
Breu Curriculum Vitae 

Em dic Gabriel Gomila Lluch i vaig néixer a Ciutadella de Menorca el 1970. Sóc llicenciat (1993) i 

doctor (1997) en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona, on vaig desenvolupar una tesi 

doctoral sobre el transport electrònic en dispositius semiconductors. Més endavant, vaig ser 

investigador post-doctoral en tres universitats a Itàlia, França i Espanya, on em vaig especialitzar 

en la modelització teòrica de dispositius electrònics de mida nanomètrica. Al 2001 vaig obtenir un 

contracte d'investigador Ramon y Cajal al Departament d'Electrònica de la Universitat de 

Barcelona, on vaig ampliar la meva recerca cap a la fusió dels camps de l'electrònica i la biologia, 

enfocant-me en el desenvolupament de microsistemes per aplicacions biològiques en un xip i de 

nous microscopis de forces atòmiques per l'estudi dels sistemes biològics. Al 2005 vaig esdevenir 

Professor Agregat a la Universitat de Barcelona i al 2008 Cap de Grup de Recerca a l'Institut de 

Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), on des d'aleshores dirigeixo el grup de recerca sobre 

Caracterització Bioelèctrica a la Nanoescala. Al 2014 vaig ser premiat amb el premi ICREA 

Academia, que reconeix i promociona la recerca d'excel·lència del personal de les Universitats 

catalanes. Des de 2017 sóc Catedràtic al Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica de la 

Universitat de Barcelona. Els meus interessos actuals de recerca estan centrats en la comprensió 

dels fenòmens elèctrics en els sistemes biològics a l'escala nanométrica. Fruit del treball de recerca 

he publicat més de 90 articles en revistes científiques internacionals i he sigut responsable en 

diversos projectes de recerca nacionals i europeus. La meva activitat de recerca es combina amb la 

docència en el Grau d'Enginyeria Biomèdica i en el Màster de Nanociència i Nanotecnologia de la 

Universitat de Barcelona on imparteixo assignatures sobre Nanobiotecnologia, Microscòpies de 

Sonda de Proximitat, Bioelectricitat i Nanomedicina  

Contingut de la xerrada 

Títol: Viatge al microcosmos del cos humà. Trajectòria d'un científic menorquí. 

La xerrada proposa un viatge a l'interior del cos humà per recórrer els diferents nivells estructurals 

de que estem formats començant pels teixits i cèl·lules i endinsant-nos en les estructures més 

petites, i no tant conegudes, formades pels orgànuls sub-cel·lulars i els complexos proteics, sense 

deixar de banda els bacteris i els virus, responsables d'un grapat de malalties. Aquest viatge es farà 

de la mà dels diferents microscopis que s'han desenvolupat al llarg dels anys i que cada cop han 

permès d'observar estructures més i més petites. Entre d'altres es descriuran els microscopis 

òptics i electrònics, però també es mencionaran els moderns microscopis de sonda d'escombrat o 

els microscòpics òptics de super-resolució. Finalment, s'aprofitarà aquest viatge per comentar com 

s'ha desenvolupat la trajectòria científica del ponent des dels seus anys d'estudis a Menorca fins 

l'actualitat. 

Índex temàtic: 

1. Introducció a les mides: del metre al nanòmetre. 

2. Les estructures micromètriques en el cos humà i el microscopi òptic. 

3. Les estructures nanomètriques en el cos humà i el microscopi electrònic. 

4. El nanocosmos del cos humà en acció i els microscopis de forces atòmiques i de super-resolució. 


