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ACTE DE PRESENTACIO A PALMA DE MALLORCA
DEL SETZE CONGRES DE METGES I BIOLEGS DE

LLENGUA CATALANA

EI dia 2 de novembre de 1999, a la sala de conferencies de la Fundacio "La Caixa" de Palma

de Mallorca, es dugue a tense l'acte de presentacio del Setze Congres de Metges i Biolegs de

Llengua Catalana. L'acte s'inicia amb la presentacio de les activitats previstes per al curs

1999-2000 de l'Academia Modica Balear, per part del seu president, Miquel Fiol. Acontinuacio,

el president de l'Academia de Ciencies Mediques de Catalunva i de Balears i vicepresident

del Congres, Joaquim Ramis, intervingue per situar els congressos en el seu ambit historic

de gairebe un segle d'existencia. Feu un resurn dels quinze congressos anteriors, incidint en

el fet que, en els temps de Ilibertat sempre han estat possibles i s'han celebrat amb exit, i que

solament en els periodes en quo el nostre poble no gaudia de Ilibertat, no fou possible la

seva celebracio. Joaquirn Ramis recorda els dos congressos celebrats a les Illes (el sete, I'anv

1932 i el catorze, l'any 1992) i la presencia constant de metges, biolegs i farmaceutics de les

Illes en tots els congressos.

El president del Setze Congres, Marius Foz, presenta el programa cientific que s'estava

preparant i recorda el caire multidisciplinari del Congres, dirigit a tots els professionals de

les ciencies de la vida i de la salut, entre els quals s'hi cornpten - a mes de metges i biolegs-

farmaceutics, professionals d'infermeria i psicolegs i d'altres.

La consellera de Sanitat i Consurn del Govern de les Illes Balears, Aina M. Salom, que havia

presidit tot I'acte, prengue la paraula per donar suport a I'Academia Balear i al Congres. La

consellera, membre numeraria de ('Acad'emia Balear, a la Seccio de Farmacia Clinica i

Farmacologia, des de fa onze anys, destaca els valors de I'Academia com a punt de trobada

dels diferents professionals de la salut dins un ambit cientific i independent. Aixi mateix

recorda la seva participacio personal amb una comunicacio sobre nutricio al Catorze Congres.

Posteriorment declara inaugurat el Curs Academic i dona la paraula a Miquel Roca, professor

de la Universitat de les Illes Balears, que pronuncia la conferencia <La cadira de la psiquiatria»,

amb la qual revisa, de manera amena i intel•ligent, la seva especialitat. Anib aquesta

intervencio es dona per acabat 1'acte.

A mes de les autoritats esmentades, hi foren presents, entre d'altres, la consellera d'Innovacio

i Energia del Govern Balear, Misericordia Ramon (participant habitual en els congressos);

el director provincial de l'Insalud, Javier Rodrigo de Santos; el director general de sanitat,

Josep Pomar; el director de Politica Linguistica, Joan Melia; el president del Col.legi de

Metges, Miquel Triola; i d'altres autoritats professionals, academiques, politiques i

universitaries, com tambe un nombros public que ompli la sala i segui amb atencio l'acte.


