
El Prof. Jean Dausset, premiat amb
una “Victòria de la Medicina”

La setena edició de les

“Victòries de la

Medicina”, celebrada el

passat 10 de desembre

al Teatre Mogador, de

Paris, va recompensar

les quinze innovacions

de major transcendèn-

cia, dutes a cap per

equips d’investigació

francesos, des que el

1958 el ministre de sanitat Robert Debré va crear

els Centres Hospitalaris Universitaris.

Aquesta celebració reuneix cada any més de

1.500 persones i té per objectiu prestigiar la

medicina francesa i els seus actors així com hono-

rar la innovació mèdica. Entre les 78 innovacions

proposades, els metges francesos van escollir les

15 més emblemàtiques i determinants per a la his-

toria i el futur de la medicina. Encapçala el pal-

marés finalment seleccionat pel cos mèdic fran-

cés el descobriment, el 1958, del sistema HLA pel

Prof. Jean Dausset, acadèmic d’honor de la nostra

corporació. En nom del Prof. Dausset va recollir

el guardó el Prof. Laurent Degós, president de la

Haute Autorité de Santé.

Altres innovacions mèdiques franceses premia-

des amb una Victòria són la descoberta de l’ano-

malia genética lligada a la trisomia 21 (1958), el

transplantament renal amb donants no emparen-

tats (1960), la confecció de la primera biopròtesi

de substitució de la válvula mitral (1968), l’ela-

boració de la vacuna contra l’hepatitis B (1976),

la implantació de la primera bomba d’insulina

(1981), el descobriment del virus de la Sida

(1983), la col·locació del primer stent coronari

(1986) o l’alotransplantament de cara (2005).

Sessió inaugural del curs 2009

Dia 27 de gener passat la Reial Acadèmia de

Medicina va celebrar la sessió inaugural del curs

2009, a la seu corporativa de Can Campaner.

Devora el president Dr. Alfonso Ballesteros van

seure a la taula d’honor la presidenta del

Parlament de les Illes Balears,  M. Hble. Sra. Mª

Antònia Munar, el comandant general de

Mallorca, general de divisió Juan Carlos

Domingo, el conseller de Salut i Consum, Hble.

Sr. Vicenç Thomas, i el secretari general de la

corporació, Dr. Bartomeu Anguera. Un públic

nombrós i atent va omplir el saló d’actes. Després

d’unes paraules d’obertura del president, el secre-

tari general va llegir un resum de la memoria aca-

dèmica de l’any 2008, tot destacant els aspectes i

actes de major relleu. Tot seguit, el Dr. José L.

Olea va pronunciar el preceptiu discurs inaugural

de l’any acadèmic, que va titular “La degenera-

ción macular asociada a la edad (DMAE) en el

siglo XXI”. 

Aquesta malaltia degenerativa afecta a persones

majors de 50 anys i produeix el deteriorament

visual. Amb l’increment de l’esperança de vida la

DMAE ha augmentat la seva incidencia. En el seu

parlament, el Dr. Olea va exposar la seva particu-

lar i dilatada experiencia en aquest camp, i va

posar especial esment en  la descripció i resultats

de les teràpies fins avui assajades, va apuntar  les  
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Dé esquerra a dreta; l’Hble. Sr. Vicenç Thomas, la
M. Hble. Sra. Mª. Antònia Munar, el President Dr.

Alfonso Ballesteros, l’Excm. Sr. Juan Carlos
Domingo y el Dr. Joan Gual

Els premiats amb les autoritats
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vies terapèutiques de futur i va destacar el paper

que juga la prevenció i la detecció precoç per

combatre la DMAE.

A continuació, les autoritats van lliurar els pre-

mis d’investigació. Per acabar, el president

Ballesteros va declarar obert el curs acadèmic en

nom de Sa Majestat el Rei.

Presència de l’Illa del Rei i de la Reial 
Acadèmia de Medicina a Londres

L’Associació d’Amics de l’Illa de l’Hospital,
presidida pel general d’exercit Luís Alejandre, va

organitzar el mes de gener passat un viatge a la

capital británica per fer conèixer la tasca de recu-

peració de l’Hospital de l’Illa del Rei, de Maó.

El 14 de gener es va celebrar una recepció als

salons de l’Ambaixada d’Espanya. L’ambaixador

Carlos Casajuana va adreçar unes paraules de

benvinguda i l’arquitecta Isabel Espiau va exposar

els plans de restauració. Tot seguit el Dr. Alfonso

Ballesteros, president de la Reial Acadèmia de

Medicina de les Illes Balears, va presentar l’edi-

ció facsímil del llibre Observations on the
Epidemical Diseases in Minorca from the year
1744 to 1749 del metge britànic George

Cleghorn. El volum s’acompanya de la seva tra-

ducció a l’espanyol, de diverses col·laboracions

d’experts i d’una rica iconografia de la Menorca

del XVIII. 

Gràcies al patrocini de Manuel Cifré, la Reial

Acadèmia de Medicina va poder adquirir un

exemplar de la primera edició británica i s’ha rea-

litzat la primera traducció a l’espanyol. Tot i que

el contingut mèdic es troba lògicament desfassat,

el llibre aporta una rica informació sobre la

Menorca del XVIII i ofereix interessants detalls

etnogràfics i dades valuoses sobre la flora i la

fauna de l’illa. En l‘aspecte atmosfèric és el pri-

mer registre climatològic fet a Menorca.

La publicació s’ha fet conjuntament amb

l’Institut Menorquí d’Estudis y la Fundació de

l’Illa del Rei, gràcies al patrocini de la Direcció

General de Recerca i Desenvolupament

Tecnològic del Govern de les Illes Balears, la

Fundació Mateu Orfila i d’ASISA, amb la

col·laboració del Col·legi de Metges de Balears.

A la recepció acudiren autoritats menorquines,

encapçalades pel batlle de Maó, Vicenç Tur. Entre

els britànics destacava la presència de lord Daniel

Bremman, president del grup parlamentari Regne

Unit-Espanya.    

L’endemà es va visitar l’antic hospital de la

Royal Navy de Greenwich, seu actualmente de la

Universitat de Greenwich i del Museu Nacional

de Marina. El general Alejandre va signar un con-

veni de col·laboració amb el Sr. Martín Sands,

director de l’hospital. 

Sessió científica a càrrec 
del Prof. Carro

Un cop acabada la sessió ordinària de la corpo-

ració, el 3 de març passat la sala d’actes de la

Reial Acadèmia va acollir la conferencia

“Europeismo de la medicina del Camino de

Santiago” de  l’Excm. Sr. José Carro Otero, presi-

dent de la Reial Acadèmia de Medicina de Galicia

i catedràtic d’Anatomia i Antropologia a

l’Universitat de Santiago.   

D’esquerra a dreta, el batlle de Maó, Vicenç Tur,
Alfonso Ballesteros i l’ambaixador Carlos

Casajuana.

El general Alejandre amb directius de l’Hospital
Naval de Greenwich
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Van seure a la taula presidencial devora el presi-

dent Dr. Alfonso Ballesteros, el general de divisió

Juan Carlos Domingo, comandant general de les

Illes Balears, el Dr. Joan Gual, president del

Col·legi Oficial de Metges, i el Dr. Bartomeu

Anguera, secretari general de la nostra corporació.

En el seu parlament, seguit amb interés per un

públic nombrós,  el Prof. Carro va referir-se a la

universalitat del camí de Compostel·la i als seus

centres hospitalaris i hospicials. En acabar el con-

ferenciant va rebre una placa commemorativa de

l’acte i d’agermanament amb l’acadèmia gallega

de mans del nostre president.

A la conferència, va seguir un sopar en honor del

Prof. Carro.

Els Reis d’Espanya inauguren a la
Reial Acadèmia Nacional de Medicina
el curs acadèmic 2009

Els Reis d’Espanya presidiren el passat 8 d’oc-

tubre el solemne acte d’obertura del nou curs aca-

dèmic, celebrat a la seu de la Reial Acadèmia

Nacional de Medicina, acompanyats de la minis-

tra d’Educació, Política Social i Esports,

Mercedes Cabrera. La nostra corporació va estar

representada pel president Dr. A. Ballesteros.

Don Joan Carles va assegurar que, amb la cerimò-

nia a la Reial Acadèmia Nacional de Medicina

“retem tribut al grup d’il·lustrats, amatents als

avanços mèdics i científics, fonamentals per a la

prosperitat del poble, que va posar en marxa

aquesta insigne institució el primer terç del segle

XVIII. Partint d’aquell mateix objectiu fundador,

analitzar i discutir problemes mèdics i procurar el

cultiu de les ciències, aquesta Reial Acadèmia ha

sabut atresorar una valuosa tradició científica i

investigadora, digna dels majors elogis”.El Rei va

continuar destacant que el compromís de la Reial

Acadèmia de Medicina amb el progrés col·lectiu

es tradueix en la passió i saviesa amb què es con-

rea el millor coneixement dels temes i problemes

relacionats amb la salut. “Una noble tasca, al ser-

vei del benestar d’Espanya i dels espanyols, que

mereix tot el nostre suport, estímul i agraïment.

Atents als avanços científics i a l’actualitat inves-

tigadora, els seus projectes abasten molts afers

concrets d’interès immediat, que atànyen l’opinió

pública i que es tracten sovint en els mitjans de

comunicació. Els seus treballs es caracteritzen per

un estudi i reflexió construïts amb enorme rigor i

esforç continu, des del pensament lliure, indepen-

dent, sempre fonamentat i serè. En la nova socie-

tat del coneixement on vivim –va seguir el monar-

ca- les nostres acadèmies expressen la unió desit-

jable entre Ciència, sabers artístics i humanístics,

fent del saber, la veritat i la bellesa, objectius car-

dinals i conceptes quasi indissociables”.

Abans de declarar inaugurat el nou curs acadè-

mic, Don Joan Carles va voler “reiterar-vos avui

el suport més ferm de la Corona a les reials aca-

dèmies en el seu noble afany de construir una

Espanya sempre millor”.   

Per part seva, la ministra d’Educació, Política

Social i Esports, Mercedes Cabrera, va destacar

en la seva intervenció que “les Reials Acadèmies

constitueixen el senat de la nostra ciència, de la

nostra cultura. Els seus murs acumulen, gràcies a

la saviesa dels seus acadèmics, una experiència

incalculable. I es fa necessari, metafòricament

parlant, dinamitar aquests murs i que tot aquest

cabal reverteixi a l’exterior i actuï en benefici de

la societat”. 

El rei pronuncia el discurs 
d’inauguració del curs 2009




