
Vida acadèmica 

JORNADA SOBRE NOUS MODELS 
ECONÒMICS I DE GESTIÓ 

Per tal de donar resposta a l ' interès generat pel 

nou model nascut de la assumpció el gener de 2002 de 

les competències sanitàries per la Comunitat Autònoma 

balear, la Reial Acadèmia de Medic ina de les Illes 

Balears va convocar la jo rnada d ' economia sanitària 

"El nuevo Sistema Nacional de Salud: aspectos eco

nómicos y de gest ión", coordinat pel Dr. Francisco 

Gómez Ruiz, acadèmic corresponent. La jornada, ce

lebrada el 29 de novembre passat a la seu de la Reial 

Acadèmia , va constituir un èxit tant pel nivell científic 

de les intervencions dels ponents com pel públic, que 

va omplir el saló d 'actes de la corporació. 

Obriren la jornada unes paraules del president de 

la Reial Acadèmia , Alfonso Bal les teros , i un breu 

parlament de la consellera de Salut i Consum, Aina 

S a l o m . Tot s e gu i t , G u i l l e m L ó p e z C a s a s n o v a s , 

professor de la Universitat Pompeu Fabra, va pronun

ciar la conferència "Equidad geográfica: situación des

pués de las transferencias sanitarias" en la qual va ad

vertir els gestors contra els perills d ' abandonar el rigor 

pressupostari i va subratllar que la cohesió i equitat 

són garantia del bon funcionament del sistema. Va se

guir una taula redona, moderada pel professor Vicente 

Ortún, sobre "Participación de los profesionales en las 

leyes de Sanidad de las Autonomías" . 

En la taula rodona, a més del professor Ortún, di

rector del Centre d ' Invest igació en Economia i Salut 

de la Universitat Pompeu Fabra, hi participaren experts 

com el Dr. Ra imundo Belenes, conseller delegat de 

l ' Insti tut Municipal d 'Assis tència Sanitària de Barce

lona, el Dr. Jordi Colomer, gerent de l 'Hospi tal Vall 

d 'Hebron i el Dr. Antonio Marrón, ex-director general 

de l ' Insalud. Es va obrir a continuació un viu col·loqui 

entre el públic assistent i els ponents . Va tancar el cicle 

el professor Joan Rodés, president del Consell Assessor 

del Ministerio de Sanidad i Consumo, qui va parlar 

sobre "Modelos de gestión y planificación de la inves

tigación biomédica" . 

Un moment de la Jomada, celebrada a la Seu de l'Acadèmia 

SESSIÓ INAUGURAL DEL CURS 
ACADÈMIC 2003 

La tradició assenyala que la Reial Acadèmia de 

Medicina de les Illes Balears celebri la solemne sessió 

inaugural de curs el pr imer dijous després de la diada 

de sant Sebastià, patró de Palma. 

Fidel al costum, la seu del carrer de Can Cam

paner va acollir la solemne celebració dia 23 de gener 

passat. Ocuparen la taula d 'honor els senyors Alfonso 
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Ballesteros, president de la Corporació acadèmica, Joan 

Fageda, batlle de Palma i Teodor Úbeda, bisbe de Ma

llorca. 

Un cop oberta la sessió, el . secretari general , 

Bartomeu Anguera , va llegir la memòria acadèmica 

2 0 0 2 , on va d o n a r c o m p t e de les ac t iv i t a t s m é s 

destacades dutes a terme el curs anterior; tot seguit, el 

doctor Ferran Tolosa Cabani , acadèmic numerari , llegí 

el discurs inaugural titulat "Efectes del renou sobre la 

salut", seguit amb gran interès pel públic assistent a 

l ' ac te . A cont inuació , el secretari general va fer la 
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previsió del programa científic pel pr imer trimestre 

d 'enguany, va oferir la semblança dels patrocinadors 

dels premis de la Reial Acadèmia de Medicina de les 

Illes Balears i va llegir l 'acta de la sessió extraordinària 

d 'adjudicació dels premis convocats per la institució. 

Els guardonats reberen els premis de mans del president 

qui, abans de aixecar la sessió, va declarar obert el curs 

acadèmic de l 'any 2003 en nom de S. M. el Rei. 

El secretari general, Dr. B. Anguera, llegeix la memòria acadèmica 2002, en l'acte 
d'inauguració del curs 2003. 

Acadèmic corresponent per elecció 

A la sessió extraordinària celebrada el 14 de gener 

de 2003 es va elegir acadèmic corresponent de la Reial 

Acadèmia de Medicina de les Illes Balears al Professor 

Luis Rojas Marcos , que ha passat així a engrandir la 

llista de professionals de prestigi que pertanyen a la 

nostra Corporació. Per a conèixer els mèrits del Prof. 

Rojas Marcos , Vid. la secció Llibres d 'aquest mateix 

número . 
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