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Sete Cnngres de Metges i Biulegs de Llengua Catalano

Llihre d'Actes (2001), pp. 145-150

SESSIO DE CLAUSURA

I4,

I a Srssiu de (. lausura del Setze Ctmgres tinguc 1111c c1 31 d'Oc tubre de 20011 a 1' 110'111 It, 11 Lie

la Santa Creu i Sant Pau i consist) en una serie d'actes on us combinaren cis continguts

cientifics, cis culturals i els socials. A la tardor de l'anv 2000 s'iniciaren els actes

commcmoratius del 6000 aniversari de l'Hospital, que haurien de continuar al llarg d'un

any, fins a la tardor seguent. La majoria dell actes prograrnats tenien corn a finalitat

l'enfortiment de Ies relacions entre ('Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i la societat, amb

el proposit que aquest centre continui essent, en I'ambit ciutada, un punt de referOncia

sanitari, social i cultural. La col-laboracio amb el Comite Organitzador del CongrOs de

Metges i BiOlegs de Llengua Catalana respongue al desig de participar en un esdeveniment

yue tO ja una llarga tradicio I en el qual ciOncia, Ilengua i cultura van plegats.

Aquesta darrera sessio s ' inicia amb la Sessi6 Plenaria Administrativa (vegeu pag . 135). A

rl)ntinu,lri(, Iii 11,1;',u t, 1111,) I rwill ifi, I I 1^ , I I , 1r J'' •rrv' i ,1" 111, 11I')"i.i

, I I I I I I I J , ' , l u g rro I d r . ' l . i N, i , . i r J 1 ,t,, 1 r^ n I' ir.1,II 111 I und ,l, u, ,AIIu1,i i In,tIII I L"I•I' I ,il '^Ii II ,

pIC'IdcIt do 1,1 1 undaci0 IIonpitII di `,ant I'au; ,Andrru Mas-Lolell, lonsCllcr d1 ni,i'r'ilul",

Recerca I Societat de la Intormaciti ; Marius Foz, president del Setze Congres ; loaquim Ramis,

vicepresident del Setze Congres ; Josep Reig, secretari del Setze Congres
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medica de ('Hospital de la Santa Creu i Sant Pau imparti una conferencia amb el titol «Estat

de fart en oncologia clinica,,, eniniarcada dins la segona PonOncia del Congres. Jo imi CRAVI N-

BAlrrl.i, coordinador de I'esmentada ponencia presenta el conferenciant, el qual centra la

seva contrihucioi en el seguents aspectes relacionats amb la situaci6 actual de I'oncologia:

coneixement actual de l'etiologia del cancer; especialitats dins del camp de I'oncologia; trehalls,

recerca i assistencia en oncologia medica; prevencio del cancer i futur de l'oncologia medica.

A amtinuaci6 tingue hoc la Cerimonia de Clausura, que fou presidida per I'Honorable Sr.

Andreu Mas Colell, conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informaci6; amb ell, seien

a la mesa els senvors Josep Laporte, membre de la Molt 11-lustre Administraci6 de I'llospital

de la Santa Creu i Sant Pau; Marius Foz, president del Congres; Malaquias Zavas, membre de

la Molt Ii-lustre Administraci6 de ('Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; Josep Reig, secretari

General del Congres; i Ricard Guerrero, president de la Fundacio Alsina i Bofill.

L'Honorable Sr. M.vH Col i ii, ohri 1'acte saludant els presents i a continuacio cedi la paraual at

Sr. Jo ' i r' L:vro si i, que pronuncia el seguent parlament:

DISCURS DEL SR. JOSEP LAPORTE

Per a mi es una gran satisfaccio poder dirigir-me a tos vostes en aquesta sessioi de clausura

del Setze CongrOs de Metges i Biolegs de Llengua Catalana. De fet, la presentaci6 dell
actes commemoratius del 600e aniversari de la fundacio de 1'Hospital de la Santa Creu li

corresponia fer-la at Dr. Malaquias Zayas en tant que administrador de torn de la Molt

11-lustre Administracio de ('Hospital. Pero ell ha volgut -atesa la meva vinculaci6 a la

historia recent d'aquests congressos- que fos jo el qui procedis a la presentaci6. Li ho

agraeixo molt.

Al Ilarg de la seva historia, els Congressos de Metges i Biolegs de Llengua Catalana han tingut

com a objectiu discutir els problemes mes actuals en el terrenv de la salut, sense menystenir la

defensa de la nostra histOria i del nostre bagatge cultural. I no hi ha dubte que, si mirem

endarrere, una de les institucions catalanes mes emblematiques en el terreny de ]a sanitat es

l'Hospital de la Santa Creu. Permeteu-me que en repassi esquematicament la historia.

A finals del segle XIV, en temps del rei Marti I'Huma, hi havia a Barcelona mitja dotzena

de petits hospitals pertanyents a institucions diverses, que actuaven descoordinadament.

Per tal d'aconseguir una eficacia mes gran, el Consell de Cent per una part i el Bisbat i el
Capitol de la Catedral per I'altra, arribaren a un acord, a comencament de 1401, de reunir-

los en un sol centre assitencial. Aquesta iniciativa fou sancionada per la butlla del Papa

Benet XIII del 9 de setembre de 1401 i posteriorment, per l'oportuna Ilicencia del rei Marti.

I aixi s'inicia la construccio, en els terrenys de ('antic Hospital del Canonge Colour, de

('Hospital o Casa de la Santa Creu que, com be sabeu, es, amb el Salo del Tinell, les Drassanes

i la Sala de Contractaci6 de la Llotja, un dels grans monuments civils gotics que tenim a

Barcelona. Posteriorment 1'edifici fou ampliat, durant els segle xv i i mes endavant completat

amh la Casa de Convalescencia d'estil barroc -seu actualment de 1'institut d'Estudis

Catalans - i amb el Col•legi de Cirurgia, d'estil neoclassic, construit el segle xviii per iniciati-

va de Pere Virgili, on ara hi ha la Reial Academia de Medicina de Catalunya.
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Per tal de regir ]'Hospital de la Santa Creu fou constituida la Molt II-lustre Administraci6

(MIA), integrada per dos representants del Conseil de Cent i dos mes designats pel Capitol

de la Catedral. La MIA ha dirigit ]'Hospital durant tota aquesta llarga etapa, sense modificacions

en ]a seva estructura fins que, a partir de 1990, s'hi van incorporar dos representants de la

Generalitat, ateses les sexes competencies i el fet que un 95 per cent de ]a despesa de

func ionament de ]'Hospital es coberta ara pel Servei Catala de la Salut.

Es pot afirmar, doncs, yue durant mes de 500 anus ]'antic Hospital de Id Santa Creu ha

estat ]'epicentre de la medicina barcelonina i catalana. No fou fins a principis del segle que

ara estem acabant que aquell gran complex es va comencar a disgregar. Per tal de cobrir

millor les necessitats assistencials i docents, la Facultat de Medicina passa, el 1906, als sous

noun locals del carrer Casanova al costat del nou Hospital Clinic. Altrament, el gran patrici

catala, resident a Paris, Pau Gil, Ilega una important quantitat per a la construccio d'un

nou hospital als afores de Barcelona, la primera pedra del qual fou posada el 1902.

Malauradament, els recursos s'acabaren nou anvs desprss sense que ]'Hospital estigues,

ni de bon tros, construct del tot. L'anv 1913 els marmessors de Pau Gil arribaren a tin acord

amb la MIA, yue es feu carrec de les obres i les completa amb l'unica condicioi d'incorporar
al now de I'I lospital el del benefactor que havia permes construir-lo.

Els malalts foren traslladats per fases a les novel instal - lacions, a mesura que s'acabaven

els diferents pavellons. No fou tins a finals de la decada de 1920 yue el trasllat estigue

compietat. Recordarem, per exemple, que Antoni Gaudi, atropellat per un tramvia, va

morir Ianv 1926 encara a Pantie edifici de la Santa Creu.

Aixi, d'una joia del gbtic civil catala, 1'Hospital passa a un altre emplacament no menvs
remarcable: un exemple del modernisme, obra de Lluis Domenech i Montaner, conjunt

declarat I'atrimoni de la Humanitat l'any 1997.

Es evident tine un hospital actual no s'assembla Bens a un de fa sis-cents anys, ni tampoc
gaire al que reinicia la seva tasca aqui en fa setanta. Amb tot -malgrat els inconvenients que

comporta una estructura disserninada-, ]'Hospital se la Santa Creu i Sant Pau ha sabut
evolucionar al compas del ritme trepidant dels avencos en el camp de la salut i de les ciencies
mediques. Ha tingut la sort de comptar entre els sous rengles a professionals molt destacats

i tambe ha comptat amb els recursos tecnics necessaris per a dur a terme la seva tasca, no
solament com a hospital comunitari, integrat als altres nivells assitencials, sinO tambe coin a
centre terciari, d'alta tecnologia, vinculat, com a hospital universitari, a la Universitat

Autbnoma de Barcelona. Crec sincerament que el nostre Hospital -capdavanter en molts
camps assistencials i tecnologics - segueix essent un digne continuador del que fou fundat

ara fara sis-cents anys. I seguirn actuant amb un esperit de constant millora, corn ho dernostra

el fet que estiguem a punt de posar la primera pedra d'un nou centre hospitalari que sera
clan de volta d'un gran complex assitencial, docent i de recerca en les ciencies de la salut i de

la vida.

L'anv 1997 la MIA va redefinir la Missio de l'hospital, tot adequant la de 1401, que deia que
la finalitat de ]'Hospital era la d'assistir els pobres i pelegrins segons la caritat cristiana. Sense

apartar-nos dels nostres origens, avui Sant Pau es defineix com un hospital obert a la
comunitat i en el seu entorn sanitari, com ho demostren les accions fetes en els ambits



d'atencio primaria i sociosanitaria , la remodelacio del Servei d'Urgencies i la creacio del

Servei d'Epidemiologia i Salut I'ublica. Aixi mateix, s'ha avan^at en 1'activitat d'alta

especialitzacio per tal de garantir el nostre paper d'hospital de referenda: radiologia

intervencionista , programer de trasplantament , programer d'alta complexitat, tots ells

f;arantits per I'e^tel^lent yualificaciri professional i humana dels nostres equips . Finalment,

I'aposta de I'Hospita) es far realitat el paper que com a centre de ameixement colidera,

amh la Universitat Autonoma de Catalunva i la Generalitat de Catalunva , initiatives

capdavanteres tart en el camp de la formacio com en el de la recerca , amcretades per

e^.emple en la Case de Convalescencia , yue avui ens atoll, i la immediata posada en

funcionament de I'Institut catala de Ciencies Cardiovasculars.

Per tot aixo creiem -la MIA i les institutions yue en formen part- yue val la Pena

commemorar aquests primers sir-cents anus. El programa yue se us lliura en ayuest acte -

encap^alat pal cartel) d'Antoni Tapies, que ha volgut sumar-se generosament a la celebracio-

conte una relacio cronologica dell attar previstos. Com veureu, se celebraran una vintena

de sessions cientifiyues a carrot dell diferents Serveis de ('Hospital, i tambe diverses attivitats

culturals (amcursos de redaccio, pintura i fotografia, visitor comentades, title dr concerts,

festa popular). Esta prevista I'edicio de diverses publications i esperem yue tinguin un relleu

especial I'exposici6 commemorativa que tindra lloc al Museu d'Historia de la Ciutat i els dos

solemner attar institucionals previstos per al dia de 1'Exaltacio de la Santa Creu (14 de

setembrc), consitents en una Missa a la catedral i una sessio academica al Sal6 del Tinell, rota

la presidencia de les nos altos auturitats del pail.

Tal com s'assenvala al programa yue se us ha Iliurat, preten^*-^ 'Hospital de la Santa

Creu i Sant pau amtinui assent un punt dr refe*^^- cultural de Barcelo-

na i de tot Catalunva, yue enllaci „r - ^guexi prujectant la

institucio al mes alt Hive)) nation, puma, assistencial,

cientific, historic i artistic.

Tot seguit hi hague un comiat Musica Olga Guerrero,

amb 1'acompanvament musical de N^ 3e ma). El programa

del recital inclogue les can4ons « Maga_ n4al, cantada en catala segons text

de Frederic Mistral), «Margarideta» (ca traditional), aArieja, o mon pais» (can4o tradi-

tional occitana), i «No y a bens, no y a fortuna» (Del Llibre de Madrigals de Joan Brudieu,

mestre de Capella de la Seu d'Urgell. s. ^^^r amb text d'Ausias March).

Finalitzat el recital, el conseller cedi la paraula als representants dels diferents terriMris de

parla catalana. En primer Iloc CIALIrI-E^^n.i 'Rrr.^tif^, en representacio de la Catalum^a Nord,

s'adre^a als assistants client-los yue venia en nom dunes personas yue parlen i pensen en

catala, Pero yue tenon molter dificultats per emprar aquesta Ilengua; tambe expressa la seva

satisfaccio per poder amipartir ayuests congressos amb els companys d'altres terms de parla

catalana. A continuatio prenguc la paraula Ati^ce^s M,u^t i, d'Andurra yue destaca trey aspectes

de la relacio del sou pail amb la ciencia i amb els Congressos de Metges i Biolegs de Llengua

catalana: per una Banda, el conveni establert el 1985 entry la Societat andorrana de Ciencies
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(SAC), ('Academia de ciencies Mcdiques de Catalunva i de Balears, yue feu possible yue cl 1988

Andorra acollis el Tretze Congres i quc ara estigui representada en el Patronat do la Fundacio

Alsina i Bofill; en segon Iloc, la consolidacio de la presencia andorrana en its Congresses, tant

pel clue fa a assistcncia com a contribucions -enguanv hi ha hagut quatre comunicacions

(tinguem en comtpe que la poblacio d'Andorra no arriba als 60.000 habitants) -; finalment, la

creacio, el 1997, de la Universitat d'Andorra i, el 2000, de ('Academia de Medicina d'Andorra.

Despres parla Ayv,ii LLvcir, com a representant del Pais Valencia. Expresso la seva satisfaccio

pcl desenvolupament que havia tingut Cl Congres i el reconeixement de la tasca que s'havia

fet des de I'Organitzacik. Esperona cls joves professionals i estudiants per tal que organitzin

activitats intercongressuals i comenta la que organitzarens, plegats, algueresos i valencians el

1998. Com a representant dels metges i bi0legs valencians, expressa Ilur desig que Cl Dissetc

Congres pugui for-se a Valencia. Sap que no es facil perque, a Valencia, per dur endavant

molts projectes, cal lluitar contra un vent, quc a mes de ser-los contrari, sol bufar amb for4a.

ianniatcix, demand yue la Fundacio Alsina i Bofill i les entitats organitzadores tinguin en

comtpe aquesta possibilitat. Finalment, M,vaan A(.L II ), de les illes, expressa tambe la seva

satisfaccio pel resultat del Congres, tart per la qualitat de les contribucions com per la participacio

activa dels nombrosos assistents. A mes, ('exit del Congres dcmostrava que Ies llengucs

petites segueixent tenint un hoc malgrat que visqucn) en un moment en quc es parla molt de

globalitzacio, i en clue sembla clue Internet estigui imposant l'angles coin a idioma mundial i

que el castella tambe intenti ampliar el sou abast. L'exit d'aquest Congres confirma clue Cl

catala es un idion)a adient per a la cicncia, que es un idioma cientific i que, tot i la convenicncia

de manejar correctament ('angles i el castella, cal no oblidar la ilengua mare, quc es el catala, i

emprar-la tambe per treballar, per publicar i per comunicar-se, cadascun en la modalitat

propia de la seva terra. Coin a representant tambe de ('Academia Modica Balear, expressa la

voluntat d'aquesta entitat de seguir col-laborant en els futurs Congressos.

FinalMerit, Cl conseller cedi la paraula a M:xioi s Ftv, president del Congres. que pronuncia el

segiient parlamcnt:

DISCURS DE MARIUS FOZ

Honorable Conseller, autoritats, congressites, senvores, senvors, amiss tots,

No en) pertoca analitzar en aqucst moment les caracteristiques i diferents aspectes i diver-
sos suggeriments per a vinents convocatories, quc hem debatut en la Sessio Plenaria

Adminsitrativa ceiebrada aquesta tarda. Malgrat quc en aqucst moment celebrem la cloenda

dell actes presencials del Sous Congres, amb aquest acte no podem donar per finaltizades

Ies sever activitats. Seguint la Ilarga tradicico de les nostres convocatories, un Congres no

es dona per finalitzat fins que no se'n publica el Llibre d'Actes i no es Iliura la torxa de
continuitat a la Con)issioi Organitzadora del vinent Congres. Encara queden, per tant,

tas(Iues important, a realitzar pets qui son) membres de la Comissio Organitzadora Lie]
Setae Congres. Catdra recoilir les denses activitats congressuals que no han estat publicades

en el Llibre de i'onencies, el desenvolupament dels actes socials i de les activitats

intcrcongressuals, i els documents que s'elaborin com a conclusions del Congres. F.ntre

aquests documents, pollen tenir un especial interes els informes sobre les prdctiques

alternatives en medicina i sobre els recursos humans en la recerca biomedica.
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En ayuest important moment de 1'acte de cloenda del Setze Congres, cal fer una crida per a

mantenir viva ]s flsma dell nostres Congressos en les novel generations d'estudiants i

professionals de Ies ciencies de la villa i de la salut. Es important yue es vagi pruduint ayuest

necessari relleu generational per a mantenir viu i dinamitrador 1'esperit dell nostres

Congressos. Estic segur que aquest objectiu saconseguira a travel dell antes intercongressusls

i de Ies activitats de sensibilitzacio yue posaran en marxa Pentitat convucant, Fundacio

Alsina i Bofill, i Ies entitats organitzadores, Academia de ciencies Mediques de Catalunya i

dr Balears, Societat Catala de Biologic, Accio Cultural del Pais Valencia, Societst Andorrans

de ciencies i Universitat de Valencia.

Gm rests ja, tan loll, per a cloure aquest breu parlament, l'obligat capitol d'agraiments. En

primer ]luc, a les entitats organitzadores, imolt en especial a ('Academia de ciencies

Mediques, yue en aquesta ocasib ha col•laborat de forma decisiva en les complexes tasques

organitzatives del Congres. Cal destacar, tambe, el suport de totes les entitats

col^laboradores. El seu ajut ha estat indispensable per a pollen organitzar un congres tan

complex tom el yue arc acabem. Malgrat que tots ell ajuts rebuts han estat fora importants,

cal esmentar, per la seva trascendencia i significacio els rebuts de la Generalitat de Catalunya,

de 1'Ajuntament de Barcelona, de la Universitat de Barcelona i del Col^legi de Mrtges de

Barcelona.

A tots ell companvs membres de la Comissio Orl;anitzadora, mopes gravies per la talcs

extraurdinaria que han dot a termer i un especial agra^ment all infatigables Josyuim Ramis

i Josep Reig. A mes de la satisfaccio del bon treball realitzat, haig d'agrair la satisfaccio i

I'enriyuiment que ha representat per a mi la relacio personal que he mantingut amb ell

sltres membres de l'esmentads Comissio durant mes de dos anys de reunions i de dun

endavant un projecte comu. Gravies tambe al Comitc Consultiu gels sous consells i

suggeriments i al Comitc Cientific, presidit per Rivard Guerrero, per a la talcs duty a terme.

En cloure agues capitol d'agra^iments, haig de citar la gran competencia i dedicacici a Ies

tasyues del Congres del personal administratiu de ('Acad'emia de ciencies Mediques.

Gravies a Msrivi I'ortoles, a Jordi Mura, a Noemi Quesada i al suport que en moments de

crisi hem rebut de la cap de Secretaria, Olga Mestres, i de Is gerent de I'entitat, Merce

Balcclls.

En finslitzar aquest parlament, vull fer Constar I'agraiment de la Comissio Organitzadura

a la Fundaci6 de ('Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per haver acollit el Setrc Congres

en squesta Sessio de Clausura celebrada a la Casa de Convalesccncis, i tambe a 1'Honorable

Sr. Andreu Mas Colell, Conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Infurmacio, yue

ha tingut Is gentilesa d'acompanyar-nos i de presidir ayuest acte de cloenda.

A continuavio, el Conseller acomiada ell presents i dons per tlausurat el Congres. Aquest

comiat, pero, no signifies el find dell actes de clc^nda. Els amgressites i acompanyants tingueren

encara ucasici de compartir ones hares en el hellissim mare modernists dr les sales de la Casa

de Convalescencia, un p^^derrn gaudir d'un rsyuisit sopar fred otert prr 1'Hospital.


