
COMUNICACION'S LLIURES



CAP AL XIL^ CONGRES DE PROFESSIONALS DE LA SANITAT
DE LLENGUA CATALANA

CH:SAR BLANCH);, MONTSERRAT BERNAT, JORDI BoscH, JOSEY M. BRU,

ISABEL BERTRAN, ANNA BUSQUE, ROSA M. CALVO, SALVADOR CANIGUERAL,

GEMMA CASANOVA, CARME CARTELLA, TRINI CAMBRAS DRONDA, RUT FERRER,

PILAR FERRIZ, BERTA NIALET, RAFAEL M. PRIETO, M. ANGELS SALA,

TERESA SERRA i JOAN VALLES

Tot rellegint les Ponencies i les Actes, taut del Xe Congres de Metges i Bio-
legs de Llengua Catalana (Perpinya, 1976) com de 1'ambit d'estructura sanitaria

del Congres de Cultura Catalana (Pafsos Catalans, 1977), s'arriba a la conclusio
conjunta que cal variar l'orientacio del sisterna i de l'estructura sanitaria per tal que
esdevingui una cina per a la Iluita per ]a Salut, entenent aquesta com una dinamica
positiva d'autonomia, solidaritat i joia.

En la mateixa Il.a Poncncia ("Funcio social de la Medicina") del Xe Con-
gres es percep aquesta dimensio nova, at temps que es constata que entre els col-
laboradors es troben, a mes de metges i biolegs, sociolegs, economistes, farmaccu-
tics, advocats, etc. Aquesta simple enumeracio ja ens dona idea del concepte de
pluridisciplinarietat que presenta el terme de lluita per la Salut, fenomen que
at nostre entendre no es recollit fidelment per la denominacio actual del Congres.

Si els Congressos van denominar-se en els seus primers temps com de Metges
de Llengua Catalana, afegint-hi mes tard el substantiu de Biolegs, creiem que es
arribada 1'hora perquc:

- adoptin una denominacio mes simplificada (que no s'aconseguiria evident-
ment fent un llistat de professions sanitaries) i globalitzadora amb sentit
ampli (que no es contempla en l'actualitat);

- es mantingui la idea dels Congressos com a experiencia dinamica, pero
aportant at mateix temps una denominacio acceptable per at futur;

- tenint present la nova realitat que es planteja i que fa que calgui pensar
cada cop mes a establir lligams entre totes les professions sanitaries;

- entenent els Congressos com a plataforma de discussio per a tots els pro-
fessionals de la Sanitat, entenent aquesta com el sistema organitzatiu de
lluita per la Salut, i cntenent el terme professional corn titulats univer-
sitaris o estudiants de les distintes branques cientifiques en que s'esten el
concepte de lluita per la Salut;

- comptant amb la tradicio dels Congressos ja celebrats, i considerant-se'n
en tot continuador.

Proposem que s'adopti per at proper Congres la denominacio de X1l! Con-
gres de Professionals de la Sanitat de Llengua Catalana, tenint en compte totes les
raons que hem assenyalat.


