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V Congrés de t-1elges de Llengue Celalana.-Fracluras supre condileas del húmero, ponencie
de los Doclores Julio Vellory y Pedro Castro, de Ll!ride."'O' V Congrés de Melges de
L1engue Cafalena, sessions del die 24, 25 Y 26 de Juny.

SeccIóN PROFeSIOSAL: Comentarios e une reunion. -Una consulla.-Una aclaración. ~

SeccIóN OFICIAL: Vide del C;:olegio.
Re"lsT" OH L'\ PlleNSA: XVlle Congres Fra~is de ~1édecine.-CongrcsoNacional de Pedielrie.
PARTB "ANITARlo.-SecclóN BIHLJOOIlÁFICA.-SeCClóN De NOTlCI,\S.

V Congrés de Metges de ¡Jengua Catalana

O RGANnZAT per Ja benemerita Associació de lvfetges de parla
cataJana, domiciJiada a BarceJona, i amb la coJaboració

. entusiasta e inteJ-Jigent d'un bon estol de metges lleida
tans, tingué 1Joc en nostra ciutat el Cinqué Cong'rés de Metges de
Llellgua Caf.alana, e1s aies 24, 25 i 26 del passat mes de Juny.

La medicina catalana té Den conquistada la seva personalitat a
costa d'una actuaciá ferilla, antiga i ben orientada, i és per aixó
que de tant en tant sent la necessitat de manifestar-se en forma
tan esplendorosa com ho féu al darrer Congrés.

No volem citar noms; sols_. dirern que a Lleida vingueren e1s
homes més representatius de la medicina catalana, i al front d'ells
el mestre De tots, el venerable i eminent c1ínic doctor Joan Freixas.

Per a les tasques del Congrés i Exposiciá anexa, la Diputaci6
ofl:rí del seu Palau, totes les dependéncies disponibles..

En ;¡Jtre 110c d'aquest número publiquem UDa reseIJya, bastant
(lcl;¡11;¡da, al11b datos del matci;x diari oficial qu<: es publid durant
la ccltlJracié> del Congrés, pl:r a majar fidclil:1t.

Eslc:m jc)iosos del rL'sult:lt eJel C<,lll[T(.s, totllOJ11 \'a trt:1Jallar de
(kh(¡, (']Jtre: tots ('s va fcr tot. Cal dír C]u<' la COllll<;~~i(, Ueid:I1:111a
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organitzadora, semtpre infatigable, va fer verdaders mirades i )es
tava fonnada pels senyors. BelJí ('Eusebi), Llorens, Vicens, Castro,
Vnl10ry i Porqueras. De Barcelona mereixen fors:a gratitut, el doc
tor Borras, insustituible per organití'-ar exposicions, el President
del Congrés, doctor Tarruel1a, que sabia bé lo que portava entre
mans, i el Secretari, doctor Guilera, laboriós com e11 sol, i sempre
a disposició de tothom.

fracturas supra condileas del húmero
Ponencia de los Doctores Julio VaIlory y Pedro Castro

de Lérida

L
· .AS condi~io~es del terreno y' clase de vida d~ las gentes de

la prov1nCla hacen que sean muy frecuentes las fracturas
• supra condileas; quienes más la padecen son los niños por
.. caídai· a pie o de caballería, éstas las más graves.

Casi tod:ls ?on sencillas por acción indirecta y pocas complica
das con salida del fragmento humeral por acción directa caída alta,
siendo casi todas horizontales y muy pocas biseladas~ Las fractu':'
ras con esquirlas son raras debido a la tardía osificación de la epi
fisis humeral.

Por esto se explica la falta de artritis, tan importante en el
tratamiento, ya que no hay herida ni desgarro articular, ni reac
ción capsulo-sinovial, ni hemartrosis ·de tanta importancia pro
nóstica.

La dislocación del framento inferior hacia atrás es la regla en
estas fracturas. El aspecto de ellas es igual que el de las luxacio
.nes posteriores del codo; no es, pues, extraño que desgraciadamen
te se confundan tantas veces.

Es de gran importancia el reconocimiento radiográfico antes de
cualquier otra exploración, pero si este importante medio de diag
nóstico falta, debe hacerse por inspección, por la deformidad uni
forme posterior como en las luxaciones, inflamación,' manchas
equimóticas y desaparición del '1.'nlg'Us fisiológlco. A la exploraci6n·.:
p0r mlOvimientos activos posibles y sobre todo por los característi
cos movimientos laterales de los cóndilos con n:specto al eje
~e! húmero.

La palpación de los puntos anatómicos s610 es posible poco
tiL mpn (1f:s]Jués ue pronucirse el traum:ltismo porque mny pronto
h i:líJam:Jci(lll lc, l:nmnscara. tClUr¡ empezando pur <:1 punto de frar-
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articu1aci6n, señal de gran importancia
aparte de las fractura~ en T. Y. y con-

. <9RANULADO)

Sírvase solicilar lIIucslrag a 108 Lahoralorios PA LA, 'Barcelona •Valencia, número, 229

tura más: arriba de' la
cuando se pliede apreciar,
minuias:: .

: ~ ~ \

La e,.-ploraci6n.· 'de . la crepitación y' el dolor no· debe har.~rse

jamá.s porque es muy peligroso, tanto por la forma de los frag
nientos como por su emplazamiento. :'::

'EIl examen' por los Rayos X ~ el. más, corto y ef. más. cierto f ·

debiendo practicarse ·la radiografía con preferencia a la radiosc9pia
por ofrecer indiscutibles ventajas. - _.. - ....

En' 'pronóstico de· estas fracturas d_ebe·· ser . siempre' . re,ser:v:ado
desde el caso más 'sencillo hasta el más complicado y mejor tratado,.
no olvidando nUIic'a que pueden presentarse lesi9nes vasculares ()
nerviosas, inmediatas o tardías, producidas' por el traumatismo. .

ElI tratamiento' varía: 1.°, Según se intervenga. sin .,0 .. con. infla-;
maci6n. 2.° Según" sea.la ,fractura: sencilla .,0 complicada ; :y, '3:~ .Se'~

.gún baya o no lesi6n articular. . - .
, : Lo. primero es' red ucir la fractura. Elsta reducci6n. de~ hacerse
como si se tratara de una dislocaci6n de codo, 'esto ,~s : ...t~acci6n .del
antebrazo y flexi6n segui~ .. ·d~l co~o, ,emJpujando un aYl1dante el
fragmento inferior de atrás' k· adelante y ia diafisis· al revés. Cuan
do la' lesión data de más de ocho .días,. hay·. inflamación, -herida o
lesión articular,' sólo es posible reducirla' CQn la:· an~stesi~ general,
y algunas veces aeberá buscarse el 'auxilio del- ci~jano para- hacl;'r
una .. reducci6n cruénta:. .

Debe'· tenerse en cuenta que lio· es necesaria la completa coapta
ción, .no siempre fácil' 'de cons~gui.r,' 'ya que ·10 má~ ,·importante es
el contacto 'óseo; .-- .. -. '0 '.: •

Es tan :.importanfe 'la reducción inmediata, que jamás nos cap,
saremos de recomendar, a ·nuestros compañeros de -los pueblo~,· qu~

antes. de mandarnos" a. la' clínica' una de ~stas fracturas,: procuren
reducirla "siguiendo' nuestros consejos, pata -en "caso necesario 'coco

,rregir nosotros los defectos. El momento del éxito pasa: cuando ese
presenta la il1flamación, y hay.que aprovecha¡,lo: ~te será el mejor
mérito del conirpaiíero elel. puebló.. .. ..

, ...'Cl·I~~-A·~~~tNAl" C~ml'uesfO de GJlcerOIO~llllo'" de Cll, nll y le.nuez de kolll, errhenll' y SlICllr ClIceo.
Ir.:DICI\ ClONES: Les prol'lll" -de "U comp\?:

slclÓn. .' ., . ,__ .
DOSIS: Tres cucherlldJlee 111 die, unll enfee o
de"fl"c!" de cede comldll, soJo o· dl.suello en
Ilglln. Nlno!l: Medl1l8,cuchnrlldllllS.
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Una vez reducida la fractura, que la radiografía nos hará ver
si hay que corregir', la norm~ a seguir es mantener la coapt"aci6n
de los fragmentos. Para conseguirlo hemos usado todos los medios
conocidos, sobresaliendo las extensiones combinadas, aparatos de
ferulas y vendajes enyesados, todos ellos deficientes, siendo estos
últimos los que dan más fracasos, por ocultar los defectos y por 10
tanto e's el tratamiento que da más número de inutilidades.

Nuestro procedimiento es el más sencillo y de. más excelentes
resultados. \

Hecha la reducción por tracción y flexión combinadas del cod(l
que completa el ayudante, bastan dos pequeñas férulas, una por de
lante del foco de fractura y otra por detrás sostenidas por una senci
lla venda protegiendo el brazo por una charpa. El secreto está en
que la verdadera contención la hace la misma infia'mación consecu
tiva a la fractura y a los pocos días el mismo' callo.

A los doce días debe empezarse el masaje (nunca tardando más),
ligera movilizaciÓn del' codo para recobrar los movimientos antes
de un mes de tratamiento.

CONCLUSION .
.Las fracturas sencillas supra condileas del codo deben. reducir

se en el acto del traumatismo, tratándolas como si fueran luxacio~

nes .posteriores de la articulación.
Ell' doctor Pedro Castro presenta el caso de la ponencia,. un

niño de ocho años que ha padecido una, fractura supra condilea ..
. -El caso que presentamos---d.ice el. doctor Castro--no tendría nin

guna importancia si fuera aislado, pero es que en nuestra consulta
se repite por 10 mes una vez cada mes, y dada la frecuencia y la
gravedad de esta clase de le'siones y teniendo además en cuenta
que. todos los tratamientos 'por nosotros conocidos daban' como re
sultado la anquilosis de la articulaci6n, nosotros llamamos la aten-'
ci6n del Congreso sobre el procedimiento que exponemos en la
ponencia; cuando el lesionado llega en buenas condiciones a nues
tra consulta sin que la inflamaci6n sea de consideración, casi
siempre debida a torpes investigaciones, no habiéndose producido
grandes ,derra.mes, la reducción de la fractura es fácil, y' u~a vez
reducida las inflamaciones son pequeñas, el dolor casi nulo. y basta
la inmovilidad de pocos días· para pOder' empezar. los .masajes como·
si ~e tratara de una articulación luxada; en el caso que presenta
mos, a los veinti{m días habíamos conseguido la f1ecsión y exten
si6n completa, no qUl:dando deformidad del miembro ni atrofias
mÜsculares, y hoy que ha pasado ya mi mes desde la fccha del
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traumatismo, es casi imposible éonocer el -mi~1D1bro que -lo sufri6,
por 10 cual creemos un'deber -exponer nuestro procedimiento para
que sea -tomado en consideración por este Congreso de Médicos.J

Seguidamente presenta una serie de siete radiografías donde se
puede -estudiar la formación del callo de la -fractura.

Intervlinieron en la -discusión de la peine-ncia los -doctores Bon
joán, Bremón, Corachán, Vilardell, Ribas y Ribas y -Teirres C.a
rreras, refutando las objecciones el doctor Vallory con gran -acier
to, agradeciendo a los doctores Corachán y Ri1?as, verdaderas au
toridades quirúrgicas, que calificaron la ponencia de 101> doctores
Vallory y- Castro de la más importante de las presentadas y que
pocos cirujanos 'se atreven- a desarrollar.

Terminada la discusión, fueron los ponentes felicitados por el
Presidente de la -Mesa, doctor Serés, catedrático de Medicina, así
como los médicos que tomaron -parte en la discusión, doctores
Ribas, Seguí, Soler y Tulna, Bremón, Torres Carreras y otros
compañeros de Barcelona, _por sus acertadas manifestaciones, feli
citándose de. que l~s médicos leridanos hayan dado tan gallarda
prueba de estudio, lo que demuestra dijo el doctor Seres, q~e Lé- ~
rida descentraliza la Cirugia--de Barcelona.
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V Congrés de Metges de Llengua Catalana

SESSIO INAUGURAL DEL DIA 24 DE JUNY

A
LES tres i mitja de la .t~~da, conforme estava .anunci~t, se

. celebra la solemne sesslO maugllral del V Congrés de Met
ges de Llengua Catalana en el bonic saló del Teatre

Viñes, que presentava hermós aspecte per la nombrosa assistencia
de distingides dames i henDJoses damisel-les, així com pe! gran
nombre de congressistes qúe omplenaven l'elegant col-liseu de
l' Avinguda de Blonde!.

Ocuparen la presidencia e! doctor don Josep Tarrnel1a, Presi
dent del. Congrés, a quins costats es ti"obaven els 'Excms. i 1IIIl5.
senyor Alcalde d'aquesta capital En Ricard Palacín, e! President
de la Dip'utació' provincial Ein Roma Sol, General Governador mi
litar En loan G,imeno; doctor Climent, Dega del Cábilde Catedral;
En Ramón Martí, President de l'Audiencia; doctor Ribas, Pre
sident de l'Academia i Laboratori de Ciencies Médiques j 10 Rvt.
Josep M.a Mur, enrepresentació del Rector ¡. Claustre del Seminari
Conciliar; e! doctor N'AntOni Riera Villaret, en representació del
11m. Rector de la Universitat de la Ciutat Comtal j el doctor En
Manel Serés, representant del Dega i Claustre de la Facultat de
Medicina de Barcelona; el Conseller de Beneficencia de la Man
comunitat, doctor En Josep Estadella, i el Secretari del Congrés,
doctor Guilera.

El Secretari d:el Con grés , doctor Guilera, llegí una detallada
«Memorial) explicant la finalitat de les deliberacions, les persona
litats de relleu que hi prenen part i la cooperaci6 conseguida, com
sempre, de les digníssimes Autoritats superiors; excusa al Prelat
del qui - s'ha rebut una atenta lletra, i fa esment deIs Presidents
d'Honor que han sigut nomenats: l'lIm. senyor Rector de la Uni
versitat de Barcelona i el Dega de la Facultat de Medicina de la
propia capital, i els senyors DegaÍls del Hospital de Santa Creu.
i del Hospital del Sagrat Coro

Dedica el doctor Guilera un sentidíssim record a la bona me
moria deIs il-lustres companys morts durant l'any anterior, entre
eIs quals hi figura el malaguanyat doctor N'Elmili Ga1ceran, quina
valua posa de relleu en favor de la· Medicina catalana.

'Es refereix a l'imporb'ucia deIs temes oficials, que s'han de
oesenrotllar i pouoera el valor rientíficde1s distingits ponents deIs
miÜeixos; agraeix la coopcraci6 de1s Metges de Lleida que han
forml:1t la Comissió local org-:lllitzadora del V Congrés , fclicitant-
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obert el
tasques
remcr-

los per la forma acabada amb que ban complert son comés. ·Acaba
fent vots per la prospentat de la Ciéncia i la germanor de les per
sones que la conreuen.

L'interessant memoria del doctor Guilera fou molt aplaudida .
. Totseguit, el President del Congrés, dodor Tarruella, llegeix

un interessantíssim i notable treball sobre IIEllogi de la Semiolo-,
gíaD. Amb paraula vibrant, precisa, amb pregon coneixement de
la materia va desenrotllant l'hermós tema l'il-lustre doctor barce
loní, fent atinades i oportuníssimes consideracions sobre la materia
de que s'ocupa en son excel-lent disc·urs. Sentim moltíssim que la
varietat de coneixements de que dona bella mostra el doctor Ta
rruela, personalitat de gran relleu dintre deJ camp de la Medicina
de nostra terra, exposats amb gran c1aretat, ordre i métode per
feete i amb una envejable orientació tecnica, ens priva de donar,
com voldríem, una síntesi, encar que fos lleugeríssima 'de 10 molt
i bo que ens digné el citat doctor. SoIs llegint 'sa brillant conferen
cia, pot donar-se perfecte compte de la valua de la mateixa;
segueix pas a pas, analitzant-los metódica i conciens:udament els
diferents aspectes' de la semiología, relacionant-Ios amb sa gran
importancia en el terreny científic, en el camp practic en benefici
de l'avens: i del millorament' de la Medicina. Fou el discurs del
doctor Tarruella, en resum, una brillant oració en la que es palesa
una vegada més la valua científica del il-lustrat professor barce
10nÍ. Serollosos aplaudim'ents coronaren l'acurat treball del doctor
Tarruella.

. L'Alcalde, En' Ricard Palacín, pronuncia breus paraules de
salutació.

En nom de la Mancomunitat, el Conseller En Josep Estadella,
saluda i encoratja als que prenen part en el Congrés, comprenent
s'hi als que amb son treball conseguiren fama i gloria, així com al
humil i anónim professional que, esqt~pat pels més amagats re
cons de Catalunya, segueix pacient sa elevadíssima missió, tan
eminent i bum'anitaria. -

En Roma Sol, es plany de que tingui que parlar en nom de la
província de 'Lleida quina Diputació presideix, desitja salut als
metges de Llengua Catalana en sa noble sacerdoci i tasca social i
els anima per a que, fent cultura i treballant per la Ciencia medica
catalana, consegueixin la definida personalitat en el ram medic I

nolabiJíssim per tants conceptes.
El doctor TarrueJla, dóna per acabat 1'acte i declara

V Congrés de Melges de Llengua Catalana, de quines
augura profitosíssimes conclusions i manifestos rcsultats,
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cianl la presencia de les A;uloritals, representacions, dames i con
gressistes. "

INAUGURACIO DE L'EXPOSICIO

Amb assislencia de les mateixes autoritats l' representacions
oficials que a la sessió inaugural, es celebri el dia 24 la solemne
inauguració de l'Exposici6, en el saló de sessions de l'EtxcelentÍs
sima Diputació pr~vincial. Oberta la sesió pel President, doctor
Tarruella, el doctor Barras Torres, organitzador" i inima de l'Ex
posició, llegí una notable Memoria en la que, després de referir-se
a1s acles -de semb1ant naturalesa deIs anteriors Congressos, signi
fica que valía consignar que l'Exposició actual superava en alt
grau a les precedents. Afegeix que es concedei"x la Medalla d'or,
reglamentaria, al Laboratori Químic-Biológic del doctor Pagés
Maruny; a l'Indústria Lletera; doctor Torres Carre~a (radiólec);
Laboratoris «PUYIl ,del doctor don Arturo Punyed. i "Lloheras. Fou
molt aplaudit.

Tot seguit, el President, doctor Tarruel1a, en breus i e10qüents
paraules, glosa els conceptes del doctor Borris i Torres, dec1arant
oberta l'Exposiéió.

Les Autoritats, congressi~es i convidats recorregueren les lOS

- talacions elogiant el bon gust, art i riquesa de les rnJateixes.
Nombrosíssim públic va desfilar per l'Eixposici6.

LUNCH A LES AJUTORITATS

Tingué lloc aquest acle d'obsequi en els salons ?e la Diput.ació.
El CODgrés vulgué cbrrespondre a l'atenció de les autoritats amb
un lunch que serviren, admirablement, les Dames" Enfermeres.

BENEDICC10 '1 COLOCAC10 DE LA PR1MEiRA PE
DRA DEL HOSPITAL

Des de la Diputació es traslladaren les autoritats i congressis
tes, amb autos, al lloc on deu bastir-se el nou Hospital.

Benelda pel senyor Bisbe, doclor Miralles, la primera pecira del
edifici amb el ritual de coslum, i colocada en son l1oc, llegí una
brilJant memoria el senyor Sans j Buigas, i pronunciaren eloqüents
discursos feut resallar la grandiositat i trascendencia del acte, el
senyor Alcalde de la capital, don Ricard Pa1acín, qui es refcrí cs
pecialmcnt a la génesi d'aquest assllmpte fins arribar al punt en
que ara es tt-oha, mercés a les "inicíatives i orientacions de la MaD
comuuitat de Catalunya; el President de la Díputaci6, don Roma
Sol, qui, alabant 1'obra de la construcció el'un Hospital tnn neces-
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san per a Lleida, afirm~ que la Mancomunitat té empenyo deéidit
en acabar-la, i dient, en eloqüents paraules, que la creació d'un
nosoco~i no es soIs humanitaria en el. sentit material, sinó en el
camp de I'espiritualitat; i el senador per Barcelona i conse1ler de
la Mancomunitat, doctor Estade1la , el qui, amb les dots oratóries
que el distingeixen féu un brillantíssim discurs, en representació
del President senyor Puig i Cadafalch, fent remarcar la trascen
dencia del acte, coincident amb la celebració del Congrés i exal
tant la missió dels que es dediquen al cuidado dels malalts, en
periodes verdaderament hermosos 'i que .causaren gran impresió al
nombrós públic que assistí. a la festa.

Tots els oradors foren molt aplaudits.

MESES DEL CONGRES

Secció de Medicina.-Doctors .Puig i Sais, i Sayé, de Barcelona,
Llorens i Be11í (don Eusebi), de Lleida, Presidents, Doctors Pe1li
cer i' Mías, de Barcelona, Bordalba, Prim i Aragonés, de Lleida,
8ecretaris.

Secció de Cirurgia.-Doctors Ribas Ribas i Serés, de Barce
lona, Fontanals i Va1lory, de Lleida, Presidents. Doctors Vilardel1
i Ponjuan, de Barcelona, Cava i Rabasa, de Lleida, Secretaris.

Secció d'Obstetricia, Ginecologia, Pediatria i Fisioterapia.
Doctors Pascual, de' Girona, Soler, de Tarragona, Vicens i Torres
(don Humb'ert), de. Lleida, Presidents. Doctors Guilera (don· Lluís)

. de Barcelona, Mercé, Pereña i Pujadas, de Lleida, Secretaiis.
Secci6 d'especialitas.-Doctors Saforcada i Pla Armengol, de

Barcelona, Arnigaeta' i Inglés, de Lleida, Presidents. Doctors Mes
t.re Puig, de Ba~celona, Sanvicens, Colas i Alonso, de Lleida, Se
cretari's.

MEDICINA

Doctor Pa1m:es Bonet.-Históries clíniques que demostren que
la invenció catalana que defineix la Sapomifimia es 'el tractam'ent
antituberculós més rapid, més científic i més curatiu de tots els
coneguts.

Dncf.o1' A ?'gemí Lacoma.-Nou tractament específic de la tu
berculosi.

DoctoT Ca1Tasco F onnigue1'a.-Tractament dietetic de la diabe
tes.--Tres cassos de diabetes infantil; estudi dels cassos pcrsonals
de diabetes juveniJ.--Les caUSa de mort en la diabetes; comeutaris
a l'estadística personal i a les d'altres clínics.-':'História fisiología
ele la inulin3 ; dClllostracions amb cuni1ls.
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Doctor. Du.ra"';' A nom.-La bipertensió arterial i l'arteritis ce
rebral. :Mod~rna orientació opoterapica per al tractament. -' Asis
tolia . auricular aillada equivalent a distonicitat pura, sense lesions
d'altra naturalesa: -- Distonicitats auriculars· amb lesions de Flutter
o fibril-labió.

Doctor R. ]unca..-Nou tractament de la febre tifoidea.
Doctor Momgas.-Septicemies estafilocóciques. Cassos. clínics.

Metodes de laboratori per a 11m diagnóstico
Doctor Finestres.-Una nova orientació enfarmacodinamiai

farmacotecnia; opoterapia vegetal. EI1 retorn a la naturalesa .
.Doctor Gallart.-Contribució al diagnóstic de l'hepatitis sifilí

tica hipertrófica febril. -- Cirrosis hepatica i tuberculosis.
Dodor Ll. Gu.ilera.-Ailgunes observacions sobre diagnóstic his

tológic del cancer.

HIGIENE

Dodor Sayé.-Estat actual deIs trebaHs de Huita antituberculo
sa fets pel Servei de Sanitat.

Dodo,rs Sayé i S. Pi S'u.'-ier.-Estat actual deIs trebal1s per. a
l'organització de l'assistencia~pública a Catalunya fets pel Servei
de SanitaL . .

Doctor Domingo.-Estat actual deIs treballs de Huita antipalú-
dica fets pel Servei de Sanitat.

Doctor Gras.-Estat actual deis trebaIls .de Huita autitífica fets
pel Servei de Sanitat. .

Doctor Gonzlllez Ma.rco.-Profilaxi de la rabia.
Do.ctor Llorens.-La Dama Enfermera. Sa missió benefactora.

Conveniencia de la seva especialitzaci6.
'. Doctor Rod7'íguez A rias.-L'actual moviment d'Higiene mental
i el fut~r Congrés de V/ashington.

Doctor Busquet rTeixido7'.-E.stadístiques grafiques per ·a l'estu
di de nostra profilaxi mental.

CIRURGIA

Doctor' Bosch Avilés.-Tractam'ent de les fractures de coIl de
femur en vel1s, .

Dodor Ribas Ribas.-Factors de que depén I'hit de la gas
1rectomia. La 110s1ra experiencia en I'ulcus gi\stric. --Resultats de I'a
nest.esia deIs esplucnics. -- Les formlacions lipoides de' la hufeta biliar.
-- L' obstrucció de la vesicula iliar. -- La colecistitis tuberculosa.
, Dodor]. M" Vila7'dell.-Tres cassos d'ortoptasti¡l 3mb resuJ·
tats exceHents.



Doctor Comclu1.1l.-Estat actual de l'anestesia en clrurgla gene
ral." -- Cas de neuralgia del trigemin.

Doctors Corach(J.n i Ju!1.il.-EIls examens de laboratori com a ele
ment de pronóstic en cirurgia general.
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F1SIOTERAPIA

Doctor Torres Carreras.-Dosi única de raigs X en la castra
ció ovarica aplicada a la curació deIs" miomes uterins i metropaties
hemorragiques. -- Tractament per la radioterapia" penetrant" de la
hipertrofia amigdalina i vegetacionsadenoidees.

Dr. lzaguirre.-Resultats obtinguts amb els raigs ultra-violetes.
Doctar Batlles Bertran de Lis.-L'electrolisis del protargol com

a" "Coadjuvant de les radiacions rontgenianes en el tractament del
cancer uterí.

Doctor Bosch Ucclay.-El fracas de la radioterapia profunda en
les neoplasies malignes de la gola.

OBSTETRICIA 1 GINECOLOGI~PEDIATRIA

Doáor C01till.-Cancer de la matriu i embaras.
Doctor Brossa.-El consultori de Puericultura en la lluita so

cial contra la mortalitat infantil.
Doctor Fargas Raymat.-Embaras complicat amb tumors d'o

rigen uterí o "anexia1. -- E'stat actual de la radioterapia profunda
deIs fibromiomes uretrins.

Doctor Guilem.-La relació feto-placentaria en" els" cassos Was
serman positiu de la mareo -- E:studi estadístic de la Maternitat "de

"B"arcelona els anys 1921-1922.

" Doctor G. Ribas.-El tractament actual del dmcer de la rnatriu".
" Dodor Dexe1J-5 Font.-Resultats obtinguts en els dos" pnmers

anys de funcionament del servei de protecció medic-social de la
dona gravida de l'Institut de la Dona que tr~balla. "

Dodor Bdssedas.-Dades per a l'estudi de ]a pelvis de la dona
catalana. -- Contnbució a l'estudi" de la talla de la dona catalana.
-~ Estudi crític deIs procediments diIatadors uterins usats en obs
tetrícia fonamentat en cassos propis. -- Pubiotomia. Estadística
personaL -- Presentació d'un cas de acolldropa~tia. -- ResuItats
obtinguts en" el tractament de la cassos d'einbaras extrauterí.

OTORINOLARINGOLOGIA

Doctor Vila A ba"cal.-Crup ozenós: -- Abscés del Ióbul froilta1.
-- Estenosis es<?fngica illlpenneable. -~ Amp]iaciÚ de ]'operaci6 de

"GIuck en ]a ]aringectomia.



Doctor Su;ié Medan.-L'absen~ia de llenguatge parlat
tardament de la seva operaci6.

Una pinc;a per esbocinar cossos estranys dins l'esófag.

NÚM. 255 BOLETlN MEDICO PÁG. 241

el re-

OFTALMOLOGIA

Doctor Vidal Fraxanet.-La microscopIa de l'ull vili en les ma
nifestacions cróniques de la úvea. -- Sinusitis i complicacions ocu
lars. 'Cassos clínics. -- Notes c1íniques sobre microscópia ocular de
l'ull viu. -- Les emetropies, llur importancia medica i llur trac
tament.

Doctor N oguer M oré.-Estat adual de la bismutoterapia. Indi
cacions, contraindicacions i accidents. -- El tractament de la sífilis
hereditaria patent i latent. -- Seborrea. Síntesi anatonropatológica.
-- Tractament de l'heredosHilis infantil. -- Símptomes anatomopa
tológics de la calvície:

Doctor]. M.' Peyri.-Dermatosis fitoparasitaries de Catalunya,
especies patógenes. -- La reacció del benjuí col-Ioidal en la sífilis
nerv·iosa .. ~- Indicacions de la punci6 IUlIllbar, diagnóstic i terapeu
tica de la sífilis nerviosa.

SESSIONS DEL DIA 25.-MAT1

SECCIÓ r ."-LlTIASI BILIAR

La Ponencia referent a la Litiasi biliar es reuneix a les nou del
matí a la sala de sessions de la Diputació, baix la presidencia del
doctor Tarruella, actuant de Secretari el doctor Fern?mdez Pellicer.
Desenrollla el seu tema el doctor Gallart, parlant de .les compli
cacioDs de la liliasi biliar. En la discusió d' aquest tema interve
nen els doctor Corachan, Ribas i Ribas, García Tornel, que parlen
del aspecte quirúrgic; els doctors Pin6s, radiólec; Vilardell, Sj~

cart i Tarruella, en l'aspecte médico
Després el doclor Tarruella desenrollla la seva ponencia sobre

el traclalIllent médic de la litiasi biliar. Uu capítol' tan extens pro
voca, naturalmenl, seriosa discusió que uns emJprenen en el sentit
patogenic, allres el regim, allres les aigues millerals, etz. Discu
leixen aquesta pouencia els dorlors Estillas, Ricart, Ribas, Gal1arl
i Fern:\ndez Pellicer.

El doctor Carrasco Formiguera presenla en aquesla secció 1ln
deIs' se1lS experiments d'inorulació de ÚlS1dina al conill, pog-1lent-sc
apreciar les convulsiollS que aqncsl pre:parat provoca a l'animal ;
S(: dcsaparici6 pcr injcccions d<;: sucrc.
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Pren ia paraula el d~tor Ribas "i Ribas (don" Enric) per expli
car el tractament quirúrgic" de la malaltia objeete" d'estudi, essent

" motiu d'animada discusió el moment oportú en que deu operar-se.
El doctor don Angel Pinós, al parlar del diagnóstic pel raig X,

presenta radiografies altament cIares "i instructives; fa algunes ob
servacions al mateix el dodor Bremón.

Finalrpent el doctor Vilardell exposa la pratogenia de la IÚiasi
biliar, tema" el mésconfús encara en la actualitat i que és objecte
d'ampliació per part deIs doctor Armengol i Ribas i Ribas.

El doctor Gallart exposa els treballs deguts a la seva escola del
Hospital de Santa Creu, "on per fortuna ha pogut reunir tots els
medis: clínica, dispensari, laboratori, raig X, amb la col-laboració
d'il-lustr~s professors com" els doctors Ribas i Ribas i Corachan i
de alumnes coIDJ els doctors Vilardell, Fernandez Pellieer" i" Pinós,
dient" que sois així es" possible fer tasca seria i profitosa.

Ea doctor Sicart" exposa els medis d'exploració i les "formes clí
niques d'aquesta malaltia a l'objecte d'arribar a un ban diagnóstico

S'aixeca la sessió per a reanudar~la a les quatre.

SECCIO 2.&-HEMORRApES CEREBRALS

Presidiren la sessió els doctors Pascual, de Girona, Soler, de
Tarr.agona, i Saforcada, de Barcelona.

El doctor Saforcada tracta amb gran competencia l'aspecte me
die-legal il-Iustrant la seva exposició doctrinal amb el relat d'uns
quants cassos clínics forc;a demostratius.

El doctor Rodríguez Arias s'ocupa de descriure la simptomato
logia sintetica i les formes clíniques, molt nombroses, dient demés
quelcom del que fa" referencia a l'etiologia de les hemorragies ee
rebrals típiques, remarcant" la eonclusió que lo propi de Cataluna
es més q"ue res l'inusitada freqüencia d'aquesta malaltia.

Intervingueren en la discus"ió, que fou molt animada, els doctors
Sau, Danés, Junea, Duran Arrom, Pascual, aportant noves dades
al tema indicat en la ponencia.

SECCIÓ 3:-FRACTURES COMPLICADES

Presidí la sessió el doctor Serés, de BÚeelolla, actuant de Se
cTetari el doctor ]. M: Julia Masriera, de Barcelona."

COJUens'a la scssió a les deu, comenc;ant a exposar la" ~eva po
nencia el doctor Josep VilardeJl, qui féu "aBS que tot una resenya
histórica rcmlarcant que eJs "antics eren sempre abstencioni~tes degut
als fatals rcs~"¡Jtats, en canvi, avui dia, mtrc{:s a les cures de Lister
i a" la grrll{ gl1erra, s'opta scmpre a I1na interveneió prcco9, ilitllt
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que aquesta té perobjecte l'est"e{ilització mecanica del.focus per
mitja de la esquirlectomia.

En les fractures infectades procedirem a l'esquilectomia secun
daria seguida de la esÚ~relització química.

L'amputació 'immediata deu reservar-se tant soIs per als grans
traurnatismes per aixafament del mJembre en que hi ha·lesions vas
culars irreparables. No deu amputar-se mai. immediatament per
lessions óssies, per extremes que siguin.

L'aparellatge és d'una valor insospitada. EJ metodes d'extensió
amb suspensió seran preferits essent el més practic i senzill el de
Thomas.

La vacunació antiteHmia i antigangrenosa no sera oblidada.
El schok deura tractar-se preco~meot, mes no sera IIJX)tiu per

retardar l'intervenció.
La Radiografía és indispensable.
Entren en la discusió el doctor García Tornel, doctor Seguí,

doctor Ponjoan i doctor Bosch Avilés. Féu el doctor Vilardell la
rectificació.

Tot seguit el doctor Bremon exposa la· ponencia Radiología de
les fractures. Comenc;a enaltint al sabi alemany Rontgen pel seu
descubriment que ens ensenya les formes d.e les línies fra~turaries,
existencia d'esquirles, etz., etz.

Diu que avui en dia la generalització deIs Raigs X és molt
gran a la volla que necessaria.

La Radioscopia és un excel-Ie~t mitja de sortir del pas barroe
rament i rapida en l'exploració de les fractures.
. No obstant, sempre som partidarís de la radiografia en les

fractures.
Radiografia e5teroscópica. Aquest procediment troba una de les'

seves l1lés ,'ormals indicacions en les fractures complicades.
Donaria per molt ben esmerc;ada la meya intervenció en les

ponencies d'aquest Congrfs si conseguíssim popularitzar un proce
dimeot que fa i1lOlt temps llegíremi en una revista- nort-ame
ncana.

Consisteix en 10 segÜent: damunt el negatoscop es deixen les
dues imatges presses, entremig d'ambdues es coloca un mirall de
tamany equivalent colocant les plaques, una gelatina en l'aire
j l'altra en baix, i es miren amb 1'1111 dret al través del mirall el
qual reinV\Crteix l'imatge fent possible la seva superposició i per
111etcnt, per tant, la visió en relleu.

Prencn part en la rliscllsió cls doctors Figuerola, Corachan j
Brctém .. El doct<lr Drcnron rectifica.
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ACabades les discusions d' aquesta ponencia el senyor, President
dona la paraula al doctor Manel Corachan per exposar la seva po
nencia. Dient que tota fractura complicada deu considerar-se com
pnmitivament infectada.

Que el grau d'infecció 'depén de com s'ha produÜ la fractura i
de la destrossa més o menys gran que hagin sofert tots els teixits.

Les fractures complicades· amb dilaceracions deIs teixits tous
s'han de tractar pel métode modero d'extirpació de tot teixit sos
pitós ja mortificat ja en perill d'ésser-ho.

Que la fixació dels fragments d'una fractura complicada deu
fer-se pels mitjans més senzills (cintes de Parhan, plaques
d'alumini, etc.

La millor manera'd'ajudar a la contenció deIs fragmentss'obté
mitjans:ant 'l'extensió contínua ja sia simple per adherencia dels
medis d'extensió a la pell o bé millor i sempre més eficas: fent la
tracció directament sobre 1'05 fracturat (amb els aparells Steimann,
Finocchietto i aItres).

Les injeccions preventives de serum antitetani i les antigangre
noses específiques· són un auxiliar valuós per a lluitar contra tan
terribles corruplicacions com són les tetaniques i gangrenoses.

1 per fi, que el cirurgia, en tractar una fractura complicada, tin
dnl molt en compte l'estat general del lessionat i les possibles
complicacions quirúrgiques i mediques que poden esdevenir-se en
el curs del seu tractament.

Prenen part en les discusions els doctors García Tornel i Seguí,
rectificant el doctor Corachan.

. Ea doctor Manan Bremón exposa la seva ponéncia dient que tota
fractura complicada pot deixar després de tractada una serie de
seqüeles que per trastorns locals o a distancia constitueixen moti u
d'incapacitat i reclamen al cirurgia. Poden radicar en. les parts
toves o en les óssies i són les de les parts toves les més enutjoses
per fallir la majoria de vegades els recursos del cirurgia. L~ rnés
sovin.t observada és la cicatriu adherent cutero-muscular consecu
tiva a pérdues de substancia, supuració i n:paració fibrosa.

Les sutures i ernipelts tendinosos d'ús corrent en cirurgia donen
alguns exits. CornJ a 1esions radicant en l'esquelet, observem calls
defectuosos, escursaments, pseudo-artrosis i fistuses articulars.
Explicant el tractnment d' aquests.

El doctor Pell i Cuffi no pot esplanar la seva ponencia per no
estar en la sessi6.

EIs iloctors Vallory i Castro, de Lleida, exposcl1 la scva po
nencia, comcnsant el doctor .Castro pres('ntant el cas del ncn Pnjol,

----_._--~

,
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de 8 anys, al que se li ha tractát una fractur,a supracondilea del
colze esquert, dient que al cap de 2J dies, la flexió i extensió és
complerta; que aquest cas .n~ és isolat, sinó que es repeteix a la
consulta cada mes per 10 menys un cop i que l'únic procediment·
de resultats positius pe1 tractament d'aquestes fractures és el que
en la ponencia exposa el doctor Vallory, dient que 'el tractament
és diferent segons intervingui sense o amb plena inflar; segon:
segons sigui fractura setizilla o complicada; i tercer: segoIis hi
baigi lesió articular' o no.

La primer és reduir la fractura, aquesta reducció deu fer-se
com si es tractés d'una luxació del colze. Quan hi ha infloro hi
ha ferida articular, 5015 es possible reduir-la mitjansant anestesia
general. El bra~ sera protegit i. so?pés amb una echarpe. El
secret esÜ en que la veritable contracció la fa lamateixa
acci6.

Tot seguit entren en discusió els doctors don Joan. Bonjoan,'
Bremán,. Corachan i Vilardell, als' qui contesta el doctor Va
llory rectificant.

El senyor President felicita efussivament als doctors lleidatans
a I'ensems' que a els barcelonins que hi han pres parto

SECCIÓ 4."-oRGANITZACIÓ HOSPITALÁRJA A CATALUNYA

Ocupa la Presidencia· el doctor P.uig i· Sais.
Organització hospitalaria a Catalunya.

" . Ponents: doctors Goday i Carreras.
Comen~a la sessió a les JO'J5 .. actuant de President el doctor

Girona i de Secretari el doctor Seix .
.ElI doctor Goday desenrotlla la seva ponencia I'lHospitalització

deIs nens de pit a Catalanyall. Eil doctor Girona manifesta la com
plicaciá del tema, que la ponencia elegida esta limitada solzament
als hospitals comarcak i fa referenCia al tema que ja havia pre
sentat al Sindicat de Metges, referint-se al mateix assumpte, de
rnJanant que s'aprofiti les condicions de cada local per a lo que
pugui ser útil. Creu que deuria, crear-se una comissiá que, junt
amb el Servei de Sanitat de la Mancomunitat, desenrotllessin
el tema .

. Ocupa la Presidencia el doctor Estadella.
'EIl doctor Sayé fa una resumida histária del que ha fet el Ser

vei de Sanitat referent a aquest assumpte, fa referencia a l'Hospital
de Reus, qúe reb una ajuda' de l'Ajuntament i de la Mancomunitat
gnkias a la qual s'ha pogut crear una' brigada sanitnria, i solza.
ment per a tubáculosos.
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Seguidament es Ilegeixen les conclusions de la ponencia del doc
tor Carreras: .ClOrganització hospitalaria a Catalunya., .Materni
tab. En' doctor Ribas .no esta conforme am~ l'assislencia domici
liaria, especialmenl en la gent pobre, per les mJales condicions' de
higiene, sobre tot en el moment del part, per lo qual demana la
creació d'un servei de Maternologia.

El doctor Guilera proposa una radical transformació en l'assis
tencia a la dona gra.vida i aboga per I'hospitalització de tates les
t'mbarassades pobres.

El doctor Dexeus diu que és molt difícil fer anar tates les dones
pobres a· deslliurar a l'hospita1. Intervenen els doctors Brossa,
Guilera i Goday, tots en defensa' de la mooernització de la Casa de
Maternologia, havent disrninuit considerablement la mortalitat gra
cies als medis adoptats modernament.

Aquest.a Secció, per unanirruitat acorda felicitar a l'Ajuntamenl
'de' Reus {ler l'ajut prestat a I'Hospita1. Per ac1amació s'acorda
crear una ponencia permanenl que, actuant d'acord amb el Servei
Sanitari de la Mancomunitat, procuri portar a la practica' els
acords d'aquest Congrés. .

Ocupa ia Presidéncia ·el· senyor Pereña.
Els doctor Sayé i Pi Suñer presenlen una comunicaclO «Estal

actual deIs treballs de Huita antituberculosa fets pel Servei de Sa
nitat de la Mancomunitat.

El doctor Brossa llegeix la seva comunicació «El consultori de
Puericultura ·en la lluita social contra la mortalitat' infantil». In
tervenen en la discusió els senyors Guilera i SaYé.

EU doctor Ll. Guílera «Creació d'internats en els Hospitalsll.
Intervenen en la discusió els doctors Dexeus i B. Guilera..

El doctor D~xeus demana que el Congrés faci seva, la·1comuni
cació del doctor Ll. Guilera...

TARDA

SECCJÓ DE MEDJCmA

ComunicacioDs: doclors Gal1arl Ribas «Cas de deformital
congenita del budell primll.

Doctor Carrasco, «História i Fisiología de la Insulina; demos
tracions amlb coni11s». ((La' Insulina en el tractamenl de la diilbe
tesll. Cassos personals..

. Doctor Fern;l1loez Pelli.cer, «Valor dels dif<:Tents melodcs. d'ex
ploraci6 ftl11cional del fetgel).

Doetors Carrasco .í Puche, "L'adrenalincmia fisiológica i la seva
del1ioslració pel metoclc de¡' cOr desnervah.
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SECCIÓ DE CIRURGIA

Es constitueix &ota"la Presidencia del doctor Serés, el qual l'al
terna'am~ ·el doctor 'Pujol i Brull. De Secretari actua el doctor
Ponjoan.

El doctor Danés presenta una comunicació sobre ltFractura com- .
plicada secundariamenh o

La' comunicació'del doctor Corachan ltEstat actual de l'anestesia
en cirurgia general» i la del doctor Ribas ltResultats de l'anestesia
dels esplacnicsD són discutides globalment per els doctors Serés,
Ponjoan, Seguí; Pújol i' Bnill, Riba, Bosch, Vilardel1 .i García
Tornel; rectifiquen els doctors Corachan i Ribas i Ribas.

Comunicació del doctor Corachan ltEstadística de dos anys de
Cirurgia gastrica» i' del doctor Ribas °i Ribas lIFactors de que de
pén l'hit de la gastrectomia». Són discutides pels doctors Gallart,
Pujol i Brull i García Tornel.

El doctor Bat1lés l1egeix ltL'electrolisi del' protargol com a
coadjuvant deIs raigs X en el tractament del cancer de la matriu_,
i' el doctor G. Ribas ltTractament actual del cancer de la matnuD.

El doctor Ll. Guilera fa conéixer ltAlgunes consideracions sobre
el diagnóstic histológic del cancer, i el doctor 'Carulla llLó que avui
practicament 'pot .fer-se' en el cancer uterí amb radioterapia'i 'ra:
dium'», i el dóctor Ribas i Ribas «Resultats del radi en el cancer
uteríD.

Intervenen en la discussió els' doctors Pujol i Brull i Ponjoan,
rectificant els doctors Bat1lés, Ll. Guilera i G. Ribas iRibas.

ESPECIALITATS

Presideix el doctor' Celis.
~cretari: doctor Vidal Fraxanet.
El doctor Vidal Fraxanet, de Barcelona, exposa la seva comu

nicació sobre Sinusitis· i complicacions oculars.-Cassos c1ínics.
Intervé 'el doctor Suñer Medano Rectifica el doctor Vidal Fra

xanet.
Doctor Vidal Fraxanet: «Les emetropies, l1ur importancia m~

dica i llur tractament» o Exposa cassos c1ínics de emetropies, fa
. remarcar l'importilncia per sa freqüencia i els cuidades que han de

tenir-se en compte per son trarlament, i exposa les conclusions del
seu treball.·

Doctor Torres Carreras, de BÚcclona: Dosi única de raig X
en )a castJ';¡ci6 ov:\i-ica aplicada a )a curaci6 deIs miomes utcrins i
mdr~palies hcmorr:\giques. r:'lxposa nombrosos· ('<lSSOS traetats i els
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exits obtinguts. Intervé el doctor Carulla Bemeu: Rectifica el doc
lar Torres.

Doctor BrernJon, de Barcelona: Tractament de la hipertrofia ,
amigdalina pels raigs X. Després de fer remarcar la freqüeneia
en' que es traben aquestes, els perills de l'inflamació, describeix la
tecnica que en el seu eoncepte deu seguir-se i ex posa quatre cassos
per ell tractats.

Prenen la paraula els doctors Tones Carreras, Suñer Medan,
Carulla, Vila, Abadal i Celis. Rectifica el doctor Bremon.

Doctor Ferrando, de Barcelona: Tuberculosis larvada de les
Aitnigdales en una granúlia emigratória. Descriu detalladament el
cas i fa consideracions sobre .el diagnóstic difícil en aquest cas per
la manca de síntomes c1ínics precisos, ademés de la seva raresa,
dones, entre 1,500 cassos de tuberculosis observats en el Ser
vei de la Mancomunitat, solsament s'ha observat un sol- 'cas
com l'exposat.

Intervenen en la discusió els doctors Celis i Sayé. Rectifica el
doctor Ferrando.

Doctor Vila Abadal, de Barcelona: Crup Ozenós. Explica un
cas clínico Intervé el doctor Bremon.

Doctor Vila Abadal: Estenosis esofagica impermeable. Féu el
tractament per la sonda i perdigons i progresivament ha millorat
tan que avui esta molt bé. Intervé el doctor Suñer Med~lD.

Doctor Vila Abadal : Ampliació de l'operació de Gluk en la la-.
ringectomia.

Ell doctor Suñer i Medan exposa una comunicació sobre ('{L'a~

sencia de llenguatge parlat i el retardament de la seva aparicióll,
citant especialment les· causas que contrib'ueixen a aitals trastoros
en els nens petits. Tot seguít el doctor Suñé presenta uná pint;a de
la seva invenció, destinada a fragm,entar cossos estranys dins de
l'es6fag, quals aventatges i excel-Ients qualitats poden apreciar tots
els senyors congressistes. .

Doctor S. Izaguirre, de Barcelona: Resultats obbinguts amb els
raigs Ultra-violetes:

Llegeix l'interessant cOJl1unicació en la que demostra els exiti'
que amb dit traetament ba obtingut i presenta nombroses foto
grafies.

Presideix el doctor Josep M. & Vicens, de LJeida.
Doclor Rabasa, de LJeida: COlltribució a l'ús de l'antig-enote

n\pia lñdea en les malalties de' la gola, nas i. arelles. Exposa els
cassos lradats i els hits oblin¡:;uts. I1Jtervé el. doclor Noguer Mo
ré. Rectifica el doctor Rabasa.

,1,
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El doctor Cava Pintó, de Lleida-: -Les injeccions de llet en les
malalties deIs nens. ~xposa la seva interessant comunicació- amb
una riquesa de detalls en lo que fa referencia de estudi clínic deIs
variats cassos per ell vistos i descriu els exits obtinguts.

Comunicacions: doctors Sayé, Ferrando i Arís .Les injeccions
intratraqueals d'oli iodat per al radio diagnóstic de l'aparell
pulmonar.

Discusió: Doctors Ferrando i Suñer Medan. Doctor Celis
IIToracos cópia i caustia intratoracicall, discutint el doctor Seyé.
Presideix el doctor Riera Villaret.

. VISITA ALS ESTAJBLIMENTS DE BElNEFICENCIA

Per la tarda han visitat en diferents grops, els congressistes,
els eslabliments benefics municipals de· Lleida, essent rebuts en
1'Institut minucipal de Puericultura pels doctors Cava, director del
Serve-i de Puericultura, i Rabasa,director del Laboratori munici
pal de Higie~e. Revislats tots els serveis pels congressistes, áplau
diren el. funcionament deIs rrrate~xos, sortint altament satisfets del
servel.

VISITA A LA CLlNJCA D'OPERACIONS DEL ·DOC
TOR VALLORY

Amb motiu de les tasques .del Congrés va ésser _visitada per
gran nombre de congressistes i cirurgians de Barcelona, la nova
clínica d'operacions del doctor Vallory, inaugurada enguany·a
Blondel, edifici del Liceo Escolar, que _admira a totbom trobar-se
a Lleida una clínica tan ben instalada amb tots els aven<;os i ·co-
moditats de la Cirurgia mIoderna. (.

El doctor Vallory, actuar operador de la Mancomunitat de Ca
talunya a Lleida, pe~ oposicions bI}llants, ba volgut ·pos~r la seva
clínica a la ,ategoria de les de Barcelona i treballa amb entusias~e

per a lograr que son complement de l'hospital sia digne deIs seus
brillants exits operaloris, C'onlant amb l'ajuda de la Mancomunitat
de Catalunya, que no li regateija, mobles, instrumental, etz.., pre
parnnt-se per a puguer presentar en el nou hospital que es comen
c;a, un veritable i C'()11lplerl servei de Cirurgia i operacions, que
s(:]"I\ un orgull per a L1eida, on sos fills seran atesos com en C'ual
q11C aItre hospilal elc narcc10mi o Sarago<;a;

E,1 eloclar Vallory ha lingut 1'acert d'encol1lanar l'administrac;()
i nnlre oe la clínica a les Gcrl1lhnes de la Caritat de Sant Vicens
ele Prll'JI, lnn C'onegmlcs a LJciela i per tols els hospitals, pcr a qtlJns
sl'l'vcis sÚn insust i(11ih1es.
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Tots els ·visitants· a la clínica foren obseq·úiats esplendidament
pel doctor ValIory i els ·seus ajudants, guardant grat recort per

. les atencions rebudes.

RECEPCIO EN LA DIPUTACIO

. A la nit foren obsequiats els congressistes amb recepció i lunch
al PaJau de la Diputació provincial, ofert per aquesta Corporació.
Foren rebuts pel President de la Corporació, el patrici don Roma
Sol, acompanyat dels diputats provincials senyors Age1et, Vida]
EstadelIa, Jaques i Casanoves. Assistiren a la reunió belIes i dis
tingides dames, entre les que recordem la senyora i senyoretes Sol,
senyora Franco, senyora Macia i filIa Maria, senyores de don J0

sep i don Salustia "Estade11a, senyora Martorell i filIa Marisa, se
nyora Peyrí, senyoreta. Font de Rubinat, senyores Rabasa,· Mon-.
zón i Mestre.·

PELICULBS

Després, al Cine Viñes, es projectaren films científics que foren
seguides atentament pels congressistes.

Varies intervencions practicades pels doctors Fargas, Ribas i
Ribas i Corachan passaren per l'ecran presentant-nos laparatomies,
histerectomies, resseccions, gastrectornties, etz., sobressortint per la·
c1aretat de la película i el seu valor pedagógic una histerectomia
per fibroma uten del doctor Ribas, i la film del doctor Corachan ;
i per la seva bellesa la del doctor Corachan, gastrectomia per ulcus
va ésser el millor film de la nito

SESSIONS DEL DIA 26.-MATI

CIRURGIA

President: Doctor Serés.
Secretari: Doctor Ponjoan.
Doctor. LJangort: «Estrangulació herniaria i criptquidia.. Dis

cusió: doctors Riba, Serés, Corachan, Ponjoan, Ribas ·í, Ribas,
Pujol i BruIl i Seguí.

Doctor Frenchs: ltTres cassos de quistes gasseosOs·...
. Doctor Riba; «Operació d'A~lbee en el mal de Poti». Discusil>:

doctors POlljoan, Vilardell, Ribas i Ribas, Corachan, Pujol i
RruIl i Llangort.

Doctor VilardelI (J. M.): «Tres cassos· d'artroplastia amb re
sultats excel-lt~lltsll. Discusió: doctors Ribas i Ribas, Corachan i
Pujol i Drll!l.

l.
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" Doctor -8erés :' .Pielotomia en ers ca1culs del ,ronyól>. Intervé el
,doctor Ribas. '

Doctor Ribas i Ribas:' 1I0bstrucció vesicular» i .La formació,
de la colesterina en la, bufeta bilian.

Doctor Ponj~an: liLa diatermia en Ginecologia; estadística del
Servei de Ginecología de l'Hospital de Santa Creull., Discusió :
doctors Guilera, Serés,' Pujol i BrulI, Seguí i CarulIa (V.).

ESPECIALITATS .

Presideix el, doctor Riera Villaret.
Doctor Carrasco Formiguera: ClTres. cassos de diabetes infan

tih. Inlervé el doctor Brossa.
,Doctor Frias: ClNecessaria campanya de puericultura a Cata

1unya», participant en la discusió els doctors Junea, Brossa, De
xeus i Guilera.

Ocupa la Presidencia el doctor Franco.
'Doctor Frias, de Reus: .Caracter que han de tenir les institu

cions de Puericultura» i .Inspecció médico~escolar a Reusll, 'inter
venint 'en la discusió els doctors Junea, Aragonés, Suñer i VidaI.

Ocupa la Presidencia el dcetor Llorens.
/

Doctor Pujadas: «Tractament de la dacriocistitis qel nou nat».
Intervenen en la discusió e1s doctors Birba i Vidal ,Fraxanet.

R. Gonzalez, veterinari: .Profilaxi de ,la rabiaD, amb interven
ció deIs doctors Aragonés, Suñé i Medan. ,

, . Ea ,doc'tor Vidal , Fraxanet presenta les s'eves comunicacions
.t~ microscópia de l'ulI viu en les manifestacions cróniques de la
úveall; ClDemostracions pr:ktiques de, microscópia de l'ulI viu" i
.Notes c1íniques sobre microscopia de l'ulI viu» J amb presentació
de malalts. Intervenen en la discusió els doctors Pujadas i Birba.

CONFERENCIA DEL DOCTOR FREIXAS

Interes~antíssima; com seva, fou la conferencia donada; pel
doctor Freixas i Fieixas, en el saló de sessions de la Diputáci6" a
les dotze del. matí.

Nombrosa concurrencia assistí a l'acle. Eí1 sa16 estava pIe a
vessar.

LIegí el doctor Freixas un hermós treball nodrit d'ensenyans:a
, i exposat amib l1enguatge cIar i precís, descapdella el dilecle profes
sor barceloní l'imporlant lema, en el que demostra una vegada inés
el profond deIs coneixemenls que' alresora, i la forma discreta i
practica com els sab lransmetre. Els aprcmis del temps ens impi
deixen ocupar-nos de la 'brillant conferencia en la forma que vol-
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dríem. Ens hem de lim¡itar a juntar .riostre aplaudiment 'als .que.
amb tanta juslícia es tributaren al doctor Freixas i felicitar ·no 5015

a aquest, ~inó al Congrés tot, quin ha tlngut l'alt honor d'oir l'au
tbritzada paraula de nostre precIar company.
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APAT DE GERMANOR

Es celebra a les 2 de la tarda en la. Fonda d''Elspanya. Assisti·
ren un centenar de comensals. Fou servit per senyor Reus.

Transcorregué l'apat amb l'alegria própia d'aitals acles. Amb
molt bon acort, no ·hi hagué brindis. Solsament el doctor Tarruella,
féu ús de la paraula pronunciant-ne algunes alusives a l' acle i al
brillant desenrotilo del Congrés.

SESSIO DE CLAUSURA

Tingué lloc a les quatre de la tarda en la Dipulació. Presidí el
doctor Tarruella. .

Després deIs discursos, molt doqüents. per cert, pronunciats
pels doclors Tarruella i Estadella, i després d'una breu discusió,
s'ac~rda que el proper Congrés de 1925 es celebri a Barcelona. .

VISITA A LA SBU VELLA

Prop de. 150 congressisles i admiradors de nostra volguda Ca
tedral pujaren a admirar sa grandiosa fabrica, quedant meravellats
de les belleses que atresora.Actuava de cicerone el distingit co
mandant d'Enginye'rs senyor' 'Combelles i el jove enginyer agrícoJ
senyor Bergós. .

L'autoritat militar: ¡dona ,tota mena de facilitats per a lá visita,
conforme és en ell cosa sabuda, obsequia als concurrents acib
exemplars del opuscul escrit pel que fou coronel del regiment de
Navarra, don Joan de Arjona, referent.a la Seu i amb la cópia ·del
sonet del nostre inspirat poeta En Morera' i Galkia.

També es repartí l'inspirada poesia d'En Josep Carner, titoJa
da M em.ento·, en recort de la Catedral.

L'excursió artística fou 'verament agradosa per tots .

.DEiSCOBRIMENT D'UNA LAPIDA

La bella pensada de l' Associació de Metges de Llengua Cata
lana, .de regalar a nostra capital, coro a recort del Congrés, una'
lapida dedicada a J'antigua i gloriosa Universitat, la primera de
Calalunya, liugué expJendorosa realitzaci6.

A les' set de la tarda' sortí de Casa la Ciul~t la comitiva oficial
l'Omlposla de l' Ajuntamcnt en corporaci6, la Junta de l'Associaci6,
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gran nombre de congressistes i representacions ·d'entitats, aCOnl
panyatsper la Banda Municipal, que toca escullides peces de son
repertorio

;Al arribar· al 110<: de l' emplac;ament de la lapida, que és la casa
número 78 'del carrer de Cavallers, punt on .residiren alguns. estu
ois de l'Univers"itat, es procedí al descobriment d'aquella, que porta
gravada la següent inscripció: .Ai LA PRIMERA F ACULTAT DE MEDI
CINA DE CATALUNYA FUNDADA a LLEYDA. L'ANY MCCC.-Lo V.
CONGRÉS DE METGEs. DE LLENGUA CATALANA.-ANY MCMXXIIL

. EH públic omplenav'a, . associant-se a la festa; el citat caner i
voltants del mateix.

La lapida estava coberta per una bandera catalana. Descorre
guda. aquesta, en mig d'un fart apludiment, parla l'il-Iustre Pre
sident del Congrés, doctor Tarruella, qui, en breus.i precises pa
raules, féu ofrena de l'obsequi a la ciutat de Lleida, segur de que
aquesta veura joiosa reviure el recort de glória deIs antics estudis
universitaris. El Paber en Cap; señor Paladn, conespongué a la
atenció dispensada, fent una breu história deIs gloriosos Estudis
lIeidatans i agraint amb· gran sinceritat l'ofrena amb queJa ciutat
acaba oe ser obsequiada.

La com'itiva retorna a Casa la Ciutat amb la mateixa organit
zació que a l'anada', donant així per acabat tan brillant ·acte.

CONFERENCIA DEL DOCTOR ROCA

Conmenc;a a .les vuit de la nit l'acte importantíssim de 'donar
una conferencia sobre l'Universitat de Lleida l'eximi doctor don
]osep M.a Roca, quina vastíssima erudició i pregon coneixement
de l'História de CataJunya .en totes ses manifestacions, es sobra
dament conegut arreu de nostra .tena.. El. nom del doctor Roca éso
ja en si una ferma 'garantia de la valua de sa obra. No hi ha que
dir, daries, l'expectació que produia en la Lleida intel-lectual i ar
tística l'anunci de l'esmentada conferencia, i l'ansietat en que fou
esperat el moment de fmir le inenarrahles be1Jeses del incompara
ble treban de l'il-lustre c1escobridor de moltes coses memorables per
a nostra terra. Pot dir-se, sens temenc;a d'equivocar-se, que la' con
ferencia del doctor Roca, ha sigut un deIs actes de més alt reJJeu
de nostre Congré.s.

Un pÍl blic selecte omplenava el saló de. sessions "de l' Ajunta-
. menl. Guardies urballs dc gran gala hi figuraven en eH, com mos
tra de respecte ~ vellcraeió de ]a forc;a P\l bJica a les enlairades eon
cepcicills de J'illte]-Ji~cllcja. Presidí 1'acte el BatJJe, en Ricart
ra lacíll, :1111 b el presic1cnt del Con};rés c1oc~or Tarruella, conferen-



PÁOo '254 BOLET1N MEDICO

ciant dóctor Roca, Inspector ~e Sanitat dq~tor Ximélle~ del Rey
(n representació del Gobei:nador civil; Comaudaut d'Engiqyers dQ~

Josep Combelles en la del Gobernador militar, Doctor Estadell~,

per .la ManCOlpunitat, 1 repn:¡¡entacions de J1Ajuntamept i Di
putació.

. Ober~ l'acte, l' Akalde, senyor Falado, pronunCIa breus parau,:
les d'agraiment, exposant el desig d'escoltar tot seguit· l'inter~s~

sant disertadó del doctor' Roca.
. Aquest, amJb son veneI'able aspecte d'homeesturliós i reflexiu,

amb .·sa pose distingida, dana lectur.a, en forma reposada i'oamb
. accents de íntima i ferma convicc-ió, a sa valuQsa, acurada.¡' docu:
IUJentada .monografia sobre la vella Vniversitat lleidatana, que és,
seps dubte, la millor i :¡;nés GOJJ;lplerta de le~ que s'han essritre~=

pe~tea tan interessant mat~ria.·B1 doctor Roca, aI!lbson subtilís::
sirp esperit d'illvestigació i· amb sa prpfitosa tasca de cercar, alIJb.
benedictina paciencia, en arxius i Qiblioteques, daqes i .detal1s- ~e
nostres glor~osos estudis, ha assolit, per sa especial competl~ncia de
tots reconeguda,una exacta visió de lo que fou l'Unive~sitat i .ens
l'ha: fet pas~ar, per davant de .nostres acl):nirats u11s, com cinta ci~

nematografica inesborrable, tata rublerta de be1~eses i tant exu~~

rant pe dades que jamai poguérem somniar que es podia dir fant
i tant ba de -]a primera catedra' ul?iversitaria de Catalunya..1\jxí es

manifesta amb ]'ate!1ci.ó l ~~!Jl~~ c!"ei~~~t, a1P.1:l ~11~ f~l1 ~s~oltada.

Hi han coses a la vida que no pOden descriure's, i una d'e11es: és,
sens dubte; el notabilí?siUIJ treba11 que ens ocupa. No ppdem donar
una idea de lo que digué el doctor Roca;: yolguer senyalar fites a
sa monografia s~ri:¡ empetitir=la. SoIs direm q~e en ella 'esta tot
comprés, a!Db frase apmpiada i precis~~ ~es de la fundació fins a
son trasllat a Cervera, senyalant Qrganitzacions,' privilegis, funcio=
n¡lJnent, eh:., tot alió, en fi, que d'apro.p o d~ lluny por referir-st;
al' que ·fou un gran .centre d'ensenyans:~.·.

Fou eSGOltat el doctor. Roca amb verdadera atenció i aplaudit
sorol!osament .en diferents períodes i al acabar la lectura de t1m
preuada joia li-terari~.

El! senyor Paladn, ~n no~ de Lleida, després de fel' un meres,,'
cut elogí de la monogr-afia, prega 3:1 doctor- Roca que permetigués
que l'Ajuntament fes un tiratge de la mateixa, per a ésser cone,.
guda i difundida pel poble de Lleida.

El doctor Roca, amb la modestia i ~enzillés que el caracteritza,
manifesta que la obra no era seva sinó de i'Associació ge Melgcs
de Llengua Calalana, r=mperó que per 'la seva part agraia la clistin".

-ció de que es feu eco l'A'lcalde.



.
El dOGtor Tarruella malliíest:l que l'Ajuutamcnt i l'Associ:lciá

podricn posar-se d'acort per la puulic<lció <le] trcbaH, qU1J1 pensa~

ment fou acuHitamb forts aplaudimcnts per part del público
Així acaba ]a ·cofprcnedora ft;sta. Creiem que un dia no lIunya

poor-em assabOJirde· DOU les belleses del treball del doctor Roca.
Felic~tem a aquest ge tpt. COl' per: el ~ou i brillant triomf que ha
alGans.-at en ·nostr-a terra, ben merescut, per cert.
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. A les deu Q~ la -llit foren obsequiélts els congressistes amb un
lU1lch·o3 l'Ajuntament·j fou acuradamient servít per ·la casi Llop j

,.hi. lIegérem a l'Alcalde,· senyor Palacín, .Jl1nt amQ tots els conce
jals, alguns diputats provincials i al tres autoritats.

Entre les dames belles i elegants hi havia les senyor-es ~i.era

Villar-et, Estade1la, Cava, Ibars, Rabasa, GODZa.lez, Aragonés, Mes;
tre i Martor-e11 i les senyoretes Uarisa, Solé, Reimat, Larmsa·i
Mercé i Cendra.

. Durant la festa la Banda Munifipal .executa peces del seu ¡:e=
per-tori .

. FALLO DEL JURAT PE L'¡':X:POSI~IO

Reunit el Jurat calificador de l'fuposic.ió an~Xa al V Congrés
de :l\fet~es de LlenguaCata,lana, de5prés ~'~xaminar detenguda
ment ~es instalaci¡ms i atenent a les normes esf.?b1ertes en el Con,.
grés oe Tarragona i les modific?Siop.~ jrppreses ~p. !'~~t!lªl, con
sistents en commutar e1s diplomes de mérit per medal1es d'argent

el? de cooper-ació per med~lles r-oges.
&ardat concedir-:
M c4alla ~{a1·.~Produ~tes \VassermaI1n. Conde~ser:iq del S¡:gre ..LaQor-ator-is Fher:. .
Diplama d'honpf.-:-::-J;.-aooratoFi de le¡. Lysine. Arnerio~- S. A.

DI'. D. Fttr-e CastI'p Vicén. Instit-p.t de Fisiologia d~ la M.' de C:.
~ábara,toris :f:I .. K. hfll1ford, G.p. B1auenf~ldt & TV:r-;DE. A. Bu
desca. Rafel Escof~t. Servei Sanit¡¡ri oe la M. de C. Dr. D. Enrie

YODOFUCOL
(Sl~ YOI?'St'10~

FÓRMULA.: l~l:<l¡'c con Yodo "r.hr;" •.
nocl6n cs'ól>lc}' rcrr~cln! con prlocl? ..··.::.. _ro
10b·l)~'Ja~ y drupizb' 'd~ "noj.:ol, fLlCL:'~: I..'l·~l:_·.l 1 ~.rs· V
snl~:fi rpnlnc.rollzl'ldorc8.
INOICJI ClONeS: L~~ ·clcrh·pdn, de ~u f6rmul •.
pOSIS: Adullos, lrc" c-ueharad., ~orer.~ pi di.,
urin onf('~ '0 't1"b'NI~:-' de c'IÚJn c·fJmlde.: ... oJo O dl
~!!fl'0 f~ ~~:1I.~: '!~~=: ~ ~~lrl,~r~:'.II~~.

~il'l'asr. ~olicllar rnur:slí'aE a los Lauuf'a!urlos PALA, Barcelona· Vii!r:¡¡r.ia, B¡imero, ll9



Rlbas i Ribas. Dr. D. Manuel Snés. Ciba, S. A. E,ccla d'Enfer
meres de la M.. de C.

Medalles d'argent.-Mirabent i Cia. Ramón Sala. Inferrueres
del Mont.epio de St.a. Madrona. Aigua d'Espluga de Francolí. Bre
mon i Masgrau. Caru11a i lUllbrós. Uriach i Cia. Sant.iago Vitona.
G. Motoro. Laboratons Novel1as. Dr. D. Josep M" Vilardell.

Diplo11les de merit.-Hoffmann--La Roche. Laborat.oris Cera.
Lahoratoris Pons. Bayl1i, de París. Ferrosan. López-Brea. Aigues
de Bou-~ou. Vídua de Pere Genové. Henry Rogier.' Carrión et Cie.
Mesnarini et Cie. Laboratoris de .Puits d' AJJ.gle. Quinta de Salut
La Aliánza. Dentrífics Pierre. Joan Lavaquia1. Casa Fontanals.

Meda/.les roiges.--,ugua de Vall-Par. Oliveres. Masó.i Arumí..
Llibreria Sintas.

Diplomes de Coopeiació.~Orriols. Laboratoris Laleuf. Pons,
Moreno i' Cia. Ricari Martín. Cook andC." Delouche. Conturieux.
Garsorinin et Cie. Usine Pearson. Societa anónima Zanoni. Josep
Martí. Laborat.ori Berger. Laboratoris Dubois. Facultat de Medi
cina de Barcelona. Dr. D. Angel Pinós.

Han quedat fora de concurs per baver obtingut en anteriors ex
posicions la maxima distin6ó de medalla d'or:' Laboratoris Puyo
Pagés i Mamny. Dr.' Torres Carreras. .

. Lleida, 26 de Juny de 1924:
Doctor Estade1la, president, doctor Pujadas, Doctor Celis, doc

tor Grael1s, Vocals , doctor Martorell, Secretario Uurat calificador).
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. EXCURSIO A CAMARASA

La comissió organitzadora del Congrés va tin'dre la bona pen
sada d'organitzar una excursió al imponent salt de Camarasa.:

Els doctors Vallory i Castro, encarregats de portar-ha 'a: la
practica, ajudats amb la valuosa cooperacíó del doctor Francés, de
CamÚasa, obtingueren totes les facilitats per la Companyía Cana
diense' i fou gran l'entusiasme que desperta entre el congressistes.

L'endema de la clausura del Congrés va fer-se l'excursi6, assi,.s
tint-hi 'més dé 60 con'gressistes i aut.oritat.s; amb omnibus i autos
de carrera .
... A C~n;~rasa foren r~buts; al" peu n de"]i casa de m~quiries, per
Mr. Smiht, enginyer quefe, que obsequia .als. visit.ants amb un 'es
pléndit. lunch, recorrent després tates. 1<.:; .obres .i passcjant.·· pel
gTan(Jiós llac, que fou ·l'encant de tots.····· : .. ,.' ':

Al Ji1igdia va retornar-se ~. Lleíoa, mol1 satisfl'is de l'esplclI

(lida e:'\('lnsiA <]u~ rCl1Ja1~ com 1m;) apn1pnsis el COllgTfs ·que 1an

lh¡i,1:lJlIl'I11 ;\Caha\'<1 (1t- ('l·h-hrar-se a Lkida.
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