
PROBLEMES DE L'ENSENYAMENT DE LA MEDICINA
A LES ILLES

JAt''MF MARTORELI. 7 PONS

Des del 1843, any en el quail fou definitivament suprimida la «Univer-

sitat Lulliana del Regne de Mallorca) que va crear el 1691 Caries II, i en

el si de la qual hi havia la Facultat de Medicina, les Illes s'han trobat

mancades d'un centre universitari que formas professionals de la Medi-

cina. I els illencs amb afany de formacio medica han hagut d'emigrar a

altres llocs de l'Estat espanyol.

Pero els habitants de les Illes som conscients de la necessitat que

existeixin centres d'estudi que es dediquin a investigar sabre els nostres

problemes i a crear professionals capacos de solucionar-los.

Evidentment, un d'aquests problemes, potser dell mcs importants,

es el de mantenir en estat de salut la poblacio, tant fixa (628.000 hab.) com

estacional (222.000 places hoteleres).

Es per aixo que una de les primeres campanyes populars reivindica-

tives de la postguerra, va esser per a demanar la Universitat Balear (U.B.);

reivindicacio que, fa ara 2 mesos, es va concretar en una manifestacio legal

dunes 3.000 persones pels carrers de Ciutat de Mallorca demanant la

Universitat Balear i molt concretament la continuitat dels estudis de

Medicina que es van iniciar !'any passat.

Pero, quins son els problemes que va tenir aquest primer curs?

Res millor per a coneixer-los que Ilegir el document que els 217 estu-

cliants reunits en assemblea van decidir de dirigir a l'opinio publica, i del

qual traicm el segdent resum:

Els alumnes de la Unitat Docent de Palma de la Facultat de Medicina

de la Universitat Autonoma de Barcelona (U.A.B.) hem vist ] a necessitat

d'informar les autoritats academiques i l'opinio publica en general, sobre

la creacio, desenvolupament i problemes d'aquesta unitat docent, i de les

que creicm que son les principals necessitats imprescindibles per al seu

bon funcionarnent en el present curs 1975/76 i el seu desenvolupament

en anys posteriors.»

A continuacio ve un memorial de greuges on s'especifiquen cada un

dels problemes que ha tingut ]a Unitat Docent de Palma, entre els quals

s'ha de destacar: que les classes s'hagin donat en els edificis de ]a Facultat

de Ciencies i en part per professorat d'aquesta Facultat, i que no s'ini-
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ciassin Ics assi^gnatures do Biuquimica i d'Anatomia fins cis mcsos de le-

brer i mar4, respectivament, per manca de professorat, pcrquc el dega do

la Facultat do Medicina de la U.A.B. (segons ell mateix va declarar) no

s'havia assabentat de l'existencia de la Unitat Docent dc Palma fins el

dia 12 de febrer do 1976, i per tant no s'havia encara contractat professorat.

A continuacid cis alumnes es fan una seric de preguntes que resten
sense contestar.

<^Pot muntar-se un primer curs de Mcdicina sense comptar amb un

professorat que garanteixi la imparticio dc Ics assignatures per les quals

cis alumnes han satisfet uns drets en matricular-se?

^Es logic que s'iniciin els estudis de Medicina sense comptar amb el

suport o ]a supervisio dc la classc mcdica local?

^Es possible que funcioni un curs de Medicina sense que el dega de
la Facultat a la qual pertany tingui notfcics de la seva existencia?»

Totes aquestcs preguntes, i moltes d'altres que els 217 matriculats

ens estarn fent cada dia, deixen cntreveure una maraca de plaiiificacio i

una improvisacio total, i el que es mes greu, que no s'ha acceptat la col-

laboracio de l'alumnat per a solucionar-ho... »
<<El mal que s'ha fet en aquesta Unitat Docent esta ja consumat: s'ha

aconseguit do desprestigiar at maxim, davant l'alumnat, davant l'opinio

publica i davant la classc mcdica, aquests estudis do Medicina a Palma.

Creiem que is deurc do tots i, en primer lloc, del Ministeri d'Educacio i

Ciencia, de lluitar pcrquc aquestes situacions no es repeteixin en cap altra

Facultat, i cu el nostrc cas concret comen4ar a treballar seriosament per-

que aquesta Unitat Docent funcioni de la millor manera possible.

Des del nostrc punt de vista, el bon funcionament de la nostra U.D.

s'acense<guira mitjancant la consecucio de les nostres reivindicacions i la

gestio con junta entre professors, autoritats i alumnes que obri una ctapa

d'informacio i discussio a tots els nivclls. Proposam que es formi una co-

missio mixta (alumnes-professors) que treballi juntament amb el vice-

retor per at perfeccionament i 1'ampliaci6 d'aquesta U.D.»

A continuacid es rcivindiqucn 6 punts concrets:

Acceleracid de ]es negociacions amb la Seguretat Social, amb re-
presentacid cstudiantil a la comissio negociadora.
Dotacio de les catedres necessaries per at bon funcionamcnt, teoric
i practic, dell cursos primer i segon de Medicina.

- Adaptacio dels programes de Bioffsica i Bioestadfstica als estudis

de Medicina.

- No dependencia d'aquesta Facultat de les Facultats de ]a U.A.B.,

sing reconeixement com a Facultat propia emmarcada dins la Uni-

vcrsitat Balcar.

Garanties en finalitzar aquest curs respecte at curs proxim: pro-
fessorat, installacions, practiques, continuitat de curs, etc.
Finalment creiem que cal aconseguir que la creacio de la Facultat
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de Medicina sigui un objectiu que interessi a tota la poblacio de les
[lies i molt especialment a la classe medica local.,,

Aquest document, fet al final del curs passat, no recull encara la gran
decepcio que van rebre els estudiants quan se'ls va dir que no s'impartiria
segon curs de Medicina a la Unitat Docent de Palma, ja que el Ministeri
no estava disposat a contractar nou professorat.

En delinitiva, doncs, no s'impartira el segon curs a les Illes, i s'obligara
una vegada mes, els estudiants que tenguin possibilitats econumiques per
a fer-ho, a emigrar a altres llocs de l'Estat espanyol, i les Illes quedaran
mancades d'un centre d'investigacio i estudi de la seva problematica.

Si be es continuara impartint primer curs, la intransigencia del Minis-
teri de Madrid fa que se'ns escapi, una vegada mes, la possibilitat de posar
una altra fita en la tan reivindicada Universitat Balear.

Al marge d'aquest proces, hem de citar el fet que aquest any passat
s'han impartit dues especialitats del curs de rotatori a l'Hospital Provincial,
que si be no reuneix gaires condicions tecniques, 1'entusiasme i interes
posats pel professorat han fet que es pugui jutjar l'experiencia coin a
acceptable.
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