
Nous membres

Secció de Ciències Biològiques

Membres numeraris

Àngel Llàcer i Escorihuela

l senyor Àngel Llàcer i Escorihuela va

néixer a Alcàsser (Horta del Sud, País Valencià) el 1944. Va estudiar el batxillerat, com

a alumne lliure, a l’Institut Lluís Vives de València i posteriorment va estudiar medici-

na a la Universitat de València, on es va llicenciar i va obtenir l’especialització en car-

diologia.

En la seva carrera professional, que ha dut a terme a la Universitat de València,

ha compaginat la docència, l’assistència i la recerca. Va ser professor ajudant de medici-

na interna durant sis anys i després catedràtic d’escola universitària, dedicat a la docèn-

cia de la fisiopatologia mèdica, en els estudis de primer cicle a l’Escola Universitària d’In-

fermeria, i de Cardiologia, en el segon i tercer cicles de la Facultat de Medicina. Va ser

director de l’Escola Universitària d’Infermeria durant el període constituent de la Llei de

reforma universitària. Després va dirigir l’escola esmentada en dos períodes consecutius

(els tres nomenaments van ser per elecció, per unanimitat, de la Junta del centre). Pel que

fa a la tasca assistencial, va ser metge resident de medicina interna (cardiologia), després

metge adjunt de cardiologia i, actualment, és cap del Servei de Cardiologia de l’Hospital

Clínic Universitari de València (aquesta plaça està vinculada al càrrec de professor d’u-

niversitat).

Quant a la recerca, les principals línies de la seva tasca d’investigador són: la va-

loració funcional hemodinàmica, l’electrofisiologia experimental i clínica, la cardiopatia

isquèmica clínica i els factors de risc cardiovascular. Els resultats obtinguts queden re-
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flectits en els noranta-cinc articles originals que ha publicat en revistes científiques es-

pecialitzades. D’aquests articles, cinquanta-sis han estat publicats en revistes amb fac-

tor d’impacte: American Journal of Cardiology (2), American Heart Journal (2), Clinic

Cardiology (2), European Heart Journal (3), Heart (1), International Journal of Car-

diology (10), Journal of the American College of Cardiology (1), Maturitas (1), Medici-

na Clínica (4) i Revista Española de Cardiología (30). La resta d’articles han estat pu-

blicats, entre altres revistes, a Cardiovascular Reviews and Reports, European Journal of

Echocardiography, Journal of Electrophysiology, Latido, Medicina Española, Revista

Española de Medicina Nuclear, Revista Latina de Cardiología, Stimucoeur. Ha presen-

tat dos-cents cinquanta-quatre resums de comunicacions a congressos nacionals i inter-

nacionals.

Cal destacar el paper que el senyor Àngel Llàcer ha tingut en la promoció del ca-

talà com a llengua científica en el País Valencià. Durant el període que va dirigir l’Esco-

la Universitària d’Infermeria de la Universitat de València, va introduir el català en més

del cinquanta per cent dels grups docents de la carrera. També ha impulsat la presenta-

ció en català de les participacions als congressos científics als territoris de parla catalana.

Així, ha signat com a primer autor trenta comunicacions i cinc articles-ponències, i n’ha

presentat moltes d’altres que no han estat publicades.

En un altre aspecte, el senyor Àngel Llàcer ha estat impulsor d’activitats culturals,

sanitàries, cíviques i de recerca per al desenvolupament de la societat valenciana emmar-

cada en l’àmbit de la promoció de la llengua i de la cultura catalanes. En destaquem les

següents:

— Ha participat en la confecció de la història de la ciència hospitalària, amb re-

gistre de base de dades en català.

— Ha estat promotor de polítiques valencianistes, participant en la publicació de

manifestos.

— Ha dirigit dos estudis poblacionals sobre factors de risc cardiovascular al País

Valencià.

— És membre del Col.lectiu Joan Lluís Vives, amb més de quaranta articles en

català signats, publicats en diaris i revistes.

— És membre de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta del Sud.

— És membre de la plataforma cívica Valencians pel Canvi.

— Ha publicat setze articles a la revista Saó sobre temes sanitaris i d’altres a dia-

ris i revistes.

— És membre fundador de la Societat Valenciana de Ciències de la Salut Joan

Baptista Peset i de la Societat Valenciana de Cardiologia.
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— Ha estat membre dels comitès organitzadors de cinc edicions del Congrés de

Metges i Biòlegs de Llengua Catalana (CMBLC): vocal del Dotzè i del Tretzè Congrés, vi-

cepresident del Quinzè i del Setzè, i president del Dissetè (València, 2004).

— Ha organitzat reunions intercongressuals dels CMBLC: l’Alguer (1998) i

València (2004).

— És representant de la Universitat de València en el Patronat de la Fundació Al-

sina i Bofill, per designació directa del rector, des de la creació d’aquesta Fundació.

— És president electe de la Societat Valenciana de Cardiologia.

El senyor Àngel Llàcer és, des de fa anys, una personalitat molt destacada en els

ambients catalanistes valencians, sempre disposat a participar en activitats relacionades

amb la difusió del català com a llengua de cultura, especialment en l’àmbit de les ciències

de la vida i de la salut, malgrat que les condicions siguin més aviat adverses per a aquest

tipus d’activitat. Quan el 2000 va proposar que el Dissetè Congrés de Metges i Biòlegs de

Llengua Catalana se celebrés a València, sabia que no podria comptar amb cap altre ajut

institucional valencià que no fos el de la Universitat de València; malgrat això, va com-

prometre’s a organitzar el Congrés i se’n va sortir molt bé. El nivell científic de les ponèn-

cies del Congrés va ser molt bo. Per tots aquests motius, comptar amb un membre de

l’Institut en terres valencianes amb les qualitats del senyor Àngel Llàcer pot ser molt con-

venient tant per a l’Institut com per al País Valencià.

Text llegit pel senyor Ricard Guerrero i Moreno en el Ple del dia 4 d’abril de 2005
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