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Del 30 d'octubre al 2 de novembre de 1996 tingue hoc a Lleida el Quinze
Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana. Les activitats d'aquests
Congressos no es limiten als dies de la seva celebraci6. Comencen quan les
entitats convocants decideixen el hoc que acollira aquest esdeveniment i qui
el presidira, i acaben quan es d6na el relleu a 1'equip encarregat de l'organit-
zaci6 de la segiient edicio. En aquest relleu, el testimoni no es cilindric, ni de
fusta o metall, com sol esser-ho en una cursa atletica. Es el Llibre d'Actes, que,
ara per ara, segueix essent paral-lelepipedic i de paper. Qui sap, pero, si en el
futur les fibres del paper no seran reemplacades pels bits de les publications
electroniques.

El Llibre d'Actes es principalment la cronica dels esdeveniments relacio-
nats amb el Congres, i es tambe un complement del Llibre de Ponencies Murat
als assistents amb la documentaci6 del Congres. La seva estructura es, per tant,
mes complexa que ]a del Llibre de Ponencies, que seguia basicament el
programa cientific. En el volum que teniu a les mans trobareu, per una Banda,
la cronica suara esmentada. A mes, conte algunes conferencies i contributions
al Congres que, per diversos motius, no varen poder encabir-se en el Llibre de
Ponencies, a mes de les conclusions de les diversos taules rodones que s'hi
celebraren i les resolutions preses per les entitats convocants. L'apartat d'actes
intercongressuals recull algunes activitats celebrades entre el Catorze i el
Quinze Congres, com ara sessions cientifiques organitzades per fer-ne la
presentaci6 del Quinze, o d'altres actes que han tingut ]loc durant el mateix
periode i que, tot i no tenir una relaci6 directa amb el Congres, responien a uns
objectius similars.

Aquest Llibre d'Actes, com el Congres del qual fa la cronica, to una carac-
teristica distintiva: es el darrer que ha estat impres -el Llibre- i organitzat
-el Congres- per les entitats convocants de les anteriors editions. I no es pas
perque s'hagin fet enrera d'una tasca que, en el cas de 1'Academia de Ciencies
Mediques de Catalunya i de Balears, remunta al 1913 (vegeu les dades corres-
ponents a tots els Congressos en les Taules I i 2). Com deiem en la presentaci6
del Llibre de Ponencies, els nostres Congressos gaudeixen d'una salut ex-
cellent. Tant, que gairebe en cada nova convocatoria els surt algun preten-
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TAULA 1. Any, ordre, seu, president i ponencies dels primers nou CMBLC (1913-1936)

Any

1913

1917

1919

1921

1923

1930

1932

1934

1936

Ordre/Seu President Ponencies

Primer/ Barcelona

Segon/Barcelona

Tercer/Tarragona

Quart/Girona

Cinque/Lleida

ise/Barcelona

ete/Ciutat de

Mallorca

Vuite/Barcelona

ove/Perpinya

Miquel A. Fargas i Roca

Joan Freixas i Freixas

Josep M. Roca i Heras

Josep Pascual i Prats

Josep Tarruella i Albareda

ugust Pi i Sunyer

nric Ribas i Ribas,

Joaquim Trias i Pujol

Hermenegild Puig i Sais

oan Puig-Sureda

Valua semiologica de ('examen de

la sang

Regisme alimentici / Tractament

del crane/Endocrinologia/

Anestesies locals

Fisiopatologia del simpatic

abdominal /Tractament de les

septiccmies

Estasi intestinal cronica/Estat

actual, diagnostic i terapeutic

de la parasifilis

Litiasi biliar / Hemorragies

cerebral s/Tractamerit de les

fractures complicades/

Organitzaci6 hospitalaria a

Catalunya

Fisiopatologia i semiotica renal /

Tractament de les peritonitis/

Mortalitat fetal i infantil a

Catalunya / Fisiopatologia i

exploratoria funcional del fetge

Climatologia / Hipertensio

arterial / Tisiologia / Cirurgia de

la tuberculosi

Estat de xoc/Aspectes

epidemiologics de les

infeccions roes frequents en els

paisos catalans

Reumatisme / Hidatidosi /

Diagnostic precoc dels tumors

cerebrals

dent. El Quinze Congres ha comptat amb cinc entitats convocants, a les quals
s'han afegit tres entitats organitzadores i tres mes de col•laboradores. En la

Sessio plenaria administrativa, que tingue hoc el darrer dia del Congres,

alguna altra institucio sol•licita afegir-se a les entitats convocants de les
futures edicions. Aixo, i els problemes administratius i fiscals que comporta

l'organitzacio d'una activitat temporal com es un Congres, empenye els

assistents a proposar la constitucio d'una fundacio que s'encarregui en el futur

d'aquesta tasca, com ho feia l'Associacio'General de Metges de Llengua
Catalana abans de la seva desaparicio forcada el 1939.
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TAULA 2. Any, ordre , seu, president i ponencies dels CMBLC a partir de la represa ( 1976-1996)

Any Ordre/Seu President Ponencies

1976 Dese/Perpinya Josep Alsina i Botill Dinamica de la infeccio/

Funci6 social de la medicina

1980 Onze /Reus Josep Laporte i Salas Biologia del cancer/

Ecologia i salut

1984 Dotze/Castelld- Emili Balaguer i Perigiiell El proces d'emmalaltir

Benicassim

1988 I'retze/Andorra Oriol Casassas i Sim6 Manipulacid de la materia

viva/lmmunodeficiencies

1992 Catorze/Ciutat de Francesc Bujosa i Homar Alimentaci6 i salut/
Mallorca Comunicaci6 medica als

paisos catalans

1996 Quinzc/Lleida Ricard Guerrero i Moreno Genetica, medi ambient i salut /

Formacio : un repte de futur

que esta present ara

FUNDAC10 At -INA I Boo ii I

La Sessio plenyria administrativa dels Congressos de Metges i Biolegs de
Llengua Catalana no to poder decisori, i les sever resolucions han de ser
ratificades per cadascuna de les entitats convocants. I aquestes entitats, renun-
ciant generosament al protagonisme de que gaudien com a convocants d'una
activitat que forma ja part de la historia de la cultura catalana, acordaren la
creaci(i de la Fundacio Alsina i Bofill, que queda oficialment constitu'ida el 2 de
desembre de 1996. De la mateixa manera que hi hague unanimitat pel que fa
a l'establiment d'aquesta entitat, tambe n'hi hague pel que fa al seu nom.
Donar el nom d'Alsina i Bofill a la Fundacio que ha d'organitzar els Congressos
de Metges i Biolegs es el millor homenatge que hom pot retre a l'home que feu
possible la represa d'aquesta activitat, en organitzar el Congres de Perpinya
l'any 1976.

La tasca de la Fundacio Alsina i Bofill no es limitary a I'organitzacio dels
Congressos de Metges i Biolegs de Llengua Catalana. Entre els sous objectius
hi ha: i) la promocio i difusio dels estudis de les ciencies de la vida i de la salut,
ii) la promocio de 1'us i millora de la Ilengua catalana en aquest ambit, iii)
I'establiment i manteniment de lligams entre diferents entitats relacionades
amb les ciencies de la vida i de la salut en les terres de Ilengua catalana, iv) la
publicacio d'obres cientifiques l'abast de les quals estigui compres en les
ciencies de ]a vida i de la salut, i v) la promocio de reunions cientifiques
d'aquest abast en les terres de Ilengua catalana.
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EE. CONGRES DE LLP.11)A

L'organitzacio del Quinze Congres -el Congres de Lleida- compta amb

un motor d'excepcio en el president del seu Comite Local , Josep Pifarre i

Barque . La vintena de membres que componien el Comite representaven les

institucions professionals , universitaries i ciutadanes , i treballaren activament

des de bon comencament ; feren deu reunions al llarg de mes de dos anys, des

que la ciutat de Lleida fou designada seu del Quinze Congres , el 5 de mare de

1994. La Comissio Organitzadora i el Comite Cientific tambe treballaren de

valent per tirar endavant 1 ' empresa comuna del Congres . Pero aixo ja ho

trobareu reflectit en altres flocs d ' aquest llibre.

Cal esmentar la nombrosa i variada participacio al Quinze Congres, corn

pot apreciar - se en les Taules 3 i 4. L'interes per aquest esdeveniment es

manifests no solament en el nombre d'inscripcions , sing especialment en la

massiva assistencia a les diferents sessions. L'atencio es mantingue fins a

l'ultima sessio , obligant en alguns moments el public a estar dret, o, en el cas

del jovent , assegut a terra . Volem destacar la nombrosa assistencia d'es-

tudiants, fet ja iniciat des del Congres de la represa , a Perpinya . I d'entre els

estudiants , volem destacar - ne la gran proporcio que feren cap a Lleida des del

Pais Valencia ( vegeu la Taula 4) i el seu entusiasme i responsabilitat . Aquests

TAULA 3. Participants en els Congressos de Metges i Biolegs de Llengua Catalana (1913-1996)

C e S
Participants"

ongr s Any. eu

P A E Total

('rimer 1913 Barcelona

Segon 1917 Barcelona 183 44 227

Terccr 1919 Tarragona 220 220

Quart 1921 Girona 88 32 120

Cinque 1923 Lleida

Sise 1930 Barcelona

Sete 1932 Ciutat de Mallorca

Vuitc 1934 Barcelona

Nove 1936 Perpinya

Dese 1976 Perpinya 418 204 622

Ooze 1980 Reus 510 323 833

Dotzc 1984 Castello-Benicassim 398 398

Tretze 1988 Andorra 406 64 470

Catorze 1992 Ciutat de Mallorca 189 59 80 328

Quinze 1996 Lleida 354 59 201 614

"Iarticipants . P: Professionals . A: En 1917 i 1921, vol dir ,Adjunts> . De 1976 fins ara , vol dir

Acompanyants>>. E: Estudiants.
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IFAULA 4. Distribucio geografica i per categories dels assistants al Quinze CMBLC

Participants
Hoc de procedencia

Professionals Acompanyants Estudiants Total

Barcelona 229 30 62 321

Lleida 58 15 56 129

Pais Valencia 19 3 74 96

Girona 14 2 2 18

L'Alguer 7 8 - 15

Les Illes 8 - 2 10

Tarragona 7 1 1 9

Andorra 4 - 2 6

Madrid 3 - 1 4

Catalunva Nord I - -

Osca - - 1 1

Bolonva I - -

Chicago I - I

Iiouston I - -

Tampa I - - I

TOTAL 354 59 201 614

nois i noies, planter dels professionals de la salut del segle yvl, constituiren un
element essencial del Congres, en aportar-hi una visid mes Iliure d'interessos
dels problernes que afecten els professionals de les ciencies de la vida i de la
salut als pa'isos de parla catalana.

RES01 UCIO)NS DE LIiS EN III AlS (ONVOCANTS DELS CONGRLSSOS DE Mito;is I Bi0i E(;s 1)I

LLENGUA CATAI.ANA

De Ia Sessio plenaria administrativa del Quinze Congres sorgiren dues
propostes de resolucid que havien de ser discutides posteriorment per cadas-
cuna de les entitats convocants. Despres que les corresponents juntes hagues-
sin pros una decisio sobre les dues propostes, els representats de cadascuna de
les entitats convocants del Quinze Congres signaren les resolucions. La prime-
ra era la decisio de constituir la Fundacid Alsina i Bofill, que com hem
comentat mcs arnunt, s'encarregara de l'organitzacid dels futurs Congressos
de Metges i Biolegs de Llengua Catalana. La segona resolucid feia referencia
a la proposta d'una declaracid sobre les anomenades ernedicines alternatives",
que fou presentada en la Segona Ponencia del Congres. Aquesta declaracid la
trobareu al final de les pagines dedicades a la Sessio administrativa.



h QUINZE CONGRES DE METGES I BIOLEGS DE LLENGUR CATALANA

A( lvi IA IS IN II(RCOONGRIF:SSUAIS

Les ordinacions dels Congressos recomanen la realitzacio de sessions
intercongressuals en diferents indrets dels pa'isos catalans , que poden coinci-
dir amb sessions cientifiques organitzades per les entitats convocants , o be per
altres institucions relacionades amb les ciencies de la vida i de la salut o amb
la cultura catalana . En algun cas, la presentaci6 del Congres es el motiu per
organitzar interessants sessions cientifiques . En d'altres ocasions , per contra,
hom aprofita l'avinentesa d'una reunid per fer-hi coneixer la futura celebracio
del Congres. Fruit d' algunes d'aquestes sessions son diversos escrits inclosos
en aquest Llibre d'Actes.

AGRAIMF.N I S

Com deiem mes amunt, el Congres acaba quan es d6na el relleu al segi ent,
mitjancant la presentaci6 publica del Llibre d'Actes. S6n moltes Les persones
que han col•laborat per arribar a aquest punt . Per una banda , els autors dels
textos-sense el seus escrits aquest Llibre no existiria-; les seves contribucions

en uns casos procedeixen directament del Congres i en d'altres de sessions
intercongressuals . En segon Iloc , les persones que, des de la secretaria del
Quinze Congres , han treballat al Ilarg de molts mesos en el proces d ' elaboraci6

del Llibre i en d ' altres activitats relacionades : Isabel Gallego , Marta Montolio,

Arantxa Gorostiza , Eulalia Massana , David Isamat i Antoni Navarrete han

format (' equip jove. Al seu darrere tenien Carmen Chica, coordinant tasques

i persones , i Merce Piqueras , organitzant el cumul d ' informacio produ'ida pel

Congres. Agraim profundament cis consells i correccions , acurades i oportu-

nes, de dues persones de professio hen diferent, pero que comparteixen el

mateix amor per la Llengua i la cultura ; es tracta d ' Oriol Casassas ( metge) i de

Pere Villalba (filbleg classic). Hem d'esmentar tambe 1'ajut d'Anna Diloy, jove
periodista i experta tipbgrafa , i l'assessorament de Cesar Viguera , en diferents
fases i aspectes del proces editorial. I un cop mes hem d ' agrair a Impremta

Badia la feina tan acurada en 1'edici6 del Llibre de Ponencies i del Llibre

d'Actes , i la diligencia i interes especial amb que ha dut a terme la seva tasca.

CON11AI I I)ESIc

En iniciar-se (' any 1998 es fara la presentaci6 publica d ' aquest Llibre

d'Actes. Sera el comiat d'una epoca dels Congressos de Metges i Biblegs de

Llengua Catalana i 1'inici d'una altra. Una epoca que augurem d'esplendor

sota l'aixopluc i estimul de la Fundaci6 Alsina i Bofill.

RICARD GUERRERO

President del Quinze Congres de Metges

i Biolegs de Llengua Catalana


