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SESSIO PLENARIA ADMINISTRATIVA

La Srs,iu ronu^n^a .^ Its -} dr la tardy ^lrl ^1ia _^ I d'ui tuber de ^ll(lU, a la Sala d'Aclr^ ^1r Li

Casa de Cun^^alrscencia de I'Eluspital dr la Sang Crru i Sant I'au dr Barcelona. La mesa

presidrncial esta intrgrada per les seguents persones: Marius Foz, president dr la Cumissi^i

(lrganitzadura del Srtze Congres; Ricard Guerrero, president de la Fundari^i Alsina i Bafill

i president del Cumite Cientific del Congres; Joayuim Ramis, vicepresident per I'Aruiemia

dr Ciencirs Mi^diyues dr Catalunva i de Balears; Josrp Rrig, secretari del Congres; i Jordi

Marso, tresorer del Congres.

Marius Foz, president dcl Setze Congres, obre la sessici saludant els assistcnts i agraint-lus

la sc^^a presencia, i d^ina la paraula al secretari.

INEORMIi DEL SECRETARI

I^J Sri rrtari, ^u^rp I:rig, ^^frrri^ ^ilhunr^ ^iadr^ >^^brc rl C ^mgrr>: Icy >ru^ dr I^^. ^litrrrnt^

sessions, el number i urigrn drls inscrits, acti^-itats cientifiyurs yue s'hi han dot a trrme,

ac trs socials, etc. La major part de les sessions del Setze Congres han tingut lloc a la Facultat

de Biologic de Ia Univrrsitat de Barcelona. D'altres s'han fet a la Facultat dr Farmacia dr la

matrixa Universitat; ambdues facultats sum contigues, la yual cosy ha permes fee-hi acti^^itats

srguidrs en Puna i Paltry. I I'Assemblca, la confrrencia de clausura i la rlurnda del Gmgres

rs tan rn ayuesta magnifica sala d'Actes de ('Hospital de la Santa Crru i Sant Pau. El Hunt

bee total d'inscrits ha estat de 440. Cal destacar Pelevada participacio d'estudiants, yue,

amb lU^ inscriptions, scin prop d'una yuarta part dels congressistes. Tut i yue hi ha

rrpresrntants de les diferents terres de parla catalana, la majoria d'inscripcions spin dr Its

cumaryues barcclunines. L'origen dell assistcnts es vcura rrflrrtit rn la rclaci^i dr

congressistes yue es publicara en el Llibre d'Actes. Cumenta alguns aspectrs del programa

cientific i dels actes socials i anim^ els assistcnts yue participin en el turn ubert de pregun-

tes i suggrrimrnts per tal yue Its se^^es apurtacions rs tinguin en annpte en la preparacici

del segucnt Congres.

COMENTARI DEL PRESIDENT

Abans de passar la paraula al tresorrr, Marius Foz vol afegir un comrntari a I'informr del

secretari en relaci6 a la professiu dell amgressistes. Creu yue seria convenient tamhe, a

I'hura de fee estadistiyues del Congres, refiectir-hi la interdisciplinarietat, indicant la
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professio o estudis dels assistents. A continuaci6 passa la paraula a Jordi Maeso, tresorer del
Congres.

INFORME DEL TRESORER

El tresorer, Jordi Maeso, informa de la situacio economica del Congres i comenta que el balanc

no podra fer-se fins que no es publiqui el Llibre d'Actes. Tanmateix, ara per ara horn to la
irnpressi6 que el Sctzo Congres, despres de pagar totes les despeses, comptariI am[-) un rernanent
per passar al seguent Congres, com es fa habitualment. S'han aconseguit uns nou milions
i mig de pessetes en subvencions que procedeixen de: la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social de la Generalitat de Catalunya, I'Ajuntament de Barcelona, la Diputaci6 de Barcelo-
na, el Govern d'Andorra, l'Institut d'Estudis Catalans, la Universitat de Barcelona, els
Col-legis Oficials de Metges de Barcelona, "Tarragona, Lleida, Girona i Balears, l'Agrupaci6
Medico Quirurgica de Lleida, ('Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, la Fundacio Jaume
Bofill, ]a Fundacio Santiago Dexeus Font, la Mutual Modica de Catalunva i de Balears,
Assistencia SaniGiria Collegial, Agrupacio Mutua del Comers i de la Industria, Caja de
Ahorros del Mediterrineo, Laboratoris Uriach, Laboratoris Dr. Esteve, Aventis Pharma i Novartis

Farmacoutica. En ilguns casos, les subvencions no han estat en diners, sin6 en productes com

ara les carteres, en beques per pagar inscripcions, o en serveis oferts al Congres. A mes
d'aquestes subvencions i de ('import de les inscripcions (3.700.000 PTA), horn ha comptat amb
1.860.0(X) PTA rebudes de la Fundacio Alsina i Bofill, procedents del Quinze Congres. Aquesta

fou la primera aportacio economica, en forma de dipbsit, que robe la Comissi6 Organitzadora

en constituir-se el 16 de novembre de 1998. El tresorer comenta que la gesti6 de tresoreria es
fa des de I'Academia de Ciencies Mediques de Catalunva i do Balears. Afegeix que, a diferencia
de la majoria de congressos medics, en aquest Congres I'ajut rebut de les ernpreses
farmaceutiques ha estat molt minso, llevat d'algunes excepcions.

COMENTARI DEL PRESIDENT

Abans d'obrir el torn de paraules, el president amplia el comentari del tresorer en relacio a

la migrada col•laboracio economica rebuda de les empreses farmaceutiques. Fa referencia

al fet diferencial dels Congressos de Metges i Biolegs de Llengua Catalana, i a la dificultat

d'aconseguir el suport economic d'aquelles empreses. Cal no veure-ho com un aspecte

negatiu; aquesta manca de suport fa que no s'estableixi cap dependencia entre el Congres i

la industria, com passa en molts congressos medics.

TORN OBERT DE PARAULES

El president obre c] torn de paraules perque el public assistant a I'Assemblea aporti els seus
cornentaris sobre el Congres o faci suggeriments per al proper, be sigui sobre el Iloc de
celebraci6 o sobre les activitats que s'hi hagin de dur a ternie.

RKARD GLI st I i o parla com a president del Comite Cientific i com a congressista. comenta

la dificultat d'organitzar un programa amb dues ponencies generals de tart d'interes, que
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cadascuna donarien per tot un congres. Per altra Banda vol felicitar Josep M. Camarasa,

que ha aconseguit que el Llibre de Ponencies estigues Ilest puntualment.

AVCII LI y I it, de Valencia, expressa la seva satisfacci6 per la manera com s'ha desenvolupat

el Congres i comenta que aquestes trobades son els congresses de la diversitat, on coincideixen

persones que treballen en camps molt diversos. Es possible que sembli que els Congresses

de Metges i Riolegs de Llengua Catalana tenen poc resso. Tanmateix, diticilment en podran

tenir mes, perque la ciencia com mes va, m 's especialitzada es. I per participar en Cl nostre

Congres cal dedicar-hi un temps que de vegades is dificil trobar. La seva mateixa existencia

ja es un fet molt positiu. Les institucions se I'haurien de mirar an-lb uns altres ulls i donar-hi

el maxim suport. Si dependre d'ajuts d'empreses hagues de desvirtuar les sever

caracteristiques, seria miller prescindir-ne.

El president esta d'acord amb l'opini6 d'Angel Llacer. Diu que els congresses han optat per

un cami d'independencia. En entrevistes, articles i comentaris per als mitjans de comunicaci6

ell i altres membres de la Comissio Organitzadora han insistit a voler explicar les

caracteristiques que els diferencien dels congresses professionals habituals. Pero es dificil.

Per aixo van prendre la decisi6 de contractar una agencia que, per un preu molt ajustat,

oferia els serveis d'una mena de gabinet de premsa i podia for d'enllac entre el Congres i els

mitjans de comunicaci6. Es evident, pero, que a la premsa i altres mitjans de comunicaci6 el

Congres no interessa pel seu significat intrinsec sin6 per les noticies mediques que pugui

generar, cum ara la situacio de la recerca oncolOgica. Components del programa cientific

que per als organitzadors han estat tomes de reflexi6 i de debat, com ara els recursos humans

en la recerca, les practiques alternatives en medicina o 1'economia i la salut, no els interessa.

LI dia de la inauguraci6, un metge membre de I'Institut d'Estudis Catalans va «renvan> el

president perque havia trobat a faltar TV3, la televisio catalana, en 1'acte celebrat al Salo de

Cent, despres de 66 anus que no s'hi celebres un acte similar. TV3 havia rebut la informaci6

i va entrevistar alguns membres de la Comissi6Organitzadora. Un entrevistador va dirigir-

se al president del Comite Cientific, i, en comptes d'interrogar-lo sobre cl Congres va pre-

guntar-li que passava amb el colibacil que havia causat un brot infecci6s aquells dies.

Ri( :vrn GL 1 R1<1it afegeix que es molt probable que d'aqui a vint anus ningu no recordara

aquest brot toxoinfecci6s. En canvi, avui dia es recorden encara algunes de Ies conclusions

d'anteriors ed is ions dels nostres Congresses. La definici6 de salut que s'elabora en el Congres

de Perpinva es ben coneguda i no sols en les terres de parla catalana. De fet, factual definici6

de salut de la Organitzaci6 Mundial de la Salut es una ampliacio de la definicioi sorgida del

I )ere Congres.

Minx ri Am ii m m felicita els organitzadors per la qualitat del CongrOs . Tanniateix , i recordant

que ell es farmaceutic , mostra la seva disconformitat per l'absencia d'aquest col-lectiu. En

les diferents ponencies s'han tractat temes que en molts cases entraven dins de 1 ' ambit dell

farmaceutics . En les taules rodones, per exemple , s'ha debatut sabre terapeutica

farmacologica , recerca, economia i salut, i d ' altres; hauria estat interessant comptar amb la

visio d ' un professional de la farmacia . Recorda la polemica que de tant en tant sorgeix en

aquests Congressos sobre el mateix nom d'aquestes trobades, que fa referencia a metges i

«biblegs». Tenint en compte que una de les entitats organitzadores is I'Academia de Ciences

Mediques de Catalunva i de Balears, i que en aquesta societat el col•lectiu mes nombros



despres eels metges es rl dell farmaceutics, potser seria hora dr reflexionar i canviar-ne el

nom. Si mes no, demana quc els organitzadors del proper Congres esmrnin la situacio

actual i afavorrixin la prrsenria de farmaceutics.

EI president rrcull i accrpta la critica. De tota manes, i no pas per justificar la manta de

farmaceutics rntre els assistrnts, comenta yue tampoc s'han rebut suggeriments per part

d'institucions farmaceutiques.

Mu:ri,^ Mnr.ii^i i, rstudiant, prrsidenta de I'Associaci6 d'Estudiants dr Ciencirs dr la Salut,

felicity els organitzadors peryue han preparat un programa que fomenta la participaci^i

dels eshidiants. Tanmateix, creu yue un dels aspectes mes atractius del Congres, yue es el

debat entre els ponents i el public, en molts casos no ha estat possible prrque hi havia

massy ponents i molt pot temps. Aix6 va passar rn la Taula Rodona sabre I'ensenvament

de la ciencia i tambe rn la de Ies practiyues alternatives de la medicina. Ates yue rl tern dr

Ies practiyues alternatives dr la mrdicina va despertar un };ran inures, i yue hauria donat

per un llarg drbat, proposa yue s'inclogui tambe en cl programa del Dissete Congres.

J^rirr Rio; respon a la darrera intervencici; comenta quc la taula rodona esmentada de

I'ensen_vament de la ciencia va see organitzada gels mateixos rstudiants, i quc' no pot atri-

buir-se al Comite Cirntific que hi hagues tarts ponents.

Avcii ^ M,^^^ii indir^ yue una de Ies tasques dell moderadors es amtrolar yue es rrsprrtin

rls horaris i quc els ponents no ultrapassin cl temps de que disposer.

Rnxu,h B,^r, rr.^m^ comenta que una de les millors cases d'aquests Congressos es la trobada

rntre estudiants i professionals i la possibilitat de debatre els diferrnts tomes de lrs pone^eirs.

Es fonamental que es reservi un temps per al drbat; cal see estrictes amb els horaris i limitar

el Hombre de ponents. Names aixi pods calla Congres deixar un missatge yue es recordi

rn rl futur, cam ha dit Ricard Guerrero en esmentar rl Congres dr I'erpinva i d'altres. I'er

alts Banda, es refereix a la durada del Congres. Creu yue trey dies, per a professionals i per

a estudiants quc estan molt ocupats, potser es massy. Dona Ies grades al president i a Ies

prrsones i entitats, cam 1'ACMCB, que s'han encarregat dr I'organitzacii^, tart prl progra-

ma taro per la gesti^i rconinnica.

C^ri^n G^^n^Sn^ interve per fee dues obsrrvacions. Per una bandy rsta d'acord amb Miyurl

Aguihi que cal esmenar aquesta manta de participaci6 drls famaceutics rn rls Congressos.

^I^anmateix, creu que cal mantrnir-ne la denominacio actual. EI nom dr Congres dr ^^Mrtgrs

i Bii^legs», se li done rn una epoca en que nu existia el termr'bibleg' ni professionalment, ni

acadcmirunrnt ni administrativanu•nt; no hi havia ail^lrgis dr bii^lrgs, ni facultats dr

biologic; ningu no dcia « la mrva professio cs 'bii^leg'». EI terror s'afegi al nom drls

Congresses per inrloure-hi professionals d'altres camps dr la ciencia que trrballaven i

s'intrressaven per Ies questions de la villa. Caldric yue el desig dr comptar amb la

participaci^i dr farmaceutics i d'altrrs professionals es demostres amb una invitaci^i insistent.

Cal trnir rn comptr yue ja en el Primer Congres ham annpta amb la participaciu dr Tomas

I'eset, que era vetrrinari. Tambe esmenta que parlar de 1'economia dels Congresses es par-

lar dr la sera supervivencia. A Thera d'elaborar pressupestos, cal no comptar que rs rebran

ajuts de Ies empresrs farmaceutiyucs, perque les que selen rol^laborar en rl Congres spin
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cases excepcionals. Cal insistir, perm, a les institucions publiques, quo soviet se'n desentenen,

be perque -aixi ho creuen - ,no cis toca,>, perquc es fan llunv, he perquc no destinen Eons

per ajudar a rongressos o activitats Ild'indole especial itzada-. En aquests casos cal for obser-

var ales institucions que, si s'ajuda a 1'organitzaci6 dun Congres de Metges i BiOlegs de

I.lengua Catalana, no es perquc es faci on un indret determinat, sin6 perquc el principal nexe

entre els participants es la llengua comuna. Se so) demanar subventions al Departament de

Sanitat i Seguretat Social, i se n'haurien de demanar tambc al Departament de Cultura yue

to una Direcci6 General de Politica Linguistica. Al cap i a la fi, els Congressos de Metges i

Biolegs de Llengua Catalana estan Pent politica linguistica.

MIQI I I Aciii ( l agraeix el comentari d'Oriol Casassas i, pel que fa a les raons que ha expressat

per seguir mantenint el nom, afegeix que, si he no hi havia biOlegs quail va adoptar-se el

nom yue duen actualment els Congresses, ara si que n'hi ha. Molts farmaceutics no s'hi

senten inclosos i no entenen yue se'Is demani que participin en un congres que semhla que
vagi dirigit a un altre tipus de professionals. En relaci< a les taules rodones, ell tambe opina

clue es necessari dedicar mes temps al debat. Tenint en compte que els assistents ja tenen of

Llibre de Ponencies, potser podria demanar-se als ponents yue fessin una presentaci6 molt
breu, yue fos tom un resum d'all6 yue han escrit per al Llibre de Ponencies.

AyGFIH M:v II, farmaceutica , tambe fa un comentari sobre el nom del Congres . Tenint en

compte que el nom actual no es el nom yue els Congresses tenien des del principi, i yue en

diversos aspectes els Congressos han anat actualitzant - se, no veu quin incovenient podria

haver-hi porcine en CI futur s'anomenessin Congresses de les Ciencies de la Vida i de la
Salut.

El president interve per dir clue aquest es un terra per debatre. EII crew que Cl nom dels

Congresses hauria de mantenir-se com es; tanmateix, si es decidfs canviar-lo, ho acceptaria.
De tota mantra, voldria que Its persones que demanen el canvi de nom hi reflexionessin.

I'll general, hi ha hagut mes participaci6 de professionals quo no son metges ni biClegs -i
que per tart tambe haurien de sentir-se exclosos- que de farmaceutics. Creuen que si
s'elimines el mot'hiOlegs' del nom del Congres, hi hauria mes participaci6 de fa rniacOu tics?

RR vKi GI I rr.I ru) comenta que caldria agafar la proposta de Mireia Martinez en relaci6 a
contintiar el debat en el futur en aquells casos en que no hi hagut temps do fer-ho en la taula
rodona corresponent, malgrat I'interes dell assistents. Aquesta podria esser una activitat
intercongressual, de la qual se'n podrien presenter les conclusions en el Dissete Congres.

IA president pregunta si hi ha alguna proposta per a la celebraci6 del seguent Congres.

J(>~rr Ts. vrr, president de la filial de I'Acadcmica de Ciencies Mediques al Bages, presenta la
candidatura de Manresa. Diu que to un dossier que Iliurara a la Fundaci6 Alsina i Bofill
perquc considerin la proposta. Llegeix la carta que acompanva el dossier, en quo s'exposen
les raons per Ios quals consideren yue Manresa pot ser I'indret adient per al Dissete Congres.
A nit's d'haver tingut protagonisme on episodis d'afirmaci6 de catalanitat (un de destacat

so n Its Bases de Manresa), la seva situaci6 geografica es en el centre de Catalunva; CI sector
sanitari hi to un pt's i una tradici6; el 2004, Manresa disposara de nous equipaments culturals;
hi ha diferents entitats yue s'adhereixen a la candidatura i que han ofert ja la seva
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col•laboracio i suport economic ( I'Ajuntament ho facia amb 5 milions de pessetes i el Col•legi

de Metges de Barcelona amb 4 ml tons).

ORkI CAS,A-\ H s'adhereix a aquesta proposta condicionalment. La condiciona al fet que

Manresa es el centre geografic de Catalunya , pero no de les terres de parla catalana. Un

dels factors que es tenen en compte en els Congressos es la territorialitat , que siguin

transhumants . Abans de decidir si es fa a Manresa caldria veure si algu , ' ofereix a celebrar-

lo a Valencia , les Illes o Andorra . Aces que el Quinze es feu a Licida i el Setze a Barcelona,

si es fes el Dissete a Manresa , el Congres no s'hauria mogut del Principat en les darrers tres

edicions.

Av(,l I LI ACelt avanca la proposta que pensava fer quan despres parlin cis representants de

les diverses terres de parla catalana. El Pais Valencia esta travessant una situacio especial.

Recorda les paraules de Pi i Sunver rememorades per Oriol Casassas el dia de la inauguracioi

en parlar del vent de proa, i diu que, a Valencia, el vent que cis impedeix dur endavant

molts projectes bufa mes aviat de ponent. Despres del Congres de Reus, cis valencians

organitxaren el Congres de Benicassim i des d'aleshores sempre han estat presents en els

Congressos, primerament a traves d'una entitat, que era Accio Cultural del Pais Valencia, a

la qual va afegir-se mes tard la Universitat de Valencia. Ara s'inicia una nova etapa, amb la

recent creada Societat Valenciana de Ciencies de la Salut-J. B. Peset. I ofereixen que el proper

Congres se celebri a Valencia. Demanem a la Fundacio Alsina i Bofill que es tingui en

compte aquesta peticio.

El president diu que aquesta decisio haura de prendre - la la Fundacio Alsina i Bofill. Tot

seguit dona les grades als assistents per la seva participaci6.

La Sessio plenaria administrativa del Setze Congres de Metges i Bi6legs de Llengua Catala-

na es clou a dos quarts de sis de la tarda.


