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M. Teresa Ferrer i Mallol 

N  ascuda a Barcelona l’any 1940, és doc-

tora en història medieval per la Universitat de Barcelona. Actualment és investigadora 

científica a la Institució Milà i Fontanals, del Consell Superior d’Investigacions Científiques 

(CSIC), i directora del Departament d’Estudis Medievals del mateix centre. Com a medie-

valista ha estudiat, principalment, les relacions polítiques i comercials entre els països de 

l’àrea mediterrània en l’edat mitjana; la navegació, la pirateria i el cors a la Mediterrània 

medieval; les minories islàmiques als estats de la Corona d’Aragó dins el context de les 

relacions entre cristians i musulmans a l’edat mitjana, i l’alienació de la jurisdicció local per 

part de la Corona i el retorn d’aquests llocs al patrimoni reial durant la baixa edat mitjana.

Fou assessora responsable d’història medieval catalana a la Gran enciclopèdia 

catalana i membre del Consell Assessor d’Arxius de la Generalitat de Catalunya (del 1981 

al 1984). Presideix la Secció Històrico-Arqueològica des del 2006, i és directora de les 

revistes Anuario de Estudios Medievales i Miscel·lània de Textos Medievals, de la Institució 

Milà i Fontanals del CSIC; membre del Comitè Editorial de la revista Estudis d’Història 

Medieval, de la Societat Catalana d’Estudis Històrics (filial de l’IEC); membre del Comi-

tè Científic del Centro de Estudios Mudéjares, de l’Instituto de Estudios Turolenses; mem-

bre de la Comissió Permanent dels Congressos d’Història de la Corona d’Aragó; membre 

de l’Editorial Board d’International Medieval Bibliography (Universitat de Leeds), i 

membre del Comitè Científic del Centro Studi per la Storia del Notariato Genovese Gior-

gio Costamagna. 

D’altra banda, és autora, amb Arcadi García i Sanz, del llibre Assegurances i can-

vis marítims medievals a Barcelona, que obtingué el Premi Ferran Armengol i Tubau de 

l’IEC (1974). Ha publicat, entre nombroses publicacions, Els sarraïns de la Corona cata-

lano-aragonesa en el segle xiv. Segregació i discriminació (1987), la frontera amb l’Islam 

en el segle xiv. Cristians i sarraïns al País Valencià (1988), les aljames sarraïnes de la 

governació d’Oriola en el segle xiv (1988), Corsarios castellanos y vascos en el Mediterráneo 

medieval (2000), Entre la paz y la guerra. la Corona Catalano-aragonesa y Castilla en 
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la Baja Edad Media (2005) i Fuentes documentales para el estudio de los mudéjares 

(2005). També ha tingut cura de l’edició de C. Marinescu, la politique orientale d’Alfon-

se V d’Aragon, roi de Naples (1416-1458), i de Ferran Soldevila, Pere el Gran (publicades 

per l’IEC), així com de les actes del seminari L’expansió catalana a la Mediterrània a la 

baixa edat mitjana. 

Secció de Ciències Biològiques

Francesc Asensi i Botet

N  ascut a Benifaió (Ribera Alta) l’any 1939, 

és doctor en medicina i cirurgia. La seva especialitat és la pediatria i puericultura, sobretot 

en relació amb les malalties infeccioses. Ha fet estades d’investigació i ampliació d’estudis 

a centres d’Alemanya (Universitat Bavaresa Julius Maximilian de Würzburg i Centre Infantil, 

de Munic). És membre de la Societat Valenciana de Pediatria, de l’Associació Espanyo- 

la de Pediatria, del Col·legi Internacional de Pediatria, de la Societat Espanyola de Malalties 

Infeccioses i Microbiologia Clínica, de l’European Society for Pediatric Infectious Diseases, 

de la Societat Llatinoamericana d’Infectologia Pediàtrica i de la World Society of Pediatric 

Infectious Diseases. És autor de treballs d’investigació publicats en revistes d’Europa i 

Amèrica. Ha traduït llibres de l’alemany, l’anglès, el francès i l’italià. Ha estat Premi Josep 

Espasa de la revista Saó pels treballs que va escriure en català sobre temàtica religiosa,  

el 1985, amb Aspectes ètics de les actituds personals davant la qüestió nacional. Fou pre-

sident del VII Congrés de Pediatres de Llengua Catalana (1998). És cap de la Secció 

d’Infectocontagiosos de l’Hospital Infantil Universitari La Fe, de València, i professor 

associat de pediatria de la Facultat de Medicina de la Universitat de València.
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