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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 de l’Acadèmia (https://www.racab.
cat/biblio) 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
El curs 2019-2020 ha estat per a la Reial Acadèmia de
Ciències i Arts de Barcelona (RACAB), com per a tothom,
un curs molt trist i estrany, amb una activitat parcialment
interrompuda durant bona part del curs, i en el qual no ha
estat possible fer actes presencials més enllà dels primers
dies del mes de març. En tot cas, s’han anat celebrant les
juntes directives en línia, un cop aprovat el protocol adient per poder fer les votacions necessàries també en línia.
Com a president, voldria agrair a tots els acadèmics i acadèmiques, i molt
particularment als membres de la Comissió Permanent i la Junta Directiva, la
seva disponibilitat constant que ha permès el necessari govern de l’Acadèmia.
Malgrat les dificultats de tota mena, i gràcies a la Direcció i al personal, fins
i tot durant els dies de confinament més estricte, des de Secretaria i amb la
col·laboració del personal de l’Observatori es va mantenir un contacte quasi
diari amb tots els acadèmics i acadèmiques, amb imatges que s’oferien del
trenc d’alba a la ciutat. A més, a l’Observatori Fabra s’han anat prenent les
mesures necessàries per a poder mantenir les valuoses sèries de dades històriques de què disposa.
Pel que fa al patrimoni, i malgrat la situació econòmica, voldria destacar que
s’ha fet la restauració de la façana i del vestíbul de la planta baixa de l’edifici de la seu a la Rambla. La restauració de la façana havia estat requerida
per l’Ajuntament de Barcelona, però, tenint en compte la seva localització i
el gran nombre de ciutadans que transita per la zona, vàrem entendre que
l’Acadèmia havia d’assumir-ne la responsabilitat, actuant diligentment i sense
demora, i així es va fer. La restauració es va dur a terme durant l’estiu en un
temps rècord, i creiem que els resultats són excel·lents.
A causa del confinament i del manteniment d’un nivell important d’infeccions
derivades de la COVID-19, fins a final de curs, no ha estat possible seguir
progressant en l’esforç fet l’any anterior respecte a les tasques de projecció
social de l’Acadèmia.
Malgrat tot, hi ha molts assumptes per ressenyar d’aquest curs 2019-2020, dels
quals es recullen tots els detalls en l’anuari que tant curosament s’ha preparat
des de la Secretaria General.
Finalment, voldria agrair a tot el personal de la Secretaria, l’Arxiu i la Biblioteca, i de l’Observatori Fabra, la seva tasca en l’acompliment de les fites que
s’especifiquen en l’anuari que es presenta tot seguit.

Joan Jofre i Torroella
President de la RACAB
Barcelona, 2020
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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

Comptadora:

Excm. Sra. Martine Bosman

Conservador:

Excm. Sr. Ramon Pascual de Sans

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. Xavier Obradors i Berenguer

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. Miguel Ángel Lagunas 						
i Hernández
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
Secretària: 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. Xavier Obradors i Berenguer
Secretari accidental: Excm. Sr. Antoni Planes i Vila
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)

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
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Bioquímica

desembre de

2017)

7. Sr. Enric Canadell i Casanova
(Acadèmic

electe

14

desembre de

2017)

8. Sr. Miquel Àngel Pericàs i Brondó
(Acadèmic

electe

12

desembre de

2019)

Catàlisi per a 		
la sostenibilitat

2019)

Bioenginyeria
molecular

9. Sr. Antoni Planes i Sauter
(Acadèmic

electe

12

desembre de

Química de l’estat
sòlid

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)
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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
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

[2]

Mineralogia 		
i Cristal·lografia

7. Excm. Sr. Carles Miravitlles i Torras
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8. Excm. Sr. Josep Anton Muñoz de la Fuente

[47]

Geodinàmica

9. Excm. Sr. Cai Puigdefàbregas i Tomàs

[29]

Geologia sedimentària

[56]

Geoquímica
atmosfèrica

10. Excm. Sr. Xavier Querol i Carceller
11. Excma. Sra. Montserrat Torné i Escasany
12. Sr. Francisco José Doblas-Reyes
(Acadèmic

electe desembre de

[7]

Geofísica litosfèrica
Modelització climàtica

2018)

DISPENSATS D’ASSISTÈNCIA:
Excm. Sr. Manuel Puigcerver i Zanón 		Meteorologia 				
		
(11 desembre 2003 - decès 2 gener 2020)

EMÈRITS:
Excm. Sr. Manuel Julivert i Casagualda		Geodinàmica (5 setembre 2014)
Excm. Sr. Joan Vilà i Valentí 		Geografia 				
		
(2 febrer 2017 - decès 23 agost 2020))

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. Alejandro Aguilar i Vila

[70]

Biologia 			
dels vertebrats

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. Francesc Piferrer i Circuns

[58]

Fisiologia de peixos

11. Excm. Sr. Pere Puigdomènech i Rosell

[46]

Biologia molecular

12. Excma. Sra. Esther Simón i Martínez

[1]

Fisiologia vegetal

13. Vacant
14. Vacant
15. Vacant

EMÈRITS:
Excm. Sr. Carles Bas i Peired

Biologia aplicada 			
(23 octubre 2014 - decès 6 març 2020)

Excm. Sr. Miguel Beato

del

Rosal

Regulació genòmica (4 juny 2019)

Excm. Sr. Jacint Nadal i Puigdefàbregas Vertebrats (5 maig 2016)

SUPERNUMERARI:
Excm. Sr. Lluís Serra i Camó

Biologia evolutiva (5 novembre 2015)

15

Secció 6a: Tecnologia
Inclou les aplicacions pràctiques o industrials de les ciències, com l’arquitectura,
l’urbanisme i les enginyeries

Director: Excm. Sr. Miguel Ángel Lagunas Hernández
Secretari: Excm. Sr. Juan Antonio 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 14

desembre

11. Sra. Ana Isabel Pérez-Neira
(Elegida 12

desembre

2019)

12. Sra. Carme Pinós i Desplat
(Elegida 12

Bioinformàtica

2017)

desembre

2019)

Comunicacions via
satèl·lit
Patrimoni
arquitectònic

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

Directora: 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. Gerhard Grenzing

[59]

Construcció
d’instruments musicals

3. Excm. Sr. Artur Ramón Navarro

[31]

Antiquariat

4. Sr. Jordi Serra Moragas
(Elegit 12

desembre

Reflexos metàlics

2019)

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)

Excm. Sr. Daniel Giralt-Miracle

Història de l’art i dels bells oficis 		
(9 gener 2020)
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ACTIVITATS DEL CURS ACADÈMIC 2019-2020
(13 d’octubre de 2019 - 14 de març de 2020)
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INTRODUCCIÓ
Certament, el curs acadèmic 2019-2020 es pot considerar un dels més atípics
dels últims decennis i, en particular, pel que fa al segon i tercer trimestres, a
causa de la propagació del virus SARS-CoV-2 i la declaració de pandèmia que
l’Organització Mundial de la Salut va dur a terme l’11 de març. Aquest fet va
provocar, entre d’altres coses, que el Govern d’Espanya declarés l’estat d’alarma
—Reial decret 463/2020, de 14 de març— i el confinament de la població, la
qual cosa ha impossibilitat les reunions presencials dels òrgans de govern de
l’Acadèmia i la realització de qualsevol acte acadèmic o públic, i s’ha aturat
així tota l’activitat de l’Acadèmia. Atès que els Estatuts de la Reial Acadèmia
de Ciències i Arts de Barcelona no recullen la possibilitat de fer reunions
de manera telemàtica, o bé prendre decisions per escrit, la Junta Directiva,
en la reunió extraordinària duta a terme el 25 de març de 2020, amb base a
l’article 40, «Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de
dret privat», del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març (BOE-73), va aprovar
un nou protocol per a poder fer reunions telemàticament (videoconferències)
(art. 40.1) i prendre acords mitjançant votació per escrit.
Amb posterioritat, la Junta Directiva acordà la cancel·lació de totes les sessions estatutàries de l’Acadèmia, a més de les activitats de divulgació. Atès
que en la Junta General del 26 de març s’havien de presentar i defensar les
denominacions de les places de la Secció 5a —«Neurobiologia» i «Genòmica
i evolució»— i de la Secció 7a —«Arquitectura de museus» i «Fotografia»—, i
en la Junta General del 16 d’abril s’havia de fer l’escrutini de la votació de
les denominacions proposades, la Junta Directiva acordà, amb caràcter excepcional, establir un procediment escrit per tal d’aprovar les denominacions
assignades a les vacants d’ambdues seccions.
Tot plegat ha resultat un curs en què l’activitat presencial ha quedat reduïda
als primers mesos del curs (d’octubre del 2019 a mitjans de març del 2020)
i, com veurem tot seguit, amb una reducció important de totes les activitats
de l’Acadèmia, tant acadèmiques com de projecció social. Malgrat aquesta
situació, un cop acabat l’estat d’alarma (21 de juny de 2020), a requeriment de
l’Ajuntament de Barcelona, durant el mes d’agost es va procedir a la reparació
de la façana de la seu de la Rambla.
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SESSIONS ESTATUTÀRIES DE L’ACADÈMIA
(13 d’octubre de 2019 - 14 de març de 2020)
Junta Directiva i Junta General
Durant el curs acadèmic 2019-2020, la Junta Directiva ha celebrat catorze reunions estatutàries (vuit de presencials i sis de virtuals) i la Comissió Permanent
s’ha reunit en trenta-cinc ocasions (disset de presencials i divuit de virtuals).
La Junta General, de les set reunions ordinàries i de les extraordinàries recollides en els Estatuts —d’elecció de càrrecs, inauguració i cloenda—, ha
celebrat la sessió d’elecció de càrrecs el 3 d’octubre de 2019, la sessió inaugural (ajornada al 7 de novembre de 2019, per raons de seguretat), quatre
sessions estatutàries i quatre d’extraordinàries amb motiu dels ingressos de
quatre nous acadèmics.

Sessió extraordinària sobre elecció de càrrecs 			
de la Junta Directiva
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El 3 d’octubre es va dur a terme la sessió extraordinària de renovació de
càrrecs de la Junta Directiva, en què van ser elegits:
President

Excm. Sr. Joan Jofre i Torroella (reelecció)

Vicesecretari general: Excm. Sr. Jordi Isern i Vilaboy (elecció)
Comptadora:

Excma. Sra. Martine Bosman (elecció)

Conservador:

Excm. Sr. Ramon Pascual de Sans (elecció)

Per part de les seccions, van ser elegits
Directors:
• Excm. Sr. Xavier Obradors i Berenguer, de la Secció 2a (elecció)
• Excm. Sr. Enric Banda i Tarradellas, de la Secció 4a (reelecció)
• Excm. Sr. Miguel Ángel Lagunas Hernández, de la Secció 6a (elecció)
Secretaris de seccions:
• Excma. Sra. Marta Sanz-Solé, de la Secció 1a (elecció)
• Excm. Sr. Jaume Casabó i Gispert, de la Secció 3a (reelecció)
• Excm. Sr. Ramon M. Masalles i Saumell, de la Secció 5a (elecció)
• Excm. Sr. Gerhard Grenzing, de la secció 7a (elecció)
Els elegits van prendre possessió del càrrec en la sessió inaugural de curs.

Sessió inaugural
El 7 de novembre es va fer la Sessió pública inaugural del curs de
l’Acadèmia. En primer lloc, la secretària general va presentar un resum de
la memòria del curs anterior. L’Excm. Sr. Josep Font i Cierco, acadèmic
numerari de la RACAB, va impartir la lliçó inaugural del curs 2019-2020 amb
el títol «Teràpia química. De les molècules petites (SMs) als anticossos
monoclonals (MABs)», publicada a les Memòries de la Reial Acadèmia de
Ciències i Arts de Barcelona (tercera època, núm. 1055, vol. LXVII núm. 8).

«En contra del que es diu i es pot pensar, la millora en l’expectativa i qualitat de vida de la humanitat es deu en molt bona part a la
indústria química i, especialment, a la seva divisió farmacèutica.
L’augment de la població mundial, des dels aproximadament
1.400 milions de persones que hi havia a finals del segle xix
fins als 7.500 milions que hi ha actualment, és una dada prou
important —i també preocupant— per a relacionar-la amb el
desenvolupament de la ciència, i de la química, en particular.
La cura de manera total o crònica de moltes malalties s’ha
basat en fàrmacs d’origen natural o sintetitzats ex novo. Aquests fàrmacs generalment han estat molècules de massa molecular relativament petita, d’entre
100 i 1.000 daltons. La terminologia anglesa els defineix com a small molecules
drugs o SMs drugs (fàrmacs SMs). D’aquestes molècules se’n reconeix amb
precisió l’estructura química gràcies als mètodes analítics desenvolupats al
llarg del segle xx. I es poden sintetitzar amb una facilitat relativa (al laboratori
o mitjançant procediments industrials), a causa de l’enorme ventall de mètodes que existeixen per a la manipulació d’estructures, especialment les de la
química orgànica. Aquestes molècules són la base del que, en termes amplis,
podríem denominar teràpia química, per fugir de la paraula quimioteràpia,
dedicada quasi universalment al tractament del càncer.
A finals del segle xx han aparegut mètodes quimicobiològics per a confeccionar fàrmacs que imiten o són similars a les grans molècules proteiques
que l’espècie humana utilitza en el seu propi sistema immunitari. Són
molècules de centenars de milers de daltons de massa molecular que es
generen per clonació al laboratori, i ja en la indústria, d’anticossos específics —anticossos monoclonals o MABs (de l’anglès monoclonal antibodies).
L’exposició d’aquesta lliçó inaugural pretén fer un contrapunt o revisió històrica entre SMs i MABs.»
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Sessions de recepció de nous membres
Excm. Sr. Francesc Piferrer i Circuns
Malgrat de Mar, 1960
Secció 5a. Biologia
Especialitat: Fisiologia de peixos
Data d’ingrés: 14.11.2019
Medalla de número: 58
Padrí: Excm. Sr. Xavier Bellés i Ros

La determinació del sexe en els vertebrats:
canvis de paradigma i noves eines en biologia aplicada
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«Aquesta memòria comença descrivint què és la reproducció sexual, quan va
aparèixer i quins avantatges evolutius presenta. A continuació s’expliquen
els principals tipus de sistemes sexuals (sexes separats, hermafroditisme i
unisexualitat), així com els principals mecanismes de determinació del sexe,
centrant-se en el que succeeix en els vertebrats. Aquests mecanismes s’han
classificat tradicionalment com a genètics i ambientals. Es descriuen els gens
determinants del sexe coneguts fins ara i es menciona que la seva diversitat
constitueix una de les grans paradoxes dins de la biologia del desenvolupament.
Seguidament, es parla de la determinació del sexe per mitjà de factors ambientals, notablement, la temperatura. Es descriu després el procés de diferenciació sexual i com els estrògens tenen una importància cabdal en la majoria
de vertebrats. Seguidament, es parla amb una mica de detall de la situació
en els peixos, ja que és el grup de vertebrats amb més diversitat de sistemes
sexuals i mecanismes de determinació del sexe.
Es presenten uns canvis de paradigma que inclouen principalment: 1) assimilar el sexe a un vessant més de la plasticitat fenotípica i com l’epigenètica
serveix per a estudiar la integració de la informació genètica i ambiental en la
construcció del fenotip, 2) entendre els dos grans tipus de mecanismes de determinació del sexe com a variacions dins d’un gradient continu de possibilitats
més que no pas com dos tipus mútuament exclusius, i 3) eliminar la distinció
entre determinació i diferenciació sexual, passant d’un sistema jeràrquic a un
en xarxa pel que fa a les relacions dels gens implicats en la regulació del desenvolupament gonadal. A continuació es mencionen les aplicacions de l’estudi
de la determinació del sexe, les quals inclouen la diagnosi i comprensió dels
trastorns del desenvolupament sexual en els humans, el control de la proporció
de sexes en la producció animal i els efectes que la pol·lució i el canvi climàtic
poden tenir o ja tenen en la determinació del sexe en els vertebrats.
Finalment, es presenta a manera de síntesi la idea que els mecanismes epigenètics
fan possible les transicions, tant entre diferents sistemes sexuals com entre mecanismes de determinació del sexe, propiciant i regulant la plasticitat fenotípica.»

Excm. Sr. Àlex Aguilar i Vila
Barcelona, 1957
Secció 5a. Biologia
Especialitat: Biologia dels vertebrats
Data d’ingrés: 21.11.2019
Medalla de número: 70
Padrí: Excm. Sr. Jacint Nadal i Puigdefàbregas

L’impacte del canvi climàtic en els misticets
«El canvi climàtic és un dels impactes antropogènics globals de conseqüències
menys predictibles. S’han realitzat nombrosos estudis sobre la incidència que
el canvi tindria en diferents segments de la biodiversitat, però l’impacte que
a llarg termini podria ocasionar a les poblacions de cetacis i, en especial dels
misticets, és objecte de controvèrsia. D’una banda, s’ha subratllat que la major
part de les espècies de misticets viuen en aigües oceàniques mancades d’obstacles i posseeixen una gran mobilitat que els permet realitzar migracions de
milers de quilòmetres. En aquest context, aquests animals podrien respondre
de manera àgil a l’escalfament global simplement variant la seva fenologia
i ruta migratòria. D’altra banda, s’ha argumentat que, precisament per ser
migradors de grans distàncies, els misticets serien particularment vulnerables
a una variació tèrmica ja que tant la seva alimentació com la seva reproducció depenen d’hàbitats amb característiques concretes situats en zones molt
allunyades. Una variació en la localització d’aquestes destinacions migratòries
podria tenir efectes catastròfics si els animals no fossin capaços d’adaptar o
reorientar els seus desplaçaments.
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Donant suport a la primera hipòtesi, s’addueixen els canvis observats en les
últimes dècades en el règim migratori i la distribució de la balena grisa de
l’oceà Pacífic, així com les variacions que, a través dels registres històrics de
la pesca balenera, s’ha vist que es van produir en la distribució de la balena
franca austral en els anys centrals del període de Dalton (1790-1830). En
aquella etapa van coincidir una disminució significativa de la irradiació solar i
erupcions volcàniques de gran potència que van enviar enormes quantitats de
cendra a l’estratosfera i van produir un efecte pantalla considerable, aspectes
que van desencadenar un descens de les temperatures mitjanes de l’atmosfera d’entre 0, 15 i 0,75 °C. En tots dos casos, les poblacions de balenes van
demostrar adaptabilitat i resiliència al canvi ambiental.
No obstant això, aparentment contradient aquests escenaris, s’ha vist que moltes poblacions de balenes s’estructuren en unitats independents segregades
en l’espai i que mostren un comportament migratori conservador. Un exemple ben estudiat és el del rorqual comú de l’Atlàntic nord, que, si bé ocupa
la totalitat d’aquest oceà i realitza en el seu interior migracions de milers de
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quilòmetres, la seva metapoblació se segrega en almenys vuit estocs o demes
discrets. Els exemplars pertanyents a un estoc determinat travessen sovint
territoris ocupats per exemplars pertanyents a altres estocs sense creuar-se
amb ells ni tampoc colonitzar el nou hàbitat. Estudis recents han mostrat
que aquest comportament va limitar la recuperació de poblacions que van
ser demogràficament reduïdes per la pesca i va deixar abandonats hàbitats
que en el passat havien estat òptims. Situacions similars s’han donat en altres
oceans, altres espècies de misticets i, fins i tot, altres famílies de cetacis.
L’explicació d’aquesta aparent rigidesa en l’ocupació de l’espai rauria en la
transmissió cultural per línia materna de les principals pautes de comportament i utilització de l’hàbitat. Aquest mecanisme, que en animals tan mòbils
hauria estat al llarg de la història un motor de l’especiació, i per això hauria
representat un avantatge evolutiu, en el present, quan el canvi ambiental es
produeix a una velocitat sense precedents, podria convertir-se en un llast que
dificultés o fins i tot impedís la necessària adaptació.»

Excm. Sr. Josep Anton Muñoz de la Fuente
Lleida, 1959
Secció 4a. Ciències de la Terra
Especialitat: Geodinàmica
Data d’ingrés: 19.12.2019
Medalla de número: 47
Padrí: Excm. Sr. Cai Puigdefàbregas i Tomàs

L’orogen pirinenc: estructura i inversió
del marge nord-ibèric
«Els Pirineus són el sistema orogènic que se situa al llarg del límit entre les plaques
Ibèrica i Europea. L’orogen pirinenc es va formar com a resultat de la col·lisió
entre les plaques Europea i Ibèrica, a mesura que la placa Africana es desplaçava
cap al nord durant l’obertura de l’Atlàntic meridional. La col·lisió entre Ibèria i
Europa va determinar la subducció de la placa Ibèrica per sota de l’Europea i la
formació d’un doble tascó orogènic per damunt d’aquesta. L’orogen pirinenc ha
estat el resultat de la inversió de les conques extensives que es van formar entre
el Juràssic superior i el Cretaci inferior al golf de Biscaia i al domini pirinenc.
Aquestes conques connectaven l’oceà Atlàntic amb el Tetis alpí durant el període
de separació entre les plaques Ibèrica i Europea. No obstant això, al domini
pirinenc no es va arribar a formar escorça oceànica durant el Cretaci inferior,
tot i que l’escorça es va aprimar considerablement fins a desaparèixer per sota
de les conques extensives, alhora que el mantell litosfèric s’exhumava. Només
a la part més occidental del golf de Biscaia es va generar escorça oceànica com
a resultat d’un increment de la separació entre Ibèria i Europa relacionada amb
la rotació antihorària d’Ibèria. El sistema de rift que es va formar durant l’etapa
extensiva estava segmentat per zones de transferència, les més importants de
les quals són les de Santander i Pamplona. La geometria de les conques i la
disposició dels diferents dominis de rift i zones de transferència van controlar els
canvis estructurals més significatius de la serralada durant l’etapa de deformació
contractiva. L’altre factor determinant per entendre les variacions estructurals
dels Pirineus és la distribució de les evaporites del Triàsic superior, atès que és
el nivell de desenganxament més important.
No hi ha un acord en la cinemàtica de la placa Ibèrica entre el Juràssic i el Cretaci
superior, fet que condiciona l’existència de diferents models per a la formació
del sistema de rift pirinenc i la seva posterior deformació contractiva. Les principals diferències rauen en la magnitud del moviment lateral cap a l’est i la seva
edat relativa respecte de l’extensió en direcció N-S que determinà la formació
de les conques extensives i l’exhumació del mantell durant l’Albià-Cenomanià.
Les dades geofísiques disponibles demostren la subducció de la litosfera
continental de la placa Ibèrica per sota de l’Europea. Les darreres imatges

25

»

»

26

obtingudes a partir de sísmica passiva confirmen l’estructura litosfèrica interpretada a partir dels perfils de sísmica de reflexió i altres dades com gravimetria
i perfils magnetotel·lúrics.
L’estructura del Pirineu central i l’oriental està caracteritzada per un apilament
antiforme de mantells que inclouen sòcol paleozoic (zona axial) a la part central i interna del sistema orogènic, envoltat a les parts externes per mantells
de cobertora desenganxats a les sals triàsiques. Aquests mantells de corriment
se situen damunt dels materials terciaris de les conques d’avantpaís adjacents,
especialment al Pirineu meridional (mantells de Serres Marginals-Serres
Exteriors-Gavarnia, Montsec-Penya Montanyesa-Lakhura, Bóixols-Cotiella).
Aquestes unitats se segueixen fins a la zona de transferència de Pamplona,
la qual separava les conques extensives de Mauléon, a l’est, i la bascocantàbrica, a l’oest i més al sud. Entre aquestes conques, el bloc de basament que
les separava és el que ha esdevingut durant l’etapa contractiva els massissos
bascos. A l’oest de la zona de transferència de Pamplona, els Pirineus bascocantàbrics mostren un estil estructural diferent, dominat pel desenganxament de la sèrie mesozoica, tant durant l’etapa extensiva com durant l’etapa
posterior d’inversió tectònica. En aquesta branca de la serralada, la part axial
està ocupada per l’anticlinori de Bilbao, que inclouria la part més potent de
la conca extensiva per damunt d’un mantell exhumat. Un altre fet estructural
distintiu dels Pirineus bascocantàbrics és l’existència de nombroses estructures salines, que s’associa amb la potència significativa de les sals triàsiques
que haurien condicionat l’estil estructural. Més a l’oest, encara s’observa un
nou canvi de l’estil estructural a banda i banda de la zona de transferència
de Santander. Es passa de l’estil de pell fina (thin-skinned), característic dels
Pirineus bascocantàbrics, a l’estil de pell gruixuda (thick-skinned), de les
muntanyes cantàbriques a l’extrem occidental del sistema orogènic pirinenc.
A mar, les dades geofísiques demostren un desplaçament de l’encavalcament
frontal nord-pirinenc, que a l’oest estaria situat més de 100 km al nord, enfront
del prisma d’acreció al nord del talús del marge cantàbric.
Les conques d’avantpaís dels Pirineus —la conca d’Aquitània, al nord, i la
conca de l’Ebre, al sud— estan caracteritzades per dos grans cicles sedimentaris amb el desenvolupament de solcs turbidítics en les zones adjacents als
encavalcaments emergents durant el Cretaci superior i l’Eocè inferior-mitjà,
separats per sediments continentals (a l’est) i marins (a l’oest) del Paleocè. En
els darrers estadis a partir de l’Eocè superior, la conca de l’Ebre es desconnectà de l’oceà Atlàntic i esdevingué una conca endorreica. El seu progressiu
rebliment per sediments continentals provocà un canvi en la cinemàtica dels
encavalcaments de manera que, a partir d’aquest moment, aquests es van
propagar cap a l’interior de la serralada, en sentit contrari a l’usual (cap a
l’avantpaís), tal com va succeir en les etapes anteriors.»

Excm. Sr. Artur Ramon i Navarro
Barcelona, 1967
Secció 7a. Arts aplicades
Especialitat: Antiquariat
Data d’ingrés: 20.2.2020
Medalla de número: 31
Padrí: Excm. Sr. Daniel Giralt-Miracle

La ciència del Connoisseur i la seva vigència avui
«En l’àmbit de l’art, el connoisseur és qui coneix, qui té l’ull educat per reconèixer les identitats perdudes que hi ha darrere les obres. La ciència del
connoisseur, o connoisseurship, és, doncs, l’aptitud per identificar l’autor d’una
obra d’art de manera gairebé instintiva, fruit del coneixement que s’adquireix
a través de la curiositat i de l’experiència de la retina; un cúmul d’erudició,
intuïció i memòria. Historiador de l’art i connoisseur no són sinònims. El
connoisseur busca el qui; l’historiador de l’art, el quan, el com i el què. Són
disciplines diferents però perfectament compatibles si ambdues parteixen d’una
mateixa manera de comprendre l’art i consideren que l’obra és el document
principal, sobre el qual mai no ha de prevaler el context.
El connoisseur s’enfronta a la imatge d’una obra que va ser creada en el passat, anònima, l’ha de comprendre i reconstruir-ne el procés creatiu per poder
identificar l’artista. Al seu cervell es despleguen totes les imatges que ha vist
i ha estat capaç de retenir fins que en troba una amb un nom que pugui associar, per afinitats estilístiques, amb l’obra en qüestió. Atribuir és un exercici
de responsabilitat que permet donar nova vida a les obres d’art perdudes o
adormides en la memòria a través del reconeixement. Gràcies als connoisseurs
moltes obres han estat salvades de l’oblit o la destrucció.»
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Treballs de torn
28.11.2019 – Excma. Sra. Mercè Durfort i Coll. Secció 5a

Científiques catalanes dedicades a l’àmbit de la biodiversitat en zoologia
«En aquests dos darrers anys hom diria que hi ha una activitat febril a revisar el
paper de la dona en la societat. Els museus treuen dels seus magatzems pintures
fetes per dones de segles passats: natures mortes, temes sensuals, retrats; la
indústria armamentista ha ressuscitat dones que varen treballar en la confecció
de material de guerra i, fins i tot, n’han fet un film. Aquests temes han estat
publicitats per la premsa i la televisió; els mitjans de comunicació, però, no han
fet referència a dones que han treballat en altres àmbits, aparentment, no tan
espectaculars. Cal subratllar que, des de fa una desena d’anys, algunes facultats
tenen comissions d’igualtat que vetllen per la composició paritària de comissions
i tribunals de tesis doctorals, de noves places de docència i/o de recerca. Tema
aquest molt discutible, atès que caldria prioritzar el coneixement al gènere.
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A part del ja clàssic Institut Català de la Dona, hi ha, però, institucions que
han creat grups d’estudi de gènere, com el de la Universitat de Vic, que van
més enllà, amb la publicació de biografies de personatges que han deixat una
petjada més o menys profunda en les especialitats que conreaven, i organitzen
taules rodones i exposicions fotogràfiques que projecten a la societat aquestes
professionals que dormien en l´oblit. La Universitat de Barcelona (UB) des
de fa dos anys té un Vicerectorat d’Igualtat i Acció Social. Seran comentades
algunes de les seves accions. La comunicació que es presentarà és atípica, la
seva temàtica no ha estat mai tractada en aquesta Reial Acadèmia de Ciències
i Arts de Barcelona d’una manera tan específica, perquè creiem que no era
necessari, però hi ha factors externs que m’han fet pensar que sí que calia. La
comunicació consta d’una breu semblança biogràfica de vuit científiques que
van desenvolupar part de la seva activitat docent i de recerca a la UB, des de
començaments del segle XX, en l’àmbit de la zoologia, per bé que delimitar
aquest àmbit amb aquesta denominació no és sempre exacte, ja que hi ha personatges que podrien emmarcar-se en l’àmbit de la biologia cel·lular, com és el
cas de la doctora Caterina Bosch, o en l’àmbit de la pedagogia, com és el cas de
les doctores Margarida Comas, Enriqueta Ortega o Maria Àngels Ferrer Sensat.
Com molt sovint passa, els criteris de classificació són relatius, per bé que
sempre acostumen a tenir un motiu prou sòlid per adoptar-los. Les doctores
Montserrat Bassedas, Maria Dolors Selga i Maria Rambla encaixen de manera
indiscutible en l’àmbit de la zoologia, com també la doctora Roser Nos, però
aquesta amb certs matisos. Les vuit científiques tenien en comú llur interès
per la ciència, eren lluitadores i creatives, no es deixaven trepitjar ni per la
situació política en uns casos ni pels comandaments dels llocs on treballaven.»

12.12.2019 - Excm. Sr. Jordi Agustí i Ballester. Secció 4a

Jaume Almera i els orígens de la paleontologia a Catalunya
«L’expansió de les idees darwinistes va trasbalsar en diversos graus les ciències
naturals a molts països d’Europa. La doctrina evolucionista, difosa a través de
les obres més populars de Thomas Huxley, Herbert Spencer i Ernst Haeckel,
va arrelar ben aviat a casa nostra, on va ser defensada ardorosament per
personalitats com el primer catedràtic de ciències naturals de la Universitat
de Barcelona, Odón de Buen. Malgrat que a l’altra banda dels Pirineus molts
biòlegs i paleontòlegs catòlics van admetre de bon grau l’evolucionisme,
aquest va ser interpretat al nostre país com una doctrina herètica que atacava
les bases de la religió. És per això que les autoritats eclesiàstiques —i, més
concretament, el que després seria arquebisbe de Barcelona, doctor Salvador Casañas— van decidir prestar una atenció especial als temes geològics
i paleontològics, revifant al si del Seminari Conciliar de Barcelona un petit
museu d’història natural que fins llavors havia sobreviscut en penúria, i el va
reconvertir en un museu de geognòsia i paleontologia. Al capdavant, Casañas
hi va posar mossèn Jaume Almera (18451919), llavors professor de ciències
naturals del Seminari, a qui ja coneixia perquè havia estat alumne del centre.
Si bé en sentit estricte no es pot afirmar que la paleontologia catalana comenci
amb Jaume Almera, sí que podem dir que amb ell s’inicia la que durant molts
anys serà coneguda com l’escola geològica i paleontològica catalana. Al museu
del Seminari, Jaume Almera va emprendre un ingent treball de recol·lecció i
estudi dels fòssils de Catalunya, particularment, pel que fa als mol·luscs del
Pliocè marí, on destaquen les seves acurades monografies en àrees com la
mateixa Barcelona, que avui dia ja no són accessibles des del punt de vista de
la recerca paleontològica. A més, juntament amb Artur Bofill —llavors director
del Museu Martorell de Barcelona— fou l’encarregat per part de la Diputació
de Barcelona de l’elaboració del mapa geològic provincial a escala 1:50.000.»

30.1.2020 - Excma. Sra. Carme Torras i Genís. Secció 6a

Manipulació de tèxtils en robòtica assistencial: 			
reptes tecnocientífics i ètics
«La manipulació versàtil de roba per part dels robots estendria la seva aplicació
en àmbits tan diversos com la logística hospitalària, els retorns en les compres
per internet, i l’ajuda a vestir a persones grans o amb discapacitat. Tanmateix, automatitzar la manipulació d’objectes tèxtils en entorns no prefixats
resulta molt difícil a causa del gran nombre de graus de llibertat de les seves
deformacions, que fa impossible aplicar procediments semblants als utilitzats
per a objectes rígids. En el Projecte ERC Advanced Grant CLOTHILDE, estem
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abordant aquest problema combinant algorismes d’aprenentatge amb representacions geomètriques i topològiques dels espais d’estats i els moviments.
A més de reptes tecnocientífics, la robòtica assistencial planteja desafiaments
ètics, que han provocat l’aparició d’una nova disciplina: la roboètica. Diverses
institucions estan desenvolupant normatives, i han sorgit moltes iniciatives
d’educació ètica. Especialment en carreres tecnològiques, s’utilitzen lectures
i escenaris de ciència-ficció per motivar els estudiants i afavorir el debat. El
meu llibre The vestigial heart (MIT Press, 2018) està sent utilitzat en alguns
d’aquests cursos universitaris per il·lustrar els beneficis i els riscos de la interacció humà-robot, i la manera de preservar els valors i la dignitat humana
en situacions d’assistència.»
27.2.2020 - Excm. Sr. Carles Simó i Torres. Secció 1a

Caos: per què, on i quant
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«Considerem fenòmens en qualsevol branca de la ciència o de la tecnologia
en què podem admetre que: 1) el fenomen és essencialment determinista;
2) tenim algun model matemàtic del fenomen; 3) hi ha un acord acceptable
entre les mesures experimentals i les prediccions fetes amb el model, si més
no per a intervals de temps relativament curts. Però, en molts casos, en fer
créixer l’interval de temps es perd predictibilitat i el comportament sembla
caòtic. S’atribueix a Edward Lorenz la frase «en un sistema determinista el present determina el futur, però el present aproximat no és capaç de determinar,
aproximadament, el futur». Els models en què apareix caos poden ser descrits
per equacions diferencials ordinàries, per equacions en derivades parcials o,
també, en models discrets. Primer podem veure alguns exemples elementals
que venen de models no lineals molt senzills, amb o sense dissipació i/o
forçament. S’introdueixen les condicions que s’acostumen a usar per a dir
que hi ha caos: dependència sensible a les condicions inicials i transitivitat
topològica. Per a entendre les raons que fan que aparegui caos, cal estudiar certs objectes geomètrics a l’espai d’estats del model considerat. Llavors
podem veure on apareixen aquests objectes i quins fets porten a la creació,
destrucció i acoblament de caos. Finalment podem veure com s’acostuma a
mesurar quantitativament la rellevància del caos observat i comentar sobre
uns quants dels molts problemes oberts.»

SESSIONS ESTATUTÀRIES DE L’ACADÈMIA
CANCEL·LADES
(15 de març - 18 de juny de 2020)
Junta General
Arran de la situació extraordinària viscuda en tot l’Estat espanyol i arreu del
món, que com hem esmentat anteriorment va resultar en el decretat d’estat
d’alarma a tot el país, es van haver de cancel·lar les juntes generals ordinàries
del mesos de març, abril, maig i juny. Atès que, en la Junta General de 25 de
març de 2020, s’havia de presentar i defensar les denominacions assignades
a les vacants, i, en la Junta General de 22 d’abril, s’havia de fer l’escrutini,
la Junta Directiva en la reunió de 30 d’abril de 2020 va habilitar un protocol
mitjançant procediment escrit per tal d’aprovar les propostes de noves especialitats presentades per les seccions 5a i 7a.

Treballs de torn cancel·lats
26.3.2020 - Excm. Sr. Jaume Bertranpetit i Busquets. Secció 5a.

Com el genoma ens explica les adaptacions dels humans
16.4.2020 - Excm. Sr. Miquel Canals i Artiga. Secció 4a.

L’oceà amenaçat: una visió global
28.5.2020 - Excma. Sra. Martine Bosman. Secció 2a.

L’estratègia EU per a la física de partícules i futurs projectes del CERN

Sessió de recepció de nous membres i de cloenda
A més de les sessions ordinàries esmentades en els apartats anteriors, es van
cancel·lar la sessió de recepció de l’acadèmic electe Sr. Enric Canadell i Casanova (S3a) prevista per al 21 de maig de 2020, i la sessió de cloenda, que, com
és habitual, s’havia de dur a terme a l’Observatori Fabra el 18 de juny de 2020.
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TREBALLS DE TORN DEL CURS ACADÈMIC 		
2020-2021
Secció 3a. Acadèmic Excm. Sr. Joan Bertran i Rusca - 26 de novembre de 2020
Secció 6a. Acadèmic Excm. Sr. Joan Majó i Cruzate - 17 de desembre de 2020
Secció 1a. Acadèmic Excm. Sr. Josep Amat i Girbau - 28 de gener de 2021
Secció 7a. Acadèmic Excm. Sr. Gerhard Grenzing - 25 de febrer de 2021
Secció 4a. Acadèmic Excm. Sr. Xavier Querol i Carceller - 25 de març de 2021
Secció 5a. Acadèmica Excma. Sra. Marta Estrada i Miyares - 22 d’abril de 2021
Secció 2a. Acadèmica Excma. Sra. Martine Bosman - 27 de maig de 2021
La conferència inaugural del curs acadèmic 2021-2022 serà a càrrec de l’acadèmic Excm. Sr. Jaume Bertranpetit i Busquets de la Secció 5a.

ACADÈMICS
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Renúncia de candidatura
• Sr. Eduardo Soriano, 12.9.2019. S5a

Elecció de nous acadèmics i especialitats
El 12 de desembre de 2019 es van elegir cinc acadèmics electes de les seccions 3a, 6a i 7a:
• Sr. Miquel Àngel Pericàs i Brondó. Catàlisi per a la sostenibilitat. S3a
• Sr. Antoni Planas i Sauter. Bioenginyeria molecular. S3a.
• Sra. Carme Pinós i Desplat. Patrimoni arquitectònic. S6a.
• Sra. Ana Isabel Pérez-Neira. Comunicacions via satèl·lit. S6a.
• Sr. Jordi Serra i Moragas. Reflexos metàl·lics. S7a.
Resten pendents d’ingrés, durant el curs acadèmic 2020-2021, els doctors Enric
Canadell, Fàtima Bosch, Francisco J. Doblas-Reyes i Roderic Guigó.

S’han elegit tres nous acadèmics corresponents:
• Excm. Sr. Avadh B. Saxena, Physics of Condensed Matter and Complex
Systems, Los Alamos, National Laboratory, New Mexico-EUA. 27.2.2020. S2a.
• Excm. Sr. Luis Roso, Universidad de Salamanca. 27.2.2020. S2a
• Excma. Sra. Joan B. Rose, University of Michigan. 27.2.2020. S5a
Han estat elegides les especialitats per a les places vacants:
• Secció 5a: Biologia - Neurobiologia
• Secció 5a: Biologia - Genòmica i Evolució
• Secció 7a: Arts aplicades - Arquitectura de museus
• Secció 7a: Arts aplicades - Fotografia

Pas a acadèmic emèrit
• Excm. Sr. Daniel Giralt-Miracle, 9.1.2020. S7a.

Decessos i semblances biogràfiques
Acadèmics numeraris
Excm. Sr. Manuel Puigcerver i Zanon, 2.1.2020. Acadèmic emèrit de la Secció
4a (Ciències de la Terra). Ingressà a l’Acadèmia el 20 de gener de 1972. Fou
vicesecretari de l’Acadèmia (1976-1978) i secretari general de l’Acadèmia
(1978-2001).
Excm. Sr. Carles Bas i Peired, 6.3.2020. Acadèmic emèrit de la Secció 5a (Biologia). Ingressà a l’Acadèmia el 31 de maig de 1990.
Excm. Sr. Joan Vila i Valentí, 23.8.2020. Acadèmic emèrit de la Secció 4a (Ciències de la Terra). Ingressà a l’Acadèmia el 14 de febrer de 1991.

Acadèmics corresponents
Excm. Sr. Antonio J. Ramírez Ortega, 28.7.2019. Acadèmic corresponent
adscrit a la Secció 4a (Ciències de la Terra). Va ser elegit el 17 de maig
de 1984.
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Semblances biogràfiques
SEMBLANÇA BIOGRÀFICA DE
l’Excm. Sr. Josep Maria Vidal i Llenas
Per l’Excm. Sr. Ramon Pascual de Sans
12 de desembre de 2019
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«El professor Josep Maria Vidal i Llenas nasqué a Valls, el 1913, i morí a Barcelona,
el 6 de maig de 2019, a punt de complir 106 anys d’edat. El doctor Vidal es va
llicenciar en el que l’any 1934 eren les ciències fisicoquímiques a la Universitat
de Barcelona (UB) i, el 1944, es va doctorar en ciències físiques per la Universitat Complutense de Madrid, l’única que fins als anys 1950 estava habilitada
per donar títols de doctor. La seva tesi va ser un estudi sobre la conductivitat
elèctrica de l’aire, dirigida pel doctor Isidre Pòlit (Alella, 1880 - Barcelona, 1958).
Com molts físics d’aquells anys, va començar a treballar en meteorologia. Cal
recordar que la meteorologia seguia sent una competència del Ministerio del Aire.
Durant la Segona República, l’any 1935 fou nomenat ajudant de meteorologia
a Madrid, on realitzà treballs sobre electricitat atmosfèrica sota la direcció del
professor Arturo Duperier (Àvila, 1896 - Madrid, 1959), amb qui va publicar
el treball «La conductibilidad eléctrica del aire en Madrid», publicat a València el 1937 pel Servicio Meteorológico Español de la Subsecretaría del Aire
del Ministerio de Marina y Aire. Durant la Guerra Civil va treballar al Real
Observatorio de Madrid, situat al parc del Retiro. El tema de la conductibilitat elèctrica de l’aire va ser objecte d’estudi més enllà del realitzat a Madrid
amb Arturo Duperier. Trobem l’estudi «Conductividad eléctrica del aire en
Barcelona», publicat als Anales de Física i Química, tom 40, núm. 384, 1944,
i el treball «Conductibilidad eléctrica del aire», publicat el 1945 pel Servicio
Meteorológico Nacional de Madrid (Publicaciones Serie A, Memorias, núm.
17, 75 p.), dedicat al professor Isidre Pòlit, el seu director de tesi. L’any 1941
ascendí a meteoròleg i fou destinat a Barcelona, on el 1945 passà a cap de
Meteorologia de la Regió Aèria de Saragossa, i cap de la Secció d’Aeronàutica
de l’Oficina Central Meteorològica a Madrid. Al llarg de la seva vida va fer
moltes publicacions en aquest camp, com ara «Medidas de la conductividad
eléctrica del aire y del número de núcleos de condensación en la cumbre del
Montseny» (Anales de Física y Química, tom 41, núm. 395, 1945). I algunes
amb la seva esposa: «Intensidad de las lluvias en Barcelona».

«Rachas máximas del viento en Barcelona, Prat de Llobregat y Roquetas». En
morir, era el meteoròleg més veterà a Catalunya i arreu d’Espanya, i constituïa
tot un referent del sector en l’àmbit estatal. Hi ha un treball de l’època del
doctor Vidal a Madrid que crec que és representatiu del seu caràcter i dels
seus interessos. Es tracta de «La radiación cósmica en Madrid», fet amb José
Antonio Barasoain, un altre meteoròleg que l’any 1970 va ser nomenat membre
del Comité Científico Técnico de la Comisión Nacional de Investigación del
Espacio. Aquest treball es va publicar a Las Ciencias, revista de la Asociación
Española para el Progreso de las Ciencias, el 1947. Cal situar-se en aquell
moment, just acabada la guerra, i pensar com anava la recerca. En aquest
context, el doctor Vidal s’interessà per l’augment de la radiació còsmica com a
conseqüència de les explosions nuclears que van posar fi a la Segona Guerra
Mundial i muntà un experiment del que ara quasi en diríem big science. Amb
el seu col·lega construí un detector i, a més, no es limità a mesurar la radiació
en superfície, sinó que s’interessà per com variava a diferents alçades, per
la qual cosa mobilitzà els avions del Servicio Meteorológico i feu els seus
mesuraments el 13 d’agost de 1946.
El 1948, el doctor Vidal va guanyar les oposicions a la càtedra de Mecànica
Física i Termologia de la Universitat de Granada amb el treball «Mecánica estadística de los gases fuertemente reales». L’any següent, el 1949, va esdevenir
catedràtic de termologia a la Universitat de Barcelona mitjançant una nova
oposició per a la qual va escriure la memòria «Interpretaciones estadísticas
de la fusión». A la Universitat de Barcelona es va jubilar en complir l’edat
reglamentària el 1983. Allà va ser vicedegà de la Facultat de Ciències, entre el
1962 i el 1969. L’any 1978 va ser designat per a llegir el discurs inaugural del
curs acadèmic 1978-1979, amb la conferència que porta per títol «La ciència
de la calor». Durant molts anys va impartir diversos cursos a les promocions
d’estudiants, ja fos en l’assignatura de física dels cursos comuns o en diverses
assignatures dels estudis de les llicenciatures de física, química i matemàtiques.
D’aquesta etapa docent, el més conegut és el Curso de física, editat «con la
colaboración de Mercedes Potau de Vidal», la seva esposa, que va tenir fins
a set edicions entre el 1950 i el 1972. Cada edició incloïa una actualització
constant. Jo tinc a mà un exemplar de la quarta edició, del 1962. Consta que
hi ha 561 figures i 124 «ejercicios resueltos» al llarg de les 502 pàgines. Contràriament a altres llibres de física general, el del doctor Vidal es extremament
acurat i conté molta informació. Reconec que moltes vegades l’he consultat
per a la preparació dels meus cursos de física del primer curs. De la seva
preocupació docent també en resultaren dos llibres en col·laboració amb el
doctor Vicent Gandia, els «Problemas de mecánica y termología» (1960) i els
«Problemas de física» (1961). Així mateix, es preocupà dels laboratoris docents,
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per la qual cosa va traduir, també amb la seva esposa, el llibre Prácticas de
física: ejercicios de laboratorio, de Wilhelm H. Westphal, autor de qui també
va traduir el Tratado de Física: adaptado a la enseñanza en Universidades
y Escuelas Técnicas Superiores. En l’àmbit de la recerca a la Universitat de
Barcelona, més enllà de la direcció de les tesis doctorals de Vicent Gandia
Gomar, Juan Luis Gómez Estévez, Irene Cabrero Ros, Demetrio García Lahoz,
José Algué Perramón, J. A. Gorricochea i Félix Corbella Gili, va impulsar la
creació d’un destacat grup de recerca de microcalorimetria. A aquest grup
pertanyen les tesis de José Navarro Solé, Vicente Torra Ferré i Emilio Rojas
Blasi. Aquest camp va produir moltes publicacions científiques, de les més
de cent que va publicar al llarg de la seva carrera. També va ser president
nacional del Grup de Termodinàmica de la Reial Societat Espanyola de Física
i Química (1976-1978) i l’any 1976 va rebre la Gran Creu d’Alfons X el Savi. El
1961, el doctor Vidal va esdevenir acadèmic de la Secció Segona de la Reial
Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB). El seu discurs d’ingrés
portà per títol «Consideraciones acerca del concepto de la temperatura», i va
ser respost per José Ibarz Aznárez (Memorias de la Real Academia de Ciencias
y Artes de Barcelona, 3a època, vol. 33, núm. 17, 1961). Tingué una dedicació
constant a la RACAB, amb un rècord d’assistència a les seves sessions, i del
1984 al 1994 en fou vicepresident. D’aquesta dedicació, en són un indicador
les memòries següents:
«Partículas elementales», Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes
de Barcelona, 3a època, vol. 34, núm. 10, 1962.
«Microcalorimetría de flujo», Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes
de Barcelona, 3a època, vol. 42, núm. 1, 1973.
«Las unidades de medida a partir del establecimiento del sistema métrico»,
Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 3a època,
vol. 44, núm. 9, 1978.
«Einstein y sus contribuciones no relativistas a la física», a Tres conferencias
sobre Albert Einstein, de Manuel García Doncel, José M. Vidal Llenas i Pedro
Pascual, Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 3a
època, vol. 45, núm. 4, 1981.
«Las intensas lluvias de octubre de 1940 en Cataluña», Memorias de la Real
Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 3a època, vol. 47, núm. 5, 1987.
«Los vidrios: la transición vítria», memòria llegida a la sessió inaugural del curs
1988-1989, Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona,
3a època, vol. 48, núm. 5, 1988.
«Cambios en algunas unidades de medida del sistema internacional», Memorias de
la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 3a època, vol. 51, núm. 3, 1992.

D’altra banda, el doctor Vidal va fer els discursos de resposta de les memòries d’entrada dels nous acadèmics Miguel Azpíroz, Pedro Pascual i Miguel
Puigcerver. Després d’haver repassat algunes d’aquestes memòries, especialment les que es refereixen al Sistema Internacional d’unitats, es constata
que totes tenen un tret comú en el doctor Vidal, i és que són extremament
acurades. Quan es mira l’exemplar de «Las unidades de medida a partir del
establecimiento del sistema métrico», del 1978, que hi ha a la biblioteca de
la RACAB, ja sobta trobar-hi un paperet amb sis errades detectades i les correccions respectives. Reconec que jo no he fet aquesta feina d’exploració a
les moltes menys memòries que he publicat. El treball inclou una història
acurada de les unitats de mesura fins arribar al sistema actual, i explica àmpliament, per exemple, les modificacions que s’han fet del metre des de la
seva introducció l’any 1791. Conté molts detalls, com ara els prefixos exa- i
atto-, quan estàvem encara tan lluny de parlar de computadors d’exaflops o
de l’attociència. I, com no podia ser d’una altra manera, té una llarga llista de
referències. La memòria «Cambios en algunas unidades de medida del sistema
internacional», del 1991, quan ja tenia setanta-vuit anys, actualitza l’anterior
i inclou els canvis fets uns anys abans per a la Conferència Internacional de
Pesos i Mesures. Ja comprèn la nova definició de metre deduïda de fixar el
valor exacte de la velocitat de la llum en el buit i explica, a més, les dificultats
de les realitzacions pràctiques dels patrons. I fins i tot apunta la conveniència
d’arribar al desig de Condorcet: obtenir un sistema d’unitats que serveixi «a
tots els temps, a tots els pobles» a partir de la fixació també de la constant de
Planck i la càrrega de l’electró. No va ser fins poc abans de la seva mort que
es va arribar a aquest desig de substituir el patró de quilogram a partir de la
determinació sense error del valor de la constant de Planck, tal com ja havia
anunciat el doctor Vidal molts anys abans.»
Ramon Paccual de Sans

Distincions i reconeixements.
• Octubre 2019. L’acadèmic Excm. Sr. Javier Martín Vide ha rebut la distinció
«Homines dum docent discunt», per la Facultat de Biologia de la Universitat
de Barcelona.
• Octubre 2019. L’acadèmic Excm. Sr. Daniel Giralt-Miracle ha estat guardonat amb la Medalla d’Or al Mèrit Cultural, que entrega l’Ajuntament de
Barcelona, per les seves aportacions al patrimoni artístic barceloní, els seus
estudis sobre Antoni Gaudí i Salvador Dalí, i el seu paper destacat en la
configuració del Museu d’Art Contemporani de Barcelona.
• Novembre 2019. L’acadèmic Excm. Sr. Pere Puigdomènech ha rebut el XXV
Premi Europeu de Divulgació Científica «Estudi General» per l’obra Exploracions pel planeta Menjar, on reflexiona sobre els reptes de l’alimentació.
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El premi, lliurat per la Universitat de València, es va donar a conèixer el
divendres 8 de novembre en el transcurs de la cerimònia de lliurament dels
Premis Literaris Ciutat d’Alzira.
• Novembre 2019. L’acadèmica Excma. Sra. María Josefa Yzuel ha estat guardonada als Premios Radio Huesca per ser la primera dona que va obtenir
plaça com a professora agregada en la branca de física a la Universitat
espanyola i la primera catedràtica d’òptica en física al país.
• Desembre 2019. L’acadèmic Excm. Sr. Miquel Canals ha estat nomenat
membre de l’assemblea del programa «Horitzó Europa» per a protegir el
medi marí.
• Març 2020. L’acadèmic Excm. Sr. Josep Amat i Girbau ha rebut la Creu de
Sant Jordi per la solidesa de la seva recerca a la Universitat Politècnica de
Catalunya en els àmbits de la robòtica i de la visió per ordinador, que han
permès notables progressos en la comunicació entre persona i ordinador
aplicats a la robòtica mèdica i quirúrgica. La seva tasca ha estat duta a terme
amb un gran compromís ètic.
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• Març 2020. L’acadèmic Excm. Sr. Gerhard Grenzing ha rebut la Creu de Sant
Jordi per la llarga trajectòria, àmpliament coneguda, i reconeguda, com a
constructor i restaurador d’orgues històrics de Catalunya i les Illes Balears,
des d’on ha difós les tècniques i les arts de construcció d’orgues per tot
el món. Les més de dues-centes intervencions que ha dut a terme li han
proporcionat un prestigi indiscutible, i els seus enregistraments sonors, que
han estat recollits en una setantena de discs i diversos documentals, són
considerats peces de referència.
• Setembre 2020. L’acadèmica Excma. Sra. Mercè Durfort i Coll ha rebut el
guardó Col·legiada d’Honor de la jornada «Dia del Biòleg 2020», que atorga
el Col·legi de Biòlegs de Catalunya.

PUBLICACIONS
Monografies
Les memòries pioneres sobre la telegrafia elèctrica de l’acadèmic 		
Dr. Francesc Salvà i Campillo (1795-1804)
Autors: Gerard Gómez Muntané, Carles Puig Pla 		
i Jesús Sánchez Miñana
Títol: Les memòries pioneres sobre la telegrafia
elèctrica de l’acadèmic Dr. Francesc Salvà 		
i Campillo (1795-1804)
Edició: Barcelona, Reial Acadèmia de Ciències 		
i Arts de Barcelona, 2020
Pàgines: 160 p., fotografies en color
ISBN: 978-84-937317-9-3

Ramon Parés i Farràs: sessió en memòria
Títol: Ramon Parés i Farràs: sessió en memòria
Edició: Barcelona, Institut d’Estudis Catalans,
coedició amb la Reial Acadèmia de Ciències i Arts
de Barcelona, 2020
Pàgines: 98 p.
ISBN: 978-84-9965-524-6
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Memòries de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts 		
de Barcelona
Teràpia química: De les molècules petites (SMs) als anticossos monoclonals
(MABs)
Autor: Josep Font i Cierco
Títol: Teràpia química: De les molècules petites (SMs) als anticossos monoclonals (MABs).
Memòria llegida a la sessió inaugural del curs 2019-2020
Edició: Barcelona, Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 2019,
tercera època, núm. 1055, vol. LXVII, núm. 8
Pàgines: 42 p.
ISSN: 2462-3334

La determinació del sexe en els vertebrats: canvi de paradigma i noves
eines en biologia aplicada
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Autor: Francesc Piferrer i Circuns
Títol: La determinació del sexe en els vertebrats: canvi de paradigma i noves
eines en biologia aplicada
Edició: Barcelona, Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 2019,
tercera època, núm. 1056, vol. LXVII, núm. 9
Pàgines: 69 p.
ISSN: 2462-3334

L’impacte del canvi climàtic en els misticets
Autor: Àlex Aguilar i Vila
Títol: L’impacte del canvi climàtic en els misticets
Edició: Barcelona, Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 2019,
tercera època, núm. 1057, vol. LXVII, núm. 10
Pàgines: 53 p.
ISSN: 2462-3334

L’orogen pirinenc: estructura i inversió del marge nord-ibèric
Autor: Josep Anton Muñoz i de la Fuente
Títol: L’orogen pirinenc: estructura i inversió del marge nord-ibèric
Edició: Barcelona, Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 2019,
tercera època, núm. 1058, vol. LXVIII, núm. 1
Pàgines: 110 p.
ISSN: 2462-3334

La ciència del ‘connoisseur’ i la seva vigència avui
Autor: Artur Ramon i Navarro
Títol: La ciència del ‘connoisseur’ i la seva vigència avui
Edició: Barcelona, Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 2020,
tercera època, núm. 1059, vol. LXVIII, núm. 2
Pàgines: 60 p.
ISSN: 2462-3334

Anuari i memòria d’activitats corresponent a l’any acadèmic 		
de 2018 a 2019
Barcelona, 2020
ISSN: 2014-9166
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BIBLIOTECA I ARXIU
42

Durant el curs 2019-2020, la Biblioteca ha millorat l’accés i la preservació
a la seva informació mitjançant la digitalització de diversos documents.
S’ha realitzat la digitalització del «Fons de Memòries Científiques Manuscrites» mitjançant un ajut del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
dins la convocatòria de 2019 de «Ayudas a la digitalización del patrimonio
bibliográfico y su difusión y preservación mediante repositorios». Aquesta
col·lecció, formada per les memòries i treballs manuscrits de l’Arxiu, corresponents a l’activitat acadèmica i científica de la RACAB des de la seva
fundació el 1764 fins al començament del segle xx, anirà al repositori cooperatiu Memòria Digital de Catalunya, des del qual es poden consultar,
en accés obert, col·leccions digitalitzades relacionades amb Catalunya i el
seu patrimoni o que formen part de col·leccions especials d’institucions
científiques, culturals i/o erudites catalanes. A partir d’aquest repositori,
s’incorpora també a la plataforma digital Europeana, projecte impulsat per
la Unió Europea.
També, s’han incorporat al catàleg 336 registres nous pertanyents a monografies i uns 160 números de les diferents revistes rebudes en intercanvi. Així
mateix, s’han enquadernat nou volums (2010-2018) del Bulletin de la Société
Géologique de France i dos volums del número 67 de les Memòries de la
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, que passaran a la reserva,
i el volum de Dades meteorològiques diàries 2019, de l’Observatori Fabra.

En la col·laboració amb exposicions externes, s’ha cedit documentació i informació d’objectes al Museu del Cinema de Girona. També s’ha col·laborat amb
l’artista Andrés Galeano en la recerca, aportació, digitalització i documentació
de diferents imatges antigues i malmeses de l’Observatori Fabra, per al seu
projecte de futura exposició «Fons perdut de núvols».
El mes de desembre de 2019 es va rebre la donació del fons del doctor Castells, per part de la seva vídua la senyora Dolors Portabella, de 57 capses/
arxivadors amb documentació, tant impresa com manuscrita, relacionada amb
la seva activitat docent i professional. Resta pendent d’inventariar.
Durant els mesos d’octubre a desembre (150 hores), la Biblioteca ha tutoritzat Joselyn Romera Garcia, estudiant de pràctiques externes en biblioteques
i centres patrimonials del Màster Universitari de Biblioteques i Col·leccions
Patrimonials de la Universitat de Barcelona. Tenint en compte el tancament
per la pandèmia des de mitjan març, s’han atès un total de 284 consultes (202
d’electròniques o per telèfon i 82 de presencials). La pàgina web de l’Acadèmia
ha estat visitada per 6.818 usuaris, que han obert un total de 9.660 sessions, i
han accedit a 37.085 pàgines. A l’inici d’aquest curs acadèmic s’ha implementat
la nova web de l’Acadèmia, redissenyada per oferir un accés més amigable
i una imatge actualitzada.
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Fons de Memòries científiques manuscrites (RACAB)
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/mcmRACAB

PROJECCIÓ SOCIAL
Informes
Participació de l’Acadèmia en l’elaboració de l’informe «Ciència i Tecnologia»
del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT).

Conferències i actes de divulgació
Col·laboració Vil·la Urània
de 19.10.2019									
al 21.11.2019
Cessió d’un macromicròmetre en l’Espai Expositiu 			
Josep Comas i Solà a Vil·la Urània

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.

Octubre 2019

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

44

Any Jaume Almera
Abril 2019-20

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

D’altres
Octubre 2019

Assistència de diversos membres de l’Acadèmia a la lectura
de la semblança biogràfica de l’acadèmic Ramon Parés,
acte organitzat per l’Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

Octubre 2019

Visita a l’Acadèmia del Club Tres C, ruta literària
relacionada amb el llibre Un museu a l’aire lliure,
d’Herminia Masana.

Novembre 2019 Participació a la Setmana de la Ciència.
Novembre 2019 Préstec de l’assafea per a l’exposició «Las artes del metal en alÁndalus», que queda exposada al Museu Arqueològic Nacional,
a Madrid, del 16 de desembre de 2019 al 26 d’abril de 2020
(posteriorment prorrogada, fins al 13 de setembre de 2020).
Desembre 2019

Acte d’inauguració del programa oficial de doctorat
«Doctorate in Economics, Management and Organization»
(DEMO) i del màster oficial de recerca, que dona accés a
aquest doctorat, «Management, Organization and Business
Economics» (MMOBE).

Gener 2020

Conferències a la seu de la RACAB sobre sanitat vegetal:
«Sanitat vegetal: com es defensa la planta», a càrrec del
doctor Jordi Garcia-Mas, i «Sanitat vegetal: com ataca el
patogen», a càrrec del doctor Marc Valls.

Febrer 2020

Premis RACAB Exporecerca Jove 			
(Cornellà de Llobregat, Barcelona, 26-29 febrer 2020).
Categoria A: Jan Sorribas Alibés, Biel Trullàs Sánchez,
Gabriel A. Cordido Vázquez. Institut Vilanova del Vallès
(Vilanova del Vallès, Barcelona). Títol: «Robo_snake:
estudi i reproducció del moviment de les serps». 		
Categoria C: Denisa Gabriela Toderoiu. Institut Ramon
Turró i Darder (Malgrat de Mar, Barcelona). 		
Títol: «L’origami: una barreja de matemàtiques i creativitat».
Premis Cultura Científica de l’Observatori Fabra.
Categoria C: David Hernando Díaz. Col·legi Santo Angel
(Gavà, Barcelona). Títol: «ECLIBISTAR»; Pol Valero. Escola
Pia Santa Anna-Mataró. Títol: «Construint un prototip
de ròver marcià»; Ruben Juánez Jiménez i Rita Masagué
Comellas. Institut Quatre Cantons. Títol: «Dron autònom
de cerca i reconeixement».

Març 2020

S’inaugura el blog «Els acadèmics/les acadèmiques opinen»
sobre temes d’actualitat d’interès per a la ciutadania.

Pel que fa a les visites a l’Acadèmia i a l’Observatori Fabra, en el curs acadèmic 2019-2020 han davallat d’una manera significativa, tenint en compte el
període de confinament a causa de la pandèmia del coronavirus. En total, han
visitat l’Acadèmia 202 persones. Pel que fa a l’Observatori Fabra, han assistit
als cursos un total de 58 persones; l’han visitat un total de 6.113 persones,
1.483 en visita nocturna i 4.630 assistents als sopars. Si es compara amb el
curs anterior, s’observa que l’activitat de les visites guiades a la seu de l’Acadèmia s’ha reduït en un 76 %, mentre que el total de persones que han visitat
l’Observatori Fabra, ja sigui en visites guiades o en sopars, ha minvat un 68 %.
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RELACIONS INSTITUCIONALS
Col·laboracions amb altres acadèmies i institucions
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Setembre 2019

El vicepresident de l’Acadèmia, Excm. Sr. Gerard Gómez,
assisteix a la reunió del Consell Interacadèmic de
Catalunya a la seu de l’Acadèmia de Farmàcia.

Octubre 2019

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

Octubre 2019

El president de l’Acadèmia, Excm. Sr. Joan Jofre, assisteix
a la sessió inaugural de curs de l’Institut d’Estudis Catalans
(IEC).

Octubre 2019

Diversos membres de l’Acadèmia assisteixen a la lectura
de la semblança biogràfica de l’acadèmic Ramon Parés,
acte organitzat per l’Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

Octubre 2019

Se celebren 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.

Desembre 2019

Participació en l’ALLEA Board Meeting, coorganitzat entre
l’IEC i la RACAB.

Gener 2020

El president de l’Acadèmia, Excm. Sr. Joan Jofre, assisteix 		
a la inaugural de curs de la Reial Acadèmia de Farmàcia.

Febrer 2020

Col·laboració de la RACAB com a patrocinador a
«Exporecerca Jove», fira internacional de recerca per a joves
de secundària i batxillerat, organitzada per MAGMA.

Febrer 2020

El president de l’Acadèmia, Excm. Sr. Joan Jofre, assisteix
a la reunió del Consell Interacadèmic al Departament de
Justícia.

Febrer 2020

El president de l’Acadèmia, Excm. Sr. Joan Jofre, participa
en l’acte d’homenatge al senyor Joan Antoni Solans 		
i Huguet, organitzat per l’IEC al Teatre Poliorama.

Febrer 2020

Participació en la sessió del curs interacadèmic 2019-2020,
que organitza la Reial Acadèmia Europea de Doctors,
la sala d’actes de Foment del Treball.

Actes i visites institucionals
Octubre 2019

El senyor Albert Batlle, regidor del districte Sarrià-Sant
Gervasi, visita l’Observatori Fabra.

Novembre 2019 El pintor Ferran García Sevilla visita l’Acadèmia i cedeix
dos quadres.
Febrer 2020

La senyora Teresa Cunillera, delegada del Govern a
Catalunya, visita l’Observatori Fabra.

Febrer 2020

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, visita
l’Acadèmia.

SUBVENCIONS I CONTRACTES PÚBLICS
SUBVENCIONS I CONVENIS PÚBLICS CONCEDITS A LA RACAB (2019)
(en euros)
Departament d’Empresa i Coneixement 				
(Generalitat de Catalunya)

120.000,00

Ajuntament de Barcelona

28.000,00

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

16.000,00

Departament de Cultura (Generalitat de Catalunya)

15.000,00

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

14.514,54

Diputació de Barcelona

10.000,00

Servei Meteorològic de Catalunya

9.375,00

Departament de Justícia (Generalitat de Catalunya)

8.000,00

CONTRACTES PÚBLICS DE LA RACAB (2019) (en euros)
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

25.736,50
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L’OBSERVATORI FABRA: MEMÒRIA D’ACTIVITATS
ANY 2019
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En el curs de l’any 2019, 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.
A continuació es presenta un resum del treball realitzat, amb els principals
resultats obtinguts.

ACTIVITATS DE LA SECCIÓ DE METEOROLOGIA
La Secció de Meteorologia es dedica, de manera ininterrompuda des de l’any
1913, a l’estudi detallat del clima local. Efectua l’observació diària de les principals variables meteorològiques: temperatures normal i extremes de l’aire,
temperatures al sòl i a diferents profunditats del subsol, precipitació i la seva
intensitat, vent (direcció i velocitat), humitat, evaporació, quantitat i classificació
dels núvols i transparència de l’atmosfera. Al llarg del 2019 s’han continuat
fent quatre observacions diàries, de forma personal o per bandes, a les hores
establertes internacionalment: 0 h, 7 h, 13 h i 18 h (TU).
Mensualment, la informació recollida es tramet a la Delegació Territorial de
l’Agència Estatal de Meteorologia, i també es conserva a l’arxiu digitalitzat
del mateix Observatori.
El resum meteorològic anual, amb informació detallada de cada mes, permet
destacar com a resultats més importants de 2019 els següents:
• La temperatura mitjana de 2019 va ser de 16,5 °C, que és 1,1 °C superior
al valor normal (mitjana 1981-2000). Aquesta temperatura mitjana és la
tercera més elevada de la sèrie climàtica centenària de l’Observatori.
La temperatura màxima absoluta de l’any fou de 37,7 °C (28 de juny), i la
mínima absoluta fou de –0,7 °C (11 de gener). Les temperatures mitjanes
de la majoria de mesos, excepte maig (amb un dèficit de −1,1 °C), varen
superar els respectius valors mitjans; destaquen: febrer (2,8 °C), març (2,2 °C),
juliol (1,5 °C), octubre (1,8 °C) i desembre (2,1 °C). El nombre de dies
«tòrrids», amb màximes diàries superiors a 30 °C, fou de 36 °C. El nombre
de dies «càlids», amb màximes diàries entre 25 °C i 30 °C, va ser de 103.
Únicament un dia (11 de gener) la mínima va ser inferior a 0 °C.
• L’any 2019 fou lleugerament sec. La precipitació total anual, de 599,8 mm,
és inferior al valor normal (618,1 mm). La precipitació màxima en un dia
fou de 93,7 mm (4 de desembre) i la intensitat més alta, 144,6 mm/h, fou
registrada el 27 de juliol.
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• La velocitat mitjana del vent, 14,8 km/h, va ser semblant a la d’anys anteriors. La ratxa màxima, de 92,0 km/h, va ser detectada el 17 de juliol per
a vent del NNE.
• La humitat mitjana de l’any va ser del 63 %. La humitat mitjana mensual va
ser mínima, 44 %, per a l’observació de les 13 h del mes de març, i màxima,
79 %, en l’observació de les 7 h del mes d’octubre.
• La insolació total anual va sumar 2.954,1 hores, que representen el 66,2 % del
total possible. El mes amb menor insolació fou l’abril (46,7 %; 187,1 hores),
i el de major insolació, el febrer (83,9 %; 249,2 hores).
• La pressió atmosfèrica mitjana a nivell de l’Observatori fou de 967,7 hPa
(1.016,3 hPa a nivell del mar), amb un valor màxim de 984,9 hPa el 14 de
febrer, i un mínim de 941,6 hPa el 23 de novembre. La pressió atmosfèrica
mitjana mensual fou màxima el mes de febrer (974,0 hPa) i mínima el mes
de novembre (959,3 hPa).
• Respecte a la nuvolositat, els mesos més clars foren febrer, juny i juliol, i
els de nuvolositat més alta, abril i octubre.
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• L’estadística de fenòmens meteorològics d’interès és: dies de pluja, 99;
dies amb neu, 0; dies amb calamarsa, 4; dies amb tempesta, 17; dies amb
boira, 32; dies amb rosada, 48; dies amb gebre, 0; dies amb boirina (per
ambient humit), 60; dies amb calitja (per ambient sec), 7; dies amb vent
fort (>50 km/h), 62; dies amb fums contaminants, 4; dies amb llamps, 11;
dies amb trons llunyans, 15; dies amb halo solar, 24.

ACTIVITATS DE LA SECCIÓ DE SISMOLOGIA
Durant l’any 2019, 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, constituït per les tres components, amb aïllament tèrmic i registre
digital (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), i detector instal·lat en la component Mainka NS.
• Amb els sensors situats a Fontmartina (Montseny): Sismògraf TeledyneGeotech SG13, constituït per les tres components, de període curt; Banda
ampla Güralp CMG3T120 (ICGC). Els dos funcionen per radiotelemetria i
l’enregistrament és en paper o digital, a l’Observatori Fabra.
En el curs del 2019, aquests equips van detectar 753 moviments sísmics (naturals), que foren registrats per altres estacions i, en conseqüència, pogueren
ser localitzats. Molts altres, també registrats pels nostres sismògrafs, no ho
foren per altres estacions i, per tant, no va ser-ne possible la determinació
epicentral. Aquests últims, sens dubte de caràcter natural, s’han de considerar
d’àmbit particularment local. Els 753 identificats presenten la següent classificació per trimestres i per distàncies epicentrals: 311 amb l’epicentre a menys
de 120 km (locals), 345 amb l’epicentre entre 120 km i 1.000 km (regionals),
i 97 amb l’epicentre a més de 1.000 km (telesismes).
Entre aquests terratrèmols enregistrats a l’Observatori, durant l’any 2019, cal
destacar com a més importants els següents:

Data

Localització i
observacions

Hora (TU)

Magnitud

Tipus

20-1-19

15:45

2,5

local

costa del Baix Camp

14-9-19

16:34

2,5

local

Alt Urgell

3-11-19

06:05

2,4

local

Alt Urgell

19-1-19

15:13

2,3

local

Berguedà

7-7-19

13:56

2,3

local

Selva

27-7-19

03:12

2,3

local

mar Mediterrània

18-10-19

02:29

2,3

local

Ripollès
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Data

52

Localització i
observacions

Hora (TU)

Magnitud

Tipus

13-7-19

09:56

5,2

regional

mar Mediterrània
(prop d’Algèria)

11-11-19

10:52

5,1

regional

SW Montelaimar
(França)

20-3-19

09:56

4,9

regional

Charente Maritime
(França)

21-6-19

06:50

4,8

regional

França

9-12-19

03:37

4,8

regional

Itàlia

26-5-19

07:41

8,1

telesisme
(Mw > 7,5)

SSE Lagunas (Perú)

14-5-19

12:58

7,5

telesisme
(Mw > 7,5)

NE Kokopo
(Papua Nova Guinea)

22-2-19

10:17

7,5

telesisme
(Mw > 7,5)

Equador

Al resum anual s’aprecien força terratrèmols locals amb magnitud superior a
2,0 en zones on també s’han detectat nombrosos sismes més febles, com ara
115 terratrèmols amb epicentre a la Selva i 106 al Ripollès. També destaca
l’activitat a l’Alt Urgell, on s’han identificat 891 sismes, 725 dels quals durant
el mes d’abril. Aquesta regió ha estat testimoni de molts sismes amb magnitud
superior a 2, com ara el de magnitud 4 (3 d’abril de 2019) que no surt al resum
perquè és de tipus regional, i el seu epicentre supera els 120 km de distància a
l’Observatori Fabra. Entre els sismes regionals més propers, que no apareixen
tampoc a la taula perquè són de menor magnitud que altres de regionals molt
més llunyans, destaquen els dos terratrèmols de magnitud 3,3 a Osca (Aragó)
i el de magnitud 2,9 als Alts Pirineus (França). Com en anys anteriors, s’han
mantingut les col·laboracions, mitjançant convenis, amb l’Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya (ICGC) i amb la Diputació Provincial de Barcelona.

ACTIVITATS DE LA SECCIÓ D’ASTRONOMIA
Labor realitzada a Fabra-Tibidabo (Codi 006):					
astrometria d’objectes del sistema solar
L’Observatori Fabra-Tibidabo ha continuat la labor astromètrica per a cossos petits del Sistema Solar, contribuint a la determinació i actualització
sistemàtica de les seves òrbites. Els resultats d’aquesta tasca es comuniquen
al Minor Planet Center (MPC) amb el codi 006 de la Unió Astronòmica
Internacional. L’MPC publica el resultat de les observacions de l’Observatori a les seves circulars MPS i MPC. Les observacions, emmarcades en el
programa general de l’MPC, estan orientades als denominats NEA (o NEO)
que s’apropen a la Terra, en particular els PHA (asteroides especialment
perillosos), i els unusual asteroids, sense excloure’n alguns del cinturó
principal. Les magnituds dels objectes observats des del Fabra-Tibidabo
arriben al valor 18.
Des del 2001, totes les observacions s’efectuen mitjançant la càmera CCD
instal·lada en una òptica de focal llarga acoblada al gran astrògraf Mailhat.
En el curs de 2019 s’han dut a terme 77 observacions fotogràfiques que
han proporcionat 904 posicions astromètriques (607 de NEA i 297 de PHA)
dels 20 NEA i dels 9 PHA següents (entre parèntesis s’indica el nombre de
posicions):
— NEA: 433 Eros (80); 1362 Grique (6); 5131 (33); 18172 (31); 18736 (140);
137150 (6); 137170 (48); 137805 (24); 159686 (44); 162723 (40); 163696 (8);
326777 (6); 354030 (36); 355256 (6); 381677 (40); 453778 (7); 455432 (8);
481394 (8); 494999 (8); 2005FC3 (28).
— PHA: 1620 Geographos (58); 12538 (32); 66391 (32); 68950 (34); 88254 (62);
99248 (48); 141525 (14); 192563 (16); 2015JD1 (11).
Activitats efectuades a l’estació Fabra-Montsec (codi G27) 			
amb el Telescopi Fabra-ROA-Montsec
Labor realitzada a l’Observatori Fabra-Montsec (codi G27)
Durant l’any 2019, les activitats de l’Observatori Fabra-Montsec, fetes amb el
telescopi Fabra-ROA-Montsec (TFR-M), s’han dut a terme amb la càmera FLI
PL16803 acoblada al telescopi principal, i la càmera Piggyback acoblada al
telescopi secundari (òptica Canon EF 400mm f/2,8L IS II USM). El funcionament
és robòtic i la distribució de nits d’observació és el que mostra la figura 1.
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Figura 1: Histograma de nits d’observació del TFR-M l’any 2019 i les seves causes.

Amb certes diferències respecte als anys anteriors, el programa de treball ha
estat centrat en:

1. Activitats dedicades a ‘space surveillance and tracking’
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El 2019, el TFR-M ha continuat les tasques de space surveillance and tracking
(SST), amb una dedicació especial de temps d’observació dins del programa
«Marc de suport SST de la Unió Europea» (SST-UE). Els resultats s’han incrementat notablement des del principi de l’any 2018 ja que l’observació s’ha
pogut realitzar amb dues càmeres.
1a. Participació al programa SST-UE per a la detecció i catalogació d’escombraries espacials (space debris).
El 2016 la Unió Europea va posar en marxa l’SST-UE. Després de renovacions
successives, l’any 2019 es va signar un nou contracte, amb modificacions lleugeres, fins al 28 de març de 2020. En el moment de redactar aquesta memòria
d’activitats, ja s’ha signat una primera pròrroga fins al 29 de març de 2021, i està
prevista la continuació fins al 30 de març de 2022 amb una segona pròrroga
o un nou programa. El compromís del TFR-M és participar en les tasques de
catalogació d’escombraries espacials amb un programa d’escombratge del cel
similar al que es detalla a l’apartat següent, referent a la xarxa ISON.
1b.Participació del TFR-M a la xarxa internacional ISON. El TFR-M va continuar participant activament durant el 2019 en la xarxa «International
Scientific Optical Network» (ISON), participació iniciada el maig del 2011
i coordinada pel Keldysh Institute de l’Acadèmia de Ciències de Rússia.
L’objectiu de la xarxa és detectar, seguir i millorar el coneixement d’objectes
i escombraries espacials dèbils situats a l’anell geoestacionari. Durant el
2019, el temps dedicat a la participació a ISON, igual al de 2017 i 2018, ha
estat menor al dels anys anteriors a causa de la necessitat de compartir el

temps d’observació amb el programa SST-UE descrit anteriorment. L’equip
TFR-M és utilitzat regularment per ISON amb la doble finalitat de refinar el
coneixement orbital dels objectes ja catalogats i de descobrir nous objectes.
El programari Apex-II del qual es disposa permet la reducció automàtica
de cadascuna de les observacions, l’obtenció de les posicions de tots els
objectes no estel·lars i el càlcul de la seva òrbita, a fi de refinar-la o de
saber si es tracta d’un objecte nou no catalogat.
1c. Resultats obtinguts en el camp SST. Com a resultat de la participació als
programes SST-UE i S3T, i de la col·laboració amb la xarxa ISON, durant
el 2019 s’han obtingut els resultats següents: 830.358 imatges processades,
aconseguides en les 280 nits dedicades als programes, en les quals s’enregistraren 160.545 tracks, que varen proporcionar 1.109.316 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, la de descobrir objectes nous.
S’ha de destacar un notable increment en el nombre d’imatges obtingudes
i processades respecte a anys anteriors, així com de nits amb resultats útils
(tracks, posicions, etc.) a causa de la major dedicació al programa SST-UE
i de noves estratègies observacionals.

2. Programa de recerca d’exoplanetes per trànsit.
S’ha continuat la recerca i caracterització d’exoplanetes, situats a la zona habitable de les seves estrelles, mitjançant l’observació pel mètode de trànsit.
El TFR-M monitoritza una mostra d’estrelles M preseleccionades de baixa
lluminositat. Al llarg del 2019, hem augmentat el mostreig dels quaranta-vuit
camps ja observats del nostre rastrejador TFR-M/PSES d’anys anteriors.

Figura 2: A l’esquerra, seixanta camps del rastrejador TFR-M/PSES. 		
A la dreta, quaranta-vuit camps observats de manera repetida fins a la data.
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Gràcies al gran camp cobert pel TFR-M, es poden observar i mostrejar moltes
estrelles M cada nit. Amb l’algorisme de reducció de dades APEX, ha estat
possible analitzar totes les nits observades els anys anteriors i la major part
de les observades el 2019. Durant el 2019 ha continuat la implementació de
millores en l’algorisme d’eliminació de tendència (detrending) de llarg període
desenvolupat en els anys anteriors i d’ús general i obligat. S’ha avançat en
l’aplicació del filtre d’ondeta (wavelet) que elimina el soroll d’alta freqüència.

3. Posicionament astromètric precís i seguiment d’altres objectes
orbitals d’interès.
Durant el 2019 s’han efectuat diverses observacions de satèl·lits de la constel·
lació NAVSTAR-GPS a l’efecte de calibrar el temps durant el cronometratge
de les imatges.
Motivat per l’avís del Sistema Espanyol de Vigilància i Seguiment Espacial
sobre la màxima aproximació entre el satèl·lit Hylas-4 i el satèl·lit Gorizont,
prevista per al dia 6 d’octubre, el TFR-M va obtenir una sèrie d’imatges durant
l’aproximació aquell mateix dia, en què es va poder apreciar tots dos objectes
aproximant-se. A la figura 3 es mostra una de les imatges obtingudes amb els
dos objectes retolats en verd.
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Figura 3: Imatge de l’aproximació del satèl·lit actiu Hylas-4 i una escombraria espacial
(un satèl·lit Gorizont fora de servei) obtinguda en el moment de la màxima
aproximació, el 6 d’octubre de 2019.

4. Recerca d’asteroides troians del sistema Terra-Lluna 			
i d’asteroides potencialment perillosos (NEO i PHA)
Durant el 2019, el becari de la col·laboració RACAB-UB ha continuat el programa de recerca d’asteroides troians del sistema Terra-Lluna. Les observacions
realitzades continuen sense trobar cap d’aquests cossos. El TFR-M ha continuat el programa d’observació d’asteroides i recerca de NEO. Les posicions
obtingudes han estat publicades a les circulars de l’MPC.

5. Observació de fonts d’emissió d’alta energia
En el curs de l’any 2019, ha continuat la col·laboració fructífera amb els grups
dels doctors J. M. Paredes i M. Ribó per al seguiment i la 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. Cal remarcar que la gran precisió
del TFR-M en fotometria diferencial permet un ajust amb precisió superior a
0,01 magnituds. La continuació de les observacions ens permetrà determinar
millor el període òptic i podria revelar subestructures en la corba de llum.

6. Realització d’observacions dintre del temps reservat 		
a programes externs.
Al llarg del 2019, ha continuat oferint-se el temps d’observació reservat a
propostes externes. 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. Alguns dels programes que s’han desenvolupant dins d’aquest temps obert són els següents: a) «Variabilitat en
fonts d’emissió d’alta energia» (Universitat de Barcelona); b) «Observacions
astromètriques de satèl·lits artificials coneguts per estudiar l’efecte de la pressió
de radiació solar» (Universitat de Barcelona); c) «Observacions astromètriques
de prova per 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. Manteniment, millora i actualització del telescopi TFR-M.
Incorporació a les observacions habituals de la nova càmera
Piggyback
A més de les millores habituals de maquinari i de programari que mantenen
el TFR-M en un funcionament òptim, les actuacions especials, el 2019, per a
la millora i l’actualització del telescopi, van ser:
• Integració total de la càmera Piggyback a les observacions habituals. En el
curs del 2019, aquesta segona càmera (que durant el 2018 havia començat
a intervenir en les observacions SST) ja va quedar totalment integrada de
manera rutinària a les observacions. Va resultar especialment difícil establir
el doble apuntament i, sobretot, el procés de reducció del doble d’imatges.
• Reparació de l’aranya de suport dels instruments (housing). Reparació de
l’aranya de suport d’instrument que tenia un cargol d’ajust dels tip-tilters
passat de rosca. Va ser necessari desmuntar tot l’anomenat mid-tube i la
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reparació es va efectuar al taller mecànic de l’Institut de Ciències Fotòniques
(ICFO), amb un resultat excel·lent i amb la introducció de certa modificació
per no haver-lo de desmuntar novament.
• Actualització total de la xarxa informàtica (maquinari) i de la xarxa privada
virtual (VPN). Durant el 2019, es va procedir a la renovació quasi total de
la xarxa informàtica i es va instal·lar una unitat VPN per incrementar la
seguretat i facilitar als operadors l’accés al telescopi des de qualsevol part
del món sense haver de donar d’alta cada IP des de la qual es fa connexió.
Amb aquesta millora pràcticament no s’ha produït cap incidència informàtica.

8. Visites efectuades i rebudes i participació en congressos 		
i reunions
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Reunió del Comitè de Direcció del TFR-M a Barcelona (17 de desembre de
2019). Reunió de la Comissió Mixta IEEC-RACAB+ROA del TFR-M a Barcelona
(10 de desembre de 2019). Acte de clausura del Curs Acadèmic de la RACAB
a Barcelona (13 de juny de 2019). Del 21 al 25 de gener, Lluís Canals, membre de l’equip TN, participa a l’«ESA NEO and Debris Detection Conference
- Exploiting Synergies» —al Centre Europeu d’Operacions Espacials (ESOC),
Darmstadt, Alemanya. Al llarg del 2019, diversos períodes de manteniment del
telescopi TFR-M; concretament, es van realitzar quatre períodes llargs (cinc
dies) i diversos períodes curts (un o dos dies), així com moltes jornades de
manteniment in situ d’un dia de durada. Visita al TFR-M dels alumnes d’astronomia observacional, del grau de física (UB). Visita al TFR-M de diversos
grups d’estudiants universitaris i astrònoms aficionats.

PUBLICACIONS I COMUNICACIONS 		
DE L’ANY 2019
1. Comunicació mensual al Centre Territorial de l’Agència Estatal de Meteorologia dels valors obtinguts en les observacions meteorològiques diàries, efectuades per A. Gázquez, M. Prohom i A. Puertas, amb els resums
mensuals corresponents.
2.	Bernal, A.; Codina, J. M.; Núñez, J.; Torras, N. (2019). «Minor planet observations [006 Fabra Observatory Barcelona] of year 2019». 003524 Minor
Planet Circulars (MPC) de la UAI, p. 112836, 115067, 115989, 117290 i
118276.
3.	Núñez, J. et al. (2019). «Minor planet observations [G27 Fabra Observatory
Montsec] of year 2018 & 2019». 003524 Minor Planet Circulars (MPC) de
la UAI, p. 113754, 116556 i 117682.
4. Resums meteorològics mensuals de 2019, elaborats per A. Puertas Castro.
5. Resums sísmics mensuals de 2019, elaborats per M. T. Merino.
6. Ser, D. del; Fors, O.; Núñez, J. (2019). «TFAW: signal detection, reconstruction and de-noising for time-domain surveys using wavelets». XIII Reunión
Científica de la SEA, Salamanca, p. 510. ISBN: 978-84-09-09331-1.
7.	Molotov, I. et al. (2019). «ISON network tracking of space debris: current
status and achievements». Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica
(«Serie de Conferencias»), vol. 51, p. 144-149.
8.	Ratzloff, J. et al. (2019). «Variables in the Southern Polar region: Evryscope
2016 dataset», Publications of the Astronomical Society of the Pacific (PASP),
vol. 131, núm. 1002, p. 084201.
9.	Ratzloff, J. et al. (2019). «Building the Evryscope: Hardware design and
performance». Publications of the Astronomical Society of the Pacific (PASP),
vol. 131, núm. 1001, p. 075001.
10.	Howard, W. et al. (2019). «EvryFlare I: long-term Evryscope monitoring of
flares from the cool stars across half the Southern sky». The Astronomical
Journal, vol. 881, núm. 1, art. id. 9. 17 p.
11. Kosiarek, M. R. et al. (2019). «Bright opportunities for atmospheric characterization of small planets: Masses and radii of K2-3b, c, d, and GJ3470 b
from radial velocity measurements and spitzer transits». The Astronomical
Journal, vol. 157, núm. 3.
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TASCA DOCENT I DE DIVULGACIÓ 			
(i altres activitats)
Al llarg del 2019, l’Observatori va continuar la seva habitual i permanent
activitat docent, de divulgació i de formació cultural, realitzada sobretot
mitjançant la recepció de visites, diürnes i nocturnes. Les primeres estan
constituïdes essencialment per escolars i presenten sovint un caràcter docent.
En casos expressament concertats, es pot accentuar aquest aspecte docent i
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, dependent 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 en els anys precedents i mitjançant el degut
conveni, la gestió de les visites nocturnes al personal especialitzat d’una
empresa exterior, actualment Sternalia, mentre que s’ocupa directament de
les diürnes.
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Paral·lelament, dins l’activitat docent, es varen desenvolupar, a la primavera,
tres cursos d’iniciació a l’astronomia (dedicats respectivament a astronomia
bàsica, astronomia pràctica i astrofotografia) i un curs d’introducció a la
meteorologia; i els mateixos cursos a la tardor, cadascun dels quals estava
constituït per dotze sessions, amb una assistència de 20 a 25 alumnes per curs.
A l’estiu es varen realitzar diàriament sessions nocturnes culturals, amb observació astronòmica i degustació d’un refrigeri —amb una assistència mitjana
en cada sessió d’unes vuitanta persones—, així com alguns esdeveniments
privats en horari nocturn. Aquesta activitat ha anat a càrrec de Sternalia. 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 planta baixa i en forma de visita
guiada a les plantes superiors, amb un total d’uns 870 visitants.
El nombre total de visitants rebuts per l’Observatori durant l’any 2019, en
aquesta àmplia tasca docent i de divulgació, fou d’uns 17.000, dels quals 3.461
(en gran part escolars i amb finalitat pedagògica) corresponen a visites diürnes,
integrats en un centenar de grups; 12.295, a visites nocturnes, sessions culturals
d’estiu i esdeveniments privats atesos; 200, a les Jornades de la Setmana de la
Ciència (incloent-hi el curs de meteorologia de l’ACOM); 31 assistents a la II
Jornada de Sismologia, 139 als cursos d’astronomia i meteorologia, i uns 870
a les visites dels matins de diumenges i festius.

El 18 de gener es va realitzar la presentació pública de l’Atles de núvols de
l’Observatori Fabra, amb la presència del senyor Tomàs Molina i del director
del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest Atles està constituït per una
nombrosa col·lecció de fotografies excel·lents 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 de l’acadèmic doctor
Javier Martín-Vide. En el curs del present 2019, l’obra ha merescut un Premi
Serra d’Or. El 13 de juny es va presentar i va quedar instal·lada la placa que
l’Organització Meteorològica Mundial (OMM) ha atorgat a l’Observatori Fabra
en reconeixement al caràcter centenari de la seva sèrie meteorològica.
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 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. Com els anys precedents, l’Observatori va seguir
mantenint la seva directa relació amb el Centre Territorial de l’Agència Estatal
de Meteorologia, 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 recinte de l’Observatori i a la qual es van incorporar,
el 2017, dues noves gàbies en prova durant uns dos anys; 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, i 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 XXII que l’Associació Catalana d’Observadors Meteorològics (ACOM) ofereix anualment a
un públic general. Mereix una menció especial la celebració de la II Jordana
de Sismologia, orientada a un públic general i consistent en diverses conferències sobre diferents aspectes d’aquesta especialitat.
Foren freqüents les relacions amb mitjans de comunicació i de diversa forma,
especialment, enregistraments d’imatge o de so (filmació d’anuncis de Pronovia i de Fiat, gravació de l’escriptora Elisenda Solsona, sessió de fotos del
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president de l’Institut contra la Leucèmia), sense faltar la Festa del Sol d’Aster.
Així mateix, es produeixen sovint consultes de diaris 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 unes fotografies excel·
lents de núvols i de l’estat del cel; fotografies que molt sovint són emeses
per diverses televisions, i algunes de les quals han estat incloses en el Atlas
Internacional de Nubes.
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 2019-2020
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RELACIÓ D’ACADÈMICS I ACADÈMIQUES 		
NUMERARIS, EMÈRITS I SUPERNUMERARIS
PER ORDRE D’ANTIGUITAT D’INGRÉS
(Amb data 1 d’octubre de 2020)
6 març

1964

2. Excm. Sr. Manuel Puigcerver i Zanón (decés 21.1.2020)

20 gener

1972

3. Excm. Sr. Joan Vila i Grau

17 novembre

1983

4. Excm. Sr. Gabriel Ferraté i Pascual

19 gener

1984

5. Excm. Sr. Carles Simó i Torres

26 gener

1989

6. Excm. Sr. Ramon Pascual

21 desembre

1989

7. Excm. Sr. Carles Bas i Peired (decés 6.3.2020)

31 maig

1990

8. Excm. Sr. Joan Vilà i Valentí (decés 23.8.2020)

14 febrer

1991

9. Excm. Sr. Manuel Julivert i Casagualda

14 novembre

1991

10. Excm. Sr. Carles Miravitlles i Torras

25 març

1993

11. Excm. Sr. Rolf Tarrach i Siegel

22 abril

1993

1. Excm. Sr. Josep M. Codina i Vidal
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Sans

12. Excma. Sra. Mercè Durfort i Coll

9 desembre

1993

13. Excm. Sr. Francesc Serra i Mestres

3 febrer

1994

14. Excm. Sr. Joaquim Agulló i Batlle

17 març

1994

15. Excm. Sr. Rafael Foguet i Ambrós

26 gener

1995

16. Excm. Sr. Cai Puigdefàbregas i Tomàs

27 febrer

1997

17. Excm. Sr. Manuel García Doncel

29 gener

1998

7 maig

1998

19. Excm. Sr. Jordi Agustí i Ballester

15 abril

1999

20. Excm. Sr. Daniel Giralt-Miracle i Rodríguez

13 maig

1999

21. Excm. Sr. Jaume Bech i Borràs

27 maig

1999

18. Excm. Sr. Josep Font i Cierco

22. Excma. Sra. Marta Estrada i Miyares

2 desembre

1999

23. Excm. Sr. Josep Amat i Girbau

25 febrer

2000

24. Excm. Sr. Joan Albaigés i Riera

14 desembre

2000

25. Excma. Sra. Pilar Bayer i Isant

8 febrer

2001

26. Excm. Sr. Vicenç Navarro i Aznar

8 març

2001

10 maig

2001

27. Excm. Sr. Xavier Obradors i Berenguer

7 febrer

2002

7 abril

2002

30. Excm. Sr. Modest Batlle i Girona

30 maig

2002

31. Excm. Sr. Lluís Serra i Camó

28 novembre

2002

32. Excm. Sr. Joan Bertran i Rusca

20 març

2003

33. Excm. Sr. Joan Jofre i Torroella

3 abril

2003

34. Excm. Sr. David Nualart i Rodón

29 maig

2003

35. Excm. Sr. Joan Majó i Cruzate

12 juny

2003

28. Excm. Sr. Jordi Núñez

i de

Murga

29. Excm. Sr. Jaume Llibre i Saló

36. Excm. Sr. Miquel Gassiot i Matas

4 desembre

2003

37. Excm. Sr. Miguel Ángel Lagunas Hernández

26 febrer

2004

38. Excm. Sr. Jaume Casabó i Gispert

29 abril

2004

39. Excma. Sra. María Josefa Yzuel Giménez

14 abril

2005

40. Excm. Sr. Juan A. Subirana i Torrent

5 maig

2005

41. Excm. Sr. Jacint Nadal i Puigdefàbregas

2 juny

2005

42. Excm. Sr. Emilio Lora-Tamayo D’Ocón

26 gener

2006

43. Excm. Sr. Carles Buxadé i Ribot

25 maig

2006

44. Excm. Sr. Jordi Pascual i Gainza

23 novembre

2006

45. Excm. Sr. Pere Puigdomènech i Rosell

20 desembre

2007

7 febrer

2008

47. Excm. Sr. Josep Costa i López

27 març

2008

48. Excm. Sr. Joaquim Bruna i Floris

24 abril

2008

46. Excm. Sr. Jordi Savall i Bernadet
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49. Excm. Sr. Antoni Planes i Vila
50. Excm. Sr. Xavier Bellés i Ros
51. Excm. Sr. Ernest Giralt i Lledó

2008

5 juny

2008

12 juny

2008

52. Excm. Sr. Ramon Maria Masalles i Saumell

6 novembre

2008

53. Excm. Sr. Gerhard Grenzing

2 novembre

2008

54. Excm. Sr. Xavier Llimona i Pagès

7 maig

2009

55. Excm. Sr. Mateo Valero i Cortés

21 gener

2010

4 febrer

2010

57. Excm. Sr. Jaume Bertranpetit i Busquets

18 febrer

2010

58. Excm. Sr. Mariano Marzo i Carpio

22 abril

2010

59. Excma. Sra. Esther Simón i Martínez

20 maig

2010

60. Excm. Sr. Joan Anton Planell i Estany

16 desembre

2010

56. Excm. Sr. Santiago Olivella i Nel·lo

61. Excm. Sr. Javier Martín Vide
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22 maig

9 juny

2011

62. Excm. Sr. André Ricard i Sala

10 novembre

2011

63. Excm. Sr. Lluís Berga i Casafont

24 abril

2014

64. Excm. Sr. Enric Banda i Tarradellas

29 maig

2014

65. Excm. Sr. David Balsells i Solé

15 gener

2015

66. Excma. Sra. Maria Àngels Domingo i Laplana

30 abril

2015

3 març

2016

68. Excma. Sra. Montserrat Torné i Escasany

27 octubre

2016

69. Excma. Sra. Carme Torras i Genís

16 febrer

2017

70. Excm. Sr. Jordi Isern i Vilaboy

23 març

2017

71. Excm. Sr. Miguel Beato

25 maig

2017

72. Excm. Sr. Miquel Canals i Artigas

26 octubre

2017

73. Excma. Sra. Martine Bosman

10 maig

2018

74. Excma. Sra. Marta Sanz-Solé

17 gener

2019

67. Excm. Sr. Gerard Gómez i Muntané

del

Rosal

28 febrer

2019

76. Excm. Sr. Lluís Torner i Sabata

11 abril

2019

77. Excm. Sr. Francesc Piferrer i Circuns

14 novembre

2019

78. Excm. Sr. Àlex Aguilar i Vila

21 novembre

2019

19 desembre

2019

20 febrer

2020

75. Excm. Sr. Xavier Querol

i carceller

79. Excm. Sr. Josep Anton Muñoz

de la

Fuente

80. Excm. Sr. Artur Ramon i Navarro

RELACIÓ D’ACADÈMICS I ACADÈMIQUES
ELECTES PER ORDRE D’ANTIGUITAT D’ELECCIÓ
Fàtima Bosch i Tubert

S3a

Bioquímica

14.12.2017

Enric Canadell i Casanova

S3a

Química de l’estat sòlid

14.12.2017

Roderic Guigó i Serra

S6a

Bioinformàtica

14.12.2017

Francisco José Doblas-Reyes

S4a

Modelització climàtica

13.12.2018

Antoni Planes i Sauter

S3a

Bioenginyeria molecular

12.12.2019

Miquel Àngel Pericàs i Brondó

S3a

Catàlisi per 		
a la sostenibilitat

12.12.2019

Ana Isabel Pérez-Neira

S6a

Comunicacions via satèl·lit

12.12.2019

Carme Pinós i Desplat

S6a

Patrimoni arquitectònic

12.12.2019

Jordi Serra i Moragas

S7a

Reflexos metàl·lics

12.12.2109
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RELACIÓ D’ACADÈMICS I ACADÈMIQUES		
CORRESPONENTS PER ORDRE ALFABÈTIC
(Amb data 1 d’octubre de 2020)

Nacionals
Excm. Sr. Sergio Alonso Oroza
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S2a Universitat de les Illes Balears 10.6.1993

Excm. Sr. José M. Amigó Descarrega S4a Universitat de València

23.5.1996

Excm. Sr. Francisco José 		
Baltà Calleja

S2a Profesor emérito CSIC

19.2.1998

Excm. Sr. Jordi Bascompte i Sacrest

S5a University of Zurich

14.11.2013

Excm. Sr. Sergi Bonet

S5a Universitat de Girona

10.12.2009

Excm. Sr. Josep Casadesús i Porsals

S5a Universidad de Sevilla

16.10.1997

Excm. Sr. Avelino Corma i Canós

S3a Instituto de Tecnología
Química-CSIC

18.12.2008

Excm. Sr. Rafael Delgado 		
Calvo-Flores

S5a Universidad de Granada

13.12.2012

Excm. Sr. Pedro Duque Duque

S1a Agencia Espacial Europea

16.12.2004

Excm. Sr. Pedro Miguel 		
Echenique Landiríbar

S2a Universitat del País Basc /
Euskal Herriko Unibertsitatea

19.2.1987

Excm. Sr. José Elguero Bertolini

S3a Instituto de Química
Médica - CSIC

20.4.2006

i marull

Excm. Sr. Antoni Escubedo i Molins S2a Empresari

16.3.2017

Excm. Sr. Benjamín Fernández Ruiz

S5a Universidad Complutense
de Madrid

24.4.2003

Excm. Sr. Joaquín Gacén Guillén

S6a Universitat Politècnica
de Catalunya

15.12.1994

Excm. Sr. Jordi Lalucat i Jo

S5a Universitat de les Illes
Balears

13.2.2003

Excm. Sr. Andrés Maldonado López

S4a Instituto Andaluz 		
de Ciencias de 		
la Tierra - CSIC

Excm. Sr. Federico Mayor Zaragoza S3a Fundación Cultura de Paz

30.11.2000

22.6.1976

Excm. Sr. Antonio Pérez Yuste

S6a Universidad Politécnica
de Madrid

21.3.2019

Excm. Sr. Francisco Ponz Pedrafita

S5a Universidad de Navarra

25.11.1965
Corresponent
des del 2000

Excm. Sr. Félix Revello

S7a Pintor

16.10.1997

de

Toro

Excm. Sr. Luis Roso Franco

S2a Universidad 		
de Salamanca

27.2.2020

Excm. Sr. Valentín Sans Coma

S5a Universidad de Málaga

17.5.2012

Excm. Sr. Agustín Udías Vallina

S2a Universidad Complutense
de Madrid

21.4.1983

Excm. Sr. José María Yturralde López S7a Pintor

14.11.2013

Estrangers
Excm. Sr. David Baulcombe

S5a University of Cambridge

14.11.2013

Excma. Sra. Carme Calderer

S1a University of Minnesota

23.5.2019

Excma. Sra. Sallie Chisholm Watson S5a Massachusetts Institute of
Technology

10.4.2014

Excm. Sr. Juan Ignacio Cirac

S2a Max-Planck-Institut für
Quantenoptik

18.4.2013

Excma. Sra. Rosa Codina Overcash

S5a University of South Florida

23.5.2019

Excm. Sr. Sierd Cloetingh

S4a Utrecht University

17.5.2018

Excm. Sr. Claude Cohen Tannoudji

S2a Kastler Brossel Lab.
École Normale Supérieur

Excm. Sr. Felipe Cucker Farkas

S1a The University of Hong Kong 15.12.2006

Excm. Sr. Jean Etourneau

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

18.05.2006

Excm. Sr. Albert Fert

S2a Université París-Sud

18.04.2013

Excma. Sra. Marye Anne Fox

S3a University of California
San Diego

25.01.1996

17.12.2015
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Excma. Sra. Fabiola Gianotti

S2a European Organization for
Nuclear Research -CERN

14.12.2017

Excm. Sr. John Richard Helliwell

S2a University of Manchester

19.02.2015

Excm. Sr. Brian John Hoskins

S4a University of Reading

16.12.1993

Excm. Sr. Hans Krause

S6a Emeritus professor ETH

20.06.1991

Excm. Sr. Daniel Loüer

S4a Université de Rennes

22.02.1996

Excma. Sra. Maria

S5a Universidade de Lisboa

23.05.2019

Excm. Sr. Guillermo Owen

S1a Rice University

22.01.1987

Excm. Sr. Pierre

S4a Universitté de Clermont

20.06.1985

da

de

Luz Mathias

Puytorac

Excm. Sr. Gilbert A. Raes

S1a Laboratorium Meulemeester

18.1.1979

Excm. Sr. Eduardo

S2a Centre de Physique
Théorique Marseille

11.4.1982

Excm. Sr. José Ramírez Pulido

S5a Universidad Autónoma
Metropolitana

19.4.2007

Excma. Sra. Joan B. Rose

S5a University of Michigan

27.2.2020

Excm. Sr. Ekhard K. H. Salje

S2a University of Cambridge

13.5.2010

Excm. Sr. Avadh B. Saxena

S2a Physics of Condensed Matter
and Complex Systems,
Los Alamos New Mexico

27.2.2020

Excm. Sr. Boris P. Sobolev

S4a Institute of Crystallographie, 21.12.1995
Russian Academy 		
of Sciences

Excm. Sr. Jack Steinberger

S2a European Organization for
Nuclear Research -CERN

13.2.1992

Excm. Sr. Tengisz F. Urushadze

S2a Georgian National Academy
of Sciences Tbilisi

21.4.2005

Excm. Sr. William F.

S1a University of Yale

23.1.1997

de

Rafael

van

Altena

Excm. Sr. Peter Vettiger

S2a IBM Zurich Research
Laboratory

Excm. Sr. Enric Vilar Mestre

S6a University of Portsmouth

22.1.1987

Excma. Sra. Marjorie Wilson

S4a University of Leeds

17.5.2018

15.12.2005
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