Manresa, 22 de març de 2017

XX CONGRÉS DE METGES I BIÒLEGS DE LLENGUA CATALANA
Primera circular

Les limitacions imposades a l’ús de la llengua catalana en l’àmbit mèdic i científic en general van motivar,
el 1913, la creació dels Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana (https://ca.wikipedia.org/wiki/
Congr%C3%A9s_de_Metges_i_Bi%C3%B2legs_de_Llengua_Catalana). Aquestes trobades icòniques del món
sanitari en català, solament les han aturat les dictadures i, al llarg de cent anys, s’han convertit en un gran
aparador de les novetats i de la situació de les ciències de la vida i de la salut dels territoris de parla catalana
(http://taller.iec.cat/cmibllc/congressos.asp). La nostra llengua té diversos escenaris d’ús segons els indrets i afronta
nous reptes en l’activitat assistencial - deguts a la mobilitat i la globalització- i en l’entorn de les tecnologies de la
informació i la comunicació; per aquest motiu i per posar en comú els valors compartits entre les diverses cultures
agermanades pel català, la Fundació Alsina Bofill (http://fab.espais.iec.cat) i la Fundació Althaia Xarxa Assistencial
Universitària de Manresa (www.althaia.cat) han decidit convocar el XX Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
a Manresa, que se celebrarà els dies 20 i 21 d’octubre de 2017 al Teatre Kursaal (www.kursaal.cat ). Aquesta ciutat
commemora enguany el 125è aniversari de les Bases de Manresa de 1892 (www.manresa.cat/web/article/6255-lesbases-de-manresa-de-1892) .
A més de les dues Fundacions convocants, formen part de les entitats organitzadores del XX Congrés, l’Ajuntament
de Manresa, el Col·legi de Metges de Barcelona, la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, la Filial del Bages de
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, la Societat Catalana de Biologia (Institut
d’Estudis Catalans), la Societat Andorrana de Ciències, l’Obra Cultural de l’Alguer, l’Acció Cultural del País Valencià i la
Societat Valenciana de les Ciències de la Salut Joan Baptista Peset.
L’abast d’aquests congressos va més enllà del que el seu nom «de metges i biòlegs» sembla indicar. Són
reunions pluridisciplinàries que s’adrecen a professionals i estudiosos de totes les ciències de la vida i de la salut i
d’altres disciplines que hi estan relacionades, de forma directa o indirecta, sigui quina sigui la seva titulació: metges,
biòlegs, farmacèutics, veterinaris, odontòlegs, infermers, fisioterapeutes, logopedes, podòlegs, sociòlegs, antropòlegs
socials, economistes de la salut, bioenginyers, especialistes en TIC sanitàries, ambientalistes, professionals de
l’alimentació, o altres grups amb dedicació a aquests camps; tots hi tenen cabuda, àdhuc els estudiants, amb una llarga
tradició de participació en aquestes trobades. L’àmbit dels congressos són els territoris de parla catalana: el Principat,
Andorra, la Catalunya Nord, la Franja, el País Valencià, les Illes i l’Alguer.

... /// ...

Secretaria tècnica: Carme Ros a l’adreça cros@althaia.cat, telèfon 93 875. 93. 00, ext. 7244, de 8,30 a 15,30 hores
o bé Griselda Ribas a l’adreça gribas@iec.cat, telèfon 93 270.17.27 (matins).
Per a més informació: www.20cmblc.althaia.cat ( o el que sigui)

... /// ...

El Congrés constarà de quatre grans eixos temàtics, que tractaran els models sanitaris dels territoris citats
(característiques, finalitats socials, sostenibilitat, el rol dels professionals i dels ciutadans, noves expectatives, etc.);
l’atenció primària (formació del personal sanitari, la capacitat de resolució, planificació, objectius, carreres professionals,
interacció amb els altres nivells assistencials, salut mental, contínuum assistencial, oficines de farmàcia, ajuda mútua,
salut social, etc.); el medi ambient, la globalització i la salut (salut i medi ambient, l’aire i l’aigua, tòxics, moviments
migratoris, interculturalitat, vacunes, vectors i microorganismes, microbioma, alimentació, etc.); el quart eix acull apartats
com ara la llengua, el seu ús en el sistema sanitari i les TIC biosanitàries; els aspectes històrics dels congressos, dels
seus personatges i del centenari de la Bibliografia Medical de Catalunya, i el debat i conclusions sobre el futur d’aquests
congressos per a fer-los més inclusius i socialment encara més útils (possible canvi de nom, continguts, peculiaritats,
implicació territorial, participació, periodicitat, etc.). Aviat remetrem un programa més detallat, una segona circular, amb
les formes de participació i aportació acadèmica.
En breu el Congrés també disposarà de la seva pàgina web amb detalls sobre el programa, les inscripcions, la
presentació de treballs i diversos aspectes pràctics del Congrés. L’adreça d’aquesta web apareixerà en un primer
moment en la de la Fundació Alsina Bofill i la de la Fundació Althaia, ja citades, i, posteriorment, en la segona circular.
Mentre, us convidem a reservar les dates a la vostra agenda i a iniciar la preparació de treballs a partir de la informació
genèrica exposada.
A l’espera de trobar-nos a Manresa en aquelles assenyalades dates, rebeu una molt cordial salutació.

Dr. Lluís Guerrero i Sala

Dr. Miquel Vilardell i Tarrés

Copresident del XX CMBLC

Copresident del XX CMBLC

Secretaria tècnica: Carme Ros a l’adreça cros@althaia.cat, telèfon 93 875. 93. 00, ext. 7244, de 8,30 a 15,30 hores
o bé Griselda Ribas a l’adreça gribas@iec.cat, telèfon 93 270.17.27 (matins).
Per a més informació: www.20cmblc.althaia.cat ( o el que sigui)

