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Impropi d'un Congros de la importaneia d ' aquest que ha

tingut Is virtual i alt honor de congregar a gran part de met-

ges do les diferentes ercontrades de nostra terra catalana; per-

que en el fons de mon trehall res haig de dir que no sigui co

negudfssim do tots vosaltres i que tots , absolutament tots,

haven pogut palpar on vostra priictica en 1'exercici de la pro-

fessi6.

A no ostar completament convengut quo d ' acceptar-se rues

conclusions poden derivar - se'n boneicis do cabdal importan-

cia per la salut i robustesa do nostres infants; no m'hauria atre-

vit a retenir ni per un sol moment , vostra atencio i menys

avui quo tots havem vingut aqui, per escoltrr Ia paraula auto-

ritzada de companys nostres que porten tomes importantfssilns

i poc vulgaritzats encara.
En aquesta cornunicaeio no parlaro sing de go que faci re-

ferencia a punt de contagi . Les demos circumstlncies quo rode-

gen al pobre infant dintre de I'escola, corn son: local , capacitat

i cubicatge del mateix, Hum, subsul, material , etc., etc ; ja co-
rresponen a una altra esfera, que per cert dintre nostra terra
molt s ' ha fet, degut a I'activitat i bon zel d'un company nostre,

el Dr. Carulla , dignissim Rector de la Universitat, ja gairebo
podriem dir eatalana.

Coneguts soran de tots vosaltres casos do contagi direete a
I'escola per escolars infectats. Tots havem presenciat com ma-
laltets quo al coati o el dia abans havien concorregut a l'escola,

ja presenten sfmptomes de malaltia infecciosa on son perfode
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Algid i que forSosament havien sigut vefele segur do contagi

directe.
Qui de vosaltres no haura conegut per niediacio do la fami-

lia d'algun atacat, algun focus infectiu en of Col•legi; que ha anat

propagant-se, sense quo ningd es preocupes en recomanar la

mes petita norma d'higiene per a externrinar-lo?

Quantes vegades al donar d'alta a un atacat de nralaltia al-
tament infecciosa per contagi directe; coil per exemple, la dif-

teria, escarlatina, tos-ferina i altres quo no haig do senyalar;

havens recolnanat amb insistenela i persuaW a la familia que
l'ai lament era necessari fins per humanitat i ens horn ente-
rat quo als pots dies font cas orris de nostres observations, dit
infectat ja havia retoruat a I'escola, be podriem dir, mes que a
buscor instrueeio; a sembrar el veri de la mort?

Quarr aigunes families ni tenen la cura que se'ls recoma
na dintre d'ella mateixa, corn podem esperar I'observancia
d'aquests, a I'escola on ni amb mires d'egoisrne caritat;u, podem
invocar principis; no ja higienics, ni tan cols de tendresa en-
vers altres companys, que podran esser victirnes de tal acte
inhunianitari per no (jualificar to d'altra manera.

Avui que on mig d'una revelucil) cientiflca en lo quo atarry
a malalties infeccioses, I'anie quo sabem de veritat es que la
higiene on ses diverses i variades nraneres de funcionar, con-
dueix a resultats verament positius, no podem pernretre que
perduri aquest abando, inipropi de nostre poble.

Lesser aquest Congres entre metges de Ilengua catalana
m'ha impulsat a for aquestes observations, perque el eatala a
Ines do la cultura cientiflca quo pugui posseir, I'adornen una
pila do qualitats que el (list ingeixen dels homes d'altres re-
gions; coin son, la constilncia i activitat en of treball, el d'esser
home prrctic; en una paraula, obrar avui , si li es possible, per
no esperar el demo.

A vosaltres, homes eminents que per vostra gran valua
cientifica i arnor a la rostra terra, haveu arribat a user nostres
capdavanters i espeeialrnent ass quo per aquest motiu ocupen
I'alt i distingit sitial do la Presirfi,ncia d'aquest Congres; vos
encomauo los conclusions quo ines avail em permetere deduir,
pregant-vos que despres do diseutides pels senyors Congressis-
tes que vulguin fer-Ino'n honra, nrillorant-Ies anrb sa discussio,
vos les feu vostres; portant-les a cap, amb la seguretat infantil
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en nostra estimada terra, bella manera de fer patria! primer
objectiu dels uostres Congressos.

A dit objecte i tenint en compte que l'Excma. Mancomuni-
tat de Catalunya s'ha diguat acceptar la presidOncia honoraria
d'aquest Congr©s, beuem6rita institucio que s'ocupa amb for-
ma prow coneguda de tots nosaltres, del desenrotllament i
creixenga de nostra cultura, anib el noble ti de fer patria cata-
lana, a ella s'lla d'encarregar la part, podriem dir executoria
d'aquesta magna obra,

Com ja tint dit at principi, que res nou de dir-vos en
defensa d'aquest treball, perque el major argument es que esta
en Ia couscii^ncia de tots vosaltres la necessitat d'actuar en for-
ma rapida i eflcag i per aixo em permeto presentar a vostra
il•lustrada consideracio les segiients

CONCLUSIONS

1.1 La inspecciu sent obligatoria en tots les escoles de Ca-
talunya.

2.' Cada Col•legi viudra ohligat a tenir en el seu quadro
do personal un metge alnb caracter d'inspector.

:i." Tota criatura que deixi d'assistir a l'escola els seus
pares o cuidants vindran obligats a manifestar al Director del
Col•legi les causes de la mateixa i en cas d'esser per malaltia,
presentar certiflcat del de capgalera especificant, a esser
possible, la classe de malaltia que pateix.

4." Per a poder esser al Col-legi, haurA de pro-

sentar Yalta corresponent avalada pel merge inspector del
Col•legi que sera el veritable responsable de qualsevol trans-

gressio.
5 a Posar-se la mesa d'acord amb Mancomunitat

per a organitzar aquest important servei.


