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PRESENTACIO A ANDORRA DEL SETZE
CONGRES DE METGES I BIOLEGS DE LLENGUA

CATALANA

Es una tradicici que els Congressos de Metges i Biolegs do Llengua Catalana siguin presentats
en les d iferents ciutats seus de les entitats convocants. Despres dels desplacaments a I' Alguer,

el desembre de 1998, i a Palma de Mallorca, el novembre de 1999, una representacio del
Comite organitzador del Setze Congres visita Andorra amb la finalitat de donar a coneixer
en un acte simbolic aquesta trobada que s'havia de dur a terme del 28 al 31 d'octubre

d'aquell mateix any a Barcelona. La Societat Andorrana de Ciencies (SAC), que es una de les
entitats convocants del Congres, organitza els actes d'aquesta presentaci6, que tingue hoc el
29 de febrerde 2000.

Abans de fer-se'n la presentaci6 publica, el ministre de Salut i Benestar del Govern d'Andorra,
Josep M. Goicoechea, retie ]a delegaci6 de la Cornissi6 Organitzadora del Setze Congres
formada pel seu president, Marius Foz, el vicepresident per ('Academia de Ciencies Mediques
de Catalunva i de Balears, Joaquim Ramis, i la vicepresidenta per la Societat Andorrana de
Ciencies, Angels Mach.

Seguidarnent, a les 8 del vespre, a la sala d'actes de Prada Casadet, a Andorra la Vella, es feu
la presentaci6 publica del Congres. A t'acte, a mes de I'esmentat ministre de Salut i Benestar,
Josep M. Goicoechea, i dels representants de la Comissi6 Organitzadora que s'havien reunit
previament amb ell, hi participaren el rector de la Universitat d'Andorra, Daniel Bastida, el
president de la SAC, Josep Vilanova, i membres de la SAC i public en general. Angels Mach
obri I'acte explicant breument el perque de la presentaci6 a Andorra i de la intervencio de la
SAC en el projecte dels Congressos de Metges i Biolegs de Llengua Catalana. Agrai el suport
ofert per les institutions andorranes, que cristal•litzaria en un ajut economic per incentivar
la participaci6 activa, en forma de beques per a les inscriptions d'estudiants andorrans de
ciencies de la salut, i en la divulgaci6 de resultats d'estudis que es realitzen a Andorra amb
ajuts per a la presentacio de contributions Mures en forma de cornunicacions i posters.

A continuaci6, Joaquim Ramis, vicepresident primer del Congres, feu un resum de la historia
dell Congressos cie Metges i Biolegs cie Llengua Catalana i del seu significat i caracteristiques,
i en destaca, com a trets mes notables, la seva multidisciplinarietat, el tractament de temes
no nomes d'interes cientific sino tambe amb transcendencia social, la participaci6 d'estudiants
de les diferents ciencies de la vida i de la salut, i la defensa de la Ilengua i la cultura comunc's
en els diversos paisos de Ilengua catalana.
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Congres, i a la Societal Andorrana de Ciencies la tasca duta a terme en el si del Comity

Organitzador. Seguidament exposa les caracteristiques i estructura del Setze Congres,

constitu'it per dues ponOncies dedicades a ]a reproducci6 humana i a] cancer, tres conferencies

plenaries i set taules rodones d'interes general. Finalitza el seu parlament demanant la

participaciOi activa dels professionals i estudiants andorrans en les tasques del Congres i

destacant la labor de la SAC en l'organitzaci6 del CongrOs. El ministre Josep Maria Goicoechea

prometc donar suport al Setze Congres i agrai la tasca duta a terme per la Societat Andorrana

de Ciencies en l'organitzaci6 de Lacte de presentacio del Congres a Andorra la Vella.

El rector en funcions de la Universitat d'Andorra, Daniel Bastida, tot nwstrant la seva

satisfacci6 per la participaci6 d'aquesta jove universitat en el Setze Congres, manifests la

importancia d'apropar el mon universitari a la societat en un pais petit com Andorra. El

rector, que es membre del Comite Organitzador del Primer Congres d' Enginvers de Llengua

Catalana, convocat per al desembre del 2000, felicity els organitzadors del Setze CongrOs de

Metges i Biolegs de Llengua Catalana pel merit extraordinari de mantenir la tradici6

d'aquestes trobades durant gairebe un segle i pel model que havien representat per a altres

col•lectius com ara els enginvers que tambe s'havien decidit a emprendre una tasca similar.

Finalment el ministre de Salut i Benestar, Josep M. Goicoechea, bon coneixedor dels nostres

Congresses ja que va ser-ne vicepresident del Comite Local del Tretze, que tingue Iloc a

Andorra el 1988, destacy que, en el camp de les ciencies de la salut no n'hi ha prou a aportar

els noun coneixements de la ciOncia, sin() que tambO cal la decisio personal dels professionals

de compartir-los i debatre'ls en el mare adequat. Feu pales que en els Congressos de Metges

i Biolegs es preserva la visi6 humanista de la ciencia, tot combinant-la amb les aportacions

flies tecniques i innovadores, obrint tambe una via de dialeg en els sistemes sanitaris. El

ministre considers que aquest Congres es el fruit de la insistOncia de les persones i entitats

que creuen en el valor de la defensa i proteccio de Id Ilengua alhora que mantenen la

necessitat del rigor en el mon de les ciOncies de la salut i la vida, que es el lligam veritable.

Abans d'acabar el parlament suggeri a les persones que encara no coneixen prou he els

Congressos de Metges i Biblegs de Llengua Catalana que s'hi interessessin, que els trobarien

com un corrent d'aire fresc en les ciencies de la salut, i els en recomany I'assistencia,

especialment als mOs joves, perque com mes aviat es comenci a respirar aires innovadors

mes profit en trauran; estaran font una inversio de futur.

L'acte de presentacio del Setze Congres, que obtingue un gran ress6 en els mitjans de

comunicaci6 d'Andorra, finalitza amb una conferOncia impartida per Marius Foz, especialista

en endocrinologia i nutrici6, sobre el terra "L'obesitat, un repte sanitari del segle xo".


