
Seg6n Congr6s de Metges de Llengua Catalana 611

Tots li remerciarenl el profit que'n traguerem de la seva diser-

tacio.

Retornem a Barcelona amb la satisfacciO del deure com-

plert, cone membres del Segon Congrds de Metges de Llengua

Catalana, amb una munio d'afeccions patriotiques i particulars

desenrotllades; amb una constriccio fraternal roes intima entre

els excursionistes, i amb el ferm proposit de protegir la nostra

industria crenoteriipica, que be s'ho mereix.

Les merces devem donar-les, molt merescudes, als propie-

taris i directors d'aquets tres establiments per l.'alta honra

que'ns dispensaren, obrint-nos de bat a bat totes les portes do

les diverses dependencies, i per l'hostatge que, a cos de rei, ens

proporcionaron. La veritat, no podiem aspirar a tant. Les ense-

nyances han sigut fructiferes, i en reprocitat ells i Catalunya

en tocaran les consegiiencies.
El nostre president, doctor Freixas, com seleccio dels excur-

sionistes, fou l'encarregat de remerciar, per les altes distincions

de quo erem objecte, les quals sempiternament restarhn grava-

des on prova d'agraiment, dins lo mes intim dels nostres sen-

timents.

Fins a un altra.
B. CLOTET

DIA 5 DE JULIOL

Clausura de I'Exposicib, a les quatre de la tarde.
A la sala do Juntes de la Facultat hi presideixen els doc-

tors RIERA I VILLARET, en representacio del Sr. Degi, FREIXAS,

ROCA i BASSEDAS.

El I)r. FREIXAS pronuncia el segiient parlament:

Ecxm. Senyor:

Senyors:

La Junta do l'ASSOCIACIO GENERAL DE METGES DE LLENGUA

CATALANA, que tine 1'assenyalada honra de presidir , tot just

constituida, va preocupar-se fondament de dugues do les obli-

gacions que haviacontret al acceptar el chrrec: la celebracio del

SEGON CONGRES, que s'ha efectuat i clos amb 1'dxit avalorat per
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tots, i una Exposicio, adjunta at CONGRLS, de producci6ns ori-
ginaries de paisos de Llengua catalana i d'autors nats o residents
en els mateixos, o siga de tots els elements que integren la
riquesa de Catalunya; naturals i germans seus.

Vuit van esser i han sigut les sections que han portat a
efecte la Exposici6: Llibres i periodics; Instrumental; Rontge-
nografia; Peces anatomo-patologiques; PrOtesi, aposits i enve-
nats; Regismes alimenticis; Aigiies minero-nledicinals, i Pro-
ductes farmaceutics.

L'AssoCIACto crida, de bona hora, prestigioses personalitats

que s'han distingit en els rams continguts en els esmentats
grups. Tots acudiren a la crida, i sota ]a presidencia del
Excm. Sr. D. Marian Batlles i Bertran do Lis, que honra avui

la festa de clausura, es constitui el COMITE ORGANITZADOR de la
Exposicio i sabom lo be que tots els individus que'l consti-
tueixen s'han multiplicat i han treballat per a cumplir, com ho
han fet, amb el llur deurer, comptant, com han comptat, amb
una autonomia absoluta.

La obra realitzada ha estat profltosa. La importancia que

ha alcangat 1'Exposioi6, que ha estat visitada per immensa
gernaci6, ha superat, on moltissim, els nostres desitjos, i el

record que d'ella queda sera inesborrable.

L'Ilustre Sr. Dega de la Facultat ens ha prestat el seu vali6s

concurs i ens ha doixat aquesta casa, que hem pogut considerar

la casa pairal do les energies, dels clams de vida, de riquesa, del

batec ritmic i sostingut del cor potent de la gran familia cata-

lana. La Junta do Museus d'aquesta ciutat ens ha deixat un bon

nnmero de vitrines que han facilitat la rostra tasca. Els musseus

de la Facultat han obert ses portes do bat-a-bat per a eariquir,
amb alenades do vida exquisita, les notables colecci6ns quo hos-
tatgen. Els Professors Drs. Calleja, Martinez Vargas, Pi i Surer
i Nubiola ens han deixat per a la Exposicio col•lecci6ns de
valda incalculable, i la JUNTA de l'AssoCIAci6 els agraeix tan
intensament la Ilur obra, quo acorda suplicar al Dr. Calleja,

quo en nom propi i en representaci6 do sos il•lustres companys,

asistis a la festa d'avui ocupant-hi un hoc d'honor i distinci6: ]a
necessitat d'estat fora ciutat ii ha impedit el realitzar-ho, i

m'ha fet la honrosa comanda de que, en son nom, agrais tan
merescuda distinci6. Les Biblioteques de la Universitat, de la
Facultat i de la Real Academia, ens han prestat exemplars valio-
sissims quo han aumentat les adhesions rebudes. L'Academia i
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Laboratori do Ciencies Mediques de Catalunya ens ha honrat
amb una mostra palesa del sou valiment i del intens treball quo
realitza. La Societat do Biologia ens ha fet guardadors de sa
memorable historia. L'Institut d'Estudis Catalans ens ha deixat
vitrines i exemplars notabilissims dels tressors que guarda,
per a be de tots. L'Ajuntament de Manresa ha contribuit a ]a

Exposicio amb una col•leccio qual record perdurara indefini-
dament. El col-legi de Metges do Girona, amb 1'entusiasme del
sou excels president, el nostre carissim company de JUNTA
Dr. Josep Pascual, hi ha relnes un sons fi d'obres prodigioses.
De la nostra germana Valencia, ens ha portat l'entusiasta i eru-
dit vetera Dr. Fausti Barbera, mostra evidenta del tresor cien-

tific amb que compta. De Reus, ens han ajudat carissims i esti-

mats companys amb una notabilissima col'leccio. Nombrosos
bibliofils ens han fet confianea do veritables joies do la Medi.
^ina Catalana preterita que han constituit la preuada anima de la
Exposicio.

Benvolguts i distingits companys nostres, en sa majoria
consocis, ens han permes enriquir el nostra important con-
curs, amb valioses col•leccions. Els nostres industrials, fabri-
cants, establiments do aigiies minero-medicinals, farmaceutics,
els que apliquen Burs energies al conreu de tot lo relatiu a la
r6ntgenografia, els constructors de protesis, apdsits i envenats,
els inspiradors i constructors d'instrumental, tots, tots han acu-
dit, amb decisio i entussiasme a la crida feta per l'AssoclAcio,
constituint aquesta palesa demostracio de vida qu' es honra i
gloria de la nostra terra.

Tot presentat amb la magnificencia quo havou admirat,
sota la entusiasta direccio del nostre benvolgut amic el Doctor
En Pere Borras, executat tal i com ho descriu en la brillant i
minuciosa memoria-resunl que acaba de llegir 1'expert secretari
del COMITE ORGANITZADOR el Dr. En Josep Bassedas, font obra
que perdurara indefinidament i quo resulta i resultarh de profit,
sobre tot, per quants hi han pros part.

D'ella se n'obtindra, ademes, la consecucio de dugues aspi-
racions tingudes des de la iniciacio del gran certamen, qu' es la
condensacio dels nostres mes primordials desitjos: la iniciacio
d'una de les glories mes positives do la nostra terra; 1'INDEx
BIBLIOGRAFIC MEDIC, i la continuacio de la magna obra de la
HIDROLOGIA MEDICA CATALANA, quo tan necessaria resulta.

Per tot, Srs., l'ASSOCIACIO GENERAL DE METGES DE LLENGUA
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CATALANA dona aentidissimes merces a quants han contribuit a
n'aquesta festa quo es glorifieacio del treball; taut als quo han
colaborat a sa efectuacio, com als que Ii han procurat la
salvadora difusio per mitja de la preinpsa professional i poli-
tica. Mertes, grans merces a tots.

I are permeteu•me lines poquissimes paraules de comiat.
Permeteu vos demani serveu intim i per temps indefinit,

el recort d'aquesta Sala de Juntes de la nostra Facultat on
celebrem el present acte do clausura i quals parets estan orna-
mentades pels retrats d'Itomes eminentissims, que amb Ilur
esforg i valer, constituiren la nostra anima medica; Profes-
sors il•lustres quo debem recordar mentres existim amb ve-
neracio i respecte, auriolant en tota la nostra festa aquesta
demostracio palesa de la Catalunya medica preterita, conden-
sada en aquestos exemplars que hem posat sofa el ]lur ampar,
sota la Ilur presidencia ofectiva. Vos demano, ho repeteixo, pel
liermossissim i valios conjunt, la vostra sentida admiracio, at
objecte de que'l recordem tots per a que serveixi do guia at
nostre trevall constant i, com ells, laborem seas treva per a
1'enaltiment de la Medicina i per a 1'explendor de la nostra terra.

1, per fl, vos demano mes; vos demano que at recordar
aquesta casa, at recordar la magna obra que hi ha portat l'Asso-
CiACI:, que hi haven portat tots, enrobustint i afiangant el seu
treball, serveu potent el recort de que la nostra Catalunya, en
un moment, on uua inacavable epoca, on que'l mon labora lens
descans i despiatadament per a conseguir sa destrucci6, sons
reparar on mitjans per a lograr-ho, en una epoca en que'ls
avengos mds remareables s'utilitzen per a I'anorreament de la
Humanitat, ella ha treballat, treballa i seguira treballant per a
mostrar at mon, on festa de pan i de progres, ses ansies de
vida, d'enfortiment i do Ilihertat dels pobles.

El Dr. RIERA lloh facto que 's celebrava, oferi la casa per a
tots els certamens succesius , estimulant a treballar sense decai-
ment per a l'enaltiment de la nostra Ciencia.

A les cinq continua la discussi6 dell estaluts . De la reforma
n'havia sigut ponent el Dr. Pula I SAIS, a ]a qual hi havien pre-
sentat esmenes el Drs. BELLIDO i SICART.


