
JAUJII: TORT

(President de la Joventut Medica de Lleida)

Bona tarda,

Dins dels temes que en aquest Congres desenvolupem els estudiants , proce-
dim ara a realitzar el primer, que com haureu llegit en el Programa consisteix on
Facto de presentacio de les Joventuts Mediques de Catalunya i Balears.

Abans, pero, de comencar aquest acte volem fer public el nostre reconcixe-
mcnt a tots aquells , tant professionals com estudiants i membres de la Secretaria,
que ban fet i fan possible la realitzacio d'aquest Onze Congres, el Congres de la
normalitzacio , del qual esperem, amb una seguretat certa , els millors fruits.

Les Joventuts Mediques de Catalunya i Balears , organ de coordinacio de les
distintes Seccions de Joventut Medica, es una Associacio integrant de 1'Academia
de Ciencies Mediques de Catalunya i de Balears , i vol ser on el seu si la repre-
sentacio dels estudiants de les distintes branques de les Ciencies de la Salut.

Les Joventuts Mediques de Catalunya i Balears estan integrades , ara per
ara, per 5 Seccions de Joventut Medica, que es troben a Barcelona , Girona, Llei-
da, Sabadell i el Valles Oriental. Obviament , es desig de totes les Juntcs o Assem-
blees d ' aquestes Seccions 1'augment del nombre de Joventuts Mediques, sempre
que responguin a unes possibilitats i unes necessitate reals , i on aquest camp con-
siderariem com un fruit important d'aquest Congres la possibilitat de constitucio
de la Joventut Medica del Baix Camp , tenint en compte a mes la preexistcncia
important d'organitzacions que en aquest sentit es dona aqui, a la ciutat de Reus.

Les Joventuts Mediques de Catalunya i Balears es regeixen per uns Esta-
tuts aprovats per les Assemblees de totes les Seccions i per la Junta de Govern
de 1'Academia , en els quals s'especifica la seva missio com a organ de coordina-
cio, de pressio i de defensa dell estudiants davant d'altres instancies , al temps
que cada Seccio conserva lee seves responsabilitats on tots els camps de I'activitat
que li es propia.

Les distintes Seccions de Joventut Medica, en la seva globalitat, compten
amb mes de 2.200 Socis, cosa que fa de les Joventuts Mediques una eina impor-
tant per als estudiants , una eina de serveis de la qual els estudiants assumim la
gestio i la responsabilitat , una eina de reivindicacio i aprofundiment en la realitat
que vivim, una eina de futur cap al concepte de Ciencies de la Salut, cap at treball
responsable al servei de ] a nostra comunitat national.

Pero be, sera millor que els objectius que perseguim els membres de les Jo-
ventuts Mediques us siguin explicate pels amics que m 'acompanyen on aquesta
taula, i que son:

- ORIOL Ros i AMETLLER, President del Comite Permanent de les Joven-
ventuts Mediques de Catalunya i Balears, i de la Joventut Medica de
Barcelona.
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- ALBERT MAROTO i GENOVER, membre de la Joventut Modica de Girona.

- ANTONI GELONCII I VILADEGUT, Secretari del Comite Permanent, i Vi-

ce-president de la Joventut Modica de Lleida.

- JAUME BusoMS I JULIA, President de la Joventut Modica de Sabadell, i

- AGUSTI MUNTAtvA I PONSA, President de la Joventut Modica del Valles
Oriental;

amb la seguretat que ho faran millor que el que us parla.

Be, a 1'amic Oriol Ros li correspon desenvolupar, corn a representant de la
seva Joventut Modica, I'objectiu a) que fixers els Estatuts de les Joventuts Medi-
ques de Catalunya i Balears, i quo es refereix at servei als estudiants de les Cien-
cies de la Salut de Catalunya i Balears, en totes aquelles tasques en que aixo sigui
possible:

OsuoL Ros
(President de la Joventut Modica de Barcelona)

Bona tarda,

Com a estudiants, som conscients que 1'ensenyament a les nostres Facultats

no es, ni molt menys, el que nosaltres desitjariem, i en el cas que ho fos, la

nostra inquietud per aprendre cosec noves ens impediria estancar-nos en aquest
nivell. Consegiientment, Joventuts Mediques volen ser el floc de convergencia de
tots aquests companys inquiets, que no tenint-ne prou amb les tasques netament
academiques, i duts per motivacions mes profundes, es reuneixen periodicament
per satisfer aquest afany d'aprendre coses noves i en definitiva per servir ac-
tivament el pais i la seva professio.

Tinguem en compte que inquietud, entesa com a preocupacio activa per
problemes morals i intellectuals, no es una Cosa innata, sing que s'apron activa-
ment; per aixo crec que la nostra Associacio to l'obligaci6 de fomentar-la, tre-

ballant de ferm en totes aquelles tasques que realitzi.
Un altre punt important es la necessitat de potenciar el treball en equip,

en els organs de gestio de la nostra Associacio, fet que comportara un millora-
ment de les nostres activitats; tambe insistirern en el vessant socio-cultural de
l'Associacio, i aqul anomenare aquella frase de Letamendi: "El metge que no-

mes sap medicina, ni medicina sap", dita aplicable, amb sentit ampli, a tots els

professionals de la Salut.
Els membres de Joventuts Mediques han de ser conscients de la transcen-

dcncia d'aquestes activitats extrauniversitaries que d'alguna manera contribuci-
xen a la formacio dell futurs professionals de la Salut, perque es fonamental
que d'una vegada obrim els ulls i ens adonem de la importancia de la nostra
professio, aixi com de la responsabilitat que comporta exercir dins d'aquest camp.

Per a assolir tots aquests objectius necessitem ]a collaboracio d'un nombre
mes gran de gent; recordem que la vida de l'Associacio depon no solament del
treball d'una petita Junta, sing de la collaboracio activa dels integrants d'aquesta
Associacio en les tasques que es realitzin.
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Tambe servim els estudiants de les Ciencies de ]a Salut d'altres maneres, i
un clar exemple seria ]a nostra participacio activa en el Congres, plataforma
que ens servira per a donar a coneixer els nostres problemes, tant els que estem
vivint ara corn a estudiants, com els que aviat, molt aviat, ens trobarem com a
futurs professionals; d'aqui es despren la importancia de coordinar els estudiants
de les Ciencies de la Salut,del pais, de cara a afrontar amb mes forca els problemes
que tenim. Per aixo, Joventuts Mediques pot ser una Gina molt eficac, que si be
no resoldra totalment els problemes que tenim si que pot aconseguir una millora
i potser a llarg termini la seva total resolucio.

Una altra cosa que ens hem imposat es treballar de ferm per tal de con-
querir de nou el prestigi que, malauradament, les nostres professions ban perdut,
i que per descomptat ara no n'analitzarem els motius, pero que sens dubte, i a des-
grat nostre, es una realitat.

Per ultim vull insistir en un punt: la importancia de la vocacio, o el que es
el mateix, 1'amor per ]a nostra feina, fet que queda pales a la seguent frase del
Dr. Maranon: "La vocacio mou 1'eficacia veritable dels homes. Tot el que es
fa sense vocacio, per important que sembli, es marceix com una flor. Tot el que
es fa amb vocacio, per insignificant que sembli, fructifica per sempre."

JAUIIE ToRT

Ara sera Albert Maroto, en representacio dels seus companys de la Joven-
tut Medica de Girona, qui desenvolupara els objectius b) i c) dels nostres Estatuts
i que assenyalen Ies Joventuts Mediques com a eines per a I'ajuda al desenvolu-
pament cultural de les Comarques o Regions on es troben constituides les dis-
tintes Seccions, i la necessitat de I'aprofundiment del coneixement entre els estu-
diants membres i la realitat socio-cultural en que es desenvolupa el seu treball:

AL.RISRT MAROTO

(Dc Jovcntut Medica de Girona)

Bona tarda,

La historia de les diferents Joventuts Mediques, ja des del seu comenca-
ment, posa en relleu el lligam existent entre cada una de les Associacions i les
comarques on desenvolupen la seva tasca concreta. En coordinar-nos les Joven-
tuts Mediques de Catalunya i Balears hem trobat adient continuar potenciant
aquesta actitud ja manifesta de Iligar la realitat dels nostres pobles amb lcs nostres
activitats. I es aixi perque aquestes no poden limitar-se a cobrir nomes les ne-
cessitate dels seus membres o reduir-se a un cientifisme d'un cert interes, pero
que desconegui les urgencies, les aspiracions i les necessitats dels nostres pobles i
ciutats.

I tot aixo pren interes, perque el nostre treball ha d'excedir la migradesa
de les nostres Associacions i dirigir-se mes ampliament al conjunt de la societat
en una perspectiva de servei.
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Que poden aportar les Joventuts Mediques de Catalunya i Balears? Certa-
ment no es al nostre abast la solucio immediata dels problemes existents i que
afecten 1'ambit del nostre estudi; per tant, la nostra aportacio sera mes aviat
modesta, perm no per aixo per a nosaltres menys important. No pot trobar-se al
nivell de les grans empreses, ni de 1'execuci6 de les tasques que pertoquen a
d'altres institucions, sing que es trobara on el servei, en la collaboracio i la coope-
racio amb diverses instancies, per tal de donar fruit, d'endegar una tasca eficag
que serveixi per a aportar a les nostres comarques quelcom que les ajudi a en-
grandir-se i ultrapassar la petita realitat, retrobant en elles mateixes el cami cap
a un desenvolupament propi, d'acord amb les caracteristiques propies.

Per tant, es i sera el nostre anhel quo aixo es vagi font realitat per a totes
i cada una de les comarques del nostre pais, i aixi altres realitats, altres expe-
riencies de l'associacio dell estudiants per a tractar la problematica de la propia
terra es vagin afegint a les cinc Associacions que ara formem les Joventuts Me-
diques de Catalunya i Balears. Des d'aqui us encoratgern que hi dediqueu el
vostre esforg tenint per segur que no restara inutil.

L'ensenyament (puix que som estudiants), la realitat sanitaria, 1'ambient, la
difusio i la promocio d'activitats saludables, 1'acostament a la gent del carrer dels
tomes del nostre ambit que els afecten..., son diverses possibilitats per realitzar
un treball de caire cultural en els nostres pobles, amb el desig d'esdevenir un ser-
vei eficag al seu desenvolupament.

Les Joventuts Mediques de Catalunya i Balears fan seu, doncs, l'interes de
contribuir, en la mesura de les seves possibilitats i amb autentic esperit de servei
i cooperacio, a 1'entestament de dur mes enlla la riquesa del bagatge cultural dell
nostres pobles, potenciant els seus tarannas peculiars i propis, que son, en defi-
nitiva, aquells que els donen identitat.

Per poder dur a terme amb exit aquest proposit ens sembla important re-
marcar un aspecte que resulta necessari tenir en compte: ens cals aprofundir on
el coneixement de la realitat socio-cultural del floc on ens pertoca de treballar.
I es aixi per la indubtable incidencia dels aspectes socials en la marxa dels
nostres pobles.

Ps innegable quo on els darrers temps la importancia del factor dit social
va agafant cos i obrint-se lloc en la consideracio de pensadors i cientifics com
un element mes, integrant de la complexitat de la realitat del mon actual. Una
aproximacio on el terreny de les Ciencies de la Salut es pot trobar en el canvi
on la consideracio de la causa de les malalties. Abans es relacionava una unica
causa amb una entitat nosologica, per exemple, un germen responsable de tal
malaltia. Avui, pero, es plenament acceptada la possible incidencia causal de
molts diversos factors (socials, genetics, nutritius, ambientals...) on cada un apor-
taria una part en les consequencies del conjunt.

El desenvolupament d'aquest factor, pero, ens semblaria situat dins una
afirmacio de caracter mes general en dir que no hi ha ciencia neutra, que no hi ha
cultura neutra. Ambdues on el seu exercici, en la seva difusio, en el seu ensenya-
ment..., van Iligades sempre a una forma concreta d'entendre ]a societat i of
mon, a una visio de l'home i la seva finalitat... I aquests plantejam,ents no es
poden desconeixer, no es poden deixar de banda quan hom preten endegar una
tasca seriosa corn es proposen les Joventuts Mediques de Catalunya i Balears.

ts innegable que la sanitat, la salut... (i corn hem dit, el seu exercici, el seu
ensenyament...) no son alienes a aquesta afirmacio. Les seves realitats, histori-
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cament, han anat unides a les realitats socials, culturals, politiques, religioses...
de cada un dels pobles. I en consequencia, s'ha produit una relacio d'influcncia
reciproca entre les diverses concepcions de la societat i el desenvolupament de
les Ciencies de la Salut. Unes i altres van molt iligades, car no es possible in-
tentar d'establir barreres, que resultarien artificials, volent delimitar els diversos
camps del coneixement i el pensament humans, tot pretenent que es desenvolupen
sense tenir res a veure els uns amb els altres.

Resulta evident observar, per exemple, el canvi produit en la patologia que
afecta 1'home paral-lelament at desenvolupament d'un determinat tipus de socie-
tat. Igualment veiem que en una societat de base camperola, medieval, de rcgim
feudal, el desenvolupament de les diverses Cicncies de ]a Salut no podia ser el
mateix, no podia ser igual que posteriorment en una societat de base industrial,
moderna i de regim capitalista.

De forma reciproca, cal pensar que diversos avencos o canvis en la visio
de la sanitat -de la medicina liberal a 1'estat de policia sanitaria, als rcgims
d'asseguranca social- han repercutit en els diversos canvis socials, esdeveni-
ments de la historia.

Tot aixo configuraria, certament, el conjunt d'avencos i retrocessos cons-
tants i simultanis que constitueixen les passes historiques de 1'home en aquest
mon.

>~s per tot aixo que Joventuts Mcdiques de Catalunya i Balears prenen la
voluntat d'aprofundir el coneixement de la realitat socio-cultural on ens toca
d'esmercar els nostres esforcos. Com a eina en el nostre treball at servei dels
estudiants de les Ciencies de la Salut, de l'Academia i del nostre pais. Perque la
nostra tasca sigui mes profitosa, per a conei.xer millor, en el fons, qui som i cap
on anem.

JAUME TORT

Tot seguit , Antoni Gelonch, en nom de la Joventut Medica de Lleida, es
refcrird al que significa l'objectiu d), que textualment s'adreca at coneixement
entre els estudiants do les distintes branques de les Ciencies de la Salut, i entre
els membres de les distintes Seccions.

ANTONE GELONCH

(Vice-president de ]a Joventut Medica de Lleida)

Bona tarda,

Encara que per una questio tradicional i perque amb aquest nom eren ja
de fa temps conegudes les nostres Seccions, les Joventuts Mcdiques de Catalunya
i Balears acullen tant estudiants de Medicina com de Farmacia, Ciencies Bio-
logiques, etc., en un intent de donar cohesio real at que anomenern les Cicncies
de la Salut. Entenem que la Iluita per la Salut, que haura d'esser l'objectiu futur
del treball dels que ara som estudiants, es una Iluita colFlectiva i interdisciplinaria,
i entencm que si es bona la integracio dels professionals de la Sanitat en equips
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de treball, es ara interessant que els que han de formar aquests equips es coneguin
i es respectin. Som tambe conscients que manta encara molt cami per rec6rrer,
que caldra com a objectiu immediat fer una gran tasca per tal que tots els estu-
diants de totes les branques de les Ciencies de la Salut, i molt especialment els
estudiants de Farmacia i Biologiques que n'estan massa al marge, es trobin be i
plenament integrats i acceptats a les nostres Associations; pero amb la nostra
il-lusio i treball, i deixant de banda qualsevol posicio gremialista que com a sani-
taris seria nefasta i com a estudiants disgregadora, estem disposats a tirar enda-
vant en aquesta direccio. Modestament, creiem que si aquesta integraci6 d'esfor-
cos i coneixements dels estudiants de les distintes branques poguessin convergir
a les Joventuts Mcdiques, hauriem contribuit de forma notable al canvi de men-
talitat dcls futurs professionals sanitaris de casa nostra.

Pero si les Joventuts Mcdiques s'han de caracteritzar per aquest taranna
obert i integrador entre els estudiants, ha de ser tambe per a nosaltres un objectiu
prioritari el del coneixement entre els membres de les nostres distintes Associa-
cions, que, si be tenen uns objectius comuns, es troben inserides i es desenvo-
lupen en realitats moltes vegades ben diferents. Si cal lluitar contra el parcel-lisme
professional i gremialista, i hem d'obrir la nostra visio cap al concepte de Ciencies
de la Salut, hem de lluitar tambe per superar qualsevol mena de vestigi de loca-
lisme autocomplaent i insolidari. El qui ara us parla, membre de Joventut Modica
de Lleida, es conscient -com abans ha expressat molt be el company de Giro-
na- que hem d'ajudar al desenvolupament cultural de les nostres comarques,
que en el nostre cas son de les mes pobres i abandonades de Catalunya, i que per
altra part hem d'aprofundir en el coneixement de la realitat socio-cultural del
nostre pais, i aixi ho estem i estan fent totes les Sections de Joventut Modica.
Pero som tambe conscients que aquest arrelament ha d'esser profund i comu,
en la visio que taut nosaltres com a estudiants com les nostres comarques formern
part de conjunts solidaris. Solament ]a uni6 de tots els estudiants de les Ciencies
de la Salut en una perspectiva solidaria i catalana ens donara forces per a tirar
endavant. Nomes la confrontaci6 d'experioncies, la realitzacio de treballs con-
junts, el saber que no estem sols, que hi ha altres companys en altres llocs que

comparteixen el nostre esperit, la nostra lluita, els nostres problemes, fara que

tinguem la unio que ens donara la forca per a continuar. Com la lluita per la

Salut, la lluita de les Joventuts Modiques sera aixi autonoma, solidaria i joiosa,

amb la joia que nomes dona el treball ben fet, amb la solidaritat que nomes dona

el treball comu i la participaci6 efectiva de tots els nostres associate a la qual

des d'aqui cridem, amb l'autonomia que nomes dona saber-se membre d'un con-

junt mes ampli, t'Acadomia, pero amb el respecte als nostres criteris i a ]a nostra

accio. Comencem, doncs, sabent que es bona hora, pero que tot just hem comen-

cat la feina.

Moltes gracies.

JAUME TORT

Ara sera Jaume Busoms, en representacio de la Joventut Modica de Saba-

dell, qui ens parlara sobre la nostra tasca d'impuls i suport general a les activitats

de 1'Academia, segons marca 1'objectiu e) de l'article 3er. dels nostres Estatuts:
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JAUNT. BUSSOMS

(President de la Joventut MPdica del Vallbs Occidental)

En parlar de l'impuls i suport a les activitats de 1'Acadcmia per part de les
Joventuts Mcdiques de Catalunya i Balears, caldria precisar el sentit i la signi-
ficaci6 que tenen per a nosaltres cis conceptes d'impuls i de suport, a fi de des-
fer malentesos i corregir possibles errors.

Pei sol fet que aquestes dues entitats compartim uns mateixos objectius, i
a la vegada determinades activitats, creiem que es adient remarcar:

a) Amb referencia al paper d'impulsor, Joventut Mcdica actua organit-
zant, assistint i participant en tots els actes que engrandeixen en mes o menys
proporcio el variat espectre de tasques incloses dins dels calendari de !'Acade-
mia. Amb tot, cal reconcixer que, si be es veritat que no som els protago-
nistes d'aquesta vida acadcmica, si que en bona part de les activitats en portern
la iniciativa.

b) Respecte al suport, no el volem entendre coin una prescncia passiva,
exempta de responsabilitats, sing que 1'entenem com una participaci6, col-labo-
raci6 i critica, tant de les activitats que porta a terme 1'Acadcmia, corn tamb6 en
la seva orientaci6 directriu.

Joventuts Mcdiques no es ni ha de ser una forca motriu on la realitzaci6 de
totes les activitats que periodicament organitza !'Academia, sin6 que ha de tenir
una certa independcncia, de la qual fins al moment mai no ha estat mancada,
que li permeti ser consequent en els seus objectius mes especifics, com es ampliar
el bagatge formatiu de l'estudiant.

Is obvi que el nostre desig ha estat sempre que la nostra labor fos consi-
derada intimament vinculada a la de I'Acadcmia. Labor que d'altra banda fern
unicament i exclusiva per ]a illusi6 de for quelcom que ens agrada, i procu-
rant evitar que mai no estigui present la sensaci6 d'obligacib.

Per aixo, coneixem les nostres propies autolimitacions i la impossibilitat
d'una dedicaci6 mes absoluta que ens fes oblidar els deures que tenim en la nostra
condici6 d'estudiants.

Per tant, creiern que 1'Acadcmia ha de mirar els nostres inicis amb la con-
fianca que fara que ens sentim integrate, o el que es millor encara, identificats
amb els valors essencials que la caracteritzen.

Pero, fins ara, hem parlat solament del relleu que prenen les Joventuts Mc-
diques dins del mare de refercncics de l'Acadcmia, sense recordar que en el seu
for quotidia s'estableixen diferents nivells de relaci6.

Ja que, pensem tambe, que una de les missions fonamentals que tenim nos-
altres, i que es producix quasi de manera inconscient, es el ser la projecci6 ex-
terior de !'Academia a uns determinats nivells, dels quals el mes important de
tots, per ser el medi on mes convivim, es el nivell universitari.

No cal dir que les Joventuts Mcdiques ens creiern en el deure de fer una
difusi6 en els entorns on ens es possible de totes les inquietude que es mouen
dins de !'Acad'emia, i que compartim per l'interes que gairebc sempre tenen per
a nosaltres.

Joventuts Mcdiques, com a entitat integrada per univcrsitaris, hauria de
tenir la capacitat de recollir els interrogants i les necessitats de la poblaci6 en l'am-
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bit de la Sanitat, bo i tematitzant aquestes demandes. En la resposta a les quals
Joventut Modica pot ser un pont de dialeg, per tenir possibilitats de connexio amb
la resta d'institucions que treballen per la salut.

D'altra banda, i a un altre nivell de relacio, la creacib de 1'Associaci6 de
Joventuts Mcdiques de Catalunya i Balears pot esdevenir impulsora de noves
Joventuts Mcdiques, fent avinent la facilitat amb que poden sorgir, i aprofitant
situacions favorables, com per exemple es aquest Congres.

L'expericncia ens demostra que el to vital, desig de recerca i solatge hums
afavoreixen I'impuls i el suport en la creacio i el manteniment de noun grups.

Finalment, volem deixar constancia que les Joventuts Mcdiques de Cata-
lunya i Balears en general, i les comarcals en concret, reafirmem que, per la
nostra part, no mancara pas mai un ferm desig de collaboracio en qualsevol tasca
en que hi hagi la possibilitat de desenvolupar-la conjuntament amb I'Academia,
pel seu interes mutu, i que vagi a favor d'un millorament de la nostra Sanitat, a
la qual, malgrat en sabem els defectes, ens aferrissem per voluntat propia, o tam-
be per aconseguir un coneixement mes profund de la nostra societat en general.

Estem ben segurs que ens hem deixat idees en el tinter, i per tant, d'entrada,
agraim qualsevol suggeriment o crItica. I encara que ho haguessim pretes dir
tot, tots hem experimentat alguna vegada a116 del poeta que diu: "Felic de ('home
que sap que darrera qualsevol paraula hi ha a116 que no es pot dir".

JAUME TORT

Per ultim, Agusti Muntaiia, representant en aquesta taula de la Joventut
Modica del Valles Oriental, ens parlara sobre les possibles activitats que puguin

contribuir a millorar el nivell cientific i huma dels membres:

AGUSTI MUNTANA

(President de la Joventut Modica del Valles Oriental)

El perque d'aquest objectiu se'ns fa evident a tots, at temps que ens entris-

teix, ja que el mateix enunciat anomena, amb molta compassio, un "millorar",

com si el nivell cientific i huma que es rep a les nostres Facultats fos realment
una bona base per a coment ar a treballar.

Tots ens adonem que alto que volem arribar a esser, esser metges, no com-

pren solament un mes o menys ampli coneixement sobre certes matcries, sino que

la guia basica del metge es, o hauria d'esser, i en aixo estem tots d'acord, l'amor

per 1'esser huma. Per tant, per a intentar de resoldre els problemes de qualsevol

malalt que ens demani ajut es requereix saber-se situar talment dins seu, que

puguem copsar el seu sofriment en tota la seva extensio, at mateix temps que

aquest no denoti un interes, per mes subtil que sigui, de mirar el secret d'una

existencia que nomes a ell pertany.
Aconseguir aixo requereix voter i saber.
El voter, la vocacio, si be es innata, cal que sigui estimulada, dirigida, edu-

cada, per a for-li veure cap on ha de destinar els sous esforcos.
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en aquest punt on, en la relacio entre el mestre i els deixebles, aquell ha de
deixar les llavors i arrels mes profundes en aquests. Malauradament succeeix
bastant a l'inreves.

No se'ns ensenya a veure malalts, sin6 malalties, no persones que viuen i
pateixen, sin6 organs i sistemes alterats, tot pensant moltes vegades en diagnos-
tics mes o menys brillants, perque tot aixo nomes es pot aprendre tenint el mestre
al costat, el qual ens fara adonar de les cosec mes insignificants i, alhora, mes va-
luoses, puix que no n'hi ha prou amb la bona intencio que uns si , i altres tambe,
posen en les explicacions teoriques de tot aixo que estem dient.

D'altra banda, el saber, absolutament imprescindible, no es pot, doncs, fixar
o limitar a aquelles materies especifiques que es refereixen al cos huma com a
esser malalt, sin6 que per a intentar d'aconseguir tot aixo que hem esmentat, re-
quereix, ineludiblement, que s'estengui a tots els camps de la cultura i, sobretot,
fer una extensa i profunda reflexi6 sobre la tecnica, que s'ha convertit en un
factor determinant totalment imprescindible amb els coneixements actuals, ja
que cal evitar de totes maneres que la seva interposicio desdibuixi la personalitat
del metge, que allo que en virtut d'una cosa mes o menys infallible faci que el
metge es torni mes fred i calculador, mes impersonal i comporti un allunyament
en la relacio metge-malalt o, fins i tot, que aquest ho consideri una manca d'in-
teres personal.

Veiem, doncs, que en la nostra societat l'aprenentatge que estem destinats
a rebre ens nega la possibilitat de copsar aquest vessant fonamental de la nostra
formacio en 1'amplitud que nosaltres creiem.

De 1'altre vessant fonamental, corn es la nostra preparaci6 cientifica, tots
tenim present com es actualment i ens sembla que no cal precisar-ne cap punt
per a adonar-nos de tots els seus deficits i incoherencies i, at mateix temps, del
nostre neguit per intentar afrontar de la millor manera possible aquest greu
problema.

Tots aquests fets fan que 1'esforc i el treball personal en aquests aspectes
siguin fonamentals per tal d'assolir un minim de profit que, almenys, ens pugui
treure una mica de recanca d'aquestes frustracions.

Com s'ha arribat a aquesta situaci6?
Potser caldria preguntar-se si sempre ha estat aixi, pero en el moment actual

els motius son multiples i a nosaltres se'ns fa molt dificil de precisar o analitzar;
tot i aixo, com a estudiants i amb el poc contacte que, en general, tenim amb
tot el que es refereix a estructures i organitzacions, intuim moltes d'aquestes
causes.

Quan veiem el desprestigi de la nostra professio, se'ns fa present tot un
reguitzcll de factors que van des dels politics als exclusius d'interes personal. No
volem pas fer aci una critica, pero tenim molt present que dins les nostres acti-
vitats, hem de prendre un cami d'esbrinament i aclariment d'aquests fets per a
poder agafar conscicncia de la problematica i aixi, en la mesura que tots puguem,
un dia o altre poder lluitar per tal d'aconseguir tot aixo que, en bones paraules,
diem que voldriem assolir.

No oblidem pas que Joventuts Mediques de Catalunya i Balears es una eina
al servei dels estudiants de les distintes branques de les Ciencies de la Salut, pero
creiem tambe que la problematica aci reflectida es pot generalitzar amb certs
matisos.

Les Joventuts Mediques de Catalunya i Balears volen ser tambe una eina
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al servei de la reconstruccio de ]a nostra cornunitat nacional i, en sentit ampli, es
objectiu nostre Fintercanvi d'informacions amb els companys del Pais Valencia,
Andorra i la Catalunya Nord, amb la seguretat que, essent la problematica i la
situacio real distintes, podem expressar una analogia en els objectius.

Vagi la nostra solidaritat i el nostre desig d'establir contactes permanents
i eficacos amb tots aquests companys.

D'altra banda, com a estudiants i futurs professionals de les Ciencies de la
Salut, no cal dir que considerem d'absoluta preeminencia l'establiment de vies
de confrontacio d'experiencies amb els companys que en els Estats que ens son
proxims treballen en la linia d'una organitzacio i mentalitat sanitaries al servei
de ]'home i de ]a seva comunitat concreta amb ]a visi6, com Pasteur, que la
ciencia es universal i que els coneixements han d'esser per a tots els homes.

Com a estudiants i com a catalans volem contribuir a 1'assoliment d'aquest
objectiu.

Res mcs, nomes reafirmar que no pretenem esser una sucursal de la Uni-
versitat, ni de bon tros, sing que amb l'esforc de tots aquells que creiem que
s'ha de retornar a trobar el cami, intentar que, com mes aviat millor, aquest
objectiu hagi de desapar6xer dels nostres programes i, realment, puguem dir
que simplement intentem millorar el nivell cientific i huma dels nostres mem-
bres.

Som molt conscients que el cami es Ilarg i la tasca dificil, pero amb 1'ajuda
i la col-laboracio de tots estern convencuts de poder assolir-ho.

I ara no voldriem pas acabar sense recordar i, alhora homenatjar, ]'insigne
professor August Pi i Sunyer, que ens ha llegat un pensament que ens ha de guiar
sempre i tothora en la nostra tasca als que de debo estimem i ]luitem per la
nostra i unica nacio: 'es pel nostre treball, sobretot, que screm patriotes. Perquc
si el saber es ]a fru'icio, el saber es tambe la forca".

Moltes gracies.

JAUME TORT

Moltes gracies a tots els meus companys per les seves paraules que han re-
flectit perfectament la nostra visio sobre els objectius de les Joventuts Mcdiques
de Catalunya i Balears segons marquen els nostres Estatuts. Sera ara el Dr. Joa-
quim Ramis i Coris, Secretari General de I'Acadcmia, qui ens adrecara unes pa-
raules en representacio d'aquesta Institucio, presencia i paraules que agraim molt
especialment per endavant:

JOAQUIM BAMIS

(Secretari General de ('Academia)

Com a representant de ]'Acad'emia de Ciencies Mediques de Catalunya i de
Balears i membre del Comitc Executiu de I'Onze Congres, he de dir quatre pa-
raules.

Die "he de dir" i no pas m'han "demanat que digui". Ho dic com una
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afirmacio i una necessitat, ja que estic proftindament impressionat. Em sabria
molt greu no poder expressar les meves impressions en aquests moments.

I vull dir aquestes paraules per constatar un fet: 1'Onzc Congres de Metges
i Biolegs es el Congres de la normalitzacio, com digue cl nostre President en el
discurs d'aquest mati. I jo entenc que aquesta normalitzacio passa per vosaltres.
La normalitzacio es que la joventut, paraula amplia que tot i que molts de no-
saltres ja no ho som voldriem incloure'ns-hi, vol ser-hi present. I veritablement
hi es.

Hi es present, en aquest Congres, per tres motius: per prescncia fisica, per
interes i per capacitat de fer.

a) Per prescncia fisica contrastada en ]a quantiosa inscripcio (sou tants
gairebe com els professionals de la Salut).

b) Per interes, ja que la vostra participacio ho ha demostrat.
c) Per capacitat, ja que em consta pel meu carrec dins 1'Academia de

Ciencies Mcdiques de Catalunya i de Balears.
Dintre l'Acadcmia hem viscut molt el naixement d'aquestes Joventuts M&-

cliques de Catalunya i Balears, i puc dir publicament que si es motiu de joia
aquesta prescncia d'estudiants a Reus, tambe han estat motiu de joia i esperanca
les activitats portades per les diferents Seccions de Joventut Modica de Girona,
Sabadell, Lleida, Barcelona i el Vallcs Oriental. Elles ens han donat 1'exemple de
visio de futur: ]a necessitat que si be s'ha de treballar, cadascu dins del seu am-
bit, les accions s'han de prendre mancomunadament si volem que tinguin efec-
tivitat.

L'Academia se sent orgullosa de tenir aquesta joventut amb taut de criteri, i
amb tanta visio de futur que ens pot exemplaritzar a tants de nosaltres i de fet
ens dona una llico important i transcendent.

Encara que no s'arribes a cap altra conclusio en aquests dies de Congres,
una n'hem de treure ara: el nostre pals camina, la joventut ens empeny i demos-
tra que fara molt mes del que hem fet nosaltres. Si acabara o no at port desitjat,
aixo no ho sap ningu, pero em sembla que hauriem de recordar els versos de
Kavafis en el "Viatge a Itaca": es important arribar a port, pero es tambe im-
portant fer el viatge, ja que el viatge ens enriqucix. Si nosaltres -els mes vells-
no arribem at port desitjat, tenim una ferma esperanca que vosaltres -els jo-
ves- hi arribareu.

De vosaltres depen el futur dels Congressos, de vosaltres depcn la Salut del
dema, de vosaltres depen el futur del pals.

I nosaltres, els grans (no dic els vells), estem segurs que sabreu arribar a
bon port.

j11'\II? TORT

Un cop mes moltes gracies, Dr. Ramis, per les vostres paraules, que ens
suposaran tothora un estimul per a tirar endavant en la triple linia de servir
1'Acadcmia, la Sanitat i el conjunt del pais. Per ultim, i per cloure aquest
acte, demanem unes paraules at Dr. Josep Laporte i Salas, President del Comite
Executiu d'aquest Congres, Conseller de Sanitat i Seguretat Socials de la Gene-
ralitat de Catalunya, professor universitari i bon amic de les Joventuts Mcdiques.



558 XI.6 CONGRES DE METGES I BIOLEGS DE LLENGUA CATALANA

JOSEP LAPORTE

Moltes gracies en primer hoc per la vostra invitacio que compartis amb
vosaltres la taula d'aquest acte que m'ha complagut tant. Moltes gracies per la
vostra salutacio tambe, i molt especialment per considerar-me amic vostre, que
es un dels meus desigs.

Evidentment, despres de les magnifiques paraules del Dr. Joaquim Ramis,
ben be no resta res per dir, nomes vull constatar la meva gran satisfaccio per ]a
vostra tasca que se que es il-lusionada i ferma, i perque quan vaig ser President de
I'Academia sempre vaig sentir ]a necessitat d'arribar a aquesta realitat que avui
heu presentat aqui a Reus. Permeteu-me manifestar-vos el meu encoratjament
perque aneu endavant al servei del nostre pals. Moltes gracies.


