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La Junta 1)ireetiva de l'.4ssociaci6 general (le Mefges de
Llengiaa Calalana, i executiva del TERCER CONGRES, queda cons-
tituida per aclamacio:

Dr. Josep M.a Roca. President.
Felip Proubasta . Vis-president.

Janine Peyri. . . . Vis•president.

Josep Blanc i Benet . Tresorer.

Francese Gallart . . Secretari.

El President llotgi el segilent discurs de la

SESSIO DE CLAUSURA

SRS. CONGRESSISTES:

Ha arrivat la hora de pendre comiat de vosaltres , que, amb

tanta decisio , coin entusiasme , haven contrihuit a la execucio

de les tasques d'aquest SEGON CONGRES DE METGES DE LI.ENGUA

CATALANA.

En la SEssIO INAUGURAL vaig dir-vos que'ns trobavem en

plena epoca estival, i que, per tart , haviom alcancat els temps

de la collita do saborosos, esplendits i abandosos fruits. La feina

feta vos ha dit ja, millor de lo que poden for ho les moves pa-

raules d'are , si la JUNTA DE L'AsSucIACIO GENERAL D1: METGES DE

LLENGUA CATALANA, malgrat el temps curt, curtissim , d'uns deu

mesos, on que ha degut preparar la seva dificil i heterogenia

tasca, ha sapigut complir amb el sou doure i ha acoblat, sobre

tot, de vosaltres , el valios resultat que n'esperava.

La JUNTA quo lie tingut la alta, la immerescuda honra de

presidir, ho ha supeditat tot, absolutament tot, a la realitzacio

entussiasta de I'obra que li vareu for l'assenyalada distinciO-

que organitzes i executes . Ha sapigut , quan ho ha judicat neces-

sari, for de canyes vincladisses , quo al pas do la despietada mes
tralada s'ajupen , per a enlairar despres, passada 1'anorreadora

torrent , els sews formosos plumalls , en un redreqament armo-

nic, Salvador i digne!

Tot, Srs. Congressistes, pel be coma , per honra i gloria de

la nostra mai prou estimada Catalunya ; d'aquesta terra cent

cops immortal, quo es el simbol maternal on van a confluir

totes les nostres aspirations i tots els nostres desitjos, i per la

salvacio de la qual hem esmercat nostres mes enardidores ener-
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gies i els nostres constants esforgos. D'aquesta terra privilegiada

a la que'ls sews mes preclars fills han teixit una aureola de Hors

inunarcessibles i a la que dediquem nosaltres el fruit de nostre

constant treball, d'aquest treball que'ns permet recollir, coin

premi d'incalculable valua, el somriure de la mare agraida, la mi-

rada prenyada de goig del germa arrebagat a traidora malaltia,

l'abracada enternidora del reconegut!... D'aquesta terra a la que

al compas que'ls nostres artistes dediquen ll urs inimitables obres,

els poetes llurs inspirats cants i els homes de saver of fruit de
llurs investigacions, nosaltres, en la nostra solitut, en l'aillament

del uostre quefer quotidia, dediquem I'heterogeni mon que hem

subjugat en la platina del microscopi, la reaccio demostrativa lo-

grada per l'an-Illisi practicat, la visio del conreu que hem obtingut

despres de pacientissima i conscieut preparacio, la llico clinica

improvisada a la capgalera del malalt, i tants i tants altres mo-

tius de joia que logra el veritable sacerdot de la Nledecina i que

tots han fet cami fins assolir, gloriflcar i enfortir aquesta festas-

sa del nostre treball.
L'ordre absolut amb que han anal desenrotllant-se tots els

actes del CONNG1tEu;; els treballs que s'hi han comunicat oralment

o per escrit, reveladors d'un pie domini dels assumptes tractats
i que estotgen fonts d'ensenyanga inestimable; I'baver so pogut
llegir i discutir tots els treballs dels Srs. Congressistes que han
honorat of CONGlREs amb la llur co]•laboracib i amb ]a llur pre-
sencia, cosa excepcionalissima en tals reunions; la necessitat
amb que'ns hem trobat de dividir les tasques del CoNGRES en
dues Seccions en que s'ha actuat intensivament; of nombre do
treballs portats a cap fora del CGSGRES, on la Facultat de Mede-
cina, Hospital de la Santa Creu, Hospital de Sant Joan de Deu,
dedicats als Srs. Congressistes que hi han concorregut en res-
pectable numero; el descobriment de la lilpida commemorativa
a 1'entrada de la clinica de Ginecologia, dedicada al eximi doc-
tor Far•gas, el primer President de la nostra ASSOCIACIO, 1'emi-
nent professor de la Facultat; la visita al Institut de Mecanote-
rapia, Hospital de Sant Pau i Quinta 'La Alianza>, visites impor-
tantissilnes, avalorades per ('exemplar il•lustracio i esplendidesa
dels Drs. Viiiamata, Pi i Gibert, Torras Pujalt i Girona; la visita
a la Casa de Convalescencia amb l'amable i entes acompanya-
ment dels Rvts. Srs. Priors do l'Hospital de la Santa Cron i de
]a Convaleseencia, tots son actes que demostren la importancia
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que ha alcancat el CONGRES i la manera corn s'ha pogut intensi-

ficar la seva execucio.

I are, Srs., merces a tots. Merces entusiastes i repetides a les

valioses entitats oficials a les que vaig tenir Yalta honra d'en-

drecar-les do paraula en la festa d'inauguracio; als Srs. Presi-

dents Honoraris que mereixen amb el nostre respecte i la nostra

admiracio, el nostre mes intens aplaudiment; a totes les persones

de ciencia i de patria que arreu del mon escampen llurs dots de

sacrifici i de saver: a tots els que han contribuit al explendor

d'aquest importantissim CONGRES.

I are, al donar-vos merces sentidissimes a tots, al pendre

colniat do vosaltres, permeteu que als conciutadaus els digui:

A cada instant!... i als germans de f6ra: A reveure!...

Al deixar aquesta casa, quo ha estat i deu seguir essent la de

tots els que devem considerar-nos els sews fills espirituals,

aquesta casa en qu'hem alcancat tan bon aculliment i aont hem

deixat, com simbol preuat de la nostra anima i de nostres aspi-

racions, un record glorios estampit en ses parets, que ella s'hon-

rara guardant i enaltint, permeteu vos supliqui que no penseu

on la posta de la diada nostra d'avui, mes que per anar troba-

Ilant en tots els instants que han de succeir-se, fins a n'aquell

moment on qu'hem d'abragar-nos de nou, pleas de fe i entu-

siasme, en aquell s'endema glorios que esdevindra seas tardanca,

per a saludar, allavors, el ressorgiment del sol del nou dia, ven-

turos tambe, en qu'hem d'ajuntar-nos una altra volta i cent mes,

per honra de la ciencia que cultivem, i per be de la nostra esti-

mada Catalunya.

Veredicte que el Jurat de l ' Exposicib , adscrita al 11 Congres

de Metges de Llengua Catalana , dons el 6 de Juny de 1917

DIPLOMA D'HONOR

1-Alsius ( D. Anton) Barcelona.
2--Botey (Dr. D. Ricard)

3-Calleja (Dr. D. Caries)

4-Casa editorial P. Salvat

5-Espasa (fills do J.) editors
6-Industria Lletera (S. A.)

7-Mayol, Cardus i Bessa Euphor>


