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INTRODUCCIO AL DEBAT

Preveure el que passara, en molts ordres de la villa, es una tasca suggestiva i irtil, perm

arriscada per alto que deia un savi sense titol: «Pronosticar quelcom to l'inconvenient que

encara no ha succeito.

Si el terra fa referencia a la salut el rise s ' accentua , per6 la necessitat tambe, sobretot si

tenim en compte la creixent importancia de la medicina preventiva . El pronostic deixa de

ser una gUesti6 individual i esdeve una consideraci6 sanitaria col • lectiva.

Pero, com evitar que la imaginaci6, els desitjos , les pors, les hipotesis de treball , les inversions

cientifiques i socials acabin essent frivolitats mes o menys perilloses ? Entenent per perill,

tambe , els errors inutils i els plantejaments sociopolitics equivocats.

Penso que les prospeccions basades en una metodologia correcta , critica, que ens aproximin

a I'evidencia ( paraula magica i potser ingenua massa vegades ) es un antidot de la

banalitzaci6 . Penso , tambe, que el debat intellectual , en ciencies de la salut, fet en un ambit

dialectic entre la biomedicina i la sociologia es un altre requisit ineludible.

Un congres de Metges i Biblegs de la Llengua Catalana, amb les peculiaritats que el

caracteritzen es, probablement , un punt d'encontre entre passat i futur per a un debat

d'aquests tipus.

Hem escollit , tot cercant concretions oportunes , els temes ja anunciats en forma de pre-

guntes:

Al tombant de I'any 2000:

Quins camins seguira la Iluita contra les infections , les de sempre i les noves?

La geriatria , dintre d ' una consideracio gerontologica integral , trobara eficacia i

satisfacions en les ciencies neurologiques o mes aviat en la consideraci6 sociolOgica

del problema?

Sembla que el progres tecnologic, la recerca basica a nivell molecular, la maduresa

cultural de la biomedicina i, fins i tot , la socialitzacio de la sanitat en els paisos

desenvolupats no han aconseguit una plena satisfacci6 dels professionals de la salut

ni dels ciutadans que posen la confianca en ells . Quin metge necessita el ciutada del

segle XXI? Cal canviar radicalment els objetius i la formaci6 dels responsables de la

salut?
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Heus aqui tres dialectiques importants que exigeixen canvis culturals profunds i gens
banalitzats.

Els doctors Anton Cervera, Francesc Gudiol i Ramon Pujol, des de la seva informacio,
experiencia, capacitat de reflexio i llibertat intelectual ens proposaran en les respectives
ponencies punts de referencia interessants, amb vocacio de modificar favorablement les
realitats corresponents.

Permeteu-me, de passada, una breu referenda a un altre terra que Sens dubte formara part
d'una preocupacio creixent. La conducta alimentaria del ser huma, els seus errors, els mites
antics i nous, i la incidencia (creixent) de les patologies que se'n deriven. Que i corn menjaran
els homes i les dones d'aquest iniciat 2000? Ecologia, aliments transgenics, canvis en la
manera de gestionar I'alimentacio individual, familiar i social, i fins i tot la farmacologia
modificadora de I'actitud davant del menjar, seran condicionants notables dels habits
alimentaris.

Cal distingir dos conceptes que es barregen en el lexic habitual: nutricio i conducta
alimentaria. Segur que en el futur immediat es modificaran. No toca, en aquesta taula,
estendre's sobre aquest terra. Pero cal que sigui considerat molt important. El moderador,
almenys, el deixa plantejat, per aquesta o per altres ocasions.


