
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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centre hospitalari St. Luke’s - Roosevelt treballa com a cap d’Endocrinologia, Diabetis i

Nutrició, i és director del Centre de Recerca sobre Obesitat de Nova York. El doctor Pi-

Sunyer també és senior attending physician a l’hospital St. Luke’s - Roosevelt i a l’Hos-

pital Presbiterià de Nova York.

Després d’obtenir el seu bachelor of arts el 1955 a l’Oberlin College, el doctor Pi-

Sunyer va completar la seva formació amb un MD al College of Physicians and Surgeons

de Colúmbia el 1959 i amb un MPH de la School of Public Health de la Universitat Har-

vard el 1963.

Va presidir el comitè de l’Institut Nacional de Cor, Pulmó i Sang dels Estats Units,

que va fer recerca i va definir les noves línies del Govern federal per a la prevenció i el

tractament de l’obesitat. Ha exercit de president de l’Associació Americana de Diabetis, la

Societat Americana de Nutrició Clínica i l’Associació Nord-americana per a l’Estudi de

l’Obesitat, i ha estat conseller de la Societat de Biologia i Medicina Experimentals. Ha es-

tat membre del Centre Internacional Fogarty, dels Instituts Nacionals de Salut, i membre

dels grups de treball en teràpia de nutrició mèdica i en requeriments diaris de macro-

nutrients de l’Institut de Medicina. El 2005 va formar part del Comitè Consultiu per a les

Guies Dietètiques dels Estats Units. Actualment és membre del Comitè Consultiu de

l’FDA Science Board.

El doctor Pi-Sunyer és membre distingit de nombroses societats mèdiques i acadè-

miques americanes. Ha dedicat més de vint-i-cinc anys de servei a l’Associació America-

na de Diabetis, de la qual ha estat president (1992-1993) i ha presidit nombrosos comitès

en els àmbits nacional, regional i local. També ha format part de nombrosos comitès de

l’Associació Americana del Cor, com a membre del Consell i del Comitè Executiu del Con-

sell de Nutrició i Activitat Física i com a president del Comitè d’Obesitat. La carrera del

doctor Pi-Sunyer l’ha dut més enllà de les fronteres dels Estats Units, començant amb la

seva formació postdoctoral a Anglaterra i a Nigèria amb beques en les àrees d’endocrino-

logia i nutrició clínica. El doctor Pi-Sunyer és reconegut com una autoritat internacional

en aquest camp, ja sigui com a membre, conferenciant, professor visitant o participant en

nombrosos comitès i comissions. Ha estat nomenat membre de nombroses societats

acadèmiques internacionals.

El 1993, l’Associació Americana de Diabetis el va guardonar amb la Banting Me-

dal for Service, i també ha rebut el premi de recerca Stunkard de l’Associació Nord-

americana per a l’Estudi de l’Obesitat.

Escriptor prolífic, el doctor Pi-Sunyer ha escrit més de tres-cents articles per a re-

vistes avaluades (peer-reviewed journals) i ha col.laborat en més d’un centenar de capí-

tols de textos mèdics. Des del 1994 ha estat editor associat de l’International Journal of
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Obesity, i des del 1995 fins al 2000 va ser editor d’Obesity Research. Actualment és edi-

tor associat d’Obesity Management. També és avaluador per a una vintena de revistes

professionals més.

La seva línia de recerca se centra primordialment en el metabolisme de carbo-

hidrats i lípids, l’obesitat i la diabetis.

Fins aquí he resumit l’extraordinari currículum científic del professor Pi-Sunyer,

però a més cal destacar un altre vessant de la seva personalitat que el fa especialment ido-

ni perquè sigui nomenat membre corresponent de la nostra institució. El doctor Francesc

Xavier Pi-Sunyer, nét d’August Pi i Sunyer, ha mantingut viva i activa la seva catalanitat

malgrat no viure a Catalunya des de la seva infantesa, en què va abandonar el nostre país

per marxar a l’exili amb la seva família després de la guerra.

Francesc Xavier Pi-Sunyer ha mantingut sempre un intens contacte universitari i

acadèmic amb Catalunya i ha tingut una gran disponibilitat per a venir al nostre país per

a diverses activitats científiques. Em plau recordar en aquest moment una anècdota que

revela un aspecte per a nosaltres tan important de la personalitat de Francesc Xavier Pi-

Sunyer. L’any 1996 vaig presidir a Barcelona un congrés internacional sobre obesitat al

qual van assistir prop de mil congressistes de molt diversos països. Francesc Xavier Pi-

Sunyer va ser convidat a fer la conferència inaugural i jo li vaig demanar que fes una

«transgressió». En un congrés internacional amb l’anglès com a llengua única, li vaig de-

manar que a l’inici de la conferència es dirigís a l’audiència en català, que expliqués la

seva història familiar de l’exili i que la seva llengua materna era el català, que era la llen-

gua pròpia de Barcelona i de Catalunya.

Com a reconeixement a aquesta fructífera col.laboració, Francesc Xavier Pi-

Sunyer ha rebut diversos guardons al nostre país, com el títol de doctor honoris causa per

la Universitat de Barcelona i el d’acadèmic d’honor de la Reial Acadèmia de Medicina.

Recentment ha acceptat participar en els actes del Centenari, el dia 15 de febrer,

amb una conferència en la jornada dedicada a August Pi i Sunyer i el primer laboratori

de fisiologia.

Per totes aquestes raons demano amb vehemència, en nom de la Secció de Cièn-

cies Biològiques, el vostre vot afirmatiu a la candidatura de Francesc Xavier Pi-Sunyer

com a membre corresponent de l’Institut d’Estudis Catalans.

Text presentat pel senyor Màrius Foz i Sala en el Ple del dia 18 de desembre de 2006
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