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Per oferiment de ]'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau at Comitc Executiu
de l'XIc Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana, ha tingut lloc el 19 de
juny a les 13 hores a ]'Hospital 1'acte de presentacio del programa definitiu del
Congres que se cclcbrara a ]a ciutat de Reus del 25 at 28 de setembre propers.
Amb aqucsta col•laboracio ]'Hospital vol remarcar ]a seva adhesio a aquesta im-
portant manifestacio cientifica i cultural, a la vegada que anima el personal sani-
tari a la seva participacio.

L'acte fou presidit pel Dr. Josep Laporte, Conseller de Sanitat i Seguretat
Social del Govern de ]a Generalitat i President de 1'esmentat Congres. Ala taula
de presidcncia, el Dr. Oriol Casassas, Vice-president del Comitc Executiu del
Congres, el Dr. Josep Corominas, President en funcions de la Junta de Govern
de ]'Hospital, la Srta. Elvira Guilera, Directora General d'Assistencia Sanitaria
de la Conselleria de Sanitat i et Dr. Felip Sole Sabaris, Regidor responsable de
('Area de Sanitat de l'Ajuntament de Barcelona i membre de la Junta de Govern
de ]'Hospital.

El Dr. Corominas obri 1'acte amb unes paraules de benvinguda als assis-
tents. Destaca la ressonancia que aquest Congres to per a Catalunya, que despres
dels anys inactius del franquisme es va poder continuar el 1976, amb la celebra-
cio del Xe Congres.

El Dr. O. Casassas es referi als successius Congressos iniciats el 1913 per
1'esforc continuat i tenap de ]'Academia de Ciencies Mediques. Aquest fet -va
dir- esta molt ]ligat a ]'Hospital do Sant Pau ja que molts dels metges que hi
treballaven en aquella epoca es vincularen al Congres. La seva iniciativa de supo-
sar un acte d'adhesio dels metges i biolegs catalans al moviment politic cultural
de Prat de la Riba.

El Dr. Casassas va fer un repas historic dels diferents Congressos, amb re-
fercncia expressa a metges tan significats, entre d'altres, com els Drs. Fargas i
Roca, Roca i Heras, Freixas, Ribas, Corachan, Trueta, Barraquer, Puig Sureda,
Alsina i Bofill, Pi i Sunyer...

A continuacio el Dr. Andreu Segura, Secretari General del Comite Executiu
del Congres, exposa el programa d'enguany, que integra basicament dues ponen-
cies centrals "Biologia del Cancer" i "Ecologia i Salut", activitats dels estudiants,
confercncies especifiques, una exposicio cientifico-cultural i un conjunt d'actes cul-
turals. (Informacio que ampliem en aquest mateix Butlleti.)

El programa de 1'edici6 d'enguany del Congres, consta de dues ponencies
centrals, referides als temes del cancer i la contaminacio , que constitueixen l'eix
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del Congres. Primera ponencia: "Biologia del Cancer". Tracta els aspectes fona-
mentals d'aquest fenomen patologic. Duna banda, el seu aspecte directament cli-
nic, es a dir, les manifestacions dels organismes vius on es desenvolupa. L'altre
aspecte, molt menys esclarit, es el problema del teixit cancer6s en si mateix, corn
a element biologicament actiu, es a dir, com a organisme viu. L'estudi de les ca-
racteristiques biologiques d'aquest teixit, que es comporta, malgrat totes les seves
peculiaritats, com un teixit mes dins l'organisme on s'assenta, es el que 1'Onze
Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana s'ha plantejat com a tema de
ponencia. Seran analitzades, en primer floc, les caracteristiques biologiques del
teixit canceros. En segon ]loc, hom estudiara, des de la perspectiva que neix del
coneixement del cancer com a problema biologic, els diversos aspectes epidemio-
logics i terapeutics. La intenci6 d'un plantejament d'aquest tipus, que som cons-
cients que resulta molt ambici6s, es establir un Iligam fructu6s entre el laboratori
de recerea i ]a practica oncologica diaria.

En la preparaci6 d'aquesta ponencia han intervingut un centenar de profes-
sionals que conformen les tres taules de que consta. Aixi mateix s'han rebut co-
municacions dirigides a aspectes concrets de ]a problematica del cancer.

Segona ponencia: "Ecologia i Salut". Remarca la importancia del medi per
a la salut. El testimoni de 1'escola hipocratica dels segles v i iv abans de Crist es
una mostra inicial de ]a preocupaci6 dels metges per aquesta giiestio. Pero els
canvis socials i economics produits amb posterioritat a la Revoluci6 Industrial i
el model de creixement de ]a societat occidental han agreujat el problema de les
relacions amb el medi.

D'altra banda, les transformacions provocades pels canvis de 1'entorn no
s'esgoten en Ies consequencies sanitaries i cal examinar-les a la hum d'un mare
mes ampli. D'aqui que sigui necessari revisar les bases teoriques sobre les quals
reposen els problemes de la contaminaci6. Aixi mateix, es imprescindible ]a sis-
tematitzaci6 de la informaci6 disponible sobre les repercussions en la salut de les
comunitats del nostre ambit, per a coneixer amb la maxima profunditat els pro-
blemes conerets que tenim plantejats. Finalment, des de la nostra perspectiva,
estem obligats a collaborar en la soluci6 comunitaria d'aquests problemes.

Una cinquantena de persones, advocats, biolegs, economistes, enginyers, far-
maceutics, metges i veterinaris han treballat en 1'elaboraci6 de les tres taules en
les quals s'ha dividit el tema. Corn a la ponencia anterior disposem d'una serie
d'aportacions externes a l'organitzaci6 de les ponencies en forma de comunicaci6.

Quant a la resta d'activitats cal remarcar la participaci6 dels estudiants de
les diverses disciplines que aborden la salut i una serie de conferencies extraor-
dinaries entre les quals destaca la collaboraci6 de Xavier Rubert de Vent6s sobre
"La cultura corn a contaminacio" i la presentaci6 de diversos treballs del "Co-

mite d'Informaci6 i Documentaci6 Sanitaria" de I'Academia de Ciencies Medi-

ques de Catalunya i Balears; d'aquests cal citar ]'Index Farmacologic presentat

per Jordi Gol i Joan Ramon Laporte. El programa consisteix tambe en una ex-

posici6 cientifico-cultural que aplegara un seguit de manifestacions relacionades

amb la tematica del Congres i amb la Sanitat catalana.
Finalment cal esmentar un conjunt d'actes culturals que es desenvoluparan

de forma parallela a les activitats cientifiques, pero que tenen un valor de simbol

per a l'organitzaci6 del Congres.
L'acte es va cloure amb el parlament del Dr. Laporte, que va tenir unes pri-

meres paraules d'agraiment per a ]'Hospital, fent palesa ]a seva satisfacci6 pel fet
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de trobar-se en aquest sal6 d'actes, amb motiu de la presentacio del programa del
Congres. Va dir que ]'Hospital de Sant Pau es una de les seves preocupacions en
el moment actual, el camI del qual s'ha de potenciar a causa de la seva categoria
com instituci6 i tambe la d'aquclls que el componen. Dona les gracies a les enti-
tats que fan possible el Congres, comengant per ]'Academia de Ciencies Mediques
i la Societat Catalana de Biologia -pares del Congres- i moltes d'altres -entre
elles l'Associaci6 de Lluita contra el Cancer i "La Caixa"-; totes elles aporten
la seva collaboracio per aconseguir que 1'edici6 d'enguany es desenvolupi amb
exit. Aixi mateix expressa I'agraiment als companys que treballen en la prepara-
cio del Congres i finalment a l'artista Josep M. Subirachs, autor de la litografia
del Congres i que es la persona que porta especial cura dels aspectes estetics d'a-
questa manifestaci6.

El Dr. Laporte precisa que el fet de reunir en la seva persona la Presiden-
cia del Congres i cl carrec de Conseller havia estat casual, i que ambdues condi-
cions han de quedar separades. Pel terra que ens ocupa havia de sentir-se abans
que tot President del Congres.

Va finalitzar el seu parlament dient que el Congres de l'any 1976 va esser
el de la "recuperaci6" i que el d'enguany seria el de la "norm alitzacio", ja que
una de les finalitats mes principals es avancar en el proces de normalitzacio de ]a
nostra llengua, tambc en els aspectes culturals i cientifics.


