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Premi a l’acadèmic 
Tomàs Monserrat

En reconeixement la seva trajectòria en l’àmbit
de la investigació i la divulgació de la història de
la medicina insular el nostre company Dr. Josep
Tomàs Monserrat va ésser guardonat el mes de
maig passat amb un dels premis que atorga la
revista Salut i Força. Va rebre el guardó de mans
del llavors president del Govern de les Illes
Balears, Molt Hble. Sr. Jaume Matas. 

Sessió científica

El 8 de maig de 2007 al saló d’actes de la Reial
Acadèmia es va celebrar la taula rodona sobre
“Actualització en el tractament de la degeneració
macular associada a l’edat (DMAE)” organitzada
conjuntament per la Reial Acadèmia i la secció
d’oftalmologia de l’Acadèmia Mèdica Balear.

El president de la nostra corporació, Dr.
Alfonso Ballesteros, va obrir l’acte que va ésser
moderat pel Dr. Jaume Vila, president de la sec-
ció d’oftalmologia de l’Acadèmia Mèdica Balear
i cap del servei d’oftalmologia de l’Hospital de
Manacor.

El mateix Dr. Vila va introduir el tema i va
explicar la importància de la qüestió i la seva pro-
jecció futura, a l’alça atès l’envelliment de la
població. A continuació el Dr. Joan A. Aragón,
membre de la secció de vitri-retina del servei
d’oftalmologia de l’Hospital Son Dureta va dis-
sertar sobre la manca de base científica dels
antioxidants comercialitzats, els més usats avui
en aquests malalts.

Tot seguit el Dr. José Luis Olea, membre nume-
rari de la Reial Acadèmia i cap del servei d’oftal-
mologia de l’Hospital Son Dureta, va explicar les
distintes tècniques que s’han anat implantant a
l’Hospital de referència insular per lluitar contra
la DMAE humida, la forma clínica més devasta-
dora de la malaltia.

Finalment el Dr. Ernesto Basauri va parlar sobre
les formes clíniques especials de la DMAE i els
nous tractaments que han contribuït a augmentar
l’eficàcia en la lluita contra el mal.
L’assistència a l’acte fou molt nombrosa.

Junta de govern del Consell General
de Reials Acadèmies de Medicina
d’Espanya

El passat 23 de juny el vicepresident Dr. Josep
Miró i el secretari general Dr. Bartomeu Anguera
assistiren a la Junta de govern del Consell
General de Reials Acadèmies de Medicina
d’Espanya, celebrada a Madrid. Es va tractar la
possibilitat de passar a convocar cada quatre anys
el Congrés de Reials Acadèmies de Medicina
d’Espanya i, entremig, celebrar una sessió que
servís per presentar comunicacions científiques i
per mantenir el contacte d’amistat establert des
de la fundació del Consell General. Una altra pro-
posta del Dr. Miró referida a modificació d’esta-
tuts va ésser també acceptada.

El Prof. Ciril Rozman,
acadèmic d’honor

El dia 5 d’octubre de 2007 en el saló d’actes de
la corporació acadèmica es va celebrar la solem-
ne sessió de recepció com acadèmic d’honor del
Prof. Dr. Ciril Rozman Borstnar. Devora  el nos-
tre president van ocupar la taula presidencial,
l’Hble. Sr. Vicenç Thomàs, conseller de Salut i
Consum i el Sr. Ramon Socias, delegat del
Govern a les Illes Balears. Entre els acadèmics
van seure el Prof. Jean Dausset, Premi Nobel de
Medicina 1980 i acadèmic d’honor de la nostra
corporació, i, en representació de la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya el seu presi-
dent, Prof. Jacint Corbella i Corbella, i l’acadè-
mica Dra. Edelmira Domenech.

Vida acadèmica

El Prof. Rozman acompanyat pel Prof. Jean
Dausset i altres convidats

Medicina Balear 2007; 6-8



7

Medicina Balear- Vol.22, núm. 3, 2007 Vida acadèmica

El Prof. Rozman va pronunciar el discurs “La
formació mèdica postgraduada: problemes i solu-
cions” seguit de les preceptives paraules de lau-
datio a càrrec del Dr. Alfonso Ballesteros, antic
alumne a Salamanca del Prof. Rozman.

A l’acte, molt emotiu, va seguir un sopar d’ho-
menatge al qual assistiren un bon nombre de dei-
xebles del Prof. Rozman, venguts expressament
d’arreu d’Espanya. 

Conveni amb el Col·legi Oficial
de Metges de les Illes Balears

Dia 14 de novembre passat el president del
Col·legi Oficial de Metges, Dr. Joan Gual, i el
de la Reial Acadèmia de Medicina balear, Dr.
Alfonso Ballesteros, signaren un conveni de coo-
peració pel qual la institució col·legial esdevé un
dels socis protectors de la Reial Acadèmia, tot
aportant una quantitat anual i facilitant a la cor-
poració acadèmica l'accés a la pàgina web del
Col·legi i a la revista Metges.

La signatura del conveni coincideix amb el 125è
aniversari de la fundació del Col·legi. A continua-
ció, tots dos presidents es fotografiaren sota el
retrat del Dr. Bernat Riera, general de sanitat de
l'Exercit que va presidir les dues institucions.

La Ciutat de les Arts i les Ciències de
València dedica una obra al Prof. Jean
Dausset

La Ciutat de les Arts i les Ciències va presentar
dia 19 de setembre passat el llibre El legado de la
ciencia. Jean Dausset, que, a través de diferents
col·laboracions recorr la vida del Premi Nobel
francès que va cedir una part important de la seva
obra científica al Museu de les Ciències Príncipe
Felipe. 

Les autoritats enrevolten el Prof. Rozman en acabar l’acte

El President de la Reial Acadèmia amb el del
Col·legi Oficial de Metges el Sr. Dr. Joan Gual
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Presidiren l’acte de presentació el director gene-
ral de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Sr. Jorge
Vela, el director del Museu de les Ciències
Príncipe Felipe, Sr. Manuel Toharia, el professor
Santiago Grisolía i l’esposa del Premi Nobel, Sra.
Rosa Dausset. El Professor Dausset no va poder
assistir a l’acte.

Des de Mallorca acompanyaren la Sra. Rosa
Dausset el Sr. Guillem Bernat, batle de Sóller, els
Drs. Alfonso Ballesteros, Josep Tomàs i Macià
Tomàs en representació de la Reial Acadèmia de
Medicina de les Illes Balears, i el Dr. Carles
Constantino i la Sra. Carolina Constantino, presi-
dent i directora del Museu Balear de Ciències
Naturals, de Sóller.

A l’acte, el Sr. Vela va manifestar que “aquesta
iniciativa pretén agrair la capital labor científica
del Prof. Dausset, membre del Comitè d’Experts
del Museu de les Ciències Príncipe Felipe, així
com donar a conèixer i divulgar la labor científi-
ca dels Premis Nobel representats al museu”.

Tot seguit, el director del Museu de les Ciències
Dr. Manuel Toharia va explicar que “aquesta obra
és un merescut homenatge a un home que va cedir
el seu immens llegat científic al museu” i va afe-
gir que “el llibre és ric en imatges i ens umpl de
satisfacció”. El Professor Santiago Grisolía va
destacar la qualitat de la publicació que recull un
valuós material essencial per comprendre els
avenços en trasplantaments d’òrgans, en medici-
na predictiva i en el coneixement del “jo” biolò-
gic.

Per acabar l’esposa del Professor, Rosa
Dausset, va pronunciar unes paraules d’agraïment
en nom del seu espòs i va recordar el lligam d’a-
fecte que els uneix a la ciutat de València.

El legado de la ciencia. Jean Dausset és la
segona obra d’un catàleg integrat per tres volums:
el primer, editat el 2006, es va consagrar a la vida
i obra de Severo Ochoa. El tercer abordarà la tra-
jectòria de Santiago Ramón y Cajal. 
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