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DICCIONARI ENCICLOPEDIC DE MEDICINA
Presentacio de la segona edicio

I'll dia 29 d'octubre de 2000 tingue hoc, en el Palau de la Generalitat de Catalunva, la presentacio

oficial de la segona edicio del Diccionari Enciclopi'dic de Mtdicina, publicat per la Fundacio

Enciclopedia Catalana. L'acte fou presidit per l'Honorable Sr. Eduard Rius, Conseller de Sanitat

i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunva, que obri la sessio donant la benvinguda als

congressistes i altres amics presents en l'acte. En primer lloc cedi la paraula a Joaquim Ramis,

president de l'Academia de Ciencies Mediques de Catalunva i de Balears i coordinador,

juntament amb Marius Foz i Eduard Llaurado, d'aquesta segona edicio.

PARLAMENT DE JOAQUIM RAMIS

Honorable Conseller de Sanitat i Seguretat Social, president de la Reial Academia de Medi-

cina de Catalunya, president del Setze Congres de Metges i Biolegs de Llengua Catalana,

amigues i amics,

El fet de l'aparicio d'una nova edicio del Diccionari enciclopedic de ntedicina sempre ha de ser

un motiu d'orgull i de satisfaccio. Es indicatiu que la nostra ciencia i la nostra Llengua

continuen i avancen pel bon cami. Sense voler fer una historia exhaustiva dels diccionaris

de medicina a casa nostra, permeteu-me uns minuts per glossar la relacio entre l'interes en

el perfeccionament del Ilenguatge medic i els Congresses de Metges i Biolegs de Llengua

Catalana.

En Les primeres decades del segle xx, I'adaptacio de mots cientifics foranis a I'idioma propi

produi problemes als metges de l'epoca. Per aquest motiu, l'any 1930, en el curs del Sise

Congres de Metges de Llengua Catalana, celebrat a Barcelona, nasque la iniciativa de pu-

blicar un diccionari de medicina, el primer fascicle del qual fou presentat en el seguent

Congres, celebrat a Ciutat de Mallorca el 1932. El 1936, coincidint amb el Nove Congres,

celebrat a Perpinya, aparegue complet i relligat. Redactat per un extens equip de bidlegs i

linguistes, arriba a bon terme gracies a la generositat de Manuel Corachan i a la tenacitat i

competencia de Jaume Valero i Ribes.

L'aparici6 del Diccionari complet i relligat coincidf amb 1'inici de la guerra civil que durant

tres anys impedi una vida normal, i a la vegada feu impossible la distribucio de la majoria

dels exemplars del Diccionari, que restaren dipositats en el soterrani del Casal del Metge, a

Barcelona. Finida la guerra, el pats pati la repressio cultural de tot alto que representava una
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identitat propia, amb la prohibicio absoluta de qualsevol manifestacio, edicio o distribucio

que fos en Ilengua catalana. Els exemplars del Diccionnri continuaren en el mateix soterrani,

exposats a Ies humitats i at natural envelliment Jets conceptes cientifics. Al mateix temps, no

es veia cap sortida a I'estudi i proposta, per a futures edicions, de neologismes o manlleus

necessaris a consequencia de les novetats biologiques i cientifiques en general.

El temps, el descuit i la repressio cultural malmeteren bona part dels volums. Tanmateix,

un nombre considerable d'exemplars es distribui individualment a metges sabedors del

tresor amagat en els soterranis del Casal, i gracies a un fidel i sensible administratiu.

Evidentment, la distribuci6 es feu ben secretament, amb els Ilibres ben embolicats en paper,

que no fos possible endevinar el contingut Jets paquets que sortien de I'edifici.

Durant la Ilarga nit de la dictadura, en la impossibilitat de refer I'envellit Diccionnri Corachan,

i de fer-ne una nova publicaci6, s'anaren succeint una serie d'actes que feien palesa la

necessitat d'actualitzar els termer medics i d'introduir-hi els neologismes pertinents. Aixi,

a ]'Academia de Ciencies Mediques de Catalunva i de Balears, el desembre de 1971, durant

la presidencia del Professor Josep Laporte, s'organitza una taula rodona sobre I'us del catala

a la literatura medica, que fou motiu d'iniciar els treballs per a la confeccioi d'un Vocabulari

Mi'dic. L'estiu de 1973, a la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada de Conflent, tingue floc

una taula rodona que versa sobre (,El catala, Ilenguatge d'expressio cientifica ', a la qual

posteriorment s'hi adheriren uns centenars de signatures de cientifics d'arreu lets paisos

de parla catalana. Mes endavant s'editaren uns fulls lexicografics multicopiats, que contenien

neologismes, consequencia de novetats cientifiques, i altres mots que presentaven diferents

dificultats ortografiques; fulls que es repartien a ma entre un limitat nombre d'interessats.

Malgrat els problemes de la repressi6, ]'Academia prepara i aconsegui editar el Vocabulari

Medic ]'any 1974, en que hi hague una presentaci6 del professor Josep Laporte i un portic

del recordat Josep Alsina i Bofill, aleshores president de I'Academia. Aquest Vocnhrrlari Medic

fou reeditat i ampliat en dues ocasions: els anus 1979 i 1989, gracies als canvis socials i

politics que se',ucceiren a partir de la transici6 democratica de casa nostra.

Sempre s'ha dit, perm, que una Ilengua no es una peca de museu ; no pot quedar estancada

en un moment historic , sin6 que es una realitat viva, que incorpora constantment recursos

linguistics nous que no s'han de ter ni contra I'estructura i el Beni de la Ilengua , ni arraconant

recursos de que disposa , ni tampoc at marge de l'autoritat corresponent. L'intercanvi de

mots esdeve inel-ludible a causa del veinatge d'altres arees linguistiques i de la introduccio

de noves tecniques biologiques i mediques de diagnostic i de tractament . Per tant , la Ilengua

ha d'esser oberta als manlleus, per6 la incorporaciO d'aquests manlleus ha de sotmetre's a

unes normes i a I'autoritat competent . Es plenarnent justificable una incorporaci6 quan

aquell mot no es posseeix en la Ilengua propia, perO no es pot admetre la introduccio d'una

paraula forana quan se ' n posseeix una d ' equivalent en I'idioma propi.

Tanmateix, els fulls lexicografics o un simple Vocabulari no eren suficients corn a substituts

de I'envellit Dicciorruri Corachan. 11'anv 1981, per encarrec de I'Academia de Ciencies

Mediques de Catalunva i de Balears, s'iniciaren els treballs per a la redacci6 d'un nou

Diccionnri. Durant la decada de 1980, un nombr6s grup de metges, farmaceutics i bi6legs, i

un limitat consell de redaccio encapcalat per Oriol Casassas, dugueren a terme un treball

molt ampli, que ompli el buit existent en la nostra literatura medica des de I'edicio de
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I'antic Diccioniri rh' Mtiicina de Manuel Corachan . Fou presentat el 1988 en el Tretze Congres

de Metges i Biolegs de Llengua Catalana , a Andorra , i dos anvs mes tard se'n feu la

presentacici Oficial en el Salo de Sant Jordi d' aquest Palau de la Generalitat.

Sempre s'ha dit quo un diccionari no es mat complet. Per mes que s'intenti ter perfecto, o fins

i tot encara que en el moment de la seva presentacici no es trobi cap esmena a ter-hi, el pas del

temps el fa incomplet. Fian passat deu anvs des yue s'acaba la redaccio de la primera edicici

del nostre Diciwnari Encicloludic de Medicina, i igual clue passa anib el Corachan, a mes d'haver-

sc'n esgotat ('edicici, ha quedat envellit en alguns conceptes, han aparegut nous Tarmacs, noves

tecniques i neologismes per la gran rapidesa amb quo avui dia es desenvolupen els Woos

descobriments cientifics. Tot aixo, i les noves normes ortografiques aprovades per 1'Institut

d'Estudis Catalans, ha obligat a revisar-ne la primera edicici en la seva totalitat.

I es aquest Cl motiu que avui, en el si del Setze Congres de Metges i Biolegs, ens reuneix per a

la presentacici de la segona edicio del nostre Diccionari. Com en la primera, en aquesta segona

edicio els col-laboradors han estat molt nombrosos. Els seus noms els trobareu en els credits

del Diccimiari. Llegir-ne la Ilista seria Ilarg i reiteratiu, perm us podem assegurar que hi han

posat esforc, dedicacio i treball, i ho han fet amb un gran sentit de col•laboracio i d'estimacio a

('Academia, a la Ilengua i al pais. La justicia, pero, m'obliga a agrair especialment als companvs

coordinadors, I'I.duard Llaurado i Miret pel gran nombre d'hores clue hi ha dedicat i pel

seu [)on c riteri in un anipli camp d'especialitats, i I'amic Marius Foz i Sala, pels seus consells

i col-laboracici constant. I tampoc podem oblidar les constants inquietuds de Ricard Guerre-

ro i de Merce Piqueras, com tambe cl treball de secretaria desenvolupat per Betty Alsina i

Keith, la correccio i consell linguistic de Josep Torras i Rodergas, la intensa dedicacio de

Clara Ametller i Merce Robert i ultimament de Montserrat Torras, a mes de 1'ajut informatic

d'Assumpta Bachs, i sobretot I'estimul, la paciencia i la cura de I'edicio de Marc Sagrista i

Artigas. I si hem citat I'esforc dels companvs quo han fet possible el seu contingut, tampoc

no podem oblidar que I'edicio s'ha pogut financar gracies a I'altruisme d'alguncs entitats:

els I)epartaments de Cultura i de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunva,

els Col-legis de Metges i de Farmaceutics de Catalunva, la Fundacio Enciclopedia Catalina,

la Fundacie Airtel, i tanibe la nostra Academia, quo a mes d'una col-laboracio economica

considerable, hi ha posit tota la infraestructura administrativa.

Aquesta presentacici noes pot acabar amb el parlament d'allo quo es o yue ha representat el

nostre I)ut tenari convencional. Aquesta segona edicici es presenta tambc en suport magnetic

introduit a Internet per a tots els interessats en la ciencia medica i en la nostra parla. I is

yue, en moltes ocasions, el nostre pais ha demostrat tenir imaginacio i saber adaptar-se a

Ics novctats i a It's possibilitats tecniques que es van desenvolupant. En poques paraules,

hem sabot ser pioners de diferents activitats i projectes. AIs quatre anvs d'editar-se'n la

primera t'diciti, es va completar amb I'edicio d'un disc eompacte el qual, a mes de la consul-

ta dcls mots pt'l seu ordre alfabetict, permetia consultar-ne Ies definicions mitjan4ant

d'hipcrtevt, cs a dir, cerrant cis mots a partir de les equivalencies en angles, alemany, castella,

frances o Italia, del diccionari; cercar un determinat simptoma en diferents entrades, a fi de

constatar Ies diferents malalties quo cren portadores d'aquell simptoma, etc. Creiem quo

fou Cl primer CD-ROM del pais i de 1'estat, dedicatexclusivament a un diccionari de ciencies

mcdiques. I en aquesta segona edicici del Diccionari s'ha fet un pas mes enlla: tot ell es

introduit a internet, quo es podra consultar a traves del web de I'Academia i del web
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d' Enciclopedia Catalana, que n'es l'entitat ed itora. Creiem, per tant, que per primera vegada

un diccionari de inedicina en un Llengua roman ica - i en catala- es podra consultar a

traves d'aquesta via d'inlorinaci6.

No voldriern caure en un fals cofoYsme, pero creiern que tambc es just recordar yue foren

membres de ('Academia de Ciencies Mediques de Catalunya i de Balears i de la Societat

Catalana de Biologia, que proposaren aquesta possibilitat a la Fundacio Enciclopedia Cata-

lana, que gentilment ho ha portat a terme. A I'empresa editora i a les persones que hi treballen,

agraim I'esforc i la dedicacio que hi han posat.

Aqui podria acabar la ineva presentacio, pero vull dedicar uns minuts a la Llengua en yue

s'ha escrit el Dicciwlnri Liiiiclnp' dii de M.'dicnia , que es la que agermana les persones que

participem en aquest Congres. Creiern que la Llengua es ('element mcs important dels

constituents materials d'una nacio ; no sols coin a element d ' identitat o coin a manera de ser

i de vivre , sino tambe corn a mitja per a cornunicar idees i sentiments . Si es la Ilengua la que

teixeix I ' esperit del poble o es el poble el qui determina 1'esperit de la Ilengua es una questio

que ha ocasionat Ilargs debats. Podem admetre, pero, que els dos factors s'interrelacionen i

s'influcixen mutuament; podriern dir que a un poble sense Ilengua li maraca .1110 LILIC el

caracteritza coin a poble . Mitjancant la Ilengua, ens cornuniquem , i per ella som el clue sour:

un determinat poble. En definitiva , es el mitja per expressar-nos i l ' eina que ens fa coin

som. I si es aixi , el fet de mantenir la Ilengua es una exigencia de justicia i es un dels objectius

prioritaris a tenir en compte i a preservar . August Pi i Sunyer, l'anv 1930, en aquesta mateixa

casa , i en el discurs inaugural del Sise Congres de Metges de Llengua Catalana diguc:
.......noes possible anihilar un poble ni una cultura quan aquest poble en to plena consciOncia

i aquesta cultura s'entronca alhora amb les profundes arrels de la terra i amb la cultura de
tot arreu .» Els Congressos i els seus patrocinadors son hen conscients d'aquesta afirmaci6.

La supervivOncia d'una Llengua exigeix una situacio institucional i social que determinin la

necessitat del seu coneixernent en el seu territori; que sigui I'idioma de les institucions, dels

mitjans de comunicacio, de les organitzacions publiques i privades, etc. I que el seu

coneixement sigui necessari vol dir que no es pugui viure amb normalitat en el territori

sense saber-la. I una Ilengua no es pot considerar normalitzada si els que 1'empren no la

parlen ni I'escriuen correctament. Per a la normalitzaci6 linguistica es necessaria una lleialtat

a la Ilengua, una voluntat de sentir que es pertany a una nacio i a la seva iiengua, coin

tambO cal tenir consciencia de les normes i esser-ne fidels. Les dificultats per a la

norinalitzacio d'una Ilengua minoritaria coin el catala son considerables, pero no impossibles

de superar. El deteriorament de la Ilengua fou lent, i tainbe ho sera el seu redrecament, ja

que tot canvi en profunditat opera amb lentitud. Hem d'esser-ne conscients i no desani-

mar-nos per I'extensio de la tasca.

Acabo amb una cita del recordat Jaurne Vicens Vives. Digue:...... el primer ressort de la

psicologia catalana no es la rao coin els francesos, la metafisica coin els alemanys, I'empirisme

coin els anglesos, la intel-ligencia o la sagacitat corn els italians; o Ia mistica coin els castellans.

A Catalunya el mobil primari es la voluntat d'esser.»

1 coin que la Ilengua es viva , espero i desitjo que en un futur proper ens tornarem a trobar

en la presentacio d'una nova edicio del Diccionari Enciclopdic de Medicina, consequencia,
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per una part, de I'aven4 de les ciencies i, per una altra, de la vitalitat de la nostra parla i del

nostre pats.

A continuacici Cl conseller cedi la paraula a Marc Sagrista, d'Enciclopedia Catalana, el qual

conlenta la incorporaci6 a Internet del Diccionari Enciclopedic de Medicina, la qual cosa en

facilitara I'acces des de qualsevol floc, i explica com fer-ne la cerca de les entractes des del

web de I'ACMCB i des del mateix web d'Enciclopedia Catalana.

Despres, el consellercedi la paraula a Miquel Bruguera, president del Col•legi Oficial de Metges

de Barcelona, que expressa la seva satisfaccio per participar en la celebraci6 d'un fet tan destacat

('0111 la presentaciei d'ayuesta nova edici6 del Diccionari, senval que la prinlera s'havia exhaurit.

Digue hue era un orgull per al Col-legi que representava haver contribuit a la realitzaci6 d'una

obra que era tan necessaria per als professionals de la nedicina. Abans de la publicaci() del DFM,

ens metges parlaven ('nUr ells en catala, pert) la seva comunicacio escrita i les histories Inediyues

les feien habitualinent en castella. El DEM ha fet possible el coneixenlent de Ia terminologia

nledica en la nostra Ilengua i, tot i la gran difusi6 que ha tingut la seva primera edici6, expressa

el sec desig yue la segona ediciei n'obtingui encara mes i arribi a una gran nlajoria dell professionals

de les ciencies de la vida i de la salut de Ies terres de parla catalana.

"lilt seguit, el conseller Bona la paraula a Marius Foz, president del Setze Congres.

PARLAMENT DE MARIUS FOZ

I lonorahle conseller de Sanitat i Seguretat Social, autoritats, congressistes, senvores, senvors,

annie ' tots:

Ara fa dotre anu, en el mare del Tretze Congres de Metges i Biulegs de Llengua Catalana
celebrat a Andorra la Vella, vaig tenir I'honor, en la meva condicio de president de ('Academia
de Cienc ies Mi'diques Lie Catalunva i de Balears, de presidir I'acte de presentacio de la

prinicra edicio del Diccionari Errciclopcdic de Mcdicina. M'es Brat, avui, rerordar alguna de
Ies paraules que vaig pronunciar en aquella ocasi6. Aixi, deia: ,Acluesta tasca nomms ha
estat possible gracies a I'entusiasnu', la tenacitat i 1'extraordinaria competencia dell sews
actors. Cal citar entre ells Josep Alsina i Bofill, permanent exemple per a tots nosaltres de
fidelitat al nostre Pais, a la seva Ilengua i a la seva cultura; Jaurne Franci, infatigable en la
seva tasca i eficacissim en1la4 amb el necessari ruin de la informatica per a I'elaboracio del
Diccionari; Eduard Llaurad6, eminent cirurgia, que seguint l'exemple dell grans mestres
corn Gimbernat, ha aportat la seva notabilissima competencia en ens camps de la cirurgia i

de I'anatomia; Joaquim Ramis i Coris, exemplar, com sernpre, en la seva permanent

disponibilitat en Ies tasques de servei al nustre Pais, i tambe, molt especial ment, hem de
citar el director del Diccw,,ari, Oriol Casassas. La seva extraordinaria competencia en el
tema de la Ilengua, la seva tenacitat, la seva dedicacio, i el rigor cientific emprat en tots i

coda un dens aspertes del Diccionari constitueixen un autentic aval de la qualitat final de la
puhlicacio.» I acabava el meu parlament amb aquestes paraules: «... cal destacar yue aquest
Plccionari no es norm's tin diccionari medic en catala, sin6 un Diccionari Encicloprdic do M(di-
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cola que s'edita a Catalunya, i per tant en catala, que aporta solucions cientifiques per a Ia

Ilengua cientifico-medica, les quals donen a 1'obra l'autentica categoria d'un diccionari

normatiu. Desitjo i confio que aquesta tan esperada publicacio del Diccionnri Errciclopedic de

Medicbm representi per a tots nosaltres la possessio d'una eina diaria de treball que serveixi

per a la consecucio d'una rapida i plena normalitzacio de ]a Ilengua catalana en I'ambit de

les ciencies mediques.

Ara, dotze ant's despres, es pot afirmar que aquest desig nomes s'ha complert parcialment.

Encara ens queda molt cami a recorrer per obtenir la plena normalitzacio de ]a nostra Ilengua

en el camp de les ciencies de la vida i de la salut. Estic segur que aquesta segona edicio del

Diciionari, renovat i posat al dia, ha de representar una eina indispensable per a tots nosaltres

en ayuest obligat i esperancat cami cap a la plena normalitzacio de la Ilengua en el nostre

ambit professional.

Per a mi, is molt emotiu i gratificant que em pertoqui, aquest cop com a president del Setze

Congres, pronunciar aquestes paraules en I'acte de presentacio de la segona edicio del

Diccionari Enciclopidic de Mrdicino. Cal precisar que la celebracio d'aquest acte en el mare

d'un dels nostres Congressos de Metges i Biblegs no depen, tan sols, d'una afortunada

coincidencia cronologica, sino sobretot de la Ilarga i fecunda trajecturia de fidelitat d'aquests

congressos a la Ilengua i a la cultura comunes.

No em pertoca a mi, despres de les exposicions dels qui rn'han precedit en I'us de la paraula,

comentar aspectes relatius al contingut del Diccionari o a la dificil, complexa i prolongada

etapa de la seva elaboracio. L'amic Joaquim Ramis ha destacat en el seu parlament alguna

de les aportacions personals que han fet possible l'elaboracio d'aquesta segona edicio del

Dicciowrri Liuiclopedic dr Mrdicina. Jo en vull destacar, peril, una altra que ha estat

absolutament fonamental. A causa de l'atzar de I'ordenacib alfabetica de I'inicial del pri-

mer cognom, Joaquim Ramis figura en tercer lloc entre els qui constem corn a coordinadors

d'aquesta segona edicio. Puc assegurar-vos, en canvi, que ell sempre ha estat en primer Iloc

quant a la seva dedicacio, tenacitat, competencia i disponibilitat. Desitjo revelar, aqui, una

recent anecdota, petita quant a la seva materialitat, Peru important peI que fa referencia al

repte i continuitat del Diccionari. Abans d'iniciar una de les ultimes reunions del Comite

Organitzador del Setze Congres vaig trohar I'amic Ramis assegut escrivint unes notes. Vaig

pensar yue estava Pent alguna anotacio relativa al Congres... Doncs no; em digue: ,estic

recollint alguns suggeriments i anotant algunes omissions yue caldra tenir en compte per a

]a tercera edicio del Diccionnri,,. Admirable actitud i tenacitat, que jo exposo publicament

com a exemple per a tots. La confeccio i actualitzaci6 d'un diccionari no pot aturar-se mai,

i menvs si es de terminologia cientifica. El futur del Diccionari Enciclopedic de Medicina depen

de tots nosaltres, d'una gran perseverancia i il•lusi6 collectives, i tambe del suport d'un

necessari canvi generacional.

Desitjo agrair el gran esforc de tots i cadascun dels col-laboradors en les tasques de la confeccio

d'aquesta segona edicio del Diccionan. I tambe em plau manifestar el meu agrafment a les

institucions que han facilitat el mecenatge per a dur a terme aquesta empresa. Molt especialment

desitjo agrair al Conseller de Sanitat i Seguretat Social, Eduard Rius, Cl seu suport al Setze

Congres i a la segona ediciO del Dicciorrnri, i la seva gentilesa en donar tota Mena Lie facilitats

per acollir aquest acte de presentacio en el Palau de la Generalitat de Catalunya.

Moltes gracies.



Finalment, el conseller de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunva, procedir

a la cloenada del acte amb les seguents paraules:

I'ARLAMENT DE L'HONORABLE SR. EDUARD RIUS

,,envores, senvors. Bona nit. Is per a nil Lill gran honor, cum a conseller de Sanitat i Seguretat

Social del Govern de Catalunva, haver acollit on aquesta casa les autoritats presents, els
representants d'Enciclopedia Catalana i totes i tots els professionals que estan reunits aquests

dies a Barcelona per a celebrar-hi el Setze CongrOs de Metges i Biolegs de Llengua Catalina.

No cal dir que, per al Departament de Sanitat i Seguretat Social i per al Govern de la

Generalitat, es molt important que Barcelona, una ciutat de gran tradici6 hist6rica i oberta

a la modernitat, i Catalunva, un pais amb un gran esperit emprenedor i din<unic i amb una
gran tradic i6 sanitaria, siguin la seu d'aquest important Congres. Avui, on cI mare d'aquest
Congres, he tingut tambe la satisfacci6 de presentar la segona edicio del L)iccirniriri cm iclopt' Lic

rhe niedu ino. I hem tingut el goig tie fer-ho on un espai de llarga i profunda tradicio catalana,

till espai tan solemne i emblematic com es el Palau de la Generalitat, seu del Govern de
Catalunva. Aquest edifici, amb mes de 500 anus d'histiria, s'ha anatconstruint, a I'igual que

la nostra identitat, al Ilarg de molts anus, i la seva evoluci6 arquitectonica sintetitza la propia
historia de Catalunva I del seu poble. Una histOria aquesta, comuna a la de tots els pobles de
parla catalana, fil conductor i aglutinador d'aquest Congres. Una histbria que es Cl fruit de
I'esfor4 de la societat civil, i el resultat del trehall de molts homes i moltes Bones que han
Iluitat per al ple reconeixement dels drets i les Ilibertats dell paisos catalans.

Catalunva gaudeix actualment d'un model propi de societat, oberta i integradora, i ha
desenvolupat, i to per a desenvolupar, unes potencialitats que la diferencien i la fan unica:
Cl seu model sanitari, la seva economia i la seva cultura son una bona mostra d'aquesta
iniciativa i de ('esperit emprenedor dels seus ciutadans i ciutadanes, un esperit que no
coneix el defalliment, que es incansable, dinamic, flexible i permeable a tot ,1116 que I'evolucioi
i of progres poden oferir de positiu.

Catalunva, doncs, durant la seva histbria ha estat responent a tots els reptes politics i socials

quo Ii han sorgit. Reptes positius i negatius que han estat els revulsius que Phan fet creixer
i progressar. I en aquest sentit ha estat especialment important la recuperaci6 paulatina de
la nostra cultura, de les nostres tradicions, de la nostra Ilengua, elements clan que ens
permeten seguir mantenint els nostres referents ancestrals, i la nostra identitat comuna. Es
evident (]Lie la institucio que avui on,, ha fet aplegar aqul, Enciclopedia Catalana, es I'exemple
d'una llarga i dilatada traject6ria per al manteniment de la nostra identitat i la nostra cultu-
ra. La seva activitat, orientada a difondre entre la poblacio bens culturals on catala, ha tot
possible crear i estinuilar l'estima i l'interes individual i col-lectiu enviers la nostra Ilengua.
Des d'aqui, doncs, agraeixo profundament la gran tasca que Enciclopedia Catalana ha
desenvolupat durant tots aquests anus al servei de la nostra Ilengua, i al servei de Catalunva
(i, si em permeten, els encoratjo que segueixin la tasca endegada fa molts anus, mantenint
els principis orientadors que la caracteritzen). Es evident que avui podern afirmar que,
sense haver-se arribat a la plena normalitzacio, una evoluci6 coin la que s'ha produYt amb
la llengua tambe s'ha donat en altres ambits corn Cl cultural, el politic, l'econimiic, el social
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o el sanitari. En laniliit de 1'atencio sanitaria, Pevolucio i la progressio tecnica i cientifica ha

estat melt significativa. En aquest camp i en les darreres decades, alguns descobriments

terapeutics i assistencials han estat extraordinaris i impensables no fa nx^lt de temps, rom

son la possibilitat de ameixer el mapa genetic de 1'esser hunr^, i de poder guarir mitjantiant

la genetica malalties fins i tot abans de la seva manifestacio. Son aven^os que s'han tradu^it

en un augment de I'esperan^a de villa de la poblacio, i en una millora de la seva yualitat de

villa.

I li ha, perm, alguns fachrrs yue han incidit de manes especialment important en el firrenv

sanitari: son les trasformaciuns que s'han donat, i que s'estan donant, en I ambit de les

tecnologies mlacionades amb el tractament i la difusio de la informacio. A CatalunVa, grades

a Pesforti de tots els agents del sector sanitari, s'ha incentivat (i potenciat) la incorporacio

d'aquestes noves tecnologies de la informacio i de la comunicacio en Pambit sanitari. Una

incorporacio vital per al desenvolupament del pmpi sistema, per a la millora de la formacio

dels professionals sanitaris, per a la millora d'aspectes ccnn ara la capacitat de gestic dels

nostres recursos o el nivell tecnologic. En definitiva, per a la millora de la yualitat i de

Pefedivitat de les prestacions yue diariament oferim als rnistres ciutuians i ciutadanes.

Sens dubte, aquesta aposta per les noves tecnologies es un fet compartit amb la institucio

que avui ha presentat la segona edicio del Diicinn^^ri EriciclnE^i°^^ii de M^•^^iiir^n, Enciclopedia

Catalana. El fet yue aquesta segona edicio disposi de suport infornrrtic a traves d'Internet

es, sense cap mena de dulite, un aspecte cabdal no nomes per a la propia difusio de I'obra,

lino tambe pt•r les grans expectatives que aixb suposa. La possiblitat d'accedir, de forma

rapida, a la informacio desitjada durant les vint-i-quatre hores del dia fa, entre d'altres

aspectes, yue avui dia Internet sigui un mitja necessari i util per aconseguir la maxima

difusio de qualsevol tipus de contingut i yue esdevingui (per la seva especial configuracio)

un mare inigualable per aconseguir un flux informaciu constant.

Es evident, doncs, que la decisio d'Enciclopedia Catalana de posar en xarxa aquesta segona

edicio del Diccionnri En^^i^lopedic de Medicina ha estat molt positiva . Gee que una vegada

mes Enciclopedia Catalana ha respost, com ho ha fet sempre al llarg de la seva trajectoria,

als Woos reptes i a les noves necessitats de la societat Catalana amtemporania. 1 ho ha fet,

com sempre , des de la voluntat de servei al pail que sempre ha caracteritzat ( a seva actuacio.

Grades doncs , Enciclopedia Catalana , per tota aquesta dedicaci6 i tot aquest esfor^.

Vull expressar el meu agraiment tambe a totes les persones i institucions que han fet possible

la segona edicio d'aquest Diccionnri Encidopcdic de Medicina, als autors, als editors, a les

institucions academiyues: grades per la seva col•laboracio, grades per haver contribuit una

vegada mes yue aquesta Obra esdevingui un element cabdal en el proces de recuperuio

plena de la llengua Catalana i de reconstruccib nacional en que tots estem a^mpronu^sos.

Mopes grades. Bona nit.

A amtinuacio, tingue lloc una recepcio oferta als congressistes per la Generalitat de C:atalunva,

durant la goal saferi un sopar fred.
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