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L’any 2000 va obtenir una distinció per a la recerca de la Generalitat de Catalunya en la 

modalitat d’investigadors reconeguts.

Per tot plegat, considerem que Albert Rossich és la persona més adequada per a 

ocupar la plaça d’història de la literatura catalana moderna convocada per la Secció 

Històrico-Arqueològica i pensem que la seva incorporació a l’Institut d’Estudis Catalans 

resultarà molt profitosa, tant per la seva vàlua personal com per la xarxa de col·laboradors 

que ha anat formant i que d’alguna manera podrem aprofitar en futurs projectes.

Text del senyor Josep Massot i Muntaner llegit pel senyor Manuel Jorba i Jorba en 

el Ple del dia 20 de gener de 2014 

Secció de Ciències Biològiques

Membres numeraris

Xavier Bonfill i Cosp

X  avier Bonfill i Cosp va néixer el 1957 a 

Planoles. Obtingué la llicenciatura en medicina i cirurgia a la Universitat Autònoma de 

Barcelona l’any 1980 i es doctorà en aquesta mateixa Universitat el 1993. Durant el perí-

ode 1985-1987 obtingué una beca Fullbright com a research fellow al Memorial Solan-

Kettering Cancer Center de Nova York, i el 1987 assolí el Màster en Salut Pública per la 

Universitat de Colúmbia de Nova York. El 2003 s’especialitzà en oncologia mèdica, 

medicina preventiva i salut pública.

 Memoria 2013-2014.indb   52 08/03/17   11:09



E
l

 P
l

E

53

Ha estat director del Servei d’Epidemiologia i Informació Clíniques al Consorci 

Hospitalari del Parc Taulí (1987-1999) i president de la Societat de Salut Pública de 

Catalunya i de Balears (1997-2000). 

Té l’acreditació com a professor titular per l’ANECA (2009). Actualment, des del 

2011, coordina el tercer cicle del Departament de Pediatria, d’Obstetrícia i Ginecologia, i 

de Medicina Preventiva de la UAB, on també és professor titular de medicina preventiva 

i salut pública en les assignatures d’epidemiologia (tercer curs), medicina preventiva i 

salut pública (sisè) i salut laboral (optativa de quart). És coordinador del màster interde-

partamental de recerca clínica aplicada en ciències de la salut de la Facultat de Medicina 

de la mateixa universitat, des del 2010, i professor del Màster en Salut Pública (UAB-UPF), 

des del 2007. 

És director del Centre Cochrane Iberoamericà, des del 1997; director del Servei 

d’Epidemiologia Clínica i Salut Pública de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, des del 

1999, i cap del Grup de Recerca en Epidemiologia Clínica i Serveis Sanitaris a la mateixa 

institució. 

Des del 2001, és president de l’Associació Col·laboració Cochrane Iberoamericana, 

amb convenis amb més de vint institucions sanitàries i acadèmiques d’Espanya i Llatino-

amèrica. El 2002 fou editor de la base de dades electrònica Biblioteca Cochrane Plus, la 

qual rep més de quatre milions de consultes anuals i té subscripció nacional per Espanya 

del Ministeri de Sanitat). I també dirigeix la revista Annals de Medicina, de l’Acadèmia 

de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears.

Per la seva trajectòria i personalitat tan destacades, que he resumit breument per 

a no allargar aquesta presentació, i per tots els mèrits reconeguts de Xavier Bonfill, em 

plau presentar la seva candidatura com a membre numerari adscrit a la Secció de Cièn cies 

Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans.

Text llegit pel senyor Jacint Corbella i Corbella en el Ple del dia 19 de maig  

de 2014

 Memoria 2013-2014.indb   53 08/03/17   11:09


