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Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona el 1973. 
Residència en Oncologia Mèdica a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona. Fellow 
en el Servei d’Oncologia Mèdica a l’Hospital Charing-Cross i l’Hospital Royal 
Marsden de Londres (Anglaterra). Especialista en Oncologia Mèdica, Board 
Certification en Oncologia Mèdica per l’European Society of Medical Oncology. 
 
El Dr. Josep R. Germà Lluch és Director de Gestió del Coneixement de l’ICO, 
Cap de Servei d’oncologia Mèdica i fundador-director del laboratori 
d’Investigació Traslacional de l’ICO Costa de Ponent. A més és professor titular 
de Medicina de la Universitat de Barcelona i ha estat acredidat per l’ANECA pel 
cos de catedràtics gràcies als 4 sexennis d’excel·lència investigadora. 
Recentment ha estat anomenat Acadèmic  Corresponent de la Reial Acadèmia 
de Medicina de Catalunya 
 
El Dr. Josep R. Germà es membre de diferents societats tant a nivell nacional 
com internacional. Es membre fundador de la Societat Espanyola d’Oncologia 
Mèdica (SEOM) i va ser President de l’esmentada Societat (1998-1999). 
També va ser representant nacional Espanyol de l’ European Society of 
Medical Oncology (ESMO) (1977-2001). ). És membre de l’ American Society of 
Clinical Oncology  (ASCO), de l’American Association for Cancer Research 
(AACR) i de la  New York Academy of Sciences (US). També és el President 
del Grup Germinal Espanyol i membre assessor del Comitè de Direcció del “Pla 
d’Oncologia 2001-2004” estant especialment involucrat en l’elaboració de les 
Oncoguies Catalanes. 
 
Durant la seva carrera professional el Dr. Josep R. Germà ha participat en més 
de 200 actes científics, workshops, taules rodones, conferències i simposiums. 
És autor i coautor de més de 300 articles d’investigació, comunicacions a 
congressos, articles de llibre i ha participat com investigador principal en 
nombrosos assajos clínics nacionals e internacionals. Autor del llibre “El cáncer 
se cura: 50 historias de esperanza” que  està actualment  en la seva 4ª edició . 
També ha publicat amb l’Editorial planeta el seu 2n llibre “Cáncer el fín de un 
mito” 
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