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Professió, cultura i societat  ·  Activitat col·legial

JOSEP ARIMANY,
comissionat de l’“Any Dr. Pere Mata”

 MIQUEL BRUGUERA, 
expresident del COMB. Director de la Unitat 

d’Estudis Acadèmics del COMB

Durant aquest any s’han 
celebrat múltiples actes 
en diverses institucions. 

La inauguració es va 
portar a terme a la seu 

del Col·legi Ofi cial de 
Metges de Barcelona, 

amb conferències sobre 
diversos aspectes de la 
polièdrica personalitat 
del doctor Pere Mata i 

Fontanet

El 2011, any commemoratiu del bicentenari 
del naixement del doctor Pere Mata

El COMB ha dedicat l’any 2011 al doctor Pere 
Mata i Fontanet, precursor del Cos Nacional 

de Metges Forenses, en el bicentenari del seu nai-
xement.

Metge, polític i escriptor, el doctor Pere Mata i 
Fontanet va néixer a Reus el 14 de juny de 1811. 
El seu pare, també metge i humanista notable, va 
enviar-lo a estudiar a Tarragona i, posteriorment, a 
Barcelona, on va cursar els estudis de medicina.

En el seu vessant artístic va cultivar la música, el 
dibuix i la literatura i va introduir la fotografi a al 
nostre país. Ja des que era estudiant va publicar po-
esia, novel·la i articles literaris i d’opinió política. 
Així mateix, va traduir múltiples obres durant el 
seu exili a París.

En l’àmbit polític era partidari entusiasta de la 
causa liberal i del progrés i va patir l’exili a França en 
dues ocasions. El 1837, durant el seu exili a Mont-
peller, va ser nomenat membre del Cercle Medical i 
de la Societat Medicoquirúrgica i va poder assistir a 
les clíniques dels professors Lallemant i Serré. Pos-
teriorment, a París, va poder assistir a la càtedra del 
professor Orfi la (1787-1853), professor de Medicina 
Legal, on va aprofundir en temes toxicològics.

En la professió mèdica va tenir una extensa carrera 
acadèmica i va crear una vastíssima obra, tant en el 
camp medicoforense com de la psiquiatria.

En l’àmbit polític, va ser alcalde de Reus i de Bar-
celona, diputat a Corts a Madrid, secretari del Con-
grés de Diputats, governador civil de Madrid i sena-
dor. Va redactar el pla de reforma de l’ensenyança de 
la medicina de la universitat espanyola i va creure en 
la necessitat de crear un grup de metges al servei de 
la justícia que col·laboressin amb els jutges en la reso-
lució dels casos medicobiològics que es plantegessin, 
proposant la creació del cos de metges forenses.

Actes de l’“Any Dr. Pere Mata”
Durant aquest any s’han celebrat múltiples actes en 
diverses institucions. La inauguració es va portar a 
terme el 5 d’abril de 2011, a la seu del Col·legi Ofi ci-

al de Metges de Barce-
lona, amb conferències 
sobre diversos aspectes 
de la polièdrica perso-
nalitat del doctor Pere 
Mata i Fontanet.

El 3 de maig, la Reial 
Acadèmia de Medi-
cina de Catalunya va 
organitzar una sessió 
monogràfi ca en la qual 
van participar el pro-
fessor Jacint Corbella, el professor Emili Huguet 
i el doctor J. Arimany Manso, amb la conferència 
Pere Mata i la creació del Cos de Metges Forenses, i es 
va presentar el segell de correus de Pere Mata.

El 17 de juny, es va desenvolupar la sessió acadè-
mica Importància sanitària de la medicina legal i fo-
rense, amb la participació de personalitats de primer 
nivell, tant nacionals com internacionals, com ara el 
professor Duarte Nuno Vieira, president de l’Acadè-
mia Internacional de Medicina Legal i del Consell 
Europeu de Medicina Legal; la senyora Montserrat 
Torné Escasany, directora general d’Investigació 
i Gestió del Pla Nacional de R+D+I del Ministeri 
de Ciència i Tecnologia; el doctor Francisco Pera, 
president de l’Asociación Nacional de Médicos Fo-
renses, i la senyora Caridad Hernández, directora 
general de Relacions amb l’Administració de Justí-
cia del Ministeri de Justícia, entre d’altres.

Dins del marc del bicentenari del naixement del 
doctor Pere Mata, el 28 de setembre, el Col·legi de 
Metges de Tarragona va organitzar, així mateix, 
un acte sobre L’aportació del doctor Pere Mata a la 
Medicina Legal, amb la participació del doctor Mi-
quel Bruguera, expresident del COMB, i el doctor 
Arimany.

El doctor Miquel Vilardell, president del COMB, 
va inaugurar a la seu de la institució col·legial, el 
8 de novembre, l’exposició Dr. Pere Mata (1811-
1877). Metge, polític, escriptor, fi lòsof. El doctor Josep 
Arimany va dictar, en la sessió acadèmica, la confe-
rència Pere Mata i la seva aportació a la Medicina.

El 23 de novembre, la consellera de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, Hble. Sra. Pilar Fernán-
dez Bozal, va descobrir una placa en homenatge al 
doctor Pere Mata, creador de la medicina forense, a 
l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, ubicat a 
la Ciutat de la Justícia.

Dins el marc de les XI Jornades Catalanes d’Ac-
tualització en Medicina Forense organitzades pel 
Departament de Justícia i l’Associació Catalana de 
Medicina Forense, el 24 de novembre, també es va 
voler fer un homenatge a la cabdal fi gura amb la 
conferència del comissari de l’“Any Dr. Pere Mata”.

Finalment, per clausurar l’any dedicat a la fi gu-
ra del doctor Pere Mata Fontanet, el doctor Eneko 
Barberia Marcalain va desenvolupar la seva confe-
rència Homenaje a Pedro Mata, fi gura de la Medici-
na Legal española a l’Ateneo de Madrid, on el doctor 
Pere Mata havia destacat en el seu temps amb les 
seves classes i conferències magistrals i on fou tan 
aclamat.  

1. Alfons Zarzoso, conservador del 
Museu d’Història de la Medicina de 

Catalunya; Josep Arimany, comissionat 
de l’“Any Dr. Pere Mata”; Miquel 

Vilardell, president del COMB, i Emili 
Huguet, catedràtic de Medicina Legal 

de la Universitat de Barcelona, a la 
presentació de l’exposició Dr. Pere Mata 

(1811-1877). Metge, polític, escriptor, 
 lòsof. Novembre de 2011. 

2. Miquel Vilardell i Alfons Zarzoso, a la 
inauguració de la mostra. 

3. Assistents a l’acte de presentació
de l’exposició. 

4. Pilar Fernández Bozal, consellera de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya, i 

Ramon Torné, vocal del COMB, a l’acte de 
descobriment de la placa en homenatge 

al doctor Pere Mata, al vestíbul de 
l’edi  ci G de l’Institut de Medicina Legal 
de Catalunya de la Ciutat de la Justícia. 

Novembre de 2011.

5. Panell de l’exposició Dr. Pere Mata 
(1811-1877). Metge, polític, escriptor, 

fi lòsof.
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