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Jesús Andrés García Sevilla

É  s doctor en medicina i cirurgia per la 

Universitat Autònoma de Barcelona. Ha desenvolupat l’activitat investigadora en neuroci-

ència a la Universitat de Göteborg (Suècia, 1976-1978), al Synthelabo Recherche (França, 

1978-1979), a la Universitat de Michigan (EUA, 1979-1981) i a la Universitat de Ginebra 

(Suïssa, 1998-2003). Fou catedràtic de farmacologia a la Facultat de Medicina de la Uni-

versitat del País Basc (1983-1991) i ocupa la mateixa càtedra a la Universitat de les Illes 

Balears. Ha estat president de la Societat Espanyola de Farmacologia i vocal de la Junta 

Directiva de la Societat Espanyola de Toxicomanies. És membre de la Societat Espanyola 

de Neurociència i de la Societat Internacional de Neuroquímica. S’ha centrat en la farma-

cologia dels receptors sinàptics i en l’estudi de les bases biològiques de la depressió endò-

gena i l’addicció a opiacis. Ha publicat nombrosos articles d’investigació bàsica i clínica.

Joandomènec Ros i Aragonès

É  s doctor en biologia per la Universitat de 

Barcelona, on és catedràtic emèrit d’ecologia. Ha dirigit el Departament d’Ecologia d’aques-

ta universitat i de la Universitat de Múrcia. Els seus principals àmbits de recerca són la 

biologia i l’ecologia d’organismes i comunitats bentònics marins, aspectes sobre els quals 
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ha publicat més d’un centenar d’articles i una dotzena de llibres. També ha treballat en la 

conservació de la natura i l’ecologia general. Fou director del grup de recerca consolidat 

Ecologia del Zoobentos Marí, de la Universitat de Barcelona, i actualment forma part del 

Marine Biodiversity Conservation Group, també consolidat. Va coordinar la Càtedra UNES-

CO de Medi Ambient i Desenvolupament Durable de la Universitat de Barcelona, i partici-

pa en el Consell de Protecció de la Natura de la Generalitat de Catalunya, del qual és 

president des del 2010. Ha dirigit el programa de ciències del mar de la Universitat de la 

Mediterrània. Ha estat director del programa Estratègia catalana per a la conservació i l’ús 

sostenible de la diversitat biològica (IEC i Generalitat de Catalunya) i rector de la Univer-

sitat Catalana d’Estiu (2001-2008 i 2015). Ha rebut la Medalla Narcís Monturiol al mèrit 

científic i tecnològic de la Generalitat de Catalunya (2006). Ha estat secretari general 

(2005-2009) i vicepresident (2009-2013) de l’IEC, i n’és president des del 2013.

Miquel Vilardell i Tarrés

É  s doctor en medicina per la Universitat de 

Barcelona; catedràtic de medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona —va ser 

vicedegà i degà de la Facultat de Medicina—, i des del 2001, vicerector de Relacions amb 

les Institucions Sanitàries. Dirigeix el Servei de Medicina Interna de l’Hospital Universi-

tari Vall d’Hebron, on coordina la Unitat d’Investigació en Medicina Interna, i presideix 

el Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari del Govern de 

la Generalitat. Té més de dues-centes cinquanta publicacions en revistes indexades en el 

Science Citation Index i ha dirigit més de cinquanta tesis doctorals. És membre del Consell 

Català d’Especialitats Mèdiques i de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Ha 

presidit el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (2010-2014) i la comissió nomenada 

per la Conselleria de Salut per a emetre un informe sobre el control de la despesa sanitària, 

vinculat al seu nom. Ha rebut el Premi Pere Farreras Valentí (1978), de l’Acadèmia de 
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