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SESSIO PLENARIA ADMINISTRATIVA

I a ' e^ .i6 comenca a Ies 4 de l a tardaa del dia 2 de nuv'(' rnbr(, de I1)1)h, a I a - ala

d'Actes de I'edifici central de la Universitat de Lleida.

La mesa presidencial estii integrada per les segiients persones: Ricard

Guerrero, president de la Comissi6Organitzadora del Quince Congres; Joaquim

Ramis, en representacio de l'Academia de Ciencies Mediyues de Catalunva i

de 13alears; Ramon Bartrons, en representacio de la Secietat Catalana de

13iologia; Angel Lliicer, on representacio d'Acci6 Cultural del Pais Valencia i de

la Universitat de Valencia; M. Angels Mach, on representacio de la Societat

Andorrana de Ciencies; i Nicolb Spiritu, com a representant de l'Associaci(i de

Metges Generalistes de I'Alguer.

I\I R()I)L((10 DH I'RI SII)INI

Primerament, Ricard Guerrero, president del Quince Congres, obre la
sessi6 i agraeix I'assistencia al Congres a totes les persones yue han fet cap a

Lleida aquests dies. Fa especial esment de les quinze persones yue s'hi han
desplacat des de I'Alguer, malgrat les complicacions yue -_l viatge representa.

Llegeix Ies cartes rebudes del Sr. Cartes Sochi, sindic de I'esmentada ciutat de

I'Alguer, del Sr. Pedro Ruiz Torres, rector de la Universitat de Valencia i del

Sr. Josep Laporte, president de I'Onze Congres. Tots e' Is s'excusen per no

haver pogut assistir al Congres, i expressen cis sous n illors desitjos per a

ayuest esdeveniment. Tambt Ilegeix la carta rebuda del Sr. Xavier I'rias,

Conseller de la Presidencia, yue havia comunicat Cl seu desig d'rsser present

al Congres, pet-6 finalment ha hagut de cancel-lar el viatge a Lleida.

Fl president comenta yue els Congressos celebrats fins a I'anv 1936 estaven

organitzats per I'Associaci6 General de Metges do Llengua Catalana -que

aIeshores no es deia encara de «l3i6legs»-, yue s'havia constituit Cl 1913 en

I'Assemblea general del Primer Congres. Fa esment dels estatuts d'aquella

Associaci6, queen el seu article 9e indiquen que -en cas de disoluci6 passaran

sos tondos metalics en poder del deg,i de la Facultat de Medicina de 13arcelona,

perque els reparteixi entre els estudiants mess pobres i aplicats,,. A continuaci6,

ci president expressa la seva satisfaccio per les activitats dotes a terme on

cadascuna de les sessions del Congres. La Primera Ponencia ha permes a molts

dels participants posar al dia els seus coneixements sabre la constitucio del
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material genetic i sabre la terapeutica genica. La Segona Ponencia, atesa la

densitat del seu programa, ha hagut de comptar amb sessions paral-leles i ha

estat molt fructifera.

El president comenta tambe el significat que han tingut els CMBLC cele-

brats fins ara. La definicio de salut coin «aquella manera de vivre que es

autunoma, solidaria i joiosa,,, sorgida del Congres de Perpinv el Congres

de la represa- es ben coneguda. Quant a] Quinze Congres, ell crew que sera

recordat per les conclusions que s'han tret en els debats sohre la formacio del

professional del dema. En el programa del Congres hi ha hagut tambe comu-

nicacions orals en les dues sessions, i d'altres contribucions que, amb el nom

col•lectiu de Treballs, s'han realitzat al llarg del mate de dissabte. L'assistencia

efectiva al Congres ha estat molt alta, ates que la majoria de persones que han

fet cap a Lleida han assistit a gairebe totes les sessions. El nomhre d'inscripci-

ons ha estat de 614, de les quals 354 son professionals, 201 son estudiants, i la

resta, acompanvants.

Finalment, el president diu que 1'exit d'aquest Congres es deu, en gran

part, al treball del Cornite Local i de diverses entitats Ileidatanes, entre les

quals cal destacar la Universitat de Lleida. A continuacio demana un gran

aplaudiment per a Josep Pifarre, president del Comite Local, per la valuosissima

tasca data a ternm al front de I'esmentat Comite, pel treball i esforc esmer4ats,

i pel seu bon saber i fer.

INI olN1I{ PFL lRESInFN r 1EL Cosiii E Loc,al

Josep Pifarre agracix els aplaudiments i recorda corn es desenvolupa el

proces de seleccio de la ciutat de Lleida per a la celebracio del Congres. Eli ja

park d'aquesta possibilitat en l'Assemblea del Catorze Congres,celebrat a

Ciutat de Mallorca, i algun temps despres presenta la proposta en una reunio

que tingue Iloc a l'Academia de Ciencies Mediques de Catalunva i de Balears.

Id 5 de mar4 de 1994, en una reunio de les societats convocants, horn aprova

que Cl Quinze Congres se celehres a Lleida. Des d'aleshores els diferents

comites han treballat intensament i han mantingut reunions periodiques.

S'han fet presentacions del Congres en diferents indrets dels Pa'isos Catalans,

coin ara Valencia, Mallorca, Perpinya Andorra i l'Alguer, i s'han fet moltissirnes

visites a institucions publiques i privades, i tainbe a empreses, per detnanar-

los el seu suport i la seva col•laboracio econbinica. Josep Pifarrc expressa el seu

especial agraIrnent a la Diputacid i a l'Ajuntament de Lleida, al Departament

de Governacio de la Generalitat i a Cerveses San Miguel. Destaca la labor

intensa que s'ha fet des de diversos llocs: la Secretaria del Congres, el Col-legi

de Metges i I'Associacio Medico-Quirurgica de Lleida, i ultimarnent a la

Universitat de Llcida, que ha acollit fisicament el Congres. A la Universitat, li

agraeix que hagi cedit els sews locals i la infraestructura necessaria per a la

celehracio del Congres, i que en dies festius ens hagin obert les portes i el seu
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personal hagi treball at. Comenta que una bona part de les subvencions
aconseguides per al Congr6s ho han estat per entitats i empreses Ileidatanes.
Afegeix que el record d'aquest Congr6s perdurara en la placa commemorativa
que aquest migdia s'ha inaugurat a la Facultat de Medicina de la Universitat
de Lleida, i que, al costat d'aquesta placa, se n'ha instal•lada una altra que
previament es trohava en un altre indret de la ciutat -en el nunmro 78 del
carrer de Cavaliers- on era des del 1923. Aquella primera placa es col-loca en
ocasio del Cinque Congr6s per recordar 1'existencia en aquell lloc de Pantie
Estudi General de Lleida, que va ser la primera universitat de la Corona
d'Aragci. El Quinze Congr6s ha volgut commemorar la reinstauracio dels
estudis de medicina en aquesta ciutat.

losep Pifarr0 es refereix a la dcfinicici de saint sorgida del Congr6s de la
represa a Ferpinya, que ha recordat el president; una dcfinicici que Vint anys
nuts tard encara Os valida i acceptada per molta gent; i tambe desitja que el
Congr6s de Lleida sigui recordat especialment pets tomes jue van tractar-se a
la Segona I'onencia.

El president del Comite Local comenta tamhO que Cl Congres no s'acaba
amb aquesta clausura; els membres de la Comissi(i Organitzadora encara

I iilnrnt,I LiI.ii,i,0mni,mnr.ilivaileIaicliI'i.nI it li?uiii

nstal l.i.1.i .i Id tarult,lt de %4'dicina de Id Universitat de Lleida (2 de novembre do 1996).
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hauran de treballar. L'organitzacio, que sembla una cosa molt facil vista de

fora, segueix un proces molt labori6s. El Llibre de Ponencies ha sortit abatis de

la realitzaci6 del Congres i aixo cal agrair-ho a Ricard Guerrero, una persona

que ha treballat de forma molt generosa, oberta i incansable. Agraeix tambe el

treball realitzat per Carme Chica i Merce Piqueras. I expressa la seva gratitud

a les entitats convocants del Congres, que acceptaren la proposta yue ell feu en

l'Assemblea del Catorze Congres, de celebrar-ne is seguent edici6 a Lleida.

COMFN I AR1 I W I PRESIUEN I

Abatis de passar la paraula al tresorer, Ricard Guerrero vol afegir un

comentari a tot el que s'ha dit sabre la definici6 de salut que Jordi Gol feu en

el Congres de Perpinyi de 1976. Es una definici6 que s'ha estes molt, i no

unicament entre els professionals dels paisos catalans. Unes setmanes abans

del Congres, una persona de Galicia, assabentada de la celebraci6 d'aquest

esdeveniment per Internet, es posy en contacte amb la secretaria a traves del

correu electronic, per demanar-ne informaci6. A mes, digue que una de les

cores que li feien creure que la qualitat dels CMBLC havia de ser bona, era

aquella definicio de salut encara vigent i que ella ens repetia en castella. Es

colpidor veure corn els noes mitjans de comunicaci6 contribueixen a difondre

les idees. A continuaci6, el president passa la paraula a Joaquim Ramis,

tresorer del Congres.

INFORMI[ I)Fl TRFSORER

El tresorer del Congres, Joaquim Ramis, informa de la situaci6 economica

del Quinze Congres. El Congres inicii les seves activitats des del moment que

es decidi la ciutat de celebraci6 i se'n crew la Comissi6 Organitzadora, el 5 de

mare de 1994. Per a Ies primeres despeses es compta amh dos milions de

pessetes, que es la quantitat yue es rebe del Catorze Congres i que s'haura de

passar a la Comissi6 Organitzadora del Set/e. S'han aconseguit uns deu

milions de pessetes en subvencions, gran part de les quals hall estat aportades

per entitats i empreses Ileidatanes. Tambe cal tenir en compte, no tant per

l'import de les quantitats corn pel seu desti, les qu antitats rehudes de la

Universitat de Valencia, la Universitat de Lleida, la Societat Catalana de

Biologia i la Fundaci6 Jaume Bofill per pagar beques d'inscripcio a estudiants.

Els ingressos aconseguits per inscripcions pugen 4.570.000 PTA. El tresorer

explica yue, fins al moment de celebraci6 del Congres, les despeses realitzades

pugen aproximadament 11.500.000 PTA, i corresponen principalment a la

puhlicaci6 i tramesa de la primera i segona circular, cartells, logotips, triptics

i programes de ma, material d'oficina, telefon i fax, despeses de secretaria i

organitzaci6 de reunions. Comenta yue les reunions de la Comissi6 Organit-

zadora generen forca despeses, perque els seas membres viuen en localitats de
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vegades llunvanes. Es logic que, a les persones que s'han de desplacar, se'Is

pagui l'irnport del viatge, amb la qual cosa no se'ls rctorna tot cl que es

nmreixen, perque sovint deixen el scu treball desates; perm sembla que es el

minim que es pot fer. El Llibre do la historia dels Congressos i el de la biografia

del Dr. Alsina i Bofill, tot i que la scva publicaci6 hagi estat a carrec, en el cas

del primer, de la Fundacici Uriach 1838 i, en el cas del segon, dels Laboratoris

del Ur. Esteve i de la Fundacici Puig, han generat tarnbe ones despeses

d'aproximadament on milio cie pessetes en concepte de mecanografiat, correc-

cio i edicio dels textos, etc. Al moment de finalitzar el Congres hi ha subven-

cions encara pendents de cobrar, perm tambe hi ha encara moltes despeses per

pagar, corn ara el Llibre do Ponencies -distribuit als congressistes-, les

despeses d'aquests dies a Lleida, i d'altres que es faran els gropers mesos, corn

ara alguna reunio de la Comissici Organitzadora i -la mes important de

totes- Id publicacici del Llibre d'Actes. Sense oblidar quc cal reservar una

quantitat per a la preparacici del Setze Congres. El balan4 economic del Quinze

Congres no es clou avui; el tancament oficial tindra lloc quan se'n faci la

presentacici del Llibre d'Actes.

T()RN OUI R I nr lARAUI I

El president obre el torn de paraules perque el public assistent a I'Assem-

blea comenti qualsevol giiestici relacionada amb alguns dels temes (]Lie s'han

esmentat, o d'altres que els sembli d'interes, coin tambe suggerir llocs per a la

cclebracici del proper Congres. Recorda als assistents que aquesta Assemblca,

perm, no to poder decisori per determinar el Iloc de celebraciu del Congres, ni

canvis en I'estructura de la seva organitzacici. S6n Ies entitats convocants Ies

que, d'acord amb cis seas estatuts, han de decidir que cal fer en calla cas.

losep Pifarre proposa que s'augmenti el nombre d'entitats convocants del

Congres. Comenta que en un primer moment proposa que el Col•legi de

Metges de Lleida i alguna altra institucici s'afegissin a ICs entitats convocants,

Pero, despres de diferents converses amb companvs, cregueren oportu propo-

Sar que fos el Conseil General dell Col•legis de Metges de Catalunva I'entitat

que s'afegis a Ies convocants. I crew mes indicat que faci la proposta Bonaven-

tura l.ladonosa, que parlara en representacioi d'Albert Caselles, president del

Consell, (]Lie no ha pogut quedar-se a Licida fins al final del Congres.

Bonaventura Lladonosa, president del Col-legi de Metges de Lleida i

representant del Consell General dels Col•legis de Metges de Catalunva,

agraciv en primer Iloc la tasca que ha realitzat Josep Pifarre al front del Comite
Local. 11.1 Cul-legi de Metges de Lleida obri Ies portes a la celebraciu del Congres

des del primer dia i hi ha col-laborat tant coin ha estat possible, posant-hi iota

Id seva voluntat. Ha estat una feina realitzada dia a dia, espccialment per Josep

Pitarre, que ha permes que el Congres sigui un exit; la historia jutjari. A

continuaciri, i coma representant del Consell General dell CoI•legis de Metges
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de Catalunya, proposa que aquesta entitat s'afegeixi a les convocants. En una

reunio del Conseil decidiren fer aquesta sol•licitud despres de considerar la

personalitat de I'entitat, que es representativa de tots els metges de Catalunya.

Ricard Guerrero comenta que aquest desig sera trames a les entitats

convocants en la reuni(i preceptiva que han de celebrar despres d'aquest

Congres. A continuacio cedeix la paraula a Oriol Casassas.

Oriol Casassas, president del Tretze Congres, fa un breu repas a la historia

dell CMBLC, iniciats a Barcelona l'any 1913. Explica que el primer fou

organitzat exclusivament per ('Academia de Ciencies Mediques de Catalunva.

Despres, i per tal que no fos un congres organitzat per una sola entitat, horn

propose la constitucio de 1'Associacici de Metges de Llengua Catalana, la

finalitat principal de Ia goal seria precisament l'organitzaciui del Congressos.

Ai\i es mantingue la situacic fins al Nove Congres, celebrat a Perpinya ('any

1936. EI 1939 les autoritats consideraren que l'Associacic era pecaminosa,

atemptava contra I'estat, etc., i el seu nom fou escombrat del registre de

societats. El 1976, quan els Congressos es reprengueren, en no existir I'Asso-

ciaci6, I'ACMCB, juntament amb la SCB, en feren la convocatoria. A aquestes

dues entitats, s'hi afegiren despres Accio Cultural del Pais Valencia i la

Soc ietat Andorrana de Ciencies. Despres de l'Onze Congres es cregue oportti

de donar una estabilitat i una formalitat a l'organitzacic dels Congressos

mitjan4ant una reglamentacici establerta. Aquestes Ordinacions fan una refe-

rencia marcadissirna a la diferent procedencia dels membres integrants de la

Comissi6 Organitzadora. Demana que es mantingue tambe la pluridiscipli-

n arietat, i que la convocatoria no s'adreci unicament a metges i a biolegs, sine

a totes les persones interessades en afers de salut. Recorda tambe la referencia

que fan les Ordinacions a la constitucio de les ponencies. Considera que

qualsevol arnpliacioi que es faci de les entitats convocants que signifiqui una

presencia mes amplia de les entitats del Principat, produira un desequilibri. Si

el Consell General dels Col•legis de Metges de Catalunya s'hi afegeix, caldria

que tambe hi formessin part els Col-legis de Metges de les Illes, de Castello, de

Valencia, d'Alacant, corn tambe l'Ordre des Medecins de la Catalunya Nord,

etc. Ell se sent prou representat per I'ACMCB i vota pel manteniment de les

actuals societats convocants. Comenta que ell, tot i trobar-se ja en el museu

d'antiguitats», corn a col•legiat honorific en excedencia, s'estima els col•legis

de metges. Tanmateix, ja se sent ben representat per les actuals entitats

convocants, i creu que tots els metges de Catalunya i de les Illes amb alguna

inquietud cientifica s'haurien de sentir perfectament representats per I'Acade-

mica de Ciencies Mediques de Catalunya i de Balears. Corn a president del

Tretze Congres, esta assabentat de l'ajut que alguns Col•legis de Metges han

aportat als Congressos, pero creu que, amb una ampliacic de les entitats

convocants, especialment si amb l'ampliacici es Green desequilibris pel que fa

a les presencies territorials, qui sortiria perdent seria el mateix Congres.

Afegeix que si aquesta proposicio hagues de portar-se a votacid, ell votaria

decididarnent pcl manteniment de les actuals societats convocants, sense que
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aixo impedeixi que, amb el titol i el protagonisme, i amb una altra denomina-
ci6, hi hagi aleshores la presencia indispensable dels Col-legis i de moltes
altres institucions.

Bonaventura Lladonosa interve de nou, e),plicant quc ni el Conscll General
dels Col legis de Metges de Catalunva, ni ell mateix desitgen ter una intromis-

si6 en la regulaci6i que ja hi hagi detinida sobre les entitats convocants.
Onicanient ha presentat aquesta oterta i el Consell acceptari de bon grit el que
decideixin les entitats convocants. Repeteix que els mon Homes la bona
voluntat, sense cap inim d'intrusi(i.

EI president, abans de donar la paraula a Oriol Ramis-Juan, comenta la
partici pacio dels Col• legis de Metges en cI Quinzc Congres A nibs del gran ajut
rebut del Col-legi de Metges de Lleida per a I'organitzaci6, vol destacar la
signiticativa col•Iaboracio econ<mica del Col•legi de Metges de Barcelona, que
ha tet possible pagar les despeses d'ediciti del Llibre de Poncncies i que ha
obsequiat els congressistes amb Ies carteres. Tambe vol agrair I'assistcncia de
Jean-Paul Ortiz, de Cabestanv, que s'ha desplacat a Lleida en representaciti del
metges de Ia Catalunva Nord.

I\ I I I:vI(N 0 I)FA. SIC kI f ARI (I NFRAI.

En primer Iloc, Oriol Ramis-Juan agraeix a Oriol Casassas la introduccioi

I diti, i ucnlr.il d, I'I t III\rr,ilat de Lleida, scu dcl Quinie C. ngres.
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historir^ ^^ue ha fet. Despres comenta c^uc 1 ^ discussi6 quo h ^ sergit en ayuesta

Assemblea sebrc la amveniencia ^^ no d'augmentar cl Hombre d'entitats

convocants, tambe s'ha plantejat en diverses reunions en el si de la Comissi^i

Organitzadura. En la darrera reunici, precisament, accepta 1'encarrec de pen-

sar en Its diferents solutions pcr al futur dell Congresses i presentar-la ayui,

en el benentes-com ja s'ha dit-quo ayuesta Assembles no pet prendre una

decisiu en a^^uest afer.

C)riol Kamis-Juan diu yue, des do ['crpinya, cls Congresses de Metges i

Biolegs do Llengua Catalans ban estat pessibles per acards de Ies entitats

convocants. Nernrilment, els presidents de les entitats, seguint Its Ordiciens

existents, es reuneixen i nemenen un president pcr al segiient Cengres. EI

president del Cengres i la Comissi6 Organitradera ne disposer, Pero, d'una

entitat juridica pcr a I'organitzaci6 de I'esdeveniment. Fins ara, I'ACMC13 ha

ufert la seva identifir^riei fiscal. Aquesta situacici, si be tulerada, cs irregular i

podria ocasienar prublemes fiscals a Ies entitats convocants. Afegeix yue cap

entitat ti la respensaliilitat Clara deter-se carrot de la custodia Hsica i moral del

patrimoni dels Congresses. comenta tambe quo, com ja s'ha dit a^^ui, els

Congresses selen deixar un petit supcravit eamomic per al Cengres segiicnt.

D'acerd amb diverses converses mantingudes amb molts dcls membres do

la Cemissid Organitzadora, ha semblat eportti preposar la constituci^i d'una

Fundaci^^ dcls CMBLC. Cal discutir, Pero, com hauria de sec aquesta Fundaci^i.

Tot i quo la decisici final 1'hauran de prendre les actuals entitats convocants,

C)riel Ramis exposa alguns suggeriments per a la seva consideraci^i, en cas ^^ue

hom decidis la creaci^i de la Fundaci^i:

(1) EI Patrenat de la Fundaci6 podria estar amstitu^it gels presidents de les

entitats convocants, gels presidents dell Congressos ja celebrats i pel presi-

dent de 1'asseciaciu ^^ue s'esmentara mes endavant. Podria ampliar-se amb als

presidents d'altres entitats convocants ^^uc s'incorporin a Ies actuals, tut

garantint sempre un adec^uat equilibri territorial i pmfrssienal.

(2) t^:l capital initial de la Fundaciu seria el supcravit ^^ue generes ac^uest

Congres i tot el patrimoni existent (ebres artisti^^ucs, llibres, etc.).

(3) La principal finalitat de la Fundaci6 seria I'erganitzaci<i dels Cengres-

sos. La Fundaci^i nemenaria cl president de cads Cengres, el yual dispesaria

de la Fundaci^i com a entitat juridica pcr organitzar la tmbada.

Tambe suggercix quo, pcr denar sortida a 1'interi^s yue els Congresses

tenon per a mopes pcrsones i institutions del nostre ambit linguistic, es podria

crear una Associaci^i ^'mtectora dels Congresses. El sou president podria scr

membre del Patronat do la Fundaci<i i en sericn memlires persenes juridiyucs

i fisiques yue vulguessin contribuir al manteniment i creixement dels Con-

gresses. Amb la seva ^^uota podria mantenir-se el funcionament regular de la

Fundaciu, quo no hauria aixi d'executar el sou capital Els sous sods gaudirien

do descomptes en les inscriptions als Congresses, comps de material ^^uc s'hi

generes, etc. A^^uest sistenri cvitaria una inflacici no desitjable de Ies entitats

convocants, i canalitzaria I'interes participatiu en ayuesta associacio.
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A continuacio, el president dona Ia paraula a les persones que Phan derna-
nada previament.

Josep Miquel Molet, estudiant de la Universitat de Valencia, fa Lill conien-
tari sobre el problema practic quc tenon cis estudiants do Valencia que s'han
quedat tins a I'acabament del Congrrs, perquc al coati han hagut de deixar la
residcncia de La Caparrella i a I'hora prevista per a la finalitzacio del Congrt s
ja no tenon manera de viatjar amb transport public a Valencia el mateix dia.
Tambr lamenta quo la residcncia estigui fora del nucli urba i, en no estar
previst que I'autobus fes mrs quo Cl viatge del matt i el de a nit, cada matt han
hagut de marxar amb tot el quo podien necessitar al Ilarg del dia. De fet, els qui
I'han deixada avui no ho han fet perquc no cis deixessin allotjar-s'hi una altra
nit, sin() perquc ja no hi haura servei de transport. I io diu tinicament perquc
es tingui en connpte per a futurs Congressos.

Li president respon al comentari client quc les persones quo van organitzar
I'estada dell estudiants van intentar trobar-los Lin allotjament que fos econo-
mic. De fet, el quo han pagat ha estat Lin preu simbolic. De tota manera, i veient
que no ha donat el resultat esperat, es tindra en compte i es comunicara als
organitzadors de propers Congressos, perquc hi busquin altres solucions.

Angel Llacer, membre de la Comissio Organitzadora, comenta el problema
que ha sorgit de vegades entorn del Congrrs per la confusio quo el scu nom pot
original- en algunes persones procedents de diferents camps de les ciencies de
la vida i de la salut, que no se senten representades perquc creuen quo rs Lin
congrrs exclusivament per a metges i biolegs. La participacio de col•Iegis
professionals en 1'organitzacio podria crear encara mes distancies, si no hi
fossin tots representats.

A continuacio intervr Marta Aymerich, quc suggereix quc hom canvi'i el
nom del Congrrs. Aquest canvi no seria el primer que es fa en la historia dell
Congressos, que van passar de dir-se tinicament "de Mctges» a , do Metges i
Biolegs». Podria anomenar-se d'una manera quo englobrs tots cis professio-
nals de Ies ciencies de la vida i de la salut.

Josep Reig, de Barcelona, pregunta si hi havia algun mccanismc establcrt
per a I'acceptacio dels posters i les comunicacions, perquc li ha sobtat veure Lin
poster quo parlava de ,medicines alternatives-, Pent estnent fins i tot a sorticies
professionals, formacio de postgraduats, etc. Creu quo tin Comitc Cientific
hauria de tenir en compte aquests aspectes. Creu tambr quo fora ho que el
Congrrs consideres si hi ha alguna mena de variant cientifica en aquestes mal
anomenades -medicines- alternatives. I, si no hi Os, que quedi clar quo pot
esperar-ne I'usuari. I quo aixo es faci com a una resolucio del Congres.

ii president respon que hi ha hagut diferents tipus d'avaluacio: formal,
bibliografica i tambr de contingut cientific. Fn alguns casos, el Comitc podria
haver rehutjat el resum. Ates, pero, quo era Lill nomhre molt redti t de casos,
s'ha corregut el rise d'acceptar-los, respectant la Ilibertat de Ies persones
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d'exposar els seas punts de vista. L'acceptaci6 d'aquets pocs casos dubtosos

no ha estat pas per ignorancia o per manca de revisi6. Pet que fa a la soI•licitud

que Cl Congrrs Boni suport a una opini6 expressada en I'Assemblea, crew que

no seria adient, ates que a t'Assamblea, tot i que to enguany una assistencia

molt nombrosa, no es representative dels milers de membres de le,, entitats

convocants. Proposa a Josep Reif;, com tambe a d'altres persones que pensin

cone ell, o a les que puguin tenir una opini6 contraria, que es dirigeixin a les

entitats convocants exposant-los eI seu parer. Si les entitats arriben a till acOrd,

es tindra en compte com a una Declaraci6 del Quinze Congres (vegeu la p. 261).

A continuaci6 d6na la paraula a Merce Durfort, la qual agraeix, en primer

floc el contingut de la carpeta de documentaci6 Iliurada als congressistes, que

creu que rs una joia, especialment pets Ilibres que conte. En segos floc, felicita

els autor del logotip ]Ignasi Abalif] i del merevell6s cartell IManolo Boix] del

Congres. Finalment, suggereix que, per als propers congressos hom pensi en

fer un cartell d'una mida mes redu'ida, que no ocupi tart d'espai en una paret.

Interve de sou Bonaventura Lladonosa. Expressa la necessitat d'aprofitar

les experiencies per preparar el futur . Creu que els Congressos de Metges i

Biolegs de Llengua Catalana han de sobreviure i no s'han de veure afectats per

situacions politiques o economiques. Este d'acord amb la idea exposada de

crear una fundaci6, pero son els tecnics els qui han de decidir la seva viabilitat.

Creu que una fundaci6 permetra obtenir recursos economics molt mes facil-

ment i de manera continua, no pas coin ara que, en un moment donat se sap

amb que es compta, pero no se sap amb de que es disposara at cap de poc

temps, segons sigui la disponibilitat de Ies institucions i entitats a gILW rs

recorri per obtenir subvencions.

El president afegeix que transmetra la proposta de creaci6 d'una tundaci6

a les entitats convocants. I que no ha de ser una entitat del Principat o dell

paisos de parla catalana integrats en I'estat espanvol. S'ha de crear una entitat

en que totes les terres de la nostra parla hi estiguin representades, perque cal

mantenir la unitat Iinguistica i territorial.

joaquim Rarnis expressa el seu acord amb la proposta, que pot ser molt

beneficiosa perque a 1'estat espanyol les subvencions fetes a fundacions

proporcionen desgravacions fiscals a les entitats que les fan. Fa un comentari

tatnbe at terra de les « medicines,, alternatives; a I'Academia de Ciencies Medi-

ques sovint es presenten problemes amb persones que sol-ticiten la creaci6 de

societats amb aquestes tendencies. Horn podria seguir el suggeriment fet pet

president, i que aquesta Assemblea comuniqucs a les entitats actualment

convocants dels Congressos si es pot prendre una decisid conjunta en relaci(i

a les diferents alternatives a to medicina.

Angels Mach, en representacio de la Societat Andorrana de Ciencies (SAC),

explica la seva experiencia en les relacions amb entitats de pa*isos veins pet qUe

fa a integrar-se en una fundaci6. La SAC esta integrada a la Fundaci6 de la

Universitat Catalana d'Estiu i no ha tingut mai problemes. I ambe comenta

que els andorrans estan molt complaguts que una societat cientifica del seu
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pals estigui entrc Ies entitats convocants dels Congressos, entre d'altres arses
perque, tot i quc cl catala sigui la llengua oficial d'Andorra, la forta immigracio
ha let yuc Cl nombre de catalanoparlants sigui gairebe nomes la meitat de la
seva poblacio. A mes, Andorra no to cap universitat i el seu jovent ha d'anar
a estudiar a Franca o a Espanya, amb cis problemes d'integracio posterior dins
de la seva prfrpia cultura due aixo pot causar. Per tant, aquests Congressos son
una oportunitat due tenen d'unir Ilengua i cultura cientifica. I se senten
honorats de formar-ne part.

I:I president agraeix Ies paraulcs do la representant de la SAC. Comenta
tambe que no hi ha hagut encara cap proposta de Iloc per al proper Congres.
Per altra Banda, ates yue Nicolir Spiritu no pot (11edar-se fins at final d'aquesta
sessio de clausura perque ha d'emprendre el Ilarg viatge de return a 1'Algucr,
vol fcr una proposta yue es important yue ell sapiga. Es tracta yue cada quatre
anus es faci una reunio cientifica intercongressual a I'Alguer. La propera
podria esser I'anv 1998. Evidentment, es conscicnt yuc no seran molter les
person(", yuc hi puguin assistir perque Cl viatge es llarg i costos, i, evident-
ment, cl Congres no podr i ter-se carrec de Ies despeses originadcs. Val la pcna,
perir, quc tots aquells yuc puguin hi facia cap; cis algueresos dcsitgen mante-
nir cis contactcs anib Ies altres terres de parla catalana, la ciutat, i tota I'illa
de Sardenva, mereix la visita.

Oriol Casassas torna a demanar la paraula per comentar quc, tot i yuc c reu

perfccte, normal i obligat que en aquesta Assemblea es puguin fcr suggeri-
ments per a la celebracio del proper Congres, cal tenir en comptc quc ayui no

hi ha representades totes lcs localitats que potser podrien tenir interes quc s'hi

celebres el Congres. De manera que la Comissio Organitzadora ha d'esperar a
rebre possibles propostes tambe despres d'aquesta Assemblea, i tins al mo-
ment quc hom considcri adient. Afegeix que Ii consta que Morclla stria una
ciutat interessada a acollir un Congres i, en canvi, no to avui cap representant

aqui. Comenta tambe que el Congres gaudeix de molt bona saint perque

s'ajusta a la definicio lie Perpinya, que s'ha esmentat aqui: ha estat un congres

<<autinurm, solidari i joins,,, que no vol dir quc s'hi hagi fet gresca del mati at
vesprc. Finalment fa Lines precisions semantiques en relacio al terms' bi^rleg»,

quc sovint es malintcrpretat. Recorda clue Arnau do Vilanova ja I'havia
emprat, cvidentmcnt fa uns quants segles, mentre yue les facultats de biologia
son de la segona meitat d'aquest seglc i els col-legis de biolegs encara son mes
recent,,. Segons Arnau de Vilanova, i aixi ho enten tambe Oriol Casassas i
segurament moltes altres persones, ' bioleg» vol dir versat en cis afers yuc
afecten la vida. Si posteriormcnt hi ha hagut denominacions academiques o
denominacions administratives, aix6 es Lin atcgit; perir el terms ,bi6lvg' en cl
nom dels congressos engloba des del veterinari i Cl personal d'infcrmcria, a
diversos tipos d'enginvers, zoolegs, botanics, microbiirlegs, etc., passant pcI
farmaceutic i el mctgc. Repeteix que es una apreciacio sem antica seva yue no
intenta suscitar cap polemica.
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Oriel Ramis-Juan, en una nova intervencio, expressa que fora injust cloure

aquest Congres sense donar les gracies al president. Potser molts dell presents

no ho saben, tot i que el propi president va dir-ho tot de passada en el seu

discurs inaugural, que Ricard Guerrero es nascut a Madrid i que es desplaca

a Barcelona per estudiar-hi biologia. I ara es president del Quinze Congres de

Metges i Biolegs de Llengua Catalana, amb un coneixement de la situacic de

les ciencies de la villa i de salut, i de la llengua catalana, que sdn d'envejar.

Comenta tambe I'enorme capacitat de treball del president, i Ii agraeix la

quantitat d'hores que ha dedicat a l'organitzacioi del Congres.

A coil tinuacid, Joan Vinas agraeix a Les entitats convocants la decisioi de

celebrar el Quinze Congres a Lleida. En representacid de la Universitat de

Lleida i de la seva Facultat de Medicina, de la qual es dega, diu que se senten

honorats d'haver acollit el Congres. Lamenta que el estudiants de fora hagin

hagut d'allotjar-se Ilunv del Iloc de celebraci<, pero cal entendre que Lleida no

disposa d'excessius Ilocs on poder allotjar tantes persones a preus economics.

Espera que en una altra ocasio aixo pugui resoldre's d'una altra manera.

Aprofita per agrair la tasca realitzada per tots els qui han participat en

l'organitzacio, especialment Ricard Guerrero, el president, i les persones que

col-laboren amb ell.

Finalment, el president diu que, despres de l'Assemblea, entre la conferen-

cia del Dr. Oro i una intervenci(i musical de cloenda, fara una manifestacio

publica d'agrafnient a les diferents entitats i persones. Afegeix quc ell, i les

altres persones que s'han dedicat de pie a aquest Congres ho hall fet amb molt

de plaer. A mes, ell es soci de mes d'una de les entitats convocants. Es membre

de I'ACMCB de fa molts anys, com de molter altres associacions cientifiques.

Aqui, pero, vol fer especial esment d'una societat a la qual ha dedicat una part

de la seva villa, Pent-hi alguna cosa mes que pagar les quotes anuals. I recorda

que, Si ho ha fet es perqui diverses persones, entre les quals caldria esmentar

en primer lloc el Dr. Alsina i despres el Dr. Babot i tambe el Dr. Casassas, van

engrescar-lo a participar en I'empresa. Es tracta d'una societat antiga i molt

significativa, que ha fet molt per la cultura, per la llengua i per la ciencia

catalana. Es una societat humil Pei que fa als sous recursos; ell, que n'ha estat

president, sap com s'hi fan les cases: amb pocs diners i amb molt d'esfor4. Es

la Societat Catalana de Biologia (SCB). I reconeix que si avui es president del

Quinze Congres ha estat gracies a la tasca realitzada en la SCB. S'excusa per

dollar protagonisme a aquesta Societat, pero se sent obligat a posar-la corn a

exemple ais estudiants, als metges que es dediquen a la recerca basica, i als

biolegs basics i de tot tipus. El president crew que Catalunya, els pafsos

catalans i la llengua catalana estan en dente amb la SCB, i acaba demanant un

aplaudiment per al seu actual president, Ramon Bartrons.

La Sessi6 plenaria administrativa del Quinze Congres de Metges i Biolegs

de Llengua catalana es ciao a dos quarts de sis de la tarda.
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DECLARACIO DEL QUINZE CONGRES DE METGES

I BIOLEGS DE LLENGUA CATALANA SOBRE LES

ANOMENADES <PRACTIQUES ALTERNATIVES>>

I n cl torn obert d'intervencions de la Sessiu plea aria administrativa del

QuInic Congres de Metges i Biologs de Llengua Catalarw, celebrada a I loida

el dis 2 de novembre de 1996, hom debate el terra de les anomenades <,practiques

alternatives». Davant la sol•liCitud quo el Congros es pronuncies sabre aqucStes

practiques, hom acorda que les diferents entitats convocants debatessin el terra a

traves dels sous respectius organs de govern, i que en fossin una Declaraci(i

posterior, quo representaria la resoluciu presa per I'Assembloa del Quin/,c Con-
gres. Posteriorment, els doctors Josop Roig i Lluis Garcia i Sevilla elaboraren una
proposta (vegeu ICS pp. 179 i 258), quo feu presentada a les entitats convocants:
Academia de Cicncios Mcdiques de Catalunva i de Balears, Societat Catalana de
Biologia, Acci6 Cultural del Pais Valencia, Societat Andurrana do Cicncies i
Universitat de Valencia. Aquoll esborranv feu discutit per cadascuna de les

entitats i, despres de fer-hi diverses esmenes, horn aprova la segiient Declaraciu:

La mil-lenaria practica de la medicina ha generat un Ilarg
seguit de coneixen)ents i de sistemes de contrastacio de torapcu-
tiquos. D'aquosta manera, la medicina ha integrat cone!voments

provinonts de molts diversos camps, des de la butanica tradicio-

nal fins I'enginveria mes actual.
La revoluciu ciontffica dels darrers temps tarnbL^ ha tot creixor

oxpunoncialment, con) on molter altres activitats, tot Cl saber de

Ia medicina, just!ticant I'apariciu de nombroses espocialitats

mcdiquos.

Malgrat ols ovidents progressos de la medicina actual, encara
hi ha determinats processos on cis quals la terapi'utica no dons
resposta a los expectatives, sovint sobrevalorades, dols malalts.
Aix(') fa quo, do vegades, els malalts optin per Ies anomenados
«practiques alternatives», que els ofereixen solucions, guaritives
o curatives, de vogades basades on n)ctodes mom's agressius, i
entenodores per a la poblaciu, pore Ilunv del rigor cientific Clue
caldria osperar de qualsevol tractament o consoll terapcutic.

Los entitats convocants del Quinle Congres de Motges i Bio-
legs de Llengua Catalana han considerat la conveniencia do decla-
rar quo Ies anomenades «practiques alternatives" no han estat
validados cientificament i, per tant, no comploixon Cl',- estandards
ciontifics de rigor i eficacia, i quo el sou us corn a substitutiu de
terapcutiquos provades pot endarrerir I'aplicaciu do tractaments
ofica4os, impodint ai\i, o perjudicant soriosament, la recuporaciu
do Ia salut.


