
ACTE INAUGURAL

El dijous dia 10 de novembre a les 18,30 s'inaugura oficialment el Tretze Congres de

Metges i Biolegs de Llengua Catalana.

L'acte tingue Iloc a la Sala d'Actes de la Casa de Congressos de la Plaga del Poble

d'Andorra la Vella. Sota la presidencia del Molt 11-lustre Senyor Magi Maestre i Campderros,

conseller de Treball i Benestar Social del Govern d'Andorra, ocuparen la Mesa Presidencial,

Oriol Casassas i Simo, president del Congres; Oriol Ramis-Juan, secretari del Congres; Lluis

Burgues i Montserrat, president del Comite Local; Vicent Alberola i Cunat en representacio

del Pais Valencia; Josep Carreras i Barnes, president de la Societat Catalana de Biologia, en

representacio del Principat; Francesc Garcia i Olives, en representacio de les Illes Balears;

Nicolau Spiritu, en representacio de I'Alguer i Josep Trave, en representacio de la Catalunya

del Nord.

El president del Comite Local, LLUis BURGUES inaugura I'acte amb les segi ents pa-

raules:

«Unicament unes paraules per manifestar la satisfaccio del Comite Local i de la ciutada-

nia andorrana per acollir en el nostre petit pals el Tretze Congres de Metges i Biolegs de

Llengua Catalana, que aplega a persones interessades en la nostra llengua comuna pero

tambe en la vida i en la cibncia, amb la preocupacio de la bona canalitzacio del progres, en

harmonia amb la natura, que tenim la sort de gaudir demostrant altres aspectes de la intel.li-

gencia humana diferents del poder i I'autosuficiencia.

Gracies per la vostra pres6ncia.»

El Secretari del Congres, ORIOL RAMIS-JUAN, Ilegi la memoria de secretaria:

«Senyores i senyors,

La sobtada desaparicio del Dr. Jordi Gol i Gurina, vice-president per ('Academia de

Ciencies Mediques de Catalunya i de Balears en el Comite Organitzador del 126 Congres,

justament quan treballava en les darreres tasques postcongressuals, entristi el periode preli-

minar de preparacio del Tretze Congres. La seva Comissio Organitzadora s'estructura d'a-

cord amb les resolucions sobre la celebracio dels Congressos de Metges i Biolegs de Llen-

gua Catalana signades el 1980 a Barcelona per I'Academia de Ciencies Mediques de

Catalunya i de Balears i la Societat Catalana de Biologia, d'acord tambe amb les resolucions

de desembre de 1985 que incorporen I'Accio Cultural del Pais Valencia a la responsabilitat de

celebracio dels congressos i d'acord amb les suggerencies de la Societat Andorrana de

Ciencies, que des d'aquest Congres actua com a entitat convocant.

»Els membres de la Societat Andorrana de Ciencies, amb la seva iniciativa i solid treball i
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amb I ajut de les autoritats andorranes. han portat el pes de la part rnenys vistosa, pero indispen-

sable i basica , de I organitzacio d'aquest Congres, juntament amb la Secretariat i els serveis

administratius de ('Academia de Ciencies Mediques de Catalunya i de Balears a Barcelona.

»Les primeres decisions de la Comissio Organitzadora foren : primer , acceptar la propos-

ta d'Andorra com a seu del Congres ; segon , I'eleccio de les immunodeficiencies i la manipula-

cio de la materia viva com a temes de les ponencies , i tercer , nomenar un Comite Cientific.

> L'eleccio dels temes fou feta atesa la necessitat de la comunitat dels paisos de parla

catalana de saber respondre als reptes creixents que la manipulacio de la materia viva ha

posat en I'equilibri dels organismes , dels ecosistemes i de la biosfera i, a mes , vista la

preocupacio que I'aparicio de noves malalties relacionades amb les deficiencies immunitaries

- i no nomes la SIDA- ha generat entre els cientifics i tots els professionals sanitaris.

vD'acord amb la resolucio quarta dels acords de 1980, la Comissio Organitzadora encar-

rega al Comite Cientific que es recollissin tant els avengos dels coneixements biologics, com

I'impacte que aquests avengos tenen sobre la nostra comunitat i I'activitat professional de

tots els professionals que presten serveis per augmentar la salut de les poblacions. En

aquest esperit s'organitzaren algunes de les taules rodones i una taula especial sobre el

problema sanitari que suposa la SIDA.

»Tambe d' acord amb la resolucio quarta , punt d , s'encarrega la preparacio d'una sessio

sobre models de professionals a un grup d ' estudiants de ciencies de la salut.

»La Comissio Organitzadora ha intentat garantir el principi d ' interdisciplinarietat i el de

representativitat dels diversos territoris de parla catalana en la seva propia composicio. Ha

realitzat les seves reunions de forma itinerant en tots aquells territoris ( amb I'excepcio de la

ciutat de I'Alguer ) i ha ofert la participacio en el Comite d ' Honor als presidents i responsables

de les seves mes altes institucions i tambe als de reconegudes associacions de ('ambit de les

ciencies de la vida i de la salut. A les persones relacionades en el Programa del Congres cal

afegir-hi els Senyors:

»Jaume Manuel Oronich i Miravet, Paer en cap de la ciutat de Lleida.

> Josep M. Bertran i Soler , president del Col legi de Metges de Tarragona.

»Bonaventura Lladonosa i Gallart , president del Col legi de Metges de Lleida, que per

raons de calendari no fou possible incloure en el programa impres que tenen ales mans.

Aixi mateix , la Comissio Organitzadora vol agrair a totes les institucions i associacions,

publiques i privades que I'han fet possible mitjangant Ilur col laboracio o adhesio. El Ilibre

d'actes les esmentara totes. A mes de les que figuren en el Programa cal incloure fins

avui:
»L'Ajuntament de Lleida, la Diputacio Provincial de Lleida i els Col.legis de Metges de

Lleida i de Tarragona.

A ells i a vostes, als congressistes presents i als que haurien volgut ser-hi, pero ja no

hi son,

vMoltes gracies,n

A continuacio els representants dels diferents Paisos Catalans dirigiren una salutacio de

benvinguda als congressistes:

VICENT ALBEROLA, en nom del Pais Valencia, digue:

<Senyores, Senyors,
Des de I'inici d'aquests Congressos, ara fa setanta-cinc anys, la participacio valenciana

39



n'ha estat fide) icon slant. Cal ter memona, homenatge. d hornens corn Faust( Barbera. Joan

Baptista i Vicent Peset o Corachan, entre d altres.

> Encara que la situacio actual de la Ilengua catalana a les nostres terres no siga la que

tots voldriem , un grup de valencians ens hem aplegat de bell nou , aci, per tal d ' exposar-hi les
nostres investigacions I recerques i per a col laborar - hi en la normalitzacio de l'idioma en tots
els seus ambits . Alhora, expressem el desig que els nostres fills, acaronats sense cadenes,

puguen reunir - se en el futur en un mon mes huma , mes racional , mes Iliure.

vAgraim als companys que hi han aportat els seus treballs cientifics o d ' organitzacio; al
jovent , saba nova per a aquest arbre comb ; a les persones i institucions que ens han donat

suport i a tots vosaltres per la vostra presencia.»

JOSEP CARRERAS, en nom del Principal de Catalunya, pronuncia les seguents pa-
raules:

«Es per mi una profunda satisfaccio i un gran honor saludar en nom dels biolegs, metges
i altres professionals de la salut del Principal als companys d'altres indrets de parla catalana.

Transmetre'Is la joia que sentim d'estar una altra volta aplegats tots junts. Assegurar-los los

que seguirem posant tot el nostre esforq per augmentar els llagos d'amistat i col laboracio

mutua. I animar-los a treballar a tots els nivells a fi que els nostres paisos puguin assolir els
objectius de la salut per a tothom en els ambits de I'assistencia, la docencia, i la recerca
basica i aplicada.

>>Finalment, vull agrair de tot cor als companys andorrans I'excel-lent acolliment que ens
ha atorgat. >

A continuacio, FRANCESC GARCIA OLIVES d lgue:

«Unes breus parables de salutacio i benvinguda a tots vostes per la seva presencia en

aquest Congres, en nom dels meus companys de les Illes Balears i Pitiusses, els quals avui
represento.

»Salutacio per aquesta trobada, aqui, a Andorra, on hem estat tan ben rebuts, en motiu

del Tretze Congres de Metges I Biolegs de Llengua Catalana. Les gracies, per tant, a tots els
companys d'Andorra per l'organitzacio.

> Creiem fermament en la Ciencia i que, a traves d'ella, cadascun de tots nosaltres que
estem aqui, aportem en la tasca diaria, el gra de sorra i alguns, un arenal de sorra complet,

com hem pogut veure en les conferencies d'aquest coati i aquesta tarda i ben segur veurem

dema i dema passat i que fa que anem avant en els coneixements de la Ciencia Biologica i
Medica. Tambe creiem que aquests congressos, que anem celebrant cada quatre anys,
agermanen els diversos paisos que conformen els nostres estimats Paisos Catalans.

»Per tot aixo, a mes de la salutacio, la benvinguda a tots vostes en el dia d'avui; pero, em
permetran, aprofitant aquesta ocasio, llangar la idea, pensada juntament amb el meu com-
pany, I'Antoni Obrador, de celebrar si ho consideren oportu, el proper congres de ('any 1992

a les Illes Balears i Pitiusses, concretament a Ciutat de Mallorca. Ido be, vostes tindran la
paraula i si aixi ho decideixen, podrem donar-los altre cop una molt cordial benvinguda a unes
illes hospitalaries I contentes de )'honor que se'ls atorga.

vMoltes gracies»
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NICOLAU SPIRiru. de I Alguer , digue:

«Un salut sincer dels col-legues de parla algueresa i una esperanca: I'esperanca d'haver

una edicio d'aquest Congres a I'Alguer, necessari amb motiu de donar vigor a la nostra

Ilengua en perill, submergida continuament del sard o de I'italia, seguint l'exit que ha tingut el

Segon Congres de la Llengua Catalana. El merit d'aquest Congres es que s'encontren perso-

nes que tenen dos objectius: la Iluita per millorar Ia vida de I'home, i el retrobament de la

propia identitat cultural.)

Finalment , JOSEP TRAVE dirigi aquests mots a la concurrencia:

«Estic molt content i em sento molt honorat de representar la Catalunya Nord al Tretze

Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana.
> Rebeu doncs, amb les meves paraules, la salutacio de tots els meus col legues de

I'altre costat dels Pirineus.

vLa nostra participacio efectiva es relativament modesta, pero el mes important es prou esser

presents al costat dels representants dels altres paisos de Ilengua catalana, bo i esperant que els

nostres contactes siguin mes a mes frequents i intensos en la perspectiva de I'Europa de 1992.»

El President del Congres , ORIOL CASASSAS I Simo, es dirigi als congressistes amb les

seguents paraules:

«Dignissimes autoritats, que amb la vostra comprensio i el vostre suport heu fet possible

aquest Congres;
»benvolguts companys de la Comissio Organitzadora i dels Comites Cientific i Local,

d'una tan valuosa col laboracio;

»il•lustres i generosos membres participants en Ponencies, Taules i Comunicacions que,

en realitat, vosaltres configureu el Congres,

»senyores i senyors.

»Amics,»

>>Una veu que ja no hi es, una vegada va dir: "No obtindrem salut i salut per a tothom si

pensem nomes en estructures. Es la mentalitat la que cal canviar de primer. Es amb una nova

actitud com farem un nou pals, estructurat d'una manera nova, a favor de ('home."
vl la veu ja no hi es; que un dia, a Olivella, al Garraf esquerp, amb el Montserrat al (luny

del Iluny, li diguerem l'ultim adeu.
vI una altra veu, que ja no hi es, un dia, com a cau d'orella, va dir:

"L'important de les mans es que siguin obertes"
"per donar i per rebre i compartir tot pa;"

»i despres:

"L'important de les mans es que siguin ofertes

a totes altres mans que esperen amistat;

que s'obrin un cami dins I'aigua indiferenta

per buscar, mar endins, la ma d'un naufragat.>>

»I la ve ja no hi es; que a JOc, al peu del Canigo, entre els raims or veil del Conflent, fa

poques setmanes li diguerem I'ultim adeu.
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')En Jordi Gol i en Francesc Catala avui no son amb nosaltres, pero si que hi es Ilur tenac

exemple . I nosaltres no podiem -ni voliem- obrir aquest nostre Congres - i d'ells- sense

donar-los-en les gracies , sense retre ' Is el nostre homenatge.

)>Hem dit tenacitat . La que impulsa des del primer dia -ara fa setanta -cinc anys- I'em-

presa dels nostres Congressos; que la impulsa i que la inspira . Amb la resoluda fermesa que

infon el convenciment que el combat es per una causa noble.

sQuina mes noble causa trobariem que la defensa de la dignitat humana i la reivindicacio

del respecte a la personalitat dels pobles?

>) Es que els Congressos , fets d'exigencia cientifica, de voluntat de perfeccionament i de

vinculacio a la societat -de desig de servei a la societat -, son, cada un d'ells, una mostra de

majoritat responsable i, consequentment , una explosio de Ilibertat , una contribucio mes -mo-

desta , si voleu- dels homes i les clones d'aquesta terra al combat del mon solidari per la

dignitat humana.

sl es que els Congressos - indefectiblement , amb la mateixa indissoluble forca i misterio-

sa forca que uneix I ' essencia i I ' existencia - els Congressos es produeixen en el vehicle

d'expressio propi dels homes i les clones d ' aquesta terra , una antiga Ilengua molt sovint

vexada i massa sovint menystinguda . I coratjosament -que la incomprensio no sembla pas

que dugui traca d ' extingir-se- s ' hi produeixen com una contribucio mes dels homes i les

clones d ' aquesta terra al combat del mon que estima la justicia pel respecte a la personalitat

dels pobles.

sEs certament erroni - i probablement poc honest - de considerar els Congressos de

Metges i Biolegs de Llengua Catalana -i amb ells tots els viatges empesos per identics

vents- com una vel leitat domestica o un localisme passat de moda o una testarrudesa

nostalgica . Els Congressos son el renovat acte d ' afirmacio de presencia duns cientifics

d'arrels germanes en el combat d'ahir , d'avui i de dema -de sempre- per un mon nou, poblat

per un home nou.

»Hem dit tenacitat : la imprescindible tenacitat . I per aixo , en el simbol grafic del Congres

-('Andorra de verdes valls , amb la nostra presencia com una pagina encara no escrita i

I'ombra mestrivola dels dotze Congressos que ens han precedit- en aquest simbol grafic

hem volgut veure - hi el tasco que , en la seva humilitat - tot i aixi- amb cada impuls que rep,

indefectiblement , obre cami.

))Ens calen impulsos ; necessitem que homes i clones de cor net i generos i d'esperit

ences Bonin ininterromputs impulsos . Fa setanta-cinc anys el president del Primer dels nos-

tres Congressos , Miquel A . Fargas i Roca , va dir: "I'arbre que ara plantem es petit , qui sap

que podra esser quan sera gran ?", i, sincerament , I'arbre no to I'esplendidesa que hauria de

tenir, ni la solidesa que hauria de tenir . I no donem de manera sistematica la culpa a la

circumstancia : massa cops ha tingut Iloc la desercio i massa cops to Iloc encara . I per afegito,

la desidia , la mol licie i la superficialitat , que no son bones conselleres . Com tampoc no es

bona cosa considerar de poc valor la contribucio personal a I'empresa comuna.

sLa veritat es que els estimuls positius externs son molt escassos. Per contra , com una

allau, ens arriba 1'espectacle dels poderosos del mon que centren la seva politica en les coses

en comptes de centrar - la en el respecte a Ies persones.

))De les persones -o millor , dels personatges - allo que preocupa , amb la intervencio

dels assessors del cas , es la imatge , no el pensament.

sEl nostre temps pateix un buit d'idees , sembla assentat sobre un abisme, i el concepte,

despectivament , ha estat substituit per la xifra . Hem vist arraconar amb els mals endrecos

mots elementals i nets , com ara veritat o solidaritat, que des d ' Antigona , per exemple, tenien

un ben guanyat prestigi i obraven efectes engrescadors.

sVolem creure que la desorientacio i la incertesa actuals son una etapa transitoria i que al

final del cami hi haura un mon amb menys fam i amb menys mort . Mes, sobretot, fugim
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d'erigir, vanitosament, la transicio en la nova certesa; que les consequencies podrien esser

deplorables.
»Que I'home, si vol salvar la seva Ilibertat, no es vegi empes a confinar-se en I'exili

interior; que proclamar una conviccio ideologica deixi d'esser mirat, en el millor dels casos,

com una obsolescencia, o com una impertinencia; que I'etica, despres d'haver estat suplan-

tada per una particular estetica, torni a inspirar les actituds i les conductes; que qui sigui, en

nom de no se sap clue, plegui de decidir que el fitxatge dun jugador es mes important que la

publicacio per I'Institut d'Estudis Catalans d'un Ilibre -meravellos Ilibre- sobre <Els vitralls de

la Catedral de Girona»; que no pugui esser dit mai mes que les societats viuen de la ignoran-

cia del propi funcionament, i que revelar-ne el secret fora matar-les.

»Els imperialismes no acostumen a deixar fruits perdurables, ni massa bon record. Que

ho diguin, sing, de Xerxes els grecs de les Termopiles i de Salamina, I de les tropes de Caries

Quint els romans o els florentins del segle xvi. Avui, l'imperialisme to unes altres fisonomies.

Vivim temps d'imperialisme tecnolbgic i -sense embuts- tambe cientific, destructor, moltes

vegades, de natura i de cultures; perque el regeixen la competitivitat, I'enveja I l'avidesa de

profit. I els poderosos mitjans que to al seu servei han aconseguit de fer creure a la colonia

que el valor de les persones es proporcional al consum que fan i al confort i el luxe de Ilur

instal lacio material.
>EI mon ha de capgirar el rumb. Els infants del mon han d'aprendre -ja ambles primeres

Iletres o abans- que l'objectiu huma no es de tenir com mes millor, sing d'esser com mes

millor. La rebel-16 que ha de produir aquest capgirament vol un coratjos entusiasme, exigeix

molta tenacitat I necessita una disposicio i un tremp insensibles al desanim. Son qualitats

prbpies -substancialment i de manera inequivoca- de la joventut.

Per aquesta rao, es per a ells -els joves- la nostra requesta, i es en ells la nostra ferma

esperanga. Deixeu-me dir que viu en els nostres cors la reconfortant conviccio que accepta-

ran el compromis, i prendran la responsabilitat, com qui pren una bandera. Un jove poeta va

escriure, fa temps, a ben segur amb la identificacio de moltes voluntats, uns versos que

diuen:

"Som nosaltres, els joves, qui hem d'agafar I'arada

i remoure aquesta terra cansada i vella,

plena de rostolls i d'historia

amarada en sang.

»Que la contundent i abrandada protesta s'acompanyi de la proposta llargament i solida-

ment gestada.
vl que totes les veus que ja no hi son i totes les que tindran no sabem quan l'ultim adeu,

reposin amb la certesa que, per obra d'un benaurat relleu, els Ilocs de combat, una joventut

de veu potent i sana els ha ocupat.
»Per 1'exit del Catorze Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana I de tots els

viatges empesos per identics vents. joves, mans a la feina!»

Per ultim el Senyor MAGI MAESTRE I CAMPDERROS declara obert el Tretze Congres amb

les seguents paraules:

«Senyor president del Congres,

»Senyores i senyors.

»L'elevat nivell cientific de les presentacions anunciades en el vostre Congres, s'adiu

amb el prestigi i les qualitats de les entitats convocants i dels oradors i personalitats aqui

reunits.
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»Em complau constatar que els vostres treballs tambe s ocupen d'aspectes propers a
les persones corrents, en relacio a la malaltia, individual i epidemica, i en el dificil problema

d'esbrinar el paper que, dels professionals de la salut , les nostres societats tenen el dret

d'esperar.

»Aquests nobles proposits i la celebracio del 756 aniversari del Primer Congres de Met-

ges i Biolegs , han escollit amb encert aquesta seu per a prendre forma . La personalitat

d'Andorra , pals de Ilengua catalana que gaudeix de tots els elements d'un estat, fa que

aquesta trobada sigui motiu de reciproc enaltiment.

»Desitjo que, durant la vostra estada a Andorra, trobeu pertot I'acolliment que ara us
manifesto, i que el fruit dels vostres treballs permeti avangar la ci6ncia i contribueixi al confor-
tament d'aquells que us necessiten.

»En nom del Govern d'Andorra declaro obert el Tretz6 Congres de Metges i Biolegs de
Llengua Catalana».
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