
CONCLUSIONS DE LA PONI NCIA D'ESTUDIANTS

La Ponencia d'estudiants de l'Onze Congres de Metges i Biblcgs de Llengua
Catalana, coordinada pel Comite Permanent de les Joventuts Mcdiques de Cata-
lunya i Balears, vol en primer terme mostrar la seva gran satisfacci6 per ]a pre-
sencia notable d'estudiants en aquest Congres. Volem agrair especialment la col-
laboracio de tots els professionals, companys i companyes que, des de distints
aspectes, han contribult a la realitzaci6 de les nostres activitats.

Els estudiants hem estat interpellats en aquest Congres sobre dos temes que
ens afecten ingiiestionablemcnt: les sortides professionals i 1'ensenyament de les
Ciencies de la Salut, tematiques que, per altra banda, presenten nombrosos punts
de connexio.

Pel que respecta a les "Sortides professionals", els estudiants volem fer una
crida a tots els sectors implicats per tal que s'adonin de les greus dificultats en que
es troben els postgraduats mes recents pel que fa a la consecucio d'un hoc de
treball.

Aquestes dificultats son una de les manifestacions de l'absoluta manca de
planificacio i orientacio que s'observa en el camp de la Sanitat; i tambe de 1'exis-
tcncia de criteris corporativistes que tendeixen a la defensa de les anomenades
"arees de treball" en contra de la tendencia logica al fet que les places siguin ocu-
pades per aquells que, independentment de la seva titulacio, demostrin unes capa-
citate millors.

Per a solucionar aquesta problematica, els estudiants demanen en primer ter-
me que sigui definit el model de Sanitat a seguir per tat d'enfocar-hi tant 1'en-
senyament com les diferents sortides professionals.

Considerem especialment necessaria la sensibilitzaci6 dels Collegis profes-
sionals envers la problematica dels postgraduats i, en aquest terreny, creiem urgent
la potenciacio de les Borses d'ajuda i de tots els altres sistemes que puguin aju-
dar a superar ]a dificil situacio de tants joves professionals de la Sanitat que es
troben sense feina.

Considerem tambe imprescindible ]a realitzacio d'unes jornades d'estudi per
tal de tractar sobre la problematica dels postgraduats parats i del conjunt de
les sortides professionals, amb la presencia dels sectors implicate; i en aquest sen-
tit hi creiem necessaria 1'assistencia dels estudiants.

Considerem igualment necessaria ]a lluita contra el parcellisme professional
i gremialista que comporta ]a defensa en molts casos d'arees de poder, fins ara
molt assentades en determinades estructures sanitaries.

Considerem, finalment, que la Sanitat ha d'estar al servei de tots els ciu-
tadans, i no dels mateixos sanitaris, amb la responsabilitzacio conseguent que tot
aixo implica.
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Pel que fa al segon dels temes proposats, "L'ensenyament de les Ciencies
de la Salut", els estudiants creiem adient de fer publics els punts segiients:

Considerem, en primer terme, imprescindible de recorrer el camf que ens porti
a una nova Universitat que haura d'esser cientifica, democratica i catalana, i que
haura de Iluitar seriosament contra la burocratitzacio.

Assumint aquests criteris previs, creiern necessaria la potenciacio del con-
cepte d'Universitat de les Ciencies de la Salut i, en aquest sentit, creiem interes-
sants totes les aportacions que es puguin fer, les quals des d'aqui volem animar
a realitzar.

Entenent imprescindible la relacio de la Universitat amb tota la societat,
considerem especialment important la collaboracio d'aquella amb els Co}legis
professionals i les institucions academiques, i d'entre elles en primer terme 1'Aca-
demia de Ciencies Mediques de Catalunya i de Balears i la Societat Catalana de
Biologia.

Considerem que un factor decisiu per a solucionar els nostres problemes
sera, en el cas de Catalunya, la transferencia de ]a Universitat a la Generalitat,
la qual haura de garantir l'autonomia d'aquella institucio. En aquest sentit, tam-
be considerem necessaria la potenciacio del Consell Interuniversitari Catala.

Creiem necessaria i urgent ]a concretitzacio d'una politica de planificacio
global de 1'ensenyament, tant del primari i secundari corn de l'universitari, i molt
especialment considerem imprescindible I'assoliment de criteris de planificacio
territorial estables.

En 1'ordre intern, considerem prioritaria la necessitat d'establir sistemes d'au-
tocontrol que regulin l'activitat de la Universitat.

Considerem tambc important ]a racionalitzacio dels plans d'estudi, de ma-
nera que siguin mes agils i mes adequats a les necessitate actuals. En aquest sen-
tit, creiem necessaria la potenciacio de les anomenades ciencies de ]a conducta
humana i totes aquelles materies relacionades amb l'assistencia sanitaria preven-
tiva i primaria, fugint dels excessos de practiques hospitalaries que s'observen en
determinades especialitats, corn el greu cas de la formacio dels metges de cap-
calera.

Ens trobem en l'obligacio de demanar coratge i responsabilitat a totes les
institucions publiques, per tal de prendre les mesures adicnts que contribueixin
a millorar el nivell cientific i huma a les nostres Universitats.

Considerant similar la problematica de totes les Universitats dels Pafsos Ca-
talans, volem denunciar els problemes comuns entorn de la llengua, i especial-
ment 1'existencia d'interessos manipuladors, desgraciats i nefastos que contra la
unitat de la llengua s'observen al Pais Valencia.

La Ponencia anima tots els estudiants a continuar i aprofundir el debat ini-
ciat aqui a Reus, amb la perspectiva de bastir la nova Sanitat i la nova Univer-
sitat que tots reclamem, empresa en la qua[ tots haurem de coliaborar per tal
d'aconseguir la millora de les conditions culturals del nostre poble.

Reus, setembre 1980


