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REIAL ACADÈMIA EUROPEA DE DOCTORS 

 
PROGRAMA DE GOVERN 2021-2026 

 
CANDIDATURA PRESIDIDA PEL DR. ALFREDO ROCAFORT NICOLAU 

 
 
0. INTRODUCCIÓ 

 
El present programa representa un elaborat equilibri entre la cuidada selecció i 
millora de les activitats desenvolupades durant els últims vuit anys i un canvi 
necessari, conseqüència de l’adaptació a nous escenaris, la resposta a 
demandes emergents i la interiorització del valor transversal que encoratja la 
nostra feina i traspassa la nostra forma de fer en tots els àmbits: l’aspiració a 
l’excel·lència. 
 
 
1. PLA ESTRATÈGIC 
 
1.1. Presentació 
 
Comptant amb les entusiastes aportacions d’un nodrit nombre de membres de 
la RAED i el resultat del diàleg intens i personal entre els integrants de la Junta 
de Govern i els Acadèmics, malgrat les dificultats de tota mena que han marcat 
aquest últim any, s’han adoptat els nous lema, visió, missió i valor que 
s’indiquen a continuació: 
 
LEMA 

 
Humani nihil a nobis alienum 
Res humà no m’és aliè 
 
VISIÓ 

 
Som una Reial Acadèmia caracteritzada per la seva vocació europeista, 
projecció internacional i enfocament interdisciplinari, a més de pel compromís 
amb la identificació dels reptes vitals del futur i amb la cerca de les seves 
respostes. 
 
MISSIÓ 

 
La Reial Acadèmia Europea de Doctors manifesta el seu compromís amb la 
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ciència, el progrés sostenible i la difusió del coneixement, convertint-se en un 
fòrum de referència europeu i internacional en el qual, amb esperit 
humanista i enfocament interdisciplinari, es dialogui amb llibertat i s’avaluïn 
amb independència respostes efectives als més rellevants reptes vitals de 
futur per formar al seu respecte criteris i estats d’opinió orientats a l’acció. 
 
VALOR 

 
L’aspiració a l’excel·lència. 
 
Conseqüència de l’anterior i com a mostra visible del tan il·lusionant com ferm 
compromís adquirit amb aquestes declaracions, es redissenyarà l’escut de la 
nostra Acadèmia per a incorporar-hi el nostre nou lema. 
 
 
1.2 . Procés de Planificació Estratègica: següents passos 
 
La visió i missió proporcionen el marc per al treball de les comissions temporals 
següents que, integrades en el seu conjunt per més d’un centenar d’Acadèmics, 
proporcionaran l’orientació i el focus per als canvis i els projectes estratègics 
que han de caracteritzar el proper mandat: 
 
Organització      Dr. Joan Francesc Pont Clemente 
Relacions Interdisciplinàries de Seccions  Dra. M. Àngels Calvo Torras 
Comunicació      Dr. Xabier Añoveros Trias de Bes 
Actuació sobre els Reptes Vitals   Dr. Aldo Olcese Santonja 
Cooperació i Relacions Institucionals Dra. Teresa Freixes Sanjuán i 

Dr. José Ramón Calvo Fernández 
 
Havent-se identificat ja una llista temptativa dels temes a tractar per cadascuna 
d’aquestes Comissions s’està estudiant en aquests moments la millor manera 
de coordinar el desenvolupament de la seva activitat per aconseguir que resulti 
el més participativa i productiva possible. 
 
2. COMUNICACIÓ 
 
2.1. RAED.academy 
 
Durant el període comprès entre 2015 i 2020, el lloc web de l’Acadèmia ha 
mostrat una evolució positiva, amb la incorporació de nous continguts i 
apartats en funció de les necessitats de cada moment, adoptant una estructura 
intuïtiva i un disseny atractiu que convida a la vegada que facilita la seva 
utilització. 
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El lloc web de la RAED constitueix un portal en el qual es troba informació 
relativa a notícies, estudis, vídeos, articles originals, entre d’altres. També 
inclou un gran repositori fotogràfic i audiovisual, que recull l’activitat realitzada 
i que es troba obert i al servei de la societat de forma permanent. 
 
Les estadístiques de Google Analytics de la web a finals de l’any 2020 indiquen 
que la mitjana de trànsit anual s’ha situat al voltant dels 285 visitants diaris, 
distribuïts en un 52,6 % i 47,4 %, respectivament, entre els accessos realitzats 
des d’Espanya i des de la resta dels països del món. L’objectiu a curt termini és 
que la diversitat i la qualitat de la informació disponible a la web generin un 
efecte multiplicador que alimenti el creixent interès i confirmi la rellevància de 
les activitats que realitza la nostra Acadèmia. La meta traçada per aquesta 
candidatura és aconseguir que en el transcurs del pròxim mandat es dupliqui el 
trànsit anual de visitants. 
 
2.2. Xarxes socials 
 
L’Acadèmia compta amb perfils a les xarxes socials Facebook, Instagram, 
LinkedIn, Twitter i YouTube. 
 
Al principi, la gestió de les xarxes socials es va limitar fonamentalment a 
anunciar i difondre els actes que es realitzaven al si de la RAED. Arran del 
període corresponent a la pandèmia per la COVID-19, es va decidir incrementar 
aquest abast inicial dissenyant un pla de comunicació digital amb l’objectiu de 
donar a conèixer a la societat els principals continguts que genera la nostra 
Institució. 
 
En aquests últims mesos s’ha incrementat el nombre de seguidors en xarxes 
socials i l’objectiu a curt termini és augmentar de manera sostinguda el nombre 
de persones que segueixen els diferents perfils d’aquesta Reial Acadèmia. 
 
2.3. Newsletter 
 
En el moment d’escriure aquestes línies, el nombre de newsletters setmanals 
publicades arriba a les 225, corresponent la primera edició al 10 de juliol de 
2015, havent estat editades ininterrompudament. Les notícies recollides durant 
aquest període superen ja els dos milers. 
 
La informació en línia de la RAED obeeix a un rigorós procés de selecció de les 
notícies que són valorades en funció de la seva rellevància pels experts 
assignats. Un cop publicades al blog de notícies de la pàgina web, es publiquen 
a la newsletter de l’Acadèmia. 
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Aquest butlletí s’ha consolidat com un canal de comunicació que és rebut 
setmanalment per més de 5.000 subscriptors de diversos àmbits del 
coneixement, nacional i internacional, i amb un alt nivell de fidelització i 
capacitat de prescripció. 
 
Aquesta candidatura té com a objectiu seguir mantenint i publicant de manera 
periòdica la newsletter, procurant recollir les notícies més destacades de les 
activitats de la Institució i dels seus Acadèmics. 
 
 
2.4. Diàlegs Acadèmics per a una Nova Era 
 
L’Institut de Cooperació Internacional (ICI) de la RAED vol presentar als 
Acadèmics un nou projecte que pretén, fins i tot en aquests temps tan 
complexos i incerts, seguir donant testimoni de la nostra iniciativa, 
compromís i voluntat de col·laboració amb tots aquells que també esperen 
que el nostre treball sigui motiu per a la reflexió, el debat i la trobada. 
 
El projecte consisteix en el fet que, l’últim dijous no festiu de cada mes, un 
Acadèmic dictarà una conferència de mitja hora, amb altres tants minuts de 
col·loqui, sobre el tema d’interès general que triï, prioritzant l’actualitat del 
contingut i la interdisciplinarietat en l’enfocament. Això es farà mitjançant 
la plataforma ‘Zoom’ de l’Acadèmia, per facilitar l’intercanvi i el contrast 
d’idees entre els Acadèmics participants a través d’un xat moderat, ja que 
l’accés en connexió directa estarà reservat només a ells. El públic interessat 
podrà seguir els Diàlegs Acadèmics per a una Nova Era a través del canal de 
YouTube de la RAED. 
 
 
2.5. RAED TV 
 
Liderat també per l’ICI, es llançarà el nou projecte de RAED TV, per mitjà del 
qual es pretén desenvolupar gradualment una programació, oberta i amb 
vocació de continuïtat, a través dels canals de l’Acadèmia i que estarà 
integrada per conferències, debats i sessions monogràfiques curtes, amb 
uns continguts que es puguin anunciar anticipadament i que permetin 
ampliar el públic objectiu al qual dirigim els nostres esforços divulgatius i 
científics. 
 
 
 
 



pág. 5 
 

3. PUBLICACIONS 
 
3.1. Col·lecció Reial Acadèmia Europea de Doctors 
 
El material científic que compon aquesta col·lecció està elaborat directament 
pels Acadèmics, que el comparteixen i presenten a la resta de membres i al 
públic en general, en el moment solemne del seu ingrés a la RAED. 
 
Amb aquesta col·lecció, iniciada l’any 1992, la Reial Acadèmia Europea de 
Doctors, a més de reconèixer l’activitat científica dels seus integrants, compleix 
amb el seu compromís de difondre el coneixement, aconseguint un equilibri 
entre el saber acadèmic i la seva difusió, és a dir, un diàleg continu entre la 
RAED i la societat. 
 
L’Acadèmia continuarà publicant i ampliant aquesta col·lecció amb l’ingrés de 
nous Acadèmics numeraris, d’honor i corresponents. 
 
 
3.2. Revista Tribuna Plural 
 
Va ser l’any 2014 quan l’Acadèmia va posar en marxa la publicació 
periòdica de la Revista Tribuna Plural dedicada a la difusió dels treballs 
científics dels Acadèmics. Ha estat un valuós instrument de recopilació de 
tota l’activitat científica que s’ha anat generant a la RAED amb l’esdevenir 
dels cursos acadèmics. 
 
Al llarg del període 2014-2018, s’han publicat un total de 270 articles, 
escrits majoritàriament per Acadèmics de la RAED (77 %), donant cabuda 
també a altres experts reconeguts que, com a convidats, han compartit les 
seves ponències amb la nostra comunitat (23 %). 
 
La Revista Tribuna Plural està integrada fins al moment per 18 números que 
es poden consultar íntegrament a la web de l’Acadèmia. D’aquest text 
s’inclouen també quatre números monogràfics: 
 

 Monogràfic Núm. 1: I Acte Internacional: Global Decision Making – 
Barcelona, 8 a 11 de juliol de 2014. 
 

 Monogràfic Núm. 2: II Acte Internacional: Investigació, Innovació i 
Desenvolupament Regional – Torreón, Coahuila i Gómez Palacio, 
Durango, Mèxic, 14 a 16 d’octubre de 2015. 
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 Monogràfic Núm. 3: III Acte Internacional: Congrés Europeu 
d’Investigacions Interdisciplinàries. L’evolució de la Ciència en el segle 
XXI – Països Bàltics, 15 a 22 de juliol de 2017. 

 
 Monogràfic Núm. 4: IV Acte Internacional: Congrés Europeu 

d’Investigacions Interdisciplinàries: Ciència, Ètica i Humanisme – 
Acadèmia Pontifícia de les Ciències, Roma 2019, i Països de la 
Mediterrània, 11 al 18 de juliol de 2018. 
 

A partir d’aquest últim monogràfic, la Revista Tribuna Plural s’ha dedicat a 
recollir totes les comunicacions científiques realitzades en els Congressos i 
Trobades, nacionals i internacionals, organitzats per l’Acadèmia: 

 
 Monogràfic Núm. 5: Trobada Científica Multidisciplinària de caràcter 

Interactiu: I Simposi Internacional de Ciència i Coneixement – Caldes de 
Malavella (Girona), 15 a 17 de febrer de 2019, i Laguardia (La Rioja), 24 a 
26 de maig de 2019. 

 
 Monogràfic Núm. 6: Plataforma d’Interculturalitat: Interacció de 

coneixement científic multidisciplinari. Trobada Científica Internacional a 
Budapest: L’Europa dels ciutadans versus l’Europa dels Estats. Els reptes 
del segle XXI per a la ciència – Budapest, 22 al 25 de setembre de 2019, i 
Conferències d’Estudis Científics per al Món Actual – Caldes de Malavella 
(Girona), 28 de febrer a l’1 de març de 2020. 

 
 
3.3. Diari Tribuna Plural 
 
El Diari Tribuna Plural és una finestra oberta al món –no només acadèmic– en 
la qual s’aborden assumptes molt presents en el debat científic i social i de 
rellevància estratègica. Diari Tribuna Plural pretén mostrar a la societat les 
activitats de la Reial Acadèmia i donar a conèixer els variats perfils de les 
persones que, amb independència del seu àmbit d’actuació, estan 
compromeses amb un món més just i sostenible. Aquest diari es distribueix en 
format imprès i digital als líders de les institucions, organitzacions i entitats que 
contribueixen a configurar el futur de la nostra societat. 
 
Fins a finals de 2020 s’han publicat tres números del Diari Tribuna Plural. L’any 
2021 se seguirà aprofundint en la qualitat dels reportatges i en el rigor i 
atractiu del tractament periodístic dels temes. Diari Tribuna Plural pretén 
erigir-se en mitjà d’influència i promoció de l’anàlisi crítica, convertint-se en 
una resposta i en un repte intel·lectual de i per a la nostra Institució. 
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3.4. Altres publicacions 
 

 Reial Acadèmia Europea de Doctors. Un període renovador 2012-2020 
 

Aquesta obra col·lectiva recull, a la manera d’uns annals, tota l’activitat 
realitzada per l’Acadèmia durant el període 2012-2020: 
 

- Comunitat acadèmica, 
- Òrgans de govern i equip executiu, 
- Relacions de l’Acadèmia amb altres institucions, 
- Activitats acadèmiques, 
- Divulgació del coneixement i notorietat de la RAED en la 

societat, 
- Gestió econòmica, 
- Societat civil i projectes de la RAED, 
- Fundació Pro Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 

1914, i 
- Planificació estratègica per al període 2021-2025. 

 
El conjunt de tot el que es presenta en aquesta obra, evidentment, no hagués 
estat possible sense la participació activa i generosa de tots els Acadèmics que 
de forma voluntària i entusiasta han col·laborat en la seva preparació. 
 

 2021 Reptes Vitals per a una Nova Era 
 
En aquest llibre, previsiblement de caràcter anual, destacades personalitats de 
l’Acadèmia o vinculades a la mateixa analitzen en profunditat i amb rigor temes 
diversos des del fil conductor que representen aquests reptes als quals, com a 
societat i individualment, ens enfrontem i als quals, des d’una institució com la 
nostra, creiem fermament estar obligats a contribuir, convidant a la reflexió, 
cercant respostes i fins i tot oferint solucions. 
 
En l’actualitat ja s’han iniciat els treballs preparatoris per al llançament del 
projecte: 2022 Reptes Vitals per a una Nova Era. 
 

 Volum monogràfic sobre la COVID-19 
 
S’està fent una recopilació ordenada de les publicacions realitzades pels 
Acadèmics al llarg del període més àlgid de la pandèmia. El projecte consisteix 
en compilar i comentar els diferents articles publicats tant a la web de la RAED 
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com en altres fonts documentals, a més de mostrar l’intens treball realitzat pels 
Acadèmics –hi ha recopilats gairebé 180 articles de temes relacionats amb la 
COVID-19–, i que posa a disposició de qualsevol estudiós interessat un element 
de gran valor documental, interdisciplinari i d’enorme actualitat sobre els 
diversos prismes des dels quals es pot estudiar aquesta pandèmia. 
 
 
4. RELACIONS INTERACADÈMIQUES I INSTITUCIONALS 
 
Un objectiu primordial que la Junta de Govern de la RAED es va traçar va ser 
l’establiment de convenis amb institucions de prestigi acadèmic, científic o 
professional, alineades en el compliment de la nostra missió i les finalitats 
recollides en els Estatuts i que compartissin el nostre compromís científic i 
vocació de servei a la societat. 
 
Però això no podia quedar restringit a un àmbit regional, ni tan sols estatal. Per 
això, la Junta de Govern ha establert convenis amb les següents universitats i 
institucions radicades en diferents països, havent traspassat fins i tot el seu 
compromís europeu, ampliant la seva àrea d’influència internacional al 
continent americà. 
 
 Institucions: 
 

 Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) 
 Abertis Infraestructuras, SA 
 Fundación CajaSol 
 Fundació Bancària “La Caixa” 
 Fundació Pro Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 
 Real Academia de Medicina del País Vasco (RAMPV) 
 Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) 
 Asociación Knowurbannet 

 
Universitats: 

 
 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
 Universidad Autónoma de Coahuila, Mèxic 
 Comunidad de Instituciones de Educación Superior de la Laguna 

(CIESLAG), Mèxic 
 Universidad La Salle, Mèxic 
 Centro de Investigación Aplicada para la Gestión de la Innovación 

(CIGIDER), Mèxic 
 Instituto Iberoamericano de Desarrollo Empresarial (INIDEM) 
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 Universitat de Debrecen, Hongria 
 Universitat Széchenyi István, Hongria 
 ESERP Business School 
 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
 Universitat de Barcelona (UB) 

 
 
Durant el proper mandat, aquesta Junta de Govern pretén consolidar i ampliar 
la seva xarxa de contactes i vincles a escala global. 
 
Finalment, però no per això menys important, la RAED aprofundirà en les seves 
relacions tant amb l’Instituto de España com amb el Consell Interacadèmic de 
Catalunya. 
 
 
5. RELACIÓ AMB LA FUNDACIÓ PRO REIAL ACADÈMIA EUROPEA DE 

DOCTORS-BARCELONA 1914 
 
En els Estatuts de la Fundació es recull que aquesta té per objecte el 
desenvolupament d’accions o activitats d’interès general de caràcter acadèmic, 
cultural, social, científic, educatiu, econòmic i de foment de la investigació, 
destinades a l’impuls de la Reial Acadèmia Europea de Doctors. 
 
Les finalitats s’associen indissolublement, encara que no de manera exclusiva, a 
aquelles iniciatives destinades al suport de la RAED, compartint amb ella un 
horitzó estratègic comú «que té per objecte la investigació, l’estudi, el foment i 
l’extensió del coneixement en el seu sentit més ampli». La Fundació realitzarà 
activitats juntament amb la RAED o amb altres institucions, però sense perdre 
mai la seva condició de suport estratègic a la Reial Acadèmia Europea de 
Doctors. 
 
La Fundació Pro Reial Acadèmia Europea de Doctors és una institució que neix 
per ajudar en tot moment la RAED, tant des d’un punt de vista econòmic com 
organitzatiu. 
 
En els propers anys pretenem que la Junta de Govern de la RAED i el Patronat 
de la Fundació treballin a l’uníson per consolidar la feina feta aquests últims 
vuit anys. Es tracta, doncs, d’enfortir els fonaments de la RAED perquè les 
futures Juntes de Govern es trobin en les millors condicions possibles per 
afrontar nous reptes. 
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6. DESENVOLUPAMENT ORGANITZATIU 
 
Per complir amb la seva missió, la Reial Acadèmia Europea de Doctors està 
dotada d’una estructura organitzativa que, partint de la Junta General, depèn 
de la Junta de Govern i es recolza en diferents òrgans que asseguren el normal 
funcionament de la institució. 
 
L’activitat de cada membre integrat en aquests equips està subjecta al control i 
supervisió establerts per les normes estatutàries i reglamentàries sota principis 
de bon govern, responsabilitat i transparència. 
 
 
6.1. Seccions 
 
Convé destacar la funció fonamental que tenen les seccions al si de la RAED. De 
tots és conegut que cadascuna de les 5 Seccions: Ciències Socials, Ciències de la 
Salut, Ciències Humanes, Ciències Experimentals i Ciències Tecnològiques han 
donat vida a l’Acadèmia, especialment durant aquests darrers vuit anys. 
 
Les Seccions han de continuar, de la mà del President i del Vicepresident de 
cadascuna d’elles i juntament amb els Acadèmics que les integren, realitzant la 
seva inestimable tasca. La Junta de Govern, juntament amb els òrgans de 
direcció de les Seccions, pretén enfocar el seu desenvolupament de la manera 
següent: 
 

• Realitzar activitats i estudis al si de la pròpia Secció destinats 
fonamentalment als membres de la mateixa. 

 
• Desenvolupar activitats i estudis de forma interdisciplinària, portant-los 
a terme juntament amb altres Seccions que també hi tinguin interès. 

 
• Cada Secció hauria de convidar a personatges de rellevància 
internacional a participar a l’Acadèmia en conferències, trobades o 
debats. 

 
Per tant, responent al mandat establert en la nostra visió i missió, cada Secció 
promourà activament el desenvolupament d’almenys un dels projectes guia 
que, triats de l’estudi sobre els Reptes Vitals, s’identifiquin en el 
desenvolupament del pla estratègic com més significatius. Conseqüència de 
l’anterior, també ens obrirem a la creació de Seccions que, coexistint amb les 
actuals, es configurin al voltant d’algun Repte Vital prioritari desenvolupant la 
seva tasca en estreta coordinació amb la resta de les Seccions i aglutinant la 
contribució d’Acadèmics diversos quant a les seves especialitats i trajectòries, 
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per posar en valor la interdisciplinarietat, la internacionalitat i el compromís 
amb els reptes vitals del futur que ens identifiquen i distingeixen. 

 
 
6.2. Comissions 
 
Les comissions permanents continuaran desenvolupant les funcions per les 
quals van ser creades originalment:  
 

• Comissió Executiva. 
• Comissió de Publicacions. 
• Comissió d’Admissions. 
• Comissió d’Ètica. 

 
Les comissions temporals es constitueixen amb una finalitat determinada i per 
un temps limitat vinculat a l’anterior. Tal és el cas de les establertes per al 
desenvolupament del procés de planificació estratègica 2021-2025: 
 

• Comissió d’Organització. 
• Comissió per a les Relacions Interdisciplinàries de Seccions. 
• Comissió de Cooperació i Relacions Institucionals. 
• Comissió de Comunicació. 
• Comissió per a l’Actuació sobre els Reptes Vitals. 
• Comissió específica per a la reforma estatutària i reglamentària de 

la RAED:  
 

Aquesta última Comissió, integrada per acadèmics amb formació 
jurídica, ha d’emetre un informe sobre la proposta de reforma 
estatutària i reglamentària que li presenti la Junta de Govern. 
Realitzades per aquesta les oportunes modificacions, procedirà a 
presentar-la al Senat a l’objecte de recaptar la seva opinió raonada 
sobre la mateixa. Es considera molt rellevant incloure entre les 
propostes de reforma estatutària o reglamentària, segons 
procedeixi, allò que constitueix un doble compromís d’aquesta 
candidatura. D’una banda, l’establiment del vot secret en les 
designacions de nous acadèmics, així com en l’elecció dels 
integrants de la Junta de Govern. I, de l’altra, la introducció d’un 
règim sancionador que, basat en els principis de legalitat, 
presumpció d’innocència, proporcionalitat i igualtat d’armes, 
permeti corregir els comportaments que col·lectivament es jutgin 
intolerables. 
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6.3. Institut de Cooperació Internacional (ICI) de la RAED 
 
Des de l’ICI es proposa aprofundir i iniciar diverses accions per oferir a 
l’Acadèmia i als seus Acadèmics un instrument que col·labori en la difusió 
del coneixement i de la nostra Institució més enllà de les nostres fronteres i 
poder seguir atraient talent que enriqueixi el ja de per si ampli espectre de 
personalitats que ens honora amb la seva activa col·laboració amb la RAED. 
 
S’incrementarà la nostra presència i participació en organitzacions 
nacionals i internacionals, tant mitjançant la signatura de convenis com 
sol·licitant l’ingrés de la nostra Acadèmia en fòrums internacionals de 
rellevància. 
 
Promourem i col·laborarem en el disseny i posada en marxa de programes 
de postgrau, que puguin tenir com a socis a prestigioses universitats 
nacionals i internacionals. I continuarem la línia endegada des de l’any 2016 
dirigida a vincular amb la nostra Acadèmia a personalitats del món de la 
ciència, la cultura, l’art i les humanitats, per anar configurant cada vegada 
més el segell distintiu de la nostra Institució. 
 
Seguirem oferint als nostres Acadèmics la participació en esdeveniments 
diferenciats, tant en l’àmbit nacional com internacional, que, d’una banda, 
contribueixen a incrementar el nostre prestigi global i per un altre ens 
donen l’oportunitat d’estrènyer llaços i relacions amb els participants en un 
ambient en què conflueixen, de forma natural, ciència, cultura i art. Un 
altre resultat d’aquestes iniciatives són les diverses publicacions que es 
produeixen, deixant així constància de l’activitat desenvolupada. 
 
 
6.4. Senat 
 
Un dels objectius prioritaris d’aquesta candidatura consisteix a proposar a 
la pròxima Junta General el nomenament d’un grup de Senadors, que 
s’erigeixin com un veritable òrgan intergeneracional de consulta i 
assessorament a la Junta de Govern. 
 
El Senat ha d’incorporar Acadèmics que puguin oferir a l’Acadèmia 
lideratge, coneixement i experiència. La seva activitat vindrà donada pels 
diferents projectes i consultes que pugui presentar-li la Junta de Govern. 
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6.5. Gestió econòmica 
 
El futur desenvolupament de la nostra Institució depèn no menys que de la 
qualitat del lideratge dels seus òrgans de govern i de la feina i compromís de 
tots i cadascun dels membres de la RAED, de l’accés als recursos econòmics 
necessaris i de la prudent administració que se’n faci. Per aquesta raó, aquesta 
candidatura aprofundirà durant el proper mandat en el procés de consolidació 
econòmica actual, fent èmfasi en la reducció de la dependència financera 
respecte de les aportacions recurrents dels Acadèmics. 
 
 
7. INCORPORACIÓ DE NOUS ACADÈMICS 

 
La proposta d’ingrés de nous acadèmics haurà de seguir criteris de mèrit, de 
capacitat i de reputació humanística i ètica en el desenvolupament de la seva 
activitat, seleccionant científics de primer nivell de les diferents disciplines de la 
RAED. S’exigirà també un grau d’implicació que produeixi sinergies entre 
I’Acadèmia i els Acadèmics. 
 
Els Acadèmics que presentin una candidatura hauran de responsabilitzar-se de 
la qualitat del nou acadèmic i defensaran el seu ingrés. 
 
L’elecció de nous acadèmics numeraris d’àmbit europeu i l’elecció de nous 
acadèmics corresponents de qualsevol país del món generaran una riquesa 
intel·lectual en combinar diferents nacionalitats. 
 
L’elecció de personalitats reconegudes a escala mundial com acadèmics 
d’honor permetrà a l’Acadèmia incrementar la seva presència internacional i el 
prestigi acadèmic i social. 
 
La incorporació com acadèmics d’honor de Premis Nobel i Presidents d’altres 
prestigioses acadèmies aportarà, sens dubte, els elements immaterials 
necessaris per ser una de les acadèmies multidisciplinàries que aculli 
personalitats tan eminents. 
 
Cal tendir a incrementar el nombre d’acadèmics en aquelles seccions que tenen 
un nombre més reduït d’Acadèmics al seu si. Així mateix, un major pes específic 
de la dona en l’Acadèmia ha de ser un objectiu prioritari en aquest proper 
mandat. 
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8. EL NOU EQUIP DE GOVERN DE LA RAED 
 

   8.1. Junta de Govern 
 

PRESIDENT:    Dr. Alfredo Rocafort Nicolau 
VICEPRESIDENT 1er:   Dr. Xabier Añoveros Trias de Bes 
VICEPRESIDENT 2n:   Dr. Aldo Olcese Santonja 
VICEPRESIDENT 3er:    Dra. M. Àngels Calvo Torras 
VICEPRESIDENT 4t:    Dra. Teresa Freixes Sanjuán 
SECRETARI GENERAL:   Dr. José Manuel Calavia Molinero 
VICESECRETARI:   Dr. Santiago Castellà Surribas 
TRESORER:    Dr. Jordi Martí Pidelaserra 
VOCAL 1er:    Dr. Joan Francesc Pont Clemente 
VOCAL 2n:    Dra. Montserrat Casanovas Ramon 
VOCAL 3er:    Dr. Javier Aranceta Bartrina 
VOCAL 4t:    Dr. José Ángel Brandín Lorenzo 
PRESIDENT ICI:    Dr. José Ramón Calvo Fernández 

 
 
8.2. President del Senat 
 

PRESIDENT DEL SENAT:    Dr. Francisco Javier Llovera Sáez 
 
8.3. Presidents de Seccions 
 

PRESIDENT DE LA SECCIÓ 1a:   Dr. Pedro Nueno Iniesta 
Ciències Socials 
PRESIDENT DE LA SECCIÓ 2a:  Dra. M. Àngels Calvo Torras 
Ciències de la Salut 
PRESIDENT DE LA SECCIÓ 3a:   Dr. Salvador de Brocà Tella 
Ciències Humanes 
PRESIDENT DE LA SECCIÓ 4a:  Dr. David Jou Mirabent 
Ciències Experimentals 
PRESIDENT DE LA SECCIÓ 5a:   Dr. Joaquín Bautista Valhondo 
Ciències Tecnològiques 
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8.4. Altres càrrecs proposats 
 

8.4.1. Membres del Senat 
 
En nom de la transparència informativa, el candidat a President de Senat, així 
com tots els candidats integrants de la Junta de Govern, manifesten que, cas de 
ser elegits, proposaran la designació com a Senadors dels Acadèmics següents: 
 

1.  Dr. Ángel Aguirre Baztán   12. Dra. Sonia Fernández Vidal  
2.  Dr. Jaume Antich Femenias  13. Dr. Antoni Gens Solé  
3.  Dra. Rosalía Arteaga Serrano  14. Dr. Joaquim Gironella Coll  
4.  Dr. José M.ª Baldasano Recio  15. Dr. Carlos Dante Heredia García 
5.  Dr. José M. ª Bové Montero  16. Dr. Joan Massons Rabassa 
6.  Dr. Ignacio Buqueras y Bach  17. Dr. Carlos Mallo Rodríguez 
7.  Dr. Jaime de Castro Fernández  18. Dr. Màrius Petit Guinovart 
8.  Dr. Josep M. Simón Tor   19. Dr. Antonio Pulido Gutiérrez 
9.  Dr. August Corominas Vilardell  20. Dr. Santiago Ripol Girona 
10.  Dr. Pere Costa Batllori   21. Dr. Santiago Tintoré Ferrer 
11.  Dr. José M. Costa Torres   22. Dr. Daniel Turbón Borrega 

        
 
8.4.2. Vicepresidents de Seccions 

 
En nom de la transparència informativa, la candidata a la Vicepresidència 3a de 
la Junta de Govern Dra. M. Àngels Calvo Torras manifesta que, cas de ser 
escollida, proposarà a la Junta de Govern que els càrrecs de les 
Vicepresidències de Seccions de la RAED siguin ocupades pels Acadèmics 
següents: 
 
 Dra. M.ª José Esteban Ferrer - Secció 1a 
 Dr. Joaquín Callabed Carracedo - Secció 2a 
 Dr. Antoni Matabosch Soler - Secció 3a 
 Dra. Pilar Bayer Isant - Secció 4a 

 
 

8.4.3. Comissions 
 

 Permanents 
 
En nom de la transparència informativa, tots els candidats de la Junta de 
Govern manifesten que, cas de ser elegits, proposaran a la Junta de Govern la 
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designació dels Acadèmics següents com a integrants de les Comissions: 
 

 Control de publicacions 
 

 Dr. Raimund Herder 
 Dr. Francisco López Muñoz 

 
 Admissions 

 
 Dra. M.ª Teresa Anguera Argilaga 
 Dr. Albert Biete Solà 
 Dr. Joan Francesc Pont Clemente 

 
 

 Temporals 
 

A més de les comissions temporals establertes per al desenvolupament del 
procés de planificació estratègica, els integrants d’aquesta candidatura també 
considerem molt important crear la Comissió següent: 

 
 Comissió per a la Reforma Estatutària i Reglamentària de la RAED 

 
 
Es tanca, finalment, aquest programa de govern amb un objectiu, que més que 
l’expressió d’un compromís amb els Acadèmics que som, és el reconeixement 
d’un deute amb les generacions futures. Doncs perquè continuïn disposant 
d’un registre històric exhaustiu de l’activitat de la nostra Institució, aquesta 
candidatura té previst recuperar l’esperit de l’obra Un període renovador 2012-
2020 i editar un nou llibre que, abastant la durada del proper mandat, reculli 
detalladament les fites i iniciatives desenvolupades per la RAED des del 2021 al 
2026. 
 
 
Correu electrònic del president candidat: arocafort@rocafortnicolau.com 


