
Reunió anual de l’Acadèmia
Pierre Fauchard

Els passats dies 11 i 12 d’abril l’Acadèmia

Pierre Fauchard va celebrar la Reunió Anual

2008 a la seu de la Reial Acadèmia de Medicina

de les Illes Balears. Assistiren bona part del cen-

tenar de dentistes espanyols que pertanyen a l’a-

cadèmia americana amb seu a Mesquite -Nevada,

EUA-. En el transcurs de la reunió, el Dr. Pere

Riutord Sbert, que va  apadrinar al dentista de

Maó Dr. Andrés Martínez-Jover durant l’inducció

dels nous acadèmics, va ésser anomenat Secretari

General de l’Acadèmia Pierre Fauchard

Espanyola. El Dr. Pere Riutord Sbert, és acadè-

mic numerari de la nostra Reial Acadèmia de

Medicina.

En la taula d’honor de la reunió acompanyaren

al nostre president, Dr. Alfonso Ballesteros, el

delegat de la Rectora de la Universitat de les Illes

Balears,  Dr. Víctor Cerdà Martín; el president de

l’Acadèmia Pierre Fauchard Espanyola, Dr.

Leopoldo Forner Navarro; el president de

l’Acadèmia Mèdica Balear, Dr. Miquel Roca

Bennàssar; el president del Col·legi Oficial de

Dentistes de les Illes Balears, Dr. Guillem Roser

Puigserver; el president del Consejo General de

Dentistas de España, Dr. Alfonso Villa Vigil; el

secretari de l’Acadèmia Pierre Fauchard

Espanyola, Dr. Antonio Jiménez Gómez y el

President de la Reunió Anual de l’Acadèmia

Pierre Fauchard Espanyola Palma’ 08, Dr. Pere

Riutord Sbert. Va pronunciar la conferència

magistral el catedràtic de la Universitat de les

Illes Balears, Prof. Francesc Bujosa i Homar,

també acadèmic numerari de la nostra corporació.  

Ilustración y Medicina, en l’Index Book

La col·lecció “Made in Spain”, que anualment

edita l’empresa Index Book, recopila els millors

exemples del disseny editorial espanyol. El setè

volum de la col·lecció, corresponent a l’any 2006,

selecciona l’obra Ilustración y Medicina, editada

per la nostra acadèmia amb ocasió del 150è ani-

versari de la transformació de la institució en

Reial Acadèmia, com un dels llibres de millor

disseny gràfic.

Ingrés del Prof. Fèlix Grases com a
acadèmic numerari

Dia 29 d’abril al saló d’actes de la Reial

Acadèmia, al carrer de Can Campaner, es va cele-

brar la solemne sessió de recepció com a acadè-

mic numerari del Professor Fèlix Grases

Freixedas. A la taula presidencial seien el conse-

ller de salut i consum Hble. Sr. Vicenç Thomàs, la

rectora de la Universitat Excma. Sra. Montserrat

Cases i el president de la Reial Acadèmia Excmo.

Sr. Alfonso Ballesteros. 

El recipendari va pronunciar el discurs “Dels

càlculs renals a les calcificacions cardiovascu-

lars: cap a una teoria unificada de la calcificació

patològica”. En nom de l’Acadèmia va contestar

al discurs d’ingrés el Prof. Josep Miró Nicolau,

vice-president de la institució, que va glossar la

trajectòria professional i les qualitats personals

del nou acadèmic.

Doctor en ciències, des del 1987 el Prof. Grases

és catedràtic de la Universitat de les Illes Balears.

De 1988 fins a 1995 fou director del Departament

de Química de la UIB, des del 2000 dirigeix

l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències

de la Salut (IUNICS) i des del 1998 és director

del laboratori d’investigació en litiasi renal. Des

de 1987 ha dedicat la seva tasca de recerca a l’es-

tudi dels càlculs renals i a les calcificacions pato-

lògiques.  Entre els treballs més importants cal

esmentar l’elucidació del mecanisme de formació

dels càlculs renals més freqüents i el descobri-

ment de la gran capacitat del fitat per evitar el

desenvolupament de càlculs renals i altres calcifi-
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D’esquerra a dreta, els Drs. Francesc Bujosa,
Antonio Jiménez, Leopoldo Forner, 
Víctor Cerdà, Alfonso Ballesteros, 

Alfonso Villa i Pere Riutord



Medicina Balear- Vol.23, núm. 2, 2008

10

Vida acadèmica

cacions patològiques. Aquests estudis i els resul-

tats estan recollits en unes 250 publicacions cien-

tífiques internacionals, quatre llibres, sis patents

en explotació, 19 tesis doctorals dirigides, i nom-

broses intervencions a congressos nacionals i

internacionals

Conveni amb el Centre d’Anàlisis 
Biològiques SA

La Reial Acadèmia de Medicina de les Illes

Balears va signar, el passat mes d’abril, un con-

veni amb el Centre d'Anàlisis Biològiques en vir-

tut del qual convocarà un nou premi de la institu-

ció sobre el tema “Laboratori clínic”, que ve a

afegir-se al programa de premis de la Reial

Acadèmia per al curs 2008. 

El Centre d’Anàlisis Biològiques SA va ésser

fundat fa més de 35 anys pel Dr. Climent Garau,

disposa d’una extensa xarxa de centres a

Mallorca, tant a Palma com als pobles de la part

forana, i disposa de nombroses certificacions

(UNE, ISO, AEFA) que acrediten la qualitat dels

seus sistemes i les prestacions analítiques que

ofereixen

Simposi sobre terapèutica biològica

Dia 18 d’abril passat la Reial Acadèmia de

Medicina (RAMIB) va celebrar en la seu del

Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears

(COMIB) un simposi sobre terapèutica biològic.

En l’organització també hi va col·laborar

l’Acadèmia Mèdica Balear, filial de l’Acadèmia

de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. Per

part de la RAMIB els doctors Joan Besalduch i

José Luis Olea contribuïren de manera molt acti-

va a la organització de l’acte.

L’acte va ésser inaugurat pel vicepresident pri-

mer del COMIB, Dr. Antoni Bennassar, i moderat

pel president de la Reial Acadèmia, Dr. Alfonso

Ballesteros. En la jornada va abordar-se l’aplica-

ció de les noves teràpies biològiques en els camps

de la reumatologia, aparell digestiu, hematologia,

dermatologia i oftalmologia.

El simposi va actualitzar els coneixements

sobre inflamació en el seu conjunt per compren-

dre la descripció dels mecanismes d’acció dels

fàrmacs biològics en les distintes especialitats.

Gràcies a l’enginyeria genètica, els darrers anys

s’han anat descobrint els diferents passos de la

cadena inflamatòria i s’han anat dissenyant i cre-

ant tota una sèrie de medicaments que actuen blo-

quejant la cadena de la inflamació, de manera

selectiva. 

En el simposi hi va participar el Dr. Juan

Ignacio Arostégui, del Servei d’Immunologia de

l’Hospital Clínic de Barcelona, i diferents espe-

cialistes de les Balears van fer la revisió de les

bases immunològiques de l’acció i de l’ús actual

en les diferents especialitats.

El Dr. Rafael Calafell, del Centre d’Anàlisis
Biològiques, i el Dr. Alfonso Ballesteros, president

de la RAMIB, signen el conveni

Organitzadors i participants, moments abans de
començar l’acte
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El simposi va resultar un èxit, tant per l’elevat

nombre d’assistents com per la qualitat i interès

de les aportacions dels ponents. 

Cal agrair finalment als Laboratoris Abbott,

Bristol-Meyers Squibb i Roche la seva valuosa

col·laboració. 

Conferència a la Reial Acadèmia
Nacional de Medicina

El 20 de maig passat, en el quadre de sessions

científiques de la Reial Acadèmia Nacional de

Medicina, el nostre president Dr. Alfonso

Ballesteros va pronunciar la conferència “La

Guerra de la Independencia y la Sanidad militar”

en la seu madrilenya de la institució acadèmica,

al carrer Arrieta.

El Dr. Ballesteros va assegurar que les guerres

napoleòniques serviren per consolidar uns serveis

sanitaris militars d’àmbit nacional i va recordar

que en la Guerra del francès intervingueren les

majors figures de la cirurgia militar del moment,

com l’anglès Guthrie o el francès Larrey, que va

aportar el revolucionari concepte de les ambulàn-

cies volants. Igualment, va dir que tot i que les

tècniques quirúrgiques estaven ben descrites,

l’hemostàsia deficient, el dolor i, sobretot, les

infeccions imposaven severes limitacions: la

mortaldat era del 33% i la taxa d’infecció, del

90%. L’escola quirúrgica espanyola va aportar la

anomenada “cura espanyola”, o mètode conser-

vador de tractar les ferides, que va ésser adoptat

pels cirurgians estrangers. 

Professor Jean Dausset: homenatge i
distinció

El nostre acadèmic d’honor i Premi Nobel de

medicina 1980, Professor Jean Dausset, va rebre

l’homenatge dels immunòlegs espanyols en un

simposi plenari organitzat amb motiu del XXXIV

Congrés de la Societat Espanyola d’Immunologia

celebrat a Palma entre el 21 i el 24 de maig. La

Dra. Núria Matamoros, de l’Hospital Son Dureta,

va presidir els comitès organitzador i científic del

Congrés Nacional, mentre que la Dra. Rocío

Álvarez va ésser l’encarregada de moderar l’acte.

El Prefessor Edgardo Carosella, deixeble del

Premi Nobel, cap d’Immunohematologia de

l’Hôpital de Saint-Louis i director de recerca en

el Comissariat d’Energia Atòmica, a París, va

pronunciar el discurs, “Jean Dausset, un visiona-

rio del s XX”. També intervingueren en l’acte els

doctors Guadalupe Ercilla, Antonio Núñez i

Armand Bensussan. El Professor Dausset va acu-

dir a la sala magna del Poble Espanyol, lloc de

celebració de l’homenatge, acompanyat de la

seva esposa, qui va adreçar als assistents unes

paraules d’agraïment.

Igualment, el Professor Dausset ha estat nome-

nat acadèmic d’honor per la Reial Acadèmia de

Medicina de Catalunya. El Professor Jacint

Corbella, president de la corporació germana de

Catalunya, te previst desplaçar-se a Mallorca per

lliurar la distinció al Professor Dausset.

La Conselleria de Salut i Consum
renova la seva col·laboració amb la
Reial Acadèmia de Medicina per a 
l’edició de la revista Medicina Balear

La Conselleria de Salut i Consum ha renovat el

seu acord de col·laboració amb la Reial Acadèmia

de Medicina de les Illes Balears en els camps de

la investigació i la divulgació sanitària a través

d'un conveni pel qual la Conselleria de Salut

seguirà donant suport a la revista Medicina
Balear que edita la Reial Acadèmia.    

Després de la signatura del Conveni, tant el con-

seller de Salut i Consum, Vicenç Thomàs, com el

president de la Reial Acadèmia de Medicina,

Alfonso Ballesteros, van assegurar que la renova-

ció del Conveni permetrà que la Reial Acadèmia

promogui l'estudi, la publicació i la difusió de

temes científics i tècnics de caràcter sanitari que

tenguin interès per a la comunitat mèdica i sani-

tària balear.

En la firma del Conveni també ha estat present el

director general d’Avaluació i Acreditació, Joan

Llobera, i el director de Medicina Balear, Macià

Tomás.

La revista Medicina Balear, de periodicitat qua-

drimestral i que compta amb un tiratge de 3.500

exemplars, està oberta a tots els professionals

sanitaris de les Illes Balears, a fi que pugui ser

vàlida per donar a conèixer el resultat dels seus

treballs i de les seves investigacions. 
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Els successius titulars de la Conselleria de

Salut i Consum han jugat un paper decisiu en el

sosteniment de la institució científica més antiga

de la nostra comunitat. Gràcies al seu suport, la

Reial Acadèmia de Medicina disposa d'una seu

estable, gaudeix d'una sala d'actes i edita la revis-

ta Medicina Balear.  Al 1999, per adaptar-se a

l'esperit de l'Estatut d'autonomia, va passar a

denominar-se Reial Acadèmia de Medicina de les

Illes Balears. Els seus nous estatuts, aprovats en

sessió extraordinària de dia 19 de juny de 2001,

van ser publicats en el BOIB núm. 125, de 18

d'octubre de 2001.

El Conseller de Salut i Consum,
Hble. Sr. Vicenç Thomàs, i el president de la RAMIB, 

Dr. Alfonso Ballesteros, en el moment de la signatura de l’acord



In memoriam:
Carmen Delgado Roses 
(Palma 1912-2008)

No es frecuen-

te que en el obi-

tuario  de publi-

caciones médi-

cas aparezcan

personas sin

relación directa

con las activida-

des sanitarias.

No obstante, las

instituciones que

disfrutan de apo-

yos de la socie-

dad civil, espe-

cialmente las

nor teamer ica-

nas, tradicionalmente honran a sus mecenas cuan-

do fallecen. El pasado día 6 de junio falleció en su

domicilio de Palma Dª Carmen Delgado, viuda de

D.Juan March Servera, hijo mayor del célebre

financiero D. Juan March Ordinas.

La Reial Acadèmia de Medicina de les Illes

Balears recibe desde hace años una vital aporta-

ción económica de la Banca March, destinada a

cuidar nuestro  importante archivo documental.

La vinculación con nuestra institución es antigua

y se hace patente en los sillones académicos dona-

dos por la familia March.

Nadie duda de que Dª Carmen era, hasta el

momento de su fallecimiento, una verdadera

matriarca que demostraba un cariño especial hacia

todo lo que se refería a Mallorca, con una especial

sensibilidad por los aspectos culturales. Los que

tuvimos la oportunidad de conocerla de cerca,

coincidimos en que era una persona de una cultu-

ra excepcional. A la exquisita educación, excep-

cional para la época,  que recibió en su juventud

se sumó el enriquecimiento derivado del contacto

con las personalidades culturales con las que tuvo

ocasión de tratar, ya que la Fundación Juan March

es la institución cultural privada más relevante de

España y una de las más importantes del mundo

Nadie duda de que Dª Carmen era, hasta el

momento de su fallecimiento, una verdadera

matriarca que demostraba un cariño especial hacia

todo lo que se refería a Mallorca, con una marca

da sensibilidad por los aspectos culturales. Los

que tuvimos la oportunidad de conocerla de cerca

coincidimos en que era una persona de una cultu-

ra extraordinaria. A la exquisita educación, excep-

cional para la época,  que recibió en su juventud

se sumó el enriquecimiento derivado del contacto

con las personalidades culturales con las que tuvo

ocasión de tratar, ya que la Fundación Juan March

es la institución cultural privada más relevante de

España y una de las más importantes del mundo.

También hay coincidencia en la sencillez de su

trato y en su afabilidad, a pesar de su elevado

rango social. Hasta el final de sus días fue rígida

en sus convicciones y firme en sus decisiones. En

la Banca March, en la que tuve el honor de formar

parte de su Consejo Asesor, sus opiniones fueron

siempre un referente, a pesar de que nunca osten-

tó ningún cargo ejecutivo en las empresas del

Grupo March.

Con la desaparición de Dª Carmen acaba una

época, pero la continuidad familiar, que tan bien

supo inculcar a sus hijos, ya está teniendo relevo

con la incorporación de sus nietos. 

Alfonso Ballesteros Fernandez
President de la RAMIB
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