
PRESENTACIO

Ara fa poc nit's d'un any celebravem a Barcelona el -'ctze Congres de Metges i BiOleg^ do

Llengua Catalana. Despres de mes de dos anys d'una complexa tasca de preparacio per part

del Comite Organitzador, el Congres va reeixir i es van assolir els ambiciosos objectius que

s'havien fixat. En el Congres es realitzaren 21 Taules Rodones, amb la participaci6 de 99

ponents i es pronunciaren 6 conferencies plenaries. A mes de les dues ponencies principals,

Reproducci6 humana,, i,<Cancer>>, es varen tractar, confirmant la llarga tradici6 de les nostres

trobades, diversos ternes relacionats amb les ciencies de la vida i de la salut de gran interes i

repercussi6 social. Aixf, van ser motiu de presentaci6 i de debat els seguents temes:

«Adolescencia i sexualitat>>, « Els sistemes d'informaci6 i el ciberespai a les ciencies de la vida i

de la salut»,'<Economia i salut'>, « L'ensenvamentde la ciencia des de l'escola fins a la Universitat'>,

«Salut al tombant del segon mil-lenni'>, <<Practiques alternatives en medicina>, i <Recursos

humans en la recerca biomedica>'. El Congres va reunir 448 participants, dels quals 104 eren

estudiants de diverses branques de les ciencies de la vida i de la salut. Aquesta nombrosa

presencia d'estudiants, que van tenir una actitud especialment activa en el nostre Congres, es

una de les peculiars caracteristiques de les nostres trobades que resulta especialment estimulant

i que permet augurar la seva continuftat en el futur.

El Ilibre de Ponencies, que va ser Iliurat als participants abans de comencar el Congres, conte

la major part de les conferencies, taules rodones i comunicacions presentades al S-etze Congres.

No obstant aix6, seguint la Ilarga tradici6 de les nostres trobades, un congres no es considera

finalitzat del tot fins al moment en que se'n publica el Ilibre d'Actes. Per tant, per a mi, com a

president del Setze Congres, constitueix un motiu de gran satisfacci6 presentar aquest llibre

que culmina les tasques que van ser encomanades al Comite Organitzador.

Aquest Ilibre d'Actes recull importants aportacions del Congres que no van poder ser

publicades en el Ilibre de Ponencies, a mes de discussions i conclusions de gran rellevan-

cia. El Ilibre conic, tambe, la hist6ria de la preparaci6 del Congres i del seu desenvolupa-

ment, i la descripci6 dels actes intercongressuals.

En el moment de cloure les activitats del Setze Congres de Metges i Biblegs de Llengua

Catalana es obligat renovar, en nom del seu Comite Organitzador, el nostre profund agra-

'iment a totes les entitats que hi han col•laborat i molt en especial a la Generalitat de Catalunya,

a l'Ajuntament de Barcelona i al Col.legi Oficial de Metges de Barcelona. Cal fer pales i agrair

I'ajut especific de l'Institut Municipal de Salut Publica de I'Ajuntament de Barcelona, que ha

fet possible la publicaci6 d'aquest Ilibre d'Actes.
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L'elaboraci6 d'un Ilibre d'Actes d'un dels nostres congressos es una tasca de notable comple-

xitat. Aquesta realitzacio nomes ha estat possible gr,icies a I'esforcada tasca de diversos

membres del Comite organitzador. Cal citar, una vegada mes, la permanent disponibilitat

i esperit de servei del vicepresident, Joaquim Ramis, i del secretari general, Josep Reig.

Tambe han estat decisives la minuciosa i excellent tasca duta a terme per la secretaria

d'actes, Merce Piqueras, I'eficiencia del secretari de publicacions, Josep M. Camarasa i la

tasca de secretaria i de coordinacio duta a terme per Marivi Portoles. Nomes gracies a

I'eficient treball de tots ells ha estat possible aquesta joiosa realitat del Llibre d'Actes del

Setze Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana.
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