
icta de l'Assenrhlea

Tingue Iloc el dia r (le jttliol del [932, a des 6 de la tarda, en el

local de la Seccio de Tisiologia del Congres.

:A 1'hora esmentada s'obra la sessio sota la Presidencia de. Dr.

Jtruluim Trias i Pujol i actuaiit de Secretari el Dr. Francesc Estape.

is posa. it d scussio 1'ordre del dia i com it primera giiestio el

lloc del proxim Congres. Despres d'una inter eencio de' Dr. Tost

el quad prega que l'_Assemblea tingui it be assabentar-se d'una co-

municacio del Dr. Courp, present a l'acte en la qual en nom del

Sr. President de Metes de Perpinya convida a celebrar el V ILe

Congres en aquella c'utat i despres d'uns mots fervorosos d'a-

graiment i germanor del Dr. L. Servera enviers els nostres oun-

panys d'enlla dels Pirineus, ?'Assetnblea acorda celebrar aquest

proxim Congres a Barcelona a 1'edifici del Casal del \letge ('im-

minent inattguracio.

A continttacio s'aproven els temes de ponencies del VIII.c Con-

gres que son els segiients :

t.e Aspectes epidemiologics de les infeccions mes frequents

en els paisos de parla catalana.

2.(m Estat de chock. ;Aspectcs fisiopatologic, farmacologic,

medic i quirurgic en 1'infant I 1'adult.

El doctor Manuel Salvat i Espasa, Tresorer, llegeix 1'e.tat

de comptes que es aprovat.

Per aclamaci6 es elegida la Junta segiient de 1'Associaci(') que

ha d'encarregar-se de l'organitzacib i execuci6 del proxim Con-

gres. President I)r. Ilermenegild Puig 1 Sais, Vice-president i.r
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EI President de 1':^cademia i Laboratori de Ciencies 1Vlediques

do C'atalunya. Vice-president 2.on Dr. Joan I. Valenti i 1LIas-

roig. de Palma, "l^resorer Dr. Tomas Fornells i ^unyer, Secretari

General Dr. Pere Domingo.

Despres d'amplia discussio ^'aprova una prolwsicio que sig-

nen el doctor Pere f3abot i altres demanant que s'eviti ^la simul^-

taneitat de festeigs i excursions amb le:; sessions cientitiques, el

treball de les q^_ials liauria de concretar-se pel mitja do la modal tat

lntenSlVa.

:1 proposit d'una altra proposicio dels mateixos scnyurs sa-

bre el Ilibre de connuiicacions i tamhe despres de molta discus-

si^i, s'aprova la psaposta del Dr. L. Cer^era en forma que d'ara

en enda^^ant, 1>er coinptes de llibre de comunicacions, hung publi-

cara, ahans de la sessio inaugural uu resum de les comunicacions

lliures presentades, no podent cada un d'aquests resums excedir

de dues yuartelles i portant al peu de: mater una indicacio de

la h,^eish^ u*t reran I;uLlicad^^s ]cs comttnicacious iu e.ti-tenso.

S'obra una discussio sabre 1'estructuracio dell Congressos

i la discussio de p.mencies i comunicacions i s'al>rova la propos*a

del Dr. :^. Trias i Pujrr, quc diu: la lectura i discussio de totes

l^s ponencies es fara en una Secciu unica reunida en el mate x

local i el Conres no es dividira en Seccions. separades en locals

riiferents, Eins a hsi^•er d'entrar a la 'ectura de les amiunicacious

lliures. La discussiG do lcs ponencies officials comen^ara despres

de Ile^ides totes les pertan}'ents a una mateixa capital.

A proposta de la Seccio i.a do Climatologia 1'Assemb!ea acor-

da elevar a les autoritats la segiient conclusio. - t.r Adre^ar-

se a la Diputacio de B^.ears a 1'objecte de que s'estahleizi uua

coordinacio d'observac^ous i un p,^tronatge sabre les estacions

observadores a ]es filler I3alears, per tal que resttlti una insti-

tucio ^^l mes perfecto possible que mantenint una plena autoro-

mia s^rvi una estreta re'acio amb els altres nuclis peninsuiais.

'.on. T)emanar iguaiment al C^ol^legi do ^Tetges dr l3alears que

conjuntameut amb els metereolegs censtitueisi una comissio per-

manent de D^Ieteriologia en relacio amb la ^^Iedicina que serveisi

per a valorar ?es varietats ciimatologiques de 13alears i 3.ra Adre-

^ar-se igualuient a la Generalitat de Catahwva per tal que procuri

igualment estahl-r relacions entre el Servei ^^Ietereolbgic de C^ ta-

Iunya i les institucions mE^diques.
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:A prop to (le Ia Secci6 3.ra de Tisiologia 1'Asseniblea acorda

fer sever i elevar a les autoritats tambe les conclusions de ;a colnu-

nicaci6 presentada pel Dr. Mas Alemany. Dennanant que els Mu-

nicipis prenguln mesures encanninades a evitar la tuberculosi del

gos. Proposant que l'Ajuntanlent de Barcelona i mentre no Ili hagi

Escola de Veterinaris a Catalunya, on puguin portar-se els ani-

mals a la visita gratuita, destini una Clinica veterinaria caning pet

reconeixement gratuit de gossos abans del lliurament del rebut

d'inlpost i xapa corresponents. Que es publiqui igualment una car-

tilla sanitaria en la one es faci remarcar el perill que representa

en cIs domici•li gossos sospitosos d'aquesta i altres malalties in-

feccioses aconsellant especialment 1'abstenir-se d'acaronar aquests

aninlals. Finalnnent• proposant que pels Presidents dels Col-leg's

officials de Veterinaria catalana, e, de la Federaci6 de Collegis de

Veterinaris de Catalunya 1 el Director Cap del Cos de veterina-

ria de Barcelona sigui redactada una Mentoria on es senyalin

orientacions cliniques 1 higienignes per la tinenca 1 cria de gos-

sus per la seva difusiu i lliuranlent al Sr. Alcalde de la ciutat

de Iiarcclona i que us fact declaraci6 obligatoria de cartilla sani-

tAria per a tots els propietaris de gossos.

A proposta del I)r. J. Freixas s'aprova un vot de gravies per

la junta sortint i un record pel President efectiu del Congres Dr.

E. Rlhas 1 Ribas.

"Lambe s'aprova a proposta del Dr. A. Pi 1 Suner tun vot de

gracics al Dr. Manuel Corachan 1 Garcia lxr la publicaci6 del

Diccionari medic catala.

A proposta (lei Dr. Pere Domingo s'aprova tambe un altre pels

companvs de Mallorca i especialment al D 1- . Mir pels sous esfor-

cos en pro de l'exit del Con-res.

I, finalment, 1 proposta del 1)r. Rocha s'acorda trametre till

telegloma de salutaci6 al Dr. IT. Rihas i Ribas desitjant-li tin pronnp-

te 1 complet rest ablililuilt.

I no havent mes assurnptes per a tractar el Sr. President clou

l'Assemb?ea do I'.Associaci6 general de Met-es de Llengua Cata-

lans a Patina de Mallorca amb tins mots de regraciament a tots i

excitant a prosseguir la meritoria tasca dels Congressos en el do-

ble aspecte eientific 1 patriotic. Signat F1 President, J. Trias, El

Secretari, Francesc Fstape.




