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Secció de Ciències Biològiques

Membres numeraris

Jordi Camí Morell

J  ordi Camí Morell va néixer a Terrassa  

el 1952. La Secció de Ciències Biològiques desitja presentar la seva candidatura com a 

membre de l’Institut d’Estudis Catalans. 

Jordi Camí és doctor en medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 

catedràtic de farmacologia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i director del Parc de 

Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) i de la Fundació Pasqual Maragall.

Jordi Camí es va interessar ben aviat en la farmacologia clínica. Així, ben acabada 

la carrera de medicina, en la qual obtingué el títol de farmacòleg professional, va ser re-

conegut com a metge especialista en farmacologia clínica. Va començar treballant en 

l’entorn del doctor Josep Laporte i va dirigir la seva recerca cap a la farmacologia de les 

drogues d’abús, temàtica sobre la qual va publicar un bon nombre d’articles, va dirigir 

tesis doctorals i va obtenir projectes de recerca durant més de trenta anys. L’any 1984 va 

ser nomenat professor titular de farmacologia de la UAB, catedràtic de la mateixa univer-

sitat l’any 1993 i de la UPF l’any 1997. Va obtenir la Medalla Narcís Monturiol de la 

Generalitat de Catalunya l’any 2000.

A banda de la seva activitat en l’àmbit de la farmacologia, el doctor Jordi Camí va 

ser un dels iniciadors de la recerca en bibliometria en els àmbits de la recerca biomèdica, 

àrea en la qual ha fet recerca i n’ha publicat els resultats des de 1991. Ha reconegut tam-

bé la importància de l’ètica en la pràctica científica i ha estat promotor del primer Codi 

de bones pràctiques científiques, que va ser aprovat a casa nostra l’any 2001, i de la di-

vulgació de la ciència com a editor de la revista Quark.
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Cal destacar-ne, també, l’activitat de gestió de la recerca. El doctor Camí va co-

mençar com a director de l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica de Barcelona (IMIM) 

l’any 1985 i ha continuat com a fundador del PRBB, un dels espais de recerca biomèdica 

més destacats de casa nostra. En aquest entorn va promoure el grau de biologia humana 

de la UPF i, posteriorment, el de medicina, conjuntament amb la UAB. Recentment, ha 

estat el promotor de la Fundació Pasqual Maragall, una institució sense ànim de lucre 

dedicada a la memòria i a les patologies relacionades.

De la informació anterior es pot deduir que el doctor Jordi Camí ha tingut una 

recerca destacada en el seu àmbit acadèmic, la farmacologia, però que s’ha interessat 

també en aspectes de la recerca biomèdica com la bibliometria o l’ètica de la recerca. I ha 

estat una persona clau en la promoció d’iniciatives institucionals que estan marcant el 

present de la recerca a casa nostra.

Per aquestes raons, la Secció de Ciències Biològiques desitja presentar la seva 

candidatura amb la convicció que contribuirà al conjunt de les activitats que són pròpies 

de l’IEC.

Text llegit pel senyor Xavier Bellés i Ros en el Ple del dia 21 de setembre de 2017

Cèlia Marrasé Peña

C  èlia Marrasé Peña va néixer a Barcelona 

el 1957. És investigadora científica de l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona (ICM-

CSIC) des de 1997. Va cursar la llicenciatura de ciències biològiques a la Universitat  

de Barcelona, compaginant els estudis amb el treball en una oficina. Va obtenir el grau de 

llicenciatura l’any 1981, amb una tesina, dirigida pel doctor Ramon Margalef, sobre la 

relació entre la diversitat i la connectància amb peces de mecano (Marrasé, 1981, El con-
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