
ACTA DE LA SESSIO INAUGURAL

En el Gran Salo d'Actes del Palau dc Congressos de Perpinya, tinguc
lloc, el dia 23 de setembre de 1976, a dos quarts de deu del mati, 1'Acte
Inaugural del X Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana.

Ocupava la Presidcncia cl Dr. Josep Alsina i Bofill, President de ]'Aca-
demia dc Ciencies Mcdiques de Catalunya i de Balcars, President de l'Ins-
titut d'Estudis Catalans i President del Congres. A ]a scva dreta hi havia
el Dr. Benavail, President del Sindicat de Metges dels Pirineus Orientals;
el Dr. Caries Bas, President de la Societal Catalana de Biologia, i el
Dr. Antoni Vilanova, d'Andorra.

A la seva esquerra scien el Dr. Andrea Roqucre, en representacio de
I'Ajuntament de Perpinya; el Dr. Jordi Baillat, tambe de Perpinya; el Dr.
Frederic Coromines i Beret, Secretari General del Congres i Vice-President
dc 1'Academia de Ciencies Mcdiques dc Catalunya i de Balcars; el Dr. Camo,
Conseller General dell Pirincus Orientals; el Dr. Emili Balaguer, de Valen-
cia, i el Dr. Miquel Munar, de Mallorca.

Ocupaven llocs preferents cis Drs. Domingo, Gabarru, Pares, Pi-Figue-
ras, Surinyach, Pijoan, Laporte, Oliva i Camarasa.

Inicia 1'acte cl Dr. Andreu Roquere, qui dona la benvinguda als con-
gressistcs en nom de la viler de Perpinya. Va esser brew en el sea parla-
ment, ja que va dir que, a la tarda, a la reccpcio que oferiria 1'Ajuntament
de Perpinya, s'expressaria amb mcs amplitud. Cecil la paraula al Dr. Jordi
Baillat, que I'a quaranta anus va csscr on dels organitzadors del IX Congres.

El Dr. Baillat anuncia que parlava en nom dels veils. El 25 de juny de
1936 es va celebrar el IX Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana
i Occitana. Poe temps despres la Aorta entre cis dos territoris catalans,
nord i sud, va quedar tancada durant 10 anys. El Congres de 1'any 36 va
tenir un exit extraordinari. Recorder les pcrsonalitats que hi assistiren: el
Dr. Corachan, que era Conseller de ]a Generalitat de Catalunya; el Dr. Puig i
Sureda, President del Congres, i ci Dr. Trueta, President de la Ponencia
en la que ell mateix va intervenir. Fcu on record de 1'acte inaugural d'aquell
Congres. Lamenta que el Dr. Trueta no hagues pogut assistir al present Con-
gres. Va demanar que es trametcs un mot a ell i al Dr. Puig i Sureda en nom

de tots els assistents al Congres, corn a record a la seva tasca passada.

Acaber donant la benvinguda del Rossclio a tots cis metges dels divcrsos

indrets de parla catalana, de Catalunya, de Valencia, Andorra, les illes,

1'Alguer.

23



Tot seguit s'alca a parlar el Secretari General, Dr. Frederic Coromines
i Bcnet.

A continuacio prengue la paraula el Dr. Josep Alsina i Bolill, President
del Congres.

El Dr. Andrea Roquere contesta el magnific discurs del President, tot
recalcant que son pocs avui els metges del Rossello que, malauradament,
podien comprendre la llengua catalana i per aixo demanava que el discurs
pronunciat pel Dr. Alsina i Bofill pogucs csser publicat en catala i franccs
i rcpartit entre cis metges del Rossello, perque seria convenient que el
seu contingut fos conegut dc lots.

Declara obert el Congres.
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