
MARTA TORRENS 
 

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1980), va 
realitzar l'Especialitat de Psiquiatria a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona 
i el 1990 va obtenir el grau de Doctor en Medicina. Ha desenvolupat la seva activitat 
professional en la psiquiatria fonamentalment en l'àmbit de les addiccions a substàncies, 
que va iniciar a l'Hospital de Sant Pau i des de 1988 a l'Hospital de la Mar de Barcelona 
on, des de 2007, és directora del Procés d'Addiccions i Coordinadora del grup de Recerca 
en Addiccions de l'Institut Hospital de la Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) de 
Barcelona. Des de 2010 exerceix com a Professora Titular del Departament de Psiquiatria 
de la Universitat Autònoma de Barcelona.  

En recerca les seves principals àrees són: avaluació i tractament de les addiccions a substàncies (opiacis, alcohol, cocaïna, 
cànnabis, noves substàncies psicoactives ...), diagnòstic i tractament de la comorbiditat psiquiàtrica en addiccions (Patologia 
Dual) i la perspectiva de gènere en les addiccions. Els resultats de les seves investigacions s'han publicat en les principals 
revistes especialitzades i en nombrosos cursos i màsters i conferències nacionals i internacionals. 

És col·laboradora habitual com a experta en institucions internacionals: O.N.U.D & C, i O.M.S i de l'Observatori Europeu de 
Drogues (EMCDDA) i membre de la comissió científica de O.N.U.D & C i O.M.S, entre d’altres. A nivell nacional, col·labora com 
a experta i coordinadora de grups de treball sobre addiccions en el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
(membre de Consell Director del Pla de Salut Mental i Addiccions), i en el Pla Nacional sobre Drogues (2013-2016; 2017-2021). 
Ha rebut diferents premis internacionals i nacionals entre els quals destaquen: el "Nyswander-Dole Award", de l'American 
Association for Opiate Dependence Treatment (2004), el "Chimera Award", de l'European Association for Opiate Dependence 
Treatment (2006), la Creu Blanca de l'Ministeri de Sanitat d'Espanya per la contribució a el Pla Nacional Sobre Drogues (2008), 
"Membre Honorífic" de la Societat Espanyola de Patologia Dual (2013) i el "EMCDDA Scientific Award" (2018). 

 
RAFAEL MALDONADO 
 

Llicenciat (1985) i doctorat (Neuropsicofarmacologia, 1988) en Medicina i Cirurgia, totes 
dues amb Premi Extraordinari, a la Universitat de Cadis. El 1990 va obtenir un doctorat en 
Farmacoquímica Molecular (convalidat a Espanya per Doctorat en Biologia) a la Facultat 
de Farmàcia de la Université René Descartes (Paris V), amb Premi Extraordinari. Després 
d'una estada postdoctoral (1990-1991) al Scripps Research Institute (La Jolla, Califòrnia, 
EUA) es va reincorporar al Laboratori de Farmacoquímica Molecular a París, on va ser líder 
del grup encarregat de l'estudi de la dependència de cannabinoides i opioides. El 1998, 
torna a Espanya i obté l’any 2000 una plaça de Catedràtic a la Universitat Pompeu Fabra 
on exerceix activitat docent en Farmacologia en els Graus de Biologia Humana i Medicina, 
Màsters de Neurociències i Addicció i en programes de doctorat. 

Actualment, és catedràtic de Farmacologia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i director del Laboratori de Neurofarmacologia 
que ell mateix va fundar i de d’on col·labora amb grups de recerca internacionals de primera línia. També és coordinador del 
programa de Genètica i Neurociències de la UPF. Ha publicat 313 articles científics originals a revistes internacionals i ha escrit 
quatre llibres i desenes de capítols de llibre, ha dirigit 48 tesis doctorals, registrat dos models d'utilitat (tots dos en explotació 
comercial) i nou patents europees/internacionals (dos en explotació comercial) i ha pronunciat més de 350 conferències convidat 
en els principals fòrums internacionals de la seva especialitat.  

Manté a més una intensa activitat com a membre del comitè editorial de diferents revistes científiques, així com avaluador de 
les més prestigioses revistes científiques de la seva especialitat i/o assessor expert en diversos organismes internacionals i 
nacionals com els Instituts Nacionals de Salut, i és membre de l'Acadèmia Nacional de Farmàcia de França des de 2009. Ha 
guanyat els Premis de Farmacologia Almirall (1992), de Farmacologia Upjohn (1994), de Jove Investigador de la Societat 
Espanyola de Farmacologia (1995), la Distinció de Recerca de la Generalitat de Catalunya (2000), de l'UPSA d'Investigació en 
Dolor (2002), el Excellence Annual Award de la NHSN-NIDA dels Instituts Nacionals de Salut dels EUA (2006), el de 
Transferència de el Coneixement del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra (2008), l'ICREA Acadèmia de la Generalitat 
de Catalunya (2008), el de la Fundació Dr. Antoni Esteve (2011 i 2015) i el de la Fundació Grünenthal a la investigació en Dolor 
(2013). 

En la seva faceta de comunicador científic i divulgador dels riscos per a la salut de les drogues, cal destacar el seu paper com 
a comissari científic de l'exposició itinerant ¿Parlem de drogues? de l'Obra Social de La Caixa i que va aconseguir uns 2 milions 
de visitants. 


