
Compartim 
ciència



La Fundació Dr. Antoni Esteve va néixer el 1982 de la mà dels 

fills del Dr. Antoni Esteve i Subirana per honrar la memòria 

de qui va ser un amant decidit de la ciència i un destacat 



empresari. El seu principal objectiu és estimular el progrés de 

la farmacoterapèutica mitjançant la comunicació i la discussió 

científica.



Els workshops són seminaris 
de formaciío amb una 
orientació internacional, un 
nombre reduït de participants 
i amb docents estrangers.

Esteve Foundation 
Discussion Groups

Els Esteve Foundation Discussion Groups 
reuneixen petits grups d’experts en determinades 
disciplines procedents de tot el món amb la 
intenció d’analitzar les diferents aproximacions 
i, si és possible, arribar a un consens sobre les 
línies d’actuació adients. 

Workshops

Activitats internacionals

Els Meet the expert permeten 
el contacte d’experts espanyols 
en una determinada disciplina 
amb una figura internacional 
de reconegut prestigi en el 
seu camp. La reunió a porta 
tancada es complementa amb 
una conferència oberta al 
públic.

Meet the 
expert

Per a més informació   
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Taules rodones

Les Taules Rodones reuneixen diferents científics espanyols experts 
en una matèria de caràcter interdisciplinari.

El contingut de totes les presentacions i les seves discussions es 
publiquen posteriorment en les Monografies Dr. Antoni Esteve. 

Per a més informació   
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Els seminaris de formació tracten aspectes tan diversos com 
desenvolupar habilitats per a redactar un article científic, realitzar 
presentacions orals o millorar l’anglès científic. Amb una durada de 
dos dies i una aposta ferma per la participació, el format dels cursos 
es repeteix en diferents punts de la geografia espanyola. 

Seminaris de formació Per a més informació   
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periodisme científic, en què 
quatre periodistes i quatre 
científics intercanvien opinions 
sobre el tractament informatiu 
d’un tema d’actualitat, o les 
conferències, que busquen 
divulgar la ciència a tota la 
societat. 

Fora del marc de les Taules 
Rodones i de les Reunions 
internacionals, la Fundació 
Dr. Antoni Esteve organitza 
tot tipus de trobades en què 
s’afavoreix la discussió entre 
diferents disciplines, com per 
exemple els Debats sobre 

Debats, jornades i conferències Per a més informació   



El Premi d’Investigació Fundació Dr. Antoni Esteve reconeix cada 
dos anys els autors espanyols que publiquen en qualsevol revista 
científica del món el que, en opinió d’un jurat internacional, ha estat 
el millor article relacionat amb la farmacoteràpia.  

Premi d’Investigació 
Fundació Dr. Antoni Esteve

Per a més informació   
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Els Pharmacotherapy  
Revisited recuperen en 
facsímil els documents que 
van jugar un paper de 
primer ordre en el 

Pharmacotherapy Revisited

desenvolupament de 
les diferents branques 
de l’especialitat mèdica, 
seleccionats per experts en  
les diferents disciplines. 

Per a més informació   
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Els Quaderns de la Fundació Dr. Antoni Esteve recullen un ventall 
ampli de temes que se centren en múltiples àmbits d’interès, des 
del periodisme i la comunicació científica fins a un conjunt d’articles 
sobre redacció científica o dedicats a les dones que van jugar un 
paper determinant en la història de la medicina. 

Quaderns de la Fundació  
Dr. Antoni Esteve

Per a més informació   

 



11

biomèdiques o documents 
amb les conclusions finals 
d’activitats com els  
seminaris o els Esteve 
Foundation Discussion 
Groups. 

Les iniciatives de la Fundació 
Dr. Antoni Esteve generen 
tot tipus de publicacions 
en diferents formats, com 
llibres de divulgació, 
articles publicats en revistes 

Altres publicacions Per a més informació   

 



Pots consultar des de casa totes les publicacions de la Fundació Dr. Antoni Esteve en format PDF, 

sol·licitar-ne exemplars de forma gratuïta i inscriure’t a qualsevol de les seves activitats. Si vols estar al 

dia de totes les iniciatives, pots donar-te d’alta a la Newsletter i seguir la Fundació a les xarxes socials 

Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram i Youtube.  

Segueix-nos a: 

www.esteve.org


