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EDITORIAL

RECONEIXEMENT INTERNACIONAL, ESFORÇ  I OBERTURA

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2013; 129

** Fa poques setmanes s’ha publicat,  a la revista 
“European Journal of Clinical Investigation”, ( Vol. 43, 
pp. 1339-1365), un article on es valora, durant quinze 
anys, quins han estat els investigadors en biomedicina 
que han tingut més influència o projecció: “A list of 
highly influential biomedical researchers, 1996-2011”. 
Recull les 400 persones que han assolit un grau més 
alt de citacions.  Aquest treball ha estat recollit per 
alguns medis de comunicació, i de manera detallada 
pel diari de més difusió a Catalunya, (La Vanguardia, 
de 15.11.2013, pp. 28-29), analitzant les aportacions 
d’autors espanyols. 

El primer punt és que en aquesta llista de 400 
investigadors “més influents”, només hi ha sis espanyols. 
Els cinc primers són catalans i el sisè de Sevilla.  D’aquests 
sis, cinc treballen habitualment als Estats Units i només 
un a Catalunya.  L’autor més citat en aquet període és 
Shizuo Akira, immunòleg, professor de la universitat 
d’Osaka, que ha rebut 100.939 citacions. Les dades 
dels cinc investigadors catalans recollides son:  Valentí 
Fuster, cardiòleg, treballant a New York, amb 36.142 
citacions;  Joan Massagué, bioquímic, també a New 
York, amb 35.069 citacions;   el tercer en la llista és 
Josep Baselga, oncòleg, igualment a New York, amb 
31.813 citacions; el quart, també oncòleg i a New 
Yok, és Carles Cordon-Cardo,  amb 27.297 citacions. El 
cinquè és Manel Esteller, oncòleg, treballant a l’ICO; a 
l’Hospitalet de Llobregat, amb 24.473 citacions, però 
cal dir que també va passar un temps relativament llarg 
als Estats Units. El sisè, únic no català en aquest llistat, 
és Gabriel Nuñez, de Sevilla, treballant a la Universitat 
de Wisconsin, immunòleg, amb 23.505 citacions. Això 
ens demostra, com ja s’ha dit altres vegades, que és 
vàlida la frase: “Medicina Catalana: capital Nova York”  
(El Periódico , 4 de juny de 2008). I demostra també que 
aquesta trajectòria ja és prou llarga i està consolidada. 
Però cal mantenir aquest nivell alt no solament a fora 
sinó també aquí, en els nostres hospitals i universitats. 

Aquesta informació podria anar a l’interior de la 
revista. Però si es posa com a primer punt d’aquest 
editorial és per una altra raó. Tots aquests cinc 
investigadors catalans, recollits per la seva rellevància 

en l’anàlisi bibliomètric de les publicacions en el camp 
de la biomedicina, són membres de la nostra RAMC. Els 
quatre primers són acadèmics d’honor, pel fet de residir 
fora el país. El cinquè, resident a Catalunya, és membre 
numerari.  

La nostra Acadèmia està doncs molt atenta al que 
es publica per part dels autors catalans en el camp de 
la biomedicina, i en fa actes repetits de reconeixement 
atorgant-los la màxima qualificació com a acadèmics, 
d’honor o numeraris. I cal dir que tots ells mantenen 
una relació continuada i fluïda, tant professional com 
personal,  amb els centres sanitaris del nostre país.

** Aquest article  editorial també vol destacar un 
altre punt, que si bé te un sentit diferent, no deixa pas 
d’estar en la línia de progrés i d’obertura que s’ha marcat 
la RAMC.  Fa poc, també en aquest trimestre, ha llegit el 
seu treball d’ingrés, com a acadèmica corresponent,  la 
doctora Virgínia Novel. En aquest fet cal remarcar dos 
aspectes: un personal i l’altre de la seva especialització. 

Personalment hem de conèixer la seva trajectòria. 
Comença amb estudis del que abans se’n deia practicant 
i ben aviar ATS  (Auxiliar Tècnic Sanitari), i ella es va 
decantar cap a l’especialització en la cura dels peus, 
el que més antigament se’n deia “callista” i més tard 
“podologia”.  Els canvis en la ordenació universitària van 
fer que aquest estudis que aleshores eren “auxiliar”, 
aconseguissin el grau de “diplomatura”.   Fa pocs  anys, 
amb més canvis universitaris, s’ha aconseguir assolir el 
nivell de grau. 

L’entrada d’altres professions sanitàries: 
farmacèutics i veterinaris, ve del Reglament de l’any 
1874. El 1920 s’amplià a altres “afins”, de fet llicenciats 
en ciències, el primer el doctor Pujiula. El 1973 
ingressava un enginyer, el Dr. Josa.  Amb la valoració 
creixent dels corresponents el camp s’amplià. El 2010 
entra, com a psicòleg, Daniel Cruz. Ara tenim l’ingrés, 
per premi,  de la doctora Novel. L’ascensor professional, 
facilitat per la via de les noves titulacions i graus de la 
universitat, ha funcionat. Ara incorporem la professió 
de podòleg. I la via continua oberta
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Laureano Fernández-Cruz i Pérez

Excm. Sr. President; Mol Il·lustres senyores i 
senyors acadèmics; digníssimes autoritats, distingits 
amics i companys, senyores i senyors. Vull que les 
meves primeres paraules siguin d’agraïment a tots 
els acadèmics que van tenir la generositat de votar la 
meva acceptació com a membre d’aquesta entitat.  
Al llarg de la història, estic segur que tots els acadèmics 
hauran tingut el seu particular dia especial com el que 
tinc jo aquesta tarda.  Agafaré com a punt de partida 
del meu discurs la frase d’una cançó: “no hay que llegar 
el primero ―com a vegades aconseguim i com tantes 
d’altres ens agradaria― sino que hay que saber llegar”. 
I aquest és el reflex d’una trajectòria professional al 
servei de la vida acadèmica.

Vaig néixer en una de les més belles ciutats 
universitàries, Santiago de Compostela, en la qual 
el meu pare fou catedràtic de Medicina i degà de la 
facultat. Una de les consecucions més importants 
del meu pare va ser aconseguir i dirigir el trasllat de 
l’hospital que avui es coneix com a l’Hostal de los 
Reyes Católicos (que tenia reminiscències d’hospital de 
pelegrins) a una ubicació hospitalària d’acord amb els 
temps moderns. 

Anys després obtingué la plaça de catedràtic de 
Medicina de la Universitat de Barcelona, i ens vam 
traslladar a aquesta ciutat. Els meus germans i jo vam 
iniciar l’escolarització al col·legi de Sant Ignasi, els 
jesuïtes de Sarrià. D’aquella experiència escolar vaig 
aprendre, entre d’altres coses, a exercir l’autocrítica 
(d’acord amb els principis de la institució), i que he 
anat aplicant a la meva vida professional. Del meu pare 
vaig aprendre el sentit del deure, el deure de tornar 
a la societat el privilegi d’haver tingut una educació, 
l’autoexigència, i l’admiració i el respecte per la cultura 
catalana. Així mateix tinc sempre present el seu ex-
libris: “Tras la enfermedad el enfermo, tras el enfermo, 
el hombre”. 

Ja a la Facultat de Medicina, cadascun dels 
catedràtics foren mestres dedicats que m’inculcaren 
la passió per l’art de curar. Vaig tenir el gran privilegi 

de rebre l’ensenyament de l’assignatura Patologia 
Quirúrgica del professor Pere Piulachs, que impartia 
cada dia la classe amb un pacient com a interlocutor, 
la qual cosa constituïa un diàleg real cirurgià-malalt, i 
d’aquesta manera se’ns permetia conèixer de primera 
mà el benefici del tractament quirúrgic. No vaig tenir 
cap dubte que jo volia seguir a aquest mestre i vaig 
entrar com a alumne intern per oposició a la seva 
càtedra. 

Acabada la carrera vaig iniciar la formació quirúrgica 
general amb el professor Cristóbal Pera i amb ell vaig 
recórrer el camí acadèmic com a professor d’universitat. 
El professor Pera ha estat un dels mestres més brillants 
que mai he conegut i del que vaig aprendre el mètode 
docent, el respecte per l’alumne i la motivació per 
l’ensenyament en totes les facetes.

La meva vida en els primers anys al Clínic va 
transcórrer en un ambient acadèmic propici per a 
iniciar una tasca professional amb il·lusió i ambició. En 
els diferents serveis clínics i càtedres universitàries hi 
havia uns grans professionals amb vocació de lideratge 
i amb una màxima competència en els seus camps 
d’actuació mèdica: el professor Ciril Rozman, amb el 
seu rigor i exigència en la docència i en l’assistència 
als malalts, el professor Manuel Cruz Hernández, amb 
la seriositat i generositat amb els deixebles i pacients, 
el professor Miguel Ángel Nalda, amb el seu deler per 
la feina ben feta i exemple en l’anestèsia i reanimació 
quirúrgica, el professor Jacint Corbella, amb la seva 
erudició i ironia, el professor Domingo Ruano, que 
tenia oberta la seva càtedra d’anatomia a tots els que 
es volien iniciar en la recerca i en la realització de la 
tesi doctoral, el professor Ramon Segura, amb el seu 
somriure permanent i sempre disposat aconsellar els 
alumnes, el professor Carles Ballús, que va obrir la 
psiquiatria a la medicina moderna, el professor Xavier 
Forns, que feia de la farmacologia un assignatura que 
despertava l’interès dels alumnes per la clínica, el 
professor Antonio Cardesa, que treballava amb precisió 
en els diagnòstics anatomo-patològics i permetia als 
cirurgians prendre les decisions adequades al quiròfan, 
el professor Jesús González Merlo, que transmetia una 

L’HOSPITAL CLÍNIC I LA UNIVERSITAT DE BARCELONA EN LA 
INNOVACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DE LA CIRURGIA DEL 
PÀNCREES

Ingrés d’Acadèmics numeraris  (Resum)

Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2013; 130-133
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gran confiança per la seva elegància en el fons i les 
formes en el tracte amb alumnes, col·legues i pacients, 
el professor Josep Carreras i Barnés, com a exponent 
de l’entusiasme encomanadís pel rigor científic i la 
docència als alumnes, el professor Josep Traserra, un 
exemple de bondat i noblesa amb una gran exigència 
en el paper de l’otorinolaringologia en l’hospital i en 
la docència, el malaguanyat professor Joan Sánchez-
Lloret, gran amic i impulsor de la cirurgia toràcica 
que dedicà la seva vida a l’hospital i a la docència, el 
professor Miguel Ángel Asenjo, amb dots de gran 
observador, treballador infatigable, d’extraordinària 
competència que sempre va saber dirigir el Clínic amb 
saviesa i prudència, el professor Joan Rodés, amb el que 
m’ha unit la discrepància i al que respecto, el doctor 
Paco Domènech, que incorporà els isòtops radioactius 
en el diagnòstic i tractament de les malalties endocrines, 
el professor Antonio Palacín, noble i generós amb el 
seu temps i amb gran competència en el diagnòstic 
patològic i al que tant dec pel seu ajut en els meus 
primers treballs de cirurgia biliar, el doctor Carlos 
Mestres, excel·lent cirurgià cardiovascular que sempre 
hi va ser en els moments difícils de la cirurgia pancreàtica 
quan jo li ho demanava, la doctora Pilar Taurà, que amb 
la seva inigualable competència en el control intra i 
postoperatori dels malalts intervinguts per cirurgia 
pancreàtica feu possible que jo pogués realitzar una 
cirurgia eficaç, segura i innovadora, la doctora Carmen 
Gomar, que exemplifica  la tenacitat per mantenir el 
departament de Cirurgia en el seu lloc, la saviesa en la 
presa de decisions adequada i que uneix en perfecte 
equilibri una fortalesa de caràcter indestructible  i una 
dolcesa en el tracte amb tots i cadascun dels membres 
del departament de Cirurgia, el professor Josep Antoni 
Bombí, il·lustre acadèmic, de qui admiro la prudència 
i bona feina, gran amic del que em beneficio pels seus 
sempre encertats consells.

Vaig tenir la sort dels elegits i vaig conèixer la 
que seria la meva esposa, Olga, que ha estat la meva 
companya en aquest apassionant camí de la vida, i que 
ha demostrat sempre una generositat sense límits i ha 
suportat amb il·lusió i alegria totes les emocions que 
acompanyen una experiència vital. És difícil, per no dir 
molt improbable, aconseguir uns reptes professionals 
sense la comprensió i el recolzament familiar. Els nostres 
tres fills, Alex, Andrew i David, han estat el major èxit 
aconseguit en comú.  

En els meus inicis com a cirurgià, la formació 
quirúrgica era general i l’activitat professional de la 

major part dels cirurgians era d’una cirurgia general. 
Molt aviat vaig comprendre que la complexitat d’un 
acte quirúrgic no permet inspiració ni improvisació.

Una beca del govern francès em permeté anar 
a treballar a l’Hôpital Saint Antoine de París amb 
un cirurgià hepato-bilio-pancreàtic, el Dr. Marc 
Hivet. 

Temps després em vaig interessar en la cirurgia de 
l’úlcera gastroduodenal, que seguia sent tractada amb 
àmplies reseccions gàstriques, però que uns cirurgians 
anglesos de Leeds, John Goligher i David Jonhston ho 
feien amb la simple secció dels nervis de Latarjet de la 
curvatura menor gàstrica. 

No hi ha cap dubte que el que ha facilitat el 
desenvolupament de l’especialització mèdica i la 
subespecialització de les àrees quirúrgiques al Clínic, 
fou la revolució en l’organització hospitalària que 
l’any 1972 lideraren el  professor Cristóbal Pera i els 
il·lustres acadèmics professors Ciril Rozman i Miguel 
Angel Asenjo.  A partir d’aleshores els serveis quirúrgics 
foren organitzats en unitats de subespecialització, la 
qual cosa permeté als diferents professionals de la 
cirurgia desenvolupar les seves activitats juntament 
amb especialistes mèdics en unitats assistencials. 
Al llarg dels anys aquest nou model d’organització i 
quefer mèdic, ha fet que el Clínic sigui un dels hospitals 
més competents i eficients de tota Europa.  És per tot 
això que el títol de la meva presentació és “L’Hospital 
Clínic i la Universitat de Barcelona en la innovació i el 
desenvolupament de la cirurgia pancreàtica”.

He dividit l’impacte que el Clínic ha tingut en el 
desenvolupament de la cirurgia del pàncrees en tres 
àrees: el trasplantament, la cirurgia laparoscòpica 
mínimament invasiva i els programes de diagnòstic i 
tractament del càncer de pàncrees.

El trasplantament de pàncrees. De com es va gestar la 
realització del trasplantament clínic de pàncrees

L’obtenció de la beca Fullbright i del conveni 
hispanoamericà, em van permetre anar  a treballar a la 
Universitat de Califòrnia, San Diego, sota la direcció del 
professor Marshall Orloff, en una sèrie d’investigacions 
sobre la prevenció i reversibilitat de les complicacions 
diabètiques en l’animal d’experimentació, després d’un 
trasplantament de pàncrees. L’interès d’aquest estudi 
feu que el Dr. David Sutherland em proposés una sèrie 
de projectes a la Universitat de Minnesota, Minneapolis. 
Aquesta institució constituïa el centre de major 
experiència clínica en el trasplantament de pàncrees, 

L’Hospital Clínic i la Universitat de Barcelona en la innovació i el desenvolupament de la cirurgia del pàncrees
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mantenint la línia d’èxits iniciats l’any 1966 per Kelly i 
Lillehi amb la realització del primer trasplantament de 
pàncrees al món. El Dr. David Sutherland va ser el meu 
mestre en l’especialitat de trasplantament en general i 
en particular en el trasplantament de pàncrees. 

En tornar dels Estats Units, em vaig posar en 
contacte amb el grup d’endocrinòlegs i diabetòlegs 
del Clínic, Enrique Vilardell, Daniel Figuerola,  i Isaac 
Levi, tots van quedar entusiasmats amb la idea de 
desenvolupar un programa clínic de trasplantament de 
pàncrees en pacients diabètics amb insuficiència renal 
terminal, i per tant candidats al doble trasplantament 
de ronyó i pàncrees. Per dur a terme aquest programa 
era necessària la col·laboració amb el Dr. JM Gil-Vernet, 
responsable del programa de trasplantament renal a 
l’Hospital. L’entrevista amb el Dr. Gil-Vernet fou curta 
però decisiva: “em sembla interessant, presenta-ho 
al Dr. Antoni Caralps”. Aquell mateix dia a la tarda el 
Dr. Caralps que es va entusiasmar amb la idea, donava 
suport al programa, i em va aconsellar que el Dr. Jordi 
Andreu en fos el responsable clínic.

En tota la meva vida professional no he conegut 
cap persona amb tanta capacitat mèdica i tan 
generosa professionalment com el Dr. Andreu. La 
seva extraordinària dedicació als pacients trasplantats 
de ronyó, no li permetia temps per al dia a dia del 
desenvolupament del programa de trasplantament de 
pàncrees, pel que hi incorporà la Dra. M José Ricart. 
La Dra. Ricart, intel·ligent i treballadora infatigable, 
significà l’aportació més important per a l’èxit del 
programa de trasplantament. Entre les persones que 
també van col·laborar en aquella època pionera cal 
esmentar el Dr. Emiliano Astudillo, home honest i lleial, 
que ha prestat un gran suport al grup de cirurgians del 
trasplantament de pàncrees.

La realització del primer trasplantament de 
pàncrees. 

A la història de la cirurgia dels trasplantaments a 
Espanya, el 3 de febrer del 1983 és una data que tindrà 
una gran transcendència per al desenvolupament dels 
trasplantaments en general. A les 23 hores d’aquest dia, 
dos equips quirúrgics es van reunir per fer, a l’Hospital 
Clínic de Barcelona, (per primera vegada a Espanya), un 
trasplantament simultani de ronyó i de pàncrees en un 
pacient de 32 anys (de nom Nicolás), diabètic des que 
en tenia 3 (diabetis tipus 1). El trasplantament simultani 
fou un èxit i, al cap de poques hores, el pacient deixà 
de necessitar insulina  i es restablí la funció renal. La 

immunosupressió utilitzada fou amb azatropina i 
prednisona. Aquest primer pacient amb trasplantament 
doble (ronyó + pàncrees) va viure durant 10 anys, gaudí 
d’una bona qualitat de vida i es va reinserir a la vida 
laboral. Fou un infart de miocardi el que acabà amb la 
seva existència.

Les circumstàncies que va envoltar aquest èxit 
inicial van tenir una gran repercussió mèdica i social. 
L’Hospital Clínic que havia estat capdavanter del primer 
trasplantament de ronyó el 1965, sota la direcció dels 
doctors J M Gil-Vernet i Antoni Caralps, tornava a ser el 
centre pioner en el trasplantament d’òrgans. 

El 25 de setembre del 2008 se celebrà el 25è 
aniversari del trasplantament de pàncrees a l’Hospital 
Clínic). En aquest acte es presentà el camí recorregut 
fins aleshores amb un nombre de més de 400 
trasplantaments. En aquell acte vaig tenir l’honor que el 
Clínic em donés la insígnia d’or de la Institució. 

Com es pot apreciar en les taules que mostren 
els resultats, la supervivència dels pacients amb 
trasplantament de ronyó i de pàncrees als 10 anys és 
del 95%, la supervivència de l’empelt renal és del 86%, i 
del de pàncrees és del 71%.

Tot el que s’ha aconseguit fins ara no hauria estat 
possible sense la participació d’altres professionals 
de l’Hospital Clínic, els doctors: Jordi Vives, il·lustre 
acadèmic d’aquesta institució, i Jaume Martorell del 
servei d’Immunologia, Enric Esmatjes i Ramon Gomis 
del servei de Diabetis, Martí Manyalich de Coordinació 
de Trasplantaments, Rosa Gilabert del servei de 
Radiodiagnòstic. També amb els investigadors del CSIC: 
els doctors Oriol Bulbena, Emili Gelpí, Daniel Closa, 
Georgina Hotter, Joan Roselló-Catafau, amb els que el 
grup de cirurgians de trasplantament de l’Hospital Clínic 
ha desenvolupat treballs de gran impacte científic en el 
camp de la preservació d’òrgans. Una menció especial 
als professionals dels servei d’Anestèsia i Reanimació, 
doctors: Pilar Taurà, Pura Calatrava, Carmen Fernández, 
Carmen Gomar, Conxita Monsalve, Teresa Anglada i 
Joan Beltrán.

Altres cirurgians han estat incorporats al grup de 
trasplantament de pàncrees, doctors Miguel-Angel 
López-Boado, Joana Ferrer i Ramon Rull.

El nostre reconeixement també a tots els 
gerents, directors, als responsables de la unitat de 
trasplantament renal: els doctors Antonio Alcaraz, 
Frederic Oppenheimer i Josep Maria Campistol, i al 
personal d’infermeria de l’Hospital Clínic.

La continuada responsabilitat i extraordinària 

Laureano Fernández-Cruz i Pérez
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competència de la Dra. M José Ricart en el control clínic 
dels pacients fa que els diabetòlegs i nefròlegs de tota 
Espanya ens confiïn els seus pacients, explica perquè el 
Clínic és el primer hospital espanyol, i perquè és  situat 
entre els primers d’Europa, en el nombre de pacients  
trasplantats de pàncrees.

Cirurgia laparoscòpica del pàncrees
L’àmplia experiència en cirurgia laparoscòpica biliar 

i adrenal ens va dur a iniciar l’abordatge laparoscòpic 
en malalties benignes i malignes del pàncrees. Per al 
tractament dels tumors benignes vam descriure la 
tècnica de resecció pancreàtica amb preservació de la 
melsa i dels vasos esplènics. 

El Clínic també ha contribuït en la introducció 
i  el desenvolupament de la cirurgia laparoscòpica a 
Espanya. L’any 2006 vam publicar l’”Análisis del registro 
nacional español de páncreas”.

Recentment (2012), amb el grup de cirurgians de la 
Universitat de Bordeus (Hôpital Haut-Lévêque) liderats 
pel Dr. Antonio  Sa Cunha hem realitzat un estudi 
multicèntric en pacients sotmesos a pancreatectomia 
distal, amb preservació esplènica, per laparoscòpia.

Cirurgia del pàncrees
L’activitat assistencial en el diagnòstic i tractament 

de les malalties pancreàtiques ha estat sempre presidida 
per una estreta col·laboració entre els cirurgians i els 
gastroenteròlegs del nostre Hospital, particularment el 
Dr. Salvador Navarro. Vam establir una unitat funcional 
a la que hi vam anar incorporant altres professionals 
de les àrees de la Gastroenterologia: Dra. Eva Vaquero, 
Endoscòpia Digestiva: Dres. Àngels Ginés i Glòria 
Fernández Esparrach, Anatomia Patològica: Drs. Josep 
Antoni Bombí i Míriam Cuatrecas, Radiologia: Drs. Juan 
Ramón Ayuso i Anna Darnell, Radioteràpia: Dr. Carles 
Conill i Oncologia: Drs. Joan Maurel i Laura Visa. Entre 
els objectius d’aquesta unitat hi ha l’activitat dins del 
comitè de tumors del pàncrees. La feina feta al llarg dels 
anys ha mantingut els nivells de màxima excel·lència 
que es poden concretar en les següents fites:  

1. L’any 1990 amb els doctors: Salvador Navarro del 
Clínic i la malaguanyada  Luisa Guarner de l’hospital 
Vall d’Hebron de Barcelona, Luis Aparisi de Valencia, 
Fernando Carballo de Múrcia, Fernando Borda de 
Pamplona, Ernesto Meroño de Madrid, el malaguanyat 
Miguel Pérez Mateo d’Alacant, i Gonzalo de las Heras 
de Santander vam fundar l’”Asociación Española para 
el estudio de las enfermedades del pàncreas” i vam 
organitzar el primer congrés de l’associació a Barcelona.

2. L’any 1993 amb els doctors Marcus Büchler, 
de Heilderberg, Claudio Bassi, de Verona, John 
Neoptolemos, de Liverpool, Hans Begger, d’Ulm vam 
planificar un estudi multicèntric europeu prospectiu 
i aleatoritzat sobre la utilitat de les terapèutiques 
oncològiques en el càncer de pàncrees operat. 

Per primera vegada es va demostrar el benefici de 
la quimioteràpia en la supervivència dels pacients i la 
restricció de la radioteràpia pels efectes no favorables 
(disminució de la qualitat de vida dels pacients). Els 
resultats d’aquest estudi van suposar un gran impacte a 
nivell mundial i van ser publicats en la revista de major 
impacte científic. L’Hospital Clínic va ser reconegut com 
un centre de referència en el tractament del càncer de 
pàncrees. 

 
Altres estudis prospectius aleatoritzats. 
Fou de particular importància l’estudi prospectiu 

que vam dur a terme, amb el Dr. Nakao de la Universitat 
de Nagoya (Japó), sobre una tècnica original de resecció 
del cap pancreàtic amb preservació duodenal (PHRSD) 
en pacients amb tumor papil·lar mucinós intraductal. 

Les aportacions del Clínic, en el camp de la innovació 
en les tècniques quirúrgiques del pàncrees, s’han 
concretat també en el disseny d’una nova tècnica de 
reconstrucció després de la duodenopancreatectomia 
cefàlica. 

Recentment, hem realitzat un estudi prospectiu 
i aleatoritzat sobre l’eficàcia de l’octeotride en la 
prevenció de les complicacions després de la realització 
d’una duodeno-pancreatectomia per al tractament 
dels tumors del cap de pàncrees. La utilització d’aquest 
anàleg de la somatostatina es basa en la presumpció 
que aconsegueix disminuir la secreció pancreàtica, 
i consegüentment minimitzar el risc d’una fístula 
pancreàtica. 

 Vull donar les gràcies a l’Anna Salgot pel seu 
ajut en l’elaboració d’aquest discurs.

 Per acabar destacaria que dels professionals 
que es dediquen a les malalties del pàncrees del Clínic 
existeix una línia comú en el tracte dels pacients que 
jo resumiria en una elegància ètica en els hàbits i 
maneres. També en com es contempla la responsabilitat 
professional en la que destaca l’esperit universitari: 
mesura, equilibri, ordre, serenitat, autenticitat i 
aspiració a la veritat.

Senyor President i senyors Acadèmics sóc conscient 
que no podré allargar la meva vida cap minut, però 
posaré en cada minut de la meva vida tot el meu saber 
per fer encara més gran aquesta Institució.

Laureano Fernández-Cruz i Pérez
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Josep M. Grau i Junyent

Les miopaties inflamatòries idiopàtiques (MII) 
són malalties adquirides del múscul on es produeix 
inflamació i necrosi de les cèl·lules musculars conduint 
a debilitat muscular més o menys greu. La seva 
causa no és coneguda però si que no hi ha dubte 
de la seva naturalesa immunològica. La troballa de 
fenòmens inflamatoris amb limfòcits i macròfags, 
l’activació del complement, l’associació a d’altres 
malalties autoimmunitàries i la seva resposta més 
o menys bona a tractament amb glucocorticoides i 
immunodepressors són fets que fan que les MII es 
considerin dins de les malalties immunològiques. No 
tan sols s’afecta el múscul, sinó que sovint hi participa la 
pell (dermatomiositis), però també el pulmó i l’aparell 
digestiu.

Són malalties poc freqüents de tal forma que la seva 
incidència anual es de 2 a 7 casos per milió d’habitants 
i bàsicament es classifiquen en dermatomiositis (DM), 
polimiositis (PM) i miositis amb cossos d’inclusió (MCI). 
Del diagnòstic de miositis, i en particular del de PM se 
n’ha abusat a bastament. Qualsevol pacient amb més 
o menys dolor muscular i/o debilitat amb augment 
de les xifres de creatincinasa (CK) sèriques  rebia de 
forma gratuïta el diagnòstic de PM, era tractada en 
conseqüència i això era i continua essent un greu error.

L’any 1975 els Drs. A. Bohan i J. Peter en dos treballs 
publicats al N Engl J Med posen ordre a aquest problema 
i proposen 4 ó 5 criteris diagnòstics respectivament 
(el cinquè criteri si s’afectava la pell), per admetre 
les formes definides (4 ó 5 criteris), probables (3 ó 4 
criteris) i possibles (2 ó 3 criteris). Aquests criteris eren 
el clínic en forma de debilitat proximal, l’electrofisiològic 
(electromiograma amb trets miògens), l’augment dels 
enzims musculars i finalment la biòpsia muscular amb 
necrosi i inflamació. El cinquè criteri era el dermatològic 
en el cas de la DM. Aquesta proposta és vàlida o 
parcialment vàlida encara fins avui, del tal manera que si 
hom intenta publicar un treball sobre aquest temàtica, 
cal esmentar els criteris de Bohan i Peter o bé l’editor de 

la revista et torna l’original. Dèiem abans que aquests 
criteris segueixen tenint cert valor, però la crítica més 
ferma és que avui es coneix que PM i DM són dues 
entitats ben diferents i que no és tan sols l’afectació o 
no de la pell el que fa  que siguin diferenciables. La seva 
freqüència, la seva patogènia, les seves associacions i 
la resposta al tractament són ben diferents. La segona 
gran crítica que es pot fer als esmentats autors és el no 
reconeixement de l’entitat anomenada MCI. Han passat 
gairebé 40 anys i hem après forces coses. Explicaré els 
nous coneixements de cadascun d’aquests tipus de MII 
que ja de bell antuvi hem dit que classifiquem en DM, 
PM i MCI. Val a dir tanmateix que el criteri definitori 
més important d’aquestes tres malalties serà la biòpsia 
muscular, per tant és correcte parlar de patrons 
histològics de cadascuna de les tres. El patró DM pot 
correspondre a una DM pura, però si el pacient ja té o 
desenvolupa en el temps criteris d’esclerosis sistèmica, 
patirà el que s’anomena una forma de superposició. 
Amb el patró PM passarà el mateix però de forma més 
extensa. Caldrà buscar malalties infeccioses, càncer o 
antecedents de presa de medicaments abans d’admetre 
una forma pura de PM. Respecte a la MCI, les vacuoles 
envoltades típiques de l’entitat no són exclusives de la 
mateixa, i per tant novament caldrà parlar de patrons 
més que d’entitats concretes.

DERMATOMIOSITIS:

Si calgués definir-la, hom diria que és una malaltia 
potencialment greu, però força clàssica en el sentit de 
que no hi ha massa problemes per fer un  diagnòstic 
curós. La malaltia afecta a qualsevol edat, de fet hi 
ha qui considera apart l’anomenada forma juvenil, i 
sovint l’afectació de la pell es produeix abans que els 
símptomes musculars, La lesió primària curiosament és 
l’endoteli i uns dels primers fets que es produeixen és 
l’activació del complement, concretament del complex 
d’atac de membrana, el C5b9. A partir d’aquí s’inicien els 
fenòmens de microisquèmia, l’infiltrat inflamatori i la 
necrosi de cèl·lules musculars resultant en debilitat i en 

NOUS CONEIXEMENTS EN LES MIOPATIES INFLAMATÒRIES 
IDIOPÀTIQUES (MII).

Ingrés d’Acadèmics corresponents
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algunes ocasions dolor muscular. En un 20% dels casos 
de les formes de l’adult la DM serà paraneoplàstica, 
el quin fet voldrà dir que caldrà cercar una neoplàsia 
oculta en aquests casos. Amb tractament, un 25% del 
casos morirà abans de 5 anys, la meitat a conseqüència 
del càncer que pateixen i l’altra meitat per progressió 
de la malaltia o per complicacions infeccioses. Els nous 
coneixements en aquesta entitat són:

• les formes anomenades poc o gens miopàtiques (a ó 
hipomiopàtiques), tot i que personalment crec que 
no siguin formes diferents sinó que com s’ha dit la 
pell sovint s’afecta abans que el múscul.

• les formes sine dermatitis (no admeses per tothom)

• el valor de la ressonància magnètica muscular 
en el diagnòstic i per ajudar a escollir el múscul a 
biopsiar ja que la DM es una malaltia focal, i en una 
mateixa biòpsia es poden trobar canvis totalment 
diagnòstics, essent la resta de la biòpsia normal. 

• la troballa d’un autoanticòs (anti p-155) com a 
marcador potencial de les formes associades a 
càncer. De fet la determinació d’aquest autoanticòs 
té un elevat valor predictiu negatiu, de tal manera 
que qui no el tingui és molt probable que no 
desenvolupi una neoplàsia, però no a l’inrevés, ja 
que en les formes juvenils de DM es detecta aquest 
autoanticòs, i gairebé mai s’associen a càncer.

• l’actitud a seguir davant un cas de DM de l’adult en 
el sentit de buscar més o menys agressivament una 
neoplàsia oculta i durant quan de temps cal seguir 
amb la recerca. Sembla que la pràctica d’una PET-
TC com a prova única desprès d’una bona historia 
i exploració podria ser suficient. En els casos de 
positivitat de l’anticòs esmentat el seguiment clínic 
ha de ser proper fent les proves pertinents cada 6 
mesos aproximadament

• els nous tractaments bàsicament gammaglobulines 
i els potents inhibidors de cèl·lules B com és l’anticòs 
anti-CD 20, rituximab.

Malgrat aquests nous coneixements encara 
tenim problemes pel que fa a les DM. Un d’ells és el 
tractament de les terribles complicacions pulmonars, 
i en particular l’anomenat dany alveolar difús, que 

pot conduir a la mort en pocs dies amb insuficiència 
respiratòria intractable. Un segon problema no resolt és 
el tractament de la calcinosis muscular, una complicació 
no massa freqüent però força incapacitant.

POLIMIOSITIS:

Com s’ha dit abans s’ha abusat i es continua abusant 
d’aquest diagnòstic. El fet  que no hi hagi lesions a la pell 
contribueix encara més a la dificultat del seu diagnòstic. 
La malaltia és immunomediada però no hi ha afectació 
vascular. La lesió muscular es produeix per citotoxicitat 
directa després de l’expressió anormal d’antígens de 
classe I del complex d’histocompatibilitat major. De 
curs clínic subagut, l’afectació és proximal, i pot haver-
hi disfàgia però no hi ha participació de la musculatura 
distal ni la de la cara. Els nous coneixements són:

• que el diagnòstic és d’exclusió, i que per tant 
cal descartar de forma molt curosa malalties de 
motoneurona, distròfies musculars i miopaties 
tòxiques i mitocondrials, entre d’altres. Això passa, 
com no pot ser d’altra manera per obtenir una bona 
història clínica, una exploració física detallada i una 
bona biòpsia muscular

• Que la PM pura és molt rara. A la nostra pròpia 
experiència i desprès d’analitzar 46 casos vistos 
i seguits al llarg de 20 anys, hem vist que la gran 
majoria de casos s’associen a d’altres malalties 
sistèmiques autoimmunitàries con esclerosi 
sistèmica progressiva o lupus eritematós sistèmic, 
entre d’altres, i que per tant són formes miosítiques 
de presentació d’aquestes malalties. Altres casos 
s’associen a infeccions víriques, bacterianes i fins i 
tot parasitàries. El virus de la hepatitis C, el virus de 
la immunodeficiència humana, Borrrelia burgdorferi 
i el paràsit sarcocystis en són exemples respectius. 
També s’associen al consum de medicaments com 
les estatines. Respecte a aquests medicaments, 
es calcula que uns 20 milions de persones al món 
prenen estatines, i que la relació cost/benefici 
es positiva. Però no és menys cert  que 1 de cada 
5 persones amb aquest tractament presentarà 
problemes musculars que oscil·len des d’una 
mínima elevació de CK asimptomàtica fins a un 
episodi de rabdomiòlisis massiva amb resultat de 
mort. En aquest darrers casos se sap que l’edat 
avançada, la polifarmàcia, la insuficiència renal 

Nous coneixements en les miopaties inflamatòries idiopàtiques (MII).
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i l’ús d’una estatina més liposoluble o de dos 
fàrmacs hipolipemiants són factors predictius de 
rabdomiòlisis i fracàs renal agut. Dins del ventall 
d’efectes tòxics de les estatines i com a relativa 
novetat s’ha encunyat el terme miopatia necrosant 
immunomediada.  La lesió histopatològica, 
com diu el seu nom es molt més necrosant que 
inflamatòria, hi ha molts més macròfags que 
limfòcits i es troba l’expressió anormal d’Ag de 
classe I del complex major d’histocompatibilitat. 
La notícia dolenta es que tot i ser una lesió induïda 
per un fàrmac, no n’hi ha prou de retirar-lo , sinó 
que cal tractar el problema de forma enèrgica amb 
glucocorticoides, immunodepressors i tal vegada 
gammaglobulines com a tractament de rescat, i 
sovint durant molts mesos abans d’aconseguir una 
resposta clínica completa. En resum, sembla doncs, 
que el medicament inicia i perpetua una lesió 
inmmunomediada, que requereix un tractament 
agressiu i no innocu. Com s’ha dit abans, respecte 
als 46 casos propis seguits durant 20 anys, hem vist 
que tan sols un d’ells continua essent una PM pura, 
Hi ha qui compara l’existència de les PM pures als 
unicornis o a d’altres essers mitològics.

MIOSITIS AMB COSSOS D’INCLUSIÓ:

Pel que fa a la tercera gran categoria dins les MII, 
hi ha la MCI en la seva forma esporàdica. Es tracta 
d’una malaltia “jove” en el sentit de que les seves 
primeres identificacions daten de 1972, però els Drs. 
Bohan i Peter poc imaginaven que anys després els Dr. 
G. Karpati i S. Carpenter de l’Institut de Neurologia de 
Montreal proposarien el nom de MCI com a variant 
de PM resistent a glucocorticoides. Per desgràcia 
aquesta darrera continua essent la característica més 
notòria de la MCI, la seva refractorietat als tractaments 
disponibles fins ara. El primer que cal fer es distingir-la 
de les formes familiars, que n’hi ha i que no tenen res a 
veure amb la forma esporàdica. La malaltia ha trencat 
esquemes clàssics dins la Reumatologia, la Neurologia 
i la Medicina Interna. Efectivament, aquesta és una 
malaltia que afecta majoritàriament gent gran (és la 
MII més freqüent per damunt dels 60 anys) i la seva 
simptomatologia és molt crònica. En una sèrie llarga 
de pacients, la mitjana de temps entre símptomes i 
diagnòstic va ser de 7 anys. També és ben conegut 
que sovint cal fer una segona i una tercera biòpsia per 
arribar a objectivar les troballes típiques que defineixen 

la malaltia. Al propi Dr. Wilder Penfield, que va patir 
aquesta malaltia, li varen caldre 4 biòpsies per arribar 
al diagnòstic. La malaltia cursa amb debilitat muscular 
proximal, però també distal i sovint és asimètrica. La 
presència de disfagia i la insuficiència ventilatòria també 
són complicacions evolutives, no massa conegudes 
de la malaltia. La seva patogènia és desconeguda fins 
al punt de que hi ha evidents fenòmens inflamatoris 
(miositis, per tant), però també fenòmens degeneratius 
(dipòsits de material β-amiloide), idèntic al que es troba 
a la malaltia d’Alzheimer, de tal manera que algú s’ha 
atrevit a dir que la MCI és la malaltia d’Alzheimer del 
múscul. Els nous coneixements en aquesta entitat són: 

• el component mitocondrial en la seva patogènia. 
Efectivament, a banda dels canvis inflamatoris 
i degeneratius, a les biòpsies musculars dels 
pacients amb MCI es troben canvis morfològics 
molt suggestius de disfunció mitocondrial, més dels 
esperats per la pròpia edat del pacient. Aquest és 
un tema novedós i que estem investigant en el Grup 
de Recerca Muscular. Les dades preliminars de que 
disposem semblen indicar que aquest és un fet. La 
repercussió clínica que això pugui tenir és una altra 
qüestió.

• Les formes evolutives conduint a insuficiència 
respiratòria, o tal vegada presentant-se d’aquesta 
manera. Aquest és un escenari poc conegut, però 
que hem tingut ocasió de viure i no tan sols una 
vegada.

• L’associació a d’altres malalties autoimmunitàries 
com ESP, LES, Sjögren, púrpura trombopènica 
idiopàtica i malaltia celíaca entre d’altres.

• La seva associació (poc freqüent) a infecció pel VIH. 
Aquesta forma clínica és particular en el sentit de 
que afecta musculatura distal i inclús la facial, i 
aquest  és un  fet insòlit en les MII. El fet de tenir 
la infecció pel VIH controlada gairebé sense càrrega 
viral i amb una xifra de CD4 gairebé normal, no evita 
la progressió de la malaltia. Es creu que el virus, que 
per altra banda és incapaç d’infectar les  cèl·lules 
musculars desencadena una reacció immunològica 
estimulant als macròfags i perpetuant la resposta 
immune.

Josep M. Grau i Junyent
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En resum diríem que les conclusions a les que podem 
arribar són:

DM: 1. Identificació de les formes molt poc miopàtiques 
i de les formes sine dermatitis

2. Conducta a seguir en el despistatge de càncer a les 
formes del adult (Ac p155 i TC-PET).
 
PM: 1. Diagnòstic d’exclusió amb un ampli diagnòstic 
diferencial. Identificació de noves formes de distròfies 
musculars

2. Malaltia rara i associada a d’altres malalties 
autoimmunitàries, càncer, infeccions i medicaments 
(estatines.)

3. Necessitat de tractament enèrgic malgrat retirar la 
medicació suposadament causal.

MCI. 1. Cada vegada més freqüent en Centres de 
referència

2. Necessitat de sospitar-la quan una PM no respon de 
forma adequada al tractament, plantejant una segona 
o una tercera biòpsia.

3. Associació a altres malalties autoimmunitàries i a 
infecció per VIH, entre d’altres.
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Josep M. Gatell

La infecció pel Virus de la Immunodeficiència Hu-
mana tipus 1 (VIH-1) i la forma clínica més greu i termi-
nal que és la Síndrome d’Immunodeficiència Adquirida 
(sida) va ser una nova malaltia infecciosa emergent. Els 
primers pacients es van descriure l’any 1981 (Nova York 
i San Francisco)(1) i a Espanya l’any 1985(2). Ha estat el 
problema mèdic i de salut pública més important del 
segle XX o almenys de la segona meitat del segle.

Però, les seves conseqüències han anat molt més 
enllà d’un problema estrictament mèdic. Ben aviat es 
va convertir en un problema familiar, social, laboral, de-
mogràfic, econòmic i fins i tot de seguretat global. Sobre 
tot a bona part del món en vies de desenvolupament 
(Àfrica subsahariana, Europa de l’est i sud-est d’Àsia, 
Amèrica central i del sud) però també en molts països 
occidentals desenvolupats(3). Com a conseqüència de 
la sida l’esperança de vida d’alguns països ha caigut per 
sota dels 40 anys (la mateixa que fa més de 2000 anys 
tenien a l’imperi Romà). 

A més, molts d’aquests països han perdut la taxa 
de creixement que havien guanyat els darrers 30 anys. 
Al món occidental a principis de la dècada dels anys 90 
es va convertir en la primera causa de mortalitat dels 
joves entre 20 i 40 anys. A nivell global hi ha més de 
30 milions de persones infectades amb una mortalitat 
propera als tres milions de persones per any (la causa 
més freqüent de mortalitat en els adults per qualsevol 
motiu incloent malalties, guerres o desastres naturals)
(4) que són reemplaçats també anualment per uns tres 
milions de noves infeccions.

El període que va entre els anys 1981-1986 són els 
anys de la foscor. L’agent causal en ser identificat l’any 
1983(5) per la Dra. Françoise Barré-Sinoussi al labora-
tori del Dr. Luc Montagnier (Institut Pasteur, Paris) i per 
aquesta descoberta varen rebre el Premi Nobel de Me-
dicina l’any 2008 (25 anys després i compartit amb el Dr. 
Harald zur Hausen que va descobrir el potencial onco-
gènic del papil·loma virus humà). El VIH-1 és un retro-
virus(4,6). La cèl·lula humana diana més freqüent (però 
no exclusiva) és el limfòcit CD4+ amb co-receptors CCR5 

o CXCR4. Després de l’entrada esdevé la retrotranscrip-
ció de l’ARN viral i la integració de l’ADN proviral a l’ADN 
humà (a partir d’aquest moment la infecció serà molt 
difícil, si no impossible d’eradicar)(7) 

La lisi directa, però també la disregulació dels limfò-
cits CD4+ predisposaran a un ampli ventall d’infeccions 
oportunistes i d’alguns tumors malignes (Sarcoma de 
Kaposi, algunes varietats de limfomes, malaltia de Cas-
telman, hepatocarcinoma o carcinoma cervical o anal) 
desencadenats per virus (Herpes virus 8, EBV, VHC o 
VHB o papil·loma virus humà respectivament).(4,6) Du-
rant aquests 5 anys el nostre grup va contribuir a definir 
la història natural de la malaltia, els predictors de su-
pervivència(8) i les pautes més eficients com a profilaxi 
primària o secundària de les infeccions oportunistes 
més freqüents i greus (pulmonia per P jiroveci(9), tu-
berculosi(10) i retinitis per CMV(11) entre d’altres).

La llum de la lluna vàrem començar a veure-la el 
1986. El primer antiretroviral (la zidovudina o AZT) va 
demostrar que a curt termini era capaç de reduir signi-
ficativament la mortalitat.(12) A partir dels 6-12 mesos 
de monoteràpia se seleccionaven soques resistents 
preexistents i el medicament perdia l’activitat.(13) 
Però, s’havia demostrat el concepte quecontrolar la re-
plicació del VIH-1 podria ser possible. El nostre equip va 
participar en el desenvolupament de la zidovudina i du-
rant els anys següents del ddC, ddI, d4T i 3TC (tots ells 
anàlegs de nucleòsids inhibidors de la transcriptasa re-
versa. Combinant-los de dos en dos es retardava, però 
no s’impedia a mitjà termini la selecció de les soques 
preexistents amb mutacions de resistència(14) Així es 
va aconseguir millorar una mica l’esperança de vida.

La sortida del sol va ser els anys 1996-1997. Tres 
conceptes van revolucionar el tractament de la malal-
tia: 1) el descobriment de dues noves famílies de me-
dicaments (inhibidors de la TR no anàlegs de com la 
nevirapina i inhibidors de la proteasa del VIH-1 com 
el ritonavir, el saquinavir o el indinavir); 2) combinar 
els medicaments de tres en tres evitava la selecció de 
soques amb mutacions de resistència(15) (seguint un 
principi similar al de la tuberculosi no hi ha soques de 
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virus preexistents resistents a la vegada a tres medi-
caments) i 3) la capacitat de mesurar la “càrrega viral” 
plasmàtica (nombre de còpies de virus circulants per ml 
de plasma siguin o no viables) i per tant de poder moni-
toritzar la resposta al tractament.(16) 

Ben aviat es va fer evident que al cap de poques 
setmanes/mesos de tractament la càrrega viral plas-
màtica era indetectable, (no volia dir l’eradicació o des-
aparició del virus sinó, nivells per sota de la sensibilitat 
de la tecnologia utilitzada als laboratoris clínics). Si el 
compliment del tractament receptat era bo (adherèn-
cia ≥ 90-95%) la càrrega viral es podia mantenir inde-
tectable a llarg termini i això anava associat a una auto 
reconstitució del sistema immunològic que recuperava 
la capacitat de resposta als antígens de record. Per tant, 
es recuperava la capacitat de controlar les infeccions 
oportunistes i alguns tipus de càncers.(17) La supervi-
vència va anar augmentant de forma espectacular. Les 
pautes terapèutiques de finals dels anys 90 eren molt 
tòxiques(18) i bastant incòmodes pels pacients. Però la 
situació va anar millorant al llarg dels següents 10 anys. 
A l’any 2008 ja va ser possible tractar la sida amb un 
comprimit únic(19) al dia que es tolerava molt bé (era 
una associació a dosis fixes de tres fàrmacs). L’esperança 
de vida s’apropava ja molt a la de la població general 
ajustada per edat i sexe.(20) Durant aquest període de 
temps el nostre grup va contribuir en el desenvolupa-
ment de molts antiretrovirals i a definir les millors es-
tratègies de tractament(21)

A més vàrem demostrar que si el tractament 
s’interrompia es produïa de forma molt ràpida i pràc-
ticament constant un rebrot de la càrrega viral.(22) El 
motiu era que el sistema immunològic recuperat, com 
a resposta a la supressió de la replicació viral era ca-
paç de controlar els antígens de record però no el propi 
VIH.(23)  Donat que els antiretrovirals no eren capaços 
d’eradicar el virus i que es produïa un rebot molt ràpid 
al retirar-los, varem haver d’acceptar el concepte que el 
tractament hauria de durar tota la vida. A més, el trac-
tament antiretroviral no és capaç d’evitar la persistència 
d’una situació inflamatòria crònica i una hiperactivació 
crònica del sistema immunològic.(24 ) Això molt proba-
blement explica una acceleració del procés fisiològic de 
l’envelliment i que l’esperança de vida acabi sent uns 
10-15 anys inferior a la de la població general.

L’any 2013 podríem acceptar que el sol ja brilla i hi 
ha pronòstics que una nova generació sense sida potser 

serà possible. Potser els anys 2030-2050. S’ha demos-
trat que els pacients amb càrrega viral indetectable és 
molt difícil (sinó impossible) que transmeti el virus.(25)  
Per tant l’estratègia del “test & treat” (identificar tots 
els casos i tractar-los) podia funcionar (de fet funciona 
amb altres malalties transmissibles com la tuberculosi) 
i reduir substancialment el nombre de noves infeccions. 
Malauradament, en els països en vies de desenvolupa-
ment menys de la tercera part de les persones infecta-
des reben tractament(3)

i en el món occidental fins al 30% de les persones 
infectades desconeixen la seva situació.(27)

Haver de fer tractament antiretroviral durant tota la 
vida, a més de molt car, no és fàcil d’organitzar a nivell 
d’estructures sanitàries i de recursos humans. Diverses 
modalitats d’immunoteràpia i sobretot les vacunes te-
rapèutiques estan pensades per intentar que l’hoste fos 
capaç de controlar una població residual de virus sense 
necessitat de tractament antiretroviral continuat (de 
fet això és el que passa en diverses malalties infeccioses 
o neoplàsiques). Fa uns 5 anys el nostre grup (junt amb 
el grup de recerca d’IrsiCaixa) va fundar l’HIVACT com 
un programa de recerca amb vacunes terapèutiques i 
preventives pel VIH-1. 

Aquest any(28)  vàrem demostrar el concepte que 
una vacuna terapèutica pot ser possible. Però, el can-
didat ha de ser millorat perquè pugui ser aplicat a la 
clínica rutinària. Finalment una vacuna preventiva és la 
gran assignatura pendent. El concepte de que és possi-
ble es va demostrar l’any -----(29). Però l’eficàcia només 
era del 30% (les vacunes preventives clàssiques tenen 
eficàcies ≥90%) i recentment s’ha hagut d’interrompre 
un nou gran assaig en fase III per futilitat. A l’HIVACAT 
també estem desenvolupant diversos candidats a vacu-
nes preventives basades en l’estimulació de la immuni-
tat cel·lular o humoral (sembla essencial però és molt 
més difícil d’assolir).

En resum, al llarg dels últims 30 anys hem vist el nai-
xement d’una nova malaltia infecciosa emergent(4,6) i 
hem passat de la foscor (anys 1981-1985) a la llum de la 
lluna (anys 1986-1995) i a la sortida del sol (anys 1996-
2012). El sol ja ha començat a brillar (any 2013) però no 
ho farà amb prou força fins a assolir una nova generació 
sense sida. Potser l’any 2050?
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Manel Armengol i Carrasco

INTRODUCCIÓ

Amb uns inicis certament controvertits per les 
circumstàncies en les que es va projectar i construir, 
l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, amb prop de 60 
anys d’història, s’ha convertit en un centre d’excel·lència 
assistencial, docent i de recerca.  Va iniciar les seves 
activitats com un centre quirúrgic i des dels seus inicis 
la Cirurgia General i Digestiva ha estat un element clau 
en la institució. 

A través de les línies i projectes de recerca més 
assenyalats, aquesta revisió voldria donar una visió de 
les principals aportacions, i retre un homenatge a tots 
els cirurgians generals que hi han treballat per a fer-ho 
possible.

ELS ORíGENS

L’any 1942 es va aprovar la Ley del Seguro de 
Enfermedad. La seva finalitat era la de donar cobertura 
quirúrgica i obstètrica als treballadors que pel fet de 
tenir un salari no podien anar a beneficència però 
tampoc es podien pagar l’assistència privada.

La Residència de Barcelona es va impulsar amb 
el Plan de Instalaciones Sanitarias del SOE, de l’any 
1945. Projectada amb 700 llits es va dissenyar seguint 
el model monobloc en vertical dels grans hospitals 
nord-americans dels anys 30. Cada planta,  “en avió”, 
comptava amb dues unitats d’hospitalització a les ales  i 
als motors i, un bloc quirúrgic a la cua. 

Emplaçada a les afores de Barcelona, al peu de la 
serralada de Collserola, en un indret anomenat la Vall 
d’Hebron, les obres es van iniciar l’agost de 1948 i el 
centre va ser inaugurat el primer de maig de 1955.

A la Residència s’ingressaven únicament pacients 
de Cirurgia i d’Obstetrícia. S’hi van incorporar 40 

equips, constituïts per un cirurgià i el seu ajudant. Cada 
equip tenia assignats 2 dies de quiròfan a la setmana 
per a l’activitat programada i atenia les urgències que li 
corresponien.

Quan algun dels pacients presentava una 
complicació mèdica greu es podia  cridar a consulta als 
catedràtics de Patologia Mèdica de l’Hospital Clínic que 
havien estat nomenats consultors.

La cirurgia urgent va anar incrementant molt i l’any 
1965 es van instituir uns equips quirúrgics d’urgències 
per algunes residències, entre elles la de Barcelona. Per 
concurs oposició es van cobrir inicialment 4 d’aquests 
equips i uns anys després van ser ampliats a 6.

Aquesta va ser l’estructura assistencial de la 
Residència fins a finals dels anys 60, establerta amb els 
40 equips de cirurgians de contingent per a l’activitat 
electiva i els 6 equips de guàrdia per a les urgències. 
Inaugurada com a centre assistencial, implícitament ni 
la docència ni la recerca estaven en els seus objectius. 

Tot i així, molts dels membres dels equips quirúrgics 
que s’hi van incorporar anaven més enllà i alguns havien 
fet la seva tesi doctoral. D’altres, dirigits pels catedràtics 
de la Universitat de Barcelona, la van realitzar en 
aquesta etapa, entre ells el Dr. Olsina amb un estudi 
sobre la flebografia de la mamària interna (UB 1966).

La gran experiència clínica acumulada es 
comunicava en les reunions científiques, però sovint el 
rol de la Residència quedava disminuït pel gran prestigi 
de les càtedres de l’Hospital Clínic i dels serveis dels 
antics hospitals de Barcelona (Sant Pau). 

Amb tot això, el més important d’aquesta etapa 
és la gran tasca assistencial realitzada i que es van 
apuntalar les bases per a la fase posterior.

LA RECERCA EN CIRURGIA GENERAL I DIGESTIVA A L’HOSPITAL 
UNIVERSITARI VALL D’HEBRON. DES DELS ORÍGENS FINS A LA SITUACIÓ 
ACTUAL

Ingrés d’Acadèmics corresponents
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LA CONSOLIDACIÓ

A finals dels anys 60, els elements claus per a 
la consolidació de la Residència com a centre de 
referència i d’excel·lència, van ser la constitució de la 
Ciutat Sanitària amb la jerarquització dels serveis i, en 
l’àmbit docent, el Programa MIR  i el concert amb la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

L’any 1966 la Residència es va convertir en una Ciutat 
Sanitària. Es van construir els 3 centres monogràfics 
que completaven l’Hospital General: la Clínica Infantil, 
l’Hospital Maternal i el Centre de Traumatologia i 
Rehabilitació. Van ser  inaugurats l’any 1967.

En aquella època es van jerarquitzar els serveis de 
l’hospital. El Dr Angel Díez Cascón va ser nomenat cap 
del departament de cirurgia i es van dotar els serveis 
quirúrgics. Molts dels cirurgians dels equips inicials 
s’hi van integrar, però alguns varen continuar, no 
jerarquitzats, fins a la seva jubilació.El Professor Pedro 
Pons es va incorporar com a cap del Departament de 
Medicina.

Després d’una etapa inicial amb el Dr Diez Cascón i 
el Dr Sala Patau com a cap de servei, es van jerarquitzar 
també els caps dels equips d’urgències, els Drs  Bonnin, 
Gómez Pérez i  Olsina, quedant establerts 5 serveis de 
Cirurgia General, amb un total de 10 caps de secció, els 
Drs Sueiras, Camprodon, Bonafonte, Moreno, Vidal, 
Peña, Gaspar, Gómez,  Garcia, Prim i, més endavant, 
el Dr Lara. Amb 3 adjunts a cada secció, la composició 
d’aquests equips va anar canviant al llarg dels anys.

La procedència dels cirurgians que es van integrar 
en els serveis era molt variada. Alguns s’havien format 
en les càtedres de l’Hospital Clínic de Barcelona, d’altres 
en els serveis de l’Hospital de Sant Pau i molts tenien 
diversos orígens i els més joves n’havien après com a 
ajudants en la pròpia Residència.

Tots els cirurgians tractaven els pacients que 
els arribaven, a través d’urgències, derivats dels 
ambulatoris o dels serveis mèdics de l’hospital. No hi 
havia una distribució de patologies o de procediments 
entre ells. Tots feien de tot,  si bé  en alguns casos tenien 
una especial sensibilitat envers alguna de les  àrees de 
l’especialitat. 

A mitjans dels anys 80, amb la jubilació dels Drs 
Sala Patau i Diez cascón, els 5 serveis es van reconvertir 
en 3. L’any 1991, amb el traspàs del Dr Gómez Pérez, 
el Dr Olsina va assumir temporalment la direcció de 2 
serveis fins al 1994, en que es va tornar a establir el 
tercer servei (Dr Armengol).

L’any 1968 es va incorporar la primera promoció 
de metges interns i residents a la Vall d’Hebron. Des 
d’aquell moment l’hospital ha estat al capdavant de 
l’estat en nombre d’especialitats acreditades i de 
residents incorporats cada any. La Cirurgia General hi 
va participar des de les primeres fases i en l’actualitat 
són prop de 200 cirurgians els que hi han realitzat la 
seva formació.

La Universitat Autònoma de Barcelona es va crear 
l’any 1968. El 1971 es va constituir la Unitat Docent de 
la Facultat de Medicina a la Ciutat Sanitària. Aquell any 
s’hi van incorporar els primers alumnes que iniciaven 
el quart curs a la Vall d’Hebron i que es van llicenciar 
l’any 1974.

L’arribada de la UAB va suposar  un nou objectiu 
institucional per a l’hospital, el del seu compromís en 
la docència universitària. Pràcticament no hi havia 
professors numeraris i per a realitzar les classes es van 
contractar  diversos cirurgians de la Ciutat Sanitària.  Es 
va impulsar la recerca i les tesis doctorals.   

       
L’any 1978 el Dr Salvà va ser el primer dels cirurgians 

de l’hospital en guanyar, per concurs oposició,  una 
plaça de Professor Adjunt Numerari. L’any 1985, van ser 
nomenats Professors Titulars per la via de les idoneïtats 
(LRU) els Drs Bonnín, Gómez i Olsina.

El Professor Balibrea va guanyar la plaça de 
Professor Agregat de Patologia i Clíniques Quirúrgiques 
a la Facultat de Medicina de la UAB l’any 1973. 
Estrictament mai va estar incorporat a la plantilla dels 
serveis quirúrgics jerarquitzats de l’hospital, però la 
seva aportació va ser decisiva impulsant la recerca i 
creant una escola quirúrgica universitària.

Dedicat a l’estudi del shock, va dirigir un bon 
nombre de tesis doctorals i  d’importants publicacions 
internacionals entre els anys 1974 i 1982. S’hi van 
implicar especialment els cirurgians del servei del Dr 
Gómez Pérez estudiant la patogènia de l’úlcera d’estrès, 

Manel Armengol i Carrasco
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valorant la secreció clorhidropèptica, les amines 
vasoactives i la somatostatina. Sota la seva direcció 
va llegir la tesi doctoral el Dr Gómez Pérez  (1974) i el 
van seguir el Dr Fernández Burgui (1979), la Dra Canela 
(1979), els Drs Ruiz (1981), Segura (1982) i Campos 
(1982).

També va dirigir les tesis doctorals de diversos 
cirurgians de l’hospital. Partint de  l’experiència clínica, 
els va ajudar a dissenyar i estructurar el projecte. Així es 
van llegir les tesis del Dr Bonnin sobre les derivacions 
porto sistèmiques en la hipertensió portal (1976), del Dr 
Ponseti sobre l’espirometria com a índex de recuperació 
en la miastènia gravis (1976), del Dr Marc Anton Broggi, 
amb una contribució al tractament quirúrgic de les 
hèrnies inguinocrurals (1979) i del Dr Prim sobre la 
gastrinèmia en la patologia de l’encreuament portal 
(1981).

La gran activitat assistencial i la dedicació 
més específica dels serveis a certes patologies 
van ser especialment rellevants en alguns camps. 
Així, el Dr Bonnin en cirurgia hepàtica i endocrina 
(hiperparatiroïdisme i suprarenal), el Dr Olsina en 
l’esòfag i la patologia mamària i el Dr Gómez Pérez en 
cirurgia endocrina (tiroides,  pàncreas i suprarenal). 

La comunicació d’aquesta experiència constituïa 
una aportació de gran valor, si bé difícilment anava més 
enllà de la descripció de la casuística i la seva publicació 
molt ocasionalment arribava a fer-se present en l’àmbit 
internacional.

A part de les línies institucionals de cada servei, 
també van destacar alguns cirurgians per la seva 
rellevant activitat, arribant a convertir-se en referents 
de l’especialitat en el nostre país.

El Dr Diez Cascón, molt interessat en la cirurgia 
gàstrica, va dirigir diversos estudis sobre el post operat, 
la descompressió digestiva, la fisiopatologia de l’úlcera 
pèptica, la vagotomia i els seus trastorns secundaris, 
proposant una alternativa tècnica per a millorar-ne els 
resultats. Va dirigir les tesis dels Drs Lara (1974) i Diez 
Cascón Menéndez (1980).

Mestres de molts per la seva depurada tècnica i 
bon criteri, entre els cirurgians de més prestigi de la 
institució van destacar el Dr Sueiras Fechtenburg amb 

seves contribucions en el tractament de la hidatidosi 
hepàtica i, el  Dr. Lara, capdavanter en la cirurgia de la 
malaltia inflamatòria intestinal. 

El Dr Camprodon va desenvolupar una important 
línia experimental sobre el trasplantament hepàtic. La 
seva tesi doctoral, sobre la perfusió hepàtica en fetge 
aïllat, va ser una de les primeres que es va llegir a la 
UAB (1970). Posteriorment va dirigir les dels Drs Jornet 
(1972), Guerrero (1975) i Mendoza (1975). Destaquen 
les seves aportacions sobre la  isquèmia intestinal. 
Va ser l’equip que més publicacions d’impacte va 
realitzar en aquesta etapa, situant el servei en l’àmbit 
internacional.

El Dr Vidal Sans va llegir la seva tesi sobre la 
gastrostomia (UB 1968) i també va estudiar les fístules 
urodigestives. De forma preferent es va dedicar a la 
paret abdominal, publicant articles molt rellevants i 
diverses monografies. 

El Dr Ponseti va tenir una especial dedicació a 
la miastènia gravis, recollint una àmplia casuística i 
dirigint una sòlida línia d’investigació. La seva aportació 
més reconeguda internacionalment ha estat el control 
de la malaltia amb fàrmacs immunosupressors. 

A més d’un nombre considerable de publicacions 
en revistes del més alt nivell de neurologia i cirurgia 
toràcica, va dirigir les tesis dels Drs Espín (1999), López 
Cano (2001)  i Azem (2006).

Capdavanter en el trasplantament hepàtic, el Dr. 
Margarit es va incorporar a l’Hospital Vall d’Hebron a  
finals dels anys 80. Posant en marxa aquest programa, 
va dinamitzar extraordinàriament la cirurgia hepàtica. 
Va llegir la seva tesi sobre la immunosupressió en el 
trasplantament hepàtic (1986). 

Amb el retorn a Madrid del professor Balibrea, la 
línia de cirurgia experimental va quedar interrompuda i 
els serveis van buscar el suport de les ciències bàsiques 
de l’hospital. Amb la col·laboració del departament de 
Bioquímica (Dr Schwartz) es va obrir una línia de recerca 
en nutrició que va donar lloc a diverses tesis doctorals i 
algunes publicacions rellevants. Entre les tesis, les dels 
Drs Balsells (1989), Murio (1990), Gemar (1992), Baena 
(1992), Sueiras Gil (1992) i Zanon (1992).
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Treballant amb aquest equip, el Dr. Olsina Kissler 
va llegir la tesi sobre prostaglandines i càncer de mama 
(1992) i el Dr. Fort, en col·laboració amb el Servei de 
Digestiu, sobre el trànsit intestinal en els pacients 
colecistectomitzats (1992).

ETAPA ACTUAL

L’any 2000 es van jubilar els  Drs Bonnín i Olsina. 
Amb la finalitat de potenciar l’excel·lència assistencial 
i la recerca, es van reunificar els seus serveis en un de 
sol (Dr Armengol), estructurat en unitats autònomes 
que responien a les àrees de capacitació específica: 
Cirurgia Colorectal (Dr Lara), Cirurgia Esofagogàstrica 
(Dr Nadal), Cirurgia Endocrina (Dr Gemar) i Cirurgia 
Hepatobiliopancreàtica (Dr Margarit). Tristament 
desaparegut l’any 2005 el Dr Margarit, es va fer càrrec 
de la direcció de la unitat el Dr. Balsells. A finals de 
l’any 2007 la Direcció de l’hospital va independitzar la 
Cirurgia Hepàtica de la Cirurgia General.

L’any 1994 es va crear la Fundació de Recerca de 
l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, acreditat per 
l’Instituto Carlos III (2009). L’any 2011 es va constituir 
el Grup de Recerca en Cirurgia General, agrupant les 
tres gran línies de treball: paret abdominal, cirurgia 
colorectal i cirurgia endocrina. 

Les aportacions significatives, els projectes 
d’investigació competitius, les publicacions en les 
revistes del més alt impacte de l’especialitat són ara 
una constant que ha anat incrementant i han continuat 
posicionant a la Cirurgia General de l’Hospital Vall 
d’Hebron de forma molt sòlida en els àmbits nacional 
i internacional.

L’equip de Cirurgia Esofagogàstrica, amb els Drs 
Pradell, Rodríguez Conde, Castro i Gantxegi, ha impulsat 
els comitès de cirurgia oncològica. Destaquen la tesi de 
la Dra. González sobre marcadors tumorals en el càncer 
gàstric (1998) i els estudis de la miotomia laparoscòpica 
en el tractament de l’acalàsia i dels tumors de l’estroma 
gastrointestinal.

Cirurgia de la Paret Abdominal

La Unitat de Paret Abdominal no es va  establir 
com a tal fins a l’any 2003 i se’n va fer càrrec el  Dr 
López Cano. Hi col·laboren els Drs Buera, Semeraro i 
Bergamini.

En  clínica s’ha treballat en l’abordatge preperitoneal 
de l’hèrnia engonal, la qualitat de la cirurgia, l’aplicació 
del neumoperitoni progressiu en el tractament de 
les hèrnies incisionals gegants, les eventracions 
complexes i ultra complexes, la tècnica de separació 
de components, per via oberta i laparoscòpica, en les 
malles protèsiques d’última generació (baixa densitat i 
bioabsorvibles).

També en la prevenció de l’ hernia incisional amb 
material bioabsorvible i de la paraestomal amb una 
tècnica pròpia per via laparoscòpica i del seroma amb 
teràpia de pressió negativa sobre la ferida tancada en 
l’hernia incisional, pioners en la descripció de la tècnica 
a nivell mundial.

Per a la investigàció bàsica s’ha comptat amb la 
decisiva participació de la Dra Arbós i la Dra Quiles, 
mantenint actius, des de l’any 1997, diversos projectes 
de recerca competitius. S’han identificat noves pistes 
cel.lulars i molècules inèdites que afecten al fenotip 
morfològic i funcional dels fibroblasts de la paret 
abdominal i a la seva expressió gènica i supervivència 
que podrien ser rellevants per a la formació i progressió 
de l’hèrnia incisional. També s’ha treballat en els 
biomaterials, implants biològics, pròtesis bioabsorvibles 
i la seva integració.  

En col.laboració amb les Universitats Politècnica 
de Catalunya i Rovira i Virgili s’ha desenvolupat un 
simulador de la realitat virtual de la regió angonal i de la 
paret abdominal humana, buscant la seva aplicació en 
la docència i l’estudi. En aquestes línies d’investigació 
s’han realitzat les tesis doctorals dels Drs. Ferrando 
(2004),  Vilallonga (2006) i  Guillen (2013).

Cirurgia Endocrina i Bariàtrica 

La cirurgia de l’obesitat mòrbida es va incorporar 
en el nostre centre de forma relativament tardana 
(2001). No obstant, van ser dels primers en introduir 
l’abordatge laparoscòpic i pioners en noves tècniques 
(cirurgia revisional,  cirurgia bariàtrica de l’adolescent 
i robòtica).

La unitat dirigida pel Dr Fort i integrada pels Drs 
Balibrea, Caubet, González i Vilallonga, amb entre 150 
y 200 casos anuals, ha estat acreditada com a un centre 
d’excel·lència europeu.

Manel Armengol i Carrasco
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En investigació bàsica s’han desenvolupat diversos 
projectes amb el Departament de Bioquímica de la 
Universitat de Barcelona (Dra Peinado), estudiant les 
bases de l’evolució de la pèrdua de pes en els pacients 
intervinguts de bypass gàstric, els gens reguladors de 
les vies metabòliques d’entrada i sortida dels diferents 
metabòlits i, en curs, correlacionant  les comorbiditats 
(hipertensió, diabetis) amb les citoquines secretades 
pels macròfags.

El Dr Balibrea ha iniciat un nou projecte per estudiar 
la cirurgia bariàtrica i els canvis alimentaris  com a 
inductors d’alteracions epigenètiques.

Entre els diversos projectes en curs en Cirurgia 
Endocrina destaca un estudi clínic sobre la utilitat 
del gangli sentinella per a establir la necessitat del 
buidament ganglionar profilàctic en el càncer papil·lar 
de tiroides.  

Cirurgia Colorectal 

Amb una gran pressió assistencial per la patologia 
neoplàsica, però també per la  patologia benigna i 
proctologia, la unitat de Cirurgia Colorectal és una de 
les més actives del país. Dirigida pel Dr. Espín, està 
integrada pels Drs Jiménez, Martí, Sánchez i Vallribera. 

Auditada per agències catalanes, espanyoles i 
europees ha  obtingut uns resultats excel·lents. Ha estat 
un dels equips capdavanters en el desenvolupament de 
la cirurgia laparoscòpica  i la robòtica. Aquesta darrera 
línia s’ha abandonat degut a la situació econòmica i als 
resultats, que si bé eren molt positius, no oferien cap 
avantatge per el pacient, amb un cost marcadament 
més elevat.

S’han realitzat projectes propis, però la major 
part s’han fet en estudis multicèntrics nacionals i 
internacionals, en col·laboració amb altres serveis del 
centre i amb equips d’investigació bàsica.

En el càncer colorectal, s’ha treballat sobre 
l’exèresi total del mesorecte, el tractament del  càncer 
avançat i la síndrome de resecció anterior, l’avaluació 
i l’ús de les oncoguies (Pla Oncològic de Catalunya), la 
implantació de mesures clíniques de prevenció de la 
infecció quirúrgica (Societat Catalana de Cirurgia). En 
curs diversos estudis: tractament del càncer de recte 
amb quimioradioteràpia preoperatòria i microcirurgia 
endoscòpica transanal, l’anastomosis coloanal diferida 
i el valor predictiu del gangli sentinella. En patologia 
benigna, la diverticulitis aguda, la síndrome obstructiva 
defecatòria,  el prolapse de recte i les fístules anals.

Un estudi sobre la barrera mucosa del còlon va 
constituir la tesi de Dr Sánchez (2002), els estàndards 
de qualitat per a la cirurgia del càncer de recte la del Dr 
Lozoya (2009) i la influència de la cirurgia laparoscòpica 
en la qualitat de vida després d’apendicectomia la del 
Dr Vallribera (2009).

La col·laboració amb el Centre de Bioquímica 
i Biologia Molecular de l’hospital ha donat a lloc a la 
participació en nombrosos projectes d’investigació 
sobre el càncer colorectal  i la integració de l’equip en 
un grup CIBER de l’ Instituto Carlos III.

CONCLUSIONS 

Des dels orígens s’ha fet un bon camí. Situats en el 
context de cada època, en totes les etapes, la Cirurgia 
General de l’Hospital Vall d’Hebron ha donat el millor 
de si. 

Complementant l’assistència, la recerca l’han fet 
les persones amb el seu esforç. Però té un límit i més 
en cirurgia. Possiblement s’hi ha arribat. Ara, per a 
continuar avançant, cal un suport professionalitzat de 
la investigació i consolidar-se en els grans projectes 
europeus Aquests són el repte i la via que,  amb l’ajuda 
de tots, tenim  voluntat de seguir.
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Virgínia Novel i Martí

És per mi un gran honor haver estat elegida mem-
bre corresponent d’aquesta Reial Acadèmia de Medici-
na de Catalunya. La meva profunda gratitud. És difícil de 
trobar les paraules d’agraïment que puguin expressar la 
satisfacció que sento en aquests moments.

La meva presència en aquesta institució està ín-
timament relacionada amb l’evolució de les ciències 
podològiques com a resultat d’un llarg i laboriós camí, 
que cal preservar mitjançant el seu relat històric. Com 
a punt de partida ens situem al s. xiv, quan es data la 
primera reglamentació de les professions sanitàries. 
Aquestes varen tenir la seva primera escola a Catalunya 
a ¨l’Estudi General de Lleida¨ (1300). 

Les especialitats es començaren a modelar en esco-
les o hospitals i, com a conseqüència d’aquesta incipi-
ent professionalització, es va menester una reglamen-
tació legislativa. que fou duta a terme pels Reis Catòlics 
que l’any 1477 promulgaren un programa ordenador 
del professionalisme sanitari, alhora crearen un tribu-
nal del protomedicat.

El segle xvi es caracteritzà per un notable progrés 
i evolució de la medicina i de la cirurgia, produint-se 
una clara diferenciació entre metges i cirurgians, entre 
aquests últims, el barber i el cirurgià. El barber podia 
obrir botiga sol o associat al cirurgià i estava habilitat 
per tallar i aplicar sangoneres. El cirurgià  actuava a la 
rebotiga del barber i, entre d’altres parts del cos humà, 
tractava ungles i penellons, arrencava queixals, etc. Així 
doncs, ambdós especialistes, coneguts també com a ci-
rurgians barbers, poden ser considerats com els precur-
sors dels actuals podòlegs. En aquesta època, la cirurgia 
estava conceptuada com un ofici manual i eren consi

derats artesans, per tant, socialment estaven situats a 
un nivell molt inferior als dels metges.

En el segle xvii, la literatura barroca de l’època en-
cara relacionava la figura del barber amb procediments 
característics del xerraire, que incloïa cirurgians, flebo-
tomians i arrencaqueixals, que actuaven a les places pú-

bliques. No obstant, la documentació escrita de l’època 
demostra l’existència de nombrosos professionals que 
honoraven l’ofici. Aquesta disparitat comportà la regu-
larització dels estudis de cirurgia que es dividiren en ci-
rurgià llatí, cirurgià romancista i sagnador. El romancista 
estava facultat per a practicar intervencions de caràc-
ter menor i, per tant, ser el precursor del podòleg. Cal 
recordar que aquests cirurgians podien aplicar medi-
caments interns o externs i practicar intervencions de 
cirurgia, però únicament per curar malalties externes.

Hi ha diverses evidències iconogràfiques que així 
ho corroboren. Entre els molts exemples cal destacar 
l’emblemàtic quadre “Foot operation” obra de David 
Teniers el Jove, on es pot observar com un barber 
cirurgià realitza una intervenció en el peu d’un pacient. 
En quant a les referències bibliogràfiques, hi destaca 
l’obra de Girolamo Fabrizi d’Acquapendente. En ella 
ja es posa de manifest el coneixement i el tractament 
de diverses patologies del peu, com per exemple, 
l’onicocriptosi, verrugues i dits corvats amb  tractaments 
tan rudimentaris que, avui en dia, de ben segur ens 
farien angúnia. 

Fem una menció especial de Pere Virgili Bellber, 
quin bust ens presideix, perquè va  marcar un abans 
i un després en el desenvolupament de la cirurgia, 
considerada  durant segles un ofici de segon ordre 
i subordinat a la medicina, perquè adquirís una 
independència, una dignitat i un estatus científic propi. 
Va iniciar la seva formació com a cirurgià romancista 
amb el també cirurgià Gabriel Riera a Tarragona.  
Posteriorment, es va enrolar a l’exèrcit assolint el 
grau de cirurgià major. La seva pròpia experiència li va 
demostrar que calia una escola de cirurgia que millorés 
la formació dels seus oficials i aquesta fita fou l’objectiu 
de la seva carrera. 

En aquest segle xviii, la creació de grans exèrcits 
i la multiplicació dels conflictes bèl·lics van disparar la 
demanda de cirurgians qualificats. El govern d’Espanya 
va encarregar a Pere Virgili la creació del Real Col·legi 
de Cirurgia de Cadis i, posteriorment, l’any 1760, el 
de Barcelona, per proveir els exèrcits de cirurgians 
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i, això impulsà el desenvolupament de la cirurgia a 
Catalunya. La proximitat de la capital catalana amb 
França va permetre copsar l’ambient científic europeu 
i, alhora, el flux d’estudiants cap a aquest país. Allí, els 
estudiants varen emprar obres tan destacades com 
les de Rousselot i Laforest, uns veritables referents en 
quant als tractaments quirúrgics del peu. 

En el segle  xix es produí un important punt 
d’inflexió en quant a l’elaboració d’una complexa 
cobertura legislativa que possibilità la progressiva 
professionalització. Com és ben sabut, fou un segle 
políticament convuls degut als canvis freqüents 
de partits polítics. Així, durant els primers anys, 
les ordenances eren derogades i posteriorment 
restablertes o modificades, degut a la lluita política 
entre Absolutistes i Lliberals que impedí l’estabilitat 
necessària per al desenvolupament dels plans d’estudis. 

Així el  Protomedicat va ser anul·lat i es creà la Junta 
Superior Governativa de Medicina. Segons l’ordre del 
12 de novembre de 1803, cap col·legial  podia  revali-
dar-se de metge sense estudiar a la universitat i cap de 
cirurgia sense haver freqüentat les aules d’algun dels 
Reials Col·legis establerts a Cadis, a Barcelona, i poste-
riorment a Madrid. D’altra banda, per a obtenir el títol 
de cirurgià romancista s’havien de cursar 5 anys en el 
Col·legi sense que calgués una formació prèvia. Tanma-
teix, aquestes institucions tenien el privilegi d’examinar 
i concedir títols, així com determinar les atribucions i 
competències del cirurgià llatí i del romancista.

L’any 1845, en un document parlamentari publicat 
a la Gaceta de Madrid, a efectes de contribució industri-
al i de comerç, apareix, sense cap referència anterior, el 
terme callista, remarcant que aquest incloïa els barbers 
amb tenda oberta i els cirurgians romancistes.

A partir de la segona meitat del segle xix es varen 
suprimir els Col·legis de Pràctics per tal de consolidar 
una única classe de facultatius, metges-cirurgians. 
Aquests havien de cursar a la Facultat de Medicina de 
Madrid 5 anys de batxillerat i 2 de doctorat.  Aquest 
pla pretenia acabar amb els facultatius de categoria in-
ferior, per la qual cosa se’n creà un nou tipus, els Mi-
nistrants. Aquests nous professionals podien exercir la 
cirurgia menor, practicar sagnies, aplicar medicaments 
tòpics, realitzar escarificacions, aplicar el cauteri, fer 
neteges de dentadures o extraccions de dents i practi-
car l’art del callista.

Les constants desavinences entre les diferents ca-
tegories de professionals comportà una nova regularit-

zació, coneguda com a Llei Moyano de 1857. Aquesta 
llei suprimí definitivament els ministrants. Tanmateix, 
determinà els coneixements pràctics que s’havien d’exi-
gir per a l’obtenció del títol de practicant, i dictà les dis-
posicions en les quals s’indicaven les matèries exigibles 
per aquesta categoria. Aquest fet va suposar una satis-
facció per als cirurgians de tots els nivells i metges pen-
dents de solució i, definitivament desaparegué també, 
la figura dels cirurgians sagnadors.

En el segle xx s’inicia, definitivament, el camí cap a 
la professionalització. Per primera vegada es legislà que 
els estudis de practicant s’havien de cursar en 2 anys, 
s’especificaren les matèries compreses, els exàmens i 
les revàlides. Una altra fita en l’esmentada professio-
nalització fou la fundació del Col·legi Oficial de Practi-
cants de Medicina i Cirurgia de Barcelona l’any 1923, els 
cirurgians callistes aixoplugats sota aquesta institució, 
es reunien a la seva seu per a compartir experiències, 
analitzar els millors tractaments i també aprendre dels 
fracassos, alhora que es discutia sobre el futur del que 
ells consideraven com una professió autònoma. En les 
seves consultes oferien formació als  companys que 
volien exercir de cirurgià callista donat que no existien 
escoles específiques. 

Malauradament, la guerra de 1936 va interrompre 
totes aquestes activitats. No va ésser fins l’any 1944 
quan un grup nombrós de practicants-callistes va re-
prendre les reunions a la seu col·legial i impulsaren el 
que seria mes tard l’especialitat en Podologia van  dis-
senyar el primer programa de formació amb el nom de 
“cursos de perfeccionamiento”. La llista d’aquells pro-
fessionals, veritables artífexs del futur de la Podologia, 
és llarga, però vull fer una menció especial a Lleonard 
Escachs, Jaume Arenas, Pablo Vilató, Leopoldo Caba-
nes, Rogelio Mir i Miquel Flamarich, entre d’altres. Des 
d’aquí la nostra admiració i gratitud a tots ells. 

A mesura que varen passar els anys, aquest grup de 
professionals anava creixent al mateix ritme que ho feia 
el seu desig per ampliar els seus coneixements sobre 
les malalties i deformitats dels peus. Puc afirmar que 
fou  en aquest  moment quan s’inicià el camí que por-
tà la podologia a l’especialització. Des de la càtedra de 
Fisiologia, s’organitzà el primer curs sobre les malalties 
dels peus. D’aquest curs se’n varen fer tres edicions. El 
número de sol·licituds de  matriculació fou molt elevat 
i s’hi varen inscriure professionals d’arreu de l’estat. El 
curs constava de 17 lliçons teòriques i pràctiques dicta-
des per professors de la Facultat  de Medicina com ara 
els doctors Santiago Vidal, Jaume Rotés, Pere Barceló, 
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Andrés Pié i Antoni Viladot que en fou el secretari, així 
com també les conferències magistrals a càrrec dels ca-
tedràtics Máximo Soriano, Juan Jiménez Vargas, Pere 
Piulachs i Ramón Arandes. També hi varen col·laborar 
els practicants-callistes, senyors Mañé, Arenas, Aymamí 
i Flamarich. Al finalitzar cada curs s’expedia un diploma 
de “Especialista en Enfermedades de los pies”.

Des de la càtedra del Patologia Quirúrgica del Prof. 
Ramón Arandes - Hospital Clínic Provincial de Barcelo-
na- 5 anys després s’impulsà juntament amb el podòleg 
Sr. Leonard Escachs, la creació de l’Escola de Podologia 
de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barce-
lona que es materialitzà en la creació i desenvolupa-
ment de la primera i única escola oficial de Podologia 
de tot l’estat, i es consolidà el  23 de desembre de 1955 
segons l’ordre del Ministerio de Educación. En la seva 
creació i reglamentació, li atorgà el caràcter de “Cen-
tro para la Investigación y Fomento de la Podología”, 
aspecte d’especial significació i rellevància perquè, per 
primera vegada, s’utilitza el terme de Podologia. 

El 1959, s’organitzà el Primer Congrés de Podologia, 
entre les principals conferències magistrals cal destacar 
la dictada pels catedràtics Daniel Mezquita, membre de 
La Real Academia de Medicina de Madrid, Ramón Aran-
des i la del podòleg  Sr. Pablo Vilató  sobre el fotopodo-
grama com a nou mètode d’exploració estàtica del peu.

Fa tot just 51 anys, és a dir, quan al 1962 es regla-
mentà “en tota la seva extensió” l’Especialitat de Po-
dologia dirigida als Practicants i als Ajudants Tècnics 
Sanitaris, seguint la línia acadèmica dels Estats Units on 
es fundà el “National Foot Health Council of America”. 
En aquest Decret s’especificà el camp professional del 
podòleg: “el tractament de les malalties i afeccions dels 
peus, incloent la cirurgia menor”.

Com a especialitat, aquesta tenia una durada de 2 
cursos acadèmics. La formació acadèmica, tant teòrica 
com pràctica clínica,es realitzava al dispensari de po-
dologia de la Càtedra de Patologia quirúrgica, assolint 
un nivell considerable. Cal fer una menció especial a al-
guns dels meus mestres, els professors Escachs, Arenas 
i Vilató. Els que ens varem formar en aquella època no 
oblidarem  les lliçons del Sr. Vilató, sobretot, quan expli-
cava i representava la marxa neurològica de “Stepage” .

Els alumnes matriculats procedien d’arreu de l’es-
tat ja que, fins l’any 1968 no es va crear la “Escuela de 
Podologia de la Facultad de Medicina de la Universitat 
Complutense” de Madrid. 

Setze anys després, l’experiència i la maduresa 
consolidada en l’especialitat de Podologia va perme-
tre impulsar des de les Escoles de Barcelona i Madrid, 
i amb el recolzament de la Federación de Podólogos, 
la transformació d’ambdues escoles professionals en 
universitàries. Aquest gran pas s’aconseguí l’any 1980, 
malauradament, fou de curta durada, el “Consejo Ge-
neral de Enfermería” va interposar recurs contenciós 
administratiu per defecte de forma, al no ser consultat 
en el tràmit administratiu.  Una sentència del tribunal 
Suprem del 15 d’octubre del 1982, mantingué regulats 
els Estudis de Podologia com especialitat d’infermeria.

L’acord signat entre Universitat de Barcelona i 
Generalitat de Catalunya va fer possible el trasllat de 
l’Escola d’Especialitat al Pavelló de Govern del Campus 
de Bellvitge. En aquest sentit, hem d’agrair l’esforç del 
Rector de la Universitat de Barcelona, Dr. Josep M. Bri-
call, així com el de la gerència en l’habilitació d’espais 
i l’obertura i inauguració de la Clínica Podològica, el 
gener de 1984. Els inicis de l’activitat assistencial varen 
ser difícils, doncs no disposàvem de suficients pacients, 
en aquest sentit, la col·laboració institucional de la ti-
nència d’alcaldia de l’Ajuntament de l`Hospitalet  del 
Llobregat, va fer possible la inauguració de dos centres 
assistencials municipals per donar, i encara avui ho con-
tinuem fent, assistència podològica a la gent gran. 

Acollint-nos a la llei Orgànica de Reforma Univer-
sitària, des de l’Escola de Podologia es considerà que 
aquest era el moment idoni per tornar a presentar la 
proposta d’Ensenyament Universitari. Diplomatura que 
va ser aprovada l’any 1988, i la seva implementació el 
curs 1988-89 fins el 2008-09. Aquest nou pla contem-
plava una formació basada en el model de les escoles 
americanes. El pla d’estudis constava d’assignatures 
troncals, optatives i obligatòries amb mòduls de matè-
ries bàsiques i podològiques que s’assignaren als depar-
taments corresponents. Aquest pla d’estudis va ésser 
model a seguir per altres universitats que van implantar 
aquesta titulació amb posterioritat. El febrer de 1989 
es va ampliar i inaugurar la Clínica Podològica de la UB.

La progressiva consolidació de la Podologia com a 
especialització en el peu i la gran demanda social i assis-
tencial, obligaren a una revisió i a una reestructuració 
del pla d’estudis, que va ser possible  en el nou marc de 
Convergència Europea d’Educació Superior creant-se el 
Grau de Podologia. Aquest s’inicià a la Universitat de 
Barcelona el curs 2009-2010, de tal manera que aquest 
any acadèmic, ha finalitzat la primera promoció de gra-
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duats en podologia coincidint amb els 25è aniversari de 
la inclusió dels Ensenyaments de Podologia en el siste-
ma universitari.  

Una important fita aconseguida en el marc de la 
Fundació Josep Finestres, ha estat la transformació de 
Clínica Podològica en Hospital Podològic Universitat de 
Barcelona, canvi autoritzat per la Direcció General de 
Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris del Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya el setem-
bre de 2011. D’aquesta forma ens hem convertit en el 
primer hospital universitari jerarquitzat al nostre país, 
dedicat monogràficament a l’assistència, a la docència 
de grau i postgrau i a la recerca en l’àmbit de la podolo-
gia. A nivell assistencial, l’any 2012 es van realitzar prop 
de 18.000 visites.

La incorporació i la formació a nivell universitari de 
les Ciències Podològiques és una fita que ha promogut 
un nou procés d’internacionalització acadèmica, acom-
panyat d’una major presència social de la Podologia i 
recolzament legislatiu.

Des del punt de vista acadèmic, el primer postgrau 
de cirurgia podològica va ser el de la Universitat de Bar-
celona, actualment transformat en Màster Oficial de 
Cirurgia Podològica, l’únic d’aquestes característiques a 
tot l’estat. 

Una mostra del clar lideratge que la Universitat de 
Barcelona ha tingut en la formació de professionals po-
dòlegs a nivell europeu es constata en el conveni de col-
laboració entre la UB i El Instituto Superior de Ciências 
da Saúde-Norte (Portugal), que ajudaren a impulsar la 
diplomatura, i posteriorment el grau en aquest país,  
així com la formació d’un grup de professionals italians 
que han impulsat la implantació de la diplomatura i ara 
el grau a Itàlia. Tanmateix, destaquem la col·laboració 
institucional a nivell d’escoles públiques a França on 
s’ha establert un ensenyament de grau superior. En 
l’àmbit internacional, la Universitat de Barcelona també  
està present en la formació de professionals en altres 
països com  Argentina, Brasil, Cuba, Perú, Uruguai i Xile.

A nivell legislatiu s’han desenvolupat decrets pro-
fessionals significatius, dels quals destaquem per la 
seva importància: la Llei d’Ordenació de les Professions 
Sanitàries (LOPS) en la qual queden ampliades I defi-
nides les competències professionals dels podòlegs, el 
diagnòstic i el tractament de les afeccions i deformitats 
dels peus, mitjançant les tècniques terapèutiques de la 

disciplina i la Llei de 30 de desembre de 2009 de pres-
cripció mèdica dels podòlegs.

A nivell sociosanitari, en els Jocs Olímpics i Paralím-
pics de Barcelona’92, es va dur a terme per primera ve-
gada en la història d’olimpisme l’assistència podològica  
a  la família olímpica i comitès nacionals i agregats al 
Comitè Olímpic, realitzada per un equip de professors 
i alumnes de Podologia . Aquest va ser un referent i un 
model pels següents Jocs, d’Atlanta’96, en els quals van 
participar-hi per primera vegada els  podiatres ameri-
cans.

La inclusió del podòleg dins del sistema sanitari  pri-
vat o públic, ha millorat la prestació assistencial amb 
la prevenció i l’educació sanitària, reduint els riscos, la 
morbiditat, millorant la qualitat de vida i la satisfacció 
de les persones diabètiques, amb patologies vasculars 
i neuropàtiques cròniques. Aquesta assistència pública 
s’ha enfortit amb el Decret de 24 de febrer del 2009 de 
la Generalitat de Catalunya, de prestació d’assistència 
podològica al pacient diabètic.

Finalment, destacar l’impuls donat al desenvolupa-
ment de la recerca per part dels professors-doctors dels 
diferents departaments implicats en la docència i els 
professors i doctors en Podologia, que han dut a terme 
l’ inici de la implementació de diferents línies de recerca 
seguint el model de la Podiatria americana en:  Cirurgia 
podològica,  Biomecànica   i Peu diabètic.

Hem arribat al  50è aniversari renovant el nostre 
compromís en salut i recerca i això és una tasca com-
partida per tots els professors de l’Ensenyament. Estic 
convençuda que quan es treballa amb tenacitat i il-
lusió, la feina ben feta dóna els seus fruits: en aquest 
cas, l’avenç en la Ciència Podològica.

Per finalitzar m’agradaria llegir la descripció que fa 
del peu, l’anatomista britànic, Frederick Wood Jones: 
“El peu de l’home és totalment propi. És diferent de 
qualsevol altre peu. Constitueix la part més caracte-
rísticament humana de tota la seva estructura anatò-
mica ; una especialització humana i tant si l’home es 
sent orgullós d’ell com si no, representa la seva marca 
més característica; des de que l’home ha estat home i 
mentre sigui sent home, és i serà reconegut pels seus 
peus i diferenciat per ells de tots els demés membres 
del regne animal”.

Moltes gràcies per la seva atenció.
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Josep Carreras i Barnés

Com es va comentar en els Editorials dels 
números 26 i 27 d’aquesta revista, des de fa temps 
la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya s’ha 
interessat per l’educació mèdica. Com a membres 
de les diverses seccions ha incorporat professors de 
prestigi en aquest àmbit, i ha vingut realitzant activitats 
diverses sobre aquesta temàtica. Però, darrerament  
l’Acadèmia ha incrementat les accions que evidencien 
el seu reconeixement de la    importància del conreu de 
l’educació mèdica per a la formació dels metges i altres 
professionals de la salut. 

     Inclusió d’un apartat sobre Educació Mèdica a la 
Revista. Coordinada per Josep Carreras, es va iniciar 
l’any 2008 (Vol.24, núm.3). S’hi han publicat 8 articles 
sobre l’Espai Europeu d’Educació Superior i 2 sobre 
associacions d’educació mèdica (la “Sociedad Española 
de Educación Médica” i el “Institute for International 
Medical Education”).

     Incorporació de l’àrea “Educació Mèdica”. S’ha 
inclòs l’àrea “Educació Mèdica” a    la Secció Primera a fi 
d’explicitar la incorporació com acadèmics de persones 
el mèrit fonamental de les quals sigui haver assolit un 
reconegut prestigi en aquest àmbit.

     Així, el dia 27 d’octubre de 2009 l’Acadèmia va rebre 
com a membre corresponent estranger el Dr. Andrzej 
Wojtczak, de nacionalitat polonesa, professor emèrit 
de Medicina Interna i president del “Institute for 
International Medical Education” (IIME). La ressenya 
biogràfica del Dr. Wojtczak i un resum del treball 
presentat en la sessió d’ingrés (“Medical education in a 
globalized world”), juntament amb un comentari sobre 
l’IIME, es van publicar  en la Secció Educació Mèdica 
d’aquesta Revista (vol 25 (3), pags. 109 -113, 2010).

     El dia 18 d’octubre de 2011 va ingressar com 
acadèmic corresponent el Dr. Jordi Palés i Argullós, 
catedràtic de Fisiologia de la Facultat de Medicina de 
la Universitat de Barcelona i president de la “Sociedad 
Española de Educación Médica” (SEDEM), que un any 

més tard es va incorporar a l’Acadèmia com a membre 
numerari. El treball d’ingrés del Dr. Palés com a membre 
corresponent va tenir per tema “L’educació mèdica, 
cent anys desprès de l’informe Flexner, 1910-2010”, i el 
tema del seu discurs d’ingrés com acadèmic numerari 
va ser “La recerca en educació mèdica”. El text complet 
juntament amb al text del discurs de recepció es troben 
a la pàgina web de l’Acadèmia, i un resum del mateix 
junt amb una breu ressenya biogràfica s’han publicat  a 
aquesta Revista (vol 28 (1), pàgs. 12-16, 2013). 

     El dia 20 de novembre de 2012 va ingressar com 
a membre corresponent la Dra. Maria Rosa Fenoll i 
Brunet, professora de la Facultat de Medicina i Ciències 
de la Salut (Reus), de la Universitat Rovira i Virgili, i com 
a membre corresponent estrangera la Dra. Madalena 
Folque Patricio, de nacionalitat portuguesa, professora 
de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lisboa i 
presidenta de la “Association for Medical Education in 
Europe” (AMEE). I finalment, el passat 5 de març fou 
elegit membre corresponent estranger el     Dr. Ronald 
M. Harden, escocès, professor emèrit de la Universitat 
de Dundee i secretari general de l’AMEE.

     Maria Rosa Fenoll i Brunet, nascuda a Caracas 
(Veneçuela) el 21 de Juliol de 1958, és filla d’emigrants 
catalans. Llicenciada (1984) i Doctora (1988) en 
Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, 
ha impartit docència  al Departament de Ciències 
Mèdiques Bàsiques de la Universitat Rovira i Virgili 
com a Professora Titular d’Histologia des de l’any 
1993, i ha coordinat dos Màsters interuniversitaris. El 
seu àmbit de recerca és la neurobiologia, centrada en 
l’anàlisi estructural i funcional de la plasticitat sinàptica 
neuromuscular i els efectes biològics de la llum làser en 
mamífers. 
         
     La Dra. Fenoll acumula més de dotze anys d’experiència 
en diferents càrrecs de gestió acadèmica a la URV. A 
més, ha exercit  càrrecs de gestió i per a la millora de 
la qualitat universitària en diverses institucions d’àmbit 
català, estatal i europeu. Ha contribuït a la formació 
d’avaluadors en els Plans Nacionals de Qualitat del 
Consejo de Coordinación Universitaria i en els Programes 

LA RAMC MANIFESTA UN CREIXENT RECONEIXEMENT DE LA IMPORTÀNCIA 
DE L’EDUCACIÓ MÈDICA
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   d’acreditació i avaluació institucional de l’ANECA, 
tot adaptant-los a les especificitats de Medicina. Ha 
participat en el disseny i desenvolupament de cinc 
projectes europeus competitius. Ha sigut auditora i 
membre del comitè executiu de l’Associació Europea de 
Facultats de Medicina (AMSE). Ha coordinat, junt amb 
el President de la Federació Mundial d’Educació Mèdica 
(WFME), l’adaptació a l’EEES dels estàndards globals de 
qualitat per la millora de l’educació mèdica de la WFME. 
És membre actiu de l’AMEE i peer-review de la revista 
Medical Teacher. I, a Catalunya,  ha format part dels 
equips de treball que van dissenyar les competències 
professionals bàsiques comunes dels llicenciats en 
Medicina formats a les Universitats de Catalunya 
(Programa DISSENY de l’AQU Catalunya), i elaborar la 
guia per a l’avaluació d’aquestes competències.

     L’any 2012 va rebre el Premi Consell Social Universitat 
Rovira i Virgili a la Qualitat Docent i aquest any ha 
rebut la Distinció Jaume Vicens Vives, atorgada per la 
Generalitat de Catalunya.

     Madalena Maria Botelho Folque de Mendoça Patricio 
va néixer a Sào Joào da Thala (Portugal) a l’any 1948. 
Graduada a l’Escola Superior d’Educadors d’Infància 
Mª Ulrich de Lisboa (1968), va cursar diversos estudis 
de postgrau a l’Institut Superior de Pedagogia i al 
Centre Alfret Binet de Paris (1979-80), i a la Facultat 
d’Economia de la Nova Universitat de Lisboa (1988). 
Va obtenir els títols de Grau (1993) i de Màster (1997) 
de Ciències de l’Educació a la Facultat de Psicologia i 
Ciències de l’Educació, i el títol de Doctor a la Facultat 
de Medicina de la Universitat de Lisboa (2013).

     Madalena Patricio va iniciar la seva carrera acadèmica 
al Departament de Clínica Pediàtrica de la Facultat de 
Medicina de la Universitat de Lisboa, a on durant els 
anys 1983 -1993 va desenvolupar projectes de recerca 
sobre diversos aspectes psicològics i psiquiàtrics de la 
infància, l’adolescència i les relacions materno-filials. 
Finalitzat aquest període centrat en la clínica pediàtrica, 
va donar un gir en la seva activitat acadèmica, orientant-
la cap a l’educació mèdica; camp que des d’aleshores 
han conreat amb dedicació creixent. Durant el període 
1993-2006 va impartir docència, com “Assistente”, al 
Departament d’Educació Mèdica i a partir d’aquest any la 
ve desenvolupant al “Instituto de Introdução à Medicina 
e Cent de Estudos de Medicina Baseada na Evidência” 
(CEMBE) de la Facultat de Medicina de la Universitat 
de Lisboa. A més, des de l’any 1997 ha col·laborat en 

l’organització i desenvolupament de diversos màsters i 
cursos de postgrau d’educació mèdica. I ha rebut dos 
Premis i la Medalla al Mèrit del Consell Científic de la 
Facultat de Medicina de la Universitat de Lisboa.

     És membre de les Societats Portuguesa i Española 
d’Educació Médica, i de la “Association for Medical 
Education in Europe” (AMEE). I en l’àmbit internacional 
ha desenvolupat activitats destacades en consells 
executius, comitès i grups de treball de diverses 
organitzacions i associacions. Entre elles, la “World 
Federation of Medical Education” (WFME), la “Best 
Evidence Medical Education” (BEME), la “Healthcare 
Workforce Assessment Organization for Europe” i l’ 
AMEE, de la qual ha estat presidenta des de l’any 2006 
fins el present. A més ha format part de vàries xarxes 
temàtiques i ha participat en nombrosos projectes i 
programes relacionats amb l’educació mèdica.

     Les àrees de recerca en educació mèdica que 
conrea actualment la Dra. Patricio són tres: les OSCE 
com a mètode d’avaluació de competències i resultats 
d’aprenentatge; el desenvolupament del Procés de 
Bolonya,  la humanització de la Medicina com a àrea 
curricular, i l’ensenyament de la Medicina basat en la 
comunitat.
     Quan va ser elegida membre corresponent de 
la RAMC, sobre educació mèdica, havia coeditat 5 
llibres, i havia publicat un llibre, 15 capítols de llibres, 
i 20 articles. Havia  pronunciat més de 80 conferències 
invitades i presentat més de 120 comunicacions a 
congressos i reunions.
     A continuació s’inclouen els resums dels treballs 
presentats per les Dres. Mª Rosa Fenoll i Madalena 
Patricio en la sessió d’ingrés a la RAMC.

     Creació del Seminari d’Educació Mèdica. Recentment, 
la RAMC ha creat com un seminari permanent el 
Seminari d’Educació Mèdica. Com determina el nou 
Reglament (Art. 23), aquest seminari, vinculat amb la 
Secció Primera, “dedicarà especial atenció als temes 
relacionats amb la formació dels metges i altres 
sanitaris, principalment els d’àmbit català, procurant 
la col·laboració amb les institucions implicades en els 
diversos nivells de formació”. El passat 28 de novembre 
va celebrar la seva primera sessió monogràfica 
dedicada al tema “El nou enfocament en l’ensenyament 
de l’Anatomia Humana en els estudis de Medicina. 
Barcelona 1966-2013”.

La ramc manifesta un creixent reconeixement de la importància de l’educació mèdica
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Maria Rosa Fenoll i Brunet 

     El treball que presento és un gran projecte Europeu, és 
MEDINE, la xarxa Europea d’educació mèdica. En primer 
lloc, m’agradaria situar aquest projecte en el context del 
seus inicis, desprès explicar-ne el seu desenvolupament 
i finalment, comentar aquelles aportacions que han 
estat més rellevants des de Catalunya.

     Context de MEDINE. Aquest projecte va néixer en ple 
desenvolupament del procés de Bolonya amb l’objectiu 
de contribuir en la construcció de l’Espai Europeu 
d’Educació Superior per a l’educació mèdica. En un 
moment en que Europa precisava enderrocar fronteres 
i crear una moneda única es va posar en marxa el 
programa Sòcrates-Erasmus, facilitant la mobilitat 
acadèmica interuniversitària entre països Europeus, 
acció pionera en generar sentiments de  ciutadania 
europea. En aquest àmbit, la formació mèdica, tot i 
l’existència de directrius pròpies1 precisava també fer 
adaptacions que permetessin facilitar el reconeixement 
de titulacions i la lliure mobilitat de professionals 
metges arreu d’Europa. Una de les mesures de suport 
de la Unió Europea per aconseguir posar en comú i 
definir competències professionals en cada titulació, 
planificar els objectius d’aprenentatge, tot respectant 
l’autonomia de les Universitats va ser el projecte 
Tuning2 (Fase I 2001-2002; Fase II 2003-2004). Però no 
va comptar amb la participació de Medicina i aquest és 
el context en el que va néixer el projecte MEDINE. De 
mans de coordinadors Sòcrates-Erasmus de Medicina 
que llavors havien de realitzar la seva tasca de gestió 
de mobilitats acadèmiques entre una gran diversitat de 
plans d’estudis i sense aquest marc de referència que 
podia proporcionar la metodologia Tuning. 

      El disseny del projecte MEDINE es va començar a gestar 
l’any 2004 a la Facultat de Medicina de la Universitat 
de Heraklion (Creta, Grècia), en una de les reunions 
que habitualment organitzaven els coordinadors de la 
fase pilot del programa Sòcrates-Erasmus de Medicina 
(grup anomenat ECTS-InnerCircleMedicineGroup). 
Aquestes trobades permetien anualment fer gestió 

de coneixement i intercanvi d’experiències entre 
coordinadors de mobilitat, facilitar el bescanvi de 
sol·licituds (application forms) i valorar els acords 
acadèmics (learning agreements), optimitzant-se així el 
flux de mobilitats entre Universitats. A més, aquestes 
reunions, cada any comptaven amb la presència d’un 
conferenciant invitat, habitualment algun membre del 
cos tècnic de la comissió Europea de l’àmbit d’educació. 
La llarga trajectòria i coneguda labor d’aquest grup 
de coordinadors ECTS-ICMG, va fer que rebés el 
suggeriment de presentar una proposta per a crear 
una xarxa temàtica Europea d’educació mèdica que, 
entre d’altres objectius, apliqués la metodologia Tuning 
a la formació mèdica de la Unió Europea. Per llavors, 
el grup ECTS-ICMG era considerat tot un referent per 
haver participat en la fase pilot de posta en marxa del 
projecte Sòcrates-Erasmus i perquè un cop ja finalitzat 
el projecte varen seguir treballant, fins i tot sense 
finançament extern, mantenint les reunions anualment, 
generant manuals de bones pràctiques i creant escola 
pels coordinadors novells. Aquest va ser el grup de 
persones que varen dissenyar i presentar la proposta 
del projecte MEDINE3. 
 
Donats els precedents, per tal de poder garantir 
resultats calia ser molt estratègics i tractar d’involucrar 
al màxim nombre d’institucions i de motivar a tots els 
col·lectius participants en la formació mèdica arreu de 
la Unió Europea. Convençuts que, de poder aconseguir 
una bona representativitat i alta participació, estan 
t’hi tots presents, alguna cosa n’hauria de sorgir. 
Seguint aquest raonament, com a coordinador del 
projecte es va proposar a la Universitat de Bristol 
del Regne Unit ja que fins llavors el seu responsable 
administratiu de relacions internacionals liderava i amb 
bons resultats el grup ECTS-ICMG, però es va oferir el 
lideratge de MEDINE al degà de la Facultat de Medicina 
doncs era important que s’impliquessin les persones 
responsables de prendre decisions. En aquesta mateixa 
línia, es va proposar la resta de membres del quadre 
de comandament per liderar en equip el projecte. A la 
Associació Europea de Facultats de Medicina (AMSE) 

MEDINE, LA XARXA TEMÀTICA EUROPEA D’EDUCACIÓ MÈDICA: 
APORTACIONS I PARTICIPACIÓ DES DE CATALUNYA 
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perquè canalitzés la participació de les Facultats com a 
portant veu dels seus degans; a la Associació Europea 
d’Educació Mèdica (AMEE) perquè canalitzés les 
aportacions del col·lectiu de professorat implicat en el 
disseny de competències en la formació mèdica; a la 
Federació Mundial d’Educació Mèdica (WFME) per que 
aportés l’experiència del seu treball a nivell mundial amb 
estàndards per a la millora de la qualitat de la formació 
mèdica en tots els nivells (bàsic, postgrau i formació 
continuada); a la Associació Europea d’Especialitats 
Mèdiques (UEMS) perquè recollís aportacions des de 
la perspectiva de les diferents especialitats mèdiques 
i finalment, com no podia ser d’altre manera, es 
va demanar la participació a diverses associacions 
d’estudiants de Medicina. Algunes de caràcter local, 
com l’Associació d’Estudiants de Medicina de Catalunya 
(AECS) i altres de caràcter Europeu com EMSA, ESIB i la 
Associació de metges novells Europeus (EJD). 

      Desprès de superar una etapa de gran competitivitat 
amb altres propostes i fruit de la fusió amb una 
d’elles, provinent de la Universitat d’Edimburg. La 
posta en marxa de MEDINE com a xarxa temàtica 
Europea d’educació mèdica va ser possible a partir 
de l’any 2004, amb la participació de gairebé un 
centenar d’institucions participants i com a projecte 
de cooperació transnacional finançat per la comissió 
Europea amb l’ajut 114063-CP-1-2004-1-UK-ERASMUS-
TN. En la seva primera etapa, va comptar amb la 
participació activa de 17 entitats entre les que hi havia 
associacions d’educació mèdica i agencies de qualitat; 
90 universitats pertanyents a la Unió Europea i set 
universitats no membres com Kosovo, Rússia, Suïssa, 
Ucraïna i tres d’Estats Units.

      Desenvolupament i resultats de MEDINE. El 
projecte MEDINE va plantejar-se els següents objectius: 
1. Identificar les competències bàsiques i els resultats 
de l’aprenentatge de la formació mèdica de grau, tot 
seguint la metodologia Tuning i calcular l’esforç de 
l’estudiant per assolir aquests resultats. 2. Desenvolupar 
estàndards per a la millora de la qualitat de la formació 
mèdica a nivell de grau, postgrau i formació continuada. 
3. Millorar la transparència i la comprensió pública 
de l’educació mèdica per millorar la transferència de 
coneixement de les especificitats pròpies d’aquest àmbit 
professional. 4. Establir un marc per al reconeixement 
dels títols Europeus. 5. Explorar i desenvolupar vincles 
entre l’educació mèdica i la recerca. La distribució 

d’aquests objectius entre diversos grups de treball 
afins, cadascun liderat per membres de les associacions 
pertanyents al quadre de comandament per liderar en 
equip aquest projecte va permetre assolir els resultats 
previstos i la majoria s’han convertint en documents 
de referència, que fins i tot han traspassat els límits 
d’Europa, s’han traduït a diversos idiomes i han estat 
objecte de nombroses comunicacions i publicacions en 
revistes, incloent Medical Teacher, Medical Education i 
The Lancet4. 

     MEDINE va aconseguir establir el llistat de 
competències que no podia faltar en tota formació 
mèdica bàsica en l’àmbit de la Unió Europea tot seguint 
la metodologia Tuning5. AMSE i WFME varen treballar 
conjuntament per liderar l’equip que va Europeïtzar 
els estàndards mundials de la WFME per a la millora 
de la qualitat de l’educació mèdica adaptant-los a les 
especificitats de l’Espai Europeu d’Educació Superior, en 
tots els nivells de la formació mèdica: bàsica, postgrau 
i formació continuada6. AMEE va coordinar el treball 
que va permetre crear la plataforma MedEdCentral una 
base de dades internacional sobre educació mèdica i va 
analitzar l’evolució del procés de Bolonya en l’àmbit de 
l’educació mèdica arreu d’Europa. Tot plegat va garantir 
la continuïtat d’aquest projecte i poder continuar així 
treballant amb nous objectius. 

     Aquesta segona etapa, iniciada l’any 2009, es 
va anomenar MEDINE27, va estar liderada per la 
Universitat d’Edimburg i va ser la única xarxa temàtica 
que va aconseguir llavors finançament per la seva 
continuïtat. L’ajut 155731-LLP-1-2009-1-UK-ERASMUS-
ENWA va aplegar 92 partners de 31 països Europeus. 
Els objectius fixats per aquest segon període varen 
ser també força ambiciosos: 1. Crear recursos per 
promoure i facilitar la mobilitat acadèmica. 2. Crear 
MedineLingua8 un repositori de recursos per a 
l’aprenentatge de llenguatge mèdic i els seus acrònims 
en diferents idiomes Europeus. 3. Valorar el progrés de 
les 10 línies d’acció de Bolonya en la formació mèdica 
bàsica mitjançant enquestes adreçades als degans de 
les Facultats de Medicina i estudis de casos. 4. Crear 
un marc comparatiu dels títols europeus. 5. Explorar 
les tendències curriculars en formació mèdica pel 
segle XXI, mitjançant enquestes disponibles en xarxa 
traduïdes a tres idiomes Europeus. 6. I establir marcs 
de referència per a la formació en recerca al llarg de la 
formació mèdica, es a dir, aplicar la metodologia Tuning 
per identificar les competències essencials bàsiques en 
l’àmbit de la recerca en un primer nivell competencial 

MEDINE, la xarxa temàtica europea d’educació mèdica: aportacions i participació des de Catalunya 



154 Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 28, número 4, Octubre - Desembre 2013 - ISSN: 1133-32866 

com usuari en recerca, on l’estudiant ha d’aprendre 
a utilitzar be els resultats de la recerca i saber-los 
buscar en bases de dades documentals i en un nivell 
més avançant, on l’estudiant ha de ser capaç de crear 
un projecte de recerca. Tots els objectius d’aquesta 
segona fase van poder ser assolits també i a més, es 
va poder detectar l’impacta dels resultats de la etapa 
anterior, com per exemple l’influencia causada a països 
de l’Est i d’Amèrica Llatina per la metodologia Tuning 
en Medicina ó la implementació a Rússia i Turquia 
de les especificacions Europees dels estàndards de la 
WFME per a la millora de l’educació mèdica. La fase de 
treball de MEDINE2 va finalitzar el setembre de l’any 
2012 i està previst que aquest grup de treball analitzi 
la possibilitat de sol·licitar un nou tram de finançament 
per a la difusió dels resultats. 

      Aportacions a MEDINE des de Catalunya: Tot 
plegat ha suposat vuit anys de treball col·laboratiu amb 
força participació per aconseguir establir els marcs de 
referència per a la educació mèdica dins l’Espai Europeu 
d’Educació Superior i ha comptat amb nombroses 
participacions des de el territori Català. Les mes 
destacades son sense mena de dubte les provinents 
de la Universitat de Barcelona, de la ma del Professor 
Josep Carreras i Barnés, i de la Universitat de Lleida, per 
part del Professor Joan Viñas i Salas com a membre del 
comitè executiu d’AMSE.

La participació des de Catalunya ha estat possible 
per la representativitat d’institucions Universitàries 
Catalanes, AQU Catalunya i d’altres institucions de 
caràcter internacional, europeu o nacional liderades 
per Catalans com la Association of Medical Schools 
in Europe (AMSE), la Sociedad Española de Educación 
Médica (SEDEM), la Sociedad Española de Medicina 
Marítima (SEMM) i la International Maritime Health 
Association (IMHA) .

     Voldria agrair el recolzament institucional rebut des 
de la Universitat Rovira i Virgili que em va permetre 
participar en aquest projecte Europeu des de el seu inici, 
com un dels set membres de l’equip que va dissenyar-
lo i que posteriorment, per invitació d’AMSE vaig tenir 
la oportunitat al llarg de la primera fase de MEDINE de 
ser-ne el seu representar en el comitè executiu i a mes, 
coordinar un grup de treball.
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THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MEDICAL EDUCACION (AMEE) 
AND NEW PARADIGMSIN THE GLOBAL WORLD WHERE WE NOW LIVE

Ingrés d’Acadèmics corresponents

Madalena Patricio

Medical education is going through one of the most 
challenging phases in its existence due to the comple-
xity of undergoing changes demanding a continuous 
effort towards adaptation and consequent reforms. 
Globalization, new approaches to teaching, learning 
and assessment, a more scientific approach in educa-
tion and a new vision of medical schools are among 
the most exigent paradigm changes.

 
Globalization implies new borders, new opportuni-

ties and new visions for students and professionals. It 
also means an international dimension of health care 
and more mobility for teachers, students and medical 
doctors. More specifically, in the context of EU, the 
Bologna process signed by 47 countries implies free 
movement with recognition of periods of studies and 
degrees, a uniform system for transference of credits 
(ECTS), co-operation for quality assurance and a global 
effort to make the European area more attractive and 
competitive. Implications from Globalization in terms 
of medical education request a more ‘harmonized and 
transparent curricula’ with a move to ‘outcome based 
education’, curricula privileging the training of the Doc-
tor as a ‘global citizen’ and the ‘international collabora-
tion of medical schools’.

Under the “traditional approach” local teachers 
and medical students confined themselves to a local cu-
rriculum developed in their own countries. Nowadays 
medical education has become more internationali-
sed with medical schools emphasising an international 
approach, which implies mobility of teachers and stu-
dents and a curriculum that builds on exchanges bet-
ween two or more countries. In this context not only 
are students moving away from the country where they 
are receiving their medical qualification but teachers 
are internationalising as well. Therefore the concept 
of ‘Internationalisation’ is intrinsically linked to ‘Globa-
lisation’ being an important force in higher education 
and a powerful challenge and opportunity for medical 
schools

A new approach to teaching, learning and as-
sessment is mandatory as a consequence of the ‘explo-
sion of medical knowledge’, ‘patient’s new demands, 
new rights and new expectations’, ‘new roles requested 
from doctors far beyond treating the patient’ and ‘avai-
lability of new technologies’. Consequent implications 
of these changes for medical education determine a 
curriculum focused on ‘essential/core knowledge’, pri-
vileging ‘lifelong learning skills’, equipping future doc-
tors on ‘how to access and critically analyse available 
information’ as well as ‘to be capable of responding to 
new patients’ demands through a more humanised me-
dicine’.These are priority areas for reform to cope with 
students coming to medical schools who are now very 
different (diverse backgrounds, high expertise in new 
technologies, expecting new methods of teaching and 
learning) and different contexts where a wide range of 
new technologies are available in terms of opportunities 
offered by internet and e-learning and a rapid develo-
pment of high fidelity simulators with virtual university 
being now a reality. Governments are putting pressu-
re on educators to increase international collaboration 
and competition between countries which means from 
schools a search for best practises exploring the poten-
tialities of internet and other new technologies. 

A more scientific approach in education with cu-
rrent recognition of professionalism and scholarship 
determines an ‘increasing interest in research’ and a 
‘move to evidence based teaching’ which imply chan-
ges in the curricula.  Faculty development is also a key 
area of change to motivate, update and support the de-
velopment of teachers’ competencies. 

A new vision of medical schools implies we now 
witness a growing society pressure for more social 
accountability requesting a ‘transparent medical cu-
rricula’, the definition of the ‘graduate’s profile’, the 
‘implementation of accreditation’ and ‘international 
recognition of medical schools’ and the ‘establishment 
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of global standards’. For the ‘Global Consensus for So-
cial Accountability of Medical Schools’ initiative (www.
healthsocialaccountability.org), social accountability is 
presented as ‘covering a system-wide scope from iden-
tification of health needs to verification of the effects 
of medical schools on those needs’. Medical and other 
schools thus defined as “socially accountable” will re-
present a new frontier of excellence and will work 
within a framework of quality, equity, relevance and 
effectiveness to improve health system performan-
ce and enhance the health status of all. A key area of 
change regards a move to ‘Outcome Based Education’ 
where what matters is on the ‘product’ instead of the 
‘process’.

The relevant question when facing these four sce-
narios is how these movements could be supported. 
Medical schools, institutions, associations and all those 
interested in progressing within the medical education 
community around the world are choosing their own 
way to cope with current challenges, using their auto-
nomy for finding the most appropriated activities ac-
cording to respective vision and mission. This  is why 
every day we are assisting to new initiatives. Taking the 
example of Catalonia, the publication in January 2009 
of “The Physician of the Future (El Metge del futur), by 
the Fundació Educació Mèdica), was an extremely im-
portant contribution for the definition of the profile of 
the physician of the future. 

Another pertinent question would be on AMEE’s 
role facing these changes or what is AMEE offering to 
support the movements? Being aware that “change for 
change sake” is no longer acceptable AMEE is offering 
several activities/initiatives as a response to those para-
digm changes. Although their impact is somehow trans-
versal to the four areas reported above, each activity/
initiative was specifically conceived o address specific 
needs of those paradigm changes (www.amee.org).  

Therefore, the annual conferences together with 
AMEE-ESME courses and the Medical Teacher journal, 
aim to sustain globalisation, the new approaches to 
teaching and learning, supporting innovation and esta-
blishing a platform to divulgate innovative educational 
ideas and practices. AMEE Guides and BEME systema-
tic reviews are promoting a more scientific approach in 
education namely by supporting teachers in their daily 
practice with BEME (Best Evidence Medical Education) 

allowing them to take decisions based on the best evi-
dence available and not only in personal opinion or 
previous experience. The ASPIRE initiative, looking for 
Excellence, develops and motivates a new vision of me-
dical schools while the AMEE surveys inform on globali-
sation and again support the new approach to teaching 
and learning, which in EU implies to take the maximum 
of the educational potentialities of the Bologna Pro-
cess. Finally the MedEdWorld online global platform 
also sustains globalisation, supports the new approach 
to teaching and learning and a more scientific approach 
in education. 

To better understand the potentialities underlying 
all these initiatives and how they specifically impact in 
education a short description is given below for of each 
of them. 

 
AMEE International Annual Conferences .The 

AMEE conferences, now the largest annual medical 
education conferences worldwide with more than 
3.000 participants coming from more than 100 coun-
tries, are now regarded as the leading international 
meeting in the world of medical education. Meetings 
are held in major European cities with the support of 
local medical schools who are actively involved in their 
organisation. The annual conferences attracting me-
dical and other healthcare professions educators are 
playing a fundamental role, bringing together educa-
tionalists, teachers, students, researchers and other 
stakeholders, i.e. the whole medical education commu-
nity, to discuss the needed changes, share experiences 
on education issues, update on current and future de-
velopments, discuss good practices and  increase the 
network among those with similar interests, one of the 
aspects most valued by conference participants (http://
www.amee.org/index.asp?tm=59). 

AMEE conferences help inform the medical curricu-
lum with the most advanced knowledge with delegates 
seeing and learning from more progressive institutions, 
wherever those institutions are in the world. The cele-
bration of meetings of such importance, as the AMEE 
Conferences, benefiting from the innovative forum of 
expertise created by delegates (including students) and 
speakers will significantly impact in medical education 
by addressing the: ‘Training to continuing professional 
development/continuing medical education’, ‘Profes-
sional diversity dealing with healthcare in particular 

Madalena Patricio
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The iIternational Association of Medical Educacion (AMEE) and new paradigmsin the global world where we now live

medical educators,  dentists, nurses, pharmacists phy-
siotherapists and veterinary practitioners’, ‘Continuum 
of participants’ profiles from new and  experienced tea-
chers to researchers, specialists, deans, administrators, 
policy-makers and students.

Essential Skills in Medical Education - ESME cour-
ses. Recognizing that all doctors have some responsi-
bility for teaching, whether at undergraduate or post-
graduate level, a major development activity over the 
past few years has been the ESME courses in essential 
skills in different areas with five being offered face to 
face (ESME Essential Skills in Medical Education, ES-
MEA Essential Skills in Medical Education Assessment, 
RESME Research Essential Skills in Medical Education, 
ESCEL Essential Skills in Computer-Enhanced eLearning 
and ESCEPD Essential Skills in Continuing Education and 
Professional Development (ESCEPD).Two courses are 
also available on-line (Essential Skills in Medical Educa-
tion and Essential Skills in Medical Education Leaders-
hip) (http://www.amee.org/index.asp?tm=58).

Medical Teacher. Medical Teacher, the journal 
of AMEE, is published 12 times a year offering a wide 
range of articles of interest to medical and healthcare 
professions educators, administrators, researchers and 
students to support their practice.  ‘Medical Education 
around the world’ is an exciting section where medical 
education community is invited to contribute to share 
their knowledge and expertise. Publishing is now exten-
ded with web papers (www.medicalteacher.org).

AMEE Education Guides. AMEE guides, published 
in Medical Teacher, are increasingly used as resource 
materials for workshops and staff development ses-
sions as well as for supporting the individual teacher in 
their daily practice. Presently 58 are published (with 20 
in preparation) with some of them addressing research 
in medical education and the application of education 
theory to teaching practice (http://www.amee.org/in-
dex.asp?tm=60).

Best Evidence Medical Education (BEME). At a 
time where educators and policy makers are increasin-
gly aware that decisions in medical education should 
not be based only on personal opinions or previous ex-
perience there is a need to invest in scientifically based 
evidence approaches to support decisions. AMEE deve-
loped and supports the Best Evidence Medical Educa-

tion initiative with the aim of encouraging an evidence 
informed approach to teaching in medicine. Presently 
there are 16 systematic reviews published and 18 in 
progress to support teachers’ decisions.  (www.beme-
collaboration.org)

MedEdWorld online global community. MedEd-
World.org is a global online medical education com-
munity developed as powerful information and educa-
tional resource as well as a networking tool for those 
with an interest in medical education. The platform 
also offers a bank of learning resources, opportunities 
for webinars and collaborative learning and an area for 
publishing (www.mededworld.org).

ASPIRE a medical school programme for interna-
tional recognition of excellence in Education. ASPIRE 
is an initiative to recognise the importance of teaching 
alongside research as the mission of a medical school. 
ASPIRE provides another form of quality assurance that 
goes beyond accreditation looking for Excellency in the 
medical schools. The program was launched in August 
2012 and for the first instance excellence is identified 
in 3 areas: ‘excellence in assessment in the medical 
school’, ‘excellence in student engagement in the me-
dical school’ and ‘excellence in social responsibility and 
accountability’ (www.aspire-to-excellence.org) 

FACE is a platform for sharing expertise and pro-
fessional development activities. In bringing together 
those with expertise and those who require expertise, 
AMEE will provide the tools to match the demand and 
supply equation in the field of medical education. 

(http://www.mededworld.org/Face.aspx)

Surveys and position papers in the context of the 
Bologna process. AMEE is taking part in the MEDINE2 
Thematic Network, an initiative funded by EU (2009-
2012) namely by leading two work packages (WP5: Cu-
rriculum and Trends and WP6: Bologna Process). The 
remit for WP5 was ‘to identify the current positions, 
aspirations and actions of European medical schools re-
lating to trends in medical education’ while for WP6 the 
goal was ‘to identify current position with regard to the 
implementation of the Bologna Process in the EU me-
dical schools’. In addition AMEE is looking at how the 
‘Bologna process can be implemented in the context of 
the Curriculum Trends’. A statement and several papers 
were/ will be published with the results of both work 
packages (http://medine2.com).
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Sharing resources in medical Education .AMEE sees 
its commitment to medical education in an international 
perspective and the Executive Committee has been 
discussing an expanded role for AMEE in supporting 
education in developing countries and decided to 
explore a number of initiatives with a view at looking 
at how these may be implemented in practice. AMEE is 
committed to those countries and this is why ‘sharing 
resources worldwide is one of AMEE’s major priorities 
(www.amee.org). 

     These are just some examples of highly challenging 
initiatives put forward by AMEE to accomplish its 
mission, which primarily aims to keep teachers up-
to-date, to support teachers’ training, to encourage 
research in medical education and to develop the 
international dimension of medical education.      Having 
said this AMEE is aware that to be successful we must 
work together with all those interested in medical 
education.      Only together can we make the difference.

Together we should act like those women, men 
and teenagers who for 200 years on ‘Catalonia Day’ 
are engaged in ‘Castells’. In their tee-shirts we can read 
‘Nascuts per fer pinya’ (‘Born to sustain’) which in a way 
reflects AMEE’s mission i.e. ‘Born to sustain medical 
education’.
  
     This is why the Reial Academia de Medicina de 
Catalunya may count on AMEE and AMEE may count 
on ºthe Reial Academia de Medicina de Catalunya for 
more medical education progress. Today, this ceremony 
is an important landmark, as the first step in this fruitful 
joint collaboration.
  
     On behalf of AMEE, on my capacity as its President, 
let me end by expressing again my thanks for this great 
honour.   

Madalena Patricio
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Joan Viñas i Salas
President RAMC

Agraeixo a la Junta de Govern de la RAMC m’hagi 
encarregat aquesta breu memòria necrològica del 
Dr. Moisès Broggi, que per mi és un honor i una gran 
responsabilitat, doncs el Dr. Moisès Broggi és de sobres 
conegut per tots vostès i a més ha estat un personatge 
públic els darrers anys que ha rebut múltiples 
homenatges i sobre el que s’ha escrit molt. 

Tots el recordem venint a les sessions de la RAMC 
amb més de 100 anys de vida. D’ell ens queda el 
record d’una persona de gran bonhomia, humanitat, 
amabilitat, senzillesa, de gran respecte pels altres, 
sempre amb un somriure als llavis, atent. Un home que 
es feia estimar, a qui admiro profundament. 

Havia nascut a Barcelona l’any 1908. Va acabar 
medicina a la Universitat de Barcelona el 1931, 
guanyant desprès per oposició una plaça de metge 
d’urgències de l’Hospital Clínic i Provincial, on el 1936 
era cap de guàrdia quan es va declarar la guerra civil. 
Es va doctorar a la Universitat Autònoma de Barcelona 
l’any 1935, essent l’únic doctor d’aquesta Universitat, ja 
que no va voler convalidar el títol per la Universitat de 
Barcelona, doncs el règim no els hi donava validesa. Ell 
va aconseguir el 1944 que reconeguessin oficialment el 
seu títol. 

Les seves vivències com a cirurgià de la guerra civil i 
les seves aportacions, aprofitant, per exemple, els bancs 
de sang mòbils que havia descrit el seu mestre, el Prof. 
Joaquim Trias i Pujol, i l’atenció dels ferits de guerra en 
hospitals propers de campanya, van suposar novetats 
que salvaren vides. Va ser cap dels serveis mèdics de 
les brigades internacionals. Tot ho explica al llibre de 
les seves memòries que va escriure a partir dels seus 90 
anys i que va ser un best seller. 

Com a cirurgià donava molta importància a 
l’anatomia, va practicar la cirurgia general: des de 
toràcica, hèrnia discal, i abdominal, especialment 
cirurgia biliar i de la hipertensió portal. Va anar a 
aprendre cirurgia als millors centres europeus de 

l’època i va fer importants publicacions científiques.

Desprès de la guerra civil va patir represàlies i no 
pogué seguir la carrera acadèmica docent que tant li 
agradava a l’Hospital Clínic. La Universitat de Barcelona 
va perdre un bon professor de cirurgia. Barcelona 
guanyava un bon cirurgià, de gran prestigi a Catalunya.

El 20 de novembre de 1966 va llegir el seu discurs 
d’ingrés a aquesta RAMC, presidida aleshores pel Prof. 
Agustí Pedro i Pons, titulat: “Anatomia de los espacios 
celulares y sistematización de los flemones del cuello”, 
que va ser contestat pel Prof. Lluís Sayé. En aquest 
discurs, amb paraules molt subtils, ja va expressar en 
els temps difícils de la dictadura, les seves idees a favor 
de la llibertat de Catalunya. 

Va ser escollit President de la RAMC i exercí  com a 
tal des de 1979  a 1993  essent posteriorment anomenat 
President d’Honor. L’any 2008 la RAMC va declarar-lo: 
“any Moisès Broggi”, per a celebrar el seu centenari. 

Persona molt interessada per l’humanisme i l’ètica 
mèdica, el bon tracte amb el malalt per ell era essencial. 
Va ser nomenat president de la Comissió de Deontologia 
del Col·legi de Metges de Barcelona l’any 1977, càrrec 
que exercí combinant prudència amb defensa dels 
malalts. Moltes vegades es referia posteriorment a 
aquesta etapa de la seva vida.

Personalment el conec des de fa més de 45 anys, ja 
que era conegut del meu pare que va acabar medicina un 
any més tard que ell. Me’l vaig retrobar com a membre 
del Patronat de l’Institut Borja de Bioètica, que presidia 
el Cardenal Jubany i dirigia l’acadèmic i gran amic mutu 
Dr. Francesc Abel. A la mort del Cardenal el Dr. Abel el 
va proposar com a President, càrrec que va exercir uns 
anys, cessant voluntàriament per edat. Va ser nomenat 
president d’honor de l‘Institut. També va ser nomenat 
President d’Honor de l’Institut Mèdic Farmacèutic de 
Catalunya. Personalment sempre li estaré agraït que 
hagués acceptat respondre al meu discurs d’ingrés a la 
RAMC el 2005. 

Moisès Broggi (1908-2012).

Necrològiques. In memoriam
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Com a metge humanista que era, la bioètica era 
un dels seus camps d’interès. A les reunions parlava 
poc, sempre amb el seu to amable, somrient, donant 
la seva opinió. Sensible com era al sofriment humà va 
co-fundar l’associació de metges contra l’armament 
nuclear, a la qual se li va concedir el Premi Nobel de la 
Pau de l’any 1985 . 

La seva llarga supervivència va facilitar que la 
societat el reconegués i en els darrers anys de la seva 
vida va obtenir molts honors i medalles, entre elles la 
Creu de S. Jordi i la medalla d’Or de la Generalitat de 
Catalunya. També va entrar en política a favor de la 
independència de Catalunya, que tant estimava. 

Se li va encarregar la conferència magistral del 
centenari de l’Hospital Clínic de Barcelona als gairebé 
100 anys, conferència que va impartir al Palau de la 
Música de Barcelona, ple de gom a gom.

Als 102 anys va venir a la Facultat de Medicina de 
Lleida a impartir una conferència a les XXV Jornades 
de Bioètica, Va parlar del seu tema favorit en els 
darrers anys: “La relació professional sanitari-malalt: 
aspectes històrics i bioètics”, reivindicant la necessària 
humanització de la medicina i els coneixements i 
pràctica de la bioètica  enfront la pura tècnica. Es va 
guanyar als 150 alumnes que l’escoltaren atentament.

Pocs dies abans de morir vam anar una representació 
del patronat de l’Institut Borja de Bioètica  a casa seva 
a lliurar-li un bust. Ell ens va dir que “sols tenia futur”, 
ja que la vida corporal no li podia durar gaire més; que 
la transcendència és el que l’esperava; i ens va recordar 
que el més important de la vida és estimar. Pocs dies 
desprès, el 31 de desembre de 2013, ens va deixar.

Desitjo que sapiguem seguir els seus consells. 
Descansa en pau, estimat Moisès Broggi. 

El Dr. Moisès Broggi amb la Dra Rita Levi 
Moltalcini, en l’acte de nomenament com a 
Acadèmica d’Honor.

Joan Viñas i Salas
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Emili Huguet i Ràmia

El Dr. Rafael Esteve de Miguel va néixer a Osca el 23 
de març de 1924 i es va llicenciar en medicina i cirurgia 
a la facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona 
el 1948, aconseguint el premi extraordinari de llicencia-
tura. 

El 1945 va ser alumne intern, per oposició, de la 
càtedra de Patologia Quirúrgica II de la facultat de me-
dicina, que dirigia el professor Pere Piulachs i Oliva, i el 
1948 metge intern per oposició del servei d'Urgències 
de Cirurgia i Traumatologia de l'Hospital Clínic, i profes-
sor ajudant de classes pràctiques de l'esmentada càte-
dra de Patologia Quirúrgica II.

Una mica abans de marxar a la Universitat d'Oxford, 
on va estar entre el 1949 i el 1953, per fer la formació 
en l'especialitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, 
va fer una estada la Clínica de Cirurgia Ortopèdica de 
París, fent d'assistent estranger del professor Robert 
Merle d'Aubigné.  

A Oxford va arribar a ser cirurgià resident de 
l'Hospital Wingfield Morris, actualment Centre Ortopè-
dic Neuffield, on va ser ajudant del doctor Josep Trueta 
i Raspall que és qui dirigia la càtedra d'Ortopèdia, i amb 
qui va fer importants estudis sobre les lesions del nervi 
ciàtic i sobre la luxació congènita del maluc. 

El doctor Trueta també va ser director del seu tre-
ball doctoral que va defensar a Oxford el 1958, sobre les 
alteracions musculars, neurològiques i nutricionals dels 
nens afectats per la poliomielitis. El seu títol de Ph. D. 
(Doctor in Philosophy of Science) va ser convalidat pel 
doctorat espanyol, uns anys després, per la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

El 1953 torna a Barcelona i dirigeix la secció de 
seqüeles de la poliomielitis de l'Hospital Municipal 
d'Infecciosos (Nostra Senyora del Mar) fins el 1965. 
Els qui tenim uns quants anys recordem perfectament 
que els anys 50 la poliomielitis era un greu problema 
que per la seva freqüència deixava ròssecs importants 
a molts nens i nenes, funcionals que els dificultaven el 

desplaçament de per vida, i als que s'afegia la proble-
màtica estètica de les dismetries anatòmiques i la coi-
xesa. 

Va ser un dels impulsors dels estudis de Fisioteràpia 
i el 1963 va publicar un llibre sobre Rehabilitació en Ci-
rurgia Ortopèdica i Traumatologia que va arribar a tenir 
una gran acceptació i difusió. 

El 1954 va ser nomenat Cap de Servei de Cirurgia 
Ortopèdica i Traumatologia de l'Hospital de sant Joan 
de Déu, i el 1959 del de Sant Rafael de Barcelona, i 
d'aquest últim durant 10 anys en va ser el director. 

Va presidir la Societat Catalana d'Ortopèdia i Trau-
matologia del 1969 al 1971 i la Societat Espanyola de 
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SECOT) entre els 
anys 1988 i 1990. 

Va crear el "Grupo de Estudio de Traumatología y 
Ortopedia Infantil" (GETOI). Va ser membre de la Socie-
tat Internacional de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 
(SICOT) i delegat espanyol a la mateixa durant 11 anys. 

També va pertànyer a l'Associació Americana i Bri-
tànica d'Ortopèdia i a l'Associació Americana de Reha-
bilitació. Va presidir la Girdlestone Orthopedic Society 
i ha estat Membre d'Honor de les Societats de Cirurgia 
Ortopèdica i Traumatologia de Cuba, Argentina i Egipte. 

Va ser membre fundador de la Asociación Española 
de Rehabilitación i del Grupo Ibérico de Estudio de las 
Enfermedades del Raquis. També ser membre del Con-
sell Nacional de la Comissió Nacional de l'especialitat, 
del comitè de redacció del "Journal of Bone and Joint 
Surgery", de l'American Orthopaedic Association i de la 
Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. 

Ha publicat centenars d'articles i treballs a revis-
tes. Ponent a congressos, cursos i reunions nacionals 
i internacionals. President de la secció d'ortopèdia de 
la UEMS (Federació Europea de Metges Especialistes), 

Rafael Esteve de Miguel, (1924-2013) 

Necrològiques. In memoriam
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impulsor de la creació i membre del comitè executiu de 
l’ European Federation of National Associations of Or-
thopaedics and Traumatology (EFORT), durant 6 anys. 

Tenia moltes distincions nacionals i internacionals, 
era ciutadà d'Honor de la Vila de Montpeller, per la con-
tribució a les relacions franco-catalanes, i medalla Josep 
Trueta de la generalitat de Catalunya. La seva notable 
activitat universitària el va dur, l'any 1975, a aconseguir 
per oposició la plaça de Professor Adjunt Numerari del 
Cirurgia Ortopèdica a la Universitat Autònoma de Bar-
celona. 

El doctor Rafael Esteve de Miguel ha estat durant 
tota la seva vida professional un gran cirurgià i un gran 
mestre, de prestigi nacional i internacional, i el gran im-
pulsor de la Cirurgia, Traumatologia i Ortopèdia infan-
tils a Catalunya. 

En el seu discurs d'ingrés a la Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya, fa gairebé trenta-un anys, el 12 
de desembre de 1982 i que va titular "La evolución y el 
concepto actual de la Ortopedia y la Traumatologia", el 
doctor Esteve de Miguel  va donar una visió completa 
de l'especialitat tant passada com present i futura, fruit 
de la seva experiència i personalitat científica i humana. 
Va ser contestat pel Dr. Alfredo Rocha Carlotta, acadè-
mic d'origen filipí, nascut a Manila, que es va llicenciar 

a Barcelona el 1930, va ser un distingit gastroenteròleg 
i va entrar com Acadèmic numerari a la Reial Acadèmia 
de Medicina, aleshores de Barcelona, el 1946. 

No vaig tenir la sort de conèixer personalment al 
doctor Rafael Esteve de Miguel, però des de fa molts 
anys he rebut referències continuades de la seva vàlua 
personal i professional. Els que sí van tenir la sort de 
conèixer-lo bé el defineixen com un home humanista, 
complidor, responsable, seriós, fiable, elegant, calmat, 
prudent i pragmàtic. 

El doctor Esteve de Miguel ha estat molt ben consi-
derat i reconegut en vida, a diferència d'altres metges 
insignes que no han estat reconeguts fins després de la 
seva mort. 

Un cop jubilat de les tasques hospitalàries i docents 
va continuar dirigint, mentre la salut li va permetre, la 
seva clínica privada, Centro Esteve de Miguel, que data 
de 1950, ha complert per tant 63 anys, i actualment di-
rigeix el seu fill Carlos. 

Malauradament, víctima d'una llarga malaltia, ens 
va deixar el passat mes de març, tres dies abans de fer 
els 89 anys, el 20 de març, el darrer dia de l'hivern as-
tronòmic. 

Emili Huguet i Ràmia
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Edelmira Domènech i Llaberia

Rita Levi Montalcini fou una metgessa italiana que 
nasqué a Torino el 22 d’abril de 1909 i morí a Roma el 
30 de desembre de 2012. L’endemà, últim dia de l’any, 
morí el doctor Moisès Broggi, tots dos centenaris. 
Ella també fou membre de la nostra Acadèmia com a 
membre d’honor títol que se li va concedir aquí l’any 
2005 en ocasió d’un viatge que va fer a Barcelona per 
visitar el centre de microcirurgia de Sabadell.

Llavors tenia 96 anys i seguia investigant el cervell 
i treballant per poder donar beques  a nenes africanes 
per a que poguessin estudiar i prosperar, elles i els seus 
països. Havia dit que no es jubilaria mai. La raó segons 
ella és que molta gent quan es jubila s’abandona i això 
mata el cervell. La clau de viure millor els anys que 
es visquin, és mantenir curiositats, il·lusió, projectes i 
passions. Aquestes són paraules d’una persona que va 
ser premi Nobel l’any 1986 pel descobriment del factor 
de creixement del teixit nerviós.

Parlaré breument de la seva vida. interessos,  obra… 
i del que ens ha deixat

La seva vida no fou fàcil. Va haver de convèncer 
al seu pare que essent una noia la deixés estudiar. 
No ho va aconseguir fins que tenia 20 anys quan el 
pare li va consentir que accedís al batxillerat superior 
i després matricular-se a la Facultat de medicina.  De 
família jueva, va patir la repressió en els anys de la 
segona guerra mundial. Era una jove investigadora 
quan el 1938 les lleis antijueves italianes la van obligar 
a amagar-se per evitar la deportació. No es va rendir. 
Va instal·lar un petit laboratori a la seva habitació de 
la casa de Florència on vivia i continuà investigant. 
Durant la guerra va treballar per la resistència i les 
tropes aliades. L’any 1947 va poder passar als Estats 
Units, a la Universitat de Washington. Allà va treballar 
en el laboratori de Victor Hamburger on el seu principal 
col·laborador fou Stanley Cohen amb qui anys més tard 
compartiria el Premi Nobel de Medicina. Havia tornat 
a Europa el 1977 per a dirigir l’Institut d’investigació 
cel·lular de Roma. Va seguir vivint a Roma i allí, dos dies 
abans de complir 96 anys va inaugurar la seu del nou 

Rita Levi Montalcini (1909-2012).

Necrològiques. In memoriam

Institut Europeu de Neurociència. Si volem conèixer 
més dades de la seva biografia les trobem narrades per 
ella mateixa en un llibre que es va publicar en castellà 
el 1989 amb el títol: “Elogi de la imperfecció”. És 
autora de molts llibres. En un dels últims que es titula 
“Temps d’acció”, se centra en la revolució digital i en la 
necessitat de canviar l’educació.

Interessos humanitaris
En una ocasió va dir que el que volia era ajudar els 

que pateixen i que aquest era el seu gran somni. La va 
estimular l’exemple d’Albert Schweitzer que estava a 
l’Àfrica per pal·liar la lepra. Ella era conscient que amb 
la seva dedicació a la ciència havia pogut ajudar a la 
humanitat però més endavant va voler a més ajudar 
directament  a que poguessin estudiar moltes nenes 
africanes. Segons les seves pròpies paraules:” Lluitem 
contra la malaltia, si; però tot millorarà si s’acaba 
l’opressió de la dona en aquests països islamistes”  

L’obra científica: La seva línea de treball ha estat 
pràcticament sempre dintre de les neurociències i els 
seus estudis més importants la portaren a la descoberta 
del Factor de Creixement del teixit nerviós. Les 
recerques de Montalcini i Cohen en aquest camp han 
tingut repercussions molt importants. Ella va utilitzar  el 
mètode d’impregnació de teixits amb sals de plata, el 
mateix que havien fet servir Golgi i Cajal. En els inicis 
de la seves recerques amb els mètodes que existien era 
impossible  arribar a conèixer els mecanismes d’una 
neurogènesi. Cap a mitjans de segle estudiant embrions 
de pollastres va descobrir l’existència d’uns processos 
migratoris i degeneratius  que afectaven a les cèl·lules 
nervioses en les primeres fases de desenvolupament. 
Aquesta troballa li va obrir la porta a l’estudi dels 
mecanismes de regulació del sistema nerviós. Per 
aquest camí, uns anys més tard va poder descobrir 
investigant amb  rates que certs tumors secretaven un 
factor humoral de creixement que accelerava el procés 
de diferenciació de les cèl·lules nervioses,  promovia 
la producció de fibres de teixit nerviós i provocava 
una distribució quantitativa i qualitativa anormal 
d’aquestes fibres. Així és com es va arribar lentament 
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al coneixement de la proteïna NGF, estimuladora del 
creixement de les fibres nervioses. La identificació de 
la seqüència dels aminoàcids de la NGF arribà  20 anys 
després, el 1971. Els treballs de Montalcini i Cohen van 
servir per descobrir que les cèl·lules només comencen 
a reproduir-se quan reben l’ordre de fer-ho i junts van 
comprovar que aquestes substancies actuen gràcies 
a uns receptors de membrana cel·lular que catalitzen 
la fosforilització de les proteïnes, el que provoca la 
producció d’ADN  i consecutivament el procés de divisió 
cel·lular.

La vinguda de Rita Montalccini a Sabadell l’any 
2005 i la seva relació amb l’Acadèmia

Va ser quan la vaig conèixer personalment. Em 
va deixar corpresa el contrast entre un cos minúscul i 
fràgil, encorbat, arronsat i arrugat que pràcticament 
no veia res fins el punt que per utilitzar internet que 
l’entusiasmava i es servia de la vista de la seva secretària 
personal, Giuseppina,  que la va acompanyar. Però al 
darrere hi havia  una ment potent, extraordinàriament 
lúcida amb una vitalitat envejable i una gran passió per 
la ciència. 

Els presentaré ara unes poques fotografies fetes 
a Sabadell el dia que amb el President d’aquesta 
Acadèmia vaig tenir l’honor de dinar al seu costat. En 
aquell dinar també hi havia el nostre estimat Moisès 
Broggi

El mateix dia se li lliurà el diploma com a Acadèmica 
d’Honor de la RAMC. També ens va sorprendre  l’energia 
amb que parlava

El seu interès perquè els que havien hagut de 
marxar, com feu ella, tornessin a Europa

Quan va complir 100 anys,  a Itàlia li van retre una 
gran homenatge on assistiren polítics i científics en 
el marc d’un Congrés  sobre la salut del cervell i les 
malalties. Allí la ministra d’Educació va anunciar que 
el govern italià dedicaria 500.000 euros al centre de 
recerca fundat per Montalcini: European Brain Research 
Institute i un fons de sis milions per un programa 
contra la fuga de cervells dedicat a la científica. Ella 
va expressar públicament el seu desig de que gràcies 
a aquests programes podessin tornar a Itàlia molts 
talents que es van haver de traslladar  a altres països 
per falta de recursos i va dir que el somni de la seva vida 
era oferir als joves la possibilitat de tornar a Itàlia com 
havia fet ella.  

Final:
 Rita Levi Montalcini va dir que el que el millor que 

havia fet en aquesta vida era ajudar els altres. Es va 
entregar totalment a la ciència i als demés. Va millorar 
la situació de la dona i dels més desfavorits en el tercer 
món. La seva ideologia fou la que va anar sorgint al 
llarg del segle XX: una fe total en la ciència i en les 
possibilitats sense límit del cervell humà en el que té de 
més cognitiu.  Avui els que continuem vivint en el segle 
XXI potser dubtem més de que la ciència ens arribi a 
resoldre totalment el sentit de la nostra existència. Però 
segueixo valorant i admirant molt aquesta dona  que 
no va passar en va per aquest món sinó que l’ha deixat  
millor que no el va trobar.

Edelmira Domènech i Llaberia
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MANUEL CAMPS CLEMENTE (1920-2013).
Lluís Guerrero Sala

Manuel Camps ha estat metge rural, historiador i 
erudit. Nat a Maials (el Segrià), el 19 de febrer de 1920, 
fill de pare metge, que havia exercit a Castejón de 
Valdejasa, a Maials, a Lleida i, quasi sempre, a Vilanova 
de la Barca (el Segrià). El Dr. Camps ha tingut quatre 
germans, dels quals un veterinari. 

Cursa estudis primaris al Liceu Escolar de Lleida i 
batxillerat a l’Institut de la capital de la Terra Ferma. 
Mentre cursa sisè de batxillerat viu l’esclat de la guerra 
civil, que l’obliga, amb la seva família, a deixar la casa 
de Vilanova i a anar a viure a una cova del terme, fins 
el 1938. Aleshores la seva lleva s’incorpora a files per 
anar al front, però metges amics del pare fan que se’l 
declari inútil a causa d’una pleuresia tuberculosa que 
havia contret uns anys enrere i se’n va a viure a Albagés 
(les Garrigues), on el seu pare exercia temporalment. 
Empresonat a Lleida i Saragossa, ingressa al camp de 
concentració de Puebla del Caramiñal (la Corunya). 
Acabada la guerra civil, fa el soldat i li fan repetir el sisè 
de batxillerat amb el nou pla d’estudis franquista.

 
Tot seguit inicia la carrera de medicina a la 

Universitat de Saragossa, on cursa els primers anys i el 
1941 aconsegueix el títol de Practicant, el què li permet 
col·laborar al seu sosteniment. Pel mateix motiu, també 
fa de veterinari amateur a Vilanova. Mentre, adquireix 
experiència clínica al costat del seu pare, sobretot en 
obstetrícia i traumatologia. Es llicencia a la Universitat 
de Barcelona l’any 1946. 

Acabada la carrera va a exercir a la Portella (el 
Segrià), des d’on col·labora amb el seu pare i hi 
emmalalteix durant un temps. En aquella època es 
desplaça a cavall o amb bicicleta. L’any 1951 s’instal·la a 
Alcarràs (el Segrià), un poble petit a deu quilòmetres de 
Lleida, on fa de metge lliure i on exercirà fins la jubilació. 
Allà es desenvolupa i aconsegueix fama com a metge 
rural, traumatòleg i obstetre; també fa cirurgia menor. 
Assisteix quasi tots els parts durant vint anys, fins i tot 
els quatre de la seva esposa Josepa Surroca i Rosell, 
amb qui s’havia casat el 1946. Des del principi disposa 
de Raigs X i microscopi, de molts ànims per treballar 

365 dies l’any, sense vacances, i d’una moto per anar 
per les masies del terme d’Alcarràs i d’altres de la vora, 
quan se’l reclama. La sobrededicació pròpia d’aquest 
metge rural es manté malgrat el desenvolupament del 
Seguro Obligatorio de Enfermedad, però es comença a 
racionalitzar a partir de l’extensió de la Seguretat Social 
Agrària a mitjan dels anys setanta, quan l’estructura 
permet les primeres derivacions cap a Lleida de 
determinats actes mèdics, sobretot els d’àmbit 
especialitzat. 

El seu lliurament a altri comprèn també els 
companys de professió, per la qual cosa col·labora 
intensament amb el Col·legi Oficial de Metges de Lleida, 
i és, durant molts anys, president de la Junta Comarcal 
del Segrià i vocal representant dels metges rurals a la 
Junta de Govern de la demarcació. També és membre 
de la Comissió Deontològica, del consell de redacció 
del Butlletí Mèdic, compromissari de Mutual Mèdica i 
altres càrrecs relacionats amb la professió.

La medicina omple la major part de la vida del 
Dr. Camps, però no tota. Home de gran cultura, és un 
erudit i un estudiós de la història. En els anys seixanta i 
setanta du a terme molta prospecció arqueològica per 
les conques baixes del Segre i del Cinca amb destacats 
i reconeguts aficionats de l’època com Rodrigo Pita 
Mercè, Lluís Díaz-Coronel Montull i el meu pare Antoni 
Guerrero Uriarte. Jo els acompanyava i fruïa d’allò 
més, es succeeixen les visites a Butsènit de Lleida; al 
Romeral d’Albesa; l’àrea del Cogul a les Garrigues; 
Gebut, a Soses; Bovalar, les Roques de Sant Formatge i 
les terrasses fluvials a Seròs; vil·la Fortunatus, el Puntal 
i el Pilaret de Santa Quitèria, a Fraga; a jaciments de 
la Granja d’Escarp i Mequinença, i molts altres llocs 
d’aquells encontorns. En aquesta etapa d’impregnació 
vaig aprendre a admirar i a estimar aquest personatge 
que ha estat sempre un referent per a mi. Des de l’any 
1969 presideix la delegació de Lleida de l’Associació 
d’Amics dels Castells.

Ben aviat la medicina i la història es troben, 
confluint en la figura inquietant i suggeridora de 
l’ídol prehistòric de Puig Pelegrí,  que ell descobreix, 
i comença la seva llarga trajectòria com a historiador 
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de la medicina. A mitjan dels anys setanta es produeix 
aquesta afortunada conjunció i participa en el II 
Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Després 
seguirien el Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua 
Catalana de Perpinyà (1976),  el VI Congreso Español 
de Historia de la Medicina (Barcelona, 1979) i molts 
més. Des d’aleshores intensifica la seva recerca i 
produeix una extensa obra historicomèdica, la major 
part d’ella compartida amb el seu fill Manuel Camps 
i Surroca. Publica prop d’una desena de llibres i una 
gran quantitat d’articles, ponències i comunicacions 
de congressos que, per raons d’espai, no puc detallar. 
Una bona part són recerques dels segles XIV al XVII, 
entre la Baixa Edat Mitjana i la primera meitat de l’Edat 
Moderna, una època poc fàcil d’investigar i de major 
mèrit, que precisa amplis coneixements i perseverança. 
És secretari de la comissió organitzadora local del III 
Congrés d’Història de la Medicina Catalana, que es 
celebra a Lleida i Cervera l’any 1981 i, posteriorment, 
l’any 1998 presideix el X Congrés, que té lloc a Lleida i 
Alcarràs, on rep un càlid reconeixement. 

Cal destacar d’una forma especial l’obra “Aspectes 
sanitaris de l’arxiu de Sant Joan de Lleida” (1985), 
que inicia una nova forma d’abordar els estudis 
historicomèdics de l’Edad Moderna a Catalunya a partir 
dels arxius parroquials, que ha donat peu a la creació 
d’una cinquantena de tesis doctorals.

Després d’una llarga etapa d’estudis i documentació, 
entre els anys 1990 i 2004 publica una sèrie de llibres 
d’història local de pobles del Segrià: de Vilanova de 
la Barca (1990), Alcarràs (1990), Torrefarrera (1996), 
novament Alcarràs (2003), un altre sobre Vilanova de 
la Barca (2003) i Soses (2004). Aquestes obres palesen 
el seu interès per la història, tradicions, costums i 
patrimoni cultural. 

Menció a part mereixen el llibre “Orígens i evolució 
del Col·legi Oficial de Metges  de Lleida” (2003) i la seva 
col·laboració en el “Dictionnaire des Pyrenées” (1999). 

Els mèrits indiscutibles del doctor Manuel Camps 

fan que la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona –
avui de Catalunya- el nomeni acadèmic corresponent 
l’any 1994 i l’assigni a la secció sisena. 

L’afany de superació del Dr. Camps el du a fer 
el doctorat, ja jubilat i octogenari. Es doctora a la 
Universitat de Barcelona l’any 2001 amb la tesi “Anàlisi 
dels aspectes mèdics de la mort violenta a Lleida a la 
Baixa Edat Mitjana”, que es publica en dos volums els 
anys 2001 i 2002.

El Dr. Manuel Camps i Clemente és un paradigma de 
la medicina rural del nostre país i un membre avançat 
de la seva intel·lectualitat. Per aquest motiu, el Consell 
de Col·legis de Metges de Catalunya li dedica l’any 2002 
un fascicle biogràfic de “Memòria de la professió”, en 
el què resplendeix amb tota la seva magnitud, amb la 
seva trajectòria i anecdotari. Ens permetem recomanar 
la seva lectura.

El Dr. Camps deixa un testimoni molt més rellevant 
que la seva obra, honors i distincions. Ell, fill de metge, 
i la seva esposa, tenen quatre fills, dels quals tres són 
metges i una infermera. Un és Manuel Camps Surroca, 
acadèmic numerari d’aquesta Reial Acadèmia i un dels 
més importants historiadors actuals de la medicina, 
casat amb Cristina, metgessa, com també ho és la 
filla d’ambdós, la Blau; una altra filla és la Dolors, 
metgessa casada amb un metge; altra, la Meritxell, 
també metgessa, i, finalment, la Carme, infermera. Una 
cada vegada més extensa nissaga sanitària que ja va 
per la quarta generació i a la què desitgem una llarga 
persistència en el temps.

Les xacres de la vellesa i un seguit de problemes 
de salut, el duen al seu traspàs, a Vilanova de la Barca, 
el 15 de juny de 2013. En l’ofici funeral és acompanyat 
en una gran manifestació de dol de la família, amics 
i companys; també una gran quantitat de pacients 
s’acomiaden del metge de capçalera càlid i proper, i 
altres ho fan del savi local. Tantus labor non sit cassus.  

Lluís Guerrero Sala
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1883. PROPOSTA DE TRANSVASAMENT DE L’AIGUA DE LA NOGUERA 
PALLARESA A BARCELONA. INFORME DE L’ACADÈMIA DE MEDICINA. 

Papers de l’Arxiu

Jacint Corbella i Corbella,  Acadèmic numerari. 
Angels Gallegos i Paniello i Marc Xifró i Collsamata. Arxiu RAMC. 

Introducció

El subministrament d’aigua potable ha estat un 
problema freqüent en el creixement d’algunes ciutats, 
que no tenien un abast proper suficient. Aquest ha estat 
el cas de Barcelona que, al llarg dels segles, ha hagut de 
recórrer a fonts diverses, cada vegada més llunyanes.  

En temps històrics  Barcelona s’ha abastit  de les 
aigües properes que baixaven de les torrenteres des 
de la serra de Collserola. Més tard, ja a l’edat mitjana, 
va ser important l’abastiment a partir de la conca del 
Besòs, des de Moncada, amb la construcció d’un rec 
important, el rec Comtal.  El Llobregat també ha estat 
font d’abastiment. 

A meitat del segle XIX, quan Barcelona creixia 
en nombre d’habitants i en necessitats per la 
industrialització, es plantejava de manera bastant 
aguda la possibilitat de manca suficient d’aigua, a més 
de la qualitat discutible.  La companyia d’aigües de 
Dosrius tenia una perspectiva insuficient. Trencades ja 
les muralles, i amb les necessitats també dels pobles 
del pla (que començaren a ser annexionats el 1897) hi 
hagué alguns projectes. 

Un d’ells, poc conegut, és la possibilitat de portar 
aigua des de la conca de la Noguera Pallaresa.  Hi ha un 
projecte, presentat a l’Acadèmia de Medicina, per a ser 
informat l’any 1883. La documentació d’arxiu consta de 
set documents: Arxiu RAMC, 1883, lligall 63, documents 
112 a 118. 

No tots tenen el mateix interès. Alguns són 
estrictament oficis de tramesa, però cal destacar-ne 
dos; el que explica la composició de l’aigua i el que 
recull el dictamen de la Secció d’Higiene Pública,  de 
data 10 de novembre de 1883. (document 117 del lligall 
esmentat).  

El contingut del dictamen

Es tracta d’un document relativament breu  (amb 
tot és el més extens de tots els d’aquest expedient).  La 
seva extensió és de 3592 caràcters, amb 762 paraules.  
En diferents paràgrafs, tots ells breus, analitza o 
qualifica directament els punts més importants. 

1. La importància del tema. Ja directament des 
del començament assenyala: “La sección de Higiene 
Pública informa   hoy acerca de un proyecto de gran 
importancia”. El qualifica com a “cuestión de vital 
interés”.  

2. El tema concret. Es tracta de fer arribar aigua 
potable, en gran quantitat, en principi suficient, a 
Barcelona, i els pobles dels voltants, procedent del riu 
Noguera Pallaresa. És a dir un origen directe des del 
Pirineu. 

3. Un problema existent i no resolt.   Es diu 
concretament: “Barcelona, cuyos habitantes aumentan 
en número no tiene hoy el caudal de aguas suficiente 
para sus necesidades”... Assenyala la manca de previsió: 
“tan poco cuidado hubo en anticiparse a las exigencias 
de la población”... “muchos servicios públicos resultan 
mezquinos hasta el extremo de ser deficiente”. Acaba: 
“Una sola frase sintetiza el estado presente de la 
situación: es deplorable”

4. Hi ha una proposta. L’Acadèmia no solament 
recull la proposta sinó que “más que dar informe  hace 
votos porque pronto sea un hecho la llegada del nuevo 
caudal de aguas”

5. Viabilitat del projecte . Finalment remarca 
també que és un projecte plausible, que assegura un 
subministrament abundant. El preu és també favorable. 
Les anàlisis són correctes. I en conjunt l’informe és ben 
positiu. 

Signen l’informe, A data 10 de novembre de 1883, 
els membres de la comissió, els acadèmics doctors: 
Joan Roquer i Torrents, Ignasi Valentí i Vivó, Simó Bofill 
i Nonell, Laureà Aumatell i Rafael Rodríguez Méndez. 
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Comentari. 
 
Es tracta d’un document important, poc conegut, 

que demostra d’una banda la necessitat que tenia 
Barcelona, ciutat en creixement, d’un subministrament 
d’aigua que fós suficient en quantitat, si més no per 
una durada llarga de temps, i en bones condicions de 
seguretat, qualitat i de preu. La posició de l’Acadèmia 
és oberta en aquest sentit i afavoreix el progrés de 
la ciutat.  Les baralles que hi hagué ran de l’epidèmia 
de febre tifoïde de 1914, demostren d’una banda la 
utilitat de la proposta, i d’altra la correcta previsió de 
l’Acadèmia. 

Annex

Arxiu RAMC / 1883 lligall  doc. 117

ACADEMIA DE MEDICINA Y CiRUGÍA
Sección de Higiene publica

Ilustre Señor

 La sección de Higiene pública informa hoy acerca de 
un proyecto de gran importancia.
 Se trata de dar Dictamen en una cuestión de vital 
interés, representada por la traída de aguas potables en gran 
cantidad a Barcelona desde el rio Noguera Pallaresa y que 
ha de difundirse también por los pueblos inmediatos. Este 
Dictamen ha sido pedido por Don Gabriel Fauza en su nombre 
y en el de tres consocios más.
 Si hubiese la sección de tratar de puntos discutibles, 
entraría cumpliendo con su deber y con su conciencia en todos 
los detalles necesarios para depurar la verdad y dar como 
conclusión lo que resultase de juicios más o menos laboriosos. 
Pero no es esto en el asunto que la ocupa la abundancia de 
datos es superflua porque la verdad se presenta por sí misma.
 La enumeración de lo que piensa esta sección es 
muy sencilla.
 Barcelona, cuyos habitantes aumentan 
prodigiosamente en número, no tiene hoy el caudal de 
aguas suficiente para sus necesidades. Tan rápido ha sido 
su crecimiento y tan poco cuidado hubo en anticiparse a las 
exigencias de la población existente ó á lo menos en irlas 
satisfaciendo a medida que se presentaran, que muchos 
servicios públicos, si pudieron bastar en otros tiempos, hoy 
resultan mezquinos hasta el extremo de ser deficientes.
 Una de las exigencias más imperiosas es sin duda 
el abastecimiento de aguas, que se sirven para bebida, para 
los usos domésticos, para la limpieza corporal, para la de la 
vía pública, para el arrastre de las materias de las cloacas 
y demás conductos de aguas sucias, para el ornato público, 
para los riegos, para las industrias, para los incendios, etc.

 No quiere la sección decir en toda su desnudez y 
al menudeo lo que hoy ocurre en estas materias. Una sola 
frase sintetisa el estado presente: la situación es deplorable. 
Y porque así se creyó y se cree, se han hecho varias tentativas 
más o menos fructuosas para remediar el actual orden 
de cosas. A pesar de ellas, el problema no está resuelto, y 
Barcelona sigue careciendo de mucha y buena agua.
 Aun sigue vivísima la necesidad y aun debe 
remediarse pues ni basta lo hecho, ni aun que bastase es 
racional no excederse del límite, aquí en donde la abundancia 
no daña.
 Como estos hechos son tan evidentes la Sección, 
más que dar informe, hace votos porque pronto sea un hecho 
la llegada del nuevo caudal de aguas.
 Pudiera haber algún reparo, no en la cantidad, que 
esta y más no huelga sino en la composición del líquido. 
Ni en esto hay que objetar. El análisis hecho por persona 
competente, revela un agua de buenas condiciones, y si bien 
es cierto que no es el tipo que rigurosamente exije la Higiene, 
tipo, dicho sea de paso, dificilísimo de hallar en las aguas 
naturales, se parece mucho á él, y por lo mismo, en principio, 
y juzgando á priori es un agua potable.
 Si tratamos ahora de comparar este agua con 
las usadas en otros puntos, es cuando menos tan buena 
como ellas, y tal vez mejor, si hablamos en general. Si la 
comparación se hace con las que actualmente surten á 
Barcelona, la opinión es aun más favorable, pues así lo 
expresan los análisis tanto cuantitativos como cualitativos, y 
así lo atestiguan los procedimientos hidrotimétricos, si quiera 
estos no den conocimientos tan precisos como se han de 
menester; y  como dan los antes enunciados.
 Si, pues, en Barcelona hace falta agua; si no abundan 
las de buena calidad, y las del Noguera Pallaresa aumentan 
el abastecimiento y llenan la urbe y saturan los individuos, 
sin que se vea en principio ninguna acción maléfica por 
lo que hace a la cantidad y a la calidad de las sustancias 
que contiene, y que aun han de ser menos abundantes al 
llegar al domicilio privado, el proyecto de los  Sres. Faura 
y consocios es verdaderamente plausible y merece el  más 
feliz y rápido termino, si como es de esperar, llegan á la urbe 
convenientemente analizadas y por tanto sin materias que 
las hagan desmerecer.
 Por lo expuesto se verá que la sección se interesa 
vivamente por este asunto, y que si hace votos por el buen 
éxito, está en armonía con las peticiones de su conciencia y 
tiene en mucho la carestía que se siente en Barcelona.

 Barcelona 10 de noviembre de 1883

Juan Roquer y Torrents
Ignacio Valentí y Vivó
Simón Bofill y Nonell
Laureano Aumatell
Rafael Rodríguez Méndez

Jacint Corbella i Corbella, Angels Gallegos i Paniello i Marc Xifró i Collsamata.



Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 28, número 4, Octubre - Desembre 2013 - ISSN: 1133-32866 169Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 28, número 4, Octubre - Desembre 2013 - ISSN: 1133-32866 

Jacint Corbella
Acadèmic numerari RAMC. Institut d’Estudis Catalans. 

Introducció

Michel de Nostredame, (escrit sovint Nôtredame)  
(1503-1566), fou un metge del segle XVI, que va viure 
i fer la seva activitat gairebé sempre a la Provença, on 
va néixer i morir, o en altres terres d’Occitània, i amb 
algunes sortides relativament curtes a altres llocs, 
principalment la cort de París.  La seva obra estrictament 
mèdica no és pas massa important, però en canvi és un 
dels personatges més coneguts entre els metges del 
seu temps. Això és degut a la valoració dels seus escrits 
de caràcter principalment astrològic i profètic, que van 
tenir un gran ressò. És més conegut amb el nom de 
Nostradamus.  

Aquests escrits són sovint poc clars en la seva 
redacció, amb un cert obscurantisme, en part  sembla 
que intencionat.  Quan ja tenia gairebé cinquanta anys 
va començar a publicar uns Almanachs, en impressió  
de poca qualitat, i tiratge molt llarg,  que van tenir una 
gran difusió en el medi popular, poc il·lustrat, però 
creient en les prediccions. Sortien gairebé cada any,  fins 
a la mort de l’autor, i se n’han conservat relativament  
pocs dels molts milers que van imprimir-se. També és 
autor d’algun altre tipus d’obres, entre elles un tractat 
de confitures, que va ser bastant conegut. 

La literatura sobre Nostradamus, pel seu aspecte 
de predictor del futur, és molt àmplia. Deriva sovint per 
caires de l’astrologia. Pràcticament no té res a veure 
amb la medicina. A més i ha un gran espai de llegenda 
en la descripció de la seva vida, i avui és un personatge 
de primer ordre, des de certs punts de vista, i bastant 
conegut en la història del món i la cultura del segle XVI. 

Però al costat d’això hi ha el metge, tasca en la que 
es va guanyar la vida durant molts anys. En aquests 
article s’intenta explicar el mínim coneixement que 
sembla segur en la seva obra, assistencial i escrita com 
a metge. I es  deixen fora, a banda d’alguna al·lusió 
breu,   les anàlisis d’altres parts de la seva obra.

Dades biogràfiques

Va néixer a Saint-Rémy-de-Provence, el 14 de 
desembre de 1503. Aquest és un poblet petit de l’actual 
departament de  les “Bouches-du-Rhone”, que té per 
capital Marsella,   a la Provença. En el seu districte hi 
ha “Les Baux de Provence”, amb mines importants 
de bauxita, mineral bàsic en l’obtenció d’alumini.  Per 
la seva vida, naixença i mort, va ser un home dels 
voltants de Marsella.  El seu pare, dit sovint “Jaume” 
de Nostredame,  tenia funcions administratives, com 
un notari.  

Va morir, el 2 de juliol de 1566, quan tenia seixanta-
dos anys,  a Salon-de-Provence, ciutat del mateix 
departament, on va viure pràcticament els seus últims 
vint anys, des del seu segon matrimoni, i on va treballar 
com a metge. Allà hi ha un museu i un cert culte, entre 
ideològic i turístic,  a la seva memòria. 

Sembla ser que era de família d’origen jueu 
convers, de vàries generacions. Però la discriminació 
seguia activa en el seu temps, que coincideix cap el 
final amb les guerres de religió del segle XVI a França.  
S’ha especulat amb els antecedents mèdics de la seva 
família, des d’explicacions més aviat llegendàries, al 
coneixement cert que algun besavi, seu,  Jean-de-Saint-
Rémy,  va ser metge, d’exercici pràctic. 

L’any 1518, quan tenia gairebé quinze anys, 
l’envien a Avinyó, on hi ha una germana del seu pare, 
per continuar estudis, i el 1521 és batxiller o “mestre 
en arts”.     Després vol fer medicina a Montpeller.  En 
aquest període hi ha una certa confusió en els papers.  
Són anys de pesta. Nostredame havia fet activitat com 
a herboritzador,  practicant de la  “pharmaceutrie”, 
estudiant les herbes i els medicaments simples.  S’ha 
dit que haver practicat la  farmàcia era incompatible 
amb els estudis de medicina. 

Sobre la seva inscripció a Montpeller com estudiant 
de medicina hi ha una certa polèmica. Sembla que es 
matriculà el 1521; probablement s’anul·là aquesta 

Michel de Nostredame (1503-1566), metge provençal. 

Medicina d’Occitània
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inscripció, pels antecedents de farmàcia. Després 
fou readmès.  En tot cas el 1529 fou reinscrit, el 23 
d’octubre de 1529. Així  Louis Dulieu, màxima autoritat 
de la historia de medicina de Montpeller, ho dona per 
bo i aporta la fotografia del registre de matrícula.  

Segueixen uns anys en que se sap poc d’ell.  Potser 
tingui dificultats ideològiques. Sembla que hi ha una 
enquesta de la inquisició de Tolosa. Es va instal·lar a 
Agen, a la riba de la Garona, prop de on es casà.  Feia 
de metge, va tenir dos fills i la seva dona va morir. Ell 
va deixar la ciutat cap el 1538 i se’l troba documentat 
a Bordeus i altres ciutats. Ell mateix explica que va 
practicar la medicina a les ciutats de Bordeus, Tolosa, 
Narbona i Carcassona, on tracta el bisbe Amadeu de Foix. 
Tot en terres d’Occitània: és en principi un “itinerant” a 
Occitània.  Té bones relacions amb farmacèutics.  Torna 
després a la regió del Roine, i està a diverses ciutats: 
Marsella, cap el 1544, Valence, Vienne. Potser un petit 
intermedi a la Lorena. El 1546 passa una temporada 
llarga a Aix-en-Provence, on hi ha pesta. El 1547 està 
documentat a Lyon. i aquest any arriba a Salon, on es 
fixarà. 

A Salon ja s’hi queda, tot i algunes sortides. Es 
casa amb una viuda jove, Anna Ponsard, amb la qui 
tindrà sis fills i s’estabilitza.   Exerceix com a metge. 
També fabrica ungüents i productes de bellesa, els ven 
i difon un llibre que té un cert interès :  és el « Traité 
des Fardements et Confitures » .  A partir de 1555 es 
coneixen reimpressions bastant continuades 

Va pel nord d’Itàlia, sembla que va estar a Venècia, 
Milà i Gènova. Però ja es cuidarà més de l’Almanach i 
els Pronòstic per cada any. Sembla que el primer fou 
de 1549, la « Pronostication pour l’an 1550 ». Ja s’ha 
dit que dels primers no es conserva gairebé cap edició 
original. Després vénen les « Centuries » que són les 
que a la llarga li han donat la gran fama, i aquí només 
s’esmenten.  La seva anàlisi dóna per a molt més que 
l’estudi de tota la resta d’obra de Nostradamus.

Queda encara un aspecte mèdic, que no es pot 
oblidar, tot i que és  bastant tardà en la seva vida. Quan 
ja té prou fama, en realitat no com a metge sinó com 
a predictor, profeta si es vol, atrau l’atenció de la cor 
reial, en concret sembla que de Caterina de Mèdicis,  
reina, casada amb Henri II i mare de tres reis. L’estiu 
de 1555 se sap que Nostradamus és a París.  La fama 
de Nostradamus és gran, però les enveges també, i en 
alguns aspectes la crítica que va fins a la difamació i el 
descrèdit. Per altra banda la  relació amb la família reial 
es manté. Margarida de Savoia, germana del rei, Henri 
II, el visita en un viatge que fa a la Provença.  També la 
pròpia Caterina de Medicis, i el rei Charles IX, van estar 
a Salon-de-Provence l’octubre de 1564. 

Algun temps abans també s’havien produït  
problemes d’agitació social, causats  en bona part per 
les lluites religioses. La que se’n va dir « révolte des 
Cabans », el 1560, en que la majoria catòlica, popular, 
va anar en contra dels nobles i burgesos, més propers al 
calvinisme, als « hugonots », va fer  que Nostradamus, 
potser  sospitós de simpaties calvinistes, s’hagués de 
preocupar. 

Inscripció de Michel Nostredame com a alumne de la Facul-
tat de Medicina de Montpellier

Jacint Corbella 
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Vida Acadèmica

Aprovació del reglament de la RAMC adaptat als nous 
Estatuts. Va tenir lloc en el ple del 15 d’octubre. 

Modificació de càrrecs de la Junta Directiva. A partir 
del ple del mes d’octubre, el Dr. Josep Carreras ha 
passat a cobrir les funcions de Vicesecretari i el Dr. Jordi 
Palés les de Secretari General. 

Ingrés d’Acadèmics. En aquest trimestre s’ha formalitzat 
l’acte d’ingrés dels acadèmics doctors: 
- Celestino Rey-Joly i Barroso, com a numerari de la 
secció segona, el dia 13 d’octubre de 2013
- Juan Carlos Garcia-Valdecasas i Salgado, com a 
numerari de  la secció tercera, el dia 27 d’octubre de 
2013
- Com a acadèmics corresponents, el dia 1 d’octubre 
de 2013, els doctors:  Manuel  Armengol i Carrasco, 
professor de Cirurgia de la UAB (Unitat docent de la Vall 
d’Hebron) per la secció  tercera; i Virgínia Novel i Martí,  
professora de l’Escola de Podologia de la UB (unitat 
docent de Bellvitge), per la secció quarta. 
- Com a acadèmics corresponents estrangers, el dia 29 
d’otubre de 2013: els doctors  Pierre Laforgue, de la 
universitat de Lille, i Paolo Menghini, de la universitat 
de Pavia, ambdós professors d’odontologia
 El dia 19 de novembre de 2013, recepció dels acadèmics 
corresponents doctors Francisco  Camacho Martínez, de 
la universitat de Sevilla, i Carlos Ferrándiz Foraster, de 
la UAB (Hospital Germans Trias de Badalona), ambdós 
professors de Dermatologia. .  

Convocatòria de noves places d’acadèmic. En el ple 
del mes d’octubre es acordar la convocatòria de quatre 
noves places de membres numeraris.  Dues per a la 
secció de medicina i altres dues per a la de cirurgia, 
que eren les que tenien més places vacants pel pas a 
acadèmics emèrits.  També es va acordar convocar 
deu places d’acadèmics corresponents: dues per a 
cadascuna de les quatre seccions i una per a membres 
afins i una altra per acadèmics amb residència fora de 
l’àrea sanitària de Barcelona. 

Sessions conjuntes. El 22 d’octubre de 2013, segona 
sessió conjunta amb el COMB, en ocasió del centenari 
de la mort de la doctora Dolors Aleu;  i el 3 de desembre 
de 2013 sessió conjunta amb la Societat Catalana de 
Pediatria, sobre el tema “El valor de les vacunes en el 
segle XXI”. 

Sessió solemne, “In memoriam”. Va tenir lloc el dia 5 
de novembre, en recordança dels acadèmics doctors:  
Josep M. Massons, Moisès Broggi, Rafael Esteve de 
Miguel,  Rita Levi Montalcini, Manuel Camps i Clemente, 
Oriol Casassas i Simó i Lluís Daufí i Moreso. 

Amics de la Fundació Pere Virgili (FPV). La Fundació 
vol agrair als membres de l’Acadèmia que, en una 
etapa particularment difícil de la institució des 
del punt de vista econòmic, han contribuït al seu 
sosteniment durant l’any 2013, ajudant a la publicació 
de la  revista.   Moltes gràcies als acadèmics, numeraris 
i corresponents, doctors: 

Rogeli Armengol i Millans;  Miquel Àngel Asenjo de Sebastián;  
Josep L. Ausín i Hervella;  Joaquim Barraquer i Moner;  
Antoni Bayés de Luna;  Josep A. Bombí i Latorre;  Francesc 
X. Buqueras i Bach;  Josep M. Calbet i Camarasa;  Joaquim 
Callabed i Carracedo; Ramon Calsapeu i Cantó;  Àngels 
Calvo i Torras;  Josefa Canals i Sans;  Francesc Cardellach i 
López; Antoni Cardesa i Garcia; Josep Carreras i Barnés; 
Josep Carriere i Pons; Antoni Castells i Rodellas; Agustí 
Codina i Puiggròs; Jacint Corbella i Corbella; Francesc de B. 
Corcóstegui i Guraya; Pere Costa i Batllori; Santiago Dexeus 
i Trias de Bes; Edelmira Domènech i Llaberia; Mercè Durfort 
i Coll; Ramon Espasa i Oliver; Josep Esteve i Soler; Maria 
Rosa Fenoll i Brunet; Alfons Fernández i Sabaté; Laureano 
Fernández-Cruz i Pérez; Gabriel Ferraté i Pascual, Josep M. 
Forcada i Casanovas; Francesc X. Forn i Dalmau; Màrius Foz 
i Sala, Antoni Gallardo i Ballart; Joan Gené i Badia; Josep 
M. Gil-Vernet i Vila; Francesc Gonzàlez i Compte; Jesús 
Gonzàlez Merlo; Lluís Guerrero i Sala; Angel Hernàndez i 
Cardona; Carles Hervàs i Puyal;  Miquel Àngel Hueso i Val;  
Emili Huguet i Ràmia, Emili; Xavier Iglesias i Guiu;  Francesc  
Jané i Carrencà; Pere Lacasta i Mussons;  José Manuel López 
Gómez;  Margarida  Luna i Descalzo; Eudald  Maideu i Puig; 
Josep L. Martí i Vilalta;   Lluís Masana i Marín: Ferran Mascaró 
i Ballester; Josep M. Mascaró i Ballester;  Romà Massot i 
Punyet; Anastasio Montesinos i Baillo; Lluís Morales i Fochs; 
Juli de Nadal i Caparà; Jordi Obiols i Llandrich;  Jordi  Palés 
i Argullós; Pere Pardo  i Peret; Eulàlia Planas i Domingo; 
Francesc Puchal i Mas; Joan  Rodés i Teixidor; Maria de la 
O Rodríguez López;  Domingo Ruano Gil;  Ferran  Sabaté i 
Casellas; Lluís Salleras i Sanmartí; Manuel Sarró i Palau; 
Jordi  Setoain i Quinquer;  Guillem Simón i Castellví; Josep 
M.  Simón i Tor; Francesc Solé i Balcells;  Josep M.  Tomás 
i Cabot; Joaquim Tornos i Mas; Begonya Torres i Gallardo; 
Josep  Traserra i Parareda; Pau Umbert i Millet; Joan Uriach 
i Marsal; Josep M. Ustrell i Torrent, Miquel  Vilardell i Tarrés; 
Joan Viñas i Salas;  Jordi  Vives i Puiggròs, Jordi; Soledat 
Woesner i Casas, Soledat;  Miquel Ylla-Català i Genís.  
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Iconografia de l’ Acadèmia

Timbre utilitzat per la secretaria de l’Acadèmia l’any 1855.  Es pot veure que no porta 
el títol de “Real”, tot i que és en ple regnat d’Isabel II. També que en l’escut hi ha les 
referències de Castella i de Lleó, de Granada i les flors de lis borbòniques. Però no hi ha ni 
les barres d’Aragó ni les cadenes de Navarra.  
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