
RECEPCIO A LA CASA DE LA VALL

El dimecres 9 de novembre a les set de la tarda, la Comissio Organitzadora fou rebuda a

la Casa de la Vall, pel Sindic general d'Andorra, M. 11-lustre Senyor FRANCESC CEROUEDA, al

qual acompanyaven el M. 11-lustre subsindic general Senyor Antoni Garalla i Rosell i el secre-

tari general Senyor Antoni Finana i Pifarre.

Amb unes breus paraules dons la benvinguda al Congres i als seus membres i agrai el fet

d'haver elegit Andorra per a la seva celebracio.

El president del Congres, ORIOL CASASSAS, contests client que I'eleccio era un deure

envers Andorrra, tant per la inquietud cientifica de la jove Societat Andorrana de Ciencies,

com pel fet que malgrat la Ilarga historia dels Congressos, encara no hi havia hagut I'ocasio

de celebrar-n'hi cap. Agrai, tambe, I'ajut que s'havia rebut del Govern andorra, aixi com les

facilitats per a usar els locals de la Sala de Congressos i Exposicions del Comb d'Andorra la

Vella.

Amb anterioritat ('Honorable Senyor MANEL PONS I PIFARRE, consol major d'Andorra la

Vella, havia dirigit als organitzadors dela Congres les seguents paraules:

«En nom del Comb d'Andorra la Vella i en el meu propi, rebeu la mes cordial benvinguda

a la nostra Parroquia i per extensio al Principat d'Andorra.

>La Sala de Congressos i Exposicions que amb la celebracio del Mile Congres de Met-

ges i Biolegs de Llengua Catalana fara la seva presentacio en public, es la realitzacio d'una de

les moltes aspiracions del Comb d'Andorra la Vella.

»Conscients de la necessitat d'una reconversib turistica, creiem que el primer pas es el

de crear una seriosa infrastructura de serveis, i en aquest sentit hem dirigit els nostres

esforgos per aconseguir una Sala de Congressos i Exposicions, amb possibilitats diverses i

equipament d'alt nivell, que permetra fer realitat el nostre desig de convertir la Parrbquia

d'Andorra la Vella en un centre de congressos reconegut internacionalment.

vEs un alt honor per la nostra Corporacio que hagueu elegit les nostres instal lacions per

celebrar-hi aquest especific i qualificat congres, i esperem que continueu comptant amb no-

saltres.»

El Senyor Francesc Cerqueda oferi a la Comissio Organitzadora un vi d'honor i a conti-

nuacio es realitza una visita a la part historica de la Casa de la Vall.
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labor com a concertistes amb la docencia a I Escola de Musica de Barcelona, de la qual son

membres fundadors.

Foren interpretades una obra de L.V. Beethoven: Trio Op. n.° 1 en Mi bemoll major, una

de Johannes Brahms: Trio Op. 101 en Do menor I una darrera d'Antonin Dvorak: Trio Op. 90

«Dumky». La interpretacio fou intensament aplaudida, per la qual cosa, en regal als congres-

sistes, afegiren dues noves interpretations: un minuet de Beethoven i un <scherzo» de Men-

delssohn.

SOPAR DE CLOENDA

El dissabte dia 12, ja finides totes les sessions cientifiques del Congres, tingue Iloc el
sopar de cloenda en el restaurant de ('Andorra Park Hotel.

El sopar demostra les bones aptituds gastronomiques de la cuina andorrana: sopa de
tortuga del Carib, pastis calent de bolets, faisa amb raim i un excelent pastis dibuixat amb el
logotip del Congres.

El conseller de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, XAVIER TRIAS
VIDAL DE LLOBATERA, presidi el sopar. En una breu intervencio glossa aquest acte de compa-
nyonia i, a la vegada que felicity ('exit obtingut en el Congres, feu vots per la seva conti-
nultat.
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EXCURSIONS

La meteorologia no fou gaire bona companya per als acompanyants, que gaudiren de

les dues excursions organitzades pel Comite Local. Pero, malgrat la pluja, es pogueren

realitzar sense modificar gens I'itinerari previst.

La primera d'elles tingue com a base la visita a les Tres Valls: La Valira del Nord, la Gran

Valira i la Valira d'Orient, amb visita al Museum i descans per a dinar a La Massana.

La segona excursio s'organitza per a visitar algunes de les ermites romaniques del

Principat: Sant Joan de Caselles, Sant Miquel d'Engolasters, Sant Jaume dels Cortals, Santa

Eulalia d'Encamp, Sant Serni de Canillo i les runes i el nou Santuari de Meritxell.

EXPOSICIO DE FOTOGRAFIES

El divendres dia 11, en acabar les sessions cientifiques del mati, fou inaugurada una

exposicio de fotografies del fotograf andorra Jaume Riba i Sabate. L'exposicio, que portava

com a titol «D'un Pais, fou instal lada en una sala adjunta als locals del Congres. Constava

d'imatges tipiques i tradicionals andorranes: personatges, pobles i bordes, temes orografics,

vegetacio, muntanyes, etc.

Despres de la presentacio de I'autor, prengue la paraula el president del Congres, Oriol

Casassas, que remarca l'oportunitat d'insistir en I'aspecte tradicional, historic i geografic

d'Andorra, tan ben plasmat graficament en l'obra artistica que mostrava I'exposicio.

CONCERT DE MOSICA DE CAMBRA

El divendres dia 11 de novembre, a les 10 de la nit, tingue Iloc un concert de musica de

cambra a carrec del Trio de Barcelona. La sala escollida per a la seva celebracio fou la Sala

d'actes del Comu de Les Escaldes-Engordany, la qual presentava les millors condicions

acustiques per a la seva realitzacio. Integren el Trio de Barcelona, Albert G. Attenelle, pianis-

ta, nascut a Barcelona I'any 1937; Gerard Claret, violinista, i Lluis Claret, violoncel-lista,

nascuts a Andorra la Vella I'any 1951. Els tres components han estat acollits, com a solistes o

com a Trio, a Italia, Franca, I'Alemanya Federal, Gran Bretanya, la Unio Sovietica, Belgica,

Suissa, America del Sud, etc.

Tots ells han obtingut diferents Premis Internationals i comparteixen aquesta incessant
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