
QUINZE CONGRES DE METGES I BIOLEGS DE LLENGUA CATALANR 147

EL 700e ANIVERSARI DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

I EL QUINZE CONGRES*

JOSEP PIFARRE i BARQUE

President Associaci6 Medico-Quirurgica de Lleida

El Quinze Congres de Metges i Bi6legs de Llengua Catalana s'adheri des del
principi als actes de celebraci6 del 700e aniversari de la fundacio de la
Universitat de Lleida. Aquesta commemoracio ens recorda la vitalitat i l'im-
puls cultural que la ciutat tingue en el passat i que ara ha retrobat amb una
puixanca rernarcable en tots els camps, essent el cultural el que ha emergit amb
mes for4a.

A Lleida, del 24 al 26 de juny de 1923, tingue Iloc el Cinque Congres de
Metges i Biolegs de Llengua Catalana, aleshores anomenat ,de Metges de
Llengua Catalana». La seva cloenda se celebra amb un acte civic de gran relleu,
durant el qua] es col•loca una placa corn a record de la primera facultat de
medicina de Catalunya, fundada a Lleida I'anv 1300. Segons el Llibre de les
Ordiuaciurts antiques dcl Studi General de la Ciutat de Leyda, promulgades el 28 de
setembre de 1300, que es conserva a l'Arxiu Capitular de Lleida.

El Quinze Congres, per mitja dels seus organitzadors, desitja deixar cons-
tancia de la reinstauracio de la Universitat a Lleida el 1968, any en que s'hi
iniciaren els estudis de Dret, al segon pis de I'Hospital de Santa Maria. Aquests
estudis es complementaren amb els de Lletres, el 1971, a l'Escola de Formacio
del Professorat, i els de Medicina, el 1977, al Col•legi dels Germans Maristes
del carrer Claver. Aquests ensenyaments depengueren de la Universitat de
Barcelona fins al 1991, en clue la Universitat recupera la seva prepia identitat.

Per commemorar la reinstauracio dels estudis de Medicina a Lteida, el
Quinze Congres organitza un acte en el decurs del qual es col•loca una nova
placa commernorativa a la seu de 1'actual Facultat de Medicina. La Comissici
Organitzadora del Quinze Congres desitja a la Universitat de Lteida una vida
ben prbspera en aquesta nova etapa, i un augment del ventall de titulacions
d'acord amb els actuals avencos de la ciencia i de la tecnica.

'Amb ayuest escrit, el president del Comite Local del Quinze Congres expressa I'adhesio del

Congres als actes commemoratius del 700c aniversari de la Universitat de Lteida.


