
Vida académica 

Distinció col legia! 

Dia 26 de maig, la Junta de Govern del CoHegi 
Oficial de Metges de les Ules Balears va acordar con-
cedir al nostre company academic, Il-lm. Dr. Josep 
Tomás Monserrat, la medalla al mèrit coHegial, per la 

seva labor destacada i continuada col-laboraeió 
amb aquella institució. El president del Col legi , Dr. 
Enrique Sala va imposar al Dr. Tomás Monserrat la 
medalla, primera que lliura el Col-legi, amb motiu de 
la festivitat de la Marc de Déu de la Salut, patrona 
coHegial. 

El Dr. Josep Tomás agraeix la distinció en presencia deis doctors Alfonso Ballesteros i Enrique Sala. 

Homenatge internacional 

El Collège de France va celebrar dia 8 de maig pas-
sat en la seva seu de la placa Marcelin Berthelot de Paris, 
un homenatge al professor Jean Dausset, premi Nobel de 
Medicina de l'any 1980. 

L'acte va comptar amb el patrocini del president de la 
República , Jacques Chirac, i amb la presencia de Jean-
Francois Mattéi, ministre de la salut de Franca, Claudie 
Haigneré, ministra de recerca i noves tecnologies i 
Bertrand Delanoe, batle de Paris. 

Van intervenir destacáis polítics i investigadors per 
recordar la vida i obra del Prof. Dausset. Succesivament, 
van prendre la paraula les professors Jean Bernard, 
Hubert Curier, el ministre Mattéi, el professor Federico 
Mayor, antic director general de la UNESCO i Paul 
Terasaki i Edgardo Carosella, deixebles de Jean Dausset. 

Acudiren a l'acte, convidats personalment pel pro
fessor Dausset, Alfonso Ballesteros, president de la nos
tra corporació, Enrique Sala, president del Col-legi de 
Metges i també els acadèmics Josep Tomàs Monserrat i 
Macia Tomàs Salva, que mantenen amb la familia 
Dausset una llarga amistat. 
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Commemoració académica 

La Reial Academia de Medicina de les Ules Balears i 
eis coHegis oficiáis de metges, de fannacéutics i de 
veterinaris celebraren dia 27 de setembre passat a la seu 
de la Reial Académica el 150é aniversari de la mort de 
Mateu Orfila i Rotger (1787-1853), creador de la toxi-
cologia moderna. 

L'acte, presidit per la ministre de Sanitat i Consum, 
Ana Pastor, va comptar amb la presencia del delegat del 
Govern, Miquel Ramis; la vieepresidenta i conscllcria de 
relacions institucionals, Rosa Estarás; la consellera de 
salut i consum, Aina Castillo; el conseller d'educació i 
cultura, Francesc Fiol; la presidenta del Consell de 
Menorca, Joana Barceló; la batlle de Palma, Catalina 
Cirer; el rector de la Universität de les Ules Balears, 
Avel-li Blasco i ['administrador diocesá, Andrcu 
Genovart. 

La celebració també va comptar amb una llarga 
representació del món de la sanitat i la cultura, entre 
d'altres eis doctors Enrique Sala i Miquel Trióla, la dipu
tada socialista Aina Salom, l'historiador Román Pinya, 
Pere A. Serra, Femando Rotger i Rosa Regi. 

L'homenatge a Orfila es va iniciar amb unes paraules 
de presentació i benvinguda del president de la Reial 
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Un moment de la cerimònia académica. 

Academia, Alfonso Ballesteros, qui va destacar que "el 
professor Orfi la va arribar a ésser una de les figures 
mes enlluernadores de la seva época" i va proposar que 
el nou hospital de Palma porti el nom de Mateu Orfila. 

La segona intervenció de la nit va ésser la de Miquel 
A. Limón, periodista i vicepresident de l'Ateneu de 
Maó, que va parlar de "Vida de Mateu Orfi la", i va 
recordar que va ésser el creador de la toxicologia 
moderna i paradigma d'home insular. 

Francesc Bujosa, vicepresident de la Reial 
Academia i catedrátic d'história de la ciencia a la 
Universität de les Ules Balears, en el seu parlament "E l 
professor Orfila i la ciencia experimental" va destacar 
que el lloc preeminent d'Orfila en la historia de la toxi
cologia el deu, a mes de la intel-ligéncia privilegiada 
que posseía, a la capacitat de treball i innovació en el 
laboratori i la sala d'autópsies. 

La ministra de Sanitat imposa al Dr. Santiago 
Forteza la medalla Orfda. 

Tot seguint el programa d'actes, va intervenir el 
doctor Miquel Capó, profesor titular de toxicologia de 
la Facultat de Veterinària de la Universidad 
Complutense de Madrid, qui va dissertar sobre 
"Proyección de futuro en la obra de Orf i la" on va 
explicar la situació actual de la disciplina toxicológica 
i els seus camins científícs de futur. Seguí un parla
ment del professor Amador Schüler, president de la 
Real Academia Nacional de Medicina d'Espanya, qui 
va recordar la meritòria labora d'Orfi la quan va ésser 
degà de la Facultat de Medicina de París i president de 
la Académie Nationale de Médecine de Franca. 

L'acte va acabar amb la imposició per part de la 
ministre de Sanitat de la medalla Doctor Orfi la al nos
tre company académie Santiago Forteza, qui, en pren-
dre la paraula, va agrair la distinció i la va dedicar a la 
seva esposa. El doctor Forteza rep la distinció coinci-
dint amb el 50è aniversari del seu ingrés a la Reial 
Academia, on ha desenvolupat una benemérita labor 
com a secretari general de la institució, i com a mostra 
de la general simpada per la seva bonhomia i com a 
prova del singular respecte que desperta la seva trajec-
tòria professional entre els seus companys 
d'Académia. 

Com a cloenda, la ministre de Sanitat i Consum va 
dedicar unes paraules a la memòria d'Orfi la, de qui va 
dir que va ésser un deis científícs espanyols mes 
importants, de la volada d'un Ramon y Cajal i va 
agrair la invitació a presidir l'acte. "El doctor Orfi la 
- v a recordar la ministre- va ésser capdavanter no 
només per la seva dedicació a la ciencia, la docencia i 
la investigació: també ho va ésser per la seva vocació 
artística". La vetllada académica va seguir amb un 
sopar de gal-la a la possessió de Son Termes. 
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