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Oriol Bonnín Gubianas
Barcelona, 1946
Metge especialista en cardiologia i cirurgia cardíaca
Llicenciat en medicina per la Universitat Central de Barcelona el 1970.
Especialista en cirurgia vascular a l’Hospital Clínic des del 1970 fins al 1973.
Especialista en cardiologia i cirurgia cardíaca. Metge adjunt del Servei de
Cirurgia Cardíaca de l’Hospital de Santa Creu i Sant Pau, des del 1979 fins al
1985. L’any 1984 participà en el primer trasplantament de cor que es va fer a
l’Estat espanyol. Cap del Servei de Cirurgia Cardíaca al Centre Quirúrgic de
Sant Jordi de Barcelona (1985-1992) i, posteriorment, a la Policlínica Miramar
de Palma, on inicià el programa de Cirurgia Cardíaca a les Illes Balears.
L’any 2002, Oriol Bonnín inaugurà el Servei de Cirurgia Cardíaca a l’Hospital
Públic de Son Dureta i exercí, posteriorment, com a cap del Servei de Cir urgia
Cardíaca a l’Hospital de Son Espases i a la clínica del Grup Quirón Palma
Planas. D’aquesta manera, converteix les Illes Balears en un punt de referència
internacional i mundial en l’àmbit del desenvolupament de les pràctiques i les
tècniques quirúrgiques aplicades a la resolució de les malalties del cor.
Durant la seva vida professional ha intervingut més de 10.000 pacients de
cirurgia cardíaca, dels quals 7.000 a les Illes Balears.
Amb els màxims reconeixements que s’atorguen en l’àmbit sanitari, Bonnín va
ser distingit, l’any 1984, amb el Premi d’Investigació a l’Hospital de Sant Pau
de Barcelona sobre trasplantament cardíac, i l’any 1988, amb el Premi de la
Societat Espanyola de Cardiologia en cardiopatia isquèmica.
L’any 2009 obtingué el Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears.
També va ser distingit amb el premi Fundació Mateu Orfila a la trajectòria

d’un professional de la salut, atorgat per la Reial Acadèmia de Medicina de les
Illes Balears l’any 2010.
A més, va obtenir mencions honorífiques pels films Trasplante cardíaco ortópico
experimental i Trasplante cardiopulmonar experimental, presentats en les I Jornades
Nacionals de Vídeo-Medicina del Postgraduat, que varen tenir lloc a Barcelona
l’any 1985, i el primer premi de vídeo de recerca concedit per la CIRIT en les
II Jornades, el novembre del 1987.
Beca d’investigació KNOLL el 1988, atorgada per la Societat Espanyola de
Cardiologia.
Ha col·laborat en més de cent publicacions científiques relacionades amb la
seva especialitat.
Durant els anys d’exercici en la sanitat pública de les Illes Balears, tant a
l’Hospital de Son Dureta com, posteriorment, a l’Hospital de Son Espases, ha
estat distingit en sis ocasions amb el premi IASIST com a millor centre de tercer
nivell a l’àrea del cor.

