC banda i TarradellaS

29 maig

2014

66. exCm. Sr. david balSellS i Solé

15 gener

2015

67. exCma. Sra. maria ànGelS dominGo i laplana

30 abril

2015

3 març

2016

69. exCma. Sra. monTSerraT Torné i eSCaSany

27 octubre

2016

70. exCma. Sra. Carme TorraS i GeníS

16 febrer

2017

71. exCm. Sr. Jordi iSern i vilaboy

23 març

2017

72. exCm. Sr. miGuel beaTo

25 maig

2017

73. exCm. Sr. miquel CanalS i arTiGaS

26 octubre

2017

74. exCma. Sra. marTine boSman

10 maig

2018

68. exCm. Sr. Gerard Gómez i munTané

del

roSal
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75. exCma. Sra. marTa Sanz-Solé

17 gener

2019

76. exCm. Sr. xavier querol

28 febrer

2019

11 abril

2019

i CarCeller

77. exCm. Sr. lluiS Torner i SabaTa
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RELACIÓ D’ACADÈMICS I ACADÈMIQUES
ELECTES PER ORDRE D’ANTIGUITAT D’ELECCIÓ
dr. aleJandro aGuilar i vila

S5a

Biologia
dels vertebrats

18 desembre 2014

dr. JoSep anTón muñoz de la fuenTe S4a

Geodinàmica

17 desembre 2015

dr. eduardo Soriano GarCía

S5a

Neurobiologia

15 desembre 2016

dra. fàTima boSCh i TuberT

S3a

Bioquímica

14 desembre 2017

dr. enriC Canadell i CaSanova

S3a

Química
de l’estat sòlid

14 desembre 2017

dr. franCeSC piferrer i CirCunS

S5a

Fisiologia de peixos 14 desembre 2017

dr. roderiC GuiGó i Serra

S6a

Bioinformàtica

14 desembre 2017

dr. franCiSCo JoSé doblaS-reyeS

S4a

Modelització
climàtica

13 desembre 2018

Sr. arTur ramón i navarro

S7a

Antiquaritat

13 desembre 2018
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RELACIÓ D’ACADÈMICS I ACADÈMIQUES
CORRESPONENTS PER ORDRE ALFABÈTIC
(Amb data 1 d’octubre de 2019)

Nacionals
exCm. Sr. SerGio alonSo oroza

S2a Universitat
de les Illes Balears

10 juny 1993

exCm. Sr. JoSé m. amiGó deSCarreGa

S4a Universitat
de València

23 maig 1996

exCm. Sr. Jordi baSCompTe i SaCreST

S5a Universitat de Zurich 14 novembre 2013

exCm. Sr. SerGi boneT

S5a Universitat
de Girona

10 desembre 2009

S5a Universitat
de Sevilla

16 octubre 1997

i marull

exCm. Sr. JoSep CaSadeSúS i porSalS

exCm. Sr. avelino Corma i CanóS

S3a Institut de
Tecnología
Química-CSIC

18 desembre 2008

exCm. Sr. rafael delGado Calvo-floreS S5a Universitat
de Granada

13 desembre 2012

exCm. Sr. pedro duque duque

S1a Agència Espacial
Europea

16 desembre 2004

exCm. Sr. pedro miGuel eChenique
landiríbar

S2a Universitat del País 19 febrer 1987
Basc / Euskal Herriko
Unibertsitatea

exCm. Sr. JoSé elGuero berTolini

S3a Institut de
Química-Mèdica
CSIC

20 abril 2006

exCm. Sr. anToni eSCubedo i molinS

S2a Empresari

16 març 2017

exCm. Sr. benJamín fernÁndez ruiz

S5a Universitat
Complutense
de Madrid

24 abril 2003

exCm. Sr. Joaquín GaCén Guillén

S6a Universitat
Politècnica
de Catalunya

15 desembre 1994

exCm. Sr. Jordi

S5a Universitat
de les Illes Balears

13 febrer 2003

exCm. Sr. andréS maldonado lópez

S4a Instituto Andaluz
de Ciencias de la
Tierra - CSIC

30 novembre 2000

exCm. Sr. federiCo mayor

S3a Fundación Cultura 22 juny 1976
de Paz
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zaraGoza

exCm. Sr. anTonio pérez yuSTe

S6a Universitat
Politécnica
de Madrid

21 març 2019

exCm. Sr. franCiSCo ponz pedrafiTa

S5a Universitat
de Navarra

25 novembre 1965
Corresponent
des del 2000

exCm. Sr. anTonio ramírez orTeGa

S4a Universitat
Politècnica
de Madrid

17 maig 1984

exCm. Sr. féliz revello

S7a Pintor

16 octubre
de 1997

del

Toro

exCm. Sr. valenTín SanS Coma

S5a Universitat
de Màlaga

17 maig 2012

exCm. Sr. aGuSTín udíaS vallina

S2a Universitat
Complutense
de Madrid

21 abril 1983

exCm. Sr. JoSé maría yTurralde lópez S7a Pintor

14 novembre 2013

exCm. Sr. franCiSCo JoSé balTÁ CalleJa S2a Professor emèrit
CSIC

19 febrer 1998

Estrangers
exCm. Sr. david baulCombe

S5a Universitat
de Cambridge

14 novembre 2013

exCma. Sra. Carme Calderer

S1a Universitat
de Minnesota

23 maig 2019

exCma. Sra. Sallie ChiSholm WaTSon

S5a Massachusetts
Institute of
Technology

10 abril 2014

exCm. Sr. Juan iGnaCio CiraC

S2a Max-Planck-Institut 18 abril 2013
für Quantenoptik

exCma. Sra. roSa Codina overCaSh

S5a Universitat de
Florida del Sur

23 maig 2019

exCm. Sr. Sierd CloeTinGh

S4a Universitat Estatal
d’Utrecht

17 maig 2018

exCm. Sr. Claude Cohen TannoudJi

S2a Kastler Brossel
laboratoire
École Normale
Supérieur

17 desembre 2015

exCm. Sr. felipe CuCker farkaS

S1a Universitat
de Hong Kong

15 desembre 2006

exCm. Sr. Jean derCourT

S4a Universitat Pierre
i Marie Curie

18 gener 2007
decès a 22 marc
2019

exCm. Sr. Jean eTourneau

S3a Institut de Chimie
de la Matière
Condensée
de Bordueax-CNRS

18 maig 2006
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exCm. Sr. alberT ferT

S2a Universitat de
París-Sud

18 abril 2013

exCma. Sra. marye anne fox

S3a Universitat
de California
a San Diego

25 gener 1996

exCma. Sra. fabiola GianoTTi

S2a Centre Europeu
per a la Recerca
Nuclear-CERN

14 desembre 2017

exCm. Sr. John riChard helliWell

S2a University
of Manchester

19 febrer 2015

exCm. Sr. brian John hoSkinS

S4a Universitat
de Reading

16 desembre 1993

exCm. Sr. hanS krauSe

S6a Professor emèrit
ETH

20 juny 1991

exCm. Sr. daniel loüer

S4a Universitat
de Rennes

22 febrer 1996

exCma. Sra. maria

S5a Universitat
de Lisboa

23 maig 2019

exCm. Sr. Guillermo oWen

S1a Universitat Rice

22 gener 1987

exCm. Sr. pierre

S4a Universitat
de Clermont

20 juny 1985

exCm. Sr. GilberT a. raeS

S1a Laboratorium
Meulemeester

18 gener 1979

exCm. Sr. eduardo

S2a Centre de Physique 11 març 1982
Théorique. Marseille

da

de

luz maThiaS

puyToraC

de rafael

exCm. Sr. JoSé ramírez pulido

S5a Universitat
Autónoma
Metropolitana

19 abril 2007

exCm. Sr. ekhard k.h. SalJe

S2a Universitat
de Cambridge

13 maig 2010

exCm. Sr. boriS p. Sobolev

S4a Institute
of Crystallographie
Russian Academy
of Sciences

21 desembre 1995

exCm. Sr. JaCk STeinberGer

S2a Centre Europeu
per a la Recerca
Nuclear-CERN

13 febrer 1992

exCm. Sr. TenGiSz f. uruShadze

S2a Georgian National 21 abril 2005
Academy of Sciences.
Tbilisi

exCm. Sr. William f.

S1a Departament
d’Astronomia de la
Universitat de Yale

exCm. Sr.

peTer

van

alTena

veTTiGer

23 gener 1997

S2a IBM Zurich
15 desembre 2005
Research Laboratory

exCm. Sr. enriC vilar meSTre

S6a Universitat
de Portsmouth

exCm. Sr. marJorie WilSon

S4a Universitat de Leeds 17 maig 2018

22 gener 1987
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