
SESSIO ADMINISTRATIVA

Ai.siv% i Borit.t. (President): Inicia cl seu parlament agraint I'acollida

tan generosa i cordial de la vila de Perpinya quc ha prestat al Congres el

magnilic mare del Palau dels Congressos amb Iota la seva organitzacio,

personal i rnitjans; d'entre els quals cal destacar la scnyoreta Ribiere,

sempre eficient i animosa, disposada a resoldre tots els problemes que

s'han anat presentant. Recorda els moments d'angoixa passats csperant

el camio que duia tota la documentacio i els volums de Ponencies per a

repartir als congressistes i que estava detingut a la frontera per tramits

administratius.

Proposa quc cl Congres en pie envii un missatgc d'agraiment al battle

de Perpinya.

(La proposta es aprovada amb un fort aplaudiment.)
Continuant I'expressio de l'obligat i just agraimcnt, pondera la ines-

timable i decisiva col•laboracio del doctor Roquere. Gracies a la seva apor-

tacio i presencia personals i a la seva ajuda com a conseller municipal,

el doctor Roquere ha fet possible quc el Congres en el seu aspecte mate-

rial resultes completament reeixit.

Referint-sc at contingut del Congres, a les sexes ponencies i discus-

sions, a les sevcs tanks rodones, a les aportacions dels historiadors i dels

estudiants, crcu que cl balanc as absolutament favorable. Pero tem que el

seu judici pot pecar de poc objectiu. Per aixo demana als presents que

cxposin la seva opinio -i sobretot Ics seves critiques- amb iota fran-

quesa, judicis quc hauran de convcrtir-se en suggeriments per at millor

resultat dels congressos vinents.

TRIAS i MAXESCS (Barcelona): Llegcix una nota del 8 de juliol de 1936

escrita en paper del <Casal del Metge» per la qua] cl Dr. Salvador Vives i

Casajoana li comunica quc ha estat nomenat vice-secretari de la Junta

Organitzadora del Xe. Congres. Aquest Congres, frutat per ]a guerra civil,

s'havia de rcunir a Valencia. ,Aixi, doncs -diu Trias-, jo soc l'unic

supervixent de la Junta Organitzadora d'aquest Congres que no cs va

podcr cclcbrar.»

Compara els Congressos de Metges i Biolegs de Llengua Catalana amb
Ies columnes del Partcnon. (Dues dictadures varen truncar-les, el 1923 i

el 1939. Ara hem de bastir l'edifici sobre noves columnes i hem de posar

]a bandera al damunt de tot.»
Recorda que dcspres del Ier. Congres de 1913, convocat per I'Acade-

mia fou I'Associacio General de Mctges de Llengua Catalana la que va
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tenir cura d'organitzar els segdents fins el 1936. Pondera in participacio
dcls cstudiants que han estat els grans animadors d'aqucst Congres, i
proposa que els ulteriors apleguin els metges, biolegs i estudiants de llen-
gua catalana. Evoca la visita a la tomba dc Pompeu Fabra a Prada, «on
varem arribar plorant i d'on varem sortir amb un cant de joia als llavis
per animar-nos a continuar lluitant per Catalunya i per la seva llengua».

Acaba dcmanant quc el proxim Congres sigui a Valencia i un vot de
censura per a ell mateix per no haver fet res a fi dc reprendre cis Con-
gressos de Metges i Biolegs de Llengua Catalana.

AI,s[NA i Born,i,: <<Amic Trias: Durant la vostra vida hen let tantes
cosec a favor del nostre poble quc aquest mai no us ho agraira prou.»

BARB.ANT (Barcelona): Proposa quc d'ara endavant aquests Congressos
siguin anomcnats dcls Paisos Catalans.

ALSINA r BorILL: No veu cap diferencia entre Paisos Catalans i Paisos

de Llcngua Catalana. Potser la primera designacio no seria avui tan unani-

mament acceptada com in segona quc es la que ha marcat tots els Con-

gressos reunits fins ara.

BABOT r BOISBDA (Barcelona): Diu que in unitat cultural de tots els

catalans es basa en la llengua. Aquesta, per tant, ha de passar al damunt

de totes les altres consideracions.

FIERRAN M\Rr NEZ (Valencia): Proposa la creacio dunes Secretaries

permanents a cadascun dell Paisos Catalans quc treballin en el scu ambit

local per a l'organitzacio dcls futurs Congressos. Aixf hi hauria una mes

gran participacio.

ALsrNA i BoriL[.: D'acord. De moment i per tal d'assegurar quc cis
Congressos no s'interrompin come quc la Junta Rectora actual continui
essent-ne responsable fins que 1'Academia i la Socictat de Biologia nome-
nin la del Congres vinent.

PIJOAN i»: BFRISTAIN (Barcelona): Com a president del Col•legi de Met-

ges de Barcelona i d'acord amb els presidents dcls altres Col•legis Catalans

proposa que el Congres segiient se celebri al Pais Valencia o a les Illes.

Tambc fa Constar la seva satisfaccio pels resultats d'aquest Congres.

ORio[, CASASSIrS (Barcelona): <'Cal fer precisions. El Congres de Met,-es

i Biulegs de Llcngua Catalana cornpren tots els quc parlen aquesta llengua

visquin o treballin dins o fora dcls Paisos Catalans. Les questions de tipus

estructural, sanitari, docent ens afecten igualment a totes les regions

d'aquests paisos.» Sc suma a la proposta de Pijoan a favor que sigui Va-

lencia la scu del Congres vinent.

EquLI BALA(; 'TIR (Valencia): Accepta amb entusiasme aquesta pro-

posta a favor de Valencia, peso tem que en aquest moment -i potser

tambc d'aquf a dos anys- l'acollida no seria prou favorable per culpa

d'algun sector que podria oposar-s'hi vivament. El fracas del Congres po-

dria tenir consegi.iencies desfavorables per a l'entesa entre el Pais Valencia

i els altres paisos catalans. Tot i sabent-li greu, en aquest moment no es

pot fer responsable de l'organitzacio del Congres el 1978.
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ORIOI. CASASSES (Barcelona): A travcs de la campanya a favor dcl Con-

gres de Cultura Catalana ha trobat a Valencia un ample i entusiastic

resso. « La dinamica dcls nostres paisos -diu- no cs igual ara que dos

anys enrera. Si aixo continua aixi d'aqui dos anys l'ambient pot csser molt

mes favorable.>> Considera que ]a modestia dels valencians es un testi-

moni quc la dictadura franquista ens ha fet molt de mal. « Pero hem de

reaccionar. Es que el sentit de catalanitat era mes viu a Valencia el 1936

que ara? El sentiment d'integritat i dc collaboracio a una tasca comuna

evidentment no hi era. Ara comenca d'esser-hi.'>

RoounRE (Perpinya): Creu quc el Hoc del proxim Congres ha d'esser

convingut amb els que han d'esser-ne cis organitzadors locals. ,Quan a

Vic el 1975 vaig parlar amb Alsina i Bofill esbossant el projecte del pre-

sent Congres a Perpinya ho vaig poder acceptar perque sabia que darrera

meu hi havia una organitzacio publica capac d'aportar iota ]a col.labora-

cio necessaria. Seria molt interessant que el proxim Congres fos a Valen-

cia. Perpinya i Valencia son el nord i el sud dels Paisos Catalans.>>

RAFAEL Prins (Valencia): « Els valcncians estariem molt contents de
poder oferir en aquest moment la nostra ciutat com a seu del proxim
Congres. Pero, en aquest moment comporta un gran risc. I no es modestia
sing sentit de la responsabilitat. Potser d'aqui dos anys sera possible,
pero abans cal consultar molta gent i les autoritats locals i institucions.»

EMIL.i BALAGUER (Valencia): <Alguna d'aqucstes consultes ja han estat
fetes. Com a mostra dire que la resposta de Joan Fuster fou que segu-
rament podricm fer-ho d'aqui 10 anys.»

JORDI BALLAT (Perpinya): Fa 4 o 5 anys va parlar amb un periodista
valencia que compara Catalunya amb un parpallol; el cos seria el Princi-
pat, les ales Valencia i el Rossello. <Ara com ara el quc es veritable ment
fort es el cos; ics ales faran el que podran. En el Rossello la llengua cata-
lana esta molt malalta i nosaltres com a metgcs no ]'hem de deixar mo-
rir.» (Aplaudiments.)

RAMON ESPASA (Barcelona): Considera que cal reconeixer 1'autonomia

de tots i cadascun dels Paisos Catalans. En aquest cas son, doncs, cis

valencians cis que tenon la paraula. L'imperialisme cultural seria tan de

sastros com qualsevol altre.

NOLAsc AcARiN (Barcelona): Mes important que el hoc del proper
Congres son dues questions: a) que sigui un Congres dc professionals de
la salut, b) que cis tomes a considerar siguin biologics o socials, vinculats
o no als Paisos Catalans.

JOAN DoxttNLc i t (Tarragona): En nom dels Collegis de Metges de Ca-
talunya i de les Balears ofereix tota la col•laboracio per a organitzar cis
Congressos vinents. Amb aixo es fan solidaris dc la voluntat dels colle-
giats que els han elegit democraticament. Promet de gestionar l'adhesio
del Collegi de Valencia.

MARTfNEZ-NAVARRO (Valencia): Demana quc Valencia quedi integrada
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cn I'organismc organitzador. Quc potscr Cl nucli comu stria I'Associaciu

General de Metges i Biolegs de Llengua Catalana que abans existia.

ALSINA BOFILL: Agraeix 1'olcrimcnt del Dr. Domenech.

Diu que ha quedat ben clan el desig de tots que sigui Valencia la scu

de l'onze Congres. Pero que la decisio ha de quedar a mans dels companvs

valencians. Dins un terme prudential la Junta Rectora del present Con-

gres proposara a I'Acadcmia dc Ciencies Mcdiqucs i a la Societal Catalana

de Biologia que convoquin Cl nou Congres a la ciutat quc vulgui respon-

sabilitzar-se'n. Amb aixo queda ben clan que cap dels Paisos Catalans pot

quedar al marge de lcs decisions perquc en la Junta Rectora tots ells hi

son representats.

ASENSIO (Valencia): Considcra un problema, i no pas sccundari, que

l'Academia, entitat organitzadora del Congres, tingui l'ambit reduit al

Principat i a les Illes. Considera desitjable que l'Academia ampli'i cl scu

radi d'actuacio al Pais Valencia, i que es transformi en Academia de Cien-

cics Mediques de Catalunya, de Balears i del Pais Valencia. (Aplaudiments.)

Ai.stNA i BOFILL: <<Per a I'Acadcmia no hi hauria satisfaccio major que

la d'arribar a comprendre tots cis PaYsos Catalans.,)

Invita el Dr. Asensio a recollir adhesions dels sous companys per tal

do fer una proposta concrcta.

Ri:vFNrris-Coxri (Barcelona): Creu que la Societat Catalana de Biologia

Cs mes indicada per aplegar tots cis metges, valencians inclosos. Amb aixo

qucdaria ampliada la idea exposada pct Dr. Acarin que lossin tots cis

estaments sanitaris cis quc participessin en cis tutors Congresses.

CAHLFS BAs (Barcelona): Agraeix al Dr. Reventos, vice-president do la

Societal Catalana de Biologia, l'oferiment que ha fct d'intcgrar cn aqucsta

societal tots cis sanitaris dcls Paisos Catalans; peso no tots cis biolcgs

pollen sentir-se interessats pels problemes de la salut. Per tant, la Socie-

tat de Biologia no es podria fer responsable do l'organitzacio dcls Con-

gressos.

RAv,tov BAGvRDI (Molins de Rei): Tornant al terra del proxim Congres,

comunica quc Cl febrer de 1978 la Societal Catalana de Pediatria, amb la

Valenciana i la Balcar cclebraran la I Reuniu de Pediatres de Llen(-Yua Cata-

lana, i quc el 1981 sera Valencia el hoc do la II Rcunid.

RA1tis JOAN (Estudiant. Barcelona). Ag_racix I'csforc let per la Junta

Rectora perquc Cis estudiants participessin activament en el Congres. Pot-

ser, com aspecte negatiu, podria dir quc en algun moment ha trohat on

execs de paternalisme, coin una certa discriminacio. Comparteix la idea

exposada pels Drs. Acarin i ReventOs d'inclotu-c en aquests Congressos

altres grups de Sanitaris. Llavors cl nom mes adequat stria potscr cl de

«Congres do la Salut».

ALSINA BOFILL: <<Una de Ics majors satisfactions que hem tingut cis

responsables d'aquest Congres ha estat la participacio nombrosa i entu-

siasta dels estudiants. Penso quc cs la primera vcgada quc cis estudiants

prenen part activa en on Congres de bidlegs, meuges o no. Davant dells

(.CO



1'esperit i la conducta de la Junta ha estat absolutament fraternal. Al con-

Irari de les ponencics i dels ponents quc han estat dcsignats per la Junta

Rectora, els estudiants han triat els sous temes i cls que havien dc trac-

tar-los amb absoluta indcpcndcncia.

Quant a la proposta d'estendre la convocatoria dels Congressos fu-

turs a tots els estaments sanitaris haura d'esser decidit en el scu moment.

Fins ara cis Congressos de Mctgcs i Biolegs do Llengua Catalana han estat

convocats a traves d'un prisma doctrinal i tecnic rcferit a biolegs i a

metges practics. En alguns, i especialment en aquest, s'han tractat temes

de medicina social en els quals I'opinio d'altres professionals, sanitaris o

no, es de gran intcres. Ja han pogut vcure quc hi han estat cridats i quc

thin intcrvencio ha estat extraordinariament util. Pero al mcu entendre, la

doctrina i la tecnica de les infermeres, Ilevadores i auxiliars son tan dip--

lies i respectables com les nostres, pero no son ics mateixes.»

NOL sc ACARIN (Barcelona): Demana a I'Assemblea que faci una pro-

testa davant cl President del Govern espanvol, senvor Suarez, per les de-

claracions fetes a la revista <<Paris-Match>> en les que negava ]a validesa de

la Ilengua catalana per a I'expressio cientifica. (Aplaudiments.)

RvMts i Joax (Barcelona): S'hi adhereix.

Rii'oi.i, i BoRRIa.I. (Barcelona): Felicita els estudiants per la categoric

de Ilur participacio. No esta d'acord amb Acarfn i Ramis-Joan sobre la

necessitat de demostrar la for4a cultural de la nostra llengua davant el

President Suarez. ,No ofen qui vol sing qui pot. Dc les nostres coses ens

n'hem d'ocupar nosaltres mateixos. El govern de Madrid no hauria dc

saber ni tan cols com s'estudia a casa nostra. >'.s el Govern de la Gene-

ralitat Punic quc ha d'ocupar-se'n.»

ALSIN:1 i Bolntt.i.: «La millor resposta a Suarez es en aqucsts Ilibres do

ponencics del nostre Congres. Els hi enviarem.» (Aplaudiments.)

Josri' M.' Nori (Girona): Com a president del Col•legi de Mctges de

Girona i personalment agraeix les atencions reburies dels organitzadors

del Congres. Afirma que seguira col•laborant amb tot entusiasine en l'or-

ganitzacio dels Iutul-s Congressos.

Otltois i VII`o (Barcelona): En nom propi i de la Facultat de Medicina

(dc la qual cs Dega) agraeix el nomenament de Membre d'Honor.

TRI s I M.Axrxcs (Barcelona): Demana quc ]a placa commemorativa

del Tcr. Congres do Mctges de Llengua Catalana torni al Hoc que ocupava

a I'edifici do la Facultat de Medicina.

Ai.su:x I Born.i.: < No havent demanat la paraula ningu mes queda

closa ]a sessio administrativa.»

601


