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Sessió inaugural

Dia 23 de gener la nostra corporació va celebrar
la sessió solemne inaugural del curs 2007.
Ocuparen la taula presidencial devora el presi-
dent de la Reial Acadèmia, entre d’altres autori-
tats, el delegat del Govern Sr. Ramon Socias, la
presidenta del Consell Insular de Mallorca, M.
Hble. Sra. Maria Antònia Munar i la consellera de
Salut i Consum, Hble. Sra. Aina Castillo. El
públic omplia de gom a gom la sala d’actes. 

En les seves paraules de benvinguda el president
Dr. Alfonso Ballesteros va fer balanç del seus
anys al front de la institució i va agraïr la
col·laboració institucional rebuda. Tot seguit, el
secretari general Dr. Bartomeu Anguera va resu-

mir l’any acadèmic anterior, fent ressenya dels
principals esdeveniments i sessions celebrades.

A continuació l’acadèmica Dra. Juana Mª
Sureda Trujillo va pronunciar el discurs inaugu-
ral, titulat “La epidemia de peste de 1820”.
Finalment, les distintes autoritats procediren a
lliurar els premis de la corporació. 

Distinció al nostre president

Amb motiu de la celebració de la diada de les
Illes Balears el president de la nostra corporació,
el Dr. Alfonso Ballesteros, va ésser distingit amb
un dels premis Ramon Llull.

Aquesta distinció té com a finalitat honrar les
persones que hagin destacat en els serveis pres-
tats a les Illes Balears i distingir-ne els mèrits. El
Consell de Govern, que atorga els premis, desta-
ca la labor del Dr. Alfonso Ballesteros com a
especialista en medicina interna i la seva tasca de
divulgació, així com la brillant contribució a la
ciència mèdica de les Illes Balears.

Sessió i llibre d’homenatge
al Dr. Antoni Obrador

Dia 6 de març passat
es va celebrar una ses-
sió en memòria del Dr.
Antoni Obrador, tras-
passat el mes de
novembre de 2006.
Presidiren l’acte el Dr.
Alfonso Ballesteros,
president de la Reial
Acadèmia de
Medicina, el Dr.
Miquel Roca, presi-
dent de l’Acadèmia

Mèdica Balear, el Dr. Lluís Garau, secretari de la
Universitat de les Illes Balears i el Sr. Carles
Ricci, gerent de l’Hospital Universitari Son
Dureta.

Les intervencions d’amics, professors, com-
panys i deixebles evocaren la personalitat, la vida
i l’obra del Dr. Antoni Obrador. 

Vida acadèmica

Moment de la sessió acadèmica 
inaugural de curs

Els premiats amb les autoritats, un cop aixecada
la sessió inaugural
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La sessió, molt emotiva, serví també de presen-
tació del llibre Evocació del Dr. Antoni Obrador
Adrover que, coordinat pels acadèmics Drs. Pere
Riutord Sbert i Francesc Bujosa Homar, reuneix
les notes necrològiques de diversos col·labora-
dors escrites en memòria del Dr. Obrador, trans-
criu les seves principals obres literàries i huma-
nístiques i els articles científics més destacats i
detalla la seva bibliografia. A més, ofereix un
recull fotogràfic. Tota l’obra, com s’explica a la
presentació, cosntitueix un testimoni de dol i evo-
cació, però també un reconeixement i l’expressió
de gratitud cap al professional de la medicina
que, dia a dia, va posar el seu saber científic i
humà al servei dels malalts.

Sessió científica

Dia 6 de febrer el Dr. Antoni Cañellas Trobat,
especialista en traumatologia, va pronunciar la
conferencia “Aspectes evolutius de la ròtula
humana”, il·lustrativa dels canvis estructurals
soferts per aquest os al llarg dels darrers 800.000
anys d’evolució humana. La presentació es va
acompanyar d’una exposició fotogràfica que va
permetre comprovar les característiques d’a-
quests canvis, particularment pel que fa als jaci-
ments arqueològics de l’illa de Menorca i
d’Atapuerca. 

Bancs de cèl·lules de cordó 
umbilical

Organitzada per la Reial Acadèmia en col·labo-
ració amb la Societat Balear d’Hematologia i la
Societat Balear de Ginecologia i Obstetrícia i
amb el patrocini de la Conselleria de Sanitat i
Consum, dia 23 de març es va celebrar a la seu
corporativa de Can Campaner la taula rodona
“Bancs de cèl·lules de cordó umbilical”. A l’acte
hi va col·laborar la divisió d’oncohematologia de
Pierre Fabre Ibèrica. 

Després de pronunciar el president Dr. Alfonso
Ballesteros unes paraules de benvinguda, la pre-
sentació va anar a càrrec de l’Ilm. Sr. Jaume
Orfila Timoner, director general d’Acreditació i
Avaluació. Va actuar com a moderador el Dr. José
Luis Antich Rojas, cap del servei d’hematologia i
hemoterapia de la Clínica Rotger. Succesivament,
van prendre la paraula els diferents ponents: el
Dr. Juan Besalduch Vidal, cap del servei d’hema-
tologia i hemoterapia de l’Hospital Universitari

Son Dureta es va referir al “Cordó umbilical com
a font de cèl·lules mare”; després, el Dr. Rafael
Fernández-Delgado Cerdà, professor titular de
pediatria i oncohematologia de l’Hospital Clínic
Universitari de València,  va parlar dels bancs de
cèl·lules de cordó umbilical i a continuació, el Dr.
Luis Madero López, cap del servei d’oncohema-
tologia i transplantament hematopoïètic de
l’Hospital del Niño Jesús de Madrid, va explicar
les aplicacions de les cèl·lules mare de cordó
umbilical. Per últim, va intervenir el Dr. Antoni
Gayà Puig, director del Banc de teixits de la
Fundació banc de sang i de teixits de les Illes
Balears, per tractar la normativa legal i la situació
de la donació de cordó a les Illes Balears.

Va seguir un interessant col·loqui entre els
ponents, enriquit per les aportacions del públic
assistent.

Edició en espanyol del llibre dels
acadèmics Prof. Jean Dausset
i Dr. Macià Tomàs

Publicacions i Edicions de la Universitat de
Barcelona (www.publicacions.ub.es) ha publicat
(col·lecció Universitat) en la seva versió castella-
na el llibre Hacia el hombre responsable.
Diálogos sobre evolución genética y cultural de
l’acadèmic d’honor Prof. Jean Dausset, Premi
Nobel de medicina 1980, i l’acadèmic numerari
Dr. Macià Tomàs. L’obra havia estat editada en
catalá el 2005 i va merèixer el Premi Faula al
millor llibre, de ficció o no ficció, editat aquell
any a Balears.
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El Dr. Riutord, designat consultor de
la Universitat Cardenal Herrera

La Universitat CEU Cardenal Herrera, de
València, ha nomenat el nostre company Dr. Pere
Riutord membre de la Comissió Consultiva
d’Odontologia. La comissió, integrada per desta-
cats especialistes i professionals d’aquesta àrea
de coneixement té la funció d’assessorar els
òrgans de govern de la Universitat, emetre infor-
mes i recomanacions sobre plans d’estudis, i
altres.

Sessió commemorativa del 175è

aniversari de l’Acadèmia.
Presentació del llibre Ilustración y
Medicina

Dia 14 de desembre de 2006 el saló d’actes de
la corporació acadèmica va acollir la sessió
extraordinària del 175è aniversari de la creació de
la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de
Palma de Mallorca, continuadora de l’Acadèmia
Médico-Práctica de 1788. Acompanyaren en la
presidència al Dr. Alfonso Ballesteros, el Molt
Hble. Sr. Pere Rotger, president del Parlament, el
Dr. Ramon Socias, delegat del Govern a les Illes

Balears, la Hble. Sra. Aina Castillo, consellera de
Salut i l’Hble. Sr. Francesc Fiol, conseller
d’Educació i Cultura. Abans d’iniciar-se la sessió,
les autoritats van descobrir una placa commemo-
rativa

El Dr. Guillem López va disertar sobre els rep-
tes del finançament de la sanitat del futur i es va
presentar el llibre Ilustración y Medicina, editat
per la Reial Acadèmia. L’obra disposa de treballs
signats per G. López Casasnovas, A. Ballesteros
Fernández, M. Ferrer Flórez, I. Moll Blanes, F.
Bujosa Homar, José Tomás Monserrat i transcriu
diversos manuscrits i documents de l’arxiu de la
Reial Acadèmia.

En la taula presidencial, d’esquerra a dreta, la Sra. Aina Castillo i els Srs. Pere Rotger, Alfonso Ballesteros,
Ramon Socías, Francesc Fiol. A la dreta el conferenciant, Sr. Guillem López Casasnovas
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