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Autoritats,
M. Il·ltres. senyores i senyors acadèmics,
Senyores i senyors,

on vespre i benvinguts a la Reial Acadèmia de Medicina. Voldria començar expres-
sant-vos els millors desitjos per l’any 2017. La Reial Acadèmia l’encara amb la 

il·lusió de continuar treballant en els projectes posats en marxa els darrers anys.

Ens complau acollir els nostres protectors, benefactors i patrocinadors i aprofitar per 
agrair les seves ajudes: a la conselleria de Presidència agraïm l’operativitat que ens 
proporciona el protocol general de col·laboració que signarem anys enrere, ara en vies 
de renovació; a la conselleria de Salut, l’impuls a la nostra agenda científica i l’ús dels 
locals i la sala d’actes d’aquest edifici; a Banca March, la liberalitat i constància del 
seu mecenatge i a la companyia Asisa el sosteniment de les accions de doctorat em-
preses amb la nostra Universitat. 

Gràcies també al Col·legi Oficial de Metges i al seu Patronat Científic per ajudar-nos a 
estimular la investigació mèdica de postgrau i assegurar l’edició de Medicina Balear, 
la nostra revista científica. A les gerències de la Clínica Rotger i del Grup Hospitalari 
Quirónsalud, a la família de metges Rosselló, al Col·legi Oficial d’Infermeria i a la 
Societat Balear de Medicina Intensiva i Unitats Coronàries els hi volem reconèixer el 
suport generós als premis de recerca en ciències de la salut. Ens alegra haver incorporat 
enguany l’Associació Espanyola Contra el Càncer a Balears a la nòmina dels nostres 
patrocinadors i poder anunciar en les bases dels premis la convocatòria de la seva ajuda 
a projectes de recerca oncològica. Agraïm finalment la implicació de l’Agrupació Mutual 
Asseguradora i del periòdic “Salut i Força” en el foment de la nostra presència social. 

“Fer junts” és l’expressió que orienta la nostra relació amb les institucions i les em-
preses que sostenen el programa de patrocini de l’Acadèmia: ens empeny a cooperar, 
a compartir projectes i a cercar el benefici social que se’n deriva obrint el camp a nous 
estils, a altres actituds més col·laboratives. 

En aquest moment propici per avaluar i fer balanç del trajecte compartit el curs anterior, 
no podem deixar de tenir un pensament pels nostres companys acadèmics traspassats: 
el mes de maig darrer ens va dur la pena per la mort del M. Il·ltre. Sr. Josep Miró Nico-
lau. La trajectòria científica i acadèmica del Prof. Miró –pioner en el camp de la intel-
ligència artificial als Estats Units dels 50, més tard catedràtic de física i vicerector a la 
nostra Universitat–, és excepcional i notòria. Em pertoca, ara, evocar els vuit anys en què 

B
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va exercir la vicepresidència de la nostra Acadèmia i dir que ens deixa, amb un senti-
ment de soledat, el record d’un home d’intel·ligència sagaç i d’ànima neta i bondadosa. 
Descansi en pau.

Les generacions passen; l’Acadèmia perdura, renovada i mutable: saludam fraternal-
ment als M. Il·ltres. Srs. Pilar Roca Salom i Javier Cortés Bordoy, enrolats des de fa 
uns mesos en la docta nau acadèmica; fem arribar les nostres felicitacions a tots els 
premiats –entre ells el Dr. Jeroni Nadal, oftalmòleg de fèrtil trajectòria professional–, 
molt particularment als Drs. Josep Oriol Bonnín, Antonio Fe i Jordi Martínez, que 
han adquirit la condició d’acadèmics corresponents. Que aquesta distinció sia l’ocasió 
d’implicar-los encara més en els projectes de l’Acadèmia.

Hem superat els 185 anys d’història i la Reial Acadèmia voldria transcendir com una 
institució de referència, útil quant a la transferència de coneixement a la societat, efi-
caç en l’estímul dels joves investigadors i acollidora dels sectors implicats en l’objectiu 
comú de millorar l’atenció sanitària, de procurar que la qualitat i el mèrit guiïn la do-
cència de les ciències de la salut i de tenir cura de la investigació mèdica. Els actuals 
són temps de pragmatisme i compromís i la Reial Acadèmia de Medicina vol oferir-se 
com a lloc de debat, de conciliació i d’acords. 

En la sessió inaugural del curs de 1911, el M. Il·ltre. acadèmic Bernat Riera Alemany 
assegurava que “ciència i pàtria” podria ésser el lema de l’escut de la nostra Reial 
Acadèmia. El Dr. Riera, que arribaria a general de sanitat i a presidir aquesta Casa, 
formava part d’una generació admirable de metges, farmacèutics i veterinaris que va 
fer de l’exercici professional un deure cívic, un compromís de vida. Adaptades a l’ex-
pressió de la llengua d’avui –més senzilla, menys declamatòria– les paraules del nostre 
antic president guarden tot el seu sentit perquè ens recorden que la societat balear on 
arrela la Reial Acadèmia ens examinarà segons el profit que en pugui treure, segons el 
rendiment que en el camp de les ciències mèdiques siguem capaços d’oferir-li.

Gràcies.



MEMÒRIA ACADÈMICA DE L’ANY 2016

pel

M. Il·ltre. Sr. Antoni Cañellas Trobat

Secretari general de la Reial Acadèmia de Medicina 
de les Illes Balears
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Excm. Sr. president de la Reial Acadèmia de Medicina,
Digníssimes autoritats,
M. Il·ltres. Sres. i Srs. Acadèmics,
Senyores i senyors,

l punt 9 de l’Art. 27 dels Estatuts corporatius encarrega al secretari general la 
redacció i lectura a la sessió inaugural de la memòria d’activitats del curs anterior. 

Atès que el desenvolupament d’aquest acte solemne ve marcat per altres circumstàn-
cies, com són el discurs inaugural del Dr. Joan March Noguera i el lliurament de les 
distincions i premis de la Reial Acadèmia, seré breu ja que la relació in extenso de les 
activitats acadèmiques de l’any 2016 queden reflectides a la memòria impresa.

Sessió inaugural del curs 2016

dia 21 de gener de 2016 a las 19:30 hores va tenir lloc a la sala d’actes de Can 
Campaner, la solemne sessió inaugural del curs acadèmic 2016.

Ocuparen la mesa presidencial l’Excm. Sr. Macià Tomàs Salvà, president de la Reial 
Acadèmia de Medicina (RAMIB); l’Hble. Sr. Marc Pons Pons, conseller de Presidència; 
l’Hble. Sra. Patricia Gómez Picard, consellera de Salut; l’Excm. Sr. Llorenç Huguet 
Rotger, rector magnífic de la Universitat de les Illes Balears; l’Hble. Sr. Vicenç Thomàs 
i Mulet, vicepresident primer del Parlament de les Illes Balears; l’Hble. Sr. Francesc 
Miralles Mascaró, vicepresident primer del Consell Insular de Mallorca i el secretari 
general de la RAMIB, M. Il·ltre. Sr. Antoni Cañellas Trobat.

Acompanyaren als acadèmics a la tribuna de convidats distintes autoritats acadèmi-
ques i col·legials i un nombrós públic va omplir la sala.

Després d’obrir la sessió, el Sr. president Dr. Macià Tomàs va saludar els assistents i 
va agrair als patrocinadors de la Corporació el seu recolzament a les activitats acadè-
miques. Així mateix, va donar la benvinguda al Col·legi Oficial d’Infermeria a la llista 
de patrocinadors de l’Acadèmia.  

També va felicitar els guardonats dels premis convocats, entre els que va citar el gine-
còleg Dr. Javier Cortés Bordoy per la distinció a una trajectòria professional de la salut i 
els Drs. Rafael Fernández-Delgado Cerdá i Miquel C. Aguiló Juanola, per l’elecció com 
a acadèmics corresponents.

E

E
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El Sr. president va destacar la col·laboració de l’Acadèmia amb la Universitat en les 
tasques d’ordenació, catalogació i escaneig dels documents de l’Arxiu històric acadè-
mic i en el programa de doctorat de la UIB. 
 
Igualment, va informar de les Cédules Fundacionals 1788, concedides a l’Institut 
Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) i a la Societat Balear de 
Medicina Intensiva i Unitats Coronàries.

Tot seguit, el secretari general va llegir un resum de la memòria acadèmica del curs 
2015: va informar del nous Estatuts i Reglament de règim intern de la institució, del 
conveni de col·laboració amb la Conselleria de Presidència, del començament de la 
segona fase de l’ordenació i catalogació de l’Arxiu de la Reial Acadèmia, del conveni 
signat amb la Fundació del Patronat Científic del COMIB per patrocinar la edició de la 
revista científica acadèmica Medicina Balear així com l’evolució del número de descàr-
regues dels articles i exemplars sencers de la publicació.

A continuació, el M. Il·ltre. Sr. Jordi Ibáñez Juvé va llegir el discurs inaugural, que 
duia per títol La pneumònia postoperatòria: factor de risc de la cirurgia cardíaca, on 
va exposar la importància d’aquesta complicació, la seva etiopatogènia, els resultats 
estadístics, la seva prevenció i el tractament dins la unitat d’intensius del seu hospital. 

El públic assistent, que va seguir amb molta atenció tota l’exposició, va premiar el 
conferenciant amb una càlida ovació.   
 
Posteriorment, el Sr. secretari general va donar lectura a la relació de les distincions i 
premis concedits per la Reial Acadèmia durant el curs acadèmic 2015. Les primeres 
foren les Cèdules Fundacionals 1788 de la RAMIB i, després es va fer el lliurament 
dels dos títols d’acadèmic corresponent per elecció.

Seguidament, va cridar a l’estrada els guanyadors del premis convocats pel Curs aca-
dèmic 2015, que reberen les distincions de mans de les autoritats presents a la mesa 
presidencial. Una vegada finalitzat el lliurament dels premis el Sr. secretari general va 
anunciar la convocatòria de premis del curs acadèmic 2016.

Finalment, el Sr. president de la Reial Acadèmia va declarar obert el Curs Acadèmic 
2016 en nom de S.M. el Rei i va clausurar la sessió.   

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Presidèn-
cia i la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears  

l desenvolupament del protocol general signat el 2012 amb la Conselleria de 
Presidència ha fet possible realitzar, al llarg dels darrers anys, una important E
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tasca perquè ha dotat l’Acadèmia d’una major operativitat i eficàcia. Mitjançant con-
ferències, taules  de debat o l’edició de publicacions científiques s’ha procedit a la 
transferència de coneixement a la societat i s’ha emprès la digitalització del ric fons 
arxivístic de la Reial Acadèmia. 

Aquestes manifestacions de les ciències mèdiques posades a disposició de la societat 
civil demostren amb escreix l’excel·lència de la col·laboració de la nostra Acadèmia 
amb la Conselleria de Presidència i, per tant, l’encert del protocol general que, quan es 
va signar el 13 de març de 2012, preveia una vigència de quatre anys pel mateix. Per 
això dia 6 d’octubre passat el nostre president va adreçar a la consellera de Presidència 
una sol·licitud per iniciar el corresponent procediment administratiu i poder disposar 
d’un nou protocol general on emmarcar la col·laboració de la nostra Reial Acadèmia 
amb la Conselleria de Presidència.

Ordenació i catalogació informatitzada de l’arxiu de la 
Reial Acadèmia

n base al pressupost per trams de les actuacions a fer en matèria d’ordenació, 
catalogació i digitalització de l’arxiu acadèmic de 2014, l’any 2016, seguint la 

línia prevista, s’han dut a terme les actuacions acordades del fons de l’Acadèmia i les 
referides a la documentació de la pesta d’Artà de 1820.

Medicina Balear

eguint el programa de divulgació científica s’han editat sota la direcció de l’aca-
dèmic Dr. A. Arturo López els tres números prevists de la revista Medicina Balear.

Convé consignar el generós patrocini que la revista rep de de la Fundació Patronat 
Científic del Col·legi de Metges, dirigit per l’acadèmic M. Il·ltre. Sr. Alfonso Ballesteros i 
la confirmació, any rere any, que la inclusió de Medicina Balear a la Biblioteca Digital de 
les Illes Balears ha augmentat la visibilitat i difusió internacional de la revista. Així, fins 
dia 15 de desembre, la col·lecció digital de la revista suma el 2016 un total de 279.121 
descàrregues d’articles i 8.835 més en exemplars complets, és a dir, un 30% més que 
tot l’any 2015. Medicina Balear ocupa el primer lloc en el rànquing de publicacions de 
caire científic i sanitari de la plataforma universitària. 

L’augment de l’impacte i la implantació de la Facultat de Medicina han fet veure 
a la Junta directiva i a la direcció de Medicina Balear la conveniència de redactar 
uns estatuts específics de la publicació, per tal de reglamentar el vincle de la 
revista amb la Reial Acadèmia i regular l’entrada i la participació d’institucions i 
entitats externes. 

E

S
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Conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial d´Infer-
meria de les Illes Balears

l Sr. president va signar el 12 de maig de 2016 un conveni de col·laboració amb 
el Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears per patrocinar un nou premi 

d’investigació, efectiu ja dins el curs acadèmic 2016, destinat a premiar “el millor 
estudi d’investigació en infermeria en qualsevol dels seus àmbits”. 

La sessió científica del 12 de maig de 2016 va anar precedida de l’acte de signatura 
formal del conveni de col·laboració entre la Reial Acadèmia i el Col·legi Oficial d’Infer-
meria, signat pel Sr. president de la RAMIB Dr. Macià Tomàs Salvà i la Sra. presidenta 
del COIBA Sra. Rosa Maria Hernández Serra.

Conveni de col·laboració amb l’Associació Espanyola 
Contra el Càncer

l dia u de desembre es va dur a terme la signatura d’un conveni de col·laboració 
entre la nostra Reial Acadèmia de Medicina i la Junta de Balears de l’Associació 

Espanyola Contra el Càncer (AECC), a la sala d’actes acadèmica. 

Els presidents de totes dues institucions, l’Excm. Sr. Macià Tomàs en nom de la RA-
MIB, i el Dr. Javier Cortés en representació de la AECC, rubricaren el nou acord que 
formalitza la relació entre les entitats mitjançant la col·laboració en l’Ajuda d’Inves-
tigació en Oncologia que, destinada a professionals o grups de treball radicats a la 
nostra Comunitat, promou la Junta de Balears de la AECC. La RAMIB, que rebrà una 
aportació econòmica anual de part de l’AECC, durà a terme tasques de promoció i 
difusió de la beca i d’assessorament científic i participarà en l’avaluació dels treballs 
que optin a l’ajuda, incorporant un acadèmic numerari a la Comissió Externa d’Experts 
de la AECC en l’avaluació dels projectes presentats. 

Activitats docents coordinades amb la UIB: 
formació en doctorat

n diverses reunions mantingudes entre la UIB i la Reial Acadèmia l’any anterior 
i l’actual, s’ha donat continuïtat a les activitats docents de formació en doctorat 

que realitza la Reial Acadèmia de Medicina d’acord amb la UIB. 

La comissió de doctorat, coordinada pel Dr. Fèlix Grases, es va constituir en dues ses-
sions, el 9 i el 23 de maig de 2016. Durant les sessions els doctorands (quatre en la 
sessió de dia 9, cinc en la de dia 23 de maig) van fer l’exposició dels seus projectes 
de tesi, es sotmeteren a les preguntes dels acadèmics i reberen de la part d’aquests 
les observacions i consells oportuns. Posteriorment, la comissió acadèmica va emetre 

E

E

E
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els certificats de valoració dels treballs presentats, que els doctorands van lliurar a la 
secretaria de la Universitat. 

És molt de destacar i agrair el patrocini que l’entitat asseguradora ASISA atorga a 
aquesta activitat acadèmica.

Reunió de Reials Acadèmies de Medicina

ia 10 d’octubre passat les Reials Acadèmies de Medicina de Catalunya, de la 
Comunitat Valenciana i de les Illes Balears van celebrar una reunió de treball a 

la seu de la corporació catalana. En representació de l’Acadèmia balear van acudir els 
Srs. president i vicepresident, Drs. Macià Tomàs i Fèlix Grases, que van reunir-se amb 
la junta directiva de la de Catalunya encapçalada pel seu president Dr. Joan Viñas, i 
amb el president i la secretària general de la de la Comunitat Valenciana, Drs. Antonio 
Llombart i Carmen Leal. En la trobada va posar-se en comú el paper de les nostres ins-
titucions en la sanitat de les nostres respectives comunitats, l’operativitat i eficàcia de 
les Reials Acadèmies de Medicina en el món d’avui; a més, es comentaren de manera 
genèrica la sostenibilitat de les activitats acadèmiques i s’exploraren possibles àmbits 
de col·laboració entre les tres acadèmies reunides.

Vist el clima de franquesa i confiança obert, va acordar-se un nou encontre a València, 
el març de 2017, convidant a participar-hi a les reials acadèmies de Múrcia i Granada, 
amb la idea d’establir iniciatives conjuntes per millorar la nostra operativitat i eficàcia 
social i reclamar un millor finançament a les administracions públiques.

Renovació de càrrecs de la Junta de govern de la Reial 
Acadèmia

l dia 2 de febrer de 2016 van renovar-se els càrrecs de vicepresident, vicesecretari 
i bibliotecari, segons assenyalen l’Art. 23 dels Estatuts i l’Art. 10 del Reglament. 

Per unanimitat quedaren ratificats el Dr. Fèlix Grases Freixedas com a vicepresident; 
el Dr. Josep Francesc Forteza Albertí en el càrrec de vicesecretari i el Dr. Ferran Tolosa 
Cabaní com a bibliotecari.

Sessions de govern

urant el curs acadèmic 2016, a més de la sessió solemne inaugural de curs, es van 
celebrar nou sessions de govern ordinàries –als efectes d´organització interior i de 

fer el seguiment de les activitats acadèmiques– i cinc extraordinàries.

D

E
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De les sessions de govern extraordinàries celebrades, la de dia 2 de febrer va ésser convo-
cada per renovar càrrecs de la Junta de govern; en la de dia 8 de març va resultar elegida 
com a Acadèmica numeraria electa la Dra. Maria del Pilar Roca Salom; en la de dia 7 de 
juny 2016 va resultar elegit com a Acadèmic numerari electe el Dr. Javier Cortés Bordoy.

Finalment, el dia 13 de desembre passat, es celebraren dues sessions extraordinàries 
més: la primera, per procedir a la votació dels premis i distincions convocats en el curs 
acadèmic 2016, i la segona, per elegir els Acadèmics corresponents proposats.

Recepció de nous acadèmics numeraris

M. Il·ltre. Sra. María del Pilar Roca Salom
El passat dia 8 de març de 2016, en sessió de govern extraordinària, va resultar elegida 
com a Acadèmica numeraria electa la Dra. Maria del Pilar Roca Salom, llicenciada en 
Ciències (1980) y doctora (1986) a la Universitat de les Illes Balears (UIB). 

La Dra. Roca és catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular del Departament de 
Biologia Fonamental i Ciències de la Salut de la UIB. Ha estat directora de l’Ofici-
na de Transferència de Resultats d’Investigació (1991-1994), directora del Servei 
d’I+D (1992-1994), presidenta del Consell d’Estudis de la llicenciatura de Bioquímica 
(1994-1999), vicedegana de la Facultat de Ciències (1999-2002), directora del grup 
de recerca en Homeostasi Energètica del IUNICS (2003-2008), directora del Departa-
ment de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut (2004-2011), i des de l’any 2008 
és la directora del grup de recerca Multidisciplinari d’Oncologia Translacional (GMOT) 
del IUNICS-IdISPA. És també membre del grup de recerca en Metabolisme Energètic i 
Nutrició (GMEIN).

L’ingrés com a Acadèmica numeraria es va produir el 27 d´octubre 2016, amb el dis-
curs d’entrada Causas y prevención del cáncer: especies reactivas de oxígeno. El seu 
parlament, magníficament exposat, va ésser premiat amb una càlida ovació per part del 
públic assistent a l’acte. 

Va contestar-li en nom de l’Acadèmia el M. Il·ltre. Sr. A. Arturo López González, Acadè-
mic numerari, que després de glosar el discurs d’ingrés va destacar l’excel·lent prepa-
ració de la nova acadèmica i la gran qualitat humana que l’acompanya.

Una vegada finalitzat el discurs del Dr. López, que fou molt aplaudit, l’Excm. Sr. presi-
dent imposà la medalla corporativa a la nova Acadèmica numeraria i li lliurà el diploma 
acreditatiu, entre la satisfacció del assistents.

Es dona la circumstància que la Dra. Pilar Roca és el primer llicenciat de la UIB que 
ingressa com a acadèmic numerari a la nostra Reial Acadèmia. 
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M. Il·ltre. Sr. Javier Cortés Bordoy
El passat dia 7 de juny de 2016, en sessió extraordinària, va resultar elegit com a 
Acadèmic numerari electe el Dr. Javier Cortés Bordoy, llicenciat en Medicina i Cirurgia 
(1969) i doctor (1982) per la Universitat de Barcelona amb la tesi La citologia por 
cepillado endoscópico de vejiga urinària y recto en el diagnóstico de extensión del 
càncer de útero. 

Especialitzat en Obstetrícia i Ginecologia (1971) a Barcelona i en Citopatologia (1981) 
per la International Academy of Citology a Chicago (EUA), va ésser cap de la Unitat de 
Ginecologia Oncològica de l´Hospital Universitari Son Dureta de Palma i coordinador 
del grup espanyol de vacunes del virus del papil·loma humà. Actualment, és el presi-
dent de la Junta de Balears de l’Associació Espanyola contra el Càncer. Ha rebut, entre 
moltes altres distincions, el Premi Mateu Orfila 2015 a una trajectòria professional de 
la nostra corporació.

La solemne sessió de recepció del Dr. Javier Cortés va celebrar-se el dia 23 de novembre 
de 2016, amb la solemnitat habitual que marca el protocol d’aquests actes. 

El recipiendari va llegir el seu discurs d’entrada titulat Crónica apasionada de un viaje apa-
sionante magníficament exposat i llargament aplaudit pel nombrós públic assistent a l’acte.

El Dr. Alfonso Ballesteros Fernández, Acadèmic numerari i ex-president de la Corpora-
ció, va contestar en nom de la Reial Acadèmia, destacant l’excel·lent nivell professio-
nal, la madura experiència i la capacitat innovadora que acompanyen al nou acadèmic.

Per acabar, el Sr. president va imposar la medalla de la corporació al Dr. Javier Cortés 
Bordoy i li va lliurar el diploma acreditatiu.

Acadèmics numeraris traspassats

M. Il·ltre. Sr. Josep Miró Nicolau 
Va néixer a Porreres el 1930. El 1952 es va llicenciar en ciències físiques per la Uni-
versitat Complutense de Madrid, el 1961 es va doctorar en enginyeria elèctrica per 
l’Institut de Tecnologia Case dels EUA i el 1968 en ciències físiques per la Universitat 
Complutense de Madrid.

El 1953 va començar la seva tasca investigadora a l’Institut de l’Electricitat del CSIC en 
el camp dels sistemes digitals, la intel·ligència artificial i els mecanismes per a l’emu-
lació de la intel·ligència natural, de caràcter capdavanter aleshores, fan que pugui ser 
considerat com un dels pioners en aquests camps de recerca. El 1957 va emigrar als 
EUA per continuar les seves investigacions, i hi desenvolupà les tasques de lector pro-
fessional de l’Institut de Tecnologia Case (1957-1961), de professor ajudant al mateix 
centre (1961-1964) i a la Universitat d’Ohio (1964-1966).
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En 1966 va retornar a Espanya, on va continuar la seva tasca investigadora. Va ser titu-
lar de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Sant Sebastià (1966-1971), 
director del Centre d’informàtica del Ministeri d’Educació i Ciència de la mateixa ciutat 
(1971-1978). El 1976 va tornar a Mallorca i entrà a formar part del personal docent de 
la Universitat de les Illes Balears com a professor agregat (1976-1983), com a catedrà-
tic (1983-2000) i, des de l‘any 2001, com a professor emèrit. El 2003 la Universitat li 
concedí la Medalla d’Argent per premiar els seus mèrits excepcionals, com a prova de 
l’alta estimació de la comunitat universitària i en reconeixement de la seva tasca en el 
camp de la recerca i de la docència.

De 1978 a 1983 va ser cap del Departament de Física i fins al 1984, director del 
Departament de Física de la Terra i del Cosmos. De 1984 a 1986 va ser director del 
Departament d’Electricitat i Electrònica. De 1986 a 1988, director del Departament 
de Ciències Matemàtiques i Informàtica. Anys més tard, entre 1995 i 1999, va ser el 
vicedegà de la Facultat d’Informàtica.

El professor Miró es va jubilar el setembre de l’any 2000 i va ser professor emèrit de la 
UIB des de juliol de 2001 a juliol de 2006.

Va ser autor de diversos llibres i de nombrosos articles publicats a revistes de prestigi inter-
nacional. Va ser membre sènior de l’IEEE, representant espanyol al Comitè d’Educació de 
la FIP. Havia rebut el premi d’investigació a la secció de matemàtiques atorgat per la Reial 
Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals. El 2004 va rebre el Premi Ramon Llull.

El Prof. Josep Miró havia ingressat a la nostra Reial Acadèmia l’any 1985, amb una 
dissertació sobre El discurso lógico, que va ésser contestat pel M. Il·ltre. Sr. Guillem 
Mateu. Una dècada més tard va pronunciar el discurs de la sessió inaugural del curs 
acadèmic 1995, que va titular El problema cerebro-mente. Va ocupar el càrrec de vice-
president de la Corporació durant vuit anys.
Va morir el 21 de maig de 2016. Que Déu el tingui a la Glòria.

Nous acadèmics corresponents

l dia 13 de desembre de 2016, en sessió extraordinària, va resultar elegit com a 
Acadèmic corresponent el Dr. Josep Oriol Bonnín Gubianas, metge especialista en 

cardiologia i cirurgia cardiovascular, cap del Servei de Cirurgia Cardíaca de l’Hospital 
Universitari Son Espases i del Departament de Cirurgia Cardíaca de l’Hospital Quirón-
salud Palmaplanas, i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. El Dr. Bonnín 
va rebre el 2016 la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, màxim 
guardó que atorga la nostra Comunitat Autònoma.

En la mateixa sessió s’acordà elegir també com a acadèmic corresponent al Dr. Antonio 
Fe Marqués, doctor en Medicina per la Universitat Complutense de Madrid, especialista 

E
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en Medicina Interna, Coronel metge i primer cap de la Unitat d’alertes NRBQ de l’Hos-
pital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. El Dr. Fe és també professor associat 
de la Facultat de Medicina de la Universitat d’Alcalá de Henares.

El mateix dia 13 de desembre en la sessió extraordinària d’adjudicació dels Premis con-
vocats per la Reial Acadèmia de l’any 2016 va resultar elegit acadèmic corresponent 
el Dr. Jordi Martínez Serra, primer autor del treball guanyador del Premi de la Reial 
Acadèmia de Medicina de les Illes Balears. El Dr. Jordi Martínez és especialista adscrit 
al Servei d’Hematologia de l’Hospital Universitari Son Espases.

Cèdules fundacionals 2016

ia 13 de desembre de 2016, en sessió ordinària de govern, la RAMIB va atorgar 
per assentiment de tots els assistents la distinció Cèdula Fundacional 1788 del 

curs acadèmic 2016 al Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears, pel seu di-
namisme científic i per la col·laboració amb la Reial Acadèmia amb el patrocini d’un 
premi d’investigació.  

Sessions científiques

urant el curs acadèmic 2016 s’han celebrat les habituals sessions científiques per 
donar a conèixer i debatre temes d’interès científic i social en matèria de salut. 

S’han produït un total de dotze sessions científiques, quatre d’elles extraordinàries. 

Dia 25 de febrer de 2016 es va celebrar una sessió científica extraordinària en format 
de taula rodona sobre el El virus del Zika, amenaça o alarma injustificada, a càrrec del 
Dr. Joan Carles March Cerdà, Director de la Escuela de Salud Pública de Andalucía; el 
Dr. Javier Arranz Izquierdo, del Grup de Malalties Infeccioses semFYC i d’Investigació 
Sanitària de Palma (IdISPa); i del Dr. Antonio Fe Marqués, Coronel metge i cap de 
la Unitat d’alertes NRBQ de l’Hospital Gómez Ullla, de Madrid. L’acte va celebrar-se 
a la seu de CaixaForum i va ésser presentat i moderat pel nostre president Dr. Macià 
Tomàs Salvà.  

Dia 8 de març de 2016 va tenir lloc una sessió científica sobre el Transplantament al-
logènic de progenitors hematopoètics de donants alternatius. Noves teràpies dirigides 
en neoplàsies hematològiques, a càrrec de la Dra. Antònia Sampol Mayol, directora de 
la Unitat de Transplantament Hematopoètic i Coordinadora del Servei d’Hematologia de 
l’Hospital Universitari Son Espases. Va presentar la conferenciant l’acadèmic numerari 
Dr. Joan Besalduch Vidal i va moderar el col·loqui posterior el Sr. president de la RAMIB.

Dia 5 d’abril de 2016, la sessió científica sobre Vacunacions i dona embarassada va 
anar a càrrec de la Dra. Antònia Galmés Truyols, coordinadora de vacunes de la Direc-

D
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ció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut. Va presentar la 
ponent l´acadèmic numerari Dr. Miquel Munar Qués i va moderar el nostre president. 

Dia 3 de maig 2016, la sessió científica sobre La crisis de los antibióticos, va pronunci-
ar-la el Dr. Javier Garau Alemany, director mèdic de la Clínica Rotger de Palma i professor 
associat de Medicina a la Universitat de Barcelona. Va presentar el ponent l’acadèmic 
numerari Dr. Josep Francesc Forteza Albertí i va moderar el Sr. president de la RAMIB.
  
Dia 12 de maig de 2016, la sessió científica extraordinària sobre Èxits i fracassos en 
intervencions d´ús prudent d´antimicrobians i control d´infeccions associades a les cu-
res va anar a càrrec del Dr. Enrique Castro-Sánchez, investigador del Centre for Infec-
tion Prevention and Management de l’Imperial College de Londres. El ponent va ésser 
presentat per la presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears, Sra. 
Rosa Maria Hernández Serra, i va ordenar el col·loqui el Sr. president de la RAMIB.
 
Dia 7 de juny de 2016, va tenir lloc la sessió científica sobre Ecoética y Desarrollo 
sostenible. La va dictar el Dr. Miquel Capó Martí, professor titular de la Universitat 
Complutense de Madrid. Va presentar el ponent i va moderar l´acte el nostre president.

Dia 20 de juny 2016, va tenir lloc una nova sessió científica extraordinària, aprofitant la 
celebració a Palma del “1er Programa Experto en Política Sanitaria y Farmacoeconomía”. 
A la taula d’honor, amb el Sr. president de la RAMIB seien l’Hble. Sra. Patricia Gómez i 
Picard, consellera de Salut, i el Prof. Guillem López-Casasnovas, director del curs, cate-
dràtic d’Economia i director del Centre de Recerca en Economia i Salut de la Universitat 
Pompeu Fabra. El títol de la conferència magistral va ésser Tendencias en los Sistemas de 
Salud Europeos, i la va pronunciar el Prof. Dr. Josep Figueras, director de l’Observatori Eu-
ropeu de Sistemes i Polítiques de Salut i director del Centre Europeu de la OMS en Política 
Sanitària. Va esser presentat i va moderar el col·loqui el president de la nostra corporació. 

Dia 5 de juliol de 2016, va fer-se càrrec de la sessió científica sobre Tractament de la 
Diabetis tipus 2, 2016: Nous paradigmes el Dr. Lluís Masmiquel Comas, cap de Servei 
d´Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital Son Llàtzer, de Palma. Presentà al conferenciant 
l´acadèmic numerari Dr. Félix Grases Freixedas i moderà el debat el nostre president. 

Dia 4 d’octubre de 2016, la sessió científica sobre Obsessions i compulsions: la ne-
cessitat de repetir, va anar a càrrec del Dr. Josep Manuel Menchón Magrinyà, cap de 
Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari de Bellvitge i professor titular de Psi-
quiatria de la Universitat de Barcelona. Presentà al conferenciant la directora general 
d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut, Dra. Margalida Frontera, i va moderar 
l’acte el Sr. president de la RAMIB. 

Dia 8 de novembre de 2016, la sessió científica sobre Malalties pulmonars interstici-
als: aportacions a la Fibrosi Pulmonar, Neumonitis, Sarcoidosi i al seu Trasplantament, 
va pronunciar-la el Dr. Ferran Morell Brotad, investigador del Vall d´Hebron Institut de 



Recerca (VHIR), director del Intersticial Lung Disease and Pulmonary Fibrosis Program, 
catedràtic de Pneumologia emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona i antic cap 
de servei de Pneumologia de l’Hospital Vall d’Hebron. Va presentar el conferenciant 
l’acadèmic numerari Dr. Joan Besalduch Vidal i va moderar la discussió el Sr. president. 

Dia 1 de desembre 2016, dia mundial de la lluita contra la Sida, la nostra sala d’actes 
va acollir la sessió científica extraordinària sobre 35 anys de SIDA. Prevenció de la 
infecció pel VIH al segle XXI, en format de taula rodona. Organitzada entre la RAMIB i 
la filial a Mallorca de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de 
Balears (AMB), va anar a càrrec de la Dra. Rosa Aranguren Balerdi, coordinadora de la 
Sida de la Conselleria de Salut, i el Dr. Javier Murillas Angoiti, especialista a la Unitat 
de Malalties Infeccioses del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari Son 
Espases. Va obrir i tancar l’acte el Sr. president de la RAMIB, Dr. Macià Tomàs Salvà. 
Els conferenciants van ésser presentats pel Dr. Jordi Reina Prieto, president de l’AMB, 
i per l’acadèmic Dr. Joan Besalduch Vidal, encarregats també de moderar la taula. 

Finalment, dia 13 de desembre 2016, la sessió científica sobre Puesta al día en ictus 
isquémico, va anar a càrrec de la Dra. Carmen Jiménez Martínez, especialista del Servei 
de Neurologia de l’Hospital Universitari Son Espases i coordinadora autonòmica de l’Es-
tratègia d’Ictus de les Illes Balears. Va presentar a la conferenciant l´acadèmic numerari 
Dr. Josep Francesc Forteza Albertí i va moderar el col·loqui el Sr. president de la RAMIB.

Miscel·lània acadèmica

l dia 13 de febrer de 2016, l’acadèmic numerari Dr. Pere Riutord Sbert va presentar 
la 1a. edició en català del llibre “XX anys de Docència i Investigació Odontològica a 

la UIB (1995-2015)”, durant la celebració de Santa Apol·lònia, patrona dels dentistes. 
El president del Col·legi Sr. Guillem Roser Puigserver va presentar l’acte i el prologuista 
de l’obra, l’Excm. Sr. Llorenç Huguet Rotger, rector de la UIB, va destacar la dedicació 
de l’autor durant aquests vint anys dedicats a la recerca i a la docència en la matèria. El 
dia 17 de desembre de 2016, el Col·legi de Dentistes de Balears va acollir la presentació 
del llibre en la versió en castellà: van glosar l’obra destacant diferents esdeveniments 
d’interès universitari, entre d’altres, l’Excm. Sr. Llorenç Huguet Rotger, rector de la UIB; 
l’Excm. Sr. Macià Tomàs Salvà, president de la Reial Acadèmia de Medicina, i la Il·lma. 
Sra. Margalida Frontera Borrueco, directora general d’Acreditació, Docència i Recerca.

Els dies 20, 21 i 22 de maig 2016, l’Acadèmia Espanyola d’Odontologia –Pierre Fauchard 
Academy–, celebrà la seva reunió anual en el Burgo de Osma (Soria), a on el Dr. Pere Riu-
tord Sbert va finalitzar el seu mandat després de quatre anys com a president.
 
Dia 22 de desembre de 2016 l’Assemblea general ordinària de col·legiats va aprovar 
la presentació de la candidatura de l’acadèmic i bibliotecari col·legial Dr. Josep Tomàs 
Monserrat al premi a la trajectòria professional de l’Organització Mèdica Col·legial.
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Excm. Senyor president, 
Digníssimes autoritats,
M. Il·ltres. Senyores i Senyors Acadèmics,
Amigues i amics,

ot va començar amb Napoleó.

En febrer de 1808 Napoleó va nomenar a Joachim Murat (1767-1815) cap dels exèr-
cits francesos a Espanya i, posteriorment, governador de Madrid. El dia 2 del mes de 
maig, el poble de Madrid s’aixecà contra els francesos i es produeixen cents d’afuse-
llaments. Carles IV i Ferran VII abdiquen en favor de Napoleó i aquest, en el mes de 
juliol, nomena Rei d’Espanya a José Bonaparte (1768-1844).

El metge català Pere Castelló (1770-1850) era, l’any 1808, metge de la Reial Família 
i catedràtic del Real Colegio de Cirugía de Madrid. El Real Colegio va suspendre per 
aquelles dates l’activitat docent a causa de la complicada situació política i social. La 
política de José Bonaparte en aquell moment, mitjançant el seu equip de Govern, con-
sistia en forçar l’adhesió a la seva persona i a la seva política de les classes mitjanes  
professionals, funcionaris i jutges1.

Pere Castelló com a catedràtic, igual que els seus companys del Colegio, va ésser instat 
a adherir-se al Rei José I però ell va refusar.

Considerant que amb aquesta decisió se li feia la vida impossible a Madrid i davant el 
perill de ser detingut, va decidir fugir clandestinament, ja que estava vigilat.  
 
Va considerar, com varen fer molts de catalans i espanyols de tarannà semblant al seu, 
que un lloc apropiat per refugiar-se era Mallorca que romania lleial a Ferràn VII i estava 
protegida per l’esquadra anglesa del Mediterrani.

1) He tingut en compte: L’Arxiu Històric de la Diputació Balear; l’Arxiu Històric de la Universitat de les Illes Balears; L’Arxiu 
Històric de la Universitat de Montpeller; L’Arxiu Històric del Monestir de Montserrat Índice alfabético de los Sectarios de 
Palma; Gaceta de Madrid (1808-1871); Reglamento General para el régimen literario e interior de las Reales Academias 
(1830). Madrid. Imprenta Real; Archiu Històric de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears. Acuerdos de las 
juntas ordinarias (1831-1843); Arxiu Històric de la Reial Acadèmia de Medicina de les Iles Balears. Expedientes acerca 
del ejercicio profesional. Nóminas, listas y estados de facultativos y sus clases (1831-1843); Bover de Rosselló, Joaquín 
María (1868). Biblioteca de escritores baleares. Palma. T. I i II.; Joan LLabrés Bernal (1959-1961). Noticias y relaciones 
históricas de Mallorca, siglo XIX. Palma de Mallorca. T. I, I,. III; Manuel Tuñón de Lara (Dir) (1980). Historia de España. 
Centralismo, Ilustración y agonía del antiguo régimen (1715-1833). Madrid. Editorial Labor, Tom VII; Miguel de los Santos 
Oliver (1982) Mallorca durante la primera revolución (1808-1814). Palma. Luis Ripoll, Editor. (2ªed.); J. M. Calbet; J. Cor-
bella (1981-1983). Diccionari biogràfic de metges catalans. Barcelona. Fundació Salvador Casajuana; José María Rodríguez 
Tejerina (1986). Historia de la Medicina en Mallorca. El siglo XIX. Caja de Baleares. “Sa Nostra” Tom III; Miquel Artola 
(1989). Los afrancesados. Madrid. Alianza Editorial; Josep M. Massons i Esplugas (1990). Un català a Madrid. Barcelona. 
Joan Santaeulària; Joan March Noguera (2001). Jaume Salvà Munar i el mallorquinisme científic. Algaida. Ajuntament d’Al-
gaida; Miguel Ferrer Flórez (2005). Política y Represión en Mallorca (1800-1840). Palma. Imprenta Politécnica; Biblioteca 
de Médicos Históricos de la Biblioteca de la Universidad Complutense. Pedro Castelló y Ginesta (1850-1870); Joan March 
Noguera (2013). Científics i producció Científica a les Illes Balears durant la Guerra del Francès (1808-1814). Barcelona. 
Randa, nº65. Josep Fontana Lázaro (2015). La época del liberalismo. Madrid. Editorial Critica.
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Així va ser com es refugiaren a Mallorca personatges com el matemàtic valencià Gabriel 
Ciscar (1760-1829) i els també matemàtics Juan Francisco de Mezquía i Hermenegildo 
de Mezquía, el cartògraf català Manuel Sanz, l’arquitecte madrileny Isidro González-Velá-
zquez (1765-1840), el també arquitecte Jacinto Escóiquiz, el matemàtic Mariano Vallejo, 
el geòmetra Josef Cherta, el botànic i metge valencià Francisco Gil Rodríguez, el manescal 
reial Francesc Manresa i el farmacèutic, metge i químic català Francesc Carbonell (1768-
1834), catedràtic de química a la Reial Junta de Comerç de Barcelona entre altres. La ma-
joria d’ells varen exercir la seva professió a Mallorca durant la seva estada com a refugiats. 

Pere Castelló va romandre a Mallorca des de principis de 1809 a principis de 1814 
quan, acabada la Guerra del Francès, Ferran VII torna a Madrid com a Rei d’Espanya.

A Mallorca va néixer, l’any 1812, el seu fill Pere Castelló Roca (1812-1843) futur doc-
tor en lleis i també a Mallorca va iniciar els seus estudis superiors el seu fill major Joan 
Castelló Roca (1797-1843) en primer lloc de Lletres i Humanitats a la Universitat 
Literària de Mallorca i després al Col·legi de Cirurgia de Palma, entre octubre de 1813 
i febrer de 1814. Durant la seva estada a Mallorca va travar amistat amb altres profes-
sionals de la medicina de tarannà liberal, tals com Gabriel Floriana (1774-1856), Mi-
quel Noguera (1773-1833), Francesc Oleo (1779-1838) i Damià Verger (1787-1849)  
professors a la Facultat de Medicina de la Universitat Literària i del Col·legi de Cirurgia 
de Palma i Pere Josep Arabí (179X-1860). 

Igualment va relacionar-se amb alumnes de la Facultat de Medicina i del Col·legi de 
Cirurgia com Jaume Salvà (1793-1855), Joan Trias (1796-1840), Miquel Oleo (1804-
1853) i Ramon Frau (1795-1861), que serà l’encarregat de llegir el discurs d’acomia-
dament en l’enterrament de Pere Castelló al cementiri de Madrid l’any 1850.

De tornada a Madrid Castelló s’integrà ràpidament a la societat madrilenya exercint la 
seva professió i donant classes al Real Colegio de Cirugía del qual serà nomenat cate-
dràtic d’Obstetrícia, malalties de dones i nins i afeccions sifilítiques.

Entre els seus alumnes d’aquests anys trobam alguns mallorquins als que tindrà en 
compte en el futur.

Liberal moderat, va recolzar els governs constitucionals del denominat Trienni Liberal,  
de forma tal que quan, l’any 1824, Ferran VII recuperà el poder, va ésser depurat i 
conduït a la presó juntament amb altres professors del Real Colegio. 

L’any 1825 Ferran VII va patir un fort atac de gota i, tement per la seva vida, va treure 
a Castelló de la presó per tal que el tractés. Castelló va encertar amb el tractament i el 
rei el va voler recompensar tornant-lo a nomenar metge de Cambra. Castelló va rebutjar 
l’oferiment si no anava acompanyat de la restitució de tots els professors del Real Co-
legio en els seus càrrecs, així com l’amnistia de tots els alumnes als quals se’ls havia 
impedit continuar amb els seus estudis.



27Sessió inaugural del Curs Acadèmic 2017 - Discurs inaugural

Ferran VII va accedir a les seves peticions i Castelló amb el recolzament del monarca 
va començar a exercir, a la pràctica, com a màxim responsable de la sanitat del Regne.

Així, l’any 1826 creà la “Junta Superior Gubernativa de Medicina y Cirugía del Reino” 
des de la qual proposà la unificació dels estudis de Cirurgia i Medicina mitjançant el 
seu pla Memoria sobre el arreglo de la ciència de curar. Acceptat el pla pel Rei, es va 
dictar l’any 1827 el pertinent Reial Decret unificant els estudis. 

Castelló va continuar les seves reformes i, així, l’any 1829 va unificar els cossos de 
cirurgia i de metges de l’exèrcit en un de sol, organitzant-los per rigorosa antiguitat.

Així arribam a l’any 1830 en què Pere Castelló és president de la Junta Superior i com 
a tal i amb Sebastián Aso Travieso i Manuel Damián Pérez (17XX-1841), com a vocals, 
organitza l’estructura de la sanitat espanyola mitjançant el Reglamento General para el 
Régimen literario é Interior de las Reales Academias de Medicina y Cirugia del Reino. 
Formado por la Real Junta Superior Gubernativa de estas dos partes de la Ciencia de 
Curar, y aprobado por S. M.

El sistema que es posa en marxa crea una estructura organitzativa de la sanitat es-
panyola que pot ésser útil si els acadèmics són capaços de dur a terme àgilment les 
moltes competències que els hi són encomanades.

L’estructura, aparentment descentralitzada, a l`hora de la veritat neix centralitzada i  
depenent de la Junta Superior, tal com es posa de manifest quan el president formal 
de cada una de les acadèmies ha de ser la Junta Superior, d’acord amb l’article 2 del 
Reglamento General. 

Això també és visible fàcilment en el document de creació de la Reial Acadèmia, en 
el que figura una llista de vuit membres, dels dotze que finalment han de formar part 
de la Reial Acadèmia de Medicina y Cirurgia de Palma, decidits per la Junta Superior. 
En el mateix document es nomena a Miquel Noguera de Superna vicepresident interí 
(president interí) i se li ordena que procedeixi a instal·lar la Reial Acadèmia.

Val la pena, doncs, analitzar el tarannà dels metges proposats per Pere Castelló des de 
la Junta Superior i que figuren a l’acta de l’Acadèmia de dia 14 de març i que trobam  
en el seu Arxiu Històric, dins el conjunt de documents denominats Acuerdos de las 
Juntas Ordinarias. 

Miquel Noguera de Superna Bauzà (1777-1833). Catedràtic de patologia a la Reial i 
Pontifícia Universitat Literària de Palma i metge de l’Hospital de Palma, fou comissio-
nat per la Junta Superior per posar en marxa l’Acadèmia. Havia combatut amb especial 
dedicació les epidèmies de Mallorca de 1820 i 1821 des de la seva posició de vocal 
de la Junta Superior Gubernativa de Medicina y Cirugía de Baleares.
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Rafael Cerdó Martorell (1801-1855). Va iniciar els seus estudis de cirurgia i medicina 
a Mallorca. Posteriorment fou becat per la Diputació liberal, per acord del 9 de maig 
de 1822, segons llegim a l’acta de la Diputació (Pere Josep Arabí va participar a la vo-
tació) per continuar els seus estudis a França. Es va doctorar a la Facultat de Medicina 
de Montpeller, considerada la millor del món en aquell moment.

Gabriel Floriana Ferrer (1774-1856). Fou professor per oposició del Col·legi de Cirur-
gia i de la Facultat de Medicina de la Universitat Literària. Fou signant de l’escrit dels 
constitucionalistes mallorquins de felicitació a les Corts de Cadis del dia 24 de febrer 
de 1813 per l’abolició de la Inquisició. Juntament amb Francesc Oleo, el trobam a la 
relació que apareix al llibre de Miquel dels Sants Oliver, pàgs. 615-618.

Més tard, d’acord amb el llibre de Miquel Ferrer, trobam, a la pàgina 92, en la que es trans-
criu el Documento nº 10, que Gabriel Floriana fou amb Damià Verger un dels fundadors de 
l’associació política de caràcter liberal Sociedad Patriótica Mallorquina, el 17 de maig de 
l’any 1820. A més, al mateix llibre trobam, a la pàgina 175 corresponent al Documento nº 
8 que fa referència a Jueces de hecho elegidos por el Ayuntamiento de Palma conforme a la 
Ley de 12 de noviembre de 1820 sobre libertad de imprenta, als metges Gabriel Floriana, 
Francisco Oleo, Juan Trías i Jaime Salvà (1793-1855). Igualment apareix a la pàgina 240 
a l’obra de Miguel Ferrer dins una relació de Jueces de Hecho inclòs al Documento nº 27 
(Fuente nº5). Al Documento nº 26 (Fuente nº4). Índice alfabético de los sectarios de Ma-
llorca... a la pàgina 225 apareix com a Maçó. També al document Índice alfabético de los 
sectarios de Palma2 el trobam ressenyat com a Maçó. A la seva mort, els seus amics varen 
organitzar un funeral especial, congruent amb el pensament del difunt, a l’Església de Sant 
Jaume, ambientat per la Misa de Requiem de Mozart orquestrada i cantada. Gabriel Floria-
na fou president de la Reial Acadèmia entre (1835-1837) i (1841-1842).

Francesc Oleo Carrió (1779-1838). Natural de Ciutadella, va iniciar estudis de Filo-
sofia i Medicina a la Universitat de Palma de Mallorca i es va doctorar a la de Pisa 
l’any 1797. Posteriorment, va revalidar els estudis a la Universitat Pontifícia i Literària 
de Palma. D’amplis coneixements, va ésser nomenat professor de matemàtiques per 
l’Ajuntament de Palma el 1808 i per la Diputació de Balears l’any 1820. De tarannà 
liberal el trobam ja a l’any 1813 signant la felicitació dels liberals mallorquins a les 
Corts de Cadis per l’abolició de la Inquisició. Fou també subscriptor de la publicació 
constitucionalista Aurora Mallorquina (1812-1813). 

Més tard, durant el trienni liberal, el trobam, des de 1820, com participant en la de-
nominada “Tertulia d’Oryan”3 de caràcter liberal, tal com apareix al llibre de Miquel 

2 Document manuscrit de 6 pàgines que trobam a l’Arxiu Històric del monestir de Montserrat amb l’anotació topogràfica de 
1350. Es tractaria possiblement del famós document anomenat per diversos historiadors (Miquel Ferrer entre altres) com 
a Libro Verde, en el que figura una llista, alfabèticament organitzada, dels que els autors del mateix tenien com a maçons 
de les distintes varietats existents en aquells moments, “comuneros”, “federados” i “masones” pròpiament dits. Aquest 
document ha restat inèdit fins aleshores.

3 Es celebrava al domicili del liberal Juan Flor d’Oryan i Maimó situada sembla al carrer de Sant Feliu nº25 de Palma.
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Ferrer a la pàgina 144 dins el Documento 27 (Fuente nº5) Patriotas del año 1823 en 
casa de O´Rian. Trobam també al Documento 8 del mateix llibre, a la pàg. 175, que 
Francesc Oleo va ésser “Juez de Hecho”. També al Documento nº27 a la pàgina 241 
apareix com Juez de Hecho.

Va ésser el primer vicepresident (president) (1831-1835) de la Reial Acadèmia per 
elecció entre els companys d’Acadèmia.

Joan Nicolau Capó (1804-1832). Va iniciar els seus estudis de medicina a la Facultat 
de Medicina de la Universitat Literària de Palma. L’any 1822 va ésser becat per la 
Diputació liberal per estudiar a França. Es va doctorar a Montpeller juntament amb els 
altres becats per la Diputació liberal, tals com Rafael Cerdó i Miquel Oleo.

Felip Eduard Salom: Va publicar Disertación acerca de los fluxos (1825) i Método pre-
servativo y curativo del Cólera morbo.

Damià Verger Frau (1787-1849). Doctorat en Cirurgia l’any 1814 al Reial Col·legi de 
Cirurgia de Barcelona i de Medicina a Mallorca l’any 1820. Va treballar a l’Hospital 
General de Palma, on va ésser deixeble d’Antonio Almodóvar. Damià Verger fou soci 
fundador de la Sociedad Patriótica de Mallorca d’acord amb el que transcriu a la 
pàgina 179 del Documento nº10 Miguel Ferrer en la seva obra Política y Represión. 
A la mateixa obra el trobam a la pàgina 188, en la que es transcriu el contingut del 
Documento nº11 “Relación alfabética de los Individuos que componen el Batallón de 
Voluntarios Nacionales de Palma...” Era un batalló creat per les autoritats liberals per 
defensar el règim Constitucional. I, també, a la pàgina 233 en la que es transcriu el 
contingut del Documento 24 “Declaraciones espontaneas de masones...” tornam tro-
bar a Damián Verger cirujano.

Tornats l’any 1824 a un període absolutista “els espontaneïtats” eren aquelles per-
sones que motu proprio és presentaven davant les noves autoritats amb la idea que 
aquestes serien menys dures amb ells que si, mes tard, havien de comparèixer de 
forma obligada.

A la mateixa obra de Ferrer, a la pàgina 242 corresponent a l’apartat Jueces de Hecho  
en el Documento nº27 (Fuente nº5, apareix Verger com a “juez de hecho”.

Al document Índice alfabético de los Sectarios de Palma hi figura també com a Maçó.  

Fou president de l’Acadèmia entre 1843-1845.
 
Miguel Muntaner Ferrà (1806-1860). Metge, llicenciat l’any 1829. A la pàgina 216 
de l’obra de Miquel Ferrer en la que es transcriu el Documento nº23 (Fuente nº1) 
“Noticia de las personas espontaneadas ante el Alcalde Mayor... trobam que Muntaner 
s’ha declarat “Federado” del taller nº4” que era una organització secreta del moment, 
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escindida de la maçoneria. Al document Índice alfabético de los Sectarios de Palma 
també apareix com a “Federado”.

D’acord amb el que figura a l’acta de la Reial Acadèmia del dia 15 de març, els acadè-
mics nomenats el dia anterior procedien a elegir quatre acadèmics més per completar 
els 12 membres que la Junta Superior havia atribuït a l’acadèmia palmesana. Així ve-
iem que Miquel Noguera proposà com a nous acadèmics a Juan Trías, Mariano Morey, 
Jorge Barceló, Pedro José Seguí, Pedro José Arabí i Miguel Oleo.

Damià Verger proposà a Antonio Rosselló i Mateo Castellà.

Rafael Cerdó proposà a Carlos Robleca Rollan.

Juan Nicolau proposà a Juan Siquier. 

En votació secreta varen resultar elegits: Pedro José Arabí, Juan Trías, Miquel Oleo i 
Mateo Castellà que varen prendre possessió dels seus càrrecs el dia 18.

Vegem també el tarannà d’aquests nous elegits:

Pere Josep Arabí (179X-1860). Va a dur a terme els seus estudis de medicina a la 
Universitat de València, els quals va finalitzar l’any 1816. Va combatre activament, 
juntament amb Francesc Oleo, les epidèmies que va sofrir Mallorca els anys 1820 i 
1821. Fou metge de l’Hospital General de Palma i ajudant del metge liberal Antonio 
Almodóvar. Fou a la vegada membre de la Diputació de les Illes Balears durant el tri-
enni liberal. D’acord amb la documentació original analitzada per Miquel Ferrer a les 
pàgines 114 i 207, que fan referència al document enumerat com nº19 Relación de 
la nómina de los individuos que integraban el Consulado: trobam “Pedro José Araví, 
acerrimo liberal, Regidor en 1820. Juez de echo4 en 1822.

Va ésser president de la Reial Acadèmia entre 1838 i 1840.

Miquel Oleo Estade (1804-1853). Fill de Francesc Oleo, primer president de l’Acadèmia, 
va iniciar els seus estudis de cirurgia i medicina a Mallorca. L’any 1822 va ésser becat per 
la Diputació liberal per anar a estudiar a França. L’any 1823 es va doctorar a la Facultat de 
Medicina de Montpeller. Dins el llibre que es troba a l’Arxiu Històric de l’Acadèmia titulat 
1831-1843 Expedientes acerca del ejercicio de la profesión i dins l’epígraf titulat Estado de 
los profesores del arte de curar residentes en el distrito de Ciudadela de Menorca que, a la 
vegada, es troba dins un epígraf més ample titulat Nóminas, listas, y estados de facultativos 
y sus clases es recull que ha anat a Madrid per revalidar els seus estudis els quals superà 
positivament amb data de 19 de gener de 1829 davant un tribunal format per Agustín Fru-
tos, José María Furlán, Pedro Castelló, Manuel Damián Pérez y Marcelo Sánchez Riutord.

4 Els “jueces de echo” va ésser un cos de persones liberals encarregades de vigilar que no es duguessin a terme actes contra 
el regim constitucional.
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Juan Trías Sampol (1796-1840). Metge i cirurgià, va exercir la medicina a l’Hospital 
General de Palma on va ésser deixeble del metge liberal Antonio Almodóvar, el qual 
va influir molt en el desenvolupament de la seva vida. Liberal des de molt jove, va 
exercir càrrecs polítics durant el trienni liberal, tals com el de regidor de l’Ajuntament 
de Palma i membre de la Junta Superior de Sanitat de Balears. Amb el també metge  
Ramón Frau5, maçó espontaneïtat va traduir l’obra de François Magendie Compendio 
elemental de fisiología (1828).

A la pàgina 144 de l’obra de Miquel Ferrer en la que es dóna compte del Documento 
nº27 (Fuente nº5 denominat Patriotas del año 1823 en casa de O’ryan apareix Joan 
Trías com un dels integrants de la tertúlia del liberal d’origen irlandès Joan O’ryan. El 
trobam també a la pàgina 175 de la mateixa obra, en la que es descriu el Document 
nº8 Jueces de hecho elegidos por el Ayuntamiento de Palma... També apareix a la 
pàgina 242 pel mateix concepte dins el Document nº27, a la pàgina 232 en la que es 
descriu el Documento 26 (Fuente nº4) Indice alfabetico de los sectarios de Mallorca y 
algunos, de Iviza, apareix com a Federado espontaneado (escindits de la maçoneria). 
Apareix igualment al document Indice alfabético de los Sectarios de Palma.

Finalment, a la pàgina 188 de l’esmentada obra de Ferrer en la qual es descriu el 
Documento nº11 “Relación alfabética de los Individuos que componían el Batallón de 
Voluntarios Nacionals de Palma” tornam trobar a Juan Trías.

A l’acta de l’acadèmica de dia 22 trobam que es varen elegir, mitjançant votació, els 
membres de la primera junta de l’Acadèmia:

Vicepresident (president) Francesc Oleo, Secretari de Govern Miquel Muntaner, Secre-
tari de correspondència estrangera Miquel Oleo i bibliotecari i arxiver Gabriel Floriana.
Amb aquesta elecció es dóna per instal·lada l’Acadèmia i Miquel Noguera dóna per 
acabat l’encàrrec de la Junta Superior.

Seguint les actes de l’Acadèmia veiem que:

Mateo Castellà Mascaró (18XX-1859). Fou l’encarregat per la primera Junta de govern 
de l’Acadèmia, l’any 1831, de  trobar un lloc on instal·lar-se. L’any 1839 va llegir a la 
seu de l’Acadèmia, per encàrrec unànime de la seva Junta: Elogio funebre del doctor 
en medicina D. Francisco Oleo Carrió leido el 15 de mayo de 1839 en la Académia 
Nacional de Medicina y cirugía de Palma de que fue vicepresidente por el socio D. 
Mateo Castellá á quien fue encargado en sesión de 16 de mayo de 1838. El discurs 
fou publicat l’any 1840 i del seu contingut  es pot deduir la comunitat d’ideals que 
els van unir. 

5 Ramon Frau futur catedràtic de la Facultat de Medicina de la Complutense figura com a maçó espontaneat al Documento 
nº26 (Fuente nº4) “Indice alfabetico de los sectarios de Mallorca y algunos de Iviza”. Figura també com maçó al document 
Indice alfabetico de los Sectarios de Palma.
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Poc temps després, a les actes trobam que els acadèmics trien un nou membre de 
l’Acadèmia seguint els tràmits especificats en el Reglamento. 

Antonio Gelabert Escarrer (1802-1890). Metge llicenciat l’any1829.
Al llarg de la seva dilatada vida fou president de l’Acadèmia en diverses ocasions 
(1855-1858), (1860-1865), (1870-1878) i (1879-1889). Fou, a més, president del 
Colegio Médico Farmacéutico, l’any 1887.

Alguns mesos després es va elegir un nou acadèmic:

Mariano Morey Rosselló (1793-1853). Es llicencià i doctorà com a cirurgià a Barcelo-
na l’any 1814 i en medicina a Saragossa l’any 1815. Va tenir un paper molt destacat 
en la lluita contra la pesta bubònica de 1820, com a ajudant d’Antonio Almodóvar i, 
posteriorment, a la de febre groga de 1821. A l’obra de Miquel Ferrer, ja esmentada,  
a la pàgina 237 on descriu el Documento 27 (Fuente nº5) Patriotas del año 1823 en 
casa de O’ryan apareix Mariano Morey i a la pàgina 228 en la que descriu el Documen-
to nº26 (Fuente nº4) Indice alfabetico de los sectarios de Mallorca i algunos, de Iviza  
Morey figura com a Comunero. Al document titulat Indice alfabético de los Sectarios 
de Palma apareix Mariano Morey com a “Federado”.

Amb aquest nomenament duit a terme dins els sis primers mesos de vida de l’Acadè-
mia acabam l’estudi de l’inici de la mateixa i podem concloure, reafirmant el títol del 
treball, que els metges constitucionalistes mallorquins amb la col·laboració necessària 
del també constitucionalista i liberal Pere Castelló varen copar el Govern de l’Acadè-
mia durant més de 20 anys, com es posa de manifest que tots els presidents electes 
entre 1831 i 1852 foren constitucionalistes, liberals i alguns d’ells maçons.

Així veiem que ho van ser: Miquel Noguera (1831), Francesc Oleo (1831-1834), Ga-
briel Floriana (1835-1837) i (1841-1842), Pere J. Arabí (1838-1840), Damià Verger 
(1843-1845) i Mateu Castellà  (1849-1852).

Tot va començar amb Napoleó!
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ACTA DE LA PRIMERA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
del dia 13 de desembre de 2016 

A les 18:40 hores del dia abans esmentat, en convocatòria única, l’Excm. Sr. president 
de la corporació, Dr. Macià Tomàs Salvà, obre la sessió a la que assisteixen els M. 
Il·ltres. Sres. i Srs. acadèmics numeraris, Drs. Juana Mª Román Piñana, Josep Tomàs 
Monserrat, Ferran Tolosa Cabaní, Pere Riutord Sbert, Fèlix Grases Freixedas, Antoni 
Cañellas Trobat, Francesc J. Forteza Albertí, Jordi Ibáñez Juvé, Joan March Noguera, 
A. Arturo López González i Mª Pilar Roca Salom.

Excusen la seva absència els M. Il·ltres Sres. i Srs. acadèmics numeraris, Drs. Miquel 
Munar Qués, Arnau Casellas Bernat, Bartomeu Anguera Sansó, Bartomeu Nadal 
Moncadas, Alfonso Ballesteros Fernández, Francesc Bujosa Homar, Juana Sureda 
Trujillo, Juan Buades Reinés, José Luis Olea Vallejo, Joan Besalduch Vidal i Javier 
Cortés Bordoy.

ORDRE DEL DIA

Punt únic: proposta d’elecció com a Acadèmics Corresponents del 
Drs. Josep Oriol Bonnín Gubianas i Antonio Fe Marqués

Una vegada aclarides les qüestions preliminars plantejades, el Sr. president fa un breu 
recordatori dels mèrits dels dos candidats presentats i la seva relació científica amb 
l’Acadèmia. 

Els acadèmics assistents accepten la proposta per assentiment.

S´aprova, en conseqüència, l’elecció com a acadèmics corresponents del Dr. Josep 
Oriol Bonnín Gubianas i del Dr. Antonio Fe Marqués.

I sense més assumptes per tractar, el Sr. president aixeca la sessió a les 19:00 hores.

El secretari general,     Vist-i-plau,
       El president,

Antoni Cañellas Trobat     Macià Tomàs Salvà
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ACTA DE LA SEGONA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
del dia 13 de desembre de 2016 

ADJUDICACIÓ DELS PREMIS CONVOCATS PER LA REIAL ACADÈMIA 
DE L’ANY 2016

A les 18:45 hores del dia abans esmentat, en convocatòria única, l’Excm. Sr. president 
de la corporació, Dr. Macià Tomàs Salvà, obre la sessió a la que assisteixen els M. 
Il·ltres. Sres. i Srs. acadèmics Drs. Juana Mª Román Piñana, Josep Tomàs Monserrat, 
Bartomeu Nadal Moncadas, Ferran Tolosa Cabaní, Pere Riutord Sbert, Joan Besalduch 
Vidal, Fèlix Grases Freixedas, Antoni Cañellas Trobat, Francesc J. Forteza Albertí, Jordi 
Ibáñez Juvé, Joan March Noguera, A. Arturo López González i Mª Pilar Roca Salom. 

Excusen la seva absència els M. Il·ltres Sres. i Srs. acadèmics numeraris, Drs. Miquel 
Munar Qués, Arnau Casellas Bernat, Bartomeu Anguera Sansó, Alfonso Ballesteros 
Fernández, Francesc Bujosa Homar, Juana Sureda Trujillo, Juan Buades Reinés, José 
Luis Olea Vallejo i Javier Cortés Bordoy.

Ordre del dia

Punt únic: decisió sobre l’adjudicació dels Premis convocats 
per la Reial Acadèmia de l’any 2016

Atesa l’absència en començar la sessió del Dr. Joan Besalduch, coordinador de la co-
missió científica, el Sr. president dóna la paraula al vicesecretari Dr. Forteza Albertí, que 
va actuar com a secretari de la sessió de la comissió científica de dia 9 de desembre, 
convocada per tal d’avaluar treballs i trajectòries professionals que opten als premis del 
curs 2016. El Dr. Forteza explica el procediment seguit per fer la selecció dels treballs i 
llegeix l’acta de la sessió de la comissió científica de referència, de dia 9 de desembre. 

Una vegada finalitzades les explicacions i aclarides les qüestions plantejades, els aca-
dèmics assistents accepten per assentiment la proposta de la comissió. A continuació el 
secretari general obre les pliques amb els lemes dels treballs premiats, per donar a conèi-
xer als acadèmics presents els noms dels seus autors, que resulten ésser els següents: 

A. PREMI DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA 
DE LES ILLES BALEARS 

Títol: Nuevo método qRT-PCR one step para la detección de la enfermedad mínima 
residual del BCR-ABL en pacientes con leucemia mieloide crónica: ¿el secreto del 
éxito de la discontinuación con TKIs? 
Dr. Jordi Martínez Serra i cols. Hospital Universitari Son Espases. Palma.



B. PREMI MATEU ORFILA, A LA TRAJECTÒRIA 
D’UN PROFESSIONAL DE LA SALUT

Dr. Jeroni Nadal Reus, de l’Institut Barraquer de Barcelona, a proposta de la Secció 
d’Oftalmologia de la filial balear de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut 
de Catalunya i de Balears.

 
C. PREMIS PATROCINATS

1. Premi JEAN DAUSSET de l’Il·ltre. Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, a 
la millor tesi de medicina o ciències afins elaborada a les Illes Balears i defensada 
durant l’any 2015. S’adjudica a la tesi:

 Títol: Análisis y evaluación del tratamiento de la isquemia crítica de miembros inferiores 
no revascularizable, mediante el trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos.

 Dr. Raúl Lara Hernández.

2. Premi Doctor RAMON ROTGER MONER, per al millor estudi sobre cirurgia i espe-
cialitats quirúrgiques. 

 Títol: Complicaciones postquirúrgicas en pacientes sometidos a cistectomía radical 
según estado nutricional del paciente.

 Dr. Xavier Arnau Sabaté Arroyo i cols. Hospital Universitari Son Espases. Palma.

3. Premi FUNDACIÓ MAPFRE, per al millor estudi sobre patologia traumàtica.
 Desert.

4. Premi METGES ROSSELLÓ, per al millor estudi sobre Urologia i Andrologia. 
 Títol: Análisis de los resultados microbiológicos urinarios y su impacto en el proto-

colo de la profilaxis en la cirugía urológica de nuestra área.
 Dr. José Carlos Real Colomer i cols. Hospital Son Llàtzer. Palma.

5. Premi Hospital QUIRÓNSALUD PALMAPLANAS, al millor estudi sobre les especialitats 
mèdiques. 

 Títol: Prevalencia de acidosis renal distal en pacientes con litiasis de fosfato cálcico, 
usando el test de la furosemida.

 Dr. Jordi Guimerà Garcia i cols. Hospital Universitari Son Espases. Palma.

6. Premi COL·LEGI OFICIAL D’INFERMERIA DEL LES ILLES BALEARS, per al millor 
estudi d’investigació en infermeria en qualsevol dels seus àmbits. 

 Títol: Utilidad en enfermería de diferentes índices antropométricos y analíticos, 
para valorar la existencia de síndrome metabólico con los criterios NCEP ATPIII e 
IDF, en población mediterránea española.

 Sra. Maria Gil Llinàs i cols. Hospital Son Llàtzer. Palma.
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D. PREMIS PATROCINATS PER LES SOCIETATS CIENTÌFIQUES 
DE LES ILLES  BALEARS

7. Premi de la SOCIETAT BALEAR DE MEDICINA INTENSIVA I UNITATS CORONÀRIES 
al millor treball sobre recerca en el pacient crític. 

 Títol: Mejorar la recuperación tras la cirugía cardíaca en un hospital de tercer nivel.
 Dra. María Riera Sagrera i cols. Hospital Universitari Son Espases. Palma.

El Sr. president declara fallat el concurs de premis convocats per l’any 2016 i, sense 
més assumptes per tractar, aixeca la sessió a les 19:30 hores.

El secretari general,     Vist-i-plau,
       El president,

Antoni Cañellas Trobat     Macià Tomàs Salvà
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CÈDULES FUNDACIONALS 1788. ANY 2016 

Dia 13 de desembre de 2016, en sessió ordinària i en el punt 3r. de l’ordre del dia, la 
Reial Acadèmia de Medicina va atorgar la següent distinció “Cèdula Fundacional 1788” 
del curs 2106, per unanimitat del acadèmics numeraris assistents a la sessió.

COL·LEGI OFICIAL D’INFERMERIA DE LES ILLES BALEARS, 
pel seu dinamisme científic i pel patrocini del premi al millor treball sobre recerca en  
infermeria.
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SEMBLANÇA DELS PROTECTORS, 
BENEFACTORS I PATROCINADORS 
DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA 
DE LES ILLES BALEARS  

Curs Acadèmic 2017 

BANCA MARCH

El naixement de la Banca March es remunta a l’any 1926, quan Don Joan March Ordi-
nas fundà aquesta entitat a Palma de Mallorca. Al principi, l’àrea d’influència del banc 
es limità a l’àmbit mallorquí, per a, progressivament, al llarg dels anys escampar-se i 
aconseguir el lideratge com a banc independent a totes les Illes Balears. 

A partir de l’any 1974, inicià la seva presència a la Península, i no és fins l’any 1989 
quan aquesta implantació és prou significativa a les Illes Canàries. Durant els darrers 
anys, aquesta activitat es complementa amb el creixement intern de la xarxa bancària 
a les Illes Balears i Canàries, així com amb l’expansió a les zones turístiques d’Anda-
lusia i Llevant, a més de Madrid, Barcelona i Londres. A l’actualitat Banca March es 
situa entre els deu primers grups bancaris espanyols. 

Al marge de la seva activitat bancària, el Grup Banca March desenvolupa principal-
ment la intermediació d’assegurances mitjançant Unipsa Correduría de Seguros S.A. i 
March Correduría de Seguros, S.A., i amb March Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, 
el grup gestiona el negoci de col·locació d’assegurances de vida. La gestió de fons i 
SIMCAV’s es fa a través de March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A., i March Gestión 
de Pensiones, S.C.F.P., S.A. A més, Banca March és el principal accionista del grup 
empresarial i financer, Corporación Financiera Alba, a través del qual disposa d’una 
presència significativa en els diferents sectors: comerç i distribució; construcció i ser-
veis; seguretat; indústries metal·lúrgiques; comunicació i publicitat; telecomunicaci-
ons i activitats immobiliàries. 

D’altra banda és interessant remarcar que la cartera de participacions del Grup en so-
cietats cotitzades està composta per: Acerinox, ACS, Carrefour, Prosegur, i Spirent; i en 
el cas de societats no cotitzades, per: Centel, Antevenio, Princes Gate, Unipsa i Xfera. 

La Banca March, sempre atenta al manteniment del patrimoni cultural de les Illes 
Balears, ajuda de forma continuada i important al manteniment i ordenació dels arxius 
històrics de la nostra Reial Acadèmia. 

Ha guanyat en diverses ocasions el Premi Best Private Bank, de la revista World Finance.



ASISA

ASISA és una societat anònima asseguradora amb una característica diferencial 
fonamental: el seu únic accionista és la cooperativa LAVINIA, constituïda per més 
de 15.000 metges de tota Espanya. L’Assemblea General i el Consell Rector de la 
cooperativa, regeixen el funcionament i la política de l’entitat. 

Les cooperatives fomenten la cogestió solidària de l’activitat que desenvolupen i 
permeten dirigir l’activitat econòmica a la consecució d’objectius socials, en lloc 
de a l’acumulació de capital. La necessitat de la població d’accedir a sistemes de 
protecció de la salut equitatius i eficients, i la vocació social dels professionals 
sanitaris per procurar-los, estan a la gènesis del moviment originari del cooperati-
visme sanitari. 

Assumir la funció d’assegurar la cobertura dels riscs d’emmalaltir, per part dels 
que estan obligats a prestar l’assistència sanitària, els metges, compleix una do-
ble funció: responsabilitza al col·lectiu professional de l’impacte econòmic de les 
seves actuacions i li permet organitzar el desenvolupament de l’exercici de la me-
dicina des de l’autonomia i independència, evitant els inconvenients d’actuar com 
assalariats. Fruit d’aquesta política és la xarxa de centres i serveis propis del grup 
ASISA, constituït per 16 clíniques i prop de 30 centres de diagnòstic i tractament, 
distribuïts per tota la geografia nacional. 

Conseqüència també dels seus principis fundacionals, basats en la defensa d’una 
medicina social a la que prevalgui la lliure relació entre metges i pacients, és el 
compromís institucional de promoure la informació sanitària i la comunicació entre 
tots els actors del fet assistencial, a la que se destina la major part dels fons dedi-
cats al patrocini.

FUNDACIÓ PATRONAT CIENTÍFIC 
DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE METGES 
DE LES ILLES BALEARS

El COMIB, amb la finalitat de promoure i desenvolupar les activitats docents relacio-
nades amb la Sanitat, va constituir, el 26 de setembre de 2012, la Fundació Patronat 
Científic, organització sense ànim de lucre que rep finançament del COMIB i de diverses 
entitats privades.

El Patronat Científic té plena llibertat per determinar les seves activitats. El seu òrgan 
rector està constituït pels següents patrons: el president, el secretari i el tresorer del 
COMIB, el president o representant de les juntes insulars de Menorca i Eivissa-Formen-
tera, dos membres elegits per la Junta de govern de la institució col·legial i el director 
executiu de la Fundació.
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A proposta del president, els patrons nomenen el director executiu de la Fundació, que 
exerceix les seves funcions amb la col·laboració d’una junta facultativa. Aquesta, la for-
men el president de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, el president de 
l’Acadèmia Mèdica Balear, el vocal de formació del COMIB i tres vocals elegits a propos-
ta del director executiu. Entre ells, es designa el secretari. La durada d’aquests càrrecs 
és de quatre anys, no coincidint amb les eleccions de la Junta de govern del COMIB. 
Els membres exerceixen les seves funcions gratuïtament, sense que en cap cas puguin 
percebre algun tipus de retribució.

A més de les activitats docents desenvolupades per la Fundació Patronat Científic, de 
forma autònoma o en col·laboració amb les acadèmies i societats científiques s’han creat:

- Una agenda docent que informa, on line i en mitjans escrits, de cursos, conferències, pre-
mis, etc., locals, nacionals o internacionals, que puguin ser d’interès per als col·legiats.

- Beques de rotació externa, en hospitals nacionals o estrangers, per a residents dels 
hospitals de la nostra Comunitat.

- Beques d’innovació, destinades a facilitar desplaçaments temporals de professionals 
de la nostra Comunitat a hospitals de referència nacionals o estrangers.

- Premis d’investigació científica.
- Premi al millor projecte de tesi doctoral.
- Premi Camilo José Cela d’humanitats mèdiques.
- Certamen de casos clínics per a metges residents.

COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE LES ILLES BALEARS
Premi Jean Dausset a la millor tesi doctoral 
de medicina o Ciències afins

El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears està integrat pels doctors i llicenciats 
en medicina i cirurgia que exerceixen la seva professió en la nostra Comunitat Autòno-
ma. És una corporació de dret públic, continuació directa del Col·legi Mèdic-Farma-
cèutic fundat a Palma l’any 1882. Tres anys desprès de la seva fundació es va crear la 
Revista Balear de Medicina, Farmàcia i Veterinària i a l’any 1918 el Col·legi Mèdic-Far-
macèutic es va convertir en Col·legi Provincial Obligatori i es va separar definitivament 
de la branca farmacèutica i veterinària. Els serveis envers els seus col·legiats i la 
ciutadania són notoris, vetllant per una ordenació professional segura i ben formada. 

És també un deure del Col·legi destacar els metges que arreu del món han sabut mar-
car un abans i un desprès de la Medicina. És el cas del Prof. Jean Dausset que, nascut 
l’any 1916 a Tolosa de Llenguadoc, França, va llicenciar-se a la Facultat de Medicina 
de París i l’any 1948 es traslladà als Estats Units. De nou a París, es dedicà a la in-
vestigació. Va ésser professor de medicina experimental del College de France. L’any 
1980 va rebre el Premi Nobel de Medicina pels seus treballs d’immunologia i el desco-
briment fonamental del sistema HLA. L’any 1994 la Reial Acadèmia de Medicina el va 



Premis i distincions - Sessió inaugural del Curs Acadèmic 2017 46

rebre com a Acadèmic d’Honor i, un any després, el Col·legi de Metges el va distingir 
amb el títol de Col·legiat d’Honor. L’any 2003 fou investit doctor honoris causa per la 
UIB. El 2007 va rebre la Medalla Doctor Orfila de la Reial Acadèmia de Medicina de 
les Illes Balears, el màxim guardó de la corporació. Perfectament integrat en el món 
científic, acadèmic i sanitari de les Illes Balears va viure els seus darrers anys a Mallor-
ca, on va morir el 2009. En atenció als seus extraordinaris mèrits d’investigador, que 
han permès avanços decisius en la medicina moderna, i per l’afecte que va manifestar 
a Mallorca i a la comunitat mèdica balear, el Col·legi de Metges, conjuntament amb la 
Reial Acadèmia de Medicina, convoca el Premi Jean Dausset a la millor tesi doctoral 
en Medicina o en Ciències afins feta a les Illes Balears. 

CLÍNICA ROTGER
Premi Ramon Rotger Moner, 
al millor estudi sobre cirurgia i especialitats quirúrgiques

Ramon Rotger Moner, nascut a Palma l’any 1910, va cursar la carrera de Medicina a 
Madrid on va fer també l’especialitat de Cirurgia. Home d’una gran inquietud profes-
sional, va treballar sempre dins la seva especialitat de Cirurgia, primer a la Seguretat 
Social i posteriorment a l’Hospital General de Mallorca. 

Fruit de la seva iniciativa, l’any 1944 va obrir la que es denominà Clínica Rotger a Pal-
ma, que va significar una passa molt important en la modernització dels tractaments 
quirúrgics a Balears i que ha esdevingut passats el anys en l’esplèndida realitat de ser 
avui en dia, un dels establiments mèdics més prestigiosos de Balears. 

Com a fet que prova la seva gran visió del futur que seguiria la professió mèdica, va 
fundar l’any 1951 la primera associació d’assegurances mèdiques de Mallorca, cone-
guda amb el nom de Mèdica Mallorca. Va morir l’any 1981.

METGES ROSSELLÓ
Premi al millor estudi sobre urologia i andrologia

Josep Rosselló Far, nascut a Palma de Mallorca l’any 1855, inicià aquesta família de 
metges mallorquins. Va obtenir la llicenciatura en Medicina i Cirurgia a Barcelona el 
1884. Va exercir la seva professió a Porreres fins a la seva mort, el mes de juny de 1910.
 
El seu fill, Marià Rosselló Marcó, es va llicenciar en Medicina el 1906 a Barcelona. 
Inscrit en el Col·legi de Metges de Balears amb el número 254, exercí de metge a Lluc-
major. El seus fills Josep i Antoni Rosselló Oliver, varen continuar la vocació dels seus 
antecessors. Josep Rosselló Oliver, es va llicenciar en Medicina el 1934, a la Universitat 
de València i es va inscriure al Col·legi de Metges de Balears amb el número 541. Espe-
cialitzat en Pediatria, va exercir la seva carrera a Llucmajor i S’Arenal. Antoni Rosselló 
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Oliver, va estudiar a la Universitat de Barcelona i obtingué el títol de metge el 1942. 
Col·legiat a Palma amb el número 689 va exercir també a Llucmajor. 

Els seus fills respectius, Marià Rosselló Barbarà i Marià Rosselló Cabanes, ja besnéts del 
fundador, han continuat amb la vocació mèdica familiar. Marià Rosselló Barbarà, estudià 
a la Universitat de Barcelona, llicenciant-se el 1965. Col·legiat a Palma amb el número 
1167, es va especialitzar en Urologia a la Fundació Puigvert l’any 1971, i més tard en 
Medicina d’Educació Física i Esport, i Medicina del Treball. Actualment exerceix com a 
metge a Palma de Mallorca i Madrid. El seu cosí Marià Rosselló Cabanes es llicencià en 
Medicina a la Universitat de Barcelona el setembre de 1969. Especialitzat en Medicina 
Legal i Forense, i en Reumatologia, es va col·legiar a Balears amb el número 1256. La 
tradició continua, amb la incorporació d’una nova generació, la cinquena ja, amb Marià 
Rosselló Gayà, fill de Marià Rosselló Barbarà i la seva esposa Maria Victòria Gayà. 

Els continuadors d’aquesta família de metges, conscients del valor d’aquesta tradició, 
han instituït el premi Metges Rosselló, sobre temes d’urologia i andrologia. 

GRUPO HOSPITALARIO QUIRÓNSALUD
Premi al millor estudi sobre especialitats mèdiques

El Grup Hospitalari Quirónsalud és un sistema sanitari en constant evolució en el que el 
desenvolupament de les noves tecnologies genera nombroses oportunitats i on hi ha una 
demanda que exigeix millores constants. La recerca i la innovació són bàsiques per al man-
teniment i la millora de l’assistència sanitària i tenen beneficis evidents i ben documentats 
per al sistema de salut.

Grup Hospitalari Quirón compta amb un quadre mèdic de prestigi internacional –el 
més nombrós del sector–, és el primer d’Espanya en nombre de pacients atesos i en 
superfície assistencial, gestiona trenta-vuit centres sanitaris, 2.864 llits hospitalaris 
i compta amb 15.000 empleats, dels quals més de 7.500 són metges. El 2013, va 
registrar un total de 4.640.000 consultes, 991.050 urgències, 272.731 intervencions 
quirúrgiques, 18.917 parts, més de 10.500 cicles de reproducció assistida i al voltant 
de 45.000 tractaments oncològics.

La xarxa hospitalària privada d’Espanya compta amb 21 hospitals generals: la Corunya, 
Adeje (Tenerife), tres a Barcelona, Erandio (Biscaia), Los Barrios (Cadis), tres a Madrid, 
Màlaga, Marbella, Múrcia, Palma de Mallorca, Sant Sebastià, Santa Cruz de Tenerife, 
Sevilla, Torrevella (Alacant), València, Vitòria i Saragossa; dos hospitals de dia a Playa 
de Muro (Mallorca) i Saragossa; quatre centres monogràfics de reproducció assistida a 
Bilbao, Múrcia, Pamplona i Torrent (València); dos centres oftalmològics a La Corunya 
i Barcelona, i centres de consultes de diferents especialitats a La Corunya, Ferrol (La 
Corunya), Fuengirola (Màlaga), Oriola (Alacant), Santa Pola (Alacant), Sa Pobla (Ma-
llorca), Sevilla i Torrevella (Alacant).
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SALUT I FORÇA
Difusió i comunicació de les activitats de la Reial Acadèmia

Salut i Força és avui una publicació escrita de periodicitat quinzenal, especialitzada en la 
informació de caràcter sanitari i científic de Balears, ocasionalment d’Espanya i de la resta 
del món, i distribuïda mitjançant la fórmula de la provisió gratuïta d’exemplars. Així és des 
de principis de 2003, quan la publicació va abandonar els circuits convencionals de dis-
tribució i es va sumar al sector de la premsa gratuïta. Salut i Força iniciava, d’aquesta ma-
nera, una nova etapa que suposava un canvi respecte als cinc anteriors anys de trajectòria. 

Salut i Força havia aparegut el setembre de 1998 de la mà de l’editorial Fangueret. La 
periodicitat era mensual, circumstància que va permetre abordar els articles i reportatges 
des d’un prisma marcadament intemporal. El sorgiment d’aquesta publicació va consti-
tuir el primer fruit de l’evolució experimentada per Salut i Força en el projecte d’expansió 
que, al llarg dels anys, ha consolidat, gradualment, la presència d’aquesta marca informa-
tiva i sanitària en els àmbits de la comunicació, des de la premsa escrita fins a les moda-
litats radiofònica i audiovisual. El camp audiovisual, de fet, va donar origen al projecte de 
Salut i Força mitjançant la producció del programa del mateix nom que va començar la 
seva marxa en la televisió local Canal 4 el 1995. Va continuar la seva etapa en el centre 
regional de TVE a Balears, per després formar part de la graella de programació d’IB3 
Televisió i Ràdio, la cadena autonòmica balear. 

Des de 2003, l’actual fórmula de premsa gratuïta ha permès superar qualsevol expec-
tativa prèvia de divulgació d’un periòdic que, des de llavors, arriba a milers de llars, 
sense cap tipus d’influència comercial, cada quinze dies. 

SOCIETAT BALEAR DE MEDICINA INTENSIVA 
I UNITATS CORONÀRIES
Premi al millor treball sobre recerca en el pacient crític

La regulació del model espanyol de medicina intensiva data de l’any 1978 i ha estat 
positiu tant des del punt de vista assistencial per la seva eficiència com per la seva 
participació en múltiples activitats externes a la UCI, com, per exemple, el Programa 
Nacional de Trasplantaments i el Pla Nacional de Reanimació Càrdio-pulmonar (RCP).
 
L’any 1974 s’havia creat la Societat Espanyola de Medicina Intensiva i Unitats Coronàries 
(SEMIUC) que posteriorment va canviar el nom pel de Societat Espanyola de Medicina 
Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries (SEMICYUC). Tenia com a objectiu principal con-
tribuir, entre d’altres, a l’estudi tècnic i pràctic de les malalties que entren dins del marc 
d’aquesta especialitat i a la formació de metges especialistes en Medicina Intensiva. La 
primera unitat de vigilància intensiva (UCI) de les Illes Balears es va crear a l’Hospital Son 
Dureta l’any 1974. De la mà dels primers especialistes en medicina intensiva d’aquest 
centre es va constituir la Societat Balear de Medicina Intensiva i Unitats Coronàries (SB-
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MIUC) el 6 de desembre de l’any 1983. Van ser membres fundadors els Drs. Abizanda, 
Abadal, Fiol, Ibáñez i Marsé. La seu inicial va radicar-se en el Col·legi de Metges. Va néixer 
com a filial autonòmica de la SEMIUC amb les mateixes finalitats que ella i amb un interès 
especial a recolzar, mitjançant el diàleg amb l’administració sanitària, la creació de les 
noves UCIs en l’àmbit de les Illes Balears, tant a centres públics com a privats. Així, va 
donar suport actiu a la creació de l’UCI de l’Hospital Can Misses d’Eivissa l’any 1987 i en 
la resta d’hospitals públics que es van anar construint a les Illes Balears. 

El canvi generacional dels membres fundadors de la societat es va produir el novembre 
de l’any 2000 i a partir d’aquesta data s’han anat succeint nous líders que han man-
tingut l’esperit d’afavorir el perfeccionament professional de tots els seus membres i 
fomentar l’interès per la recerca clínica. En aquest aspecte cal destacar l’esforç de la 
societat en convocar un premi de recerca en el pacient crític en el si de la Reial Aca-
dèmia de Medicina de les Illes Balears.

COL·LEGI OFICIAL D’INFERMERIA DE LES ILLES BALEARS
Premi al millor estudi d’investigació en infermeria en qualsevol 
dels seus àmbits

El Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears és una corporació de dret públic i 
estructura democràtica, reconeguda per la Constitució, l’Estatut d’Autonomia de les 
Illes Balears, i la Llei de Col·legis Professionals, al qual han de pertànyer tots els 
graduats i graduades en infermeria, diplomades universitàries i diplomats universita-
ris en infermeria, llevadores i llevadors que exerceixen la seva professió en la nostra 
Comunitat Autònoma. També, formen part del Col·legi d’Infermeria aquelles societats 
professionals que tinguin per objecte l’exercici en comú de la infermeria.

Algunes de les funcions del Col·legi d’Infermeria són: vetllar perquè l’activitat pro-
fessional s’adeqüi i satisfaci l’interès públic general i tot el que afecti en particular 
la salut pública; ordenar l’exercici de la Infermeria en el marc de la llei; vetllar per 
l’ètica professional; la protecció dels interessos dels consumidors i usuaris dels ser-
veis dels col·legiats; i estimular el perfeccionament tècnic, científic i humanístic de 
la professió.

El Col·legi d’Infermeria, conjuntament amb la Reial Acadèmia de Medicina, convoca el 
premi al millor estudi d’investigació en infermeria fet a les Illes Balears, amb l’objectiu 
de potenciar la investigació infermera en qualsevol dels seus àmbits (ontologia i epis-
temologia de la professió infermera, qualitat dels cuidats o de les cures d’infermeria, 
sostenibilitat del sistema sanitari, promoció de la salut, pràctica clínica avançada, 
impacte de les cures en la salut de la població...).
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ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER 
A LES ILLES BALEARS
Ajuda d’Investigació en Oncologia

L’Associació Espanyola contra el Càncer (aecc) es va fundar a Madrid el 1953. Set 
anys després, el 1960, va començar el seu treball a les Balears. Ha passat més de mig 
segle i en tot aquest període l’aecc ha estat fidel al seu principi fundacional: oferir 
gratuïtament a la ciutadania els serveis que el Sistema Sanitari no cobria. Aquesta co-
bertura ha evolucionat en el seu contingut, des de la cobaltoterapia inicial a la cartera 
de serveis que ara configura la missió de l’aecc i que pot resumir-se en tres: informació 
formativa sobre el càncer, la seva prevenció, diagnòstic i tractament; acompanyament 
i suport al malalt de càncer i les seves famílies a l’àrea que necessitin, social, psicolò-
gic, laboral; i suport a la investigació mèdica, bàsica o clínica. 

La col·laboració estratègica de l’aecc amb totes les institucions concernides per aquest 
programa és imprescindible per millorar la seva eficàcia. La Reial Acadèmia de Medici-
na de les Illes Balears (RAMIB) és peça bàsica en la projecció social i professional de 
la formació continuada i la investigació. Per aquesta raó, el conveni de col·laboració 
aecc / RAMIB és el millor instrument possible perquè les dues institucions cobreixin 
satisfactòriament els seus objectius.
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PROGRAMA DE PREMIS CONVOCATS 
PER AL CURS 2017  

A. PREMI DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA 
DE LES ILLES BALEARS

La Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears obri Concurs per concedir, durant 
l’any 2017, el Premi Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, de títol d’Aca-
dèmic corresponent i 1.000 €, a l’autor del millor treball presentat sobre un tema de 
Medicina o Ciències afins en qualsevol de les seves especialitats. 

B. PREMI MATEU ORFILA, A LA TRAJECTÒRIA 
D’UN PROFESSIONAL DE LA SALUT

A instància d’una institució sanitària de les Illes Balears, la Reial Acadèmia de Medicina 
de les Illes Balears convoca el Premi Mateu Orfila a la trajectòria d’un professional de 
la salut i li atorga un diploma acreditatiu al guardonat.

C. PREMIS PATROCINATS

Així mateix, la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears convoca en col·laboració 
els següents premis, dotats de 1.500 € i un diploma acreditatiu al primer firmant: 

Premi Jean Dausset, de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, a la 
millor tesi de medicina o ciències afins elaborada a les Illes Balears i defensada durant 
l’any 2016.
Premi Doctor Ramon Rotger Moner, per al millor estudi sobre cirurgia i especialitats 
quirúrgiques. 
Premi Metges Rosselló, per al millor estudi sobre urologia i andrologia.
Premi Hospital Quirónsalud Palmaplanas, al millor estudi sobre les especialitats mèdiques.
Premi Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears, per al millor estudi d’investiga-
ció en infermeria en qualsevol dels seus àmbits.

D. PREMIS PATROCINATS PER LES SOCIETATS CIENTÍFIQUES 
DE LES ILLES BALEARS

La Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears convoca el següent premi dotat 
amb 1.000 € i un diploma acreditatiu al primer firmant:
Premi de la Societat Balear de Medicina Intensiva i Unitats Coronàries, al millor estudi 
sobre recerca en el pacient crític. 
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E. AJUDA D’INVESTIGACIÓ EN ONCOLOGIA 
DE L’AECC DE BALEARS

La Reial Acadèmia convoca en col·laboració l’Ajuda d’Investigació en Oncologia desti-
nada a professionals o a grups de treball radicats a les Illes Balears i promoguda per la 
Junta Provincial de Balears de l’Associació Espanyola Contra el Càncer.

La concessió dels premis es regirà per les següents:

BASES

1.  El Premi Jean Dausset es concedirà a la millor tesi doctoral de Medicina o de 
Ciències afins elaborada a les Illes Balears i defensada durant l’any 2016. La con-
cessió serà acordada per la Reial Acadèmia i el Col·legi Oficial de Metges de les 
Illes Balears entre les propostes rebudes abans del dia 1 de novembre de 2017.

2.  El Premi Mateu Orfila es concedirà a un professional sanitari seleccionat d’entre 
els currículums proposats per les entitats de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears que tinguin relació amb les ciències de la salut. Les propostes i currí-
culums s’hauran de trametre abans de dia 1 de novembre de l’any 2017.

3.  Les Societats Científiques de les Illes Balears, relacionades amb la Medicina i les 
ciències afins, podran patrocinar i sufragar mitjançant el Programa de Premis de la 
Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, un premi anual dotat amb 1.000 
euros i Diploma acreditatiu emès per la Reial Acadèmia de Medicina, al millor 
treball sobre l’especialitat pròpia de l’associació. 

4.  L’Ajuda d’Investigació en Oncologia promoguda per la Junta Provincial de Balears 
de l’Associació Espanyola Contra el Càncer compta amb unes bases de convocatò-
ria específiques, accessibles a través de la pàgina web de l’AECC de Balears. 

5.  Als premis podran concursar-hi doctors, llicenciats o graduats en Medicina o en 
Ciències afins. Els aspirants hauran de trametre els seus treballs abans de dia 1 de 
novembre de l’any 2017. Els patrocinadors podran divulgar les bases del concurs 
de cadascun dels premis en els mitjans de comunicació que estimin adients.

6.  Els treballs que optin als premis no poden ser presentats simultàniament a altres 
concursos o haver estat ja premiats. Igualment, hauran de ser originals i inèdits, 
no essent acceptats aquells que en el moment de l’adjudicació hagin estat publi-
cats total o parcialment.

7.  Els treballs hauran d’estar escrits en programa Word, a un espai i mig. L’extensió 
dels originals serà d’un mínim de 20 fulls i un màxim de 40 fulls DIN A4 per una 
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sola cara, incloent en el text, bibliografia o referències documentals, a més de la 
iconografia complementària. S’admetran fins a sis figures i sis taules. S’inclouran 
un màxim de 35 referències bibliogràfiques. Cal incloure el títol, paraules clau i 
resum estructurat en català o castellà i anglès, d’unes 250 paraules.

8.  Els originals (quatre còpies impreses i un CD), redactats en llengua catalana o castella-
na, seran tramesos a la Secretaria General de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes 
Balears (Carrer de Can Campaner, 4, baixos. 07003-Palma de Mallorca) pel sistema de 
lema i plica, sense firma de l’autor o autors, dels que la seva identitat, direcció i telèfon 
haurà de figurar en un sobre tancat, identificat amb el mateix lema del treball original. 
Junt al lema, en el treball figurarà clarament el nom del premi al qual es concorr. 

9.  Degut a les seves característiques, les tesis que optin al Premi Jean Dausset no es 
presentaran amb el sistema de lema i plica, per haver estat pública la seva lectura, 
i es presentaran mitjançant una còpia escrita i quatre CDs.

10.  En aquells casos que la Reial Acadèmia ho estimi adient, pel contingut del treball 
presentat, podrà assignar-lo a optar al premi més afí a aquell.

11. Els premis es votaran en sessió de govern extraordinària de la Reial Acadèmia, 
previ informe de la comissió corresponent. En els premis patrocinats, un repre-
sentant designat pel patrocinador podrà participar, amb veu però sense vot, a les 
deliberacions de la secció d’avaluació.

12. La decisió del concurs serà inapel·lable i es farà pública a través de roda de prem-
sa amb els mitjans de comunicació locals, així com altres mitjans que la Reial 
Acadèmia estimi adients. Igualment serà comunicat oficialment al primer autor 
firmant dels treballs premiats. El lliurament dels premis tindrà lloc a la solemne 
sessió inaugural del curs acadèmic de 2018. El secretari general de la Reial Aca-
dèmia reflectirà a la memòria escrita anual una semblança del patrocinador.

13. En el cas que el treball guardonat amb el Premi de la Reial Acadèmia fos signat per 
més d’un autor, el títol d’Acadèmic corresponent sols serà atorgat, obligatòriament, 
al primer firmant.

14. Els treballs premiats quedaran en propietat de la Reial Acadèmia de Medicina de 
les Illes Balears, la qual podrà publicar-los a la seva revista Medicina Balear. 

15. Els premis no podran dividir-se però podran ser declarats deserts, en el qual cas la quan-
tia dels premis patrocinats es destinarà a beques concedides en un concurs convocat a 
tal fi, que es publicarà als medis de comunicació i a la pàgina web de la Reial Acadèmia.

16. La participació en el present concurs implica l’acceptació total de les bases d’aques-
ta convocatòria, de la que la interpretació exclusiva serà d’aquesta Reial Acadèmia.
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Tota la informació complementària d’aquesta convocatòria es publicarà a la web cor-
porativa ramib.org. 

El secretari general,     Vist-i-plau,
       El president,

Antoni Cañellas Trobat     Macià Tomàs Salvà

               Palma, 26 de gener de 2017



RELACIÓ D’ACADÈMICS

COMISSIONS I SECCIONS
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Relació nominal dels senyors acadèmics 
per ordre d’antiguitat 

Nom i llinatges Data Seient
  ingrés

ACADÈMICS D’HONOR

Excm. Sr. Santiago Grisolía García 22.04.2003 
Excm. Sr. Ciril Rozman Borstnar 05.10.2007

ACADÈMICS NUMERARIS

1. M. Il·ltre. Sr. Miquel Munar Qués  31.05.1975 X
 Av. Jaume III, 14. 07012 Palma

2. M. Il·ltre. Sra. Juana M. Román Piñana 28.02.1978 LL
 C/ Alferes G. Moro, 3. -Sant Agustí-. 07015 Palma

3. M. Il·ltre. Sr. Josep Tomàs Monserrat 16.10.1980 G
 Pl. Fortí, 4, 4t. B. 07011 Palma

4. M. Il·ltre. Sr. Arnau Casellas Bernat 27.03.1984 H 
 C/ F. Vidal i Sureda, 50, bl. IV, 3r. 2a. 07015 Palma

5. M. Il·ltre. Sr. Bartomeu Anguera Sansó 22.11.1990 N
 Passeig Cala Gamba, 20, 5è. A. 07007 Palma

6. M. Il·ltre. Sr. Bartomeu Nadal Moncadas 31.01.1991  K
 Av. Comte Sallent, 17. 07003 Palma

7. M. Il·ltre. Sr. Alfonso Ballesteros Fernández  30.05.1991 Q
 C/ Xile, 8. 07014 Palma

8. M. Il·ltre. Sr. Francesc Bujosa i Homar 18.02.1993 J
 Av. del Cid, 56. –Son Ferriol–. 07198 Palma

9. M. Il·ltre. Sr. Ferran Tolosa i Cabaní 05.12.1996 D
 C/ Noruega, 9. 07015 Palma

10. Excm. Sr. Macià Tomàs Salvà 05.02.1998 P
 C/ Álvaro de Bazán, 3, esc. 1a., 1r. A. 07014 Palma
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13. M. Il·ltre. Sra. Joana M. Sureda Trujillo 20.04.1999 O
 C/ 2 de maig, 30, 1r. 07015 Palma

14. M. Il·ltre. Sr. Joan Buades Reinés 07.10.1999 V
 Passeig Marítim, 12, 8è. A. 07014 Palma

15. M. Il·ltre. Sr. José L. Olea Vallejo 02.12.2003 R
 Es Barranc, 32, 2n., 2a. Cas Català Nou. 07181 Calvià

16. M. Il·ltre. Sr. Pere Riutord Sbert 15.12.2005 E 
 C/ Rosa Canals, 25 A. –Son Sardina–. 07120 Palma

17. M. Il·ltre. Sr. Joan Besalduch Vidal  04.12.2007 I 
 C/ Puig des Capità, 19 –Bendinat–. 07181 Calvià

18. M. Il·ltre. Sr. Fèlix Grases Freixedas 29.04.2008 F 
 Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut 
 Carretera de Valldemosa km. 7.5. 07122 Palma 

19. M. Il·ltre. Sr. Antoni Cañellas Trobat 04.11.2008 T 
 C/ Reina Esclaramunda, 4, 6è. A. 07003 Palma

21. M. Il·ltre. Sr. Josep Francesc Forteza Albertí 21.06.2011 B
 C/ Tous i Maroto, 5A, 3r. C. 07001 Palma 

22. M. Il·ltre. Sr. Jordi Ibáñez Juvé 22.02.2013 S
 C/ Marqués de la Sénia, 37, 8è. D. 07014 Palma

23. M. Il·ltre. Sr. Joan March Noguera 22.03.2013 Z
 Avinguda Joan Miró, 186. 07015 Palma

24. M. Il·ltre. Sr. Ángel Arturo López González 26.04.2013 C
 Camino de Jesús, 40. 07010 Palma

22. M. Il·ltre. Sra. Pilar Roca Salom 27.10.2016 M
 C/ Penyes, 53. 07609 - Cala Pi. Llucmajor

23. M. Il·ltre. Sr. Javier Cortés Bordoy 23.11.2016 L
 C/ d’Alfons el Magnànim, 29. 07004 Palma

ACADÈMICS SUPERNUMERARIS

1. M. Il·ltre. Sr. Àlvar Agustí García-Navarro 27.10.1998

2. M. Il·ltre. Sra. Marta Emma Couce Matovelle  19.01.2010
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 Acadèmics corresponents nacionals per premi

1. Sr. D. Fermín Palma Rodríguez
2. Sr. D. Bartolomé Mestre Mestre 
3. Sr. D. Manuel Roig Tarín
4. Sr. D. Jaime F. Cifre Sastre
5. Sr. D. Juan Soler Ramón
6. Sr. D. Jaime Mulet Meliá
7. Sr. D. Antonio Contreras Mas 
8. Sr. D. Gabriel Forteza González 
9. Sr. D. Javier Olabe Jáuregui 

10. Sr. D. Bartolomé Jaume Roig 
11. Sr. D. Javier Hernández González 
12. Sr. D. Francisco Mir Fullana 
13. Sr. D. Lucio Pallarés Ferreres (1995) 
14. Sr. D. Miguel Fiol Sala (1996) 
15. Sr. D. Alfredo Gómez Jaume (1997) 
16. Sr. D. Miguel Cabrer González (1997) 
17. Sr. D. Estanislao Arana F. de Moya (1998) 
18. Sr. D. Francisco Tadeo Gómez Ruiz (1999) 
19. Sr. D. Federico Gilberto Hawkins Carranza (2000) 
20. Sr. D. José Antonio de Pedro Moro (2002) 
21. Sr. D. Josep Lluís Aguilar Sánchez (2003) 
22. Sra. Lourdes Gutiérrez Francés (2004) 
23. Sr. D. José María Raparíz González (2007) 
24. Sr. D. Jon Olabe Goxencia (2009) 
25. Sra. María Gómez Resa (2010) 
26. Sra. Malén Sampol López (2011) 
27. Sr. D. Gregorio Rodríguez Boto (2013)
28. Sr. D. Javier del Pino Sans (2015)
29. Sr. D. Jordi Martínez Serra (2016)

Acadèmics corresponents nacionals per elecció

1. Sr. D. Francisco Vilardell Viñas 
2. Sr. D. Fernando Solsona Motrel 
3. Sr. D. José Ma Gil-Vernet Vila
4. Sr. D. Antonio Caralps Riera 
5. Sr. D. José Bonnín Bonnín 
6. Sr. D. Bartolomé Ribas Ozonas 
7. Sr. D. José A. Curto Cardús 
8. Sr. D. Francisco Barceló Gomila 
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9. Sr. D. Santiago Martínez-Fornés Hernández 
10. Sr. D. Pedro Ventayol Aguiló 
11. Sr. D. Carlos M. Martínez-Almoyna Rullán 
12. Sr. D. Juan Gil Xamena 
13. Sr. D. Antonio Alastuey Pruneda 
14. Sr. D. Pablo Umbert Millet 
15. Sr. D. Jaime Binimelis Vidal (1994) 
16. Sr. D. Gabriel Pons Irazazábal (1994) 
17. Sr. D. Javier Garau Alemany (1995) 
18. Sr. D. Miguel Triola Fort (1995) 
19. Sr. D. Lorenzo Muntaner Gimbernat (1995)
20. Sr. D. Vicente E. Torres Esbarranch (2000)  
21. Sr. D. Luís Rojas Marcos (2002) 
22. Sr. D. Miquel Àngel Limón Pons (2003) 
23. Sr. D. Vicente Arroyo Pérez (2004) 
24. Sr. D. José Luís Nieto Amada (2004) 
25. Sr. D. Miquel A. Capó Martí (2005) 
26. Sr. D. Andreu Ripoll Muntaner (2005) 
27. Sr. D. Luís Villalonga Martínez (2006) 
28. Sr. D. José Antonio Lorente Acosta (2006) 
29. Sr. D. Manuel Elices Calafat (2007) 
30. Sr. D. Álvaro Hebrero Oriz (2008) 
31. Sr. D. Luís Alejandre Sintes (2009) 
32. Sr. D. Juan José Badiola Díez (2009) 
33. Sr. D. Leopoldo Forner Navarro (2010) 
34. Sr. D. Miquel Roca Bennàssar (2010)
35. Sr. D. Miguel Monserrat Quintana (2011)
36. Sr. D. José Javier Gutiérrez de la Peña (2011) 
37. Sr. D. Antoni Gelabert Mas (2012)
38. Sr. D. Joan Llobera Cànaves (2012)
39. Sr. D. Andrés Martínez-Jover (2013)
40. Sra. Teófila Vicente Herrero (2013)
41. Sr. Sebastià Manresa Tejedor (2014)
42. Sr. Guillermo García Manero (2014)
43. Sr. Rafael Fernández-Delgado Cerdá (2015)
44. Sr. Miquel C. Aguiló Juanola (2015)
45. Sr. Josep Oriol Bonnín Gubianas (2016)
46. Sr. Antonio Fe Marqués (2016)

Acadèmics corresponents estrangers

1. Sr. D. Carlos Dante Heredia García 
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MEDALLA DR. ORFILA

1. Dr. Santiago Forteza Forteza (2003)
2. Dr. Jean Dausset (2005)

3. Dr. Josep Tomàs Monserrat (2006)
4. Dr. Alfonso Ballesteros Fernández (2015) 
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Junta de govern

President
Excm. Sr. Macià Tomàs Salvà

Vice-president
M. Il·ltre. Sr. Fèlix Grases Freixedas

Secretari general
M. Il·ltre. Sr. Antoni Cañellas Trobat

Vice-secretari
M. Il·ltre. Sr. Josep Francesc Forteza Albertí

Tresorer
M. Il·ltre. Sr. Joan Besalduch Vidal

Bibliotecari
M. Il·ltre. Sr. Ferran Tolosa i Cabaní
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Comissions

COMISSIÓ CIENTÍFICA

Coordinador: M. Il·ltre. Sr. Joan Besalduch Vidal

Vocal: M. Il·ltre. Sr. Josep Francesc Forteza Albertí

Vocal: M. Il·ltre. Sr. Joan March Noguera

Vocal: M. Il·ltre. Sr. Jordi Ibáñez Juvé

COMISSIÓ DE DOCTORAT

Coordinador: M. Il·ltre. Sr. Fèlix Grases Freixedas

Vocal: M. Il·ltre. Sr. Francesc Bujosa Homar

Vocal: M. Il·ltre. Sr. Joan Buades Reynés

Vocal: M. Il·ltre. Sr. José Luis Olea Vallejo

Vocal: M. Il·ltre. Sr. Pere Riutord Sbert

Vocal: M. Il·ltre. Sr. Joan Besalduch Vidal

Vocal: M. Il·ltre. Sr. Josep Francesc Forteza Albertí

Vocal: M. Il·ltre. Sr. Jordi Ibáñez Juvé

Vocal: M. Il·ltre. Sr. Ángel Arturo López González

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ

Coordinadors:

M. Il·ltre. Sr. Pere Riutord Sbert 

M. Il·ltre. Sr. Joan March Noguera 
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Seccions

SECCIÓ DE CIÈNCIES FONAMENTALS 

President: Vacant  

Vocal: M. Il·ltre. Sr. Francesc Bujosa Homar 

Vocal: M. Il·ltre. Sr. Fèlix Grases Freixedas 

Secretària: M. Il·ltre. Sra. Marta E. Couce Matovelle 

SECCIÓ D’ESPECIALITATS MÈDIQUES 

President: M. Il·ltre. Sr. Miquel Munar Ques 

Vocal: M. Il·ltre. Sr. Arnau Casellas Bernat 

Vocal: M. Il·ltre. Sr. Àlvar Agustí i García-Navarro 

Vocal: M. Il·ltre. Sr. Joan Buades Reinés 

Vocal: M. Il·ltre. Sr. Joan Besalduch Vidal

Vocal: M. Il·ltre. Sr. Josep Francesc Forteza Albertí

Secretari: M. Il·ltre. Sr. Jordi Ibáñez Juvé

SECCIÓ D’ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 

President: M. Il·ltre. Sr. Bartomeu Nadal Moncadas 

Vocal: M. Il·ltre. Sr. Ferran Tolosa i Cabaní 

Vocal: M. Il·ltre. Sr. José Luís Olea Vallejo 

Vocal: M. Il·ltre. Sr. Pere Riutord Sbert 

Secretari: M. Il·ltre. Sr. Antoni Cañellas Trobat 

SECCIÓ DE MEDICINA PREVENTIVA I ADMINISTRATIVA 

President: M. Il·ltre. Sr. Josep Tomàs Monserrat 

Vocal: M. Il·ltre. Sr. Bartomeu Anguera Sansó 

Vocal: M. Il·ltre. Sr. Àlvar Agustí i García-Navarro 

Vocal: Excm. Sr. Macià Tomàs Salvà 

Vocal: M. Il·ltre. Sra. Joana M. Sureda Trujillo

Secretari: M. Il·ltre. Sr. Ángel Arturo López González 
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SECCIÓ DE MEDICINA PERICIAL 

President: M. Il·ltre. Sr. Bartomeu Nadal Moncadas 

Vocal: M. Il·ltre. Sr. Joan Besalduch Vidal 

Vocal: M. Il·ltre. Sr. Antoni Cañellas Trobat 

Secretària: M. Il·ltre. Sra. Marta E. Couce Matovelle 

SECCIÓ DE MEDICINA SOCIAL 

Presidenta: M. Il·ltre. Sra. Joana M. Román Piñana

Vocal: Excm. Sr. Macià Tomàs Salvà

Vocal: M. Il·ltre. Sra. Joana M. Sureda Trujillo

Secretari: M. Il·ltre. Sr. Joan Buades Reinés 

SECCIÓ DE FARMACOLOGIA I TERAPÈUTICA 

President: M. Il·ltre. Sr. Miguel Munar Ques

Vocal: M. Il·ltre. Sr. Alfonso Ballesteros Fernández

Vocal: M. Il·ltre. Sr. Joan Buades Reinés

Secretari: M. Il·ltre. Sr. Joan March Noguera

SECCIÓ DE HISTÒRIA DE LA MEDICINA 

President: M. Il·ltre. Sr. Josep Tomàs Monserrat 

Vocal: M. Il·ltre. Sr. Francesc Bujosa Homar 

Vocal: M. Il·ltre. Sra. Joana M. Sureda Trujillo

Secretari: M. Il·ltre. Sr. Joan March Noguera 



Protectors de la Reial Acadèmia

Banca March
Conselleria de Presidència

ASISA
Conselleria de Salut

Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears
Patronat Científic del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears

Benefactors de la Reial Acadèmia

Consell de Mallorca
Salut i Força

Patrocinadors de la Reial Acadèmia

Clínica Rotger
Metges Rosselló

Grup Hospitalari Quirónsalud
Societat Balear de Medicina Intensiva i Unitats Coronàries

Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears
Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes Balears
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