
E
l

 P
l

E

85

Membres emèrits

Són membres emèrits les persones que, havent estat membres numeraris, per raó d’edat 

són exonerables de les obligacions institucionals, d’acord amb el Reglament de règim in-

terior. Els membres emèrits són els numeraris que han complert setanta anys d’edat, que 

durant el curs 2010-2011 han estat els següents:

Secció de Ciències Biològiques

Jordi Vives i Puiggròs

N  ascut a Barcelona l’abril de 1941, és 

doctor en medicina i exerceix de professor a la Facultat de Medicina i de metge a l’Hospi-

tal Clínic de Barcelona, on ocupa el càrrec de director del servei d’immunologia. Prèviament, 

havia estat a la Clínica Mèdica A de la Facultat de Medicina i l’Hospital Clínic, dins de 

l’Escola d’Hematologia que dirigien els doctors Agustí Pedro i Pons i Pere Farreras. 

La seva formació s’ha desenvolupat en laboratoris de primera línia, tant a Cata-

lunya com a l’estranger. Del 1966 al 1968 va fer un postdoctorat al Departament d’Im-

munologia de l’Hôpital Saint Louis de París; del 1972 al 1973, a l’Institut d’Immunologia 

de Basilea, i, del 1982 al 1983, al Development Biology Laboratory del Salk Institute (La 

Jolla, Califòrnia). Ha col·laborat amb Jean Dausset, a París, i amb Niels Jerne, a l’Institut 

d’Immunologia de Basilea, ambdós guardonats amb el Premi Nobel de Medicina. Les seves 

àrees aplicades de treball dins del camp de la immunologia són diverses, però estudia, 

principalment, el cas dels trasplantaments, inicialment de ronyó. 

Va ser primer president de la Societat Catalana d’Immunologia, del 1981 al 1985; 

l’abril del 1996 va ingressar a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, i després n’ha 
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ocupat el càrrec de vicesecretari en la Junta de Govern. Va ser president de la Societat 

Espanyola d’Immunologia en el període 2000-2004. Ha rebut el primer premi de la Fun-

dació Uriach de Ciències de la Salut (1990) i la Medalla Narcís Monturiol al mèrit cientí-

fic i tecnològic (1993). 

Secció de Ciències i Tecnologia

Francesc Serra i Mestres

N  ascut a Sabadell el 1940, és doctor en 

ciències físiques per la Universitat de Tolosa de Llenguadoc i professor d’electrònica. Ha 

tingut diferents càrrecs docents a la Universitat Politècnica de Catalunya, a la Universitat 

de Barcelona i a la Universitat Autònoma de Barcelona. Des del 1998 és director de l’Es-

cola Tècnica Superior d’Enginyeries de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Ha dut a terme la seva tasca investigadora en el camp de la instrumentació elec-

tromèdica a diferents empreses. En el terreny dels semiconductors i la microelectrònica, 

ha treballat en diversos departaments universitaris i en el Centre Nacional de Microelec-

trònica, del qual és director. També és membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de 

Barcelona. 

Ha rebut la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic de la Genera-

litat de Catalunya (1989) i el Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca (1998), i 

ha estat nomenat Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques de la République Fran-

çaise (1997).
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