
CRONICA DE LA PREPARACIO DEL CONGRES

El 14 de desembre de 1985, I'Academia de Ciencies Mediques de Catalunya i de Ba-

lears, la Societat Catalana de Biologia i I'Accio Cultural del Pais Valencia resolgueren que el

Tretze Congres fos celebrat a Andorra i que Oriol Casassas fos el president de la Comissio

Organitzadora.

El dia 25 de gener de 1986, Oriol Casassas es reuni amb Marius Foz i Josep Carreras

-presidents, respectivament, de I'Academia de Ciencies Mediques i de la Societat de Biolo-

gia- que acceptaren les dues primeres vice-presidencies del Congres, carrecs que pel fet de
presidir les entitats mencionades els corresponien. Tambe assisti a la reunio Joaquim Ramis

que accepta un carrec a determinar dintre del secretariat. Aquest nucli organitzador inicial es
responsabilitza de promoure -atenent les Resolucions dels Congressos- la confeccio de la
Comissio Organitzadora.

El dia 26 d'abril de 1986, a Andorra la Vella, sota la presidencia de Francesc Asensi,

vice-president del Dotze Congres, tingue Iloc la reunio constitutiva de la Comissio Organitza-

dora del Tretze. Asensi comunica I'acord pres per les entitats convocants i Oriol Casassas

passa a ocupar la presidencia de I'acte. En aquesta reunio es feren carrec de sengles vice-

presidencies Vicent Alberola, en representacio d'Accio Cultural del Pais Valencia, i Josep M.

Goicoechea, en representacio de la Societat Andorrana de Ciencies; de la secretaria, Josep
M. Camarasa i Oriol Ramis, passant Joaquim Ramis a secretari de publicacions; de la treso-

reria, Ramon Balius, i de la presidencia del Comite local, Lluis Burgues. Tambe en aquesta
reunio fou iniciat I'examen dels temes de ponencia proposats, dels quals fou encar-

regada la preparacio d'uns guions a Marius Foz -sobre immunodeficiencies-, a Ricard Gue-

rrero i Josep M. Camarasa -sobre manipulacio de la materia viva- i a Ramon Tous -sobre

qualitat sanitaria.

En reunions posteriors fou completada la Comissio Organitzadora i constitu'its els Comi-
tes Cientific i Local i fou acordat el programa cientific. En la reunio del 24 de gener de 1987

fou acordat d'acceptar el logotip del Congres dissenyat pels artistes andorrans Sergi Mas i

Alfons Valdes.

Foren celebrades reunions de la Comissio Organitzadora a Barcelona, Valencia, Ciutat

de Mallorca, Banyuls de la Marenda, Andorra la Vella i Benicarlo.
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PROGRAMA



ACTE INAUGURAL

Sala A, dia 10, 18:30
Parlament de benvinguda,

a carrec de Lluis Burgues, President del Comte Local.

Memoria de Secretaria,

a carrec de Lluis Burgues, President del Comite Local.

Salutacio dels representants dels diversos pa'isos de llengua catalana.
Discurs inaugural,

a carrec d'Oriol Casassas, President del Congres.
Declaracio d'obertura.
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