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at a Barcelona 11 de març de 1929. Es

doctorà cu medicina cl 1 00•'). i cl 1980 fou nomenat catedràtic de Patologia General i Pro-

pcdèntica Clínica de la l niversitat Autònoma de Barcelona. Des de 1982 és cap del Servei

de Medicina Interna de II lospital l niversitari Germans Trias i Pujol de Badalona.

Ha desenvolupat la seva activitat docent i investigadora en el camp de la medici

na interna. especialment en el de 1 endocrinologia. Les seves àrees principals de recerca

han estat I etiopatogènia de les endocrinopaties autoimnunitàries. la patologia tiroïdal i

l'obesitat mòrhida i les seves complicacions.

1 la estat president de I Acadèmia de Ciències Mèdiques de t .'atalunva i de Balears

(ACMCB) i vicepresident de la Societat Espanvola d Endocrinologia. i actualment presi

deix la Societat Espanvola per a l'Estudi de 1 Obesitat. Es membre de la Reial Acadèmia

de Medicina de Catalunva. de I Associació d Endocrinologia i Nutvició. de I Associació de

Medicina Interna. de la Societat Espanvola de Medicina Interna i de la Societat Interna

cional de Medicina Interna.

El l071 fou nomenat pel professor Rozman secretari general del Tratado depatolo

gia y clínica médicas. Ha dirigit les revistes Endocrinologia. òrgan de la Societat Espanvola

d Endocrinologia. i Annals de .Medicina. òrgan de 1 Acadèmia de Ciències Mèdiques de Ca

talunva i Balears. Ha estat també director executiu de la revista Medicina Clínicu. on ante

riorment havia estat nomenat secretari de redacció ( 19tH) pel professor A. Pedro-Pons: fou

també secretari de redacció i coautor de la part d endocrinologia del volum v del Tratado de

patologia médicu. dirigida pel mateix professor. Es autor de més de dos-cents setanta arti

cles i editor. autor o coautor de diversos llibres. principalment de temes d endocrinologia.

Ha guanvat el Premi Farreras Valentí. atorgat per la Societat Catalana de Medi

cina Interna de 1ACMCB. per la comunicació «Malaltia autoinunune» (curs 1978-

1979). i cl Premi de la Societat Catalana de Cardiologia pel treball Ijtdocarditis infecc-

ciosa experimental: paper del cateterisme cardíac en la patogènia de la malaltia. fet en

col•laboració amb uns altres autors (curs 1981-1982). El 1989 fou distingit amb la Me

dalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunva.


