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ORGANITZACIO I PREPARACIO DEL CONGRES

El dia 5 de mare de 1994 es reuniren a la seu del Col•legi de Metges de Lleida

els representants de ]'Academia de Ciencies Mediques de Catalunva i de

Balears, la Societat Catalana de Biologia, Accio Cultural del Pais Valencia, i la

Societat Andorrana de Ciencies, entitats convocants dels Congressos de Met-

ges i Biolegs de Llengua Catalana. Participaren tambe en la reunio represen-

tants de la Universitat de Lleida, del Col•legi de Metges de Lleida, de I'Asso-

ciacio Medico-Quirurgica de Lleida, del Consell dels Col•legis de Metges de

Catalunva, i de la Mutual Medica de Catalunya i Balears. Les entitats convocants

elegiren coin a seu del Quinze Congres la ciutat de Lleida i com a president de

la Comissio Organitzadora Ricard Guerrero. Horn acorda nomenar secretari

general Oriol Ramis-Juan i tresorer Joaquim Ramis i Coris. Josep Pifarre fou
elegit president del Comite Local. Tambe hom proposa demanar a Joan Oro i
Florensa i a Roc Pifarre i Florejachs que acceptessin ser presidents d'honor del
Quinze Congres. Pel que fa als altres carrecs dels Comites, hom acorda

consulter les entitats convocants per als nomenaments.

El dia I I de juny de 1994, en reunio celebrada a la seu de ]'Academia de
Ciencies Mediques de Catalunya i de Balears, hom proposa i fixa les dates del
30 d'octubre al 2 de novembre de 1996 per a la celebracid del Congres. Hone
accepta l'oferiment de la Universitat de Lleida de realitzar el Congres en les
sever instal•lacions. Durant la reunio hom decidi que les dues ponencies
tractarien respectivarnent, i amb els titols que mes endavant es designarien,
aspectes relacionats amb la genetica i la salut, i amb la formacio dels professi-

onals de les Ciencies de la vida i de la salut. Hom decidi la composicio i carrecs
de la Comissio Organitzadora, la qual, d'acord amb les ordinacions dels
Congressos, comptava amb representants de les diferents terres de Llengua
catalana i de les diferents disciplines convocades. En la mateixa reunio hom
Ilegi una Carta del rector de la Universitat de Valencia, que expressava la seva
adhesio al Congres i sol•licitava la incorporacio d'aquella universitat a les
entitats convocants, proposta que fou acceptada. Hom acorda realitzar actes

de presentacio del Congres a diferents localitats dell Paisos Catalans, que,
sempre que fos possible, es farien coincidir amb sessions cientifiques

intercongressuals.

La Comissio Organitzadora feu nou reunions plenaries abans de la celebra-
cio del Congres, les quals tingueren Iloc a Lleida, Barcelona i Valencia. El
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Comite Local organitza deu reunions. Alguns membres del Comite Organitza-

dor tambe es reuniren en diverses ocasions amb el president i alguns altres

membres del Comite Local, be a Lleida, be a Barcelona. El Comite Cientific

establi diversos grups de treball per preparar el programa de les dues ponen-

cies del Congres. Horn decidi estructurar el programa de manera que cada dia

les sessions de coati i tarda s'iniciessin amb una conferencia plenaria. D'acord

amb les ordinations dell Congressos, que recomanen no limitar-los a temes

estrictament biologics i medics, hom acorda que algunes de les conferencies

fossin impartides per persones procedents d'altres camps del coneixement.

Aixi mateix, hom acorda que Cl Congres comptaria amb una sessi6 anomenada

«Treballs,,, que acolliria les possibles contribucions sobre ternes relacionats

amb els tractats en la primera i la segona ponencia. Repetint la tradici6 iniciada

en el Primer Congres d'oferir un concert als assistents, horn inclogue en el

prograrna social un recital del cantant valencia Raimon.

En el curs de la preparaci6 del Congres, representants de la Comissi6

Organitzadora van fer nombroses visites a diverses institucions publiques

dels palsos catalans, a col•legis professionals, a fundacions i a diverses entitats

i empreses privades. A continuaci6 hom inclou la relaci6 de les principals

visites institucionals fetes per donar a coneixer el Quinze Congres.

14 de noz'ernbre de 1994: Visita al Col-legi de Metges de Barcelona. El sou

president, Dr. Miquel Bruguera, expressa la seva adhesi6 i oferi-

ment de coi laboraci6.

21 de nozvernbre de 1994: Visita al Comissionat d'Universitats i Recerca de la

Generalitat de Catalunva, Hble. Sr. Josep Laporte.

25 de noz'cmbre de 1994: Visita a Perpinya. Presentaci6 del Quinze Congres

amb motiu de la trobada entre metges de l'Ordre des Medecins-

Pyrenees Orientales i dels Col•legis de Metges de Barcelona,

Girona, Lleida i Tarragona.

10 de febrer de 1995: Visita a l'Ajuntament de Lleida. Els representants del

Quinze Congres s6n rebuts pel paer en cap, 11-1m. Sr. Antoni

Siurana. L'alcalde mostra la seva satisfacci6 per la celebraci6 a

Lleida del Quinze Congres i promet l'ajut del consistori. A mes

d'una subvenci6, l'Ajuntament de Lleida oferira una recepci6 als

congressistes a la Paeria, despres de la cerimonia inaugural.

Visita al Excm. i Mgfc. Sr. Jaume Porta, rector de la Universitat de

Lleida. El rector expressa la seva satisfaccio perque un congres

d'aquestes caracteristiques es realitzi a la seu de la Universitat de

Lleida, i manifesta tambe la disposici6 d'aquella universitat a

contribuir amb 1'edici6 d'algun Ilibre del servei de publicacions

de la Universitat de Lleida, a mes de la cessi6 dels locals.
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I d'acost de 1995: Visita del president i representants del Comite Local del
Quinze Congres al president de la Diputaci6 de Lleida, 11•1m. Sr.

Josep Grau i Seris, qui manifesta la seva adhesi6 i suport, i ofereix

la col-laboraci6 de la Diputaci6 al Congres.

2S Xm't u6re de 1995: Visita a la Universitat de Valencia. En les dependencies
del Vicerectorat de Cultura es du a terme la cinquena reuni6
plenaria de la Comissi6 Organitzadora. Els participants assistei-

xen tamb6 a la presentaci6 del Diccionari de I'Institut d'Estudis
Catalans a la Universitat de Valencia.

6-10 do desembrc do 1995: Visita a 1'Alguer d'una representaci6 de la
Comissi6 Organitzadora del Quinze Congres. La Comissi6 es
rebuda pel Sindic de la Ciutat, Sr. Caries Sechi, i es fa la presenta-
ci6 publica del Congres a I'Associaci6 de Metges Generalistes de
I'Alguer, amb assistencia d'altres associacions i representants,
tots els quals manifesten la seva adhesio.

2 do h'brcrde 1996: Visita a Ciutat de Mallorca. Coincidint amb la presentaci6
del Llibre d'Actes del Catorze Congres, horn fa la presentaci6 del
Quinze Congres a les autoritats balears i al public assistent.

16, 17 do mar( dc 1996: Visita a Andorra. Presentaci6 del Congres a la Societat
Andorrana de Ciencies. Visita a la ministra de Cultura, al ministre
de Sanitat, i a d'altres membres del Govern Andorra, que expres-
sen ]a seva adhesio al Congres.

22 d'abril do 1996: Visita al consellerdeSanitatde la Generalitat de Catalunva,
Hble. Sr. Eduard Rius.

En I'apartat Actes Intercongressuals es descriuen algunes d'aquestes acti-
vitats.


