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Reunió amb el Conseller de Salut 
i Consum

Dia 23 d’abril una representació de la Junta de
Govern, formada pel president Dr. Bartomeu
Anguera i els acadèmics Drs. Macià Tomàs i Pere
Riutord, va ésser rebuda pel conseller de Salut i
Consum, Hble. Sr. Vicenç Thomàs, i  el director
general d’Avaluació i Acreditació, Dr. Joan
Llobera. En la reunió, on el conseller va felicitar
el Dr. Anguera per la seva elecció com a nou pre-
sident de la corporació, es va tractar de la
col·laboració que la conselleria ofereix a la Reial
Acadèmia amb el finançament de la nostra revis-
ta Medicina Balear i mitjançant la Fundació
Mateu Orfila. Malgrat les dificultats econòmi-
ques actuals que condicionen l’acció pública, la
conselleria va expressar la voluntat de continuar
en el futur amb les línies de col·laboració obertes
amb la Reial Acadèmia. 

Art i Ciència: remembrança de Jean
Dausset

El capvespre del passat 30 d’abril en el Museu
Balear de Ciències Naturals de Sóller, va tenir
lloc la inauguració de l’exposició “Art i Ciència:
remembrança de Jean Dausset” amb obres dels
artistes Renée Micoulaud, Héloise Ficat i Toni de
Cuber. L’exposició compta amb el patrocini de la
Conselleria d’Educació i Cultura i l’Ajuntament
de Sóller.

Va obrir l’acte la directora del Museu, la Sra.
Carolina Constantino, amb unes paraules de ben-

vinguda al públic nombrós que es va congregar i
de record al gran home de ciència que va ésser el
Prof. Dausset, fill adoptiu de la ciutat de Sóller i
apassionat de l’art modern. 

En l’acte de la inauguració van participar els
Drs. Christian Ficat Arbona, especialista en cirur-
gia ortopèdica a Paris, el Dr. Tim Oliver, profes-
sor d’oncologia mèdica a Londres, i el Dr. Macià
Tomàs, membre numerari de la nostra Reial
Acadèmia. Tots tres evocaren els records que
guarden del Prof. Dausset en uns parlaments que
resten recollits en el catàleg de l’exposició. Tot
seguit la vídua del Professor Dausset, Rosa
Mayoral, va agrair el nou homenatge que es retia
al seu espòs. Venguts de París, assistiren també a
l’acte la filla del professor, Irène, acompanyada
del seu espòs i les seves filles, Candice i Stelle.

Vida acadèmica

De dreta a esquerra, el Dr. Joan Llobera, el conseller
Hble. Sr. Vicenç Thomàs i el Dr. Bartomeu Anguera

Solitario genético, obra de Héloïse Ficat



9

Medicina Balear- Vol.25, núm. 2, 2010 Vida acadèmica

El president de la
Paul Fauchard
Academy, a la Reial
Acadèmia

La Reial Acadèmia de
Medicina va acollir dia 4
de maig passat la confe-
rencia “Blanqueamiento
dental, del deseo a la cien-
cia” pronunciada pel pro-

fessor Leopoldo Forner Navarro, president de la
Secció Espanyola de la Pierre Fauchard Academy
i director del Máster en Tècniques d’emblanqui-
ment dental de la Universitat de València.  La pre-
sentació del conferenciant la va anar a càrrec de
l’acadèmic Pere Riutord, qui va destacar els
aspectes de més relleu del currículum professional
del professor Forner. 

El conferenciant va fer un recorregut per la his-
tòria de l’emblanquiment dental, va explicar els
motius estètics que provoquen el desig de lluir
unes dents més blanques: “El blanc dental pro-
dueix una sensació de salut, joventut i vitalitat, un
patró cultural cada cop més de moda”. Va afegir
que avui els professionals odontòlegs poden oferir
als seus clients un resultat efectiu, a llarg termini,
amb  seguretat i sense complicacions “sempre que
el dugui a terme un professional qualificat”,  per-
què   els productes emblanquidors poden provocar
greus efectes secundaris.

L’emblanquiment dental enzimàtic representa la
innovació més important dels darrers anys. En
aquest camp de recerca han estat molt valuoses
les aportacions del grup d’investigació de la
Universitat de les Illes Balears, integrada pels
Drs. Pere Riutord, Josep A. Tur i Antoni Pons. 

Va seguir un animat col·loqui amb el públic.

Llibre dʼhomenatge al
Dr. Santiago Forteza

L’acadèmic Dr. Pere
Riutord Sbert ha publicat
Evocació del Dr. Santiago
Forteza, llibre editat per
l’Il·lustre Col·legi Oficial de
Dentistes de les Illes Balears
(ICODIB) en homenatge a

qui va ésser, a més de secretari i president d’a-
quell col·legi professional, inoblidable company i
secretari general perpetu de la Reial Acadèmia de
Medicina de les Illes Balears.

Després de la presentació a càrrec de Guillem
Roser,  president del ICODIB, el llibre s’estructu-
ra en tres parts: “Santiago Forteza, una vida exem-
plar”, exhaustiu treball d’investigació, amb profu-
sió de documentació gràfica, signat pel coordina-
dor de l’obra, Dr. Riutord; “Notes necrològiques”
recull alguns dels obituaris dedicats a la memòria
del Dr. Santiago Forteza; finalment “Obra cientí-
fica” és una selecció dels treballs més destacats de
la seva dilatada trajectòria exercint l’odontoesto-
matologia.

L’obra ens acosta amb encert a la rica persona-
litat del Dr. Santiago Forteza: familiar, social, pro-
fessional i científica, una vida que, com assenyala
l’autor, va ésser exemple de superació i referent
de diverses generacions de professionals de la
salut.

Medalles col·legials

Dia 3 de maig el Col·legi Oficial de Metges de
Balears va lliurar les medalles al mèrit col·legial i
professional a destacades personalitats durant un
acte celebrat a la seu del col·legi.

Entre els guardonats figuren dos estimats com-
panys d’acadèmia: els M.I. Srs. Drs. Miquel
Munar Ques i Alfonso Ballesteros Fernández.
Rebin la nostra enhorabona.

Foto de grup dels guardonats amb les autoritats
polítiques i col·legials




