
SESSIO ADMINISTRATIVA

En acabar el Congres, en aquesta sessio administrativa mirarem de convertir I'a-

comiadament en un punt de partida del que s'esdevindra el proper i, 'ambe, de fer

una analisi del que ha estat la nostra activitat.

El que s'esdevindra el proper congres es matera que pertocara delimitar als

components del comite executiu que es constituira per aquest futur esdeveniment.

Pero no seran ells sots que decidiran la tematica que tocara el proper Congres, es a

dir no exclusivament, perque el que caldra es que el Congres reculli i doni ressonan-

cia a una problematica i a unes inquietuds vives i actuals. Tot i essent de la mes gran

importancia les paraules que donen I'adjectiu al Congres «... de Ilengua catalana...»

ho es de la mateixa el substantiu «... de metges i biolegs...,,, volem dir que no ens

reunim i ens dediquem a treballar durant uns quants anys per parlar en catala, per

parlar en la nostra Ilengua sing per, en la nostra Ilengua, parlar de continguts cienti-

fics, vius i actuals, i que ens afecten com a professionals. I el Congres, com tan be

ha expressat el President d'aquest que ara conclou al Ilarg de les entrevistes que els

mitjans de comunicacio ens han dedicat, es basa precisament en el fet que una Ilen-

gua adquireix importancia en la mesura en clue alto de clue es parla es important, i la

intencio dels congressos es contribuir a la revaloritzacio del catala des d'un conreu

serios de la ciencia i que tingui transcendencia en la comunitat cientifica interna-

tional. Aquesta intencio es tradueix en I'objectiu a mantenir en les properes edicions

del Congres que, per acord unanim, comptara d'ara endavant amb lei participacio

d'Accio Cultural del Pais Valencia com a entitat organitzadora juntament amb ('Aca-

demia de Ciencies Mediques i la Societat Catalana de Biologia.

Nosaltres, tots els participants, ens hem dedicat al Ilarg de quatre dies a un tema

molt important com es el proces d'emmalaltir, estudiat des de perspectives biologi-

ques, ecologiques, sociologiques i d'analisi de les estructures del sislema sanitari

considerant els factors d'aquest sistema que generen malaltia o generen salut. Hem

fet una analisi rigorosa del proces que va de la salut a la malaltia a traves de factors

d'agressio que trenquen I'equilibri que es absolutament necessari que ('home man-

tingui amb el medi que I'envolta.

I tota aquesta feina s'ha portat a terme mantenint el que ja es habitual des de la

represa dels congresos a Perpinya ('any 1976; el caracter interdisciplinari, la visio to-

talitzadora de ('home i del concepte de salut i malaltia. Aixo es el que hem volgut

aconseguir els professionals relacionats amb els diversos aspectes de a sanitat i la

salut que ens hem trobat aqui, incorporar els condicionants socials i psicologics a

('analisi del fet d'emmalaltir. I es aquest enfocament metodologic el que es despren

de les ponencies i contributions en general articulades en quatre seccions: aspectes

biologics, ambientals, entorn social i cultural i sistema sanitari, d'una ternatica gene-

ral: el procOs d'emmalaltir.

No es menys important la crida a I'atencio de les autoritats respcnsables que

susciten les diferents aportacions. La seccio Aspectes ambientals no ha tractat pro-
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blemes subjectius ni teorics, ha parlat d'intoxicacions vegetals frequents, de tracta-

ment d'aigues residuals, de contaminacio, de qualitat d'aigues, etc., i tot aixo, referit

a Ilocs concrets, a espais d'us frequent per part dels ciutadans. La seccio Entorn so-

cial icultural en el proces d'emmalaltir ha incidit en la necessitat de la qualitat de

vida per a contribuir a la proteccio de la salut, i aixo vol dir educacio sanitaria, aten-

cio a la tercera edat, informacio comprensible a I'abast del ciutada en definitiva.

No podem deixar de considerar que cada vegada que estem describint una si-

tuacio la consequencia ultima de la qual es la perdua de la salut, estem traient a la

superficie un problema mes general a vegades, o concret d'altres, que to una causa

molt directa en la generacio de la malaltia.

EI Congres ha comptat amb la participacio de dues figures de ben guanyat pres-

tigi. EI Prof. Giner-Sorolla i el Prov. Vidal Beneyto.

Giner-Sorolla ens ha ofert una conferencia, «Carcinogenesi quimica i ambiental:

mecanismes i fal lacies», al Ilarg de la qual ha remarcat com el cancer no es una ma-

laltia dels temps moderns sino un proces Iligat a la mateixa vida, del qual ja hi ha

documentacio que en parla d'epoques antigues. Destaca la importancia decisiva que

per la seva manifestacio tenen els factors ambientals i com un programa raonable

d'higiene i educacio ambiental podria reduir la seva incidencia.

Vidal Beneyto, en fer-nos una explicacio del que anomena estructura simbolica
determinativa en el tractament politic i social de les drogodependencies o toxicoma-
nies, ha fet un recorregut per I'analisi i la consideracio que literatura i mijtans de
comunicacio fan del problema de la drogaddiccio, i de com responen a diferents ten-
dencies ideologiques i de poder que exerceixen la seva influencia sobre I'opinio pu-
blica, obviament sotmesa a la pressio d'aquest mitjans.

Molt especialment ens hem de referir a I'elevada participacio dels estudiants, i

podem dir que cap aspecte rellevant s'ha salvat de la seva critica. Des del problema

de la sortida professional, certament problematica, fins als sistemes d'estudi que pa-

teixen i els problemes derivats de factual massificacio. Estan preocupats i amb rao

de la formacio que estan rebent i molt mes de la que no estan rebent, i proposen so-

lucions que cal tenir en compte. Un terra que tampoc no s'ha evitat ha estat el model

sanitari imperant arreu del mon occidental, que es caracteritza per una medicina cu-

rativa excessivament basada en els farmacs i per una accio fora despersonalitzada

dels metges. Troben que manca inversio publica, i un marc legislatiu que contribueixi

al mateniment de la salut i a la prevencio de la malaltia. Amb molta mes visio de futur

es plantegen I'actuacio que caldria esperar i les responsabilitats que seria necessari

atorgar als professionals de les ciencies de la vida en I'organitzacio dels serveis de

salut.
Paral^lelament a aquesta preocupacio professional han portat a terme una ex-

haustiva i fora treballada tasca que ens permet de coneixer la situacio de la nostra

Ilengua en els centres d'ensenyament de biologia, medicina, farmacia, etc.

Conclou aquest congres; ha estat feina de tots, i es molta la que ens espera. Te-

nim una cita el 1988; per al Iloc han sortit propostes diverses en aquesta mateixa

sessio, Mao, Andorra, Xativa, Alguer a la Sardenya..., tambe s'han discutit possibles

temes per a la ponencia fonamental; iatrogenia, la salut i els professionals de la sa-

lut, iatrogenia/destruccio del medi, el cost de la salut..., sera doncs la primera tasca,

la decisio del Iloc i I'eleccio del terra que mes adequadament i amplia pugui recollir

les nostres inquietuds i ens comprometi a cercar entre tots resposta a una necessi-

tat social.
Comite Executiu del Xlle Congres


