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Per Xavier Rodamilans i de la 0

Presentació d'Antoni Siurana i Zaragoza

gidors de la Paeria, autoritats, guardonats
eg id o res
amb la
alla i les Plaques de la Ciutat, pubilles de la
Festa Major de Maig, lleidatanes i lleidatans.
Em plau saludar-vos cordialment en aquest Saló de
Sessions de la Paeria amb motiu de l'inici de la Festa
Major de Maig. Prèviament a la lectura del Pregó, i com
ja va sent habitual en aquestes ocasions, atorgarem les
distincions, Medalla

i

Plaques de la Ciutat, que

l'Ajuntament de Lleida concedeix a les persones i institucions que se n'han fet mereixedores pel seu civisme i
per les

seves

rellevants aportacions a la ciutat, en els

ambits de la cultura, l'ensenyament, la ciència o l'esport.
Per a l'alcalde que us parla, aquest
més

és

un dels moments

gratificants en l'exercici de les obligacions que li

pertoquen. Atorgar honors en nom de la ciutat a conciutadanes

i

conciutadans

és,

també, atorgar-los a la

mateixa ciutat. I això perquè en formen part

i

perquè

l'han servida amb dedicació i generositat, contribuint a
la consolidació de la societat lleidatana amb aportacions personals i col . lectives i donant, d'aquesta manera, un major relleu a Lleida, més enllà dels seus limits
locals, i una base sólida sobre la qual edificar el nostre
futur comunitari.
Lleida, sortosament, destaca pel seu elevat civisme,
manifestat tant en el capteniment habitual de la ciutadania com en la participació en associacions civiques de
tota mena, generadores d'una interacció creixent entre
els diferents grups d'interessos que conformen la nostra
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societat. Tots persegueixen, i jo crec que aconsegueixen,
una sólida i solidaria xarxa ciutadana que ens assegura
una elevada qualitat de vida en les relacions interpersonals. Unes relacions que s'estenen més enllà de la ciutat

més èxits. El títol mundial no és fruit de l'atzar: es el
resultat d'una llarga carrera, d'un treball dur i continuat. És, en definitiva, el resultat d'una trajectória professional que encara continua, amb la constancia i la

perquè la intercomunicació es un fet necessari de convivència, i una aposta clara per concebre la ciutat com

senzillesa dels grans campions.

un fet voluntari de progrés.

El triomf mundial de l'Emili ha servit, a més de la seva
legítima satisfacció personal, per portar el nom de

D'entre la multitud de ciutadanes i ciutadans que, dia

Lleida arreu del món; Lleida n'esta agraïda. Tots sabem
com se'n sent, de lleidatà, l'Emili. I tots recordarem

a dia, esmercen els seus esforços per aconseguir una
Lleida millor, enguany volem destacar la vàlua d'un
esportista i de quatre institucions lleidatanes que acu-

durant molt de temps la seva arribada triomfal a Lleida,
i a la Paeria, i roferiment del seu títol a tots els nostres

servei de la nostra ciutat. Arribar a ser mereixedors dels

conciutadans. El soroll dels centenars de motos que l'acompanyaven fou com un sonor aplaudiment a la seva

guardons que la Paeria atorga, en nom de tota la ciutat,

gesta. Sobre el soroll, permeteu que us faci un comen-

no es cosa facil. L'Ajuntament de Lleida, que sempre ha
atorgat aquests guardons per unanimitat, s'ha manifes-

tari com a alcalde, deixeu-me dir que est à ben aprofitat
en el cas de la moto de l'Emili, però que en el cas dels

tat habitualment partidari de concedir-los a qui o als

que emulen el campió, tan nombrosos, especialment

qui representen en la seva persona o en la seva institu-

ara que s'acosta el bon temps, voldríem més discret.

mulen al seu darrere una bona pila d'anys dedicats al

ció, una trajectória de servei a la ciutat. Fins i tot els
guardons més personals responen a una dedicació, continuada en el temps, de qui se n'ha fet mereixedor,

Emili, gràcies pels teus triomfs, que a tots ens honoren,
i gràcies per estimar-te tant Lleida.

sovint, malgrat la joventut de qui el rep.
Aquest és el cas de l'Emili Alzamora, gran professional

Deia, fa un moment, que a la Paeria valorem la continuïtat de l'obra encetada. Una institució de l'ensenya-

del motociclisme i, al mateix temps, exemple d'espor-

ment a Lleida, els Germans Maristes, en ocasió del cen-

tistes. L'Emili, tot i la seva joventut, i, amb tota segu-

tenari de la seva arribada a la nostra ciutat va fer-se
mereixedora del reconeixement ciutadà, amb una placa

retat, perquè l'ha apro fitada bé, va aconseguir el passat
títol mundial de campió de motociclisme en la moda-

commemorativa dels seus 100 anys de servei. Els alumnes d'aquest centre van constituir, ara fa justament 75

litat de 125 centímetres cúbics. I continua obtenint

anys, una associació encara ben viva dedicada a activi-

31 d'octubre, a la ciutat argentina de Buenos Aires, el
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tats artístiques, culturals i esportives que donaven continuïtat als anys de companyonia esmerçats en els estudis primaris i de batxillerat. Un exemple singular a la

l'impuls personal de Joana de Lestonnac, una in fluència de tarannà proper al calvinisme.

nostra ciutat.

ara fa 50 anys, va col . locar-se la primera pedra de
Factual coblegi Lestonnac-l'Ensenyança, a l'avinguda
de Prat de la Riba. En aquests 250 anys, l'Ensenyança

LAssociació d'Exalumnes Maristes, la popular AEM,
durant aquests 75 anys ha fet unes aportacions continuades a Lleida. Cal reconèixer-li la feina feta molts
anys enrere organitzant conferències, exposicions i
excursions, i també amb destacades representacions
teatrals que, en molts casos, donaven a conèixer a
Lleida els principals autors nacionals i internacionals,
difícils de conèixer sense la seva contribució. I dedicant
molt de temps a la formació d'esportistes Ileidatans,
especialment en els ambits del futbol, el bàsquet i ratletisme.
Rebeu de l'alcalde de Lleida, que és també exalumne, el
seu agraïment i, amb aquest, el de tota la ciutat.
['any 2000, sigui o no l'inici d'un nou segle, se celebra
l'efemèride de l'arribada a Lleida, ara fa 250 anys, de
cinc religioses de la Companyia de Maria vingudes de
la Seu d'Urgell que es van establir al carrer de la Palma
de la nostra ciutat i varen fundar el primer collegi d'aquest Orde. A partir d'aquella data, anar a
l'Ensenyança, per a les dones de Lleida fou sinònim
d'educació. Això en uns temps en els quals despuntava,
de forma tímida, un ensenyament modern, amb bases
tan sòlides com les influències de l'oncle de la fundadora, Michel de Montaigne, la Companyia de Jesús i
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de Lleida ha viscut tots els avatars de la nostra história.
I, com podem comprovar, els ha integrat en la seva
experiència educativa. Des del 1978, una societat cooperativa de pares i mares enceta una nova forma de gestió que, tot donant continuïtat al projecte educatiu
d'un cristianisme modern, i adaptat als temps, segueix
possibilitant els ensenyaments, des de la inPancia fins a
la universitat, en règim de coeducació.
Una dedicació a l'ensenyament, bàsicament de noies, a
Lleida, tan llarga, constant i, vull destacar-ho, atenta
als temps, és evident que mereix el reconeixement, no
únicament dels milers de families que han estat beneficiades pels seus serveis educatius, sinó de rota la ciutat.
Si l'ensenyament impartit per ordes religiosos a Lleida
ha estat, i és, important a la nostra ciutat, no ho és
menys l'ensenyament civil que, en circumstancies tan o
més difícils, ha facilitat l'accés a la vida adulta a moltes
generacions de lleidatans. Un cas exemplar és el de l'actual Institut d'Ensenyament Secundari Guindavols. Fa
50 anys, era conegut com el "Taller Escuela de
Formación Profesional Angel Montesinos". Milers i
milers de Ileidatans han passat per les seves aules; primer, s'hi rebia una formació professional, porta d'en-
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trada al món del treball, i després va passar a institut

permanència, són motiu suficient de reconeixement

d'ensenyament secundari, un institut que ha aconse-

ciutadà. Encara més si es considera tota l'aportació feta
pels seus professionals a la salut de lleidatanes i lleidatans en un període de temps tan llarg. Unes aporta-

guit, en pocs anys, ser, a Lleida, una referència obligada de qualitat.

la história de Lleida dels darrers 50 anys. Passar de les

cions professionals que tenen la seva base en els coneixements de la ciència i la pràctica mediques, en els seus
progressos i en la distribució dels seus beneficis a tota

precàries instal•lacions de la formació professional amb

la societat.

De "l'Angel Montesinos" a l'IES Guindhvols hi ha tota

recursos més que limitats, com podem veure en l'excel . lent memória editada pel centre en ocasió del seu
cinquantè aniversari, a les instal . lacions actuals, modernes i senzilles, però, m'atreviria a dir, elegants i adaptades a les noves funcions que desenvolupa es obra dels
professors, dels antics, de la primera formació professional, i dels actuals, de l'ensenyament secundari, que
posa de manifest un projecte educatiu sòlid i exemplar

El segon motiu ja el coneixeu tots vosaltres. He volgut
destacar aquest aniversari confiant al president del
Col . legi, a ramie i il . lustre doctor Xavier Rodamilans,
el pregó d'aquesta Festa Major de l'any 2000. Se que se
li farà difícil pronunciar un pregó, sempre inici de festa
i de joia, en moments en què la tristor pel traspàs
recent del seu pare fa poc adient aquestes manifesta-

en tots els sentits.

cions. Pei-6 un bon metge, i el Xavier és dels més bons,
està en tot moment al servei dels seus conciutadans

En el guardó que avui rebrà aquesta institució, hi ha

es clar, dels seus companys de professió. Gràcies,
Xavier, per ser avui aquí amb tots nosaltres.

inclòs el meu agraïment i el de tota la ciutat per haverse dedicat a la formació de lleidatanes i lleidatans, sense
més pretensió, això no és poca cosa, que la feina ben
feta. Moltes gràcies a tots els que l'heu feta possible i a

I gràcies al Col . legi de Metges de Lleida pels seus 100
anys de treball col . legiat, que hem d'afegir als centenars

tots i totes els qui li doneu continuïtat.

d'anys que d'ençà d'Arnau de Vilanova van fer de
Lleida i de la seva Universitat un centre universal de

He deixat per al final el meu agraïment al Col . legi de

saber i d'atenció a totes aquelles persones que han

Metges de Lleida, que, tot seguit, rebrà la Placa de la

necessitat els seus serveis.

Ciutat al Mèrit Científic. El motiu es doble. D'una
banda, el fet important de celebrar enguany 100 anys

Moltes gràcies.

d'existència. Una institució centenària es, òbviament,
digna de respecte. Probablement, 100 anys de vida i de

Antoni Siurana i Zaragoza,
alcalde de Lleida
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Flustrissim Senyor Paer en Cap, corporació municipal, digníssimes autoritats i representacions culturels, socials i civiques, pubilles de Lleida, senyores i
senyors:
En primer Hoc, he d'agrair la distinció de l'alcalde
Antoni Siurana, perquè m'ha escollit per ser el primer
pregoner de la Lleida del 2000. Aquesta distinció
m'honora i la interpreto com una prova d'estima persona l i com un reconeixement a la tasca que ha
desenvolupat el Collegi de Metges de Lleida al Ilarg
dels seus 100 anys d'història.
En segon l'oc, vull agrair la presencia de tothom en
aquest Saló de Sessions del Palau de la Paeria, perque doneu sentit a aquest pregó que inicia la Festa
Major de la nostra ciutat. Permeteu-me, ara, tenir un
record per a la persona que ha estat mes important
per a mi i que, per desgracia, avui ja no pot acornpanyar-nos: Pere Rodamilans, el meu pare.
Crec que pregonar es parlar en públic d'allò que vols
donar a conèixer. Per tant, m'agradaria fer-vos aigunes reflexions sobre la Medicina, la llibertat i la nostra ciutat, una ciutat que m'ha vist néixer i que ha
sabut fer-se enyorar tots els cops que m'he separat
d'ella per raons d'estudi o de professió.
El món de la Medicina, corn tots els petits mons
desenvolupats a l'entorn de professions o de ciutats,
es un gran espai obert. La Medicina presenta, d'una
banda, una zona externa coneguda per moites persones i de la qual tothom opina i, d'altra banda, posseeix un nucli intern reservat nomes als iniciats i
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que, sovint, resulta impenetrable per a les persones
alienes.
Medicina i ciutat, o el conjunt que formen aquests
dos mons, són en realitat una petita parcel-la de la
gran cultura humana. Medicina i ciutat estan Iligades
per multiples relacions, que les meves paraules pretenen avui aprofundir. Els metges i metgesses han
gaudit sempre d'un merescut reconeixement social
tant per la seva dedicació als malalts com per la seva
participació en la cultura, en l'impuls d'iniciatives
civiques i en el progrés.
Una expressió del reconeixement social a la professió medica ha estat donar el nom de metges illustres, que han destacat tant professionalment com per
les seves qualitats humanes, a carrers de la nostra
ciutat. Avui, a Lleida, passegem per places i avingudes que duen els noms de: Metge Mercè, Biosca,
Cambrodi, Combelles, Estope, Doctora Castells... i
molts altres més.
En els darrers 20 anys s'han produit nombrosos
avenços científics i canvis socials. S'han establert,
per tant, noves relacions entre els metges i el seu
entorn, entre Medicina i ciutat. Aixi, molt singularment, s'ha produit la universalització del sistema
sanitari public i la substitució del model liberal
d'exercici de la professió pel model actual.
Els metges i metgesses, avui en dia, són assalariats
d'organitzacions sanitàries complexes, que han pres
consciència de la importància econômica dels actes
medics. l la Medicina ha deixat de ser un art practicat
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pels professionals d'una manera individual i s'ha
convertit en una empresa cientifica d'interès collectiu valorada per la seva cultura d'alta tecnologia. En
aquest marc, l'atenció sanitària té una consideració
de 136 public abonat pels diners publics, que combaten les malalties per mitjà d'institucions, de la ciència
i de la tecnologia.
La nacionalització de l'estat del benestar ha transformat els comportaments individuals, amb repercussions sobre la salut, en assumptes d'interès public. A
la vegada, les conductes -fumar, beure, seguir una
dieta, mantenir relacions sexuals, patir o exercir la
violència domèstica...- s'han convertit en objecte
d'investigació per part de la Medicina.
Dins de l'estat del benestar, metges i metgesses
estem compromesos amb la dificil feina d'equilibrar
la nostra vocació d'actuar com a advocats dels
malalts, amb la finalitat de procurar-los tot allò necessari per restaurar la seva salut, i la nostra funció d'agents del sistema sanitari, que han de vetilar pels
interessos de la comunitat i evitar, en conseqüència,
que un ús inadequat dels recursos limitats posi en
peril els principis d'universalitat i d'equitat.
Pelt, tornem a l'objectiu de la feina dels metges: el
cos hume. El cos hume ha estat sotmès durant molt
temps a fórmules d'absoluta sobirania exterior tant
pels terapeutes -bruixots, curanderos o metges- com
per les organitzacions públiques -tribus, comunitats
locals i estatals-. Aixi, el cos hume ha esdevingut un
1/oc públic, en el qual el concepte de ilibertat s'ha
substituït pel de curació. En aquest singular hoc
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públic, la salut no apareix com un dret individual,
sinó com un deure de la corporació médica i de l'estat democratic. Un estat que ha d'oferir forçosament
a la ciutadania uns nivells minims d'instrucció, de
treball i de salut.
Pert), la fascinació i les temptacions de la societat i
dels estats a promoure la salut són molt poderoses,
perquè la salut ens manté la vida i ens fa creure que
Ia dominem.
Usuaris i professionals de la Medicina hem viscut fa
poc un canvi radical: l'aplicació del consentiment
informat, que modifica la relació entre els metges i
les persones malaltes. El consentiment informat converteix en fonamental el dret a la salut, fa prevaler les
raons individuals damunt les collectives i posa la
voluntat del pacient en el centre de la seva relació
amb el metge. La força d'aquesta innovació ha tornat
al pacient la sobirania del seu propi cos, en Hoc de
sotmetre'l a decisions exteriors.
Un segon compromis important de la Medicina amb
Ia societat, a part d'actuar sobre el cos huma malalt,
ha estat el desenvolupament de la higiene col lectiva
o urbana, que va protegir les ciutats de les plagues
per mitja de l'abastament d'aigua potable, del clavegueram i de les normes per garantir la netedat de l'aire i el bon estat dels aliments. Les millores en epidemiologia dels segles XVIII, XIX i inicis del XX van fer
possible la vida a les ciutats, perquè van diagnosticar
i tractar algunes malalties contagioses.
També les vacunes i els medicaments han canviat la
vida de tots nosaltres. Moites de les persones pre-
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sents s'hauran sotmès recentment a intervencions
quirúrgiques inviables anys endarrere, o deuran la
vida a medicaments que fa uns anys no existien. La
Medicina, per tant, ens ha estalviat moltes preocupacions sobre malalties, discapacitats o morts prematures. La Medicina ens ha permès planificar projectes
de vida més Ilargs amb la confiança de poder-los dur
a terme.
Crec que Medicina, Ilibertat i salut caminen juntes. La
Medicina ens dóna salut i ens allibera d'amenaces
contra el benestar. La Medicina, sovint però no sempre, ens dóna alternatives per afrontar la mort i ens fa
Mures en el sentit que ens autoritza, tecnológicament, per decidir el millor per a la nostra salut.
I, quan el cel deixa de ser l'única meta de la vida
humana, la vida i la salut en aquest món cobren més
importancia. La idea de la salvació espiritual perd
interès i credibilitat enfront un final que no pot ser
traspassat, la qual cosa provoca una Huila frenètica, i
de vegades absurda, per posposar la mort a qualsevol
preu. Tot i aixi, la mort és inevitable i els recursos per
minvar el sofriment i les discapacitats són limitats.
Solament les comunitats els membres de les quals
sapiguem compartir una visió comuna i substancial
del benestar podrem aspirar a tenir una idea coherent
sobre la salut i ens haurem de recolzar, sovint, en
valors religiosos.
Pero, l'essència de la salut ha de ser la Ilibertat de
l'individu i de la comunitat per actuar, amb encert o
fins i tot equivocadament, per aconseguir l'estat del
benestar.
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Es necessari avançar cap a un sistema flexible de
gestió pública o privada, en què l'eix central sigui el
pacient. Es necessari avançar cap a una sanitat de
qualitat que aprofiti tots els recursos, que garanteixi
l'autonomia professional en la gestió de les institucions, que orienti els hospitals a cobrir les necessitats de la ciutadania i que estimuli la investigació.
Perquè, només aclarirem el valor que volem donar a
la vida humana per mitjà de la cooperació de totes les
parts implicades. La Ilibertat de l'individu solament
es respecta amb la participació de tothom. L'autoritat
moral en democràcia la té l'individu. I solament és
possible gaudir de la salut en una societat Iliure.
Per això, els metges i metgesses, igual que la resta de
Ia societat, hem de fer nostra la llibertat d'exercir una
professió en què el dubte i, fins i tot, l'error han de ser
acceptats de la mateixa manera que acceptem les
limitacions humanes. Us puc assegurar que, per al
Collegi de Metges i per a mi, ser Mures significa ser
responsables i per a les dues coses cal ser humils i
contribuir, definitivament, a la desmitificació del
poder del metge.
Les condicions de vida d'avui han millorat molt respecte a les de 100 anys endarrere. Aquesta evolució
positiva ha comptat amb la participació dels professionals de la salut, però, també, amb la generalitat de
les dones i dels homes que han utilitzat la natura
d'una manera convenient.
Totes les persones que escolteu aquest senzill pregó
podeu imaginar un món ideal. Podem imaginar una
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societat utópica sense malalties ni Medicina, ni hospitals ni metges que se n'ocupin. Però, sens dubte, en
aquesta societat utòpica hi hauria festes.
voldríem celebrar la Festa en una ciutat com la nostra, que es distingeix per tenir una identitat ben definida. Lleida sap acollir i integrar en un espai de convivència comuna. La nostra ciutat sap preservar el
medi ambient i, a la vegada, impulsar l'activitat
econòmica. Lleida gaudeix de bons serveis publics,
de qualitat de vida i de sistemes d'integració per a les
persones i els collectius que es troben en inferioritat
de condicions.
I

La Lleida que veig es bonica, de colors, amb espais
Mures per a la convivência i la integració. Es una ciutat que sap conservar la seva historia cultural i els
elements identificadors i, alhora, crear-ne de nous.
Per aquestes raons, des d'unes arrels profundes en el
temps i en les persones, la ciutat es mou.
avui, inici d'una Festa Major dinàmica i participativa,
recordo elements constants d'altres festes majors
que he viscut amb la meva família des que era nen:
les Firetes; la batalla de flors; cercaviles, amb el
Marraco i els gegants; els balls; les sardanes i, més
recentment, els castellers; la Fira de Titelles i l'Aplec
del Caragol; el pròleg, i l'epíleg de la Festa Major.
I

Els representants de la ciutat de Lleida, que l'administren i la governen, han aconseguit convertir la participació ciutadana en el més gran patrimoni de la
Festa Major de Maig. Per això, la festa gira al voltant
de tothom: grans, petits, gent de Lleida, gent de fora...
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Però, mai com ara els barris i les partides de l'horta
no han estat tan ben representats. Les pubilles, joves
i boniques, simbolitzen la fermesa, la capacitat de
conviure i la solidaritat de les futures generacions
Ileidatanes. Any rere any, les nostres pubilles han
representat el millor de la societat Ileidatana. I aquest
inici del segon milienni n'es un clar exponent.
Pot ser que quan acabi el millenni no s'hagin acomplit
moites de les nostres fantasies futuristes. Pot ser que
molts dels nostres somnis no s'hagin realitzat. Pei-6
el millenni ens ha permes compartir una ciutat positiva, amb identitat pròpia, que ha fet compatible la tradició amb la visió de futur.
Cadascú i cadascuna de nosaltres pertanyem a una
família. I, si la família es el cercle íntim on vivim la
solidaritat, el sentit del bé comú i de la responsabilitat, Lleida es una gran família que ara este de festa.
Bona Festa Major a tothom.

Doctor Xavier Rodamilans de la 0,
President del Collegi Oficial de Metges de Lleida
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or Rodamilans i de la 0
. néixer a Lleida, el 24 de gener de 1952 i va estudiar el batrat elemental als Germans Maristes de l'avinguda

Airalunya i el superior a l'Institut.
Es va Ilicenciar en Medicina i Cirurgia per la Universitat Central
de Barcelona.
MIR en Cirurgia General a l'Hospital d'Alacant.
Especialista en Cirurgia General i Aparell Digestiu per la
Universitat de Valencia.
Professor Associat de Medicoguirúrgica a l'Escola Universitaria
d'Infermeria de Lleida.
Master en Economia Mèdica per la Universitat Central de
Barcelona.
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