
ACTE DE PRESENTACIO DEL CONGRES

ORIOL RAMIS

El dia 22 de juny de 1984 tingue Iloc a ('Academia de Ciencies Mediques de Ca-

talunya i de Balears la presentacio del Xlle Congres de Metges i Biolegs de Llengua

Catalana. Presidiren I'acte el Conseller de Sanitat, Josep Laporte; el Conseller de

Cultura, Joan Rigol; el Regidor de Sanitat de I'Ajuntament de Barcelona, Joan Clos i

el President de I'Institut d'Estudis Catalans, Enric Casassas.

Despres dunes paraules de benvinguda el president del Col-legi de Metges, Dr.

Ramon Trias, insisti en el compromis que el Col legi sempre ha tingut amb aquests

Congressos, el Dr. Jordi Gol, vicepresident del Congres, presents I'acte. Records que

els Congressos de post-guerra han estat possibles gracies a la iniciativa de dues

grans institucions cientifiques: ('Academia de Ciencies Mediques de Catalunya i de

Balears i la Societat Catalana de Biologia, i a I'ajut de moltes altres institucions.

Agrai especialment al Col•legi de Metges de Barcelona i als altres Col•legis catalans

el suport rebut per a la celebracio del Congres.

El Dr. Marius Foz, president de ('Academia, prengue la paraula per remarcar que

aquest es el primer cop que se celebra el Congres en terres valencianes i records

que ('Academia sempre havia donat i donara tot el suport que calgui per a la seva ce-

lebracio. El Dr. Jaume Palau, president de la Societat Catalana de Biologia, es referi

a la historia d'aquesta entitat i als seus estrets Iligams amb les ciencies mediques.

El Dr. Francesc Asensi, en nom del president del Congres, Dr. Emili Balaguer, exposa

el contingut cientific del congres i la seva articulacio en seccions d'una mateixa po-

nencia o tematica general sota el titol «El proces d'emmalaltir,,.

Amb les paraules del Conseller de Cultura, que reflexiona sobre el Congres com

a expressio de la riquesa cultural del nostre poble, i del Conseller de Sanitat, convi-

dant tothom a trobar-se a Castello al mes de novembre, es clogue aquest acte de

presentacio del Xlle Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana, del qual la

presidencia d'Honor sera ostentada per I'escriptor Joan Fuster.


