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Un prec ben sineer abans de tot. Jo 'e perfectament que es
-gran el men atreviment de presentar en un Congres de Metges
de Llengua Catalana nn tema absblutament desplaqat del 110c. on
deu escatir-se. Platicar una estona sobre un tema deslligat de
tota questio cientifica, significa obtenir abans de tota cosa un
magnanim perdo dell colegues que m'escolten. Concediu-me'l
indulgents, i en consideraci6 a l'interes que pels radiolegs sig-
Inifica la constitucio de la Societat de Radiologia, oblidem per
till moment la tasca cientifica que rependrem ben aviat.

L'aspiracio de fundar una societat catalana de Radiologia es
de fa temps una aspiracio sentida dels radiolegs de Catalunya.

Ja fa tres o quatre anvs es tingueren les primeres reunions
al local del Sindicat de Metges i la representacio de la classe.
o precisant mes, de 1'especialitat, foil tant nodrida, que es po-
gue prendre 1'acord de presenter uns estatuts al Govern Civil
que fossin la norma regla de la Societat.

La Comi,ssio Organitzadora de ]a qual formava part el ma-
laguanyat Prio, tingu6 ]a pena de veure com s'aturava en 1'ex-
pedienteig burocratic del Govern Civil saturat llavors d'una fo-
bia de virulencia exacerbada espill de 1'esperit que des de les
mes altes esferes es respirava, el nostre projecte d'estatuts. :
per be que no oficialment, les nostres oides hagueren esment que
no podrien esser aprovats.

Les circumstancies canviades, enfonsat tin estat de coses quc
era enemic de tot el que d'aprop o de lluny fos catala, potser
fora I'hora de guanyar el temps perdut i de declarar constituida
una as-,-ciaci6 que de fa temps to estat legal dintre les nostres
aspiracions.
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No vull pas estendre'm en proclamar-vos les aventatges d'un-L
associacio nostra. L'intercanvi cientific periodic a base de reu-
nions, o amb la possible publicacio d'un Butlleti, la defensa dels
interessos de classe o de l'especialitat davant de les corporations
oficials. Les inutues coneixences que servirien per a fer n-,

fort el lligam de companyonia, les ensenyances que tots podriem
extreure d'un estudi periodic dels casos interessants de cadas-
cu, comentat pels altres en sessions cientifiques, etc., etc. Us
crec tan convencuts, que no vull allargar-me mes.

D'un dels Congressos de Metges de Llengua Catalana, el de
Tarragona, en nasque l'entitat capdal de l'Assbciacio medica, el
Sindicat de Metges de Catalunya. Tambe d'aquest (salvant natu-
ralment les circumstancies de lloc, naturalesa i fins), podria sor-
tir-ne la Societat Catalana de Radiologia, aspiracio vehement
dels radiolegs de Catalunya.

Us proposo, doncs, que sense mes dilacions, adoptem el se-
giient acord. La seccio de Radi'ologia del VII Congres de Met-
ges de Llengua Catalana, acorda "declarar con,stituida la So-
cietat de Radiologia i Islectrologia de Catalunya".

Intervingueren en la discussio els Doctors : Torres Carreres,
Carulla, Comas Llaberia, Grau Cases i Barraquer , adoptant-se
l'acord tal com propesava el comunicant.


