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UN LLEGAT D'ESPERANÇA, UN PRESAGI
D'ACOMPLIMENT

Però hem viscut per salvar-vos els mots,
per retornar-vos el nom de cada cosa,
perquè seguíssiu el recte camí
d'accés al ple domini de la terra.

Salvador Espriu

uan un col-lectiu decideix d'escriure la seva pròpia història vénen al
pensament dos sentiments encontrats; per una banda, el del goig de

sentir el pes d'una obra madura, que ja està donant fruits; per l'altra, la
malenconia del pes de sentir que ja s'ha abandonat l'esperit i entusiasme
de la joventut, i s'està entrant en la maduresa. Després de vuitant-tres
anys, els Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, han decidit
narrar la història de llurs catorze primeres edicions.

La història dels Congressos té dues etapes ben diferents. La primera
comprèn des dels inicis, 1913 (Primer Congrés, Barcelona), a l'any 1936
(Novè Congrés. Perpinyà). La segona, des de 1976 (Desè Congrés, de nou
a Perpinyà) Fins al 1992 (Catorzè Congrés, Palma de Mallorca). Parlem
primer de la represa, que tingué lloc després d'un obligat parèntesi de qua-
ranta anys.

El dia 16 de juny de 1975, el Sr. Manuel Criado i Antona, administra-
tiu de la Mutual Mèdica de Catalunya i Balears. lliurava al Dr. Josep Alsina
i Bofill el llibre d'actes —que, com era preceptiu, estava manuscrit  de
la que havia estat Associació General de Metges i Biòlegs de Llengua
Catalana, document que havia guardat zelosament durant anys. El llibre
reflecteix un bon troç d'història de la medicina i cultura catalanes del pri-
mer terç del segle xx. La primera acta que s'hi recull duu la data del 21 de
setembre de 1915, i correspon a la sessió de constitució de l'esmentada
Associació. La darrera acta que s'hi va entrar està datada el 7 de juliol de
1936. Els esborranys mecanoscrits de les dues darreres sessions que
celebrà l'Associació, el 14 de juliol de 1936 i el 25 de setembre de 1937,
respectivament, eren dins les pàgines del llibre i mai no foren passades a
mà. Segons escriví el Sr. Criado i Antona en la carta amb què acompanyà
el llibre en lliurar-lo al Dr. Alsina i Bofill, ell n'havia estat dipositari per
encàrrec del Dr. Salvador Vives i Casajoana, el qual li encomanà que, si
algun dia creia adient fer-ho, entregués el llibre a qui pogués fer-ne un ús
adequat a allò que havia representat l'Associació. En la mateixa carta, el
Sr. Criado i Antona expressà la seva creença que el lliurament al Dr. Alsina
i Bofill era el millor destí que podia donar a l'esmentat llibre. Aquest llegat
d'esperança fructificà immediatament en els Congressos que es feren, des
del de Perpinyà fins ara, cada quatre anys. Un cop més s'havia fet realitat
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el vers de Virgili: "Empelta les pereres, Dafnis; els leus descendents ja
colliran la fruita".

Els llibres d'actes dels primers nou Congressos han estat una de les
diverses eines de què hom ha disposat per a la realització de l'obra que
teniu ara a les mans. Aquesta Història deis Congressos de Metges i Biòlegs
de Llengua Catalana ens brinda un fragment de la història del nostre poble.
Fer-ne la presentació és molt més que introduír-vos en el desenvolupa-
ment d'una activitat científica amb una arrelada tradició. És parlar d'una
manifestació de la nostra cultura en la qual ciència i llengua es fonen per
esdevenir el vincle que uneix els estudiosos de les ciències de la vida i de
la salut dels Països Catalans. És parlar d'una manifestació que Oriol
Casassas, en un article publicat a Annals de medicina, revista de
l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, i reproduit en
aquest llibre, defineix com "un fet de llibertat". Ara, vint anys després de
la represa dels Congressos, creiem que encara té sentit dir que aquest
esdeveniment és un fet de llibertat que ens permet, com expressà Manuel
Corachan en el Congrés de 1936, "servir la ciència, que és universal, però
en la nostra llengua".

En la primera etapa deis Congressos (1913-1936), els participants
foren principalment metges, acompanyats en algunes edicions per uns
pocs farmacèutics i veterinaris. En canvi, en els vint anys transcorreguts
des de la represa de 1976, el ventall de professions cridades ha augmen-
tat notablement. Avui dia, la medicina i la biologia han esdevingut matèries
multidisciplinàries, que s'interrelacionen í integren amb altres camps de la
ciència. Medicina, biologia, farmacologia, infermeria, veterinária, bioquí-
mica, psicologia, ciències ambientals, física, enginyeria. estadística,
informàtica, i algunes més, són disciplines que, tot i semblar en alguns
casos molt allunyades les unes de les altres, constitueixen una xarxa en
què s'estableixen múltiples connexions. Tanmateix, modernitat i tradició no
es contraposen. Els avenços científics ï tecnològics no impliquen la infra-
valoració o l'oblit de pràctiques tradicionals: en són més aviat un comple-
ment. En alguns casos, fins i tot observem un resorgiment de professions
i pràctiques mèdiques que hom havia considerat obsoletes, com  ara la de
les llevadores, en el primer cas, i els tractaments amb aigües termals, en
el segon. Fa uns pocs mesos ha acabat els seus estudis la primera promo-
ció deis nous estudis de llevadores de la Universitat de Barcelona, promo-
ció que inclou, per cert, un titulat del sexe masculí.

La medicina, que ha aconseguit trobar solució a moltes malalties que
hom considerava incurables, i que ha pogut vèncer, en la majoria de casos,
la infecció, ha d'enfrontar-se a grans reptes en les darreries dels segle xx.
Noves malalties ens assetgen, i d'altres prenen un protagonisme que abans
no tenien. Per una part, l'allargament de la vida fa que les malalties dege-
neratives, que en molts casos afecten les persones en una edat avançada,      
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siguin cada cop més freqüents. La utilització gairebé rutinària d'antibiòtics
ha posat en funcionament els mecanismes evolutius dels organismes patò-
gens i han sorgit soques que resisteixen els tractaments. Agents infeccio-
sos abans desconeguts, o potser fins i tot inexistents, com ara el virus de
la sida, el virus Ebola o l'agent de les encefalopaties espongiformes, s'han
propagat en la nostra espècie i són causa de malalties per a combatre les
quals encara hom no disposa dels remeis adients.

Els desenvolupaments científics que han contribuït a augmentar el
benestar de la humanitat han tingut també efectes negatius. Algunes bran-
ques de la medicina es nodreixen avui dia de malalts que ho són com a con-
seqüència de la vida moderna. L'automòbil i la motocicleta són una de les
principals causes de mort en els joves, i el seu ús o mal ús— ha causat
també un augment notable del nombre de persones paraplègiques i
tetraplègiques. Algunes malalties ai•lèrgiques són causades per substàn-
cies sintètiques, producte de la tecnologia moderna. L'ús perllongat d'in-
secticides organoclorats, especialment el DDT, que per una part han ser-
vit per combatre determinats flagells de la humanitat, o fins i tot per era-
dicar-los, han pertorbat la vida de moltes espècies. Alguns dels efectes
negatius d'aquestes substàncies ho són a molt Llarg termini, i tot just
comencen a conèixer-se ara, corn és el cas de la disminució de la fertilitat
masculina. L'energia nuclear semblà una solució "neta" per a resoldre els
problemes energètics del món. A més, llurs valuosíssimes aplicacions
mèdiques han fet que es desenvolupés una nova especialitat al seu voltant:
la medicina nuclear. Tanmateix, el seu ús amb finalitats bèl-liques és una
de les pàgines més negres en la història de la humanitat. I. ara que s'han
acomplert deu anys del desastre de Txernòbil, hom comença a conèixer el
trist balanç dels efectes que pot tenir la radiació produïda per l'energia de
fissió sobre la salut humana, fins i tot quan és utilitzada amb fins pacífics.

D'altra banda, els avenços en medicina i higiene podrien estar augmen-
tant la proporció de gens deleteris en la dotació genètica de la nostra espè-
cie. En el cas de les malalties hereditàries, en frenar-ne o pal•liar-ne la
manifestació, però no les causes congènites, estem realitzant una selecció
negativa. La nostra espècie podria esdevenir cada cop més fràgil. si  la
tendència es mantingués. Tanmateix, la mateixa ciència potser ens donarà
un cop de mà, mitjançant una mena de mecanisme homeostàtic que volgués
regular aquests efectes negatius. És possible que d'aquí a no gaire temps
hom aconsegueixi no sols tractar les malalties genètiques, sinó eliminar-les
de soca-rel, modificant o fent desaparèixer els gens que les causen.

El món de la medicina s'enfronta, al llindar del segle xxi, amb una socie-
tat que està experimentant una transformació espectacular. L'economia,
l'agricultura i la ramaderia, les comunicacions, l'ensenyament, la demo-
grafia, les estructures familiars 1 de govern són alguns dels factors que
defineixen una societat, i que més s'han vist afectats pels canvis contem-
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poranis. El Quinzè Congrés serà un fÒrum de discussió on es tractaran
diversos aspectes d'aquesta nova època. plena d'esperances alhora que
dincerteses. 1 ho farà des de dos vessants, un estrictament científic, i un
altre de social, recollits en les seves dues ponències: "Genètica, salut i
medi ambient" i "Formació: un repte de futur que està present ara".

El 1976, quan es reprengué la celebració deis Congressos. la genètica
molecular era encara a les beceroles. Feia pocs anys que hom havia
començat a emprar el DNA recomhinant, i s'entrellucava el gran futur que
esperava a aquest camp de la biologia, com també, els grans problemes que
podia causar i que ¡a havien estat presents en la reunió que els principals
especialistes de l'època tingueren a Asilomar (Califòrnia. EUA) el 1975. La
moderna biotecnologia iniciava la seva carrera imparable, que ha tingut un
punt culminant amb la descoberta, durant la dècada dels vuitanta, de  la
reacció en cadena de la polimerasa (PCR). Molts  deis problemes ètics que
sorgiren durant els anys setanta, no sols no han estat solucionats, sinó que
se n'han plantejat altres de nous a mesura que augmentaven les aplica-
cions de les noves tecnologies. Són multes les veus que s'alcen contra la
manipulació de la matèria viva, veint-ne només els aspectes negatius,
temeroses potser que les imatges d'una societat que el 1932 Aidous Iluxley
imaginà per al seu Brave New World puguin esdevenir realitat en un  futur
no gaire llunyà.

El camp de la comunicació també ha experimentat canvis des de 1976.
Els ordinadors personals, eina bàsica per a molts sistemes de comunica-
ció, començaren a proliferar a partir de !'estiu de 1979. La gran transfor-
mació, però, s'ha esdevingut en els darrers vuit o deu anys. Fins al 1988,
any del Tretzè Congrés, celebrat a Andorra, les gestions i la comunicació
entre els membres del comitè organitzador s'havien fet bàsicament per
correu. El 1988, les universitats començaven a disposar  d'una nova eina
que accelerava enormement la comunicació escrita: la "transmissió de
documents enviats per facsímil" —o bé, per ser més breus, el fax—. Però
sovint hi havia solament un aparell a cada centre i no resultava massa
accessible. El 1992, any de celebració del Catorzè Congrés, el fax ja era
una eina corrent de comunicació, que es trobava en els departaments uni-
versitaris, hospitals, i fins í tot en molts consultoris i domicilis de perso-
nes que necessiten comunicar-se freqüentment. El 1996. any en què té lloc
el Quinzè Congrés, és testimoni de la gran expansió d'lnternet, aquesta
xarxa de comunicació global que permet consultar la informació actualit-
zada sobre el Congrés desde qualsevol racó del món. Internet, juntament
amb l'expansió de les comunicacions via satèl.lit i els moviments migrato-
ris causats pels esdeveniments polítics dels darrers anys, són alguns deis
factors que han abocat a un deis canvis socials més grans de la història de
la nostra espècie: la "globalitat". Les cultures s'entremesclen. llom podria
creure que hi haurà un empobriment de la cultura pròpia, que podria aca-
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bar fosa i esvaïda en un aiguabarreig de cultures alienes. I que podria estar
en perill la llengua catalana, parlada per uns pocs milions de persones, en
una àrea geogràfica reduïda. Tanmateix, segons diem en els mots prelimi-
nars del llibre Josep Alsina i Bofill, l'exemple (d'Oriol Casassas,
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1996), la importància d'una llen-
gua, d'una cultura, no es mesura per l'extensió del seu territori, ni pel
nombre dels seus habitants.

Els investigadors dels Països Catalans segueixen la tradició de sortir
fora, com ho feren els de generacions anteriors. Les causes, però, són ben
diferents. En els anys immediatament posteriors al 1939, hi hagué un
èxode de científics que emigraren en cerca d'una llibertat que aquí no
tenien. Després, els investigadors es desplaçaren a països que els oferien
millors oportunitats de treball. Avui dia, els motius són variats. D'una
banda, la complexa situació del mercat laboral dificulta la incorporació
dels qui acaben els estudis de grau mitjà o de llicenciatura. A més, la gran
competitivitat de les societats occidentals empeny el jovent a perllongar la
seva fase de formació, i a tractar d'accedir als centres de més prestigi, que
sovint es troben en altres països. Els qui ho aconsegueixen, però, han de
lluitar després contra un sistema que els posa trabes per reincorporar-se
a la tasca investigadora a casa nostra. L'opinió d'Alsina i Bofill el 1976.
quan expressà que "veiem amb satisfacció i recança compatriotes nostres
entre els qui fan feina en importants centres de fora", és avui en dia una
realitat punyent, ja que molts d'ells volen tornar, per aportar a la nostra
societat els coneixements que han adquirit a l'estranger.

La història que s'inicia a les properes pàgines no acaba en finalitzar la
lectura. Un grup de persones treballen des de fa uns anys per donar-li con-
tinuitat, i portar a terme el proper capítol. Un capítol que inclou entre els
seus personatges tots els participants en el Quinzè Congrés, com una mos-
tra que, malgrat els canvis que la nostra societat ha experimentat en el
curs d'aquest segle, hi ha uns valors que són immutables. I tant més ara,
quan encara hi ha llocs i persones que —amb una palesa manca de sentit
científic i històric— neguen la unitat de la llengua catalana.

La comissió organitzadora del Quinzè Congrés vol fer patent el seu
reconeixement a les persones que han participat en la preparació d'aquest
llibre: Principalment, a Joaquim Ramis, que ha recollit tot el material i ha
tingut cura de l'organització general de l'obra. A Oriol Casassas, que, amb
la seva àmplia cultura, tant mèdica com humanística, i coneixement pro-
fund dels Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. hi ha apor-
tat dades valuosíssimes, com també bona part del material gràfic que s'hi
reculi. Als autors dels diferents capítols, que ens han explicat la seva visió
dels Congressos i han esmerçat esforços per explicar-la d'una manera
clara i entenedora. A Mercè Piqueras, que ha fet una acurada tasca de
correcció i uniformització. A l'excel.lent i jove promesa de la fotografia
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Elena Castillo, que ha preparat el material gràfic recollit de diverses fonts.
I, finalment, però no amb menor èmfasi, a Eulàlia Massana, Marta
Montolio, Anna Fernández de Castillo, Isabel Gallego i Carme Chica, que
des de la secretaria del Quinzè Congrés han col laborat en l'elaboració del
llibre. Especialment hem d'agrair la tasca editorial de Montserrat Trujols I
el suport rebut de la Fundació Uriach 1838. que ha materialitzat la publi-
cació d'aquesta obra. Una obra que, com hem suara apuntat, no fineix en
la darrera pàgina d'aquest llibre, sine) que és un presagi que s'acomplirà
en els Congressos que se celebrin en  el futur.

Ricard Guerrero
President del Quinzè Congrés de Metges

i Biòlegs de Llengua Catalana
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Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya orga-
nitzà el Primer Congrés, que se celebrà a Barcelona, l'any 1913.

En l'Assemblea General que se celebrà en el curs d'aquest Primer Con-
grés foren aprovats els Estatuts de l'Associació General de Metges de Llen-
gua Catalana.

ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ GENERAL DE METGES DE LLENGUA
CATALANA *

Article 1.r Se constitueix una «Associació de Metges de Llengua Catalana»
integrada per les següents classes de socis:

A. Perpetuos: si paguen la quota única de 200 pessetes.
B. Numeraris: els que pagarán seguidament 10 pessetes anyals.
C. Transeunts: 15 pessetes anyals.
D. Honoraris: en serán nomenats segóns llur valúa científica.
E. Protectors: els que ajudin amb medis econòmics al sosteniment i pro-

grés de l'Associació.

Article 2.n Podrán esser socis tots els metges i biòlegs en general resi-
dents en els països on s'hi parli la nostra llengua, i tots aquells que se n'ha-
gin ausentat.

Article 3.r La Junta directiva se constituirá amb un President, dos Vice-
presidents, un Tresorer i un Secretari. Quan les reunións se celebrin fora
de Barcelona, se nomenará per a cada una d'elles una Junta organitzado-
ra d'aquestes. Els ex-presidents assesorarán a la Junta directiva sempre
que aquesta ho demani.

Article 4.t La finalitat de 1'«Associació» será l'execució anyal o periòdi-
ca de les Reunións científico-mèdiques.

Article 5.t Aquestes se celebrarán alternativament en les ciutats dels
països esmentats que reuneixin condicions ad hoc, qual lloc, aixís com el
nomenament de la Junta organitzadora de la propera «Reunió», junt amb el
tema o temes de ponencia d'aquesta i l'aprobació de comptes serán desig-
nats i tractats en una sessió general i expressa de les designades per la
«Reunió». En aquesta sessió sòls els socis numeraris i perpètuos hi tindrán
veu i vot.

Article	 L'idioma oficial de l'Associació i Reunións, sera'l catalá; més
els no fills dels països d'aquesta llengua podrán usar llur idioma.

*Publicat al llibre d'Actes del Primer Congrés.
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Article 7.è La Junta organitzadora concedirá en les Reunións la forma-
ció d'una secció a part d'una o varies especialiats mèdiques, sempre que ho
solicitin per lo menys 10 socis pertanyents a la mateixa especialitat, i ells
nomenarán el President i Secretari de la secció segregada.

Article 8.è L'«Associació» admetrá donatíus de les entitats ofícials i par-
ticulars.

Article 9.è En cas de dissolució passarán sos fondos metálics en poder
del Degà de la Facultat de Medicina de Barcelona, per a que'ls reparteixi
entre els estudiants més pobres i aplicats.

Barcelona, 17 de Març de 1913

Per la Gaceta Médica Catalana
M. A. Fargas

Per la Societat Mèdic- farmacéutica
dels Sants Cosme i Damiá
J. Masip

Pel «Cbs Facultatiu de l'Hospital
de la Santa Creu»
Joan Freixas
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Com a vocal de la Junta organitzadora
de la Primera Reunió de Metges de
Catalunya i països de Llengua
Catalana
Jaume Guerra

Per la «Gazette Catalane de Perpinyá» Per l'Academia d'Higiene de
Bonaventura Clotet	 Catalunya

Jesús M. Bellido

Pel Col legi de Metges, de Barcelona	 Per la «Revista de Medecina i Cirujía»
A. Bartumeus 	Pau Umbert

Pels «Anals de la Academia i
Laboratori de Ciencies Mèdiques
de Catalunya»
R. Plá i Armengol

Per la revista «Therapia»
V. Carulla

Per la Real Academia de Medecina
A. Pi i Suñer

Per l'Academia i Laboratori
de Ciencies Mèdiques de Catalunya
A. Lleó

Per l'Institut Mèdic Farmacéutic
P. Nubiola

Per la «Revista Valenciana de Ciencias
Médicas»
Bonaventura Clotet

Per la Junta organitzadora
de la Primera Reunió de Metges de
Catalunya 1 països de Llengua
Catalana
A. Pujol i Brull

Pels Facultaiitis de l'Hospital del
Sagrat Cor
P. Borrás
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Pel Col•legi de Metges de Lleida
Miquel A. Fargas
Per els «Arxivos de Rinología,
Laringología i Otología»

F. Rauret

Pel Col•legi de Metges de Girona
Josèp Pascual
Pel Butlletí mèdic de Girona
Joan Sau

Per el Còs Mèdic Municipal
	

Pel Collegi de Metges de Tarragona
J. Bassedas	 Barceló Estivill

Són aprovats per aclamació, i admesos acte seguit 105 sol•licitants.

Des del Segon Congrés fins al Novè, que es celebrà a Perpinyà l'any 1936,
els Congressos foren organitzats per l'Associació General de Metges de Llen-
gua Catalana.

Després del silenci imposat per la dictadura del general Franco, des
de 1936 fins a 1975, amb la dissolució de l'Associació General de Metges
de Llengua Catalana, l'Acadèmia de les Ciències Mèdiques de Catalunya i
de Balears, conjuntament amb la Societat Catalana de Biologia, feren una
nova crida per a la seva reinstauració.
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Figura 1.- Llibre d'Actes de
l'Associació General de Metges 1
Biòlegs de Llengua Catalana,
actualment dipositat a l'Acadèmia
de Ciències Mèdiques de
Catalunya i de Balears
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El Desè i l'Onzè, celebrats a Perpinyà l'any 1976 i a Reus l'any 1980,
foren organitzats conjuntament per l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de
Catalunya i de Balears i la Societat Catalana de Biologia.

En l'assemblea administrativa de l'Onzè Congrés, el 28 de setembre de
1980, en la seva intervenció, el president del mateix digué:

«Atès que no hi ha cap altra entitat amb personalitat legal prò-
pia ni amb capacitat de convocatòria (le Congressos, atès que, en
canvi. n'existeixen dues que han estat les patrocinadores i continuen
essent-ho, per ara, dels futurs Congressos, entenem que l'Acadèmia
i la Societat Catalana de Biologia són les que en definitiva hauran de
decidir, com més aviat millor, on i quan se celebrarà el Dotze Con-
grés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. Amb el benentès que
a partir d'ara es poden admetre tota mena de suggeriments»

1 el 31 de desembre del mateix any, l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de
Catalunya i de Balears i la Societat Catalana de Biologia acordaren formu-
lar el següent document:

RESOLUCIONS DE L'ACADSMIA DE CIÉNCIES M1DIQUES DE
CATALUNYA 1 DE BALEARS 1 DE LA SOCIETAT CATALANA DE BIOLOGIA

RELATIVES AL XII CONGRÉS DE METGES 1 BIÒLEGS DE LLENGUA
CATALANA*

La Junta de Govern de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de
Balears i el Consell Directiu de la Societat Catalana de Biologia, filial de
l'Institut d'Estudis Catalans, en compliment de l'encàrrec que els fou fet a
l'assemblea final de l'Onzè Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catala-
na celebrada a Reus el dia vint-i-vuit de setembre proppassat, fan públic
haver pres les resolucions següents:

Primera. Denominació dels Congressos i abast de la convocatòria.
Atès que la convocatòria dels Congressos de Metges ï Biòlegs sempre ha

estat extensiva a qualsevol professional de les ciències de la vida i de la
salut i així ho han entès els farmacèutics, veterinaris, etc que hi han estat
activament presents des de la primera edició; atès que el caràcter pluri-
disciplinari que, amb notable anterioritat a l'establiment dels límits oficials
de l'especialitat. ha estat atorgat en el nostre medi al tema «biòleg: i atès
el caràcter històric de la denominació actual, ha estat decidit de mantenir

*publicat al Llibre d'Actes del Dotzè Congrés.
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el nom de Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana i, així, con-
tinuar convocant tots els professionals i estudiosos de les ciències de la vida
i de la salut.

Segona. Localitat de celebració del Dotzè Congrés.
Examinats i considerats els oferiments i els suggeriments rebuts a l'A-

cadèmia de Ciències Mèdiques i a la Societat Catalana de Biologia, ha estat
decidit de donar preferència a l'oferiment del País Valencià com a lloc de
celebració del Dotze Congrés.

En aquesta decisió ha estat tingut en compte especialment el fet de no
haver estat celebrat encara cap Congrés al País Valencià, tot i l'acord pres
a Perpinyà l'any 1936 de celebrar-hi el de l'any 1938.

L'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears i la Socie-
tat Catalana de Biologia volen expressar amb aquesta decisió el just reco-
neixement a la valuosa participació que metges i biòlegs valencians han tin-
gut en els Congressos i reten especial homenatge a la contribució entusiasta
—l'any 1913 i el 1917— del metge valencià Faustí Barberà i Martí.

L'Acadèmia de Ciències Mèdiques i la Societat Catalana de Biologia volen
així mateix fer manifestacions de gratitud als companys i entitats que han fet
expressió de propostes i d'una manera especial la dirigeixen a les Joven-
tuts Mèdiques de Catalunya i de Balears per llurs raonades observacions, a
les corporacions oficials i científiques de Vic per llur sòlid i afectuós oferi-
ment i a l'Ajuntament de Manresa per la seva decidida i generosa disposició.

Tercera. Data de celebració i presidència del XII Congrés
Els òrgans sotasignats creuen d'elemental equitat que qualsevol resolu-

ció relativa a la data de celebració i la presidència del Dotzè Congrés, com
també a la població precisa de radicació, ha d'ésser presa a proposta d'una
representativa comissió gestora constituida amb aquesta finalitat del País
Valencià.

Aquestes resolucions han d'ésser fetes públiques abans del terme del
mandat del Comitè Organitzador de l'Onzè Congrés que coincidirà amb la
data de publicació del Llibre d'Actes corresponent.

Quarta. Ordinacions dels Congressos
L'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears i la Socie-

tat Catalana de Biologia que, en absència de l'antiga Associació General res-
ponsable dels Congressos, han estat les institucions promotores dels dos
darrers creuen oportú d'establir, per tal de mantenir la natura de les reu-
nions, les ordinacions següents:

1.Als Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, establerts
amb criteris científics d'unitat lingüística, hi seran convocats els estu-
diosos, els professionals i els estudiants de totes les ciències de la salut.

2. S'ocuparà de l'organització de cada Congrés un Comitè en la compo-
sició del qual hauran d'ésser ateses les precisions següents:
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Figura 2.- Estatuts de l'Associació General de Metges de Llengua Catalana (aprovats el 17 de
març de 1913) guardats amb el Llibre d'Actes de l'Associació

....'i'raiL'Tá D.. L' IwJWII.Cib G1'dr.R.yI. D:. ..:°i'Glb 1 :1IbLi.CJ D:: ..L_.1.CUta

= CATALANA
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L'AiWI'ACIb DI: Ls, ,(=3r".riL: a'QHiikt; Abi.IC i}:: C?►Tr3UIfYA

Article ler.- Es constitueix uns .associació General de :'tatces 1  I3iblr_;:
do Llen ;ue Catalana, int .:._-rada	 les seütlents classes de socis:

A) Perpetus: Sí ;. :ren la quota única de 200 peisetes
B) I:u,,aerraris: ::?:_	 pncuin nejuídament 15 pescetes anyals.
C) Corcressistes: Els rua pa g uin solament la quota de tala fixada

en cada cas pel ii ,1;lament del respectiu Congrés.
D) honoraris: Els ,ui siguin nc,nenats secons llur value eles: tirica.
E) x"rotcctors: -ls qui mudin amb médis oconàmics el snsttninont i pro-

gres de l'Associació.
Els nuneraris i perpetus tindran veu 1 vot en tots els ussumpt

tes; els congressistes unicenent tindre;n ej ls tireta que els Al assirn1
el ileClarnent del von.s.

.le p:ott t 's r, 	s1 uin mataos o Ntble.• s ¿lm.inló ► ests ¡ atei-
sos drets que els numerari:.

Art-fese 2n .-zu roc3r —e eP — x*r^#^°nrr	 ren-í^-i-:z^ ;-rl tu4--td.4-43.1s:- 4114.1e: í bib-
legs n general residents en els paisos on s'tsi parli la nostra llenwue
i tots equells que se n':sa,in allunyat, at i com els :'illa dels natu-
rals, encara que ^.ia :in nascut en altres terres.

er'adran ser ::ocis protectors totes aquelles persones o cor-
porncinns, n.ed1ques o no, que facin donitins importants a l'Assocacid.

Article 3r.= La Junta Directiva és constituiréa arsb: un President, un Vice-
President primer, un Vice-President segon, un Treso. ,er, un Comptador,
un Secreters, un Vice-Secretari; Uns Vocals primer, segon, tercer 1
quart.

El Vice-President segon, 1 als Vocals primor 1 quart, els pro-
curaré que siguin nemennuts entre socis que no pertanyin a le Catalunya
estricta. El Vocal segon no set metge.

Aquests c brrece duraran lustre anys renovables per nei tat ca-
da dos anys, excepte el .'e Presitterct que no durarh nada que dos anys.

En les renovacions no podrán acabar conjuntament el Secreters
i el Vice-Secretari ni el Tresorer i Comptador.

En le primera renoi deia acabaran als:' Vace-Pres idont primer, •
Secretari, Tresorer, i Vocals primer 1 segon.

L'eleccid tindrà lloc al final de cada Congrés_

Article 4rt.= La finalitat de l'Associacld serà:
A) El foment de les ciencles mòdiques i biblogiques 1 l'us de la llen-

gua catalana dn l'ensenyança, publicacions 1 pràctiques mòdiques en les
terres d'idioma català.
B) L'enaltiment de la memória dels metges 1 biòlegs catalana i de

llurs obres del temps passat 1 el foment de les relaciona cientifiques
entre els associats residente en el dcmini linguistic català 1 els de
llengua catalana residents fòra d'ell.
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a)L'Acadèmia de Ciències Mèdiques í la Societat Catalana de Biologia
hauran d'ocupar sengles vicepresidències;

b)serà imprescindible la presència de representants de les diferents
terres de llengua catalana;

c) serà imprescindible la presència de representació de les diferents
disciplines convocades;
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d) serà imprescindible la presència d'una representació d'estudiants.
3.Els temes de ponència dels Congressos hauran de tenir present, d'u-

na banda, la mutiplicitat de disciplines dels potencials assistents i con-
seqüentment hauran d'ésser de l'amplitud i el nivell científic conve-
nients i, d'altra banda, hauran de contemplar les indefectibles
connexions existents entre la ciència i la societat.

4. Mentre no estigui establerta de nou l'antiga Associació General, l'A-
cadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears i la Socie-
tat Catalana de Biologia continuaran essent les institucions respon-
sables de les decisions prèvies a la constitució del Comitè Organitzador
de cada Congrés.

A Barcelona, el dia trenta-u de desembre de mil nou-cents vuitanta.

Joaquim Ramis
Secretari General de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya
i de Balears

Josep M. Camarasa
Secretari General de la Societat Catalana de Biologia

Oriol Casassas
President de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya
i de Balears i de la Societat Catalana de Biologia

En l'assemblea administrativa del Dotzè Congrés s'acordà que l'Acció
Cultural del País Valencià fos la nova entitat que, conjuntament amb l'A-
cadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears i la Societat Cata-
lana de Biologia, convoquessin els propers Congressos.

En data de 14 de desembre de 1985, les tres entitats convocants acor-
daren formular el següent document:

RESOLUCIONS DE L'ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES DE
CATALUNYA I DE BALEARS, DE LA SOCIETAT CATALANA

DE BIOLOGIA I DE L'ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ
RELATIVES AL XIII CONGRÉS DE METGES I BIÒLEGS

DE LLENGUA CATALANA*

Reunits Francesc Asensi i Botet i Àngel Llàcer i Escorihuela, representants
de l'Acció Cultural del País Valencià; Ricard Guerrero i Moreno, secretari
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general de la Societat Catalana de Biologia, i Màrius Foz 1 Sala i Joaquim
Ramis i Coris, president i vicepresident de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques
de Catalunya i de Balears, en compliment de l'encàrrec que els fou fet a l'as-
semblea final del XII Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, cele-
brada a Benicàssim el dia 4 de novembre de mil nou-cents vuitanta-quatre,
fan públic haver pres les resolucions següents:

Primera. Denominació dels Congressos i abast de la convocatòria.
Es manté el nom de Congressos de Metges i Bffilegs de Llengua Catala-

na, d'acord amb les resolucions del trenta-u de desembre de mil nou-cents
vuitanta, tot insistint que amb aquest nom es convoca tots els professionals
i estudiosos de les ciències de la vida ï de la salut.

Segona. Localitat de celebració del Tretzè Congrés.
D'acord amb els oferiments rebuts s'ha decidit donar preferència a l'o-

feriment d'Andorra. En aquesta decisió ha estat tingut en compte, espe-
cialment, el fet de no haver-s'hi celebrat encara cap Congrés. Les tres enti-
tats convocants volen, així mateix, manifestar la gratitud ais companys 1
entitats que feren expressió de propostes i d'una manera especial als com-
panys de Maó, de Xàtiva i de l'Alguer.

Tercera. Data de celebració 1 presidència del Congrés.
Els òrgans sotasignants suggereixen que la celebració del Tretzè Con-

grés hauria de mantenir l'interval de quatre anys des de l'últim celebrat,
com s'ha fet norma des de la represa, l'any 1976. Per tant seria convenient
que fos convocat l'any 1988. S'ha pensat en la personalitat més adient per
presidir-lo, i s'ha cregut que en la persona d'Oriol Casassas i Simó es reu-
neixen unes qualitats òptimes per a la seva realització.

Quarta. D'acord amb les propostes de Benicàssim.
S'accepta la possibilitat de celebrar unes jornades intercongressuals, la pri-

mera de les quals serà l'any 1986 a Andorra i una segona a Xàtiva, l'any 1987.
Aquestes resolucions han de ser fetes públiques abans del terme del

mandat del Comitè Organitzador del Dotzè Congrés, que coincidirà  aint . b la
data de publicació del Llibre d'Actes corresponent.

Cinquena. Ordinacions dels Congressos.
L'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, la Societat

Catalana de Biologia, i l'Acció Cultural del País Valencià, per tal de mante-
nir la natura de les reunions creuen oportú d'establir les ordinacions següents:
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1.Als Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. establerts
amb criteris científics d'unitat lingüística, hi seran convocats els estu-
diosos, els professionals i els estudiants de totes les ciències de la vida
i de la salut.

2. Per a l'organització de cada Congrés es comptarà amb les tres enti-
tats convocants, representants de les diferents terres de llengua cata-
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lana, representants de les diferents disciplines convocades i repre-
sentants dels estudiants. Amb aquest objectiu es crearan els diferents
comitès que hom consideri necessari (organització, local, científic,
etc)

3. Els temes de ponències dels Congressos hauran de tenir present, d'u-
na banda, la multiplicitat de disciplines dels potencials assistents i
conseqüentment hauran d'ésser de l'amplitud i el nivell científic con-
venients i, d'altra banda, hauran de contemplar les indefectibles con-
nexions existents entre la ciència i la societat.

4. Les tres entitats convocants continuaran essent les institucions res-
ponsables de les decisions prèvies a la constitució del Comitè Orga-
nitzador de cada Congrés.

A Barcelona, el dia 14 de desembre de mil nou-cents vuitanta-cinc.

Francesc Asensi i Botet
Àngel Llàcer i Escorihuela
per l'Acció Cultural del País Valencià

Ricard Guerrero i Moreno
Secretari general de la Societat Catalana de Biologia

Màrius Foz i Sala
President de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya
i de Balears

Joaquim Ramis i Coris
Vicepresident de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya
i de Balears

En la sessió plenària administrativa del Tretzè Congrés, el seu presi-
dent recordà la constitució que regula l'organització dels Congressos i el man-
dat que tenen l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears. la
Societat Catalana de Biologia i l'Acció Cultural del País Valencià de convo-
car-los. Proposà que s'incorporés com a entitat convocant dels futurs con-
gressos la Societat Andorrana de Ciències, «que tan destacada actuació
tingué en l'organització d'aquest Congrés», i que fou aprovat per unanimitat.

Els Catorzè i Quinzè Congressos han estat convocats per les quatre enti-
tats: Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, la Societat
Catalana de Biologia, l'Acció Cultural del País Valencià i la Societat Ando-
rrana de Ciències. Al Quinzè Congrés, i només en aquesta ocasió, s'hi ha afe-
git la Universitat de València.
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