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Discurs d’acollida del nou doctor honoris causa,  
Oriol Bonnín, al Claustre  

de la Universitat de les Illes Balears 
 

Llorenç Huguet, Rector de la UIB 

(Salutacions protocol·làries) 

 

Bon vespre i benvinguts a l’acte de major rang i honor acadèmic, el d’investidura de 
doctor honoris causa de la Universitat. Avui volem honorar l’eminent cardiòleg i cirurgià 
cardíac doctor Oriol Bonnín, com a reconeixement dels mèrits de la seva trajectòria 
professional però també personal. 

Davant el Claustre, i davant tots els amics que ens acompanyen, vull declarar l’honor 
que per a mi representa, tant en allò que és personal com institucionalment, donar la 
benvinguda al Claustre d’aquesta universitat a un mallorquí d’adopció que ha fet la seva 
tasca de metge cirurgià des del rigor científic i tècnic, amb la senzillesa que el  

caracteritza i la saviesa que hom li reconeix. Oriol Bonnín és un home que ha destacat 
per nombroses virtuts, moltes de les quals ja han estat glossades a la laudatio que li 
han dedicat tant la doctora Margalida Gili com el doctor Fèlix Grases, però vull afegir-
hi que el seu prestigi ens ha arribat lligat a la imatge d’un home d’una gran constància 
que, amb la seva tenacitat, ha aconseguit donar un impuls decisiu a la cirurgia cardíaca 
a Mallorca i, per extensió, a les Illes Balears amb cor, ulls, ment i mans coordinats 
sempre per millorar la salut dels seus pacients. 

Com a Rector de la Universitat, no dubt a classificar la tasca desenvolupada pel doctor 
Bonnín com a innovadora, alhora que he comprovat, i ho vull fer ressaltar, la gran 
vocació per transferir els seus coneixements i experiències a les persones que l’han 
envoltat en els diferents departaments hospitalaris on ha desenvolupat la seva mestria 
de cirurgià. Ho he comprovat amb el seu ajut i compromís en la creació de la Facultat 
de Medicina. 

Innovació i transferència són, avui, parts de la missió ineludible de la Universitat, que, 
juntament amb la docència i la recerca, des del coneixement adquirit i conreat, 
persegueixen la millora constant del benestar de la ciutadania.  

La incorporació del doctor Oriol Bonnín al Claustre, com a nou doctor honoris causa, és 
motiu d’orgull pel que significa de reconeixement als valors humans i científics de la 
seva llarga trajectòria en l’àmbit de la cardiologia, ja plena de distincions i, el que és 
més important, el total reconeixement social.  
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Un reconeixement, aquest, que he pogut copsar en el ressò mediàtic de la decisió 
unànime del seu nomenament per part del Consell de Govern. Les paraules, comentaris 
i emocions que he pogut sentir i percebre, en resum, destaquen la seva bonhomia i les 
seves «mans d’àngel», i principalment provenen d’aquells que senten que, 
precisament, gràcies a les seves mans han recobrat els batecs del seu cor i un nou alè 
per a la vida. En tots els casos, són paraules d’agraïment que voregen l’emoció i la 
devoció. 

En nom del Claustre de la Universitat de les Illes Balears, us agraesc haver acceptat 
formar-ne part. Un Claustre que us ha volgut honorar i vós honorau i enriquiu amb la 
vostra saviesa. 

Moltes gràcies 

 


