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Les primeres notícies que en tenim de l'avui anomenada «Societat Catalana
d'Obstetrícia i Ginecologia» són de l'any 1928, el mateix any en què el metge i
bacteriòleg Alexander Fleming descobrí la penicillina. En aquells anys, l'Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya que ja portava 56 anys de
singladura, es preocupava de la incorporació de societats científiques en el seu si.
Així, en l'acta del 24 d'octubre de 1928 es llegeix: S'aprova la demanda dcl D r.
Carreras demanant permís per a què la Societat d'Obstetricia i Ginecologia pugui
reunir-se a l'Acadèmia.
Això passava quan la seu de l'Acadèmia era al carrer Roger de Llúria nílm. 7
i en la lectura de la memòria del curs, el Dr. E. MIRA, Secretari de l'Acadèmia,
parla de l'interès que té la incorporació de les Societats i de la necessitat de l'establiment de sessions federatives.
La Societat pagava en aquell temps, per poder celebrar les seves reunions a la
seu de l'Acadèmia, 75 ptes. mensuals, i ho feia juntament amb d'altres societats
que també havien decidit establir-se als mateixos locals. Aquestes eren la Societat
de Cirurgia de Barcelona, la Societat Catalana de Pediatria, la Societat Catalana
d'Oto-rino-laringologia, la Societat Catalana de Radiologia i Electrologia i la Societat Química de Catalunya. El desembre de 1931 i coincidint amb el trasllat a
la seu de Via Laietana, 31, es va redactar una normativa que regulava les relacions entre l'Acadèmia i les Societats i que transcrivim íntegrament:
1 a. La Societat adherida conservarà íntegra la seva personalitat i el seu
nom, al qual afegirà el subtítol següent: «Adherida a l'Acadèmia i Laboratori de
Ciències Mèdiques de Catalunya».
2a. D'avui endavant per a formar part de la Societat adherida serà condició
indispensable ésser soci de l'Acadèmia o ingressar-hi símultàníament. No obstant, els socis de la Societat adherida que actualment no ho siguin de l'Acadèmia, podran seguir en aquestes condicions i tindran dret a la utilització de la Biblioteca de l'Acadèmia, essent-los, però, limitat el servei de préstecs als volums
(llibres i revistes) procedents de la Societat adherida.
Recull fet per OLGA MESTRES I MONTSENY.
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3a. La societat adherida aportarà a la Biblioteca de l'Acadèmia llibres i revistes de la seva especialitat per un valor mínim anual que serà xifrat cada any
d'acord amb la Junta de Govern de l'Acadèmia. Els llibres i revistes a adquirir
seran designats d'acord amb el Bibliotecari de l'Acadèmia per tal d'evitar duplicitats.
4a. Tots aquests llibres i revistes més els que actualment posseeixi la societat
adherida i els que vagin adquirint passaran a formar part inseparable del fons de
la Biblioteca de l'Acadèmia la qual s'encarregarà de llur conservació, relligament
i reposició si calgués. En tots aquests volums figurarà a més a més del de l'Acadèmia, el segell de la Societat adherida.
5a. L'aportació estipulada en la base 3a. esdevindrà completament voluntària el dia que tots els socis de la Societat adherida ho siguin també de l'Acadèmia.
6a. La Societat adherida podrà utilitzar el local i personal de l'Acadèmia.
7a. Aquest conveni podrà ésser rescindit en qualsevol moment per la Societat adherida mentre ho comuniqui amb dos mesos d'anticipació a l'Acadèmia,
aquesta, en canvi, no podrà rescindir-lo ni modificar-lo si no és en Junta general
convocada expressament per aquest objecte.

Pel que es comprova al cap de setanta anys, aquest conveni s'ha conservat,
mantingut, ampliat i avui, després de dos trasllats més (Passeig de la Bonanova,
47, any 1970 i Passeig de la Bonanova, 51, l'any 1997), la Societat Catalana
d'Obstetrícia i Ginecologia i l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i
de Balears continuen les seves relacions en franca harmonia i aconseguint resultats beneficiosos tant per a les dues institucions, com per a la medicina, la investigació i la salut pública que són els objectius preferents d'ambdues entitats.
El seu nom ha variat en el decurs dels anys i aquests han estat:
Societat d'Obstetrícia i Ginecologia (fins a 1930).
Asociación de Toco-ginecología (1930-1962).
Associació d'Obstetrícia i Ginecologia (1962-1987).
Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia (1987 fins a l'actualitat).

Durant aquests setanta anys d'història, moltes han estat les activitats de la
Societat: conferències, taules rodones, sessions clíniques amb la presentació i
discussió de casos, sessions conjuntes amb d'altres institucions, societats, hospitals i amb la mateixa Acadèmia, cursos, jornades, simposis, seminaris, tallers de
treball, amb la participació tant de membres de la Societat, com d'altres especialistes nacionals o estrangers.
També trobem la convocatòria de Premis i Beques, entre els quals destaquen:
— Premi Boi Guilera, al millor treball dins l'àmbit de la Clínica Obstétrica.
— Premi Fargas, al millor treball d'investigació en l'àmbit de la Ginecologia.
— Premi Nubiola, al millor treball d'investigació en l'àmbit de la Perinatologia.

Com a dada curiosa direm que la dotació de les primeres convocatòries era
de 2.500 ptes. per Premi.
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Durant els anys 1966 i 1967 es va editar el 13oletin de la Asociación de Obstetricia i Ginecología, publicació trimestral que reproduïa els treballs presentats a
les sessions de la Societat. El seu Director era FRANCESC CARRERAS VERDAGUER
i els Secretaris: JAIME ROYO TOMÁS, MIGUEL CAMARASA AI.oNSO, JOSEP M. S E
-GURFEiMAINOUXÍLVES.
Transcorria l'any 1975 quan es van iniciar les negociacions per a l'establiment de relacions amb la FIGO i la SEGO, que van culminar l'any 1993, amb
el conveni entre la Societat Catalana i la »Sociedad Española de Obstetricia
Ginecología» pel qual la SCOG establia relacions federatives amb la SEGO.
L'any 1989 i d'acord amb una iniciativa de la Junta de Govern de
1'ACMCB, a la qual s'hi van adherir les societats que la integraven, la Societat
va redactar uns Estatuts i va ser inscrita en el Registre de Societats de la Generalitat de Catalunya, prenent d'aquesta manera, personalitat jurídica pròpia.
(Núm. de registre 10.931) .
A partir de 1986, i per tal de celebrar un acte de cloenda que reunís els
membres de la societat per discutir temes concrets i d'interès per a tots, van iniciar-se els Caps de Setmana Obstètric-Ginecològics, dels quals ja se n'han celebrat
deu.
JUNTES DIRECTIVES

Tota l'empenta que ha fet que la Societat es mantingui i sigui cada vegada
més activa, no hauria estat possible sense l'aportació desinteressada dels seus
membres, representats en les seves Juntes Directives, les quals, al llarg de tots
aquests anys, han demostrat que darrera de tota obra, hi ha l'esforç de persones
que hi han esmerçat el seu temps i les seves il•lusions per fer reeixir un projecte
comú.
La Societat fou fundada entre 1927 i 1928 gràcies a l'empenta i decisió d'un
bon nombre de personalitats de 1'Obstetricia i Ginecologia catalana, cm' e els
quals cal destacar a PERE NUBIOLA, BOI GUILERA, VÍCTOR CONILL, ENRIC , SEGUÍ, MATEO BONAFONTE, ALBERT PONJOAN, ISIDRE BOGUÑA, JOAN COMAS, JAUME QUERALTÓ i JOSEP ROIG I RAVENTÓS.
El primer president fou PERE NUBIOLA, i el primer secretari JACINT MUÑOZ T
ARBAT. Però l'ànima del projecte fou FRANCESC CARRERAS 1 VERDAGUER, que es
va cuidar de tots els tràmits burocràtics, i va obtenir de la Junta de l'Acadèmia i
Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya, el permís per començar a reunir-se i celebrar reunions científiques a partir de 1928 (fig. 68).
Des d'aquesta data, fins a la suspensió d'activitats com a conseqüència de
l'última fase de la Guerra Civil, diverses Juntes Directives es van fer càrrec de
l'entitat. Entre els presidents d'aquest període cal recordar a ENRIC; SEGUÍ
(1933), i FRANCESC TERRADES (1036).
Ja a la postguerra, el 1942, diverses personalitats van aconseguir l'autorització
per part del President de l'Acadèmia (Prof. Dr. AGUSTÍ PEDRO I PONS), per
tal de reemprendre les activitats de la Societat. Entre aquests col•legues cal mencionar a CARRERAS I VERDAGUER, DEXEUS I FONT, VANRELL 1 CRUELI.S, TERRADES I PLA, i VÍCTOR CONILL. En aquesta ocasió la persona que ho mogué tot i
que uní voluntats, i que féu tota la paperassa burocràtica fou l'incansable MARTÍ
GARRIGA I ROCA.
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FIG. 68. Dues figures claus per a la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia: el
Dr. FRANCESC CARRERAS VERDAGUER que va endegà la SCOG l'any 1928, i el Dr. MARTÍ GARRIGA
ROCA, que va fer el mateix després de la Guerra.

Després que el President de l'Acadèmia nomenés una Junta Gestora formada
per a la majoria de les personalitats citades i presidida per SANTIAGO DEXEUS I
FONT, a partir de 1945 les coses es van regularitzar i es van constituir les primeres juntes democrátiques:
Cursos: 1943-1944 i 1945-1946
President SANTIAGO DEXEUS I FONT.

Cursos: 1946-1947.1947-1948.1948-1949.1949-1950.
1950-1951.1951-1952.1952-1953.1953-1954
President FRANCESC TERRADES I PLA.
Cursos: 1954-1955 i 1955-1956
President VÍCTOR CONILL I MONTOBBIO.

President
Vice-president
Secretari
Vice-secretari
Vocals
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Cursos 1956-195711957-1958

Cursos 1958-195911959-1960

MANUEL USANDIZAGA
MARTÍN GARRIGA -ROCA
JOSÉ A. RODRÍGUEZ SORIANO
JOSEP M. URGELL ROCA
ISIDRE BOGUÑÀ PORTA
VÍCTOR CONILL SERRA
LLUÍS GUILERA VALLHONRAT

MANUEL USANDIZAGA
EMILI GIL-VERNET
MANUEL CARRERAS ROCA
JOSEP M. URGELL ROCA
JOAQUÍN JIMÉNEZ DE ANTA
ISIDRE BOGUÑÀ PORTA
VÍCTOR CONILL SERRA

President
Vice-president
Secretari
Tresorer
Vocals

President
Vice-president
Secretari
Vocals

Curs 1960-1961

Curs 1961-1962

JOAN VANRELL CRUELLS

FRANCESC CARRERAS VERDAGUER

GARLES CARCELLER BLAY

GARLES CARCELLER BLAY

JOSEP M. MATEU ARAGONÉS
JOAQUIM JIMÉNEZ DE ANTA

JOSEP M. MATEU ARAGONÉS

MANUEL CUSÍ RAMÓN

LEONARD MARQUÉS GIRAUD

JACINT MUÑOZ ARBAT
JOSEP RIPOLL TORRAS

JACINT MUÑOZ ARBAT
JOSEP RIPOI.I. TORRAS

Cursos 1962-1963 i 1963-1964

Curs 1964-1965

LLUÍS RIERA BAR'I'i

FRANCESC CARRERAS VERDAGUER

EMILI GIL-VERNET

VÍCTOR CONILL SERRA

JOSEP M. SALA PONSATI

SANTIAGO DEXEUS TRIAS DE BES

JAUME ROYO TOMAS

LLUÍS RIERA BARTRÀ

RAFAEL FUSTER CHINER

J. ANTONI USANDIZAGA BEGUIRISTAIN

LLUÍS BALLESTEROS MAR INEZ.

LLUÍS CAMPOS NAVARRO

MANUEL MÀRQUEZ RAMÍREZ
FRANCESC PONT VILAMMANA
JOSEP BOSCH SALA

President
Vice-president
Secretari
Tresorer
Vocals

Curs 1965-1966

Curs 1966-1967

CARLES CARCELLER BLAY

GARLES CARCELLER BI.AY

JOSEP M. SALA PONSATI

RAMON LLATJÓS PLANAS

JAUME ROYO TOMAS

MIGUEL CAMARASA ALONSO

JOSEP PORTÉ PALLAROL

JOSEP PORTÉ PALIAROL

JOSEP BOSCH SALA

SALVADOR FÀBREGAS DAVi

MIGUEL CAMARASA ALONSO

EMILI GIL-VERNET HUGUET

ORIOL GAMISSANS OLIVÉ

ORIOL GAMISSANS OLIVÉ
LLUÍS SARRIAS BATISTA

Curs 1967-1968

President
Vice-president
Secretari
Tresorer
Vocals

Curs 1968-1969

RAFAEL FUSTER CHINER

RAFAEL FUSTER CHINER

RAMON LLATJOS PLANAS

JOSEP M. MATEU ARAGONÉS

MIGUEL CAMARASA ALONSO

MIGUEL. CAMARASA ALONSO

JORDI PARDINA SUÑÉ

JORDI PARDINA SUÑÉ

SALVADOR FÀBREGAS DAVÍ

RAMON FAUS PASCUCHI

EMILI GIL-VERNET HUGUET
LLUÍS SARRIAS BATISTA
RAMON FAUS PASCUCHI

President
Vice-president
Secretari
Tresorer
Vocal lr
Vocal 2n

Curs 1969-1970

Curs 1970-1971

RAFAEL FUSTER CHINER

RAFAEL FUSTER CHINER

JOSEP M. MATEU ARAGONÉS

JOAN COMAS FUNALLET

MIGUEL CAMARASA ALONSO

LLUÍS C.

JOAN MIMÓ SERVENT
XAVIER IGLESIAS GUIU

JOAN MIMÓ SERVENT
XAVIER IGLESIAS GUIU

Pous IVERN
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President
Vice-president
Secretari
Tresorer
Vocal ir
Vocal 2n

President
Vice-president
Secretari
Tresorer
Vocal 1 r
Vocal 2n

President
Vice-president
Secretari
Tresorer
Vocal 1 r
Vocal 2n

President
Vice-president
Secretari
Tresorer
Vocal l r
Vocal 2n

President
Vice-president
Secretari
Tresorer
Vocal l r
Vocal 2n

President
Vice-president
Secretari
Tresorer
Vocal 1 r
Vocal 2n
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Curs 1971-1972

Cursos 1972-1973 i 1973-1974

JOAN ESTEBAN ALTIRRIBA

JOAN ESTEBAN ALTIRRIBA

JOAN COMAS FUNALLET
LLUÍS C. Pous IVERN

ORIOL GA1VIISSANS OLIVÉ
LLUÍS C. Pous IVERN

LLUÍS GUILERA VALLHONRAT
FRANCESC ARTO MEDRANO

JOAN A. VANRELL DÍAZ
LLUÍS GUILERA VALLHONRAT
FRANCESC ARTO MEDRANO

Curs 1974-1975

Curs 1975-1976

JOAN ESTEBAN ALTIRRIBA

JOAN COMAS FUNALLET

TEODORO SÁNCHEZ BARRADO
LLUÍS CABERO ROURA

TEODORO SÁNCHEZ BARRADO
LLUÍS CABERO ROURA

JOAN A. VANRELL DÍAZ
LLUÍS GUILERA VALLHONRAT

JOSEP A. LEJÁRCEGUI FORT
ESTEVE DAVÍ ARMENGOL

ESTEVE DAVÍ ARMENGOL

LLORENÇ BALAGUERÓ LLADÓ

Cursos 1976-1977 i 1977-1978

Curs 1978-1979

JOAN COMAS FUNALLET

JOAN COMAS FUNALLET

LLUÍS C. Pous IVERN
ALFONS VERGÉS TORRES
JOSEP A. LEJÁRCEGUI FORT
MANUEL CARRERAS PADRÓS
LLORENÇ BALAGUERO LLADÓ

LLUÍS C. Pous IVERN

RAMON RIERA ROVIRA
JOSEP A. LEJÁRCEGUI FORT
MANUEL CARRERAS PADRÓS
LLORENÇ BALAGUERO LLADÓ

Curs 1979-1980

Curs 1980-1981

MANUEL CARRERAS ROCA
LLUÍS C. Pous IVERN

MANUEL CARRERAS ROCA
XAVIER IGLESIAS GUIU

RAMON RIERA ROVIRA
JOAN MALLAFRÉ SALA
MANUEL CARRERAS PADRÓS
MANUEL MARIÑO IGLESIAS

XAVIER DEL Pozo ROSELLÓ
JOAN MALLAFRÉ SALA
MANUEL MARIÑO IGLESIAS
JOSEP M. CUYÀS BATISTA

Cursos 1981-1982 í 1982-1983

Curs 1983-1984

MANUEL CARRERAS ROCA

MANUEL CARRERAS ROCA

XAVIER IGLESIAS GUIU

JOAN A. VANRELL DÍAZ

XAVIER DEL Pozo ROSELLÓ

MANUEL CARRERAS PADRÓS

ENRIC CASTELLS ALPUENTE
EDUARD PRIM ITOIZ
JOSEP M. CUYÀS BATISTA

ENRIC CASTELLS ALPUENTE
JOAN BALASCH CORTINA

Curs 1984-1985

Curs 1985-1986

JESÚS GONZÁLEZ-MERLO

JESÚS GONZÁLEZ-MERLO

JOAN A. VANRELL DÍAZ

ALBERT FORTUNY ESTIVILL

MANUEL CARRERAS PADRÓS

MANUEL CARRERAS PADRÓS

ESTEVE DAVÍ ARMENGOL

ESTEVE DAVÍ ARMENGOL

JOAN CARRERAS MATONS

JOAN CARRERAS MATONS

JOAN BALASCH CORTINA

JOSEP MALLAFRÉ DOLÇ

EDUARD PRIM ITOIZ

President
Vice-president
Secretari
Tresorer
Vocal 1 r
Vocal 2n

President
Vice-president
Secretari
Tresorer
Vocal 1 r
Vocal 2n

President
Vice-president
Secretari
Tresorer
Vocal 1 r
Vocal 2n

Curs 1986-1987

Curs 1987-1988

JESÚS GONZÁLEZ-MERLO
ALBERT FORTUNY EsTIvILI
MANUEL CARRERAS PADRÓS
XAVIER PÉREZ MORATÓ

JESÚS GONZÁLEZ-MERLO
ALBERT FORTUNY ESri iid.
JOAN S. FUSTER MERCADÉ
XAVIER PÉREZ MORATÓ

GUILLEM HERNÁNDEZ GARCÍA
JOSEP MALLAFRÉ DOLÇ

GUIIJ.EM HERNÁNDEZ. GARCÍA

JOSEP MALLAFRÉ DOLÇ

Curs 1988-1989

Curs 1989-1990, 1990-1991

ALBERT FORTUNY ESTIVILL
JOAQUIM CALAF ALSINA
JOAN S. FUSTER MERCADÉ
XAVIER PÉREZ MORATÓ
GUILLEM HERNÁNDEZ GARCÍA
JOSEP MALLAFRÉ DOLÇ

ALBERT FORTUNY ESIIVII.1.
JOAQUIM CALA!' ALSINA
GUILLEM HERNÁNDEZ GARCÍA
MANUEL CASELLAS CARO
JOSEP MALLAFRÉ DOLÇ
RAMON M. MIRALLES PI

Curs 1992-1993

Curs 1993-1994, 1994-1995 i 1995-1996

LLORENÇ BALAGUERO LLADÓ
JOAQUIM CALAF ALSINA
GUILLEM HERNÁNDEZ GARCÍA
MANUEL CASELLAS CARO
NEUS PRAT PUIGPELAT
RAMON M. MIR.AI .LES PI

LLORENÇ BALAGUERÓ LLADÓ
VICENS CARARACH RAMONEDA
MIQUEL A. VAZ-ROMERO UREA
MANUEL CASELLAS CARO
NEUS PRAT PUIGPELAT
ROSA TIR PADRÓ

i 1991-1992

Secció d'Endoscòpia Ginecològica (1995)

President

JOAN ANTONI VANRELL DÍAZ

Secció d'Ecografia (1996)

President

JOSEP M. CARRERA I MACIÁ
Curs 1996-1997

Curs 1997-1998

President
Vice- president
Secretari
Tresorer

JOSEP M. CARRERA MACIÀ
VICENS CARARACH RAMONEDA

JOSEP M. CARRERA MACIÁ

Vocal l r
Vocal 2n
Vocal 3r
Vocal 4t
Vocal 5è

JORDI BELLART ALFONSO

ROSA TUR PADRÓ

MIQUEL VAZ-ROMERO UÑA
ANTONI TARRATS OLIVA
MAGÍ VALLS PORCEL
JOSEP PIFARRÉ BARQUÉ
JOAN SAGALA MARTÍN

JOSEP M. LAÏILA VICENS
CONCEPCIÓ BACH VALLMAJOR
JOAN SAGALÁ MARTÍN
JORDI BELLART ALFONSO
ANTONI TARRATS OLIVA
MAGÍ VALLS PORCEL
JOSEP PIFARRÉ BARQUÉ
MONTSERRAT ESPUÑA PONS

Secció d'Endoscòpia Ginecològica

President
Secretari

JOAN ANTONI VANRELL DÍAZ
TEÓFILO GUERRA PÉREZ

Secció d'Ecografia

President
Secretari

MARGARIDA TORRENTS MUNS
BIENVENIDO PUERTO NAVARRO
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Secció de Menopausa
President
Secretari

ALBERT CABERO ROURA
RAFAEL SÁNCHEZ BORREGO

Secció de Medicina Reproductiva i Endocrinologia Ginecològica
President
Secretari

PERE N. BARRI RAGUÉ
CARLOS PÉREZ ARES

Secció de Ginecologia Oncològica i Mastologia
President
Secretari

ALFONSO FERNÁNDEZ-CID
RAFAEL FÀBREGAS XAURADÓ

r
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LA SOCIETAT CATALANA
D'OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA
CAP AL SEGLE XXI
JOSEP M. CARRERA

A la vigília d'un nou segle, quan només resten dos anys pel mític 2000, la
nostra Societat intenta preparar-se per tal d'afrontar els reptes que li esperen.
Reptes que afecten la nostra activitat acadèmica tradicional (les reunions científiques), però també als serveis i prestacions que els socis esperen de nosaltres.
En un món en permanent canvi, sens dubte els nostres associats no tenen les
mateixes necessitats que fa 70 anys, quan es fundà la Societat. El 1998, el «perfil
mitjà» del membre de la SCOG és el d'un ginecòleg (home o dona) que ha fet
l'especialitat a un hospital, que en un alt percentatge segueix vinculat a un Centre hospitalari, fa ús d'un ordinador, cultiva una subespecialitat, desitja estar ben
informat en tots els aspectes, consulta revistes en llengua anglesa, li agrada relacionar-se amb d'altres col-legues i té, o tem tenir en el futur, una demanda judicial.
ACCIONS JA REALITZADES

Per cobrir les noves necessitats de l'especialista d'Obstetrícia i Ginecologia, la
SCOG ha iniciat un decidit procés d'adaptació, amb la posada en marxa d'una
sèrie d'accions que han de ser capaces de situar-nos en el 2000 en unes condiciones favorables. Algunes accions en aquesta direcció són ja evidents: aprovació
i posada en marxa de seccions bàsiques (Ginecologia Oncològica, Medicina de
la Reproducció i, ben aviat, Medicina Materno-fetal), i especialitzades (Endoscòpia Ginecològica, Ecografia Obstètric-ginecològica, Menopausa, etc.),
promoció de l'afiliació a la SCOG de professionals d'altres especialitats del
camp de les Ciències de la Salut que puguin enriquir amb els seus coneixements
específics les nostres reunions i implementació del programa «per a la formació
teòrica de residents» (en col-laboració amb les Comissions de Docència de tots
els Hospitals Docents del Principat) amb el vist-i-plau de la Comissió Nacional
d'Especialitats. La feliç circumstància de què en SANTIAGO DExEUS, fou el President de la Comissió de l'especialitat d'Obstetrícia i Ginecologia, sens dubte,
ha facilitat moltes les coses.
Mentre escrivim aquestes línies s'estan encetant d'altres iniciatives. Per
exemple, l'accés a «Telemed» per a tots els socis de la SCOG. D'acord amb
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SOCIETAT CATALANA D'OBSTETRÍCIA I
GINECOLOGIA
Premi FARGAS
Premiar el millor treball d'investigació (o riginal i inèdit) en Vàmbit
ginecológic
500.000.- pies.

Objectiu:
Dotacíó :

Termini de presentació= 30103198
D777l,AUO

i bales:

Secretaria de l'ACMC$
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FIG. 69. WEB de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia. En

aquesta pàgina es proporciona informació sobre Beques.

I'ACMCB, la nostra Societat participa en el «Projecte Telemed», l'objectiu fonamental del qual és el d'ésser una eina de promoció de la telemática entre els nostr es associats. «Telemed» gira entorn a la realització d'un WEB d'Internet de l'Acadèmia, que contindrà tota la informació adient, tant per als socis com per a
tota la societat «mundial» en general: informació bàsica de l'Acadèmia i de la Societat Catalana d'Obste trícia i Ginecologia (en català, castellà i anglès), informació de totes les activitats de la Societat (reunions, cursos, etc.) o coordinades per
ella, convocatòries d'interès (beques, premis, etc.), informació sobre ofertes i demandes de treball, font bibliogràfica del Centre de Documentació, bústies
electròniques per a la comunicació de missatges (o també fitxers, imatge, vídeos,
etc.) entre els socis de l'Acadèmia o la Societat, bases de dades bibliogràfiques
(tipus MED-LINE). Totes aquestes prestacions seran gratuïtes per als socis de la
SCOG.
En aquest moment, i dins el «web» de l'Acadèmia, la Societat ja té un apartat
propi que prepara i actualitza un membre de la «Junta Directiva» (Dr. JORDI BELLART). La nostra WEB proporciona informació puntual sobre «Activitats», «Beques i Premis», i d'altres informacions d'interès; molt aviat esdevindrà una eina
fonamental per als nostres membres que disposin d'accés a Internet (fig. 69) .
D'altres accions realitzades el Curs acadèmic passat tenien també el mateix
objectiu: una millor informació. Així, per exemple, l'edició del Directori de socis
i dels Estatuts de l'Acadèmia i de la Societat.
PROJECTES EN CURS DE REALITZACIÓ

La I Festa de la Ginecologia Catalana (3 d'octubre de 1997), marcà el començament d'una sèrie d'accions encaminades a donar nova vida a la Societat, i
fer-la a tr activa de cara al proper segle.
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FIG. 70. Primera Festa de la Ginecologia Catalana (octubre de 1997). Lliurament del nomenament del President d'Honor al Prof. JOAN ESTEBAN-ALTIRRIBA.

Amb aquella Festa, la SCOG intentá i probablement ho aconseguí, canviar la
dinàmica de les relacions entre els nostres associats, propiciant la trobada, l'amistat i la confraternitat entre els components de la gran família ginecològica catalana. I, també, recuperar tot el salvable del llegat històric de la mateixa, potenciant
algunes tradicions acadèmiques que estaven a punt de perdre's. Aquest és el cas
de la benvinguda i lliurament d'insígnies als residents de primer any dels Hospitals docents de Catalunya, i el comiat amb imposició de les «beques» de la Societat
als residents de l'últim any (figs. 70-73).

FIG. 71. El Dr. RAFAEL FUSTER CHINER rep el títol de Mestre de la Ginecologia
Catalana de mans del President de l'Acadèmia, i del President de la Societat.
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FIG.

72. Sopar de la i Festa de La Ginecologia Catalana. S'hi poden veure als Drs. CONILL
nomenats Mestres de la Ginecologia Catalana i a les seves famí-

SERRA i COMAS FUNALLET,

lies.

Però, a més, aquella festa intentà fer justícia a una sèrie de persones fonamentals per a la nostra Societat. A vegades, la manca de temps ens fa oblidar tot
el que devem als nostres mestres, a aquells, molts d'ells ja jubilats, que guiaren
els nostres primers passos en l'aprenentatge de l'especialitat. Per això varem
aconseguir la institució i concessió, per primera vegada, del títol de Mestres de la

FIG. 73. Taula presidencial de la I Festa de la Ginecologia Catalana. Junt al President de
l'Acadèmia (Dr. J. RAMIS) i de la SCOG (Dr. J.M. CARRERA) s'hi apleguen el Dr. L. CABERO
(President de la SEGO), el Dr. JAVIER CORTÉS (President de la Societat Balear d'Obstetrícia i
Ginecologia), i el Drs. J. GONZÁLEZ-MERLO i LI. BALAGUERO (ex-presidents de la SCOG), amb
les seves esposes.

380

Ginecologia Catalana,* i el lliurament dels diplomes de Membres d'Honor de la
SCOG als companys que duien més de 40 anys al si de la Societat. D'altra banda, es lliurà també per primer cop, el Premi a la Solidaritat. Des d'ara la Festa se
celebrarà tots els anys.
El dia següent de la Festa es posà ja en marxa l'organització d'un projecte
que probablement marcarà en la nostra Societat un abans i un després: la celebració del Ir Congrés Catalá d'Obstetrícia i Ginecologia (13-16 de maig de
1998). Aquest Congrés, que tindrà lloc cada dos anys, i en el qual col.laboraran
tots els hospitals del Principat, ha d'ésser l'aparador de l'alt nivell de l'especialitat
al nostre país.
Coincidint amb el Ir Congrés Catalá tindran lloc tres actes que d'alguna manera marcaran el nou rumb de la Societat: la presentació del llibre que el lector té
a les seves mans, que intenta aplegar la part més sobresortint de la nostra própia
història; la presentació del primer número de la revista «Ginecologia Catalana»
que a partir d'aquest moment i junt amb el Butlletí de la SCOG, que porta
A. TARRATS, serà l'òrgan oficial de la Societat; i la constitució, també, de 1'«Associació Catalana de Maternitats Solidàries», organització intercentres que promourà i donarà suport al programa d'«apadrinament» de Maternitats del "Tercer
Món, desenvolupat per «Matres Mundi». Per a que la continuïtat d'aquestes realitzacions sigui possible, esperem comptar amb la col•laboració de les nostres institucions, tanmateix de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, de les Facultats de
Medicina, i d'una manera molt especial de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. Les bones relacions, que mantenim amb els Consellers de
Presidència, Dr. XAVIER TRIAS, i de Sanitat, Dr. EDUARD Rius, ens fan ser optimistes en aquest aspecte.
PROPERS PROJECTES

Pels pròxims anys, la Junta Directiva de la SCOG té en cartera d'altres projectes per renovar la seva oferta d'atencions als seus associats: crear un Comité
assessor de conflictes legals, posar en marxa un Servei de traducció científica i liderar alguns estudis collaboratius multicèntrics.També, fer una expossició de la
vida de la Societat en imatges.
donat l'increment de conflictes legals que pateix la nostra especialitat, ese fa precís una adequada defensa dels
companys implicats en problemes d'aquesta naturalesa (peritatges, informes,
etc.) .
La Societat, d'acord amb els Serveis Jurídics i els Comités d'Ètica dels diversos col•legis professionals, promourà la creació d'un grup de prestigioses personalitats de l'Obstetrícia i Ginecologia catalanes, que donaran suport científic als
gabinets jurídics.
En aquesta mateixa línia es procurarà establir una adequada relació amb els
òrgans judicials corresponents (contactes bilaterals, jornadas mixtes d'informació i actualització, etc.).
Comitè assessor de conflictes legals:

Els primers Mestres de la Ginecologia Catalana que van rebre el seu nomenament, van ser
els doctors: ANICET ALTÉS I PINEDA, CARLES CARCELLER I BLAY, JUAN COMAS I FUNALLET, VICTOR CONILL I SERRA, RAFEL FUSTER I CHINER 1 FEDERIC VISCASILLAS I GARCIA.
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la publicació de treballs en revistes anglosaxones ensopega en ocasions amb notables problemes, donades les dificultats
idiomàtiques. La Societat crearà en breu un «Servei de traducció cientí fi ca», servit per professionals de reconegut prestigi dins d'aquest àmbit, i obert a tots els
associats. Es procurarà que els honoraris siguin sensiblement més baixos que els
habituals.
Servei de traducció científica:

Es pretén crear l'estructura necessària per realitzar el disseny, control i tractament estadístic de treballs collaboratius fets per diversos hospitals catalans. Els resultats es farien servir per elaborar ponències conjuntes, que representarien la Societat als Congressos europeus i mundials de l'especialitat. Un d'aquests treballs podria ser un antic projecte d'obstetres i epidemiòlegs que no s'ha dut mai a terme: Néixer a Cataluya,
un estudi epidemiològic del cicle grávid-puerperal i la seva atenció sanitària a
Catalunya. L'objectiu és fer una mena de «British Birth» català, recollint i informatitzant tota l'activitat obstétrica desenvolupada a Catalunya durant un període
de temps. Un equip d'obstetres, epidemiòlegs i sanitaris desenvoluparien el projecte i el durien a terme. Les conclusions de l'estudi, publicades en forma de llibre, reflectirien la nostra realitat i esdevindrien una eina important per tal de dissenyar la política sanitària en Obstetrícia durant els anys venidors.
Estudis coliaboratius multicèntrics:

En els propers anys la SCOG propiciarà l'elaboració de programes informàtics que puguin ser utilitzats pels seus socis. En
aquest sentit, buscarà la collaboració de cases comercials que s'avinguin a finançar alguns projectes desenvolupats per membres experts de la SCOG. És el
cas, per exemple, del «Programa Ecografia» pensat i desenvolupat per J. SABRIA 1
RIUS (Girona) destinat a la recoHecció sistematitzada i arxiu, de la informació
generada per una exploració obstètrica o ginecològica, capaç de produir un informe escrit, totalment automatitzat, a partir de les dades emmagatzemades a les
seves bases de dades. El programa serà flexible i obert.
Programes informàtics.

COL•LABORACIÓ EN EL FÒRUM 2004

La SCOG ha ofert la seva col•laboració institucional a l'Ajuntament de Barcelona, organitzador de l'esmentat Fòrum. La SCOG ha dissenyat un projecte
que, entre d'altres activitats relacionades amb el lema del Fòrum (Pau i Desenvolupament), consistiria en una exposició audio-visual que mostraria la realitat
actual de la Maternitat al Món (diversitat antropològica, ètnica, cultural, social,
etc.); els coneixemeiïts actuals sobre el fet reproductiu, el llarg camí des de la
concepció al naixement, i els avenços aconseguits els darrers anys, en el terreny
de la reproducció humana. D'altra banda, diferents exposicions secundàries mostrarien la vida intrauterina fetal i la projecció de la Maternitat a l'Art, la Cultura i
la Història.
Simultàniament tindrien lloc diferents Simposis i fòrums sobre temes relacionats amb la Maternitat i que són d'interès general: «Mortalitat materna o infantil
al Tercer Món», «Possibilitats actuals del Diagnòstic Pre-natal», «Fertilització in
vitro», «Polítiques de Natalitat», «Maternitat i conflictes bèlFlics», que informarien
al públic, no només sobre el fet antropològic i cultural de la Maternitat i dels sor382

prenents avenços actuals sobre el tema, sinó també de les accions de solidaritat
que haurien d'emprendre's per evitar la paorosa mortalitat maternal i infantil actual al Tercer Món.
Exposició «La Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia en
imatges» (1928-1998). El curs que ve, i aprofitant alguns dels arxius i fons documentals que han aflorat com a conseqüència de l'edició d'aquest llibre, la Societat té el propòsit de celebrar el seu 70è aniversari mitjançant una exposició
amb les fotografies que recollissin les fites (congressos, reunions, festes i celebracions) més importants d'aquests anys. Naturalment, la Junta agrairia qualsevol
aportació inèdita dels seus associats en aquest sentit.

Com es pot veure, doncs, la SCOG pretén entrar al segle xxt amb una cartera de projectes molt engrescadors als quals, d'una manera o d'una altra, s'hi poden sumar els nostres associats.
Respecte i amor pel nostre llegat històric, una nova dinàmica interna de la
Societat, projecció científica renovada, utilització de les noves eines de la informàtica, i solidaritat amb el Tercer Món, vet aquí algunes de les línies mestres
de l'activitat de la nostra Societat per al proper segle.
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