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SESSIO INAUGURAL

EI dii 2^3 d'^^rtubre de 2(1(lU, i les set del vespre, s'inauguri ^^ficialmrnt rl tietze ^ un^;n•^ do

Met^;es i Biole^s de Llengui Catalina. L'icte tingue llc^c al Salo de Cent de I'Ajuntament de

Barcel^ma. I'residits per I'ilcalde de Bircelana, Excm. Sr. J^^in Cl^^s, seien i la mesa presi-

denciil rls senvc^rs Eduard Kius, amseller de Sanitat i Seguretat S^^ciil de la Generalitat de

Citalum'a; Marius Foz, president del Cungres; Josep Reig, secretiri drl Ccmgres; J^^a^^uim

Ramis, president de ('Academia de Ciencies Mediques de Catalunva i de I3alrars i

^^icepresident del Ccm^;res; i J^^sep L Cuer^^u, regid^^r de Salut Publica de I'Ajuntiment de

Barccl^,ni.

L'Exan . Sr. Ju,^^ Ci ix d^ma la benvingudi ils assistents i els digue yue era un hon^ir que el

Congrrs h^rnrs a Barcel^mi i que se'n fes la inauguracio en el Salo de Cent , yue ha representat

la c iutit dry dc^l 1 x(10. A c^^ntim^acio drnia li parauli al prr^ident del C^^n^;rc^, h1 ern ^ I^^ ^i,

rl yu,il ,i^irr^,i ,il^ F,rr^rnl. rl^ ^r^ii^^nt parlantent:

»`^//"^`/. `/^`^`."'` `-^'^` ^ - - ~
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DISCURS DEL PRESIDENT DEL SETA CONGRtS

Excel -lentissim Senvor Alcalde de Barcelona, Honorable Conseller de Sanitat i Seguretat
Social de la Generalitat de Catalunva, 11•lustrfssim Senvor Regidor de Salut Publica de
I'Ajuntament de Barcelona, autoritats, congressistes, senvores, senvors, arnics tots:

Es per a mi un moment d'emoci<i, de satisfaccio i de responsabilitat el fet d'adrecar-nee a
tots vost's, com a president del Comite Organitzador del Setze Congres de Metges i Biolegs
de Llengua Catalana, en aquest acte solemne d'inauguracio.

Els Congressos de Metges i BiOlegs de Llengua Catalana tenen una Ilarga, fructifera i

significative histOria, que es pot dividir en dues etapes. La primera s'inicia l'anv 1913,

amb el primer Congres, celebrat coin el d'enguany a Barcelona, i finalitza el 1936 a

Perpinva amb la celebraci6 del Nov'. La celebraci6 del primer Congres de Metges de

Llengua Catalana fou un dels fruits de l'entusiasme de l'ampli movinient social i cul-

tural que es desenvolupa a Catalunva a comencaments de segle, a favor de l'afirmaci6

i de la consolidaci6 de la nostra personalitat linguistica i cultural. El president del

Primer Congres, Miquel Angel Fargas i Roca, feu en el seu parlament inaugural una

extensa i abrandada defensa de la nostra llengua corn a signe d'identitat d'un poble.

Aixi, digue: "Tot aix6'ns ensenva prou clar que qui renuncia a la llengua prOpia escapsa

sa personalitat traientli o desfigurant un de sos atributs, qui no conreua la personalitat

pert for4a i qui pert forca es vencut i acaba per desapareixer.» En aquests anus glens

d'entusiasme, del 1913 al 1923, se celebraren els tine primers Congressos. El Segon, a

Barcelona, el 1917; el Tercer, a Tarragona, el 1919; el Quart, a Girona, el 1921; i el

Cinque, a Lleida, el 1923. L'anv 1930, despres de set anys d'interrupci6, causada per la

dissortada dictadura del general Prieto de Rivera i la repressid de tot all6 que

representes la cultura catalana, els Congressos es reprengueren, amb la celebraci6 del

Sis' de non a la nostra ciutat. En aquest magnific i simbblic mart: del Sal(') de Cent del

nostre Ajuntament, encara ressonen les abrandades paraules del president del Sise

Congres, August Pi i Sunver, en el seu discurs inaugural: (Avui podem trobar-nos

aplegats altra vegada, companvs de la Catalunva estricta, de Mallorca i Valencia, del

Rossello i Provenca, del Llenguadoc i de I'Alguer. Som en aquest salo gloricis, on per

quatre-cents anus es decidiren els destins de Barcelona, que es com dir de tot Catalunva,

i veus patriotiques ressonaven ardides quan perilla la dignitat ciutadana. Aqui s'infanta

la hist6ria de Catalunva en els anvs de maxim esplendor. I avui, glens de respecte i el

cur inflamat, venim a reanudar en aquest niateix floc sagrat les nostres reunions."

La primera etapa dell Congressos conclogue amb la celebracio del Sete a la ciutat de Mallor-

ca, el 1932; el vuit', a Barcelona, el 1934; i el Nov', a Perpinva, el 1936. En aquests trey

Congressos es produiren, entre d'altres, dos Pets destacats. El primer es que, per primera
vegada, l'anv 1932, se celebra un dels nostres Congressos fora de la Catalunva «estricta',.

No cal insistir en ('especial significacio d'aquest fet, que ha tingut amb posterioritat una
gran continuitat. El segon fet que vull destacar tingue Iloc en ocasio del Vuit' Congres, en
que aquestes trobades passaren a anomenar-se "de Metges i BiNi'gs de Llengua Catalana».
Aquest eixamplament del mare de les convocatories des de la medicina estricta a la medici-
na i la biologia, no en el sentit convencional que tenen avui dia aquestes dues professions,
sin6 en el molt mes ampli dels estudiants i professionals de ci'ncies de la vida i de la salut,
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ha estat una de les caracteristiques peculiars dels nostres Congressos, que s'ha consolidat de

forma molt forma a partir de la represa ]'any 1976.

La gran maltempsada de la guerra civil i de la dictadura franquista va produir un Ilarguissim

i fosc tune) de quaranta anys de silenci per als nostres Congressos. Finalment, I'anv 1976

hom els pogue emprendre de nou amb la celebraci6 del Dese Congres a la ciutat de Perpinva.

Amb aquest inoblidable «Congres de la represa,,, presidit pel recordat Josep Alsina i Bofill,

s'inicia la segona etapa dels nostres Congressos. A partir d'aleshores, i amb una periodicitat

de quatre anys, els Congressos han recorregut diverses seus dins de la geografia de la

nostra Ilengua (Reus, Benicassim, Andorra la Vella, Palma de Mallorca, Lleida). Ara, despres

de seixanta-sis anus d'absencia, Barcelona dona de nou acollida a un dels nostres Congressos.

En aquest any 2000, mitica cru'illa del canvi de mil-lenni, el Setze Congres es presenta a

Barcelona amb una forma adhesi6 a dues grans fidelitats. Quan el Comite Organitzador

inicia, ara fa mes de dos anus, les seves activitats, es planteja la necessitat de mantenir-se

fidel als sous fonaments i a les seves arrels, tot essent fidel, al mateix temps, a les inquietude,

als problemes i a les preguntes que ens plantegern els professionals de les ciencies de la

vida i de la salut en aquest tombant de segle.

Dins del primer nucli de fidelitats , cal destacar el referent a la Ilengua i a la cultura comu-

nes i al necessari enfortiment dels Iligams de la nostra identitat col•lectiva . Es trist que,

despres de mes de vint anus d'instaurades la democracia i les autonomies , encara haguem

de defensar aferrissadament principis tan obvis com el de la unitat de la nostra Ilengua o, per

exemple , el dret d'una universitat catalana a realitzar les avaluacions en la Ilengua prbpia. En

la Iinia d ' aquesta primera fidelitat dels nostres Congressos , el Comite Organitzador ha

procurat esperonar al maxim els professionals de les diferents terres de Ilengua catalana per

tal que totes hi estiguin representades . L'activa i entusiasta participaci6 de les entitats

organitzadores (Academia do Ciencies Mediques de Catalunva i de Balears , Societat Catala-

na do Biologia , Acci6 Cultural del Pais Valencia , Societat Andorrana de Ciencies i Universitat

de Valencia ) ha estat decisiva per a aconseguir aquesta fita.

La sensibilitat i identificaci6 dell nostres Congressos amb els problemes de la Ilengua i de

la seva normalitzacio es demostra, entre d'altres accions, amb la relaciO amb els nostres

diccionaris de medicina. El primer d'aquests diccionaris (Diccionari de Medicine, mes conegut

com "el Corachan,,) tingue el seu origen en el Sise Congres (Barcelona, 1930); en el Sete,

celebrat a Ciutat de Mallorca, se'n presenta el primer fascicle, i aparegue complet i relligat

en el Nove Congres celebrat a Perpinya ]'any 1936. Pel que fa al Diccionari Enciclojscdic de

Medicine, la primera edici6, dirigida per Oriol Casassas, es presenta l'anv 1988 en el Tretze

Congres celebrat a Andorra. Deena, dia 30 d'octubre, en el mare d'aquest Setze Congres,

tindrem la satisfacci6 de presentar la segona i renovada edici6 d'aquest Diccionari Enciclopidic

de Medicine, en un acte que tindra Iloc al Palau de la Generalitat de Catalunya.

Uns altres signes d'identitat dels nostres congressos, als quals tambe el Setze ha procurat

esser fidel, son els de la interdisciplinarietat, el de la participaci6 dell estudiants i el de

l'obertura dels tomes als aspectes socials, culturals i antropolegics. Quant al primer d'aquests

aspectes, el Congres, sortosament, compta amb una amplia representacio de diversos

professionals de les ciencies de la vida i de la salut (metges, biolegs, farmaceutics, psicaIegs,
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infermers). No dubtem yue aquesta diversitat permetra enriquir les conclusions del Congres

a traves del debat interdisciplinari. Per altra banda, afortunadament, i seguint una Ilarga

tradici6, la participaci6 dell estudiants sera molt nombrosa. Espero que, en una'laula Rodona

que ells han organitzat (-Ensenvament de la ciencia des de i'escola fins a la universitat»), s'hi

fara un debat profund i enriquidor i s'obtindran unes conclusions profitoses. El Comite

Organitzador tanibe han tingut molt en compte la forma de tractar les ponencies i l'elecci6

dels temes de debit i de retlexi6 - un altre dels signes d'identificaci6 dels nostres Congressos.

Les dues grans poncncies de quo consta aquest Congres estan dedicades a la reproducci6

humana i al cancer. El primer d'aquests tomes no havia estat mai tractat en els nostres

Congressos. No cal destacar ara la transcendoncia dels extraordinaris avencos cientifics

yue s'han produit en els 6ltims anus en el camp de la reproducciO assistida, ni tampoc la

importancia de les seves repercussions medicosocials, psicoliigiques, bioetiques i legals.

lots aquests aspectes seran debatuts en profunditat, sense oblidar tots cls complexos temes

relacionats amb la contracepciOO i els relatius a la discordant situaci6 de la reproducci6 hu-

mana segons el grau de desenvolupament economic i cultural en les diferents arees

geografiques. Mentre que en els paisos subdesenvolupats la natalitat segueix essent molt

elevada, en desacord amb les possibilitats economiques i educatives dels estats i de les

families, en els paisos desenvolupats, i molten especial en el nostre, el descens do la natalitat

ha arribat a nivells critics. L'acces massiu de la Bona al moll del treball i els canvis en els valors

socials, culturals i familiars, entre altres motius, han causat aquest preocupant fenomen que

obliga a realitzar un debat profund i a reflexionar per a identificar-ne les causes i intentar

modificar la tcndencia actual.

Quant al terra del cancer, fou objecte de debat a I'Onzc Congres, celebrat a Reus I'anv 1980.

Tanmateix, els grans avencos en el seu coneixement i tractament que s'han produit en at-11-Jests

vint ant's justifiquen amb escreix I'elecci6 d'aquesta poncncia per al Setzc Congres. Els

principal progres s'ha produit en 1'estudi de la carcinogcnesi, a travcs de les apassionants

trohalles en genctica i en biologia tumoral. La repercussi6 d'aquests aven4os en la terapeUtica

ha estat, pet-6, forca limitada fins ara, de manera que hi ha una certa sensaciO d'estancament

en la millora dell resultats del tractament, especialment en Cl camp dell tumors solids.

Aquest aspecte sera estudiat en detail en una Taula Rodona, que debatra el terra amb el

provocatiu titol de Progressem en el tractament del cancer?» Tots els aspectes basics,

epidemiologics i clinics, incloent-hi els psicosocials, seran estudiats i tractats en aquesta

extensa poncncia sobre el cancer. Corr sempre s'esdeve en medicina, i mentre esperem

l'obtenci6 i consolidaci6 de nous aven4os terapeutics, cal refor4ar al maxim els aspectes

preventius. No cal dir que entre les causes evitables figura en primer floc el tabaquisme.

L'augment de la incidcncia del cancer de pulm6 en les clones es tin trist tribut que comencem

a pagar, vinculat a I'arrelat habit de fumar en la joventut femenina.

Una altra faceta important del Setze CongrOs es la dell temes de debat i reflexie, una

altra constant dels nostres Congressos. En aquest aspecte, cl Comitc Organitzador ha procurat

ser sensible a les inquietuds, als problemes i a les preguntes que ens plantegem cls professionals

de Ies ciencies de la villa i de la salut en aquest tombant de segle. Aixi, diferents laules

Rodones debatran els temes: ,Adolescencia i sexualitat , 4--IS sistemes d'informacioi i el

ciberespai a Ies ciencies de la vida i de la salut» , « Economia i salut», "Salut al tombant del

segon miI•lennI, Practiques alternatives en medicina» i "Recursos humans en la recerca
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biomedica,,. Esperem que la documentada aportacio dels ponents i el fructifer debat

multidisciplinari pernietin que el Congres pugui donar respostes adequades a aquests

apassionants tenses del nostre temps.

L'organitzacici i posada en inarxa d'un Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana

exigeix un llarg i mantingut esforc col-lectiu. La realitzacio del Setze Congres que avui

inaugurem i Id publicacio del Llihre de ionencies han estat possihles gracies a la gran

dedicaciu dels membres del Comites Organitzador, Consultiu i Cientific i dels coordinadors

de ICS ponencies, i gracies a la responsabilitat i profess iona I i tat de ponents i conferenciants.

No semhla possible enumerar i fer palms en aquest moment I'agraiment a totes Ies persones

que han col-laborat activament en la posada en marxa del Congres, perm no seria just deixar

de citar I'extraordinaria dedicacio i eficacia de Joaquim Ramis, vicepresident primer, Josep

Reig, secretari general, Merce Fiqueras, secretaria d'actes, Josep M. Camarasa, secretari de

pubiicacions, Ricard Guerrero, president del Comite Cientific, i dels dos coordinadors de

ponencies, Pere Barri i Jordi Craven.

El Setxe Congres, de manera similar a edicions interiors, ha tingut ('honor d'esser afavorit

amh ci suport de les nostres institucions i de diverses entitats col-laboradores. Sense aquests

ajuts, Cl Congres no hauria estat possible. F.s ohligat manifestar publican-lent I'agraiment

del Comite Organitzador a totes Ies entitats yue han col-laborat amb el Congres, i molt

especialment cal agrair el gran suport deI nostre amfitrici d'avui, l'Ajuntament de Barcelo-

na, cone tambe el que hem rebut del Departament de Sanitat i Seguretat Social do la

Generalitat de Catalunva, de la Universitat de Barcelona i del Col.legi Oficial iii' Metges de

Barcelona.

Espero i desitjo yue aquest Setze Congres representi una nova fita en la Ilarga i fecunda

historia dels Congressos do Metges i Biolegs tie Llengua Catalana que permeti assolir

importants conclusions i onfortir, on el mare d'una llengua i cultura comunes, Ies relacions

interdisciplinaries tant des del punt de vista cientific con1 des del de Ies relacions personals

institurionals.

lie dit. Moltes gracies per la seva atencio.

A continuacici, Oriol Casassas pronuncia la conferencia inaugural del Congres (vegeu p. 35),

yue fou seguida de sengles parlaments per part del conseller de Sanitat i Seguretat Social de

la Generalitat de Catalunva i do I'alcalde de Barcelona.

DISCURS DEL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL DE LA

GENERALITAT DE CATALUNYA

Senvores, senvors. Bona tarda.

En primer floc , vull donar una afectuosa benvinguda a la ciutat de Barcelona i a Catalunva i

a totes i a tots els professionals i estudiants de Ies ciencies de la villa i de la salut , procedents

d'arreu dels paisos catalans , que s'han reunit amh motiu de la celebracio d'aquest Setzc
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Congres de Metges i BiOlegs de Llengua Catalana. Vull felicitar 1'entitat convocant, la Fundacib
Alsina i Bofill, i especialment les entitats organitzadores: ]'Academia de Ciencies Mediques
de Catalunva i de Balears, la Societat Catalana de Biologia, ]'Acci6 Cultural del Pais Valencia,
la Societat Andorrana de Ciencies i la Universitat de Valencia, per ]'organitzaci6 d'aquesta
trobada.

Aixi mateix, vull fer extensiva aquesta felicitaci6 a les entitats col•laboradores, institucions
i organitzacions col•legials i formatives, pel seu esfor4 i el seu suport, perque aquest Congres
esdevingui una vegada mes una realitat. Enguany celebrem la setzena edicib d'un Congres
que va inciar ]a seva trajectoria I'any 1913, a l'inici d'un segle que estem a punt d'exhaurir,
un seg]e en que I'evoluci6 social i politica ha estat espectacular, un segle que en el terrenv
de les ciencies de la salut ha estat marcat per una progressi6 continuada dels mitjans
terapeutics i assistencials, que han fet possible la millora sostinguda de la salut i la qualitat
de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes. Avui, vuitanta-set anus despres, tambe
inaugurem aquest Setze Congres just a l'inici d'un segle, d'un nou mil•lenni, a] bell mig
d'un periode de transicio cabdal per al conjunt de la societat i per a ]a sanitat.

Els canvis demografics tendents a un sobreenvelliment de la poblacio, els canvis socials,
I'extraordinari desenvolupament tecnol6gic, la universalitzaci6 de I'atencio sanitaria,
I'evolucio de les malalties cap a la cronicitat i la pluripatologia, el major gran d'informaci6

i d'opini6 de la poblacio i la major implicacio de les persones en els aspectes referents a la
seva prOpia salut, son alguns dels factors mes destacats que formen part d'aquesta gran

transici6 que han provocat, i provoquen, canvis en I'exercici de les professions relacionades

amb les ciencies de la salut i de la vida. Aquesta gran transici6 en els ambits demografics,

tecnologics i epidemiologics, es un fet que s'ha desenvolupat progresivament en aquestes
darreres decades, perO que a l'inici del nou mil-lenni pren una especial intensitat.

Estem doncs, a les portes del nou mil•lenni, a les portes de nous (i grans) avencos cientifics
i tecnologics, molts dels quals ja es pollen copsar dia a dia. Avencos que, sells clubte, ens

han de permetre afrontar amb garanties els reptes que aquesta gran transformacio suposa

per a la societat i per al sistema sanitari. Des del Primer Congres, hem viscut una serie de
canvis extraordinaris i d'avencos cientifics i tecnologics que apunten avui, a molt curt

termini, cap a la innovaci6, de la ma de les noves tecnologies de la infomaci6 i de Ia

comunicacio i dels espectaculars descobriments en genetica. En aquest sentit, la darrera

fita ha estat la consecucio del desxiframent del genoma huma, que permetra poder

desenvolupar noves armes terapeutiques per combatre malalties de les quals noes coneixia

l'origen genetic ni els mecanismes que les desencadenaven. Es evident, que els grans

avencos cientifics d'aquestes darreres decades han suposat canvis socials d'una gran

magnitud, que han obligat a revisar els plantejarnents inviduals i col-lectius entorn a

nombroses questions que afecten l'esser huma. L'actual progrCs de la medicina, (corn a
consequencia de la constant activitat investigadora) suscita grans esperances, alhora que
ocasiona tambC grans dilernes tant per a ('home comb com per als especialistes, ja siguin

metges, biolegs, cientifics, fil6sofs o juristes.

No es pot negar que els avencos cientifics, fruit de la investigacio i de la seva posada en

practica, tenen consequencies molt positives per a la salut de la poblaci6. Per adonar-nos-
en, nomes cal observar, entre altres molts indicadors, l'evoluci6 de I'esperanca de vida de
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les persones, que al Ilarg del segle xx ha experimentat un espectacular augment. Tanmateix,

al costat dels innegables efectes beneficiosos, sovint ens trobem tambe que determinate

aven4os de la ciencia comporten controversies de tipus tic i des de la perspectiva dels

drets i de la dignitat humana. L'exemple mes colpidor d'aquests darrers ant's ha estat, sens

dubte, la possibilitat de manipular cel•lules humanes.

Aquest i altres exemples, igualment controvertits, obliguen que tota la societat -si mho

permeten, pero, amb un protagonisme especial per part del col•lectiu dels professionals de

la salut- assumeixi la conveniencia de comptar amb criteris i mitjans adequats per afron-

tar aquestes noves situacions. Es del tot necessari aconseguir que aquests avencos arribin a

tothom, que no siguin un element de discriminacio. Hem de fer possible la socialitz_aci6 de

les naves tecnologies per tal que no deshumanitzin I'atencio sanitaria; cal que els aven4os

cientifics siguin respectuosos amb la dignitat i compatibles amb els drets humans de lee

persones; cal que l'evoluci6 tecnologica sigui tambc propera als ciutatadans. En aquest

sentit, tots tenim un important repte plantejat, el repte de seguir apostant il-lusionadament

per la humanitzacio de I'atenci6 sanitaria.

Avui mes que mai ens cal invertir en un model que vagi de la ma de l'atencio primaria, que

preservi una atencio fonamentada en la prevencio, en I'equilibri, en la personalitzaci6 i la

confianca, en la coordinacio amb tots els altres professionals, des de l'interes pel pacient, un
model centrat en les persones i els valors. Crec doncs, que hem de ser capacos de fer com-

patibles les grans expectatives que I'evolucio tecnol6gica ens ofereix amb la potenciacio de
I'atencio primaria, que ha de ser propera, humana i integral, i ha d'anar dirigida a la perso-

na, a la familia i a la comunitat.

D'altra banda, el desenvolupament i I'evolucio de la sanitat han estat possible,, gracies a la
constant evolucio i descobriment de nous metodes terapeutics, farmacologics i assistencials,

Pero tambe, i de forma cabdal, per la participacio i el compromis de generacions i generacions
d'homes i dones dedicats a la cura dell nostres ciutadans i ciutadanes. Ara, immersos en
aquest gran proces de transformacions, el compromis, la dedicacio, el sentit huma dels
professionals sanitaris esdeve un element clau per seguir avancant, per seguir oferint una
sanitat de qualitat, eficac i moderna, perm sobretot una sanitat humana i propera a la perso-
na. Tambe cal dir que els noun escenaris derivats d'aquesta progressk cientifica i tecnica

ens obliguen, a tots els professionals vinculats al man de la sanitat, a assumir nous reptes a
I'entorn de les nostres habilitats i competencies professionals. Tots plegats, necessariament,
ens hem d'habituar a les noves tecnologies, (a traves de la formacio continuada), per conti-
nuar oferint un servei de qualitat, especialitzat, mrs proper, mes eficient, garantint la
globalitat i continuitat de I'atenci6.

Per fer front a les necessitats d'aquest dema que es imminent, ens cal donar ara resposta als
importants reptes d'avui (i de dema), als neguits que a voltes ens desencoratgen i ens fan
perdre sobretot la il•lusio i els valors. Uns valors, els propis, els nostres, que han de seguir
presents i que, de ben segur, ens ajudaran a mantenir i reforcar la nostra identitat en I'actual
proces de globalitzaci6 al qual estem sotmesos.

Avui ens trobem en un estadi de la nostra hist6ria, col•lectiva i individual, marcat pels
canvis socials, culturals, tecnologies i economics rapids, intensos i profunds que derivaran
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amb molta seguretat en importants canvis'tics, morals i ideologies. La revolucio tecnologica,

incloent-hi la biotecnologia i, particularment, la informaci6, es el factor desencadenant

d "aquest proces historic. Amb la globalitzaci6 de la informacio, de I"economia, del comero

i dels moviments de capital, s'obren espais d'oportunitat completarnent nous, que permeten

initiatives transformadores de dimensions extraordinaries.

L'esdevenir del segle \\I ens demana una reflexio acurada sobre aquests i altres aspectes de

la globalitzacio. Cal subratllar les seves tendencies economiques, socials i culturals per

aconseguir dirigir-nos, amb encert, cap a propostes que propiciin situacions Ines justes,

mes democratiques, mes humanes, mes diverses i mes convenients per als ciutadans i

ciutadanes dels paisos catalans (i de la resta del Hain).

Els paisos catalans comprenen un territori amb una rica tradicio mil•lennaria d'ohertura al
nuin. Avui, nosaltres tambe ens trobem immersos dins d'aquest context internacional que

s'anomena glohalitzaci(). Davant d'aixo, com hem fet durant tots aquests anus d'exist'ncia,

hem de seguir desenvolupant el nostre taranna, el nostre estil propi d'entendre la societat,

l'economia i Ia cultura; hem de seguir sent capacos de continuar millorant en la capacitat de

generar sinergies, de generar compromisos i linies d'actuacio properes a les necessitats i als

interessos individuals i col•lectius dels nostres ciutadans i ciutadanes; en definitiva, hem de

ser capacos de seguir transformant, i evolucionant, cap a la consecucio de quotes mes altos

de benestar i de qualitat de vida.

Avui, totes i tots tenim aquesta gran oportunitat de seguir treballant i millorant, i ho hem

de far amb la niotivacio pels'xits assolits i amb la il-Iusio pel futur. Els encoratjo doncs, a

seguir, a continuar treballant sota criteris critics, honestos, professionalitzats, etics; sohretot,

els encoratjo a continuar treballant per aconseguir un futur mes huma i al servei de les

persones.

Grades pel seu esforc i pal seu compromis, grades per haver aconseguit un clima de

compromis col•lectiu entre cientifics de diverses i complementaries arees relatives a la salut

i a la vida, i grades per haver-ho fet mitjan4ant ]a nostra identitat comuna, mitjancant la
nostra Ilengua.

Moltes grades. Bona tarda.

I 'alcalde de Barcelona, Joan Clos, posy el contrapunt a aquesta primera sessio, tot comentant

la interessant i documentada conferencia inaugural oferta per Oriol Casassas. Desitja que

el record de les paraules d'August Pi i Sunver evocades pal conferenciant perdures en aquell

Saki de Cent -que fou recuperat per a la ciutat despres d'haver estat un magatzem durant

un temps. Elogia el repas historic fet per Oriol Casassas i comenta algunes de les cosec en

que li havia fet pensar la confercncia, relacionades amb la ciutat i la sanitat. I'arla als assistants

de Pere Felip Munnar, enginver salubrista i metge, amie d'alguns regidors, que al 1844-

1845 demand que s'enderroques la muralla de Barcelona perque creia que era perjudicial

per a la salut ciutadana. Cal tenir en compte que en aquella epoca vivien en el reciente

emmurallat que ara es Ciutat Vella unes 250.000 persones (ara n'hi viuen unes 75.000 i
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encara son massa). Evoca tambe la figura d'Ildefons Cerda, engineer preocupat per les

condicions higieniques de la ciutat i dissenyador de 1'Eixample, que era la materialitzacioi

del seu somni en relacio a l'espai que creia necessari per als ciutadans. Comenta tamhe la

tasca data a terme pel Dr. Robert all 899, quan va ser designat alcalde per a un curt periode,

durant el qual, peru, va fer dues cosec que han fet que la seva mern6ria hagi perdurat. per

una panda, va lograr el sanejament del cons ciutada, on hi havia 40.000 morts que ,anaven

a votan'; aixi va causar canvis en les seguents eleccions. per una altra, va lograr el tancament

de caixes. Evoca les figures de Turr6, Dominguez, Gonzalez, Duran Reveals i d'altres que

varen mostrar I'estima pcI seu pais i pels seus ciutadans i ciutadanes. En Lill epoca en que CI

pais es trohava aillat de la resta d'Europa, els noucentistes catalans feren un est.for4 per

escurcar la distancia que, en molts camps, i principalment el cientific, ens separava d'Europa

i dels Estats Units.

L'alcalde de Barcelona expresso el seu desig que mai noes repeteixin els anvs de tristor, que

el pais no perdi el tren del desenvolupamentcientific i tecnologic; i que la ciutat de Barcelo-

na sapiga adaptarse als reptes socials de cada moment.

Finalment, 1'Excm. Sr. Joan Clos declara inaugurat el Setze Congres de Metges i BiOlegs de

Llengua Catalana i es clogue la sessio.




