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EL CONGRES A LA PREMSA I A ALTRES
MITJANS DE COMUNICACIO

I'Is mitjans de C municacici es van ter ress(') del Quin/t" Congre-. Id clue

segueix es un recalI del tractament, principalment a la premsa , peru tambe a
d'altres mitjans, clue retie la preparacici i desenvolupament del Congres.

• Gener 1995. Scrz'ci d'in- orrnaci(icoI Ie,>ial. Num. 67. Col-legi Oficial de Metges

de Barcelona. ,Que seen els Congressos de Metges i Bialegs de Llengua

Catalana?,, «Quinze Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana».

(Conte la butlleta per rebre la primera circular.) Pags. 36-37.
• 12 de febrer de 1995. La Manhanm. Agenda. ,Entrevista a Ricard Guerrero,,.

Informacib sabre el Quint' Congres i el seu caracter unificador de la
Ilengua adre4at a estudiants i professionals de la vida i de la salut. Pig. 14.

• 5 de novembre de 1995. Anal. Ciencia i Medi Ambient. « Entrevista a Ricard
Guerrero: Cientifics per la unitat de la llengua,,. Significat, objectius i
histaria dels Congressos de Metges i Bi6legs al llarg de la seva trajectoria
d'en4a els seas inicis. Pag. 49.

• Gener de 1996. Ac,'cndra c icntifica. CIRIT. Num. 366. «Quinzc Congres de Metges
i Bi6legs de Llengua Catalana>'. Programa, organitzacio, floc, data.

• (;ener de 1996. El SAC. Societat Andorrana de Ciencies. Butlleti Cultural.
Num. 23. «QuinzC Congres de Metges i Bi6legs de Llengua Catalana'>.
Informaci6 sabre la composicici dels comites organitzador, cientific i local,
i detail del programa cientific. En ]'Agenda, s'anuncia I'acte de presen-
tacici a Andorra del Congres. Targeta d'invitacieo per a la presentacio.

• Lebrer de 1996. EL SAC. Societat Andorrana de Ciencies. Butlleti Cultural.
Num. 24. '<Quint' Congres de Metges i Bi6legs de Llengua Catalana,,.
Presentacici. Cronologia dell Congressos de Metges i Bi6legs de Llengua
Catalana. Reproduccid de la coberta de la segona circular.

• 2$ de febrer de 1996. Scgre. ,Lleida acogera un congreso con 500 profesionales
de la salad del imbito Catalan. Genetica v medio ambiente, ejes del
debate,,. Pag. 8.

• 28 de febrer de 1996. Lea Maiuznca. «Lleida, sede del 15° congreso de medicos
de Iengua Catalana. La organizacion prove la asistencia de 500 especia-
listas,,. La noticia destaca el fet que Lleida n'acolli la Cinquena edicio
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1'anv 1923 , i tambe esmenta de la categoria i prestigi dels cientifics

convidats on aquesta quinzena edici6 del Congres . l'ag. 28.

• Marc 1996 . Programa d'activitats de la Societat Catalana de Biologia . Quin/,c

Congres do Metges i Biolegs de Llengua Catalana.

• 11 de mar4 do 1996. Num . 612. El Temps . < Congres de metges i bii legs dell

Pa'isos Catalans, >. Resum de I'activitat cientifica prevista , de les societats

professionals i cientifiques participants i de la hist6ria dels Congresses.

I'ag. 14.

• 17 de mare de 1996. Diari d'Andorra . « l.a Societat Andorrana de Cicncics

presenta el XV Congres de metges i bi6legs catalans,,. Acte organitzat

pel president de la Societat , Dr. Josep Vilanova, anib 1'assistencia de

personalitats del Govern d'Andorra . I'ag. 6.

• I5 de maig de 1996. La Mariana . « Som i scrum hiologia, Article d' opini6 on

es fa esment de la propera celebraci6 del Quinze Cengres . L'autor do

l'article considera el vessant poetic i lingiiista en les activitats cientifi-

ques i practiques dels professionals do la salut . Pag. 52.

• 30 d'agost de 1996. Scc re. (Medicos de los Paisos Catalans se reunir in en

Lleida ». Informaci6 general sobre cl Quinzc Congres. Pag. 49.

• Setembre - Octubre de 1996. Info rmaciri Lleida. Num . 2. ,Lleida acull un Con-

gres de Metges i Bi6legs de Llengua Catalana ,,. Pag. 11.

• Setembre - OctLibre de 1996. Buflleti Mcdii . Num. 2 . Col•Iegi Oficial de Metges

de Lleida. ,Quinze Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana".

Detallada explicaci6 del contingut del Congres i de l'amplia participaci6

institucional , professional i ciutadana de Lleida en aquest esdeveni-

ment. Es recorda la celebraci6 conjunta amb Ia Universitat de I Ieida dels

actes del 700c aniversari d'aquest centre . l'ag. 24.

• I d'octubre de 1996. La Mariann . , El XVc Congres de Metges i Iiiolegs de

Llengua Catalana ». Article d ' opini6 quo incideix en els aspectes histi--

rics dels Congressos d'enca els sous inicis l'anv 1913 , i en el ress6 quo

tingue a la ciutat de Lleida el Congres que s'hi celebra l'anv 1923 i cl que

significa el Congres de 1996 . Es destaca la coincidcncia amb el 700c

aniversari de I'Estudi General de Lleida , efemcride que sera recordada

Limbo en Cl mare del Quinzc Congres . Pag. 13.

• Octubre de 1996 . La Mariano . « Un congres que fara hist6ria». Una altra

perspectiva historica en que es posa I'accent en el vessant intellectual

(com a poetes i escriptors ) d'un gran nombre de metges, coca que ha

arribat a constituir una notable tradici6 en els I' aisos Catalans. I'ag. 14.

• 22 d'octubre de 1996 . Segre. Anunci del recital do Raimon en el mare del

Quinze Congres.

• 2'; d'octuhre de 1996 . La Mar ana . Anunci del recital de Raimon en el marc del

Quinzc Congres.

• 271 d'octubre de 1996 . Sure. Anunci del recital de Raimon en el mare del

Quinzc Congres.
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• 27 d'octubre de 1996. Revista de La Mariana. Entrevista: ,El doctor Pifarre i el

Congres Medic>>. El Dr. losep Pifarre, president del Comitc Local del

Quinzc Congres de Metges i Biblegs de Llengua Catalana, explica les

causes que motivaren la creacio dels Congressos i que era ,perquc

poguessim parlar sabre temes cientifics en la nostra Ilengua >. Ell defen-

sa la supervivencia de la medicina tradicional paral-lelament als conti-

nus aven4os cientifics, sobretot en aquell vessant, que no s'ha de perdre,

d'escoltar el malalt i curar -lo. Incideix en el prestigi dels ponents

convidats i en la rebuda que la ciutat de Lleida dedicari als assistents.

Pegs. 25-27.

• 30 d'octubre de 1996. Emissi6 al progranra de TV3 ,El medi ambient" de la

informacib sobre el Quinzc Congres, coincidint amb la seva inaugura-

ci6.

• 31 d'octubre de 1996. $ec rr. «Lleida, capital por segunda vez en este siglo de
los cientificos catalanes. Jornada inaugural del Congreso de Medicos v

Bi6logos con 570 participantes". Pig. 8.

• 3 de novembre de 1996. Score. "Rius advierte que Sanidad precisa de mss

recursos para cubrir servicios". El conseller de Sanitat parla de la

necessitat que la Generalitat rebi mes recursos del Govern Central per

atendre totes les necessitats i financar el dente de la sanitat catalana.

Anuncia que en els pressupostos autonomies per al 1997, el seu depar-

tament ti ndra un augment del 5,5 per cent, dins els comptes ,ajustats". El
conseller clausur, a Lleida, el Congres de Metges i Bi6legs de Llengua
Catalana. Al matt, ]as autoritats locals, universitaries i cientifiq Lies
descobriren prop de l'acces a 1'Aula Magna de la Facultat Lit, Medicina,
ICs dues plaques commemoratives dels Congressos de Metges i Biolegs
de Llengua Catalana celebrats a Lleida en aquest segle. La de 1923, del
Cinque Congres, recorda da primera Facultat de Medicina de Catalunva"
i, la segona, rememora Ia reinstauraci6 de I'entitat el 1991 >. Pag. 8.

• 4 de novembre de 1996. EI Temps. «El futur de la salut_ Del 30 d'octubre al 2
de novembre es fa a Lleida el XV Congres de Metges i Biolegs de Llengua
Catalana. Una reunio cientifics que enguan ' tractara les perspectives i
limits de Ia genetica i del futur professional de la salut ". Pags. 61-62.

• 1997. 1)its i Lets de I'ACEM. Num. I. <<Opini6: Resum de le'; activitats
cientifiques del XVe Congres de Metges i Bielegs de Llengua Catalana>>.

• Gcner-febrer de 1997. Rutlleti Mt'dic. Col•legi Oficial de Metges de Lleida.
«Un congres molt especial". Destacada informaci6 en dues pagines del
Quinzc Congres, amb comentaris sobre els conferenciants i els temes
tractats en les diferents sessions, I'amplia participacio, que es va mante-
nir fins al darrer acte i les activitats socials, que igualment arreplegaren
una forty assistencia . Pigs. 10-11.


