
Michel Delseny

l doctor Michel Delseny neix a París el

17 de juny de 1945 d’una família procedent de la Cerdanya. Estudia a la Universitat de

París, on rep una maîtrise en ciències naturals (biologia i fisiologia vegetal) l’any 1968 i

un diplôme d’études approfondies (citologia i morfogènesi vegetal) el 1969. Des d’aquell

moment s’interessa per la recerca sobre les bases cel.lulars i moleculars del desenvolupa-

ment vegetal. Després d’un curt període com a professor a l’École Normale Supérieure de

Saint Cloud es trasllada a Perpinyà, on fa la seva tesi doctoral. La Universitat de Perpinyà

depenia encara de Montpeller, i és en el marc d’aquesta universitat on presenta la seva tesi

doctoral de biologia molecular vegetal, una de les primeres de França en aquest tema,

l’any 1977. Deixant de banda estades postdoctorals a l’estranger, ha desenvolupat la part

essencial de la seva carrera en una unitat de recerca conjunta CNRS - Universitat de Per-

pinyà, on ha creat i dirigit un dels grups de genètica molecular vegetal més destacats de

França. És membre corresponent de l’Académie des Sciences de París i de l’Academia Eu-

ropaea i fellow de l’AAAS americana. Ha publicat més de cent vuitanta articles científics

en revistes internacionals entre les quals destaquen les principals revistes del camp de la

biologia molecular de plantes i generals com Nature, Journal of Molecular Biology o Jour-

nal of Biological Chemistry. Ha tingut responsabilitats en diferents instàncies científiques

de França i Europa. És en l’actualitat president del Comitè Científic d’Agronomia i Eco-

logia de l’Agència Nacional de Recerca francesa. És una persona que ha reconegut molt

aviat la importància de la recerca a l’est d’Àsia, on ha estat enviat pel CNRS en missió de

col.laboració.

Cal destacar tres fets que fan Michel Delseny especialment apropiat com a mem-

bre corresponent de l’IEC. Un d’ells és que ha aconseguit formar una unitat de recerca en

genètica molecular vegetal d’abast europeu i ho ha fet dins de la Universitat de Perpinyà,

que té un dels laboratoris de recerca més importants, i ha fet d’aquesta universitat de la

Catalunya del Nord un punt d’excel.lència excepcional d’importància europea dins d’a-

quest camp. Cal recalcar per tant que el seu treball ha posat Perpinyà, capital de la Ca-

talunya del Nord, en el mapa de la biologia molecular europea. El segon aspecte és la seva
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relació intensa amb els grups de recerca del mateix camp de Barcelona. Va ser director

d’un dels pocs laboratoris europeus associats CNRS-CSIC que ha creat vincles estrets en-

tre els grups de genètica molecular vegetal dels dos costats dels Pirineus. Ha acollit en el

seu laboratori estudiants i postdoctorals de Barcelona i estudiants i postdoctorals de Per-

pinyà han vingut a treballar a Barcelona. Va ser copresident del Congrés Internacional de

Biologia Molecular de Plantes que es va celebrar a Barcelona l’any 2003 i ha estat mem-

bre de la Societat Catalana de Biologia des de fa més de deu anys. Ha estat treballant re-

centment en la coordinació del Genopole de Montpeller amb les iniciatives de Barcelona

en el marc de la idea de l’Euroregió. El tercer aspecte, no menys important, són els seus

vincles familiars amb la Cerdanya, que ha mantingut sempre. Ha reconstruït una casa fa-

miliar a Bolquera, des d’on passeja per les nostres muntanyes sempre que en té ocasió. És

un profund coneixedor del Pirineu català i de la seva flora.

Des de la Secció de Ciències Biològiques pensem, doncs, que tant per l’excel.lència

del treball científic que ha dut a terme a Perpinyà els darrers vint-i-cinc anys i que ha

permès de mantenir-hi un pol d’importància internacional, com per les seves constants i

intenses relacions amb la Catalunya del Sud i pels seus lligams personals amb la Cerda-

nya, ens plaurà molt tenir Michel Delseny com a membre corresponent.

Text presentat pel senyor Pere Puigdomènech i Rosell en el Ple del dia 18 de

desembre de 2006

F. Xavier Pi-Sunyer

rancesc Xavier Pi-Sunyer va néixer a

Barcelona l’any 1933, té la ciutadania nord-americana i resideix a Nova York.

En l’actualitat, Francesc Xavier Pi-Sunyer és professor de medicina al College of

Physicians and Surgeons de la Universitat de Colúmbia i professor de fisiologia aplicada

al Teachers College d’aquesta mateixa universitat, tots dos a la ciutat de Nova York. Al
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