
92.225 anys des dels andosins

Molt Il·lustre Sra. Ministra de Salut, Benestar, Família i Habitatge, Sra. Montserrat Gil
Presidenta de la Societat Andorrana de Ciències, Sra. Àngels Mach
Amigues i amics,

Durant molts segles els coneixements d’homes i dones no havien variat gaire, fins que
des de mitjan segle XIX els descobriments i les innovacions que anaren apareixent obli-
garen els seus descobridors a informar la societat. I és per això que des de final de segle
XIX s’iniciaren reunions, trobades i, fins i tot, congressos que es feren més freqüents
segons les novetats i els nous conceptes científics que substituïen antigues concepcions
que fins aleshores s’havien considerat inamovibles. 

Aquells anys, un científic podia assabentar-se i tenir un coneixement dels canvis con-
ceptuals i de les novetats que s’anaven descobrint. Això comportà que a principi de segle
XX –a casa nostra– s’iniciessin progressivament trobades amb la participació gairebé
exclusiva de metges. Coincidia amb uns anys que hi havia el renaixement i el gust pel cul-
tiu de la nostra llengua i a final de 1912 dos metges barcelonins, Manuel Salvat i Espasa
i Enric Ribas i Ribas, suggeriren la possibilitat de reunir-se, en forma de congrés, per infor-
mar i debatre alguns dels temes que eren motiu de preocupació. Se’ls uniren, ben aviat,
altres metges, i conjuntament proposaren a la junta de govern de l’Acadèmia i Laboratori
de Catalunya la creació del Congrés de Metges de Llengua Catalana, que se celebrà a
Barcelona el juny de 1913.

Això és història, i des d’aquella data fins a l’actualitat han succeït esdeveniments i can-
vis impensables en aquells principis de segle XX. Els avenços i descobriments científics
han modificat de tal manera els coneixements de les ciències de la vida i de la salut que
han fet pràcticament impossible que qualsevol professional d’aquests amplis camps pugui
abastar-los tots plegats. La medicina, la biologia i la farmàcia han aprofundit i ampliat els
seus respectius camps i, a la vegada, s’han interrelacionat de tal manera que els aven-
ços en un dels camps interfereix o complementa descobertes d’altres camps.

En poques paraules l’especialització s’ha fet necessària. Avui dia podem assegurar
que la lluita en pro de la vida i de la salut és un afer pluridisciplinari: hi intervenen biòlegs,
farmacèutics, psicòlegs, infermers, urbanistes i qualsevol professional dels amplis camps
de la vida i la salut.

I és per això que ja l’any 1934 –en el vuitè Congrés de Metges de Llengua Catalana–
s’inclogué en el nom dels congressos el terme biòlegs, per englobar-hi totes aquelles pro-
fessions que tenien relació amb la cura i el manteniment de la vida i de la salut.

Aquesta necessitat d’especialització ha comportat que cadascuna de les branques
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d’aquests professionals creés reunions i congressos dintre de la pròpia especialitat i ha
fet perdre –en alguns casos– la necessària visió de conjunt que s’ha de tenir en qualse-
vol de les branques de les ciències de la vida i de la salut.

I és per aquests motius que creiem necessari –i també convenient– que els
Congressos de Metges i Biòlegs continuïn reunint els professionals dels diferents àmbits
de la lluita en pro de la salut i de la vida. Malgrat la facilitat d’informació a través de les
xarxes telemàtiques, creiem que continua sent important la trobada i el debat entre pro-
fessionals de diferents àmbits i crec per tant que els nostres congressos –sense modès-
tia per la nostra part– omplen un buit en la nostra lluita per la salut.

És aquesta la principal característica que els diferencien de la majoria dels congres-
sos científics. D’una banda, són punt de trobada de professionals que treballen en àmbits
molt diversos de la ciència però que comparteixen una mateixa llengua i una mateixa cul-
tura. I de l’altra, són congressos multidisciplinaris, en què hom posa al dia els coneixe-
ments dels assistents fugint de la compartimentació típica de les trobades científiques
especialitzades. Hi participen, a més de metges i biòlegs, farmacèutics, bioquímics, vete-
rinaris, enginyers, professionals d’infermeria i d’altres camps de les ciències de la vida. 

L’entitat convocant dels Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana és la
Fundació Alsina i Bofill, que reuneix la iniciativa de les entitats organitzadores, que són
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, la Societat Catalana de
Biologia, la Societat Andorrana de Ciències, la Universitat de València i la Societat
Valenciana de Ciències de la Salut Joan Baptista Peset.

Des de 1976 que tingué lloc la represa –després dels quaranta anys de silenci impo-
sat per la dictadura franquista– s’han celebrat cada quatre anys: Perpinyà, 1976; Reus,
1980; Castelló-Benicàssim, 1984; Andorra, 1988; Ciutat de Mallorca 1992; Lleida, 1996;
Barcelona, 2000; València 2004. Enguany, l’octubre de 2008, tindrà lloc per segona vega-
da a Girona, ja que s’hi havia celebrat un dels primers congressos, l’any 1921.

Les ponències es presenten en forma de taula rodona: 
La salut al segle XXI. Què vol dir salut i atenció mèdica, 32 anys després de la defini-

ció de Perpinyà (Oriol Ramis, coordinador); Vida i evolució humana (Wifred Ricart, coor-
dinador, i Eudald Carbonell, Bernat Sòria, Josep M. Terricabras); Biotecnologia i Salut
(Eulàlia Dalmau, coordinadora, Jordi Camí, Carles Buesa, Fàtima Bosch i Pere
Puidomènech); Obesitat i Nutrició (José Manuel Fernàndez-Real, coordinador, i Joan J.
Vendrell, Antoni Zorzano i Josep Vidal).

Les cinc conferències que s’intercalen en el curs del congrés seran: 
L’oncologia al segle XXI (Joan Massagué); Aliments i agricultura al segle XXI (Emili

Montesinos); Salut i genètica en el segle XXI (Misericòrdia Ramon); Envellir saludable-
ment (Miquel Vilardell); Les tecnologies de la informació (TIC) al servei de les persones
(Antoni Guanyabens, departament de Salut de la Generalitat de Catalunya), i la presen-
tació de la classificació internacional de malalties (CIM-9-MC) 6a edició: Actualització ter-
minològica i optimització per a la funcionalitat documental clínica (TERMCAT, Artur
Conesa, M. Antònia Julià i Ferran Cordon). 

10 Recull de conferències  - 2008



112.225 anys des dels andosins

Tallers sobre alimentació en general, aigües, llet i altres aliments seran motiu d’unes
sessions obertes a la societat pública, i especialment als infants i adolescents. Tots ells
podran assistir a demostracions pràctiques sobre aquests temes que tant influeixen en la
seva salut. Aquesta és una altra de les característiques que es vol donar al congrés, amb
la col·laboració de la regidoria d’Ensenyament de Girona i el departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya s’ha previst l’assistència d’escolars i de públic en general per fer
comprendre que la cura per la salut comença en els bons hàbits de l’alimentació.

Us esperem els dies 12, 13 i 14 d’octubre a Girona, on hi sereu ben rebuts.
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