
ACTT; I)1; PRESENT:ICIO DE L'ONZ1,, CONGRES
1)F; METGES I BIOLEGS DE LLENGUA CATALANA

El dia 7 de juny tin[!ue hoc al Club del Collegi de Metges de Barcelona
l'acte de presentacio de l'Onze Congres de Metges i Biolegs de Llengua Cata-
lana. Antoni Mirada, president en funcions del Collegi de Metges remarca ]a
importancia de 1'acte i cedi la paraula a Oriol Casassas, president de l'Academia
do Ciencies Mcdiques do Catalunya i do Balears i de la Societat Catalana do
Biologia, les dues entitats promotores dels Congressos en l'etapa actual. Oriol
Casassas, amb el titol "Quc son i que han estat els Congressos de Metges i Bio-
legs de Llengua Catalana?" pronuncia un parlament en el qua] destaca el ca-
racter dels Congressos de contribucio responsable a 1'edificaci6 d'un poble pel
cami de la cultura. Del Primer Congres (1913) digue que representava l'adhesio
dels metges catalans a 1'extraordinari moviment politico-cultural que, encapcalat
per Enric Prat de la Riba, tingue ]Joe a comengaments de segle. El Segon deixa,
en forma del llibre "Bibliografia Medical do Catalunya" que recopila els textos
exhibits en una Exposicio bibliografica annexa al Congres, un testimoni d'alt
valor del potencial cientific catala al Ilarg dels segles. El Tercer (Tarragona, 1919),
segons paraules del seu president Josep Maria Roca i Heras, feu patent el con-
venciment que "a Barcelona, s'hi han de celebrar Congressos, mos no tots els
Congressos. Enfront de Catalunya tots tenim els mateixos deures i els mateixos
drets, les iniquitats no hi tenen predicament, ni ]a situacio topografica conce-
dcix aristocracies ni jerarquies de cap mena. Aquesta es ]a veritable concepcio
de ]a Patria: no considerar-la reclosa dintre la seva capitalitat". En aquest Ter-
ccr Congres, "els metges catalans rcconegueren Ilur condicio d'obrers intellec-
tuals i iniciaren la idea do fundar el Sindicat do Metges de Catalunya". Del Sise,
celebrat a Barcelona ]'any 1930. despres d'un parcntesi imposat per ]a Dicta-
dura de Primo de Rivera, Oriol Casassas referi les paraules del president August
Pi i Sunyer "es pel nostre treball sobretot que serem patriotes. Si el saber es una
fru'icio, el saber es tambe la forca". I del Nove, celebrat a Perpinya el mes do
juny de 1936, Oriol Casassas relata la visita que els Congressistes feren a Sant
Miquel do Cuixa i acaba el seu parlament amb aquestes paraules: "Avui, a l'en-
trada de Cuixa hi ha uns versos de Josep Sebastia Pons que diuen:

`i en ton cim ventejat, corn gargoles estranyes,
els aguts esparvers aferren els unglots'.

Cap dels visitants do Cuixa d'aquell juny de 1936 no podia imaginar que, al cap
do tres setmanes, on els cims ventejats de les nostres llibertats uns aguts espar-
vers aferrarien els unglots i comengaria, pels Congressos de Metges i Biolegs de
Llengua Catalana, una trista, adversa i llarga nit de quaranta anys".
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Josep Alsina i Bofill, president del Dese Congres (Perpinya, 1976), amb
el titol "La significacio del Dese Congres" feu referencia al proces de gestacio
d'aquell esdeveniment i records la tematica de la reunio: una primera Ponencia
sobre "Dinamica de la infeccio", una segona sobre "Funcio social de la Medi-
cina", els actes commemoratius del cinquante aniversari de ]a mort de Ramon
Turro i la participacib a traves de treballs d'un gran interes d'estudiants catalans,
valencians i mallorquins.

Josep Laporte i Salas, president de l'Onze Congres, que tindra hoc a Reus
el mes de setembre de 1980, exposa e] dificil compromis que comporta l'orga-
nitzacio d'aquest Congres, despres de la gran significacio i el rotund exit del
Congres de Perpinya. Manifests la ferma disposicio dels organitzadors per tal
que I'Onze Congres no desdigui dels anteriors i en sigui un digne continuador.
Dona a coneixer la composicio del Comite executiu del Congres.

Josep Laporte exposa a continuadio la tematica que, subjecta encara a pos-
sibles modificacions, incloura el Congres. ]a segiient: una primera Ponencia
sobre "La biologia del cancer" estructurada en tres taules rodones:

- Caracteritzacio biologica del teixit canceros.
- Condicionaments socio-ambientals en la incidencia i la prevencio del

cancer.
- Bases biologiques de la terapeutica oncologica: visio critica.

La segona Ponencia tractara de la contaminacio i tambe constars de tres
taules rodones:

- Teoria general de la contaminacio.
- Factors contaminants del medi.
- Criteris d'avaluacio i de decisio.

Finalment, sera evocada la figura del metge i illustre politic que fou battle
de Barcelona, Jaume Aiguadcr i Miro, fill de Reus, a traves de treballs aplegats
sota el titol comu de "Aiguader i Miro a la sanitat municipal".

Josep Laporte acaba el seu parlament demanant ]a collaboracio de tots
en aquesta aventura dels Congressos de Metges i Biolegs de Llengua Catalana,
que tant havien contribuit i tant poden contribuir encara a la refermanca de la
nostra personalitat collectiva.
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