
RESOLUCIONS DE L'ACADEMIA DE CIENCIES MEDIQUES
DE CATALUNYA I DE BALEARS I DE LA SOCIETAT CATALANA
DE BIOLOGIA RELATIVES AL XIIe CONGRES DE METGES

I BIOLEGS DE LLENGUA CATALANA

La Junta de Govern de ('Academia de Ciencies Mediques de Catalunya i de Ba-

lears i el Consell Directiu de la Societat Catalana de Biologia, filial de I'Institut d'Es-

tudis Catalans , en compliment de I'encarrec que els fou fet a I ' assemblea final de

l'Onze Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana celebrada a Reus el dia

vint-i-vuit de setembre proppassat , fan public haver pres les resolutions seguents:

Primera. DENOMINACIO DELS CONGRESSOS I ABAST DE LA CONVOCATORIA.

Ates que la convocatoria dels Congressos de Metges i Biolegs sempre ha estat

extensiva a qualsevol professional de les ciencies de la vida i de la salut i aixi ho han

entes els farmaceutics, veterinaris , etc. que hi han estat activament presents des de

la primera edicio ; ates el caracter pluridisciplinari que, amb notable anterioritat a I'es-
tabliment dels limits oficials de I'especialitat , ha estat atorgat en el nostre medi al

tema ,bibleg ,,; i ates el caracter historic de la denominacio actual , ha estat decidit de
mantenir el nom de Congressos de Metges i Biolegs de Llengua Catalana i, aixi, conti-
nuar convocant tots els professionals i estudiosos de les ciencies de la vida i de la salut.

Segona . LOCALITAT DE CELEBRACIO DEL DOTZE CONGRES.

Examinats i considerats els oferiments i els suggeriments rebuts a ( ' Academia

de Ciencies Mediques i a la Societat Catalana de Biologia , ha estat decidit de donar
preferencia a l'oferiment del Pais Valencia com a hoc de celebracio del Dotze Congres.

En aquesta decisio ha estat tingut en compte especialment el fet de no haver
estat celebrat encara cap Congres al Pais Valencia, tot i I'acord pres a Perpinya
any 1936 de celebrar-hi el de ('any 1938.

L'Academia de Ciencies Mediques de Catalunya i de Balears i la Societat Cata-
lana de Biologia volen expressar amb aquesta decisio el just reconeixement a la va-
luosa participacio que metges i biolegs valencians han tingut en els Congressos i
reten especial homenatge a la contribucio entusiasta - l'any 1913 i el 1917- del met-
ge valencia Fausti Barbera i Marti.

L'Academia de Ciencies Mediques i la Societat Catalana de Biologia volen aixi
mateix fer manifestations de gratitud als companys i entitats que han fet expressio
de propostes i d'una manera especial la dirigeixen a les Joventuts Mediques de Ca-
talunya i de Balears per Ilurs raonades observacions, a les corporations oficials i
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cientifiques de la ciutat de Vic per Ilur solid i afectuos oferiment i a I'Ajuntament de
Manresa per la seva decidida i generosa disposicio.

Tercera. DATA DE CELEBRACIO I PRESIDENCIA DEL Xlle CONGRES.

Els organs sotasignats creuen d'elemental equitat que qualsevol resolucio relati-
va a la data de celebracio i la presidencia del Dotze Congres, aixi com a la poblacio
precisa de radicacio, ha d'Osser presa a proposta d'una representativa comissio
gestora constitu'ida amb aquesta finalitat del Pais Valencia.

Aquestes resolucions han d'esser fetes publiques abans del terme del mandat
del Comite Organitzador de I'Onze Congres que coincidira amb la data de publicacio
del Llibre d'Actes corresponent.

Quarta. ORDINACIONS DELS CONGRESSOS.

L'Academia de Ciencies Mediques de Catalunya i de Balears i la Societat Cata-
lana de Biologia que, en absentia de I'antiga Associacio General responsable dels
Congressos, han estat les institucions promotores dels dos darrers creuen oportu
d'establir, per tal de mantenir la natura de les reunions, les ordinations seguents:

1. Als Congressos de Metges i Biolegs de Llengua Catalana, establerts amb
criteris cientifics d'unitat linguistica, hi seran convocats els estudiosos, els profes-
sionals i els estudiants de totes les ciencies de la vida i de la salut.

2. S'ocupara de l'organitzacio de cada Congres un Comite en la composicio del
qual hauran d'esser ateses les precisions seguents:

a) L'Academia de Ciencies Mediques i la Societat de Biologia hauran d'ocupar
sengles vice-presidencies;

b) sera imprescindible la presencia de representants de les deferents terres de
Llengua Catalana;

c) sera imprescindible la presencia de representacio de les diferents disciplines
convocades;

d) sera imprescindible la presencia d'una representacio d'estudiants.

3. Els ternes de ponencia dels Congressos hauran de tenir present, d'una Ban-

da, la multiplicitat de disciplines dels potencials assistents i consequentment hauran

d'esser de I'amplitud i el nivell cientific convenients i, d'altra banda, hauran de con-

templar les indefectibles connexions existents entre la ciencia i la societat.
4. Mentre no sigui establerta de nou I'antiga Associacio General, ('Academia de

Ciencies Mediques de Catalunya i de Balears i la Societat Catalana de Biologia con-

tinuaran essent les institucions responsables de les decisions previes a la constitu-

cio del Comite Organitzador de cada Congres.
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A Barcelona, el dia trenta-u de desembre de mil nou-cents vuitanta.

Joaquim Ramis , Josep M. Camarasa,

Secretari General de ('Academia Secretari General de la Societat

de Ciencies Mediques de Catalana de Biologia.

Catalunya i de Balears.

Oriol Casassas,
President

de ('Academia de Ciencies Mediques de Catalunya
i de Balears,

i de la Societal Catalana de Biologia.


