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liderant recerques punteres
en aquest ¿mbit. un cop per
setmana, també visita al con-
sultori familiar de la plaga de
la Catedral de Vic

Acabat d'arribar a la pre-
siddncia de la Societat Cata-
lana de Cardiologia; Toni
Báyés yiu com "un honor'l
ocupar el cirrec que eI seu
pare va inaugurar aviat fari
40 anys. La SCC vá néixer
d'una anterior associació que
reunia cardidlegs iangiólegs
i que l'van acabar separant:
se perqué erenespecialitats
amb poques coses en comú",
e.xplica Antoni Bayés. Amb el
temps; la Societat de Cardio-
logiaha consolidat unpaper
central en l'ámbit de la salut
a Catalunyá i continua avan-
gant amb un triple o¡jectiu, .
com explica el nou presideni:
"Mantenir I'excól.lénria er :
I'assisténcia al malalt, for-

mar els nous especialistes i
vetllar per la recerca, i¡ue és
clau per al futur". El congrés
anual i la formació contínua
adleqada als especialistes són
dues dé les accions centrals
dq la SCC, que aplega ara
mateix uns 500 cardiblegs
d'árreu del país. Pare i fill
Baiyés avalen que Catalunya
"éb puntera" tant en recerca

.cotn en atenció a les cardi-
op3ties: "I cal que continui
essent-ho", afegeixen, perqué
els avanEos en eltractament
déiles malalties del cor són
led que més incideixen en la
millgra de les expectatives
i lá qualitatde vida. "En els
últims 30 anys, I'esperanEa
de vida se n'ha allargat 10 i
els avanEos en cardiologia
han aportát el 70% de les
condicions que ho han fet
possiblel', explica Antoni
Bayés citant estudis :'no
mQdics, sinó económics, de la
Universitat de Haruard"-

Per continuar ayaneant en
cardiologia, pare I f i l l  Bayés
qousideren clau la figura
del mecenatge privat pqr
Frrqanqar la recerca, q.ue ha
estatfonamental Der situar
paisos com els Estats.Lrnits;l
caf dava¡rt de la investigació
de referéncia. I e_n gquest
punt, Antoni Bayés considera
qué a Catalunya, "més qué r.
uniproblema de diners, hi ha
uniproblema de cultúra del
mdcenatgei'hi há empreses
i. párticulars que donen.perb
qué no volen que siguÍ dit,. .
quin s'hauriá de,fer, públic. ,
petqu¿ fossi& qie.cisamdnt;
l'ef,emple a ieguir".

.' A més de succeir el seu
pafe a la Societat Catalana :
de 9ardiologia, Toni Bay-
és també s'ha incorporat
redentment,' per votació dels
membres actius, a la Reial' 

. .
Acidémia de les Ciéricies.
MQdiques, oi també compar-
tirá lloc amb ell. La nissaga,
doncs, continua.'A casa sem-
prd hem.viscut una medicina
mqlt humanista". diu Toni
Baliés. I molt integrada, tam-
bé.iDe petits, els cinc fit ls
d'Antoni Bayés s'alternaven
andnt ¿m¡ ell a fetvisites. I
aixó també deixa petia.

- i

Conferéncia del cardibleg
Valentí Fuster, a la UVic. . . , i ,
-

t indri l loc a l 'Aula Magna i
EL e Nou és óbena a tothom. El cardi_
El cardióleg Valentí Fuster, dle! vigati Antoni Bayés de
d¡rector de I ' lnstitut Cardio- Luna fari la presentació'del
vascular de I 'Hospital Mount ponent.
Sinai de Nova York i director El doctor Fuster és una
general del Centre Nacional autoritar mundial en cr.
d'lnvestigacions Caidiovas- diologia i ha desenvoluoat
culars Carles | | I de Madrid, la major part de la seva tra-
ofereix aquest divendres a jectdria als Estats Units, on
les 5 de la tarda una confe: va tiaslladar-ie després de
réncia a la UVic, emmarcada -doctorar:se en Medicina,a,
en els actes de celebració del Barcelona. És doctor honoris
15é aniversari. La xeirada; de caris¿ per una trentan" á;uni
caricter divulgatiu i titulada versitats d,arreu del món-

Un relleu amb tot'el'co'
Toni Bayés, nou president de la Societat Catalana de Cardiologia, fundada pel seu pare

ü Í;1i:J:#::*"J,:lriff,"i iil,;:ffi:::i,*:xHii:*,
+qvier Bardole_r na generació s,hagi convertit cardidlegs: Antoni Bayés, ara
Es Írn cas únic al país, i segu- en president de la Societat ja jubilai-_perd no deicoá-
rament també a fora, que Catalana de Cardiologia nectat_ com a cap de servei
hi hagi cinc generacions (SCC) que el seu pare, a mit- de I'Hospital de iant pau de
de metges éh una mateixa jans dels setanta, va fundar. Barcelona, i Toni Bayés, amb
família que ha-gin exercit_ Els doctors Antoni Bayés de I" *atei*u."rpons"úiliiut
tots a],mateix lloc. També Luna i roni Bayés Genis són a lrHospital u;iversitari .

!1 i1!a1t cye gtlatre Aelq els protagonistes de l,últi- Cermans rrias i eu;oi áe
en moments diferents de la ma part d'aquesta hÍstória; Badalona (Can Ruti), des
hlstdria, hagin format part cmtinuant una tradició que d'on invesiiga la rejéneració
de la Reial Académia de les vincula la seva nissaga de de cél.lules áardíaqi"t..p",
ciéncies Médiques- I també metges a vic des de ñnali permetre donar.més i minor
es novetat, com passa des del segle XIX i que els ha vida als málalts,,- i on est)
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