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C
um a presidents d'aquest 176 Congres de Metges i Biolegs de

Ilengua Catalina i en representacio dels comites cientific i orga-

nitzador, volem saludar i donar la benvinguda a tots els presents.

f,imbe volem agrair a les autoritats i entitats que han col•laborat en I'or-

ganitzaci6 del Congres i a tots els assistants i participants la seua qualifi-

cada i generosa contribucio. Els nostres congressos son, en alguns

aspectes, excepcionals. Ho son pal seu ampli abast --fl de les cikncies

biom6diques-, que contradiu la tend6ncia creixent de la ci6ncia contem-

porania a agrupar-se al voltant de parcel•les de coneixement cientific corn

mes va mes restringides, el que representen una fragmentacio del coneixe-

ment especialitzat justificada, entre altres raons, per una complexitat tec-

nica creixent i indefugible. Son excepcionals tambe perqu& des de l'anv

1913 han estat un element de cohesio per a la creacio d'una comunitat

cientifica i cultural que s'ha expressat en Ilengua catalana. I aixo es tot un

repte per a una Ilengua sense estat i contradiu tambe la tend6ncia a reduir

la comunicacio entre cientifics a traves d'unes poques Ilengi es de gran

abast demografic i academic, i de gran impacte internacional, principal-

ment l'angl6s.

EI 1913 la societat catalana cercava d'obrir ponts de comunicacio amb el

mon de la ciencia europea a traves de l'lnstitut d'Estudis Catalans mitjancant
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politiques de pensionats, de publicacions cientifiques, de fundacio de

societats i laboratoris. La creaci6 d'una comunitat cientifica catalana era

un projecte de futur per a una societat que maldava per la seua renaixenca.

Avui la comunitat cientifica catalana existeix ben consolidada a Catalunya,

at Pais Valencia, a Les files i a la Catalunya Nord. Pero tambe son molts els

cientifics d'aquestes terres de Llengua catalana arreu del m6n que se senten

essencialment Iligats a aquesta cultura. La celebraci6 periodica d'aquests con-

gressos no ha perdut vig&ncia. Ben at contrari, la reiteraci6 periodica dels

Congressos de Metges i Biolegs de Llengua Catalana es una expressi6

publica de l'us del catala com a Llengua de comunicaci6 cientifica, i tambe

reafirma la creaci6 d'un espai de reflexi6 interdisciplinaria i de divutgaci6

del coneixement.

Tots aquests ingredients, mesurats amb cura i ben cuinats pets comites

cientific i organitzador, son els que hem volgut conjuminar en l'orga-

nitzaci6 i el programa cientific del 176 Congres a Valencia. En primer lloc,

articulant-lo al voltant d'un eix central: l'analisi dels grans reptes a que

han de fer front les ci&ncies de la vida i de la salut davant el nou mil-lenni.

Proposar aquesta reflexio sembla oportu ara en la mesura que estem

assistint a un canvi historic, no sols des del punt de vista cronologic, pel

canvi de segle i de mil•lenni, sin6 tambe pels canvis socials i cientifics que

s'estan produint. En particular, el fenomen apareix cada dia davant

I'opinio publica per causa de les expectatives i controversies que genera

I'enginyeria biologica i les noves tecnologies sanitaries. El Congres vol

integrar tres ambits: el de la recerca, el de les repercussions sanitaries de

la globalitzaci6 i el de la transmissi6 del coneixement mitjancant la divul-

gaci6 cientifica.

Tots hem estat testimonis fins a quin punt la segona meitat del segle xx

ha estat l'escenari d'una veritable revolucio en les condicions de vida i

salut de l'esp6cie humana i la seua capacitat de superviv6ncia sobre la

Terra. La transici6 sanitaria i demografica als paisos industrialitzats es va

veure consolidada pel naixement de sistemes nacionals de salut i per les

politiques sanitaries nacionals i internacionals promogudes per orga-

nismes com l'Organitzaci6 Mundial de la Salut. Les grans expectatives

suscitades per l'era antibiotica i la revolucio de les tecnologies sanitaries

han vist, tanmateix, questionada la seua eficacia pel creixement demogra-

fic, la universalitzacio del dret a la salut, l'augment de la pobresa i el dete-

riorament de les condicions de vida d'amples regions del planeta. Malgrat

la millora de les tecnologies sanitaries, el deteriorament de la salut ha estat una

de les consequencies d'un model de globalitzaci6 insostenible i en iniciar-se el
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nou mil•lenni, la internacionalitzacio dels mercats, els fluxos migratoris,

l'envelliment de les poblacions i les grans malalties epidemiques de carac-

ter viric plantegen una nova situacio, un nou repte de gran abast.

EI 17e Congres ha estat precedit de dues reunions intercongressuals. La

primera, celebrada a Valencia el 27 de mare de 2004 i organitzada per la

Societat Valenciana de Ciencies de la Salut Joan Baptista Peset (SVCSJBP),

va estar dedicada a analitzar els «Reptes assistencials i docents,) mit-

jan4ant una conferencia i dues taules rodones. La segona tingue Iloc cis

dies 13 i 14 de maig a Barcelona i tracta sobre « Unitat i diversitat en micro-

biologia,,. Altres conferencies organitzades per la SVCSJBP en la progra-

macio del darrer curs tambe se celebraren en el mare de les activitats inter-

congressuals.

El Congres analitzara successivament els reptes de la recerca, de la

globalitzacio i els escenaris de la divulgacio cientifica. El primer dels apar-

tats se centrara en les novel expectatives terapeutiques, 1'envelliment i els

processor degeneratius. La segona sessio se centrara en les relacions entre

desenvolupament i salut, mentre que la tercera explorara les formes de la

divulgacio cientifica als museus, als jardins botanics i a les publicacions

escrites. Quatre conferencies, impartides per especialistes de reconegut

prestigi internacional, completaran cadascuna de les sessions.

Aquest Congres revisara, doncs, amb l'autoritat cientifica dels millors

especialistes, aspectes que son crucials per a ]a salut humana del segle xxi.

Les sessions cientifiques es completaran a mes amb un seguit d'actes cul-

turals que esperem que permeten a tots els assistents i participants gaudir

de 1'entorn de la ciutat. Valencia havia de ser la seu del Congres de I'any

1938, pero els esdeveniments politics de tots coneguts ho impediren. Quail

acceptarem el compromis de celebrar a Valencia el 17e Congres de Metges

i Biolegs de Llengua Catalana acceptarem tambe nosaltres mateixos un

repte: el de satisfer aquell deute historic i portar novament a la nostra ciu-

tat el Congres en una situacio de normalitat lingi.iistica, academica, social

i cientifica. El primer dels reptes Them superat, pero 1'absoluta manca de

col•laboracio de les institucions valencianes -amb 1'excepci6 de la

Universitat de Valencia- indica que el segon repte queda encara pendent,

com els grans temes del Congres, per al nou mil•lenni.


