
Sr. President de la Fundació Alsina i Bofill (FAB), Sr. President
del Dissetè Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana

(17è CMBLC), autoritats, senyores i senyors.
Quan fa dos anys, en la primera reunió de contacte per a la rea-

lització d’aquest Congrés, vaig rebre la visita del president i del
vicepresident del Congrés, vaig poder apreciar la il·lusió amb què
havien acceptat el repte de celebrar el 17è CMBLC a la ciutat de
València. Ells m’explicaren per damunt la història i les peculiaritats
d’aquests congressos, com ara ho acaba de fer el president en la seva
presentació. Vaig entendre perfectament tot el que significava
aquesta aposta. Tots som professors de la UVEG i, per això, conei-
xem l’ambient dens i pesat que ens toca viure dia a dia en tots aquells
temes relacionats d’alguna manera amb la llengua oficial de la nostra
universitat quan l’anomenem pel seu nom acadèmic i científic.

M’agradà la proposta concreta i la Universitat acceptà de partici-
par en el repte. Sabeu que, de bon gust, som presents a aquest
Congrés com ja hi havíem estat en anteriors des que la UVEG és
patrona de la FAB. 

DISSETÈ CONGRÉS DE METGES I BIÒLEGS DE LLENGUA CATALANA
Fundació Alsina i Bofill (ed.)
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Quant al contingut del Congrés, he de dir que trobo de màxim
interès el programa científic. No cal ser del món de les ciències de
la vida i de la salut per fer aquesta apreciació:

• Reunir en un mateix fòrum científics tan destacats de
diverses branques del saber, per dialogar i contrastar idees, és
senzillament un requeriment de la ciència. 

• Analitzar les contradiccions que comporta l’aplicació de les
noves tecnologies, i contrapesar nous i vells procediments en
les prestacions assistencials, és ficar el dit en allò que el temps
encara no ens ha solucionat ni ens ha aportat la suficient llum. 

• Analitzar la comunicació científica i el potencial comuni-
cador de les fonts de divulgació amb tot l’abast de recursos
que proposeu és encoratjador en un moment en què la reno-
vació pedagògica requereix la màxima atenció. 

• Tots estem vivint les conseqüències de la globalització, i les
majors dificultats encara estan per arribar. A la Universitat
vivim problemes semblants i també tenim molts reptes per a
aquest nou mil·lenni. Tota la societat som a un nou món que
encara no sabem què ens depararà. Bo és que aquest Congrés
comence per la part que li pertoca. 

I unes paraules sobre la llengua dels CMBLC. Vull donar l’en-
horabona al col·lectiu de metges i biòlegs que organitzeu congressos
al voltant de la nostra llengua. Aquest és un bon camí. Molt en
sabeu, dels seus problemes actuals, que no són nous. També teniu
bona referència de com vivim contínuament aquesta situació a la
nostra Universitat. No en parlaré més, del que tots sabem. Però
tenim la responsabilitat institucional com a gent del pensament i de
la recerca que deu procurar per al seu poble, i això ens obliga a man-
tenir-nos actius i atents. La invitació que se us ha fet abans en la
intervenció del president del Congrés, la subscrivim de bon gust
tots.
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Sols em resta desitjar-vos un bon Congrés i una bona estada a
València i als espais de la nostra Universitat. Gaudiu d’aquesta casa,
del nostre Jardí Botànic, de les exposicions que hi ha per la NAU.
Gaudiu d’aquesta bella ciutat.

Benvinguts a València i a la nostra casa, que ara és vostra.
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