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L'ASSOCIACIO MEDICO-QUIRURGICA I)E LLEIDA:
CINQUANTA ANYS D'ACTIVITA.T*

JOSFP PIFARRE 1 BARQUE

['resident Associaci6 Medico-Quirurgica de Lleida

El 24 d'octubre de 1996, l'Associacio Medico-Quirurgica de Lleida (AMQL)
ha complert el seu 50e aniversari. L'AMQL fou creada per un grup de metges,
amb la finalitat i el pensament de posar en marxa una institucib que ajudes els
membres del Col•legi de Metges de Lleida a mantenir el nivell adient de
formacio . A mes d ' aquesta finalitat formativa , pero , mitjancant aquesta Asso-
ciacid horn volia promoure la relacio entre els companys de professio fora de
I'ambit exclusivament professional.

Aprofitant d'aquesta commelnoracio , m'agrada recordar els companys,
molts dells desapareguts , d'altres, sortosament estan encara entre nosaltres.
Els que han fet el traspas segueixen presents en el nostre record.

En evocar la fundacio de l'Associacio, no resisteixo la temptacio de donar-
ne a coneixer la primera junta de Govern, que constava dels segiients mem-
bres:

['resident: Dr. Manuel Merce i Sendra
Vicepresident: Dr. Lorenzo Diaz-Prieto i Cassola
Secretari : Dr. Emilio Ibanez i Blanco
Tresorer: Dr. Oscar Gonzalez i Zaballos
Vocal: Dr. Josep Sole i Segarra
Vocal: Dr. Josep Soler i Satiate
Vocal : Dr. Josep M . Buitron i Fernandez.

En aquests cinquanta anys de vida de 1'Associaci6, han estat molts els
companys que, amb el seu esforc i treball, han permes que 1'Associaci6 arribes
als nostres dies amb una presencia viva en la comunitat medica . Aquesta

*I'arlament de Josep I'ifarre amb motiu del cinquantc aniversari de I'Associaciu Medico-
Quirurgica de Lleida
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presencia ens ha ajudat en la nostra tasca cientifica i de treball, rnitjancant

l'organitzacio de nombrosos cursos de formacio continuada en medicina i

pediatria, que periodicament se celebren a la seu del Col•legi de Metges, com

tambe de moltes altres activitats.

Amb motiu d'aquest joins aniversari, el dia 5 d'octubre de 1996 se celebra

a Lleida la Junta de Govern de ('Academia de Ciencies Mediques de Catalunya

i de Balears, en ]a qual participaren les filials de ]'Academia de tot Catalunya,

que en son vint, mes dues societats adherides, ]a Societat Andorrana de

Ciencies i la nostra Associacio Medico-Quirurgica de Lleida, ambdues s6n

societats adherides des de l'abril de 1980.

Tambe en ocasio del cinquantenari, i com a acte inaugural del curs 1996-

1997, el dia 22 d'octubre el Dr. Roc Pifarre i Florejachs, company de reconegu-

da valua internacional i bon lleidata, impartf una conferencia. Un altre acte

d'aquest cinquatenari fou la celebraci6 a Lleida de la reuni6 extraordinaria de

la Societat Catalana de Neurocirugia, els dies 18 i 19 d'octubre.

[,'actual junta de Govern de I'AMQL, despres de les darreres eleccions,

recta formada pels segiients membres:

President: Dr. Josep Pifarre i Barque

Vicepresident: Dr. Santiago Solsona i Fages

Secretari: Dr. Magi Palau i Gras

Tresorer: Dr. Roc Llobera i Serentill

Vocal: Dr. Albert Lorda i Rosinach

Vocal: Dr. Josep Rovira i Salient

Vocal: Dr. Jordi Bosch i Munoz

Desitgem que els actes celebrats amb motiu d'aquest cinquantenari hagin

permes de coneixer millor la nostra Associacio, i amb l'ajut de tots els socis

actuals i cis que encara no ho son, donar-li I'empenta per enlairar-la i donar-

li renovada presencia.


