
RESOLUCIONS DE L'ACADEMIA DE CIENCIES MEDIQUES DE
CATALUNYA I DE BALEARS, DE LA SOCIETAT CATALANA DE

BIOLOGIA, I DE L'ACCIO CULTURAL DEL PAIS VALENCIA,
RELATIVES AL TRETZE CONGRES DE METGES I BIOLEGS DE

LLENGUA CATALANA

Reunits Francesc Asensi i Botet i Angel Llacer i Escorihuela, representants de l'Accio
Cultural del Pais Valencia; Ricard Guerrero i Moreno, secretari de la Societat Catalana de
Biologia, i Marius Foz i Sala i Joaquim Ramis i Coris, president i vice-president de ('Academia

de Ciencies Mediques de Catalunya i de Balears, en compliment de I'encarrec que els fou fet

a I'Assemblea final del Xlle Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana, celebrada a
Benicassim el dia 4 de novembre de mil nou-cents vuitanta-quatre, fan public haver pres les

resolucions seguents:

Primera. Denominacio dels congressos i abast de la convocatoria.

Es mante el nom de Congressos de Metges i Biblegs de Llengua Catalana, d'acord amb
les resolutions del trenta-u de desembre de mil nou-cents vuitanta, tot insistint que amb

aquest nom es convoca a tots els professionals i estudiosos de les ciencies de la vida i de la
salut.

Segona . Localitat de celebracid del Tretze Congres.

D'acord amb els oferiments rebuts s'ha decidit donar preferencia a l'oferiment d'Andor-

ra. En aquesta decisio ha estat tingut en compte, especialment, el fet de no haver-s'hi

celebrat encara cap Congres. Les tres entitats convocants volen, aixi mateix, manifestar la

gratitud als companys i entitats que feren expressio de propostes i d'una manera especial als

companys de Mao, de Xativa i de I'Alguer.

Tercera. Data de celebracid i presidencia del Congres.

Els organs sotasignants suggereixen que la celebracid del Tretze Congres hauria de
mantenir ('interval de quatre anys des de I'ultim celebrat, com s'ha fet norma des de la
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represa, I any 1976_ Per tant. seria convenient que fos convocat per a I any 1988. S'ha

pensat en la personalitat mes adient per presidir-lo, i s ha cregut que en la persona d'Oriol

Casassas i SimO s ' hi reuneixen unes qualitats bptimes per a la seva realitzacio.

Quarta. D'acord amb les propostes de Benicassim, s'accepta la possibilitat de celebrar

unes jornades intercongressuals, la primera de les quals sera I'any 1986 a Andorra i una

segona a Xativa, I'any 1987.

Aquestes resolucions han d'esser fetes publiques abans del terme del mandat del Comi-

te Organitzador del Dotze Congres, que coincidira amb la data de publicacio del Llibre d'Ac-

tes corresponent.

Cinquena. Ordinacions dels congressos.

L'Academia de Ciencies Mediques de Catalunya i de Balears, la Societat Catalana de

Biologia, i I'Accio Cultural del Pais Valencia, per tal de mantenir la natura de les reunions,

creuen oportu d'establir les ordinations seguents:

1. Als Congressos de Metges i Biolegs de Llengua Catalana, establerts amb criteris

cient(fics d'unitat linguistica, hi seran convocats els estudiosos, els professionals i els estu-
diants de totes les ciencies de la vida i de la salut.

2. Per l'organitzacid de cada Congres es comptara amb les tres entitats convocants,

representants de les diferents terres de Ilengua catalana, representants de les diferents

disciplines convocades i representants dels estudiants. Amb aquest objectiu es crearan els

diferents comites que hom consideri necessan (organitzacid, local, cientific, etc.).

3. Els temes de ponencies dels Congressos hauran de tenir present, d'una banda, 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 contemplar les indefecti-

bles connexions existents entre la ciencia i la societat.

4. Les tres entitats convocants continuaran essent les institutions responsables de les

decisions previes a la constitucio del Comite Organitzador de cada Congres.

A Barcelona, el dia 14 de desembre de mil nou-cents vuitanta-cinc.

Francesc Asensi i Botet, Angel Llacer i Escorihuela

per I'Accio Cultural del Pais Valencia.

Ricard Guerrero i Moreno,

Secretari de la Societat Catalana de Biologia.

Joaquim Ramis i Coris, Marius Foz i Sala

Vice-President, President,

de ('Academia de Ciencies Mediques

de Catalunya i de Balears.
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