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ORGANITZACIO I PREPARACIO DEL CONGRES

El die 30 de goner de 1998, a 1'Ajuntament de Barcelona, es reuni per primes vegada el

patronat de la Fundacio Alsina i Bofill. EI motiu quo es reunis a la case consistorial fou

quo, immediahunent despres de celebrada la reunio, es foie la presentacio de la Fundacio

en el Salo de Cent de 1'Ajuntament (vegeu-ne la cronica a la pig. ]57). EI pitronat, entitat

quo s'encirrega actualment de convocar eLs Congressos de Metges i Biolegs de Llengua

Catalana, elegi com a sou del Setze Congres la ciutat de Barcelona i aim a president de la

Comissio Organitzadora, Marius Foz Sala.

El die 7 de novembre de 1998 hom celebra la primes reunio plenaria constitutive del

Setre Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana. Previament, el president del Con-

gres i representants de les entitats patrons de la Fundacio Alsina i Bofill s'havien reunit en

diverses ocasions. En aquestes reunions es prengueren les primeres decisions per poser en

marxi la Comissio Organitzadora i convocar la primes reuni6 plenaria.

En I'esmentada primes reunio plenaria, celebrada a la sou de I'Academia de Ciencies

Mediques de Catalunya i de Balears i presidida per Marius Foz, hom aprova les dates
del 28 al 31 d'octubre de 2000 per a la celebracio del Congres. Hom decidi la creacio
d'un Cumite Consultiu, format per persones quo, per la seva experiencii o pel sou tercet,
pudien issessorar la Comissio Orginitzadora en diversos aspectes de la preparacio del
Congres. Hom nomena Ricard Guerrero com a president del Cumite CienHfic, i hom decidi

quo els tomes de les dues ponencies serien reproduccio humane i cancer, i quo es tractarien
des de la perspective de la investigacio basica, dels aspectes epidemiologics i clinics i tambe
des del punt de vista de les repercussions antropologiques, psicolbgiques i socials. Com es
traditional en aquests Congressos, el programa estaria obert al tractament multidisciplinari,

en diverses taules rodones, d'altres tomes relacionats amb les cencies de la vide i de la salut
quo hom treats adient de debatre.

La Comissio Organitzadora feu sis reunions plenaries abans de la celebracio del Congres,
quo tingueren Iloc sempre a la sou de I'Aruiemia de Ciencies Mediques de Catalunya i de
Balrirs a Barcelona. A mes, alguns membres de la Comissio es reuniren soviet per tractar
aspectes practics de l'organitzacio. El Cumite Cientific establi dieersus grups de treball per
a la preparacio del programa. D'acord amb les ordinations dels Congressos, quo recomanen

no limiter-los a tomes estrictament biologics i medics, hom decidi incloure participants
procedents d'altres camps del coneixement Com en interiors editions, hom decidi incloure
un concert en el programa social del Congres. Hom pensa yue el iloc mes adient seria el

Palau de la Musica Catalana, quo el 1913 acolli tambe un concert per ils assistants al Congres

de Metges i Bibiegs de Llengua Catalana, yue aquell any se celebrava per primes ^^egada.
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En el curs de la ^^rrparaci6 del Congres, repmsentants de la Comissici C^r^;anitzadora realit-

zaren nombroscs visites ^ divcrses institutions publiques i privades, a col^le^;is professio-

nals, a fundacions, i a diverses entitats i empreses privades. Tambe horn presenta cl Con^;res

fora de I ^ i iutat de Barcelona, en terres de Ilengua catalana, mincidint amb a^tivitats cientifiyues

ja pro^;ramades o or^;anitzant alguna amferencia o taula rodona amb aquesta finalitat. En

la setci^i d'Actes Intercon^;ressuals d'ayuest Llibre d'Actes es descriuen algunes d'ayuestes

activitats.


