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JOSEP LAPORTE

President del Congres. ( Barcelona)

Comencem, si us sembla, aquesta Sessio Administrativa, que forgosament
haura de ser brew, de menys d'una hora, perquc ja he dit abans que a dos quarts
d'una haurem d'interrompre la sessio per a rebre el Molt Honorable President i
les altres personalitats que ens venen a acompanyar a l'acte de clausura que s'ini-

ciara a la una.
Per comengar, hauria de dir unes paraules, que intentare resumir molt, en

nom del Comite Executiu d'aquest Onze Congres de Metges i Biolegs de Llengua
Catalana. Ara en farem una mica de balanq, tot el balanq que se'n pot fer amb
la proximitat que hi som. Jo entenc que el balanc d'un acte com aquest es fa
millor amb perspectiva, es a dir, crec que el Congres de Perpinya va poder ser
molt mes valorat amb perspectiva, quan ja feia un temps que havia passat. Es-
pero que d'aci a un temps pugui esser valorat amb totes les seves virtus i tots els
seus defectes, que tambe n'ha tingut, aquest Onzc Congres que estem acabant de
celebrar a Reus.

Us voldria recordar que aquest Comite Executiu nasque d'una decisio con-
junta de l'Academia de Ciencies Mcdiques de Catalunya i de Balears i de la So-
cietat Catalana de Biologia que han estat, des de fa molts anys, les patrocinadores
d'aquests Congressos de Metges i Biolegs de Llengua Catalana. En nom dell
meus companys i en el meu propi m'es plaent, una vegada mes, d'agrair viva-
ment, tant a una entitat corn a 1'altra, la confianga que en nosaltres han dipositat
per a l'organitzacio d'aquest Congres. No se si ho haurem fet prou be, el que puc
dir es que tots els meus companys s'hi han esforcat molt i es obvi que, almenys,
hem fet el Congres, i Them fet quan estava previst i Them fet, crec, ben digna-
mcnt.

Caldria explicar-vos ara quina es la nostra intencib de cara at futur. Aquest
Comite Executiu a primera vista potser s'hauria de dissoldre avui a les dues de la
tarda en el moment que es clogui aquest Congres. Nosaltres, pero, no ho entenem
del tot aixi, no es que vulguem mantenir-nos en uns carrecs, uns carrecs que
d'altra banda es evident que el que donen es feina, i per aixo ens en volem anar
com mes aviat millor, pero si que entenem que tenim un compromis, un doble
compromis diria millor. En primer hoc tenim el compromis de posar en solfa tot
a116 que s'ha dit en aquest Congres, de redactar unes conclusions ben fetes, no
unes conclusions de primer cop d'ull com es faran i sobretot tenir cura de 1'edici6
del Llibre d'Actes d'aquest Congres. De tot aixo, ens en sentim plenament res-
ponsables i declarem, davant d'aquesta Assamblea, que es una tasca que consi-
derem nostra i ens sentim obligats a fer-la i que la farem amb molt de gust. Es-
pero, doncs, que dintre d'un temps no massa dilatat pugui sortir el volum d'Actes
del Congres i amb aixo si que ens considerarem alliberats de la feixuga i honrosa
carrega que hem assumit durant tot aquest temps. I aleshores passarem els papers
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al Comite Executiu subseguent, d'aixo on parlarem despres, de la mateixa manera
que nosaltres no solament yarn retire del Comite Executiu anterior i del seu pre-
sident el doctor Alsina i Bofill bons consells, bones paraules i, tota una expe-
riencia acumulada on l'organitzacio de Perpinya, sing que vam rebre un petit fons
que ens va permetre d'iniciar immediatament les tasques de preparacio d'aquest
Onze Congres ja fa gairebe dos anys; nosaltres pretenem tambe de trametre, junt
amb els consells si son escoltats, i amb el resultat de la nostra expericncia, un petit
fons al Comite Executiu que ens succeira per tal d'ocupar-se de tota l'organit-
zacio del Dotze Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana.

Ara voldria passar la paraula, primer at Secretari General, doctor Segura, i
despres al senyor Gelonch que ens ]legiran les conclusions a que s'ha arribat en
aquest Congres. El doctor Segura parlara de les conclusions pel quo fa a les dues
poncncies principals, el senyor Gelonch ens parlara de les activitats dutes a terme
pels estudiants.

ANDREU SEGURA

Secretari del Congas. ( Barcelona)

Tot seguint les indications del nostre President, vull for constar el nostre
agraIment a tots els qui han collaborat a l'organitzacio d'aquest Congres, a totes
les entitats i associations que n'han fet possible la realitzacio, sobretot amb la
seva ajuda economica, i especialment a totes aquelles persones que han integrat
la Secretaria i tambe als regidors de 1'Ajuntament de Reus que hem tingut cons-
tantment aqul per a aconseguir que aquest marc pogues ser ocupat per nosaltres.
Tambe em semblaria injust oblidar la collaboracio de I'Academia de Cicncics Me-
diques que, a mes d'encomanar-ne al Comite Executiu actual l'organitzacio, ens ha
permcs d'ocupar els seus locals de Barcelona. Pero em sembla que I'agrafinent
mes important s'ha de for als vuit-cents trenta-tres inscrits que finalment ha aple-
gat aquest Congres, dels quals prop del quaranta per cent han estat estudiants i
gairebe el vint per cent postgraduats de primer curs.

Cal dir, tambe, que hem rebut 1'adhesi6 explicita del Sindicat de Quadres de
Catalunya i el bon desig de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat de Barcelona.

Pero, tot seguint les indications de brevetat que em sembla que hem de res-
pectar at maxim, vull passar a exposar -i que em perdonin els coordinadors de
les poncncies si em deixo alguna cosa d'importancia, que en tot cas es pot afegir
posteriorment- els resums que m'han passat de les conclusions provisionals.

Respecte de la primera poncncia, sobre "Biologia del Cancer", podern con-
cloure que amb ]a diversitat dels factors etiologies del proces canceros corn a fe-
nomen biologic es encara molt pot el que sabem i cal aprofundir molt m6s el
coneixement de la biologia de la ccllula normal abans de poder esperar un avant
serios en I'estudi i en el tractament del cancer.

Pel que fa a la segona taula, referida a "Ambient i Cancer", cal constatar
que ]a mortalitat per cancer als nostres paisos ha augmentat de forma continuada
des de comencament de segle, i constitueix actualment la segona causa de mort;
que no tenim encara als nostres territoris sistemes de registre adequats per me-
surar l'aparicio d'aquests tumors i els factors relacionats amb la seva etiologia;
encara que coneixem un nombre important de factors de rise que estan clarament
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associate com a factors causals d'alguns tumor i aixo es prou per a comencar una
politica legislativa i d'intervencio per a la seva prevencio. Segurament el camp
d'actuacio prioritari ha de correspondre a la modificacio d'alguns habits i estils
de vida que condueixin a actituds mes saludables i, per tant, que previnguin 1'a-
parici6 d'alguns cancers. L'enfrontament amb el cancer com a problema de salut
requereix una estructura administrativa i legislativa de coordinacio que unifiqui
els esforcos i els recursos que s'hi esmercin.

Quant a les conclusions de la tercera taula, dedicada a la terapcutica onco-
logica, la conclusio mes remarcable es que el cancer ha de ser tractat amb els
remeis disponibles i de suport harmoniosament coordinats i integrats i que d'a-
quests tractaments s'assenyala la importancia, encara cabdal, de la cirurgia, ]a
importancia de la radioterapia que ha de manegar ]es radiacions ionitzants amb
unes dimensions tecniques, cientifiques i cliniques que han de pertocar a totes
les branques de ]a medicina; i, per acabar, hom valora mes que res com una
esperanca la possibilitat de la quimioterapia, pero el mes important es ]a utilit-
zaci6 integrada i coordinada d'aquestes tines per al tractament del cancer. 'rant
les actituds fatalistcs com triomfalistes en la lluita contra el cancer no tenen
rao de ser.

Pel que fa a la segona ponencia, "Ecologia i Salut", i no "Psicologia i Sa-
lut" o "Economia i Salut", com s'ha dit a alguns mitjans de comunicacio, podem
dir que la primera de les taules constata que la contaminacio s'ha d'entendre com
una situacio de stress per al sistema natural, que aquest stress, aquesta sobrecar-
rega pot afectar o pertorbar els sistemes de transport o be significar una intoxi-
cacio de les vies metaboliques d'aquests sistemes, que aquest stress pot ser pro-
duit per 1'home o no, que dins el sistema natural (excepci6 feta de 1'home, si fos
possible de parlar aixi) tambe es donen situations de contaminacio i que les so-
lucions als problemes que tenim plantejats en aquest mart poden abastar tres
aspectes. En primer lloc, un aspecte de cultura o de dimensio civica que es sen-
zill d'entendre: no embrutar. En segon lloc, disposar d'una base per a una Llei
de Conservacio i de Gestio de ]a Natura, sense oblidar, pero, en tercer lloc, que
es tracta de trobar solucions al nivell politic d'organitzacio general de la comu-
nitat.

La segona taula que tractava dels problemes de contaminacio fisica i qui-
mics del medi a casa nostra, fa la constatacio que ens falta molt encara per a
concixer acuradament els problemes concrets a tots els paisos de parla catalana
i que les noves institucions han d'assumir aquestes deficiencies que s6n ara cita-
des per tal de superar-les.

Se'm prega que faci constar explicitament que en el curs del debat s'ha
lamentat la maraca d'informacio sobre 1'impacte del medi ambient i els efectes
sobre la salut produits per la utilitzaci6 industrial de 1'energia nuclear. Hom
dernana a les institutions publiques de Catalunya que recullin tota la informaci6
possible i la facin publica per tal de poder prendre sobre aquest tema les deci-
sions amb responsabilitat plena.

I pel que fa a 1'61tima tau]a de ]a segona ponencia, hom conclou que, de
moment, no es pot influir sobre la forma de creixement social que esta forta-
ment condicionada per 1'alternativa energctica, que es forca dificil influir sobre
politiques nacionals que continuaran donant prioritat a objectius d'eficicncia i
rendibilitat i, secundariament, de salut o de medi ambient. Que els problemes
ocasionats per la crisi ecologica no es podran corregir amb la competicio i amb
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la persecucio del lucre, la qual cosa fa palesa la necessitat d'una tasca reguladora
per part de l'Administracio i no com fins ara, repressora a posteriori , insistint
fonamentalment en la millor gestio dels recursos ja existents , amb els coneixe-
ments disponibles , a traves d ' un seguiment de les activitats que afecten el medi
ambient. S'haura d'aconseguir una difusio dels coneixements tecnologics que son
especialment importants en un pais tan dependent com el nostre . I davant la
necessitat d'una assignacio correcta i eficaq dels recursos en general i dels sa-
nitaris en particular , cal donar prioritat a la recollida i a I'analisi de la informacio
sanitaria per tal de valorar les necessitate de ]a poblacio , per tal d'avaluar 1'efi-
cicncia dels recursos actualment esmercats i per tal de coneixer 1'eficiirncia de la
nova tecnologia abans que s'introdueixi . Finalment , la implantacio juridico-ad-
ministrativa d ' aquestes mesures requereix que s'eviti la superposicio de compe-
tencies i actuacions sobre el medi per part dell diversos organs de l'Adminis-
tracio, i que s ' actualitzi la legislacio actualment vigent.

ANTONI GELONCH

President de Joventuts Mediques

La ponencia d'estudiants de l'Onze Congres, coordinada pel comitc per-
manent de les Joventuts Mcdiques de Catalunya i Balears, vol, en primer lloc,
mostrar la satisfaccio per ]a presencia 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 contribuit a la realitzacio de les
nostres activitats . Els estudiants hem estat interpellats en aquest congres sobre dos
temes que ens afecten inquestionablement : les sortides professionals i 1'ensenya-
ment de les ciencies de la salut , tematiques que per altra part presenten nom-
brosos punts de connexio . Pel que fa a les sortides professionals , els estudiants
volem fer una crida a tots els sectors implicats per tat que s'adonin de les
gravissimes dificultats en que es troben els postgraduats mes recents pel que fa
a la consecucio d'un floc de treball . Aquestes dificultats no son mes que l'iceberg
de l'absoluta manca de planificacio i orientacio que s ' observa en el camp de la
sanitat i tambe de 1'existcncia de criteris corporativistes que tendeixen a la defensa
dels anomenats "camps de treball" en contra de la tendencia l6gica que aques-
tes places siguin ocupades per aquells que, independentment de la seva titula-
ci6, demostrin unes capacitats millors. Per a solucionar aquesta problematica, els
estudiants cridem en primer hoc a definir el model sanitari que volem per tal de
enfocar-hi tant l'ensenyament com les distintes sortides professionals . Conside-
rem especialment necessaria la sensibilitzacio dels col•legis professionals envers
la problematica dels postgraduats , i en aquest terreny creicm necessaria la po-
tenciacio de les bosses d'ajuda i de tots els altres sistemes que puguin contribuir
a superar la dificil situacio de tants joves professionals de la sanitat sense tre-
ball. Considerem tambe imprescindible la celebracio d'unes jornades d'estudi per
tal de tractar sobre la problematica dels postgraduats parats , i en aquest sentit
creiem necessaria ] a presencia dels estudiants en aquests debats. Considerem tam-
be necessaria la Iluita contra el parcialisme professional i gremialista que iniplica
en molts casos la defensa de parcel•les de poder fins ara molt assentades en de-
terminades estructures sanitaries . Considerem , per ultim, que ] a sanitat ha d'estar
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al servei de tots els ciutadans i no dels mateixos sanitaris, amb la responsabilitzacio
conseguent que tot aixo implica.

Pel que fa al segon dels temes proposats, 1'ensenyament de les ciencies de
la salut, els estudiants hem cregut adient de fer publics els seguents punts:

- Considerem necessaria la potenciacio del concepte d'universitat de
les ciencies de la salut i, en aquest sentit, considerem interessants totes les
aportacions que des de qualsevol posicio es puguin fer a la que des d'aqui
volem animar a realitzar.

- Considerem imprescindible recorrer el cami que ens dugui a una
nova universitat que haura d'esser: cientifica, democratica i catalana i que
haura de lluitar seriosament contra la burocratitzacio.

- Considerem prioritaria la necessitat d'establir sistemes d'autocon-
trol que regulin l'activitat de la universitat.
- Considerem imprescindible la relacio de la universitat amb tota la

societat i especialment important creiem la co}Iaboracio de la universitat
amb els col-legis professionals i les institutions academiques i, d'entre elles,
en primer terme, l'Academia de Cicncies Mediques de Catalunya i de Balears
i la Societat Catalana de Biologia.

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

- Considerem tambc important ]a racionalitzacio dels plans d'estudi,
de manera que siguin mes agils i mes adequats a les necessitate actuals. En
aquest sentit, creiem necessaria la potenciacio de les anomenades "Cicncies
de la conducta humana" i totes aquelles matcries relacionades amb 1'assis-
tencia sanitaria preventiva i primaria, fugint dell excessos de practiques
hospitalaries que s'observen en determinades especialitats com el greu cas
de la formacio dels metges de capcalera.
- Per ultim, demanem coratge i responsabilitat a totes les institutions

publiques per tal de prendre les mesures necessaries que contribueixin a
millorar el nivell intellectual i huma a les nostres universitats. Considerem
similar la problematica de totes les universitats dell Paisos Catalans i en
aquest sentit volem denunciar particularment els problemes comuns entorn
de la llengua i especialment volem denunciar els interessos manipuladors,
desgraciats i nefastos que contra la unitat de ]a Ilengua s'observen en el Pais
Valencia. La ponencia anima tots els estudiants a continuar i aprofundir
el debat iniciat aqui, a Reus, amb la perspectiva d'abastar la nova sanitat
i la nova universitat que tots reclamem, empresa a la qual tots haurem de
col•laborar per tal d'aconseguir la millora de les conditions culturals del
nostre poble.

JOSEP LAPORTE

Moltes gracies. En aquest sentit, jo voldria dir -ja que no ho he dit
abans-, que evidentment una altra de les tasques que es creu obligat amb molt
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de gust a dur a terme aquest Comite Executiu es la d'acabar d'estructurar
aquestes conclusions, donar-los forma i, no solament fer-les publiques, sing dur-les
a mans de totes les personalitats i autoritats interessades en el camp de la sanitat
a fi que puguin ser tingudes en compte en el futur immediat.

Passo ara la paraula al doctor Catala, company de la Catalunya Nord, que
ha tingut la gentilesa d'acompanyar-nos en aquest Congres i que en nom dels
metges d'aquelles contrades ens vol dir unes paraules.

FRANCESC CATALA

(Perpinya)

Senyores i senyors, en nom dels companys rossellonesos presents al Con-
gres i tambe dels qui no hi han pogut assistir, en primer hoc haig de donar-vos
les gracies per haver-nos convidat tan cordialment a l'Onze Congres de Metges
i Biolegs de Llengua Catalana que d'enca del 1913 son els maxims aplecs de la
medicina catalana.

Passar 1'Albera i entrar a Catalunya ha estat sempre per a nosaltres, Ca-
talans del Nord, un goig immens ja que, a mes del paisatge semblant al nostre,
ens ajuden a sentir-nos plenament a casa nostra una parla comuna i una mateixa
cultura, Puna i 1'altra mes vives, aqui, i mes acurades que en la nostra propia
terra.

Assistir a les vostres reunions, a les quals amb tanta cortesia ens heu fet,
sovint, participar, ha estat tambe, cada vegada, un plaer molt gran: plaer de
trobar companys i amics coneguts i plaer, insospitat abans per nosaltres, de sentir
la medicina expressada amb tota normalitat en aquesta nostra llengua totalment
exclosa al Rossello de l'ensenyament i de la recerca medica i exclusivament re-
servada dins el nostre camp professional al dialeg singular amb el malalt.

Aquesta vegada, tanmateix, no ens ha pas atret a la Catalunya Nord 1'6nica
joia d'una trobada amical, ni tampoc el desig tan justificable de visitar els mo-
numents cabdals de la nostra historia que es conserven a la provincia de Tarra-
gona es el que ens ha mogut aquests dies a venir a Reus; si be es lligat a l'amistat
i a la historia, to per a nosaltres un caracter mes imperatiu, una exigcncia mes
gran que pels altres viatges fets a les nostres terres. Aquesta exigcncia es senzi-
llament ]a d'un deure contret envers tots vosaltres dues vegades: la primera
al juny del 1936, pel nove Congres de Metges de Llengua Catalana, la segona
a 1'octubre del 76, pel dese d'aquests Congressos. L'un i I'altre, corn tots sabeu
tingueren hoc a Perpinya i llur resso fou transcendental. A cadascun d'ells cen-
tenars de collegues acudiren vinguts de tots els Paisos Catalans. Com, avui, els
metges rossellonessos haguerem pogut no esscr presents entre vosaltres?

Som, doncs, aqui, avui, un petit grup arribat del peu del Canigo amb 1'en-
carrec fet pel nostre Consell de l'Ordre del Pirineu Oriental de portar-vos la sa-
lutacio fraternal dels nostres companys del Pais Rossellones.

No hem descuidat, alla, ni l'immens honor que heu fet a ]a nostra terra,
escollint-la dues vegades per aquests Congressos de Metges i Biolegs de Llengua
Catalana, ni tot els significat posat l'una i 1'altra vegada en aquesta tria. Tant
el 36 com el 76, era la nostra total catalanitat que era reconeguda per la vostra
prescncia massiva a casa nostra, pets vostres treballs d'alt nivell presentats i dis-
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cutits amb co}legues rossellonesos a Perpinya amb la mateixa normalitat que ho
haguessin pogut esser a Lleida, a Mallorca o a Valencia.

Organitzar al Rossello uns congressos interessant el conjunt dels Paisos Ca-
talans es tambe proclamar ben alt que la cultura catalana no coneix ni les fronte-
res imposades ni les limitacions vingudes de fora. Aquestes limitacions, desgra-
ciadament, han estat sovint fortes i s'han convertit fins i tot a vegades en pures
prohibicions; en son ciarament prova els 40 anys que separen els dos ultims con-
grcssos de Perpinya. Pero el nostre retrobament aqui, a Reus, al cap de nomcs
tres anys es tambe una altra prova, la prova que, a desgrat dels trasbalsos de la
historia, tot pot continuar corn abans si ho volem els catalans. Aquesta voluntat
de continuitat es, precisament, un altre dels significats que va tenir el fet d'es-
collir ]a capital rossellonesa per a celebrar el dese dels nostres congressos. Es
va voler reprendre llur normalitat ally mateix on aquesta s'havia deixat, i aixo
amb la fermesa i 1'esperit de fidelitat que donen les causes justes, aqueix mateix
esperit que segles enrera inspira Fray Luis de Leon quan, reprenent 1'ensenyament
a la Universitat de Salamanca, despres de tres anys d'empresonament per la
"Santa Inquisicio", va comencar cl seu curs explicant senzillament: "como de-
ciafnos aver..."

Fer servir la nostra llengua es servir-la, i aixo ha estat una de les principals
motivacions que ha animat els metges catalans no solament a organitzar aquests
congressos majors, sing tambe a reunir-se, cada vegada que ha estat possible, en
altres col•loquis o seminaris mes especialitzats, a fer servir el catala en les reunions
professionals i a coordinar tot un ensenyament postuniversitari en el nostre idio-
ma, sigui a base de confercncies, sigui de publicacions.

De tots aquests esforcos per servir a la vegada la ciencia i la nostra cultura
no heu mancat mai de beneficiar-nos-en, sigui invitant-nos amablement a par-
ticipar als vostres congressos, tant al Sud corn al Nord de l'Albera, sigui enviant-
nos de mancra regular les vostres publicacions, particularment les "Monografies
Mediques", que ens han deixat sempre admirats per la qualitat dels treballs pre-
sentats.

No podiem trobar millor avinentesa que aquest congres de la medicina ca-
talana per dornar-vos, publicament, les gracies en nom dels companys rossello-
nesos per tantes mostres repetides de confianga i d'amistat. Gracies a vosaltres
sabem ara que la medicina no esta obligatoriament separada en dos comparti-
ments linguistics amb una liengua per a estudiar, per a llegir o escriure i una altra
per a enraonar amb els malalts i les families. I el fet de saber que la llengua par-
lada amb el malalt pot servir amb tota normalitat per a analitzar i descriure en
articles o Ilibres la seva malaltia, o dit d'una altra forma, que el catala pot esser
llengua cientifica, es per a nosaltres molt important; important no solament per
als metges, sing tambe per a tots els rossellonesos que estimem i volem fer estimar
la nostra llengua.

El proces de descatalanitzacio que hem sofert i sofrim, mes que en cap dels
altres Paisos Catalans per part del centralisme d'Estat, es tan fort, i el catala es
tan desconsiderat a casa nostra, que molta gent pensa ally que nomes pot servir
per a treballar la vinya o enraonar del temps veil al pedris de 1'era. Quan se sap
aquest estat d'alienacio en que es troba el nostre idioma es facil d'entendre que
la seva recuperacio passa al Nord de I'Albera per ]a seva rehabilitacio i aquesta
necessita, corn ho sabeu, la participacio de tots els dominis de la comunicacio
parlada o escrita. Per sort, en el camp de la literatura, escriptors corn Josep Se-
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bastia Pons o Jordi Pere Cerda han demostrat ampliament el seu valor com a
instruments de creacio; ara, en el camp de la cicncia, vosaltres ens ho hen portat
tot. Amb 1'ajuda constant de les vostres societats, particularment de 1'Acadcmia
de Ciencies Mcdiques i de la Societat Catalana de Biologia, heu fabricat unes eines
perfectament adaptades per a expressar tots els treballs d'investigacio, i ens heu
demostrat diverses vegades i encara, aqui mateix aquests dies, corn aquestes eines
poden funcionar admirablement. Veus autoritzades han dit en diverses ocasions
quan i corn s'ha de fer servir la nostra Ilengua en el domini cientific. Aquestes
regles -corn no ho recordaria?- Ies varem discutir i codificar en el curs d'un
coldoqui que va tenir lloc el 25 d'agost de 1973 a la Universitat Catalana dEstiu
do Prada, que reunia a mes de metges -entre els quals els promotors d'aqucst
Congres-, cicntIlics de tota categoria. Les conclusions a les quals es va arrihar
varen esser publicades on una mena de manifest que va esser difos ampliament
i que constitueix, en essencia, un veritable codi deontologic per als cientifics ca-
talans. A mes del que aquest manifest ens porta a tots els catalans, el fet que
hagi estat elaborat al pen del Canigo, ben a prop de Ia tomba del nostre mestre
comu Pompeu Fabra, ens honora molt i es un motiu mes per a donar-vos les
gracies.

I ara voldria llegir una carts del doctor Goujon, que es el President dels
metges de grup del Rossello.

Estimats amics:

Hauria volgut participar mes intensament al vostre Congres de
Metges i Biolegs de Ilengua Catalana, pero un viatge llunya decidit al
darrer moment no m'ha permes de preparar un tema desenvolupat. Per
altra banda, el President Nacional del Sindicat dels Metges de Grup
m'havia confiat la gran alegria que hauria tingut de venir aqui i de for
la coneixenca dels metges catalans. Tampoc no ha pogut distreure de
les seves multiples ocupacions la setmana que li feia falta per a assistir
als vostres treballs. ]Es per aixo que m'ha demanat de representar-lo ofi-
cialment i portar al vostre Congres el salut amistos dels metges de
Franca, i particularment dels que treballen en grup o associate.

Vosaltres, estimats confrares, esteu ara reorganitzant la professio
medica despres d'aquest llarg i trist eclipsi. Teniu, doncs, la sort
i 1'esperanca de fer "pell nova". Cal que sigui una villa nova adaptada
a la vostra epoca i a les seves mentalitats; cal que sigui una renovacic
"raonable", i cal que sigui -penseu-hi- una renovacio "sindicalista"
que tingui sobretot en compte la "qualitat":

- qualitat de les cures
- qualitat de Ics relacions amb els malalts
- qualitat de la vida del metge.

Hem conegut, durant molt de temps -vosaltres i nosaltres- una
medicina caduca (i si no ho es ben be encara, cal que ho sigui corn
mes aviat millor), del metge en vestit de vint-i-un both que deixava
caure de la seva suficiencia una "veritat carismatica". I aixo era
encara mes excessiu quan es tractava d'un metge hospitalari! Aixu s'ha
d'acabar, i el Sindicat dels Metges de Grup de Franca, afavorint la
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creacio d'equips "medico-socials", es el mare d'acords amb els mu-
nicipis i els altres participants socials (sindicats, associacions de veins,
col-lectivitats locals). Tot mantenint el caracter liberal de la pro-
fessio.

Nosaltres, responsables de la medicina de grup a Franca, pen-
sem que es exercint junts, en el mare del Municipi o de tota altra
divisio comarcal, que podem conciliar ]a qualitat de la nostra vida
amb la qualitat dell interessos del malalt o de 1'esser social, trauma-
titzat per les dificultats de la vida, o pels perjudicis de l'ambient que
l'envolten i que 1'envoltaran obligatoriament.

Us desitjo, estimats confrares catalans, que trobeu les millors so-
lucions, les que mes be vagin amb les mentalitats del nostre pals. Teniu
un paper important a assumir i vosaltres, que sabeu apreciar I'esperit
de grup de la Sardana, sabeu mes que ningd que a to vida actual no
es balla sol! A 1'entrada del Grup Medic "Pompeu FABRA" de Prada
tenim dues pintures de Picasso: la Sardana i les mans juntes amb un
ram de flors vermelles: son els simbols que us desitjo per a la vostra
medicina.

Dr. HENRI GOUJON

JOSEP LAPORTE

Moltes gracies, doctor Catala; aquests aplaudiments expressen molt millor
que les meves paraules el sentiment de tota 1'assemblea. Us agraim molt el missat-
ge que ens heu portat de part dels vostres collegues de la Catalunya Nord i no cal
dir que us prego que els expresseu tambe la nostra simpatia, les ganes que tenim
de continuar col-laborant i que aquesta col-laboracio augmenti. Estem segurs que
aquest llarg seguici de Congressos de Metges i Biolegs de Llengua Catalana con-
tinuara i voldriem que cada vegada hi fos mes activa i mes nombrosa la partici-
pacio dels companys de la Catalunya Nord.

Hem de passar ara a parlar del futur immediat dels Congressos de Metges
i Biolegs de Llengua Catalana. N'hem fet onze, i hem de comencar a pensar en
cl dotze.

Abans de la nostra guerra hi havia un mecanisme en virtut del qua], despres
de cada Congres, l'Associacio General de Metges de Llengua Catalana, que era
la patrocinadora dell Congressos, celebrava una assemblea que no tenia altre ob-
jectiu que el de decidir on es feia el proper congres i eventualment qui n'era el
president i quins eren els temes que s'hi tractarien d'una manera prioritaria. En
canvi del final de la dictadura cap enca, els Congressos han estat promoguts per
dues entitats que tenon un mare tan ampli -tant des del punt de vista geografic
com des del punt de vista del nombre i de la diversa procedencia dels seus mem-
bres- com son 1'Academia de Ciencies Mediques de Catalunya i de Balears i la
Societat Catalana de Biologia. Aquestes entitats van esser les que van patrocinar
el Congres de Perpinya, aquestes entitats foren les que decidiren que aquest Con-
gres se celebres a Reus i que jo en fos el President, i aquestes dues entitats son
les que en definitiva van donar vida a aquest Comite Executiu. Ja us deia abans,
en comencar aquest acte, que aquest Comite Executiu haura d'esser substitu'it per
un altre, constitu'it com mes aviat millor, i que evidentment es el que haura de
tenir cura de I'organitzacio del Dotze Congres de Metges i Biolegs de Llengua
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Catalana. El Comite que presideixo s'ha reunit aquests dies en diverses sessions
per a considerar quines eren les propostes que podiem formular i ens ha semblat
que nomes hi ha una actitud possible. Ates que no hi ha cap altra entitat amb
personalitat legal propia ni amb capacitat de convocatoria de congressos, ates que
en canvi n'existeixen dues que han estat les pat.rocinadores i continuen essent-ho,
per ara, dels futurs congressos, entenem que 1'Acadcmia i la Societat de Biologia
son les que en definitiva hauran de decidir, com mes aviat millor, on i quan se
celebrara el Dotze Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana. Amb el
benentes que a partir d'ara es poden admetre tota mena de suggeriments. Qui
vulgui, doncs, a partir d'ara, pot fer la proposta del hoc on ens tornarem a trobar
d'aci a dos o tres anys. I no solament reran tingudes en compte les propostes que
es puguin formular ara i aci, que aixo ens semblaria molt limitatiu, sing que resta
obert un termini de tres mesos a partir d'avui perque siguin formulades d'altres
propostes per escrit, sigui a l'Academia de Ciencies Mediques, sigui a la Societat
Catalana de Biologia per a la celebracio de la propera de les nostres reunions. A la
vista de les sollicituds o de les propostes recollides, tenint en compte, naturalment,
la distribucio geografica que han tingut fins ara els congressos, aquestes dues en-
titats s'han compromes de manera conjunta a decidir on i quan se celebrara el
proper Congres. Aquest Comite Executiu nomes perdura amb l'objectiu Iinic d'edi-

tar les Actes i de transmetre al nou Comite, que sera format per aquestes entitats,
tot alIo que els podem aportar de positiu.

Ara podem obrir un torn de paraules per veure si hi ha realment alguna pro-

posta concreta o alternativa a aquest pla. Pero no podem tancar aquest acte sense

que el Secretari, primer, i despres els representants dell estudiants ens diguin

alguna cosa sobre les propostes que s'han tingut sobre la denominacio o sobre

d'altres aspectes organitzatius que poden tenir els futurs Congressos. Ara to la
paraula el senyor Secretari.

ANDREU SEGURA

Hem rebut ja fa dies, al Comite Executiu, tres propostes, una d'elles
del President del Col-legi de Farmaceutics de Barcelona, que ens proposa que el
nom dels Congressos sigui canviat pel de Congres de Medicina de Llengua Ca-
talana, nom que no exclouria cap professional sanitari. Hi ha una altra proposta
d'un altre company farmaceutic -que s'excusava de no poder assistir pero esta
avui a la sala, i la pods explicar, potser despres-; que suggereix que se'n digues
Congres de Ciencies de la Salut de Llengua Catalana o dels Palsos de Llengua
Catalana, o be Congres de Ciencies Sanitaries de Llengua Catalana. Finalment, hi
ha una tercera proposta feta, precisament, a les comunicacions dels estudiants, que
parla de Dotze Congres de professionals de la Sanitat de Llengua Catalana. Aques-
tes son les propostes que hem rebut a la Secretaria del Congres.

JOSEP LAPORTE

Ara passarem la paraula al senyor Gelonch, representant dels estudiants i
despres obrirem un torn d'intervencions; amb el benentes, i aixo ho die en nom,
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no cal dir propi, sing tambe del Comite Executiu, que cap decisio no pot ser
presa avui aci. Som una assembles poc representativa, evidentment. Tots aquells
suggeriments que siguin fets seran recollits i seran elevats, per aquest Comite Exe-
cutiu, a les entitats patrocinadores, es a dir, a la Societat Catalana de Biologic i
a l'Academia de Ciencies Mediques de Catalunya i de Balears, que son les que en
definitiva, mentre no sorgeixi una organitzacio especifica pel futur d'aquests Con-
gressos, hauran de prendre les determinacions que estimin mes oportunes.

El senyor Gelonch to la paraula.

ANTONI GELONCH

Afortunadament em pertoca manifestar aqui el nostre agraiment a dues apor-
tacions especialment positives a aquest Congres: la dels estudiants i la dell far-
maccutics.

Quant als estudiants, aquest Comite Executiu vol manifestar la seva molt
bona impressio pel que fa a la participacio estudiantil tant quantitativament corn
qualitativa. Per tal que en el futur els estudiants siguin presents des de la primera
hora en l'organitzacio dels Congressos, contrariament al que ha succeit en aquest,
aquest Comite Executiu proposara al que el substitueixi que el President de les
Joventuts Mediques de Catalunya i Balears sigui membre nat del Comite, i si es
realitzes fora d'aquest ambit geografic que ho sigui el President de l'Associacio
paral-lela corresponent.

Pel que fa als farmaccutics, volem palesar el seu interes per tenir una pre-
sencia activa en el Congres, i en aquest sentit volem agrair el seu interes pel que
fa a la futura denominacio dell Congressos, segons han manifestat, en el sentit
d'ampliar-ne l'abast. Aquest Comite Executiu considera que aquesta questio resta
oberta i que 1'hauran d'aclarir 1'Academia de Ciencies Mediques i la Societat Ca-
talana de Biologia. Aixo no obstant, volem manifestar que els Congressos, iniciats
el 1913 per 1'Academia, eren de Metges de Llengua Catalana, i que s'hi va afegir
el terme "i Biolegs" per tal d'ampliar-ne la tematica i entenent que aquest terme
vol dir professionals vinculats als problemes de la vida.

Tambe entenem que els Congressos no son una realitat aillada, sing que surten
de 1'Academia de Ciencies Mediques que, malgrat la seva denominacio, inclou
molts d'altres professionals de la Salut, i adhuc el seu Vice-president 2on., es-
tatutariament, es un farmaceutic; i en el terreny estudiantil comptem amb les Jo-
ventuts Mediques, que tambe, malgrat ]a seva possible denominacio erronia, te-
nen com a membres nombrosos estudiants de Farmacia, i un dells es en aquest mo-
ment Secretari General.

Al nostre entendre el nom no fa la cosa, sing que aquesta to vida propia quan
es vol; per aixo, i entenent que els farmaccutics s'han pogut sentir marginats en
aquests Congressos, proposem tambe que una representacio important d'aquests
professionals formi part del Comite Executiu del proper Congres, per a nosaltres
la questio de la denominacio es tangencial i entenern que caldra fer un esforc ge-
neros per tal que tots els professionals de la Sanitat ens hi sentim integrate. De
qualsevol manera, la posicio d'aquest Comite Executiu es la de defensar el nom
actual.
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JOAQUIM BAMIS

Merge. (Barcelona)

Voldria intervenir per parlar de la necessitat que un representant de Joventuts
Mediques de Catalunya formi part del proper Comite Executiu. Ja us ho deia fa uns
dies, en la seva presentacio, de la meva relacio amb ells com a Secretari de l'Aca-
demia de Ciencies Mediques de Catalunya i de Balears. Relacio amb les diferents
branques de Sabadell, Girona, Valles Occidental, Licida i Barcelona.

D'elles en puc dir que la vitalitat que globalment han demostrat, ha estat de
gran qualitat. Tambe puc dir que aquesta inquietud i aquest sentit de treball con-
junt, tot i continuar les activitats de cada una de les seves branques, han intuit la
necessitat i la conveniencia -en un sentit ben democratic- de formar les Joventuts
Mediques de Catalunya.

Crec tambe que amb la inclusio d'aquesta branca jove d'estudiants, fariem
un reconcixement a una branca de I'Academia i Laboratori de Ciencies Mediques
de Catalunya i de Balears que feu un gran paper abans del 1939: "1'agrupacio
escolar" de la qual foren membres molts dels companys grans que ens acompayen
i fou bressol de grans iniciatives.

Crec que aquest sentit del deure, aquesta tensio de Iluita, aquesta sentit de
responsabilitat de que han fet gala els joves estudiants, obliguen a pensar en ells
en el moment de confeccionar aquest Comite Executiu del XIIR Congres.

FRANCESC BORRELL ALVAREZ

President del Collegi de Farmaceutics. (Barcelona)

Demano el canvi de nom del Congres a fi que compleixi les seves finalitats
primordials. Unio entre tots els catalans separats per una frontera i la promocio
de la Cultura Catalana en el seu aspecte sanitari. Aixi podra acollir sense proble-
mes tots els professionals implicats en la salut segons la propia definicio que sobre
ella es dona en el 10e Congres de Metges i Biblegs de Perpinya.

joS1?I' LAPORTE

Moltes gracies; de tota manera, em sembla que ja s'ha dit abans i aixo insis-
teixo que no ho decidirem ara i aci, sing que ho decidiran les entitats patrocina-
dores del Congres. Ja s'ha dit abans que sigui quina sigui la denominacio que en
endavant tinguin aquests congressos, no hi ha dubte que una placa important,
dintre el Comite Executiu caldra que sigui reservada als farmaccutics, de la ma-
teixa manera que sera reservada una plaga als estudiants.
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PROFESSOR GUERRERO

Bioleg. (Barcelona)

Jo no voldria que les meves paraules continuessin o iniciessin una polemica

i per tant qualsevol cosa que digui en relacio amb el tema es amb una discussio
previa; independentment del nom que s'ha proposat voldria dir que em congra-

tulo de ser present aqui, i ser un membre de la Societat Catalana de Biologia, i
de veure com han continuat aquests congressos dels quals, per raons Obvies, sola-
ment he assistit al de Perpinya i a aquest. Jo voldria animar els presents i el Co-
mite Executiu futur que continues la tasca social que s'ha iniciat. Ara; vull insis-
tir que aquesta tasca social no ha d'estar sempre relacionada amb el tema de la
salut estrictament, encara que els camps son molt abundants. Segurament el pro-

blema de ]a salut no el podrem resoldre per6 hi ha d'altres aspectes que un Congres
de Metges i Biolegs o de tccnics o d'interessats en la sanitat i en la salut poden
fer. Si es continua aquesta linia social crec que servira per a un aspecte doble i
es, d'una banda, els que estan mes interessats per la potenciacio de la salut -po-
driem dir en aquest cas metges i farmaceutics-, ja que els servira per a trobar les
sever arrels biologiques fonamentals de les quals mai no podem defugir, es a dir,
1'estudi de ihome es un estudi que ha d'estar inserit en 1'estudi de toda ]a natura
i ha d'estar relacionat en les bases biologiques fonamentals sense les quals cap
aplicacio, cap tccnica concreta no pot tenir sentit. Pero, d'una altra banda, jo
tambe vull animar els companys biolegs que no perdin el sentit que ha de tenir la
biologia, que de vegades s'insereix en un aspecte molt generic i oblida les seves
responsabilitats socials i les seves relacions amb ]'home. Els estudis biologics ge-
nerals tenen un vessant indefugible, tambe, que ha de ser I'estudi de I'home i la
millora de la nostra espccie concreta, que no es una espccie mes sing que es una
espccie especialment important. De vegades tenim la tendencia a considerar la
nostra espccie com una qualsevol d'escarabats i jo no ho crec ni ho he cregut mai
aixO, i precisament en parlavem ahir, be que en els nostres estudis biologics, tam-
be com a microbioleg podria dir, jo recordo una frase molt coneguda pels mi-
crobiolegs de Pasteur, i deia que no hi havia cicncia aplicada sino aplicacio de les
tecniques i la base biologica d'aquestes tecniques que es, crec, una de les primeres
vegades que es fa aqui en aquests congressos i que es absolutament necessaria
per a continuar-la; res mes.

GLORIA PEREZ HERMS

Biologa. ( Barcelona)

Crec convenient que es Iliuri la documentacio del Congres, com a minim
quinze dies abans que comenci. Aixi ens sera possible, als congressistes, poder-
nos Ilegir les ponencies abans d'anar-hi. Es pods aprofundir mes, pel coneixe-
ment que tots en tindrem; s'evitara estar una Nora i mitja, en la qual, a causa del
curt temps de que disposen cls ponents no es pot dir gaire coca i es tindra molta
mes estona per a la discussio, que es el que realment enriqueix les ponencies que
ja tenim escrites en un llibre, com s'ha anat repetint en totes les ponencies.
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JOSEP LAPORTE

Moltes gricies, cal dir que to tota la rao. Ha posat el dit a la nafra o en
una de lcs nafres; era la nostra intencio de fcr-ho, evidentment, pero no n'hem
estat capacos. Podria donar moltes excuses, entre d'altres potser la principal es
que 1'epoca no es la mes adient. Abans del mes de setembre hi ha el mes d'agost
i durant el mes d'agost en aquest pals no hi ha manera que treballi ningti. De tota
manera, es una cosa que no hem fet prou be, insisteixo que quan varem comen-
car a reunir-nos teniem aquesta mateixa idea i la continuem tenint; no ho hem
aconseguit, no hi ha cap dubte que per a una bona discussio les ponencies havien
de ser Iliurades corn a minim quinze dies abans. Nosaltres insistirem prop dels
nostres successors per veure si ells en son mes capacos que nosaltres en aquest
sentit.

CARLrsS PIJOAN DE BERISTAIN

President del Cotlegi de Merges. ( Barcelona)

Soc partidari de conservar el nom perque es el que ha tingut des del seu
inici. )E:s una tendencia del nostre pals de no conservar les institucions i noms de
sempre.

Proposo conservar el nom i afegir-hi un subtitol que reconegui la participa-
cio d'altres professions.

JOAN FARRAN i BARRABES

(Lleida)

1. Com a professional de 1'esport i considerant que es realitzen congressos
internacionals de medicina esportiva, mitjancant els quals, al meu entendre, s'han
aportat avancos a la medicina preventiva,

Proposta: s'hauria d'incloure la medicina esportiva com a tema a tractar en
el proper Congres.

2. Havent observat en el curs d'aqueste Congres les diferents intervencions,
i veient la importancia de la tasca que s'ha desenvolupat en el Congres, aixi coin
la seriositat amb que s'ha assumit la responsabilitat que comporta el redrecament
de la cultura als paisos de parla catalana,

Proposta: Que es faci extensible la convocatoria, a traves dels mitjans que
s'acordin, a les comarques de la "franja" , que tambe son de parla cata-
lana.
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JOSEP LAPORTE

Moltes gracies. Em sap greu de ser exigent ara, pero el President ha arribat
i hauriem de ser breus. Disposem de molt poc temps i per aixo suggereixo que els
qui no puguin fer la seva intervencio oral en aquests darrers minuts que ens res-
ten, la facin per escrit i la Iliurin a la secretaria. Ja he dit abans que son ]'Acade-
mia de Ciencies Mcdiques i la Societat Catalana de Biologia els qui en definitiva
decidiran, i han donat un termini de tres mesos, o sigui fins al 31 de desembre,
per a rebre qualsevol opinio o suggeriment respecte als canvis de nom, floc i data
de la celebracio del proper Congres. Ara, doncs, la discussio queda oberta.

JORDI VAZQUEZ VALL

Facultat de Farmacia. ( Barcelona)

Voldria per si un cas remarcar una cosa; potser aci he vist que la cosa
va, diguem, molt de cara al canvi de nom, pero el que es ben cert es que,
durant totes les intervencions, durant totes les ponencies i comunicacions s'ha
vist que realment el problema que preocupa es el fet de la salut, vist des del punt
de vista tant del medi en que esta inclos ]'home com en l'aspecte patologic; ales-
hores potser aixo seria un suggeriment: que es veies ben be el sentit o el contin-
gut d'aquest Congres; em sembla que el fet d'aplicar o poder dur, dintre el pals
de Ilengua catalana, un Congres que realment tracti I'aspecte de la salut en gene-
ral i que abraci tots els camps que siguin possibles -perque crec que es prou
important- el nom, per a mi, es una cosa que indica la situacio d'un Congres;
aleshores potser el que caldria revisar i plantejar-se ben be primer es doncs el
contingut d'aquests Congressos de Llengua Catalana. Senzillament es poder apli-
car tot aixo i fer-ho realment extensiu aprofundint forca en aquest aspecte; sobre
aixo, ahir va haver-hi una comunicacio Iliure que va aportar el canvi de nom a
darrera hora i en la qual podia semblar, en certa manera, que la gent que no
tenia professions sanitaries podia quedar separada dintre d'aquest context. Aixo
no es realment cert ni molt menys, perque el que interessa, almenys per a mi,
es la salut i aleshores la rao es que abans de dir canviem pel nom tal cal veure
si realment val la pena canviar aquest Congres de cara a la salut amb tot ]'as-
pecte ampli; res mes.

JOAN COLOMINES PUIG

Biopatoleg. (Barcelona)

Voldria, com a conclusio personal, dir que a tots els paisos els congressos
son plataformes a partir de les quals s'inicien etapes noves. Sobretot a Catalunya,
fins ara mancada d'institucions, tots els congressos que hem fet han intentat su-
plir una gestic de la qual estavem mancats. Pero ara ja tenim les nostres institu-
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cions, i ara mes que mai les aportacions d'aquest Congres ens ajudaran en aquest
inici de cami.

No vull negar que aquest Congres ha estat polemic. Corn no ho havia de ser
una ponencia sobre ecologia rota la qual s'amagen tantes coses? Tantes posi-
cions encontrades! Tantes actituds politiques! A darrera de tot hi ha la politica.
0 no to un gran significat d'anomenar aquest congres "Congres de Mctges i Biu-
legs de Llengua Catalana?

He discrepat d'afirmacions d'alguns ponents de la tercera taula de la segona
ponencia. Aixo es normal. Sobretot en un tema corn aquest. I tambe m'agradaria
poder analitzar i fer propostes sobre les conclusions d'aquesta mesa, cosa que
intentare. Aixo d6na fe del meu criteri en I'aspecte positiu del Congres.

Per acabar voldria dir dues coses: proposar que ]'Academia de Ciencies
Mediques i la Societat Catalana de Biologia creessin una Comissi6 estable per
a la preparaci6 d'aquests congressos que en pogues fer una adequada partici-
paci6.

La segona es que entre tantes coses positives d'aquest Congres n'hi ha una
que es l'afirmaci6 del catala corn a llengua comuna, popular i cientifica de tots
els PaIsos Catalans. Aquest fet es important haver-lo afirmat ara, en aquest mo-
ment tan conflictiu. Jo proposo formalment que el proper Congres se celebri a la
ciutat de Valencia.

JOSEP VIDAI. OTERO

(Mera . Valencia)

El meu suggeriment es entorn de la conflictiva situaci6 en que es troba la
nostra llengua al Pais Valencia, situaci6 creada pel govern central i per les forces
mes repressives de Valencia, intentant crear una llengua "valenciana" diferent
del catala. Aquesta denominaci6 de "Llengua valenciana" la contempla el De-
creto de Bilinguisrno actualment en vigor; la Comissi6 Mixta encarregada de po-
sar aquest decret en marxa ha aprovat unes normes ortografiques diferents de les
normes aprovades a Castell6 ]'any 1932 per linguistes de tots els Palsos Cata-
lans. Corn que segurament ja sabreu tot aixo, si sou conscients de la gravetat de
la situaci6 no m'estenc mes i us suggereixo que p6blicament el Comite Executiu
o les entitats organitzadores o impulsores del Congres es manifestin en contra
d'aquestes maniobres secessionistes que, no hi ha dubte, no sols van dirigides
contra la Llengua Catalana del Pais Valencia, sin6 que constitueixen el primer
pas d'una estrategia contra tota la Llengua Catalana i, consequentment, contra
el nostre redrecament comu corn a poble.

GONfAI. Foz i ALBERT PLANES

(Barcelona . Salomo, Tarragona)

Un grup de companys del Congres, entre els quals metges en atur, residents
de Medicina de Familia i metges rurals, tots amb un interes comu: l'Assistcncia
Primaria, hem cregut que haviem d'intervenir a la Sessi6 d'avui per exposar el
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que ens semblen els mes importants problemes de la sanitat catalana actual i
I'orientacio que creiem que haurien de seguir els futurs congressos.

La nostra preocupacio essencial es resoldre cis principals problemes, els pro-
blemes mes frequents que afecten la poblacio, i augmentar el seu nivell de salut.

Per aixo, creiem que hi ha unes profundes contradiccions en nosaltres com

a professionals i en el sistema sanitari en si, que impedeixen que aquest objectiu
pugui ser, ara corn ara, posat en practica.

Corn a professionals:

Tenim uns deficits importants de formacio universitaria que podriem con-
cretar en:

• l'orientacio hospitalaria d'aquesta formacio
• que no es tracten els problemes mes frequents de ]a poblacio sino les

malalties mes interessants per a la "ciencia" medica
• la manca d'experiencia practica
• que no es tracten disciplines fonamentals corn son 1'epidemiologia, la salut

publica, la medicina psicosomatica, etc...

Quant a ]a formacio postgraduada, que suposa en la practica un intent de
pal-liar aquestes deficiencies greus, aquest objectiu es una pura falFlacia perque els
programes de formacio actuals (essencialment els programes MIR) solament po-
den ser seguits per una minoria de metges llicenciats i la resta de metges cal que
es formin (si arriben a fer-ho) en l'angoixa d'una practica per a la qual no han
estat capacitats.

No cal dir que el problema que va esdevenint essencial, a mes de tot ]'ante-
rior, es el de I'atur dels metges joves o, el que es el mateix, la situacio inestable
de Ia subocupacio o, fins i tot, per als mes afortunats, I'angoixa de saber que no
tindran feina quan s'acabin els 3 o 4 anys de residencia. Tot aixo en contrapo-
sicio amb I'acumulacio de feines d'altres professionals, situacio no resolta encara
per les instancies de poder.

Tots cis problemes s'agreugen encara mes en el medi rural on:

• el metge ha de treballar aillat, sense possibilitat de treball d'equip ni d'au-

tocritica
• es nega 1'acces als centres hospitalaris de la comarca -on podrien polar

al dia la seva formacio-, impedint tambe un seguiment adequat dels
malalts.

• un problema similar de dificultat de seguiment dels malalts es la consulta
amb I'especialista, que no to o no utilitza canals d'informacio amb el met-
ge de capcalera del poble sobre els malalts consultats

• I'a'illament repecuteix tambe en la manta d'informacio i les possibilitats
reals de participacio en els pots programes de formacio continuada que
hi ha actualment.

Per als usuaris:

A part de la repercussio evident de tots aquests problemes , cal afegir-hi les
situacions mateixes del sistema sanitari, la mes greu de les quals es la manta d'un
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sistema integrat i racionalitzat d'assistencia primaria, public i a I'abast de tota

la poblacio. Les consegiiencies d'aixb son innombrables:

• manca d'accessibilitat de la majoria dels serveis
• manca d'assistencia integral
• assistencia no personalitzada ni permanent
• manta de control de qualitat de les tasques assistencials

• no participacio ni control per part dels usuaris als serveis assistencials

• predomini de la terapeutica sobre la informacio en la practica assistencial

• manca de medicina preventiva i educacio sanitaria, sense sistemes eficacos

de recollida de les dales generades per 1'acte medic ni actions eficaces

d'accio preventiva.

A nivell primari, no solament no hi ha canals de solucio actuals sing que els

futurs que s'entreveuen caminen en direccio equivocada (almenys a nivell estatal).

En les linies basiques de la Reforma Sanitaria aprovades en el Congres de Dipu-

tats, es deixa el nivell primari a les mans del metge aillat, sense equip interdisci-

plinari, sense Centres de Salut i amb una tendencia clara a la privatitzacio i la

reivindicacio que els Centres de Salut es converteixin uns centres del mateix nom,

pero a nivell secundari i que son purament arnbulatoris d'especialitats.

Creiem que aquests problemes de la nostra sanitat ja es posaren en relleu a

Perpinya; continuen en el mateix estat i no tenen encara camins de resposta.

Creiem que els futurs Congressos cal orientar-los vers els problemes fo-

namentals que afecten la salut de la poblacio als Paisos Catalans i essencialment

als problemes mes vigents i mes greus, oferint mesures operatives de canvi.

RAFAEL PADROS BE PALACIOS

(Barcelona)

Completament d'acord amb el doctor Pijoan. Cal no canviar el nom. La

continuitat dels noms en el nostre pals es molt important. Nomes hi posaria un

subtitol "Ciencies de la Salut".

JOSEP LAPORTE

AgraIm molt a tothom la collaboracio que hem tingut en el debat. A la una en

punt comencara l'acte de cloenda.


