
La Fundació
i la Investigació Mèdica

El Dr. Ramón Pla Armengol (1880-1956) va ser un 
eminent tisiòleg deixeble del Dr. Turró de l’hospital 
de Sant Pau. Va fundar, juntament amb el veterinari 
Joaquín Ravetllat, l’Institut Ravetllat-Pla, i va dedicar 
els seus esforços a la investigació de medicaments 
contra la tuberculosi que es van arribar a comercia-
litzar en més de 20 països.

Complint amb els desitjos de la fundadora, una de 
les finalitats de la Fundació és el suport a la inves-
tigació mèdica, especialment en l’àrea de la salut 
respiratòria. Assessorada en el terreny científic per 
l’entitat BRN (Barcelona Respiratory Network), la 
Fundació ha establert la dotació anual de beques 
per a la investigació en aquesta àrea de la medicina.
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Història i Activitats

La Fundació Ramón Pla Armengol és una institució 
privada sense ànim de lucre que es va crear “post 
mortem” el 2011 per la Donya Núria Pla Monseny en 
memòria del seu pare el Dr. Ramón Pla Armengol, 
investigador mèdic i pioner de la indústria farmacèu-
tica de Catalunya.

Les finalitats d’aquesta institució són fomentar el 
cristianisme ajudant a obres socials, conservar i 
promoure la seva col·lecció de mobiliari espanyol i 
donar suport a la investigació mèdica.

La seu de la Fundació està ubicada a l’antiga casa/
laboratori farmacèutic propietat de la Donya Núria 
Pla en Avgda. Verge de Montserrat, 114. Al Febrer 
de 2015 és va signar amb l’Ajuntament de Barcelo-
na la cessió del terreny de gairebé 4 ha que envolta 
la casa per parc i jardí públic i així mantenir un pulmó 
verd dins la ciutat, com era desig de la fundadora.

Façana de la casa i del laboratori

L’Obra Social  -
Projectes Cristians

La Fundació seguint les directrius de la seva funda-
dora, contribueix amb suport financer a projectes 
de diverses institucions de caritat cristiana i d’altres 
obres socials, seguint un acurat procés de selecció i 
control dels mateixos. Així, per exemple, s’ha apor-
tat ajuda financera a un gran nombre de ONGs, hos-
pitals, així com a institucions religioses missioneres. 
També s’ha contribuït a la construcció del Temple de 
la Sagrada Família.

Dintre d’aquesta finalitat, la Fundació col.labora 
anualment amb Càritas en la campanya “Entitats 
Amb Cor” i amb la institució “Ajuda a l’Església Ne-
cessitada”. Cal destacar el suport a “Ajuda a l’Es-
glésia Necessitada” en el projecte de la construcció 
de 15 aules a l’Iraq per proveir escola als nens des-
plaçats per la guerra, així com per a la reconstrucció 
dels edificis i habitatges dels que retornen als seus 
domicilis després de la guerra amb l’ISIS.

La Col·lecció de Núria Pla
La Dra. Núria Pla Monseny (1916-2011) va ser una  
personalitat polifacètica i moderna per a la seva 
època. Amb un gran sentit empresarial es va fer 
càrrec de l’Institut Ravetllat-Pla fundat pel seu pare i 
Joaquín Ravetllat i va continuar les activitats científi-
ques i comercials del mateix fins a 1980.

Al mateix temps, la seva passió per la cultura i les 
arts la va portar a acumular el que arribaria a ser una 
gran col·lecció d’objectes d’arts decoratives espan-
yols, principalment mobiliari dels segles XVI al XIX, 
situada al seu domicili i en el que va ser la seu de 
l’Institut Ravetllat-Pla. La col·lecció de més de 800 
peces,  és el fruit d’un treball personal de recerca, 
estudi i restauració al llarg de més de seixanta anys 
que situen a Núria Pla com una de les col·leccio-
nistes més admirables. És de destacar la col·lecció 
d’escriptoris (arquimeses)  i arquelles espanyols i es-
trangers que constitueixen la més completa del món.

La Fundació està rehabilitant l’edifici i obrint sales 
d’exposició per poder mostrar al públic aquesta va-
luosa col·lecció.

Dra. Núria Pla Monseny
(fundadora)

Dr. Ramón Pla Armengol
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