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titulars del CSIC i un altre és professor de recerca de la Institució Catalana de Recerca i 

Estudis Avançats (ICREA). 

Text llegit pel senyor Xavier Bellés i Ros en el Ple del dia 19 de maig de 2014

M. Teresa Estrach i Panella

M  aria Teresa Estrach i Panella va néixer 

a Girona el 1950. Es va llicenciar en medicina, amb premi extraordinari de titulació, a la 

Universitat de Barcelona (UB) (1973), s’especialitzà en dermatologia (1976) i obtingué el 

doctorat amb la qualificació d’excel·lent cum laude (1978).

Sempre ha tingut una activitat assistencial vinculada com a especialista de derma-

tologia a l’Hospital Clínic de Barcelona, primer com a metge adjunt (1979) i des del 1996 

en les diferents categories que contempla la carrera professional de l’Hospital: especialis-

ta sènior, consultora i consultora sènior. Des de l’any 2008, ocupa el càrrec de cap del 

Servei de Dermatologia.

Pel que fa a la seva activitat docent, ha estat professora associada (1976-1984), 

professora titular (1984-2003) i catedràtica de dermatologia (des del 2003) de la Facul-

tat de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB). Durant aquests anys ha impartit 

docència de pregrau i de doctorat, tant a la UB com en altres universitats (Universitat 

Autònoma de Barcelona, Universitat de Còrdova, Universitat de València, Universitat del 

País Basc); ha coordinat cursos de postgrau i màsters, i ha dirigit més de deu treballs per 

a l’obtenció del Diploma d’Estudis Avançats (DEA) i sis tesis doctorals.

Maria Teresa Estrach és membre del Grup d’Innovació Docent de la Facultat i ha 

participat en l’organització o com a ponent en les Jornades de Docència de la Facultat de 

Medicina —realitzades anualment des de l’any 1995— i en diversos congressos i reunions 
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de societats d’educació mèdica: Sociedad Española de Educación Médica (SEDEM) i An 

International Association for Medical Education (AMEE). Com a degana de la Facultat 

de Medicina, va organitzar i va presidir l’Annual Conference of the Association of Medical 

Schools in Europe de l’any 2008.

Ha estat membre de l’Association of Medical Schools in Europe (AMSE) entre els 

anys 2002 i 2008. Des de l’any 2002 pertany a l’AMEE i és fundadora i coordinadora del 

Grupo de Profesores y Docentes de la Academia Española de Dermatología y Venereología. 

Ha publicat diversos treballs relacionats directament amb la docència en revistes d’àmbit 

nacional i internacional.

La seva principal línia d’investigació s’ha centrat en les neoplàsies limfoides cu- 

tànies. Ha publicat més de cent articles en revistes amb factor d’impacte (amb 706 cita-

cions, una mitjana de citació per any de 24,34, un índex h de 13 i un factor d’impacte total 

de 190.135), i 41 articles en revistes sense factor d’impacte. A més, és autora de catorze 

capítols de llibres, catorze monografies i un llibre de divulgació dermatològica.

Des de l’any 1991 ha desenvolupat com a investigadora principal cinc projectes 

competitius nacionals i quatre projectes autonòmics, i ha participat com a investigadora 

col·laboradora en sis projectes competitius nacionals. A més, ha estat investigadora res-

ponsable de sis projectes de recerca de Premis Final de Residència.

És investigadora de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer dins 

l’àrea d’Oncologia i Hematologia, i, des de l’any 1998, investigadora principal i coordinadora 

de la Xarxa Temàtica de Limfomes de Catalunya, que agrupa sis institucions sanitàries.

Ha participat en més de dos-cents congressos nacionals i internacionals, en els quals 

ha estat convidada a impartir ponències en diverses ocasions. Pertany a l’European So- 

ciety of Dermatology Research, al grup Cutaneous Lymphoma de l’European Organisa- 

tion for Research and Treatment of Cancer i al Comitè de la International Society Cuta-

neous Lymphoma.

És avaluadora de projectes d’investigació del Programa de Promoció de la Inves-

tigació Biomèdica i en Ciències de la Salut del Ministeri de Sanitat i Consum - Instituto de 

Salud Carlos III; de l’Agencia Nacional Evaluadora de Proyectos, i de l’Agència de Gestió 

d’Ajuts Universitaris i de Recerca.

D’altra banda, ha participat com a experta en el programa d’acreditació de pro-

fessors titulars i de catedràtics de l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acre-

ditación (2008-2009, 2011-#), i ha sigut vocal de la Comissió d’Acreditació per a l’accés 

al cos de catedràtics d’universitat - Ciències de la Salut (2009-2011). Des del passat mes 

de juny és presidenta de la Comissió de Ciències Mèdiques i de la Salut d’Avaluació del 

Professorat, de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
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Ha realitzat activitats de gestió en diferents càrrecs de la Facultat de Medicina de 

la UB: secretària del Departament de Medicina (1998-1994), vicedegana (1995-2001), 

degana (2001-2008) i és membre del Claustre de la Universitat des de fa anys.

Des de l’any 2007 és una de les dues representants a la Secció de Dermatologia de 

l’European Union of Medical Specialists, elegida per l’Academia Española de Dermatolo-

gía y Veneorología. També ha participat en diferents activitats relacionades amb l’igualtat 

de gènere; aquest any ha sigut ponent convidada a les jornades sobre la situació profes - 

sional de la dona metge a Catalunya organitzades pel Col·legi Oficial de Metges de Barce-

lona (COMB) dins l’any 2013, dedicat a la doctora Dolors Aleu i Riera.

Entre altres reconeixements ha estat guardonada amb el Premi a l’Excel·lència 

Professional, atorgat pel COMB (2009), i ha estat nomenada membre honorària de la 

North American Clinical Dermatologic Society (2013).

Text llegit pel senyor Jacint Corbella i Corbella en el Ple del dia 19 de maig de 2014

Joan Ramon Laporte i Roselló

J  oan Ramon Laporte i Roselló va néixer 

a Barcelona el 1948. Es llicencià en medicina el 1970 (UB) i es doctorà el 1974, per la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb premi extraordinari. Actualment és 

catedràtic de farmacologia de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB), 

amb docència a la unitat de la Vall d’Hebron, on és cap del Servei de Farmacologia Clí-

nica de l’Hospital Universitari (especialista en farmacologia clínica, Ministeri de Sanitat, 

1983). 

La seva dedicació a la docència és continuada des del 1970, any en què entrà com 

a professor ajudant de classes pràctiques de farmacologia a la UAB, on posteriorment va 
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