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En cloure el Xe. Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana

goso intentar de Ter un breu resunz del que ha estat en 1'essencia i en

les circumstancies.

L'essencia del Congres ha estat la feina cientifica. Aixo cal subratllar-

ho. No hem anat a Perpinya a rememorar gestes i a cultivar enyorances,

a gaudir d ' urz retrobainent d'amics i a engrescar-nos perque durant uns

dies sembla que hagirzz esborrat 1'Albera. No. Hi hem anat a plantejar i

intentar de resoldre , o mes ben dit , de conzprendre millor uns problemes

que ens preocupen com a biolegs i com a metges al servei d ' una comuni-

tat. Els temes tractats ass'nvalen perfectament el doble aspecte de la

feina proposada a la cousideracio dels biolegs -metges i no metges-

dels paisos catalans . I tarnbe expliquen que en la primera ponencia els

metges hagin hagut d'assessorar -se amb biolegs basics i que en la segona

hagin necessitat la coldaboracio de tecnics d 'altres disciplines igualment

coinpromeses en l'endegarnent de la salut coliectiva.
El plantejanzent dels (ernes ha estat absolutainent adequat a l arzz-

bicio de l'objectiu . Qui llegeixi o tan sols fullegi els dos ilibres de ponen-

cies i aquest llibre d'actes s 'adonara de seguida que el nivell tecnic asso-

lit es tan alt coin podiern desitjar. No voldria caure en el parany d'un

optirzzisrne cofoi; pero estic segur que els lectors del text de potencies

i tazzles rodone.s -mes que no pas els congressistes que nomes n'oiren

flu resunz- convindran anzh rni que poderrz estar hen agra'its a tots els

participants per la feina que han fet. Han sentit la responsabilitat que

irnplicava la represa dels congressos de nielges i biolegs dels paisos cala-

lans sofa el signe integrador de la lleugua, i se n'han fet dignes.
Cal subratllar la inzportancia de la sessio de treball planejada i rea-

litzada pels estudiants. Irrzportancia que resulta de dos fets: an, que per

primera vegada els estudiants intervenen coin a tals en an congres de

rnedicina i de hiologia hasica ; 1'altre, 1a transcendencia dels terries deba-

tuts i 1'esperit verament constructiu i responsable amb que Toren tractats.

La sessio d 'homenatge a Ramon Turro tingue el nivell que calia. Els

estudis llegits per Pere Domingo , Eusebi Colomer i Joan Obiols contri-

buiran decisivament al coneixernent de l'obra de Turro.
Aixo no vol esser mes que un esquerna del contingut del Congres.

Pero estem segurs que el judici que tothom en formara arnb la lectura

dels tcxtos publicats sera del tot favorable.
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Aquesls resullats dentostrev 1'oporlunitat dc cont'ocar el Congrc's. Si
algun monteat rc'hat'ient dubtal, el dubte ha cuedat esi'dit per la resposta.
Entre hiolegs, metges, estudiants i acompauuvants s'hi han reirrrit cures iiou
centes persones, procedents de lots els paisos catalaris des d'Artdorra a l'Al-
guer, des de Salses a Guardamar. En aquest punt dos Jets bell coutradicto-
ris i'ui ammolar: la nontbrosa i crntusiasta representacio i'alencicuia i 1'cscas-
sissima participacio dels metges i hiolegs do la Catalunva per arnuuI do
1'Albera. Aquesta abstencio, a que ha estat deguda? Es una pregulita que
crts pent Jet i que 170 bent pogut corctestar; sobrctot perque contrasts (11111)
1'ajuda tart generosa de la Municipalitat de Pcrpirlvn i la collaboracici cnlu-
siasta dc tres conlpauvs el nom dels quals seria injust de 110 esmerctar:
Andrea Roquere, Jordi Baillat i Francesc Calaln. Ells tres ens hall Jet co.c-
lat en tots els acres i han aconseguit que no ens senlissim foraslers c1
Perpinvn. Ells ties i la Municipalitat de la vila mereixen el rcostre proflnrd
agraiment.

I ara, en enlIcstir la public-acid d'aquest Llibre d'Actes, esperenr (11111)
Baler l'onZe Congres que ha de refermar la t'ohultat del nosire eslanlent
d'esser cola colleclii'itat organics, antb desig do per-Jecciouarrterit i de serrci.

1. ALsi"A J BOFII.I.

President
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