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ACTA DE LA SESSIO INAUGURAL

DEL Vl.e CONGRLS DE METGES DE LLENGUA CATALANA CELEBRAT

A LA CIUTAT DE BARCELONA ELS DIES 21, 22 I 23 DE JUNY DE 1930.

En el Salo de Cent de les cases Consistorials va tenir floc
ahir, a les II del coati, la solemne inauguracio del Sise Congres

de Metges de Llengua Catalana. L'actc, que revesti extraordi-
naria importancia, congrega en I'historic salo, crescut nombre
de congresistes que 1'omplien per complet.

Estaven representades les Diputacions i Ajuntaments de

Barcelona i altres capitals de provincies catalanes i Balears, les
Autoritats, el Sr. Bisbe, tots els collegis oficials de metges de
Catalunya i Balears, el Sindicat de Metges 1 la major part de
Corporacions Mediques de Catalunya, Hospitals, etc.

Obert l'acte, l'Alcalde, Sr. Comte de Giiell, prengue la pa-
raula, i en sentides frases va glosar la importancia de 1'acte, en
el qual, digue, havia posat la mes gran simpatia i afecte corn
alcalde de la nostra Ciutat, per esser aquest Congres expressio
de l'alt nivell cientific obtingut per la medicina catalana.

Seguidament, el Dr. August Pi i Suner, president del Con-
gres, dona la paraula at Dr. Josep M .a Vilardell, secretari del
mateix, el qual llegi la memoria, en la que feu resaltar 1'entu-
siasme amb que havien respost a la crida de la comissio organit-
zadora tots els metges de Catalunya, Valencia i Balears, aixi
com altres de la resta d'Espanya, provant la importancia que
s'havia concedit a aquest sise Congres, el fet de que figuren ins-
crits en el mateix, fins at present, 586 metges.

A continuacio el Sr. president del Congres va fer una elo-
g6ent dissertacio, i glosa la importancia de l'acte, aixi com les
dificultats politiques que, en temps no llunyans, s'havien oposat
amb tenacitat a la seva celebracio. Digue tambe, que havia de
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veure en aquesta reunio de met-es catalans el testinrioni de la

vitalitat del nostre poble que aspira a manifestar la seva valua
ens els diversos ordres de l'activitat humana , afirmant que la
Ilibertat era factor imprescindible per a la lliure determinacio
de les activitats socials, ja que , en el cas present, la decadencia
cientifica del nostre poble s'ha produit simultAniament am]) la
seva decadencia politica , i aquest mateix congres no ha estat
possible celebrar-lo fins el moment actual.

Recordant l'origen de l'Associacio i els seus Congressos -
iniciats en 1'Academia i Laboratori de Ciencies Mediques per
obra d'una proposicio dels Drs. ' Ribas i Ribas i Salvat Espasa -
afirma la necessitat de crear al costat del Sindicat de Metges de
Catalunya , que es un organisme especialment encarregat de la
solventacio de questions eoonomicjues , una institucio tecnica, la
finalitat de la qual sigui ]a d'unir els treballs , avui desperdiciats
de la medicina catalana, organitzant -los sistematicamert, a fl de
donar-los-hi ] a maxima autoritat i prestigi , tal com conve a la
seva veritable importancia mundialment reconeguda.

Despres de les brillants paraules del Dr. Pi i Suner , que me-
reixeren unanims aplaudiments, el regidor , Tinent Alcalde de-
legat a la Comissio d'higienee i sanitat Dr . Cararach , significa
1'interes cientific i social d'aquestes deliberacions mediques, a
les quals , per llur professio i llur carrec , digue que s'adheria
cordialment , demanant a la presidencia del Congres que es ser-
veixi informar oficialment a l'Ajuntament i a la Comissio de
Sanitat aproposit dels acords que adopti la ponencia del tema
tercer que tracta de la mortalitat fetal i infantil de Catalunya,
a fi que puguin adoptar-se oficialment , defensant a la poblacio
barcelonesa contra tan perilloses infeccions coin son les produi-
des pels agents microbians de la tuberculosi i la sifilis.

Seguidament el Sr. President declara inaugurades les tas-
ques del Sise Cogres de Metges de Llengua Catalana.

Barcelona , 21 de juny de 1929.

El President, El Secretari,

AUGUST PI I SURER JOSEP M. VILARDELL


