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MEMORIA I)E SECRETARIA

EXCEL-LENTISIMS SENYORS:

DAMES I CABALLERS:

COMPANYS:

Fa dos anys, varem reunir-nos plens d'entusiasme i de
fervor cientific i avui nostra satisfaccio es immensa, perque
aquest Congres demostra que no tot es la ciutat comptal, sing
que hi ha tambe una Tarragona exemplar, plena de virilitat,
capas de portar a terme tot quant pugui for sa germana Bar-
celona.

L'acullida que'ns ha dispensat aquest poble on varies oca-
sions a la Junta de I'Associacio, i avui, a n'els congresistes, es
filla de sa historia, de sa noblesa i de sa caballerositat.

Donem-li, clones, les gracies i quedem-li profondament
agrahits.

Les tasques de I'Associacio ban sigut en el passat periode
forca laborioses. Immediatament que la nova Junta va pendre
posessio dels seus carrechs, es preocupii del nomenament dels
ponents per als tomes que va votar l'anterior Asamblea, enca-
rregant-ne de la Fisiopatologia del simpatic abdominal als doc-
tors Manel Seres, Gil Vernot, L. Cervera, Pi Sunyer, J. M.a Belli-
do, A. Dalmau, B. Clotet, J. Trias i F. Gallart, i del tractament
de les septicemies als Drs. Ply, i Armengol, Alvar Presta, Lluis
Saye, A. Cort6s Llado, Esquerdo Rodorella, Ricard Moragas,
G. Roqueta, G. Estape, Puig i Sais, Alvar Esquerdo, Isaac No-
gueras, N. Serrallach, F. Proubasta, B. (Iuilera, J. A. Grifols, E.
Perearnau, M. Huguet i Josep M." Grau.

Dits senyors contestaren tot seguit acceptant les ponencies
encomenades. Tambe el Dr. Fausti Barbera, do Valencia, s'oferi
a presentar cualque treball, donant-nos 1'adhesi6 dels Doctors
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Aguilar Jordan i Colvee. Lo mateix feu el Dr. Codina Castellvi,

de Madrid.

El 19 de Maig de 1918 va traslladar-se la Junta a Tarragona

per a posar-se d'acord amb els companys de Is provincia, cele-

brant una reunio en el Collegi on hi assistiren uns quaranta.

Nostre President va demanar el concurs de tots, doncs dells

depenia en gran part el triornf del Congres i do la ciencia cata-

lana. Durant el curs de la reunio s'hi reflexa l'ontusiasme i l'ad-

hesio rds sincera.
El Dr. Rabada, regidor, oferi 1'apoi incondicional do l'Ajun-

tament de is ciutat, i el Dr. Mestres, diputat provincial i conse

Her de la Mancomunitat, oferi: tambe, on nom de dites corpora-

tions, la mes Heal col•laboracio. S'acorda en dita reunio que la

data de eel-lebracio del Congres fos la 2.a quinzena del mes de

Juny de 1919. Tambe es nomenaren juntes de propaganda, cons-

titufdes per companys de la comarca tarragonina. Oficiosament

ferom una visits a l'Excm. Sr. President de la Diputacio pro-

vincial. en Pere Lloret, qui tingue per a l'actual Congres

frases laudatories, oferint el sou valios apoi per a 1'exit do

l'Asamblea.

Del 15 al 20 de Novembre, l'infrascrit visits personalment

als senyors encarregats de les ponencies, invitant-los a que

fessin entrega dels seals treballs ahans del 15 d'Abril de 1919.

En sessio colebrada el 19 de Goner, la Junta de I'Asso-

ciacio acorda adherir-se als principis fonamentals continguts en

el document universitari titulat Per I'Autonomia de is nostra

Univorsitat•, firmat per un gran Hombre do catedratics. En la

inateixa sessio, el nostre estimat President, tenint en compte el

ff social de I'Associacio, proposa i s'acorda quo per a tractar do

la situacio on quo quedarien els faetges titulars en front l'Auto-

nomia dels Municipis, cas d'esser aquesta tin fet, se convoques

a una reunio per a el dia 22 do Goner a tots els diputats a Corts,

provincials i regidors metges, aixi coin als presidents de les

Academies Mediques de Catalunya. Tambe s'acord=+ escriurer

urgentment a tots els presidents dels Col•legis do Metges de les

quatre provincies catalanes, pregant-los-hi ens indiquesin s'hi

havi.en Municipis qu'estesin en descobert amb els metges titu-

lars, i, on cas afirmatiu, ens comuniquesin quants i quips oren.

El 22 de Goner es celebra la sessio esmentada, assistint-hi,

ademes de Is Junta de l'Associaeio, el Dr. Mestres, do Tarrago-

na, en representacio de la Mancomunitat Catalana; el Dr. Radua,
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en representaci6 del Cos Medic Municipal; el Dr. Bellido, per la

Societat do Biologia; el Dr. Xercavins, per la de Psiquiatria. El

nostre President exposa l'objecte de la reuni6, fent constar els

fins econ6mics, sanitaris, d'organitzac16 social i de protecci6 als

companys a que est-t obligada l'Associaci6, sol•licitant dels

reunits quo's deman6s a la Mancomunitat Catalana que en cas

d'obtenir I'Autonomia, el Govern de Catalunya sigui qui respon-

gui dels subsidis dels Inetges titulars.

Tam&t es prengue I'acord de demanar als Consellers de la

Mancomunitat que en cas d'instaurar-se el regisine autonomic

municipal i regional a Catalunya, l'organitzaci6 i reglamentaci6

de la sanitat de la regi6, la fes el Parlatnent catala, assesorat

pels metges de la nostra terra i que 1'execuci6 dels serveis sani-

taris depengues del Govern de Catalunya, tambe assesorat per

metges catalans. Tot seguit, la Junta en pie visita als Consellers

de la Mancomunitat per a fer-los-hi ontrega dels esmentats

acords.
L'Asamblea do la Mancomunitat, a proposta del nostro com-

pany i diputat a Corts el Dr. Franc so Fabregas, aprova en tots

els sous extrems les bases presentades por la nostra Associaci6.

Immediatament ('Associaci6 comunica als presidents dels

Col•legis de Metges els acords de l'Asamblea als efectes conse-
guents.

Com l'epoca do celebracic; del Congres s'apropava, on la

sessi6 del 10 d'Abril del any torrent es nomena als Drs. Borras,
Bassedas, Vidal Fraxanet, Jacint Vilardell i Battestini, per a la
comissi6 de propaganda; el que vos dirigeix la paraula s'entre-
vist, de nou amb els companys tarragonins, per a continuar les
tasques d'organitzaci6, visitant als Excros. Sr. President de la
Diputaci6 i Ajuntament, at Sr. President del Col•legi d'Apoteca-
ris per a parlar-li de la conveniencia de la celebracic d'una Ex-
posici6 anexa at Congres. Des d'aquesta data fins avui, els tre-
balls d'organitzaci6 no ban cessat ni un moment, no solament
pels individus de la Junta resident a Barcelona, si que tamb6
pels de les denies provincies.

El 17 do Juny va reunir se ]a Junta de l'Associacio on pie,
assistint-hi els reprosentants do fora Drs. Mestres, de Tarragona,
i Pascual, de Girona, i despres d'ultimar els treballs d'organit-
zaci6 del Congres, s'acorda que a Tarragona es posesin d'acord
l'Associaci6 de Metges de Llengua Catalana amb la Junta dels
Col•legis per a for mancomunadament acei6 professional.
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La Mancomunitat, les Diputacions i Ajuntaments de tot Ca-

talunya, protegeixen el nostre Congres.

Les Societats mediques tambe han col•laborat at major exit

do 1'Asamblea amb un entusiasine i abnegacio que'ls honora.

Tine que donar moltes gracies als particulars que mostrant

amor a Catalunya i a la ciencia catalana, han protegit economi-

cament nostre Congres.

Al dignissim President del Col•legi de Metges de Tarragona,

Dr. En Lluis Soler, l'Associacio, i jo, particularment, li devem

fervent agrahiment, dones 1'exit del nostre Congres es deu en

gran part a sa activitat per arreu desplegada. Merces tambe at

dignissim Director do t'Institut general i tecnic, qu'ens ha donat

tota mena de facilitats per a celebrar nostres sessions en dit

centre docent.

Gracies als Drs. Bassedas, Borras, Vilardell, Vidal Fraxanet

i Battestini, per la col•laboracio que han aportat at nostre treball.

Tine el convenciment de quo despres do to dit tothom s'en

emportara la impresio de que on nostra Associacio es treballa i

de que esta en l'i nim do tots treballar mes encara per a posar a

nostra aimada Catalunya at nivell cientific que's mereix i la

prova evident de to quo vos acabo de dir, es que el nombre de

congresistes del iii CONCRES es superior at del segon i esperem

que el nombre de congresistes del Congres proxim vinent, su-

perara encara a n'aquest.

Voldria haver acabat ja ma tasca, pert no puc fer-ho sense

dedicar un record a n'els companys que la dalla s'ens ha

emportat.

En Geroni Estrany i

Enric Robledo, de Barcelona.

Francesc de P. Jordana, d'Igualada.

Pere Fuster, de Sabadell.

Tots ells persones d'una gran valua cientiflca.

En Dalmau, l'amic de l'anima, of talent mes gran de la nos-

tra epoca i el mes sinter i senzill dels homes.

En Raventos, el gran eirurgia, treballador infatigable, amb

anima d'infant, amic de tothom.

Y tambe el soci honorari Dr. Grasset, do Montpeller, que per

sa ciencia i sa bondat ha deixat estela perdurable no sols en to

mon medical sing en l'Ilumanitat.

Alguns Wells tenien treballs anunciats per at Congres;

evidentment, de sa mort, s'en resentire la nostra terra.
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Fem en son holocaust ciencia catalana.
En nom de l'Associacio, vos demano que tots vos imposeu

l'obligacio de treballar fermement per a 1'exit dels nostres vi-

nents Congresos, doves si individualment hi porteu vostre es-

forc, en beneflciara la ciencia, l'humanitat, Catalunya i I'Espa-
nya tots.

HE DIT


