
SESSIO PLENARIA ADMINISTRATIVA I DE CLAUSURA

La sessio plenaria administrativa, a continuacio de la qual tingue Iloc la formalitat de la
Clausura del Congres, comenga a les vuit i deu minuts del vespre del dia 12 de novembre de
1988 a la Sala de Congressos i Exposicions del Comu d'Andorra la Vella, amb l'ordre del dia
seguent:

1. Informe de Secretaria.
2. Informe de Tresoreria.

3. Informe de Presidencia.
4. Previsions relatives al Catorze Congres.

5. Propostes i suggeriments.

6. Clausura.
Seien a la taula presidencial, els Honorables Consellers de Sanitat de la Generalitat de

Catalunya, Xavier Trias Vidal de Llobatera, i del Govern AutOnom de les Illes Balears, Gabriel
Oliver i Capo, que estaven situats a dreta i esquerra del President del Congres, Oriol Casas-
sas, I'Excel-lentissim i Magnific Senyor Nadal Batle i Nicolau, Rector de la Universitat de les
Balears, i I'Il•lustrissim Senyor Joan Cartes Mas i Bassa, Diputat-President de I'area de sani-
tat de la Diputacio de Barcelona, els vice-presidents del Congres Marius Foz i Josep Carre-
ras, i els membres de la Comissio Organitzadora Oriol Ramis-Juan, Josep M.d Camarasa,
Joaquim Ramis, Ramon Balius, Ricard Guerrero, Eduard Llaurado i Cori Ramon.
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7 ( 1'5 per cent) de la ciutat de I'Alguer, i finalment

19 ( 4'1 per cent) d'altres territoris.

Observem que cada cop mes cientifics de parla catalana residents a d'altres paisos se

senten cridats a participar en el Congres.

Finalment i en nom de la Comissio Organitzadora he de demanar disculpes per les

deficiencies que hagin observat durant la celebracio del Congres malgrat els esforgos que

tots hem fet per a ('exit de la trobada.v

El segon punt fou l'informe de tresorer, en el qual fou exposat que de moment totes les

xifres que podria donar eren provisionals, si be creia que ja podia dir que el Congres podria

tancar sense deficit. El finangament tan precariament iniciat amb les aportacions de les

entitats organitzadores, s'ha gnat nodrint de les aportacions, en efectiu o en especies, de

nombroses institucions aixi com de les inscripcions dels congressistes. Les despeses mes

importants, les edicions dels volums de les ponencies, ja Iliurats als congresistes, i dels de les

Actes, tenen assegurades el finangament.

El president en el seu informe digue que seria bo que hi hagues unes conclusions,

encara que fossin molt generals, que recollissin alto expressat en les ponencies i comunica-

cions del Congres. En aquest sentit demana als coordinadors generals de les ponencies que,

amb els contactes oportuns i atesos els suggeriments sorgits de la discussio dels temes,

confegissin unes conclusions, destinades a constar en el Llibre d'Actes. Els coordinadors

donaren lectura a uns textos provisionals i el president demana a I'Assemblea el consens per

a atorgar als ponents la confianga per la redaccio definitiva de les conclusions. L'Assemblea

ho acorda. El coordinador del tema especial sobre la sindrome de la immunodeficiencia

adquirida demana al congres, ates que el dia 1 de desembre proper era el designat per I'OMS

com a <Dia Internacional de la Lluita contra la SIDAv, I'adhesio a aquesta iniciativa de I'OMS.

L'Assemblea ho acorda aixi.

A continuacio hom passa al punt de I'ordre del dia referent a les previsions relatives al

Catorze Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana. El president records les constitu-

tions que regulen l'organitzacio d'aquests Congressos i que fan que les entitats organitzado-

res siguin ('Academia de Ciencies Mediques de Catalunya i de Balears, la Societat Catalana

de Biologia i I'Accio Cultural del Pais Valencia. Proposa que s'incorpores com a entitat orga-

nitzadora dels Congressos a venir, la Societat Andorrana de Ciencies que tan destacada

actuacio tingue en I'organitzacio d'aquest. L'Assemblea ho acorda aixi per aclamacio.

En el punt de propostes i suggeriments, ABEL MARINE I FONT, director general d'Universi-

tats de la Generalitat de Catalunya i, com a President de I'Associacio Catalana de Ciencies de

I'Alimentacio, exposa dos temes que podrien ser estudiats en el proper Congres de Metges i

Biolegs; els temes <<Nutricio i Dietetica» i <Ciencia i Tecnologia dels Aliments)). Considers que

son temes de gran interes i cregue que podien ser motiu d'amplia reflexio i estudi per un gran

nombre de sanitaris i higienistes.

JoRDI CRAVEN i AGUSTi VALLS proposaren un tema d'interes conjunt per a biolegs, metges

i altres sanitaris, sobre «Radiobiologia, bases fisiques i biologiques de la interaccid de les

radiacions ionitzants amb la materia viva i consequencies mediques en terapeutica i radiopro-

teccio». Defensaren aquest suggeriment per:

ler/ L'us creixent de radiacions ionitzants en diagnostic i terapeutica.

ton/ L'existencia de centrals nuclears a Catalunya, el Pais Valencia i Franga.

3er/ L'accident de Xernobil.

4rt/ La pluridisciplinarietat medico-fisico-biologica.

5e/ La polititzacio del tema i la preocupacio de la poblacio, que habitualment rep infor-

macio sense rigor cientific.
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El President del Congres ORIOL CASASSAS inicia la sessio amb les seguents paraules:

<Les meves primeres paraules han d'esser d'afliccio: la satisfactoria marxa del Congre

s'ha vist truncada per ('accident vascular que ha sofert la nostra companya congressiste

Blanca Ciurana i Llevadot. No cal dir -convengut que expresso el sentiment de tots vosal.

tres- de quina manera esperem i desitgem el seu rapid i complet restabliment.

El Tretze Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana viu els seus ultims mo.

ments. Fa tres anys, les entitats convocants del Congres -('Academia de Ciencies Mediques

la Societat de Biologia i Accio Cultural del Pais Valencia-, atenent les indicacions que expres.

sen les Resolucions que ens reglamenten -i, en el fons, per delegacio d'aquestes Assem-

blees finals-, van dipositar la seva confianga en nosaltres. Hem procurat -tot ('equip orga-

nitzador del Congres- fer-nos dignes d'aquesta confianga; i ara, que la nostra tasca s'he

acabat us toca a vosaltres de dir si aquella decisio de fa tres anys fou encertada.

No he de dir res mes. Nomes, molt cordialment, dire aquell mot que moltes vegades e:

una simple cortesia i que, avui i aqui, to tot el seu profund significat: gracies. Gracies, a tot:

els col-laboradors; els de la Comissio Organitzadora, els del Comite cientific i els del ComitE

local -metges, infermeres i fisioterapeutes-; els del Principat d'Andorra, del Pais Valencia

de les Illes, de Catalunya -del Nord i del Sud- i de I'Alguer; a tots els col-laboradors, joves

grans. Gracies -no cal dir- als ponents, als conferenciants i als comunicants. Gracies a le:

entitats, les institucions, les corporacions i les cases comercials que han donat suport,
col-laboracio

i, sobretot, estimul. Gracies -molt delicadament- a Jaume Riba, Albert Attenelle

Gerard Claret i Lluis Claret, que ens han dut al pals de les meravelles. Grades -d'una manerE

especial i preferent- a les institucions andorranes i els seus homes. I, per damunt de tot

gracies, moltes gracies a tots vosaltres, per la vostra comprensio i la vostra bonhomia, que

sense cap mena de dubte, son les responsables de tot alto de be que hagi tingut el Con.

gres.»

Dona, a continuacio, la paraula al Secretari ORIOL RAMIS-JUAN que feu un breu informe dE

secretaria:

<<En arribar a la clausura d'aquest Congres la secretaria de la Comissio OrganitzadorE

vol fer arribar el seu agraiment a totes les persones que ens han ajudat en la seva celebracio

El Congres ha estat possible gracies als esforgos i ales ajudes de la Societat Andorrana dE

Ciencies que s'incorporava en aquesta ocasio a les altres entitats convocants, i al ComitE

Local que ha treballat en tasques , sovint poc Iluides , pero indispensables per a (' exit d ' aquesl

acte.

En aquest moment estem ja en condicions de fer un balang provisional del Tretce Con.

gres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana. El Congres ha reunit 406 participants i 64

acompanyants , que s ' han trobat a I'entorn de 8 conferencies, 8 taules rodones , 2 sessions

sobre els temes especials , mes de 50 comunicacions , a mes de les activitats paral-leleE

organitzades per la Societat Andorrana de Ciencies i les altres activitats commemoratives

socials i culturals que hi han tingut cabuda.

Tambe estic en condicions de donar-los la primera estimacio sobre la procedencia geo

grafica dels congressistes i els acompanyants , que es la seguent:

317 (67' 6 per cent ) del Principat de Catalunya

76 (16'2 per cent ) del Pais Valencia

26 ( 5'5 per cent ) de les Illes

14 ( 3'- per cent ) del Principat d'Andorra

10 ( 2'1 per cent ) de la Catalunya Nord
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6el La tendencia de cara als etectes carcinogenetics, essent el Principat la nacib espa-
nyola amb la taxa mes alta de cancer, amb uns 19.000 casos nous anuals, i

7e/ El fet que I'atencio oncologica sigui avui I'assignatura pendent a Catalunya, al Pais
Valencia i a les Illes, especialment en el terreny de la radioterapia.

JOAN COLOMINAS I PUIG, President de la Comissio de Cultura del Parlament de Catalunya,
proposa el terra ((Biologia i esport)>.

JOAN ORO insisti en temes sobre la SIDA i I'estudi del retrovirus causant, aixi com en
proposar que en el proper Congres se celebres un recordatori o homenatge a Francesc
Duran Reynals.

La seu del proper Congres fou tema d'una intervencio de GARCIA OLIVES en el sentit de
ratificar la peticio que tingues Iloc a Ciutat de Mallorca o algun altra indret de les Illes.

El president records que totes aquestes propostes, aixi com altres que poguessin arri-
bar per escrit a la Comissio Organitzadora o a qualsevol de les entitats promotores, serien
sotmeses a la consideracio de la Comissio Organitzadora del Catorze Congres quan aquesta
fos constituida per acord de les entitats promotores. L'actual Comissio Organitzadora del
Tretze Congres cessara en les seves funcions el dia que s'hagi publicat el Llibre d'Actes
d'aquest Congres.

RAMON MAGRAA insisti en la conveniencia que el Congres aplegues mes sanitaris, en
especial les branques que hi son menys representades, com son els farmaceutics.

JOSEP CARRERAS, Vice-president del Congres i professor de bioquimica de la Facultat de

Medicina de Barcelona, anuncia que fruit de diverses converses s'havia arribat a la conclusio
de la necessitat de crear una Societat o Associacio d'EducaciO Medica que, en I'ambit dels
Paisos Catalans, promogues la reorientacio de la formacio dels metges i els demes profes-
sionals de la salut, d'acord ambles grans linies definides per Ia Federacio Mundial d'Educacio
Medica. Aquesta Associacio o Societat es crearia en el si de ('Academia de Ciencies Medi-

ques de Catalunya i de Balears, I restara oberta a totes les organitzacions i col-lectius intere-
sats, inclosos els estudiants.

ALBERT ORIOL BOSCH, Director de I'Institut d'Estudis de la Salut del Departament de
Sanitat de la Generalitat de Catalunya, manifests que en el marc de I'Institut que dirigeix, es
pensen constituir dos grups d'estudi i de treball: un per a I'estudi del concepte d'Universitat

de Ciencies de la Salut, i un altre sobre les caracteristiques dels sisternes educatiu i sanitari
en relacio a I'ensenyament de les ciencies de la salut.

Dintre la mateixa tematica d'educacio medica, es proposa potenciar el ((Memorial Jordi
Goln corn a eina per a estendre, entre els professionals en exercici, els conceptes expressats
en la taula rodona sobre el nou model de professionals de la salut.

Finalment s'aprova la conveniencia de celebrar trobades anuals entre les Joventuts
Mediques del Pais Valencia, de Catalunya i de les Illes.

Prengue la paraula per cloure el Congres I' Honorable Senyor Conseller de Sanitat del
Govern AutOnom de les Illes Balears. Expresso en primer Iloc el seu suport a la proposta feta
pel doctor Garcia Olives en el sentit que el Catorze Congres se celebri a Ciutat de Mallorca i
dit aixo, no havent-hi res mes a tractar, declara clos el Congres.
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