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El canvi quantitatiu que representa per a I'assistcncia medica l'adqui-

rir el caracter dc necessitat col•lectiva i de dret inalienable de la persona

ha indu'it un altre canvi, de tipus qualitatiu: constatern que cal anar a

huscar les causes de la malaltia cada vegada mes llunv, seguint ones

Ilargues i fondes arrels. L'arrencar-les signitica remoure tota la societal.

Fins a I'extrem que no ens podem conformer amb l'actitud tradicional

del metge, interessat per la malaltia individual. Ens cal de mes a mes

dibuixar amb claredat l'objectiu indispensable, la salut per a tothom.

Quc vol dir, avui, saint; almenys per a la nostra comunitat i per a nosaltres.

Aquesta cs la motivacic i la justificacio de la segona part d'aquesta ponencia.

Una definicio neutral i freda, que establis uns minims necessaris, no

ens aniria be. La nostra ambicio cs d'assenyalar uns optims i marcar cami.

Uuna concepcio de salut que canvidi a eomprometre-s'hi, no com qui se-

gucix una bandera, sing com qui participa en els esforcos d'un conreu apas-

sionat. L'home dc la terra, quan sembra, somnia ja la collita, i el somni

la provoca, perque dona for4a al brae del sembrador.

Situar aixf la salut inclou probablement una concepcio de la vida, una

ideologia, i Si aixo es on rise, I'acceptem com a necessari. Salut potser

cquivalgui a un benviure, a on viure bo. Es hen clan que ni cl detinir-la

ni Cl promoure-la no es pot concebre corn a afer de metges sols. Es afer

de tots, dels experts i del poblc.

Per aixo hem convocat a dialogar sobre la salut i sobre les responsa-

hilitats que se'n desprenen una mostra -insuficient pero molt valuosa-

d'cxperts en competencies ben diverses. Els textos que segueixen son

nomcs cl punt de partida d'una discussio que voldrfem aclaridora i gene-

radora d'entusiasme i despres d'obres positives.
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