I N MEMOR I AM

María Anunciación Martín Mateos (1942-2022)
Va néixer a Benavente
(Zamora) el 27 d’octubre
de 1942, era la segona
d’una família nombrosa
de set germans. Els pares
eren mestres i durant la
seva infància la família va
viure a diferents localitats
de Zamora fins que es va
traslladar a Bilbao. Es va
llicenciar a la Facultat de
Medicina de Saragossa en
la promoció 1966-1967.
Abans havia cursat estudis de magisteri, que van determinar la seva vocació
docent. Al finalitzar els estudis de Medicina va tornar a
Bilbao de nou, i allà es va especialitzar en Pediatria a
l’Hospital de Basurto. Als 27 anys es va traslladar a
Barcelona, on es va incorporar a la càtedra de Pediatria de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona amb el professor Manuel Cruz Hernández, qui
va ser director de la seva tesi doctoral sobre la resposta
humoral a la immunoteràpia en l’asma infantil. De fet,
la seva especialització va ser a l’entorn de les àrees de
la immunologia i l’al·lèrgia en l’infant. La seva activitat
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clínica, científica i docent es va desenvolupar primer a
l’Hospital Clínic i els darrers anys a l’Hospital Sant Joan
de Déu.
A la Universitat de Barcelona va ser una eficient professora ajudant i titular, amb una gran implicació docent, tant amb els alumnes de llicenciatura o grau,
com amb els dels cursos de postgrau. Va ser directora
del màster propi d’al·lèrgia, de prestigi reconegut i en
el qual s’han format en al·lergologia molts pediatres del
país i de fora. Entre els anys 1987 i 2000 va ser directora del Departament d’Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria i Radiologia i Medicina Física.
Durant la seva trajectòria acadèmica i professional va
dirigir nombroses tesis doctorals i va publicar centenars d’articles en revistes indexades.
En l’àmbit personal, la professora Martín Mateos es va
casar l’any 1969 amb Miguel Ángel Algás, que va morir
l’any 2018, i era mare de dos fills, l’Iván i l’Izar, i àvia
de l’Iria i l’Ángel.
La Dra. Martín Mateos va morir a Barcelona el 21 de
novembre de 2021. Descansi en pau.
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