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D i r e c c i ó i A d m i n i s t r a c i ó : Santa A n n a , 26, 2 8 1 3o, 1 . ; r - B A R C E L O N A
El SINDICAT DE METGES DE CATALUNYA persegueix el major ennobliment de la funció social
encomanada a la classe mèdica, defensant els interessos morals i materials dels metges residents a
Catalunya, i protegint als associats i llurs famílies per medi d'Institucions de Previsió i Cooperació.

COL·LABORACIÓ
CRIDA
Els acords presos per TAssemblea de Delegats,
són obligatoris a lols els companys sindicals, i com
una de les qüestions me's interessantes i que afecten
més particularment als companys forans, és la delimilació dels partits mèdics, es recorda a lots els companys en particular, i en especial a les Juntes comarcals, la urgent necesitat d'anar, d'una manera racional
1 llògica a la clasificacíó i rectificació dels partits mèdics, de les seccions que encara no ho hagin fet.
La Secretaria del Sindicat està disposada a portar
a la pràctica dita clasiíicació, en el ben ente's, de que
precisa el concurs de tols. Aixís és que, des de
aquesl moment, es posa a la disposició dels companys i Juntes comarcals que vulguin donar cumplimenl a la Base IV de les conclusions aprobades en
l'úliima assemblea que tingué lloc els dies 27 i 28 de
Maig de 1922.
Tingueu present, que un partit mèdic, te d'ésser
format per un agrupament de veïns que no superarà a
2 mil habitants o 400 famílies (Base II).
Per lo tant, precisa fer un cens de població, del
parlil mèdic, fixar les distàncies que hi han entre els d i ferents nuclis de població que l'integren; les condicions
lopogràfiques del mateix, i sobre lot, convé indicar la
riquesa del parlil mèdic: perquè la quantitat mínima
a percebrer per cada metge que hi exerceixi, és la de
6 mil pessetes anyals.
Amb aquesles dades, podríem formar les diverses
places que es tenen de cubrir per la Borsa del Treball,
i sobre tol, regularitzar els preus mínims que a cada hu
li correspongui; avui en dia hi han pobles, d'això no'n
dupiem gens, que pagant 6 mil pessetes d'iguala i els
exlraordinaris apart, en surten beneficiosos, perquè
llur riquesa els permeliria pagar més bé al metge.
L'esperit del Sindical, és el millorament científic i
econòmic del metge, però 110 descuidant jamai l'asistència als pobles.

Penseu, companys, en la trascendència que per
vosaltres té, el fer una clasiíicació raonada i llògica dels
parlils mèdics, i tots hi col·laborarem, perquè sigui
feta amb la major equanimilat i justícia possibles.
E. MÍAS

caciqiusme

c o m a r c aí

Ha arribat l'hora de parlar clar; no podem callar
més sobre d'un fet o fets. que a cada moment ens surten al pas i que són un descrèdit per a l'actuació noble
del S. de M. de C. i encara que haguem de fer una
operació sagnant, no ens queda més remei que dir la
veritat, la crua veritat.
Nosaltres vàrem crear el Sindicat amb una altesa
de mires que dignificava a tots aquells que reunits en
un aula del Institut de Tarragona ens conjurarem per a
defensar la classe mèdica de toies les tiranies; les companyies, les entitats, els Municipis, l'Estat, els implacables cacics, eren objecte de nostres insistències per a
assolir un millorament moral i econòmic de la classe
Mèdica. Creal el Sindical tot s'anaba vencent, fels palesos de caciquisme han estat vençuts. Els Municipis
han deposat les seves exigències, lo mateix que les
companyies d'assurances. de socorsos, etc. En fi, el
metge en general ha millorat de situació, però., i aqui
hem clavat dentellada al os, al etern os que per dissort
a tot arreu es Irova.
Tols els forans, i nosaltres entre ells, havíem vist
amb recel la centralització del obra sindical a Barcelona, tots vàrem creure que l'acció sindical havia d'ésser
comarcal, netament comarcal, solament refrendada per
la Junta Central quan fos necesari, i defensant una integ r a l autonomia c o m a r c a l vàrem arrjbar a concedir a
la Junta Comarcal lols els drets possibles i fins els no^
possibles; els col legues barcelonins cedien sempre a
grat, car veient clar la desconfiança que sentien per la
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centralització no volgueren entorpir la marxa de s i n d i cació que cada dia es feia més potent, més aclaparadora. Però, com dèiem, en aquesta autonomia comarcal
residia, i arc ho trovem palpablernent, l'os dur de pelar
del Sindical: la autonomia comarcal en moltes de les
comarques ha fracassat completament, en altres parcialment, es palesat que hi ha comarques sense conslituir-se perquè no han sapigut fer-ho, es comprobat que
s'ha hagut de centralitzar el cobrament de les quotes del
Sindicat perquè no hi havia manera de que les comarques les duguessin a cap, i per si no fos prou, ens surt
un fet darrcramenl comprovat en moltes encontrades
de Catalunya al fer la delimitació de partits mèdics, quin
fet no podem més que calificar-lo de caciquisme comarcal; si, caciquisme, i per ceri allunyat de la política, caciquisme professional, que si no hi posem mesura amb rapidesa, serà la causa del descrèdit del Sindical i per sobre d'ell d'una de les seves institucions tan
lloable com ho és. la Borsa del Treball.
Doncs, bé, han sigui denunciats varis casos de poblacions qne conten més de 2.000 habitants, ralllanl als
4.000, i han sigui considerades perla Secció Comarcal
com a plaça d'un sol metge, i amès, aquest guanya
20.000 i 24.000 pessetes a l'any. Ens han sigut denunciats abusos com els de que en places considerades
com a de dos metges i declarada coberta per la S. C.
un dels dos metges residents està retirat o invàlit i disfruia l'hegemonia un sol senyor carregat d'egoisme i
ambició. Hem sabut que en places de 2.000 habitants
el guany del melge sobrcpuja dos i Ires vegades de 6000
pessetes asenyalades pel Sindical, i pregunlem nosaltres. i É s jusi que menlres en la Borsa del Treball del
Sindicat hi ha una llista llarguíssima de sol·licitants a
qui no s'els pot concedir un lloc per a guanyar-se la
vida, es perpetuïn semblants abusos, amb consentiment i complicitat de les Seccions Comarcals? i É s
jusl que menlres un metge disfruta d'un guany de 20
mil pessetes anyals n'hi hagi un altre que tingui que
negar el pa a sos fills perquè la Junta Comarcal ha declarat cobert aquell lloc?
i H o n són els principis fonamentals dels Sindicats
«No perjudicar a un tercer, per beneficiar-me jo».«Donar
fins l'última peseta en bé de la coleclivilal»?
Nosaltres no hem de dir noms; són tants els que
sabem, que per no dir-ne uns i altres no, val més no
dir-ne cap, però cal que lot-hom es posi la mà al pit i
en conciència confessi si creu que companys seus ho
som tols els metges sindicats dc Catalunya, o bé aquells
15 o 20 que formen la secció comarcal. I no diem més;
<iui sigui confrare que prengui candela i faci examen
•de conciència, si és que en té.
Nosaltres creiem que en la pràctica, la delimitació
de partits mèdics té varis defectes que són els que ens
han dut els abusos que hem calilicat de caciquisme comarcal, i és que el número de 2.000 habitants que hem
donat per plaça mèdica, uns cops és insuficienl i altres
es excessiu, car hi ha places que pel seu rendiment podrien ser cobertes per dos col·legues i no tenen més de

2.500 habilanls; per això nosaltres creiem que les seccions comarcals devien fer una veritable revisió de les
places mèdiques de les encontrades llurs i declarar
certes places limitades, però de molt rendiment, places
de complascència per a concórrer altre melge sens^
contracte amb cap entitat ni grup de veïns, a la fi (jc
que algun dels compans que avui encara són erranis
en busca de lloc on guanyar-se la vida, poguessin anar
alli a cobrir ses necessitats amb les sobres d'aquell
que té una plaça que rendeix més del doble de lo senyalat pel Sindicat.
I criem que si no es fa així, el Sindicat morirà virtualment a no trigar, doncs que la gana no té llei i no
es respectaran els acords comarcals per aquell que sapiguem que hi ha qui menja amb dos plals, ell es vegi
en la manca fins d'un escuradents per mastegar.
Ja se què és lo que direu a lo que acavem de escriure: que és difícil d'inspeccionar, que no's pot saber
el guany d'un col·lega, e l c , etc.
...Doncs, bé, si tots els companys sentíssim el Sindical i no l'egoisme, no's necesilaria cap inspecció,
però bo i amb.l'egoisme, la Junta Comarcal no pol. encare que vulgui dir lo contrari, ignorar la situació i
rendiment dc enda plaça sobre les que exerceix jurisdicció.
1 per acabar senyalarem alguns punts de vista per
a correlgir els abusos senyalats en forma de
CONCLUSIONS
1. a Revisió de les places de cada comarca efectuada per la Secció Comarcal, i liscalilzada en cas sospitós per la Junta del Sindical.
2. a Acoplarnenl de les seccions en Grups Comarcals naturals. Vallès, Moyanès, e t c , per a millor control dels abusos.
5." Limitar els parlils mèdics pels habilanls, però
senyalant un rendiment mínim i un altre màxim.
4." Senyalat el rendiment màxim, quan la plaça
rendeixi més del senyalat com a lal, declarar-la de lliur e complascència, per a un o més metges, per cada
6.000 pessetes que dongui de més del màxim senyalai.
JOAN A. WUNNBCRO

P r o jjeecc t e de
cl r e o r g a n i t z a c i ó
del

5.

M .

c o m a r eal

C.

El Sindical de Metges de Catalunya està inlegral.
avui dia, per tantes Seccions,comarcals com Partit judicials hi ha a Catalunya, lo que fa, que hi hagi encontrades poc denses, on la població mèdica sigui
relativament petita, puix son varies les Seccions que
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cslàn inlegrades per deu socis, i aixó ens ha demosiral l'experiència que no és praclic.
La diversilal de Comarques que geogràficament es
presenta no ho apareix en la practica d'una faissó manifesta, i la similitud de costums i de practiques mediques aconsellen fer mes extenses les Seccions C o marcals.
Per aquestes raons i d'altres d'ordre económic-administratiu s'impossaràn la modificació del Art 6.e del
Estatut, i del A r t . 10 del Reglament; i si no's volen modificar dits articles, es pot aconsellar la mancomunitat
de Ics seccions actuals.
Nosaltres opinem que amb 12 seccions comarcals,
queden ateses les necessitats del Sindicat, tan en el que
fa referència a relacions professionals com sindicals
i administratives, dels companys que integren nostre
Associació.
Fent les S . C mes extenses, seran mes nombrossos els inscrits i la vida de relació serà mes intensa;
Iotes les qüestions a resoldre en el sí de la Junta C o marcal podran ésser tractades sense p a r t i p r i s amb
altesa de mires i sobre tot amb l'esprit d'equilat i de
justícia les que afectin a companys.
Com podem anar a la fusió que proposem? Dos
camins hi han: disoldre les actuals S. C. i constituiries novament,© be,fent que les actuals es mancomunin.
Tan d'una manera com de l'altre s'assoleix nostra íinalilat.
Al fer l'agrupament de les noves S. C , o la mancoinunital de les actuals, hem procurat que estiguin enclavades en la maleixa «provincià», per la raó de que
en alguns dels assumptes a resoldre hi hagi d'intervenir el Col-legi de Metges respectiu.
La nova distribució tindria d'ésser del tenor següent:
1. "
Barcelona (Ciutat).
2, ° — Badalona-Mataró-Arenys
5. " - Sabadell-Terrassa-Granollers.
4.a — Manresa-Berga-Vich.
5 a — Vilafranca - Vilanova - Igualada-St Feliu de
Llobregat.
6. a — Tarragona-Reus-Falset-Ganclesa.
I . " — Valls-Montblanch-Vendrell.
8 a —Tortosa.
9.'1 — Lleyda-Borges-Cervera-Balaguer.
10 ' - Solsona-Tremp-Sorl-Viella-Seu d'Urgell.
I I . " — Girona-Sta. Coloma-La Bisbal.
12.° — Figueres-Olot-Puigcerdà.
Tenen la paraula les respectives Seccions Comarcals amb la seguritat de que seran escoltades les seves
valiüses opinions, aixi com també la de la J. D. del
Sindicat.
E. MIAS
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VII
EPÍLEC
La nicixima economia de cada
metge mulualisla, està cn raó directa de l'acumulació de Capital en
Eons Mixtc.
És obligació sagrada i ineludible
de lot metge mutualista, procurar
incessablemenl el màxim augment
del Capital del Eons Mlxte.

En la present hora, i com altres inconsistents bombolles de savó, indubtablement estaran ja del tot esfumades aquelles burlesques ironies i gests de dubte,
amb que foren acullides les meves paraules per alguns,
en veritat pocs, companys frívols o desconfiats.
Deia en el BUTLLETÍ núm. 8 del any passat, que en
la nostra mà estaba reduir a zero les quotes establertes
per la M u t u a l Mèdica.
I aquesta possibilitat ha quedat plenament confirmada en el curs de la meva perllongada disertació,
(BUTLLETINS núms. 14-15, 18, 19, 25, 24, 26), pel número i qualitats dels arbitris ressenyats, lots ells, al meu
entendrer, confessables i notòriament pràctics i rcalizables, i també per la quantia del possible rendiment
dels esmentats recursos, ja que si als 2.000.000 que
crec podrien produir els «específics, aigües medicinals
i anuncis» hi sumem les 90 000 pessetes import dels
segells a càrrec del públic, i unes 500.000 que entenc
podriem aconseguir dels «impresos, instruments, material sanitari, rifes, informes, dictàmens, subvencions,
donatius», e t c , e t c , tindriem sobrada pasta (2.400.000
pessetes anyals) per a lograr nostre objectiu.
Perquè les ensenyances estadístiques d'altres Institucions de previsió més antigues que la nostre, com és
el «Montepius de Jesús Crucificat de Sans» i el del
«Sagrat Cor de Jesús», donen, conjuntament, per a la
secció d'Invalidesa el 1 Í 6 de percentatge d'impossibilitats perpetus que. cn la M u t u a l Mèdica deu augmenlar-se en 0'15 més per atendrer als malalts de més de
trenta dies que curen després d'un temps més o menys
llarc, deuen considerar-se invàlids transitoris que eleven la proporció al total del l'Si per cent.
Per a la secció de Vida, en la impossibilitat d'aplicar les taules de mortalitat conegudes, perquè desconeixent a la majoria dels metges m'és impossible agrupar-los per edats, podem també recórrer al predit primer Montepius, que durant vint anys i amb un total dé
7.854 socis ha tingut 166 defuncions.
Ademés la «Agrupació Mútua del Comerç i de la
Indústria» amb el prorateig també de vint anys, ha tingut 55.289 socis i 551 morts; el «Centre Autonomista
de Dependents del Comerç i de la Indústria» amb divuit
anys, 29.085 socis i 194 difunts, i el «Sagrat Cor de
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Jesús» amb vuit anys. 2.869 i 42 respectivament, els
quals sumats donen un total de 753 òbits (x) per setanta cinc mil setanta cinc associats, equivalent el tipus de
mortalitat al r 0 0 2 per cent.
Es doncs evident, que lins en el cas més gravós
per a la M u t u a l d'estar inscrits tots els 2.568 metges de
Catalunya en les seves dues seccions d'invalidesa i
Vida, tindria ella de socórrer mensualment i per a cada
grup 33'64 invàlids amb 150 pessetes a cada hu, i pagar anyalment 2573 segurs de vida de 10.000 pessetes;
un total de 317.852 pessetes anyals.
De manera que si tinguéssim els predits 2.400.000,
abastarien per fer gratuïtes les derrames dels cinc
grups d'Invalidesa i Vida (1.589.260 pessetes) i lambe'
les 308.160 de quota fixa que importarien la permanència en els deu grups esmentats, quedant un remanent
de 502.580 pessetes, per a formalitzar un reasegur que
augmenti les garanties reglamentàries, o per a socórrer aquells altres companys que invàlids al temps de
fundar-se la Mutual, no han pogut ingressar en ella.
I no's digui que són utòpiques fantasies d'un febrós
intelecte, perquè sols els escèptics i els curts de... memòria, poden oblidar que l a v o l u n t a t del home, en l o
que d e l l depèn, és innegablement omnipotenta. i l a
seva f o r s a avassalladora, quan amb fermesa s'esgrimeix.
1 encare que l'ànima col·lectiva estigués coixa
d'aquesta «potència», o la tingués amusada, tampoc
deuríem desmaiar. Podrien frustar-seen part els recursos proposats, però opino que el fracàs no seria tan
absolut que no puguessim lograr, pel menys, la estada
gratuïta de tots els 2.568 metges als dos primers grups
d'Invalidesa i Vida. Pot ser, sols els «anuncis i subvencions» ben trevallats per uns quants homes de cor,
entussiastes i actius, abastarien per aconseguir les
379.484 pessetes necessàries per aital fi. 1 aquests entre
els 600 mutualistes i n o ' s trovaran? Jo sols espero la
seva adhesió i ajut p z r a p o r t a r endavant el meu
p l a n i fer la p r o v a .
Ademés dec recordar que les mils pessetes ingressades per quotes fixes, es de creurer que no totes es
gastaran, sino que una bona part d'elles anirà d'any
en any acumulant-se constituint un Capital rentíslic que
reforsarà la potencialitat econòmica dels associats, i a
la volta d'anys podrà ell per sí sol abastar pel lograment del meu ideal.
No serà doncs la por a les quotes, el que retrassi
l'ingrès de tots els companys a la M u t u a l , perquè fins
en el cas més advers de que, per no haver-se adoptat
cap recurs extraordinari o per fallida dels meus càlculs
tinguéssim de continuar pagant-ne, sempre resultaria
que amb l'estalvi d'unes poques pessetes dipositades
paulatinament, i per alfquotes parts, a la guardiola de
la Mutual, nosaltres i els nostres allegats, al esdevenir
nostre impossibilitació o mort, fruiriem respectivament
d'un vitalici de 150 pessetes mensuals i d'una renda de
100 pessetes també cada mes durant deu anys, per
çada grup en que estiguéssim inscrits; lo que equival-

dria a la possessió d'un Capital de 60.000 pessetes
que dongués el cinc per cent d'interès. 1 això molt clilicil de aconseguir, en el temps que correm, pels nostres
esforços isolats i que necessitaria anys, hu logrem
des del mateix moment de nostre inscripció a la Mutual, avans de desemborsar la primera pesseta o tenint
bestret un mínim capital, com ho demostren els cassos
dels invàlids Drs. Cabeza i Monells i el del difunt
Dr. Briansó. Tot per obra i gràcia de la llei de les
compensacions que es la base i la reguladora del germanfvol sistema de les Mutualitats!
Per tant, seria greu equivocació dexar l'ingrés ala
M u t u a l pel endemà o ajornar-lo per a quant ella sigues
rica i tingués les quotes p e r derrama i fixes suprimides. La malaltia o la mort del aspirant, impensada i
traïdorament sobrevingudes, podrien impedir-ho. La
riquesa i prosperitat de l'Entitat podrien dilicultar-ho,
augmentant les quotes de garantia dels neòfits, o simplement de compensació, que ja avui poden ésser duplicades, triplicades, qundruplicades i quintuplicades,
amb el present Reglament i sens necessitat de ulteriors
modificacions.
,,
À lot-hom s'alcansarà que a la M u t u a l poden interessar-li les adhessions avui que està en el seu período
de formació i creixensa. Més tart, quant sia rica i polenta, tal volia 11 siguin indiferents.
iHo recordo! no com a rnenasa, sinó com a advertència.
FlíANCBSC POUDEVIDA

E n el n." 25 del B u t l l e t í c o r r e s p o n e n t al me»
de Juny, i n s e r t a v e m en l a s e c c i ó " N o t i c i a r i " una
n o t a r e c o m e n a n t a l s c o m p a n y s de B a r c e l o n a no
p a g u e s s i n l ' a r b i t r i s o b r e p l a q u e s col·locades en
el d i n t e l l dels p o r t a l s .
A q u e s t a n o t a d e u r e c t i f i c a r - s e ; i n f o r m a t s en
millors

fonts podem

a s s e g u r a r a t e n o r de les

r e g l e s de l a T a r i f a n.0 5 del v i g e n t Presupost Mun i c i p a l , q u e la q u a n t i t a t a p a g a r p e r dit concepte
es l a de 5 pessetes a n y a l s p e r p l a c a , no 10 com
pretenien cobrar.
E l s c o m p a n y s als q u e s'els h i h a g i cobrat ind e g u d a m e n t i t o t s els que t i n g u i n a l g u n dupte,
p o d e n a c u d i r a les o f i c i n e s de l a S e c c i ó Barcelona de 4 a 8 de l a t a r d e .
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5 E C C I O
Docuinent

a que s f a r e f e r è n c i a en l acta

jiíun. 1 0 8 , sobre t r i b u t a c i ó J a u t o i n ó L i l s
p r o p i e t a t J e metges.
EXCMO. SR.:
El ejercício de la medicina exige un Irabajo inleleclual, iulenso, para acluar conforme al desarrollo de la
ciència mèdica; asimismo para poner en praclica eslos
conocimienlos, sirviendo a nueslros enfermos. es necesària una faliga física a veces irrealizable.
Debido a estos liechos y considerando que el medico no vé compensado su esfucrzo mental y físico,
en muchas de sus acluaciones, por equilativos emolumentos, necesarios para su digno vivir.
Considerando que ejercicio de la profesión mèdica
eslà falla de loda relribución, en muchísimos casos de
asislencia benèfica, horpilalaria. sanitària, clc.
Considerando que cuando son retribuídos los servides médicos lo son de una manera pobre y a veces
irrisòria.
Considerando que el ejercicio de la profesión mèdica es una donación particular, constante, en beneficio
del Estado sin que por su parte el Estado gralifique,
debidamente, al medico.
Considerando que para el noble ejercicio de la medicina es necesario recórrer grandes dislancias y, muchas veces, con apremio de tiempo. por lo urgente del
caso.
Considerando que para el recorrido de estàs dislancias es necesario el uso de un vehículo cómodo y
rapido, que, dado el deficiente servicio de nueslros
medios de comunicación, no puede ser olro que el
automóvil.
Considerando que de no usar esle sistema de locomoción el medico se ve convertido en un andarín de
la medicina, en perjuicio de su salud, de su Irabajo
inleleclual y de sus clientes, nos dirigimos a V. E. para
rogarle;
1. ° Que sca considerado como inslrumento de utilidad para el medico, y no como arlículo de lujo, el aulomóvil.
2. ° Que para ser comprendido en la clasificación
del arlículo primero, el automóvil del medico 110 podrà
exceder en su coste de quince mil pesselas, precio oficial de su fabricación.
3. ° Que para evitar abusos y fraudes el número de
clasificación que lleva el coche debera estar pintado
de color distinto al que ostenten los demàs vehfculos
de esta clasc.
4. " Que el automóvil del medico tributarà como
impueslo anual al Estado el 10 o'0 de lo que tributan
los coches similares.
5. ° Que el medico podrà tener inscrito un solo
coche.

O F I C I A L
6.° Que los coches que no se ajusten a las condiciones fijadas en los arlículos 2.° y 5.° seran considerades como autos de lujo.
Lo que tiene el honor de elevar a la alta consideración de V. E. el «Sindicat de Mèlges de Catalunya>.
Barcelona 14 de Julio de 1922.
El PresMcnte
H. PUIG I SAIS

El Secrelario,
T. BUSQUIÍT I TEIXIUOU

ECMO. SB. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN MIXTA DEL
PROYECTO DE REFORMAS TRIBUTARIAS — SENADO.

Contracta

cl i g u a l a

col·lectiva

Els que suscriuen Dr
metge perlanyent al S i n dical de Metges de Catalunya, Secció Comarcal de
i la Junta de veïns de
convenen, mitjançant la present conlracta. l'assistència facultativa dels veïns compresos en la llista a que es refereix la base 8.a baix les
condicions següents:
1. '' La Junta de veïns de
satisfarà al metge doctor
en qualitat d'honoraris facultatius la quanlitat
anyal de
pessetes, pagaderes per semestres avençals.
2. ° Del pagament d'aquesla quanlitat i del compliment de les condicions d'aquesla contracta en respon
la dita Junta de veïns i subsidiàriament els individus
que la componen.
5.a La quantitat de
pessetes que en concepte
d'iguala col·lectiva s'assenyalen en la base 1 . " , dona
dret als veïns igualats només a rebrer els serveis facultatius denominats o r d i n a r i s , siguenl per lo tant de
compte apart, els serveis anomenats extraordinaris.
4. a Aquesta conducta o iguala col·lectiva Jdonarà
dret solament a una visita diària als veïns igualats residents en la mateixa població i alterna en els pobles
que distin me's de mitja hora del lloc de residència
del metge. Únicament en casos d'urgència o gravetat i sempre a judici del maleix metge, se faran més
visites de les assenyalades en aquest maleix paràgraf.
5. " Tots els malalts que no facin llit i no els sigui
impossible per la seva especial malaltia el traslladar-se
a casa del metge per a visitar-se, vindran obligats a
eíeciuar-ho en les hores i lloc que cl metge els assenyali.
6. " Seran considerats com serveis extraordinaris
i per lo tant apart de la iguala:
a) Les visites de Nit. entenent co'ii a tals, Ics efectuades des de les deu del vespre a les vuit del demalí.
b) Les visites SUPL1CADES o siguin les sol·licitades amb urgència fora de les hores de visita que ordinàriament tingui establertes cada facultatiu i les que
per complacència demani la família a més de la visita
ordinària.
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c) Els serveis de cirurgia i lol Ireball manual que
requereixi inslrumenls o aparells.
d) Els anàlisis clínics.
e) Les malallies vene'ries, sífilis, cures genilals de
dona, diagnoslics d'embarassos, assistència a parts i
aborts o les seves conseqüències i Iota mena d'injeccions.
f ) Els documents professionals (altes, baixes, certificats, diclamens, etc.)
g) Les juntes facultatives.
7.a Aquests serveis extraordinaris se regiran segons les següents tarifes mínimes:
TARIFES
I,"

2."

3.'

Visites d'urgència dintre la població
Visites de nit dintre la població . .
Consultes al domicili del metge . .
Guàrdies de nit
Operacions . . _
Fractures
Cures simples de cirurgia . . . .
Cures especials
Cures genilals de la dona . . . .
Malalties venèries i sililíliques . .
Assislència a paris normals . . .
Assistència a parts distòcics . . .
Aborts sense intervenció
. . . .
Aborts amb intervenció
Injeccions hipodèrmiques
. . . .
Injeccions intramusculars
. . . .
Injeccions intravenoses
Injeccions de sèrum
Les visites d'urgència i de nil feies fora de la població, on resideix cl mèlge, tindràn un suplement de
pessetes per cada kilómetre.
Les juntes facullalives se cobraràn alengenl-se en
lo eslablerl per la Secció Comarcal respecliva, cobranlse com a minimum la quanlilal de
pessetes.
Les certificacions, alies, baixes, diclamens, e t c , se
cobraràn segons l'imporlancia i responsabilitat que
impliquin essenl el minimum de
pessetes.
En les malalties de llarga duració o cures en sèrie,
podrà eslablir-se preus convencionals sempre que del
lolal no resulti una quantitat inferior a
pessetes.
8. " Com a base d'aquest conlracte la Junta de
veïns redactarà una llista dels individus compresos en
la presenl iguala col'lectiva, qual llista haurà d'estar
firmada pel metge i Junta de veïns i amb el conforme
de la Junta Comarcal. Aquesta llisla podrà e'sser renovada lots els anys de conformitat amb el metge i la
Junla de veïns peró siguenl en lols els casos visada
per la Junla Comarcal.
9. " Si la Junla de veïns volgués canviar de melge
ho comunicarà a la Junla Comarcal del Sindical expresanl els motius o raons que l'assisleixen en aquesta
petició. La Junla Comarcal després d'informar-se degudamenl i d'escollar al melge interessat, autoritzarà o

denegarà la pelició Si malgrat la negativa de la Secció Comarcal la Junta de veïns contractés un altre
melge en aquest li seria declarat l'isolament professional en la forma que s'acordès en Junla General.
10. ' No podrà, en cap cas ésser comprés en
aquest igualalori col·lectiu cap veï morós de cap metge
Sindical.
11. ° Per a la validesa d'aquest contracte serà condició precisa que sigui extesa per triplicat i visada per
la Junta Comarcal, essent un exemplar guardat per el
metge, altre per la Junta dc veïns i el tercer se remelerà
al Sindical de Metges de Catalunya.
12. " El metge firmant del presenl contracta sc
compromet una vegada mes a cumplir Iotes les disposicions d'ordre general que dicti el Sindical de Mèlges
de Catalunya encara que en algun càs resullesin oposades a alguna de les presents bases i la Junta de veïns
de
i dóna. en aixó, des d'ara la seva conformitai,
sens perjudici de l'actual contracta.

extracte

de

1es .sessions

N . " 1 0 4 . - 2 2 J u n y 1922.
Presidint el Dr. Puig i Sals, actuant de Secretari el
Dr. Busquet. amb assistència dels Drs. anotats al marge (Proubasla, Sicari, Girona. Vila Abadal, i Mestre
Puig), es reuní la J. D. en sessió de segona convocatòria a les 10 i mitja de la vetlla del dia 22 de Juny de
1922.
Llegida l acta de la sessió anterior és aprovada,
donant-se compte, per Secretaria, de la correspondència rebuda.
La J. D. acorda, demanar al Sr. Barberà la seva
conformitai amb les bases aprovades cl dia 20 d'Abril
i que es Iroben a l'acla n." 94, que fan referència al
Servei de Cobrament de Crèdits.
Amb motiu d'una carta del President de la S. C de
Falset, s'ocupà novament la J. D. de l'assuinple de
Marsà, acordanl-se, acceptar el contracte amb el Sindical Vinícola que té firmat el Dr. Nougués, però, els
veïns de Marsà, que vulguin figurar en aquest contracte, poden solicilar-ho del President del Sindical Vinícola, ja personalment, ja per mediació del Dr. Nougués.
En cas que el Sindicat Vinícola no ho permeti, la S. C.
decrà autoritzar de una forma o altra, que els restants
veïns, tinguin assistència mèdica, sia amb un metge
que resideixi a Marsà, contractat pels del Centre Benèfic sia un melge veí que els presti els serveis facullalius.
S'acorda nomenar als Drs. Sicari i Busquet, perquè
en nom deia J. D. estudiïn la liquidació deies despeses
ocasionades al Col·legi dc Metges de la província dc
Barcelona, amb motiu dels trasllat de local social a li
de fixar la part alíquota corresponent al Sindical i a
l'ensems fixar dermitivament ço que correspon abonar-li com a lloguer de l'estatge social.
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S'acceplaren per la J. D. les bases presentades pel
Dr. Sicari sobre l'organització de la oficina de propaganda, la qual constarà de les següents seccions:
/|^.- Generalitats.
/y.—Sindicat de Metges de Catalunya
Q.—Col legis de Metges de Catalunya.
^ . — A s s o c i a c i o n s Mèdiques de Catalunya (excepte
Sindical i Col·legi).
Sindicals de Metges d'Espanya (excepte Catalunya).
F) —Col legis de Metges d'Espanya (excepte Cacalunya.
(//—Associacions Mèdiques d'Espanya (excepte
Sindicat i Col·legis Catalunya)
///—Associacions Mèdiques estrangeres.
//—Medicina social (aspecte professional).
/).—Medicina social (medi professional)
També s'accepta la proposta feta pel Dr. Cabeza,
referent a la traducció d'assumptes que interessin al
Sindicat, publicacions, etc.
El Dr. Vila Abadal demana a la J. D. si s'havia fel
el formulari de Contractes individual i colectiva, que
deu regir en totes les S. C , cncarreganl-se a Secretaria la presentació d'un model apropiat.
S'acorda encarregar al doctor Arqués, de Lleida,
l'avant-projecte d'un Codi de deontologia mèdica perquè serveixi de norma entre els individus del Sindicat
i l a classe mèdica, en general.
La J. D. s'ocupa, en principi, de les proposicions
presentades a l'Assemblea pel Delegat de Girona sobre
peritatges i cobrament d'honoraris mèdics legals.
S'accepta el nomenament del Dr. Ferran Rosell com
a representant del Consell Administratiu de la Mutual
Mèdica en la Ponència d'Atur Forçós, nomenada per
l'Assemblea.
També s'acorda publicaren el noticiari del BUTLLETÍ
l'acord pres per l'Assemblea de Delegats última, referent a la conveniència que els empleats en clíniques i
dispensaris mèdics quirúrgics siguin practicants de
medicina i cirurgia
Referent a l'assumpte de Tossa, la J. D. acorda demanar oficialment l'informe a la S. C. i ampliació de
de proves als metges de la població
1 no havent-hi altres assumptes de què tractar, la
sessió fou closa a la una i mitja de la matinada.
N.0 1 0 5 . - 2 7 J u n y 1 9 2 2
Presidint el Dr. Puig i Sals, actuant de Secretari el
doctor Busquet, amb assistència dels Drs. anotats al
marge (Vilanova, Vila, Sicari, Proubasta, Mestre i
Puig) es celebrà la sessió de J. D. de 2.° convocatòria
a 2/4 de 11 de la vetlla del dia 27 de Juny de 1922,
Llegida l'acta de la sessió anterior fou aprovada.
Per Secretaria es dóna compte de la correspondència rebuda.
Són aprovats el moviment de Caixa del mes de
Maig i el Balanç del Sindicat de 51 de Maig, acordantS£ l a seva publicació en cl BUTLLETÍ.
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Foren aprovades, acordant se el seu pagament, les
factures següents: Impremta Badia. fra. data 20-V-22.
d'import 922 pessetes: a Juan Savall, fra. data 51-V-22,
d'import 50 pies.; a Editorial Perelló. S . A.. fra. data
17-VI-22, d'import 16*60 pies.; a Impremta Badia, factura data 21-VI-22. d'import 1.480 pies.
S'acorda nomenar al Dr. Vila Abadal perquè com a
individu de la J. D. formi part de la Ponència sobre
Atur Forçós, que, per acord de l'Assemblea última de
Delegats fou nomenada.
S'acorda fer la liquidació dels ingressos extraordinaris obtinguts pel Sindicat de Metges de Catalunya
des de l'Assemblea de Delegats que lingué lloc el dia 9
d'Abril de 1921 fins a 50 de Juny de 1922, a fi d'ingressar a la Caixa de la Mutual Mèdica la quanlitat corresponent, segons acord de l'abans dita Assemblea.
La J. D. acorda designar al Dr. Vila i Abadal perquè
formuli la petició a elevar als Poders Públics sobre tributació d'automòbils de metges.
S'acorda trasmetre còpia de la comunicació rebuda
de la S. C. de S l . Feliu de Llobregat a la S. de Barcelona, a fi de que resolgui sobre la mateixa.
La J. D. acorda un vol de confiança al Dr. Busquet
perquè entrevistant-se amb el President del Col·legi de
Metges de Barcelona convinguin la quantitat a pagar
per les despeses ocasionades al mateix amb motiu del
traslkit de l'estatge social del carrer de Pelai al carrer
de Sta. Anna, i com a complement de l'augment de lloguer i despeses de llum elèctrica.
La J. D. acordà celebrar l'escrutini general de les
eleccions derreramenl celebrades, a les 12 hores del
de dia 2 de Juliol en el saló de Juntes de l'estatge social.
No havent-hi altres assumptes a tractar, la sessió
fou closa a la una de la matinada.
L'Acta N . " 106, es la de l'escrutini general de les
eleccions dels càrrecs vacants de Junta Directiva del 25
de Juny de 1922, publicada al número passat.
N . " 1 0 7 — 6 de J u l i o l de 1922.
Presidint el Dr. Puig i Sals, actuanl de Secretari el
doctor Busquel, amb assistència dels Drs. anotats al
marge (Proubasta, Vilanova, Sicari, Plà, Girona i Mestre) es cel·lebrà sessió de segona convocatòria a les
11 de la vellla del dia 6 de Juliol de 1922.
Llegida l'acta de la sessió anterior és aprovada.
Per Secretaria es dona compte de la correspondència rebuda.
El Dr. Busquet dona compte de la seva missió prop
del Col·legi de Metges de Barcelona que se li encomanà en la sessió anterior, dient que el Sindical contribuirà amb la quantital de 1.500 pessetes al pagament
de les despeses ocasionades al Col·legi pel trasllat de
l'estatge social i com a complement de lloguer de pis
fins a 50 de Juny, quedant de propiciat del Sindicat els
aparells i instal·lacions elèctriques que hi han en les
dependències destinades per oficines del Sindicat. La
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Junla Direcliva aprovà tol el proposat pel dit doctor
Busquel.
S'acorda que durant les vacances d'estiu la Junta
Directiva cel'lebrarà sessió cada 15 dies; no obstant,
el President i Secretari es reuniran com de costum, a fi
de resoldre totes les qüestions de tràmit.
S'acorda que el pròxim dijous prenguin posició dels
seus càrrecs els companys el'legits per les vacants de
J. D. i que ho han sigut en les eleccions darrerament
cel lebrades el dia 25 del prop passat mes de Juny.
Es nomena cap del personal d'oficines al company

JV^oviment

de

Caixa
durant

del
el

Mias. amb amplies facultats per a la reorganisacióde
les meteixes.
E l Secretari dona compte d'un projecte d'impresos
per a les contractes d'iguala col·lectius a les quals [a
referència un acord de la darrera assemblea, i a proposta del mateix Secretari s'acorda que aquest projecte
sigui enviat a totes les S S . per a que hi facin les esmenes i afegidures que creguin oportunes per a en visia
d'aquestes fer el projecte definitiu.
No havent-hi altres assumptes a tractar, la sessió
closa a les 12 i mitja de la nit.

iSindicat
mes

de

ENTRADES

de

Juny

M.etges
de

de

1532
SORTIDES

Ròssec anterior.
.
Cobrat per Drets d'inscripció
. . . .
»
> Quotes de la Secció de Barcelona, del Sindicat .
»
» Quotes de la Secció de Barcelona, quota Comarcal .
»
» Quotes de les Seccions de:
S. Feliu de Guíxols . 140
Cervera .
60
Terrassa.
155
Balaguer.
120
5
Mataró .
155
Seu d'Urgel .
10
Lleyda .
110
Sabadell.
.
.
20
Solsona.
80
Montblanch .
»
> Demandes de Borsa Treball .
»
» Anuncis en el BUTLI-BTÍ. .
>
> entregues Dipòsit Reintegrable.
»
> Subscrip.proFamèlics Russos.
Retirat de la Caixa de Pensions i d'Estalvis
s/ taló n.0 145129 per a pago de diverses factures

25'65
18
1.024
486

855
5
1.728-50
10
5

Dipositat a la Caixa dePensions i d'Estalvis
Petits gastos pel BUTLLETÍ . . . .
Pagat per compte de la Secció Comarcal
de Barcelona
Pagat per varies factures:
858
A l'impremta Badia .
455
A l'advocat Sr. Barberà
so»
a l'advocat S r . Barberà el 10
bre Pies. 1101 de crèdits cobrats
22
»
als recaudadors de quotes .
»
per despeses locomoció y
58'65
menors
7570
»
per correu i teleg. .
»
al personal
980
»
despeses Assemblea Delegats:
de la Secc. Sant Feliu L I . 44
»
» Sta.Coloma F. 48
.
Vich . . .
58
»
lloguer
150
»
visita a la Secció Comarcal
de Santa Coloma dde Farnés. 15í '80
»
A l Col·legi de Metges la
seva factura
1.500

2.500
Existència en Caixa Social

.589'40
5S'05
150
.273
IIO'IO

5.046·I5
6.22370
_410'45
6.634'15

6.654'15

Aleinona-resenya

Catalunya

S E C C I O N S

C O M A R C A L S

de 1 a c t u a c i ó 1 t r e b a l l s

cial en pro dels companys desvalguts o de llurs famílies.
Així hem vist en el transcurs d'aquest any, ingressar en les nostres llistes a alguns companys que, reconeixent lo infundat de llurs recels, s'han acullit als
beneficis de la sindicació i els contats metges d'aquesla secció, que estan enfront nostre per son caràcter
oficial o nimietats d'organització, confiem que aviat
s'aculliran baix el mantell protector de la Previsió, amb
els nobles ideals del companyerisme, llcaltat, germanor i caritat.

realitzats p e r l a iSecció

C o m a r c a l de

L l e i d a d e l S i n d i c a t de jM.etge.s' de C a talunya, durant 1 a n y 1 5 2 1 .
SENYOIÍS:
Un altre any ha transcorregut i el SINDICAT DE METGES DE CATALUNYA, seguint son Irioiufant camí envers
l'assoliment dels nostres ideals, defraudant els desigs
d'uns mals companys que creien veure enderrocada
ràpidament aquesta bandera de les nostres reivindicacions, cada volta adquereix més puixança i solidesa,
enrobustint encara més sa forta cimentació, la previsora Mulual Mèdica amb sa caritativa obra benèfica i s o -

Delimitats ja els partits mèdics de la Secció i arranjals els conflictes de Mayals i Palau després de molles
gestions i titànics esforços per a aunar voluntats i concretar aspiracions encontrades, ja no hi cap partit on
no cobri el metge, un minin de 6.000 pessetes anyals.
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D'aquesta manera, l'especlre afros de la fam i la
misèria, ja no serà una constant pesadilla per aquells
companys que viuen exclusivament de l'exercici de la
professió, doncs, assegurat de moment un relatiu
benestar i a cobert del risc d'invalidesa o mort, sols
els companys imprevisors o els que's neguin sistemalicarnent amb toçuderia inconcebible a sindicar-se, poden veure's obligats en jorns de dissort, a demanar
una almoina.
El baluart inexpugnable on s'han estellat tots els
nostres esforços, ha sigut en la capital lleidatana. 1
això e's més estrany encara, quan per a fer front a ruïnoses competències, en les altres capitals catalanes
s'han unit quasi tols els metges per a defensar col'leclivament els seus interessos, veient com a Barcelona,
lloc on havien fracassat totes les tentatives d'unió, la
necessilat i la evidència dels beneficis obtinguts, ha fel
sindicar a l'immensa majoria dels seus metges.
Hem volgut esbrinar les causes de la verdadera
anarquia que entre els metges de Lleida regna i no podem trovar cap raó llògica, cap fonament verosímil
per a que l'exercici de la professió en una capital
d'aprop de quaranta mil habitants sigui fentse en condicions inferiors al poblet més insignificant de la «provincià^
Quan les iníqües contractes d'iguaia, aquest pacle
infamant que ens posa a mercè de les exigències de la
clientela que en el metge sols hi veu un criat que deu
acudir a la primera crida, tan si és de nit com de dia,
justificada o no, s'ha anat abolint en els grans nuclis
de població amb lendència a la especialització dels
seus metges i cobro per visites o consultes fetes al despatx o capçalera del malalt, aquí, per competència, m i sèria, mala fé, necessitat, altruisme o amor al pròxim
(no sabem a què atribuir-ho) s'abarateixen tan escandalosament les iguales, que hem arribat al extrem de
veure que famílies de vuit i deu Individus, tenen assegurada l'assistència facultativa per 10 pessetes anyals,
amb visites extraordinàries, injeccions, lavatives, etcètera, etc, «tout compris»... Per això no és d'estranyar
que quant en una reunió on convocarem a tols els metges de Lleida a fi d'arranjar aquestes qüestions i establir un tarifatje mínim, al proposar el tipus d'una pesseta mensual per persona igualada (tcninl en compte
que la beneficència !s"encarrega de la classe pobre) i
dues pessetes per consulta o visita fetes als no igualats o en hores extraordinàries, amb la obligació de no
visitar als clients morosos d'altres companys sense
haver abonat anticipadament els deutes, foren rebutjades aquestes condicions per «exagerades» (?) i absolutament impossible de posar-les en pràctica.
Aquesta llacuna és l'únic que ens manca omplir
per a l'assoliment de les nostres aspiracions. Si tols
ben units i agermanats vencem els obstacles que encara s'oposen a la marxa triomfant, ens farem dignes de
w missió que ens ha estat imposada i al fer-nos respeciar per tothom, la força moral que això ens donaria
seria prou per a que el «metge» deixés d'ésser aquest
•paria» social per a convertir-se en un veritable sacer-

dot guaridor de trastorns físics i amb ascendent per a
influir beneficiosament en els morals, donant esperança
als incurables, consol als afligits, apaibagant els sofriments i guarint les perturbacions patològiques.
Peró nosaltres seguirem ardits i animals per la lluita i no defallint mai en la tasca iniciada, amb santa perseverància arribarem a plasmar amb elles realitats,
uns ideals que havien sigut considerats com a utopies.
I ara, no volent cansar més la vostra atenció en
empalagoses disquisicions, acabaré amb una sentida
recordança per aquell company d'Almacelles, el malaguanyat Manuel Canela, que la mort ens ha arrebassat
fent-nos perdre per a sempre al amic fidel, al treballador incansable i al home ".honrat que amb cor bondadós no sabia negar cap favor als amics i sempre eslaba amatent a complir els seus deures (A. C S.).
ENTRADES
En caixa, en 1920
Quotes
Impresos

.
Total

130'50
851
58
999'50

SORTIDES
Castos secretaria .
Impresos
Pagos Mutual
Delegacions

4175
68'30
516
45
Total.

671'05

RESUM
Total entrades
Total sortides

999'30
67r05

Existència en caixa en 3 1 D b r e . .
528'25
Havent-hi encara per a cobrar de quotes atrassades
116
Aquest és el resultat de la nostra actuació en l'any
1921.
El Secretari, DR. R. ARQUÉS

iSindicat

de

A^Letges de

Catalunya

S E C C I Ó C O M A R C A L DEL DISTRICTE DE GIRONA
RBOLAMENT
Article [;—Se constitueix amb el nom de «Secció de
Girona» del Sindicat de Metges de Catalunya, i com a
fillola seva, una entitat que comprenent com' a socis
tols els Metges residents a la comarca s'adhereixen al
objecte i fins que preté assolir l'Associació dita i s'inscriguin a n'elles.
Art. 11.—Tols els socis tindran els mateixos drets i
les mateixes obligacions de cumplir els acords, normes professionals i reglamentació d'assistència mèdica incloses en cl present Reglament, o presos per la
Secció, o pel Sindicat, i satisfaran per les despeses de
la Secció la quota convenient per a cubrir-les.
Art. III.—La Secció tindrà una Junta Comarcal, for-
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mada per un President, dos Vocals, un Tresorer i un
Secretari, que serà renovada per meitat cada any.
El Vocal primer sustiluirà al President en casos d'absència o malaltia i el segon al Secretari Els càrrecs
poden e'sser renunciables i reelegibles. Quiscun desempenyarà les funcions ordinàriament encomenades a
llurs comandes. Se reuniran sempre que ho creguin
convenient els seus membres o a petició d'un sol d'ells.
Art. IV. - Se tindrà al menys una Junta General a
l'any, que serà ordinària, en el mes de Seplembre per
l'aprobació de comptes, discusió de proposicions presentades per la Junta Comarcal o associats i renovació
de càrrecs. El dia i lloc de la Junta General seran assenyalats i avisats oportunament per la Comarcal.
Se tindran les Juntes Generals extraordinàries que
acordi la Comarcal, per l'importància dels assumptes
a tractar, i sempre que ho demanin deu socis.
Art. V.—L'assistència a les Juntes Generals serà
obligatòria, personal o per representació, i els que
faltin seran penyorats amb l'import que la mateixa
Junta Comarcal determini.
Art. VI.—El Delegat que als fins dels articles 14 a'l
18 del Estatut del Sindical de Metges de Catalunya tingui de nomenar-se, ho serà per la Junta Comarcal,
recaient el nomenament en un dels seus membres.
Art. VII.—Per la forma com se celebraran les sessions i les condicions de validesa dels acords de les
Juntes, regiran les disposicions contingudes en l'Estatut del Sindical de Metges de Catalunya en el seu article 8.
Art. VIII.—Al objecte de cumplir les normes de trevall per a la bona marxa de la Secció, els seus membres es comprometen baix paraula d'honor, a complir
les disposicions següents: l.J| No podrà cap metge visitar a un malalt d'altre company si no es en consulta;
2.a Si un malalt que tingui dos o me's metges aconductats vol canviar durant el curs d'una malaltia de facultatiu, el novament elegit no podrà encarregar-se'n sens
prèvia consulta amb el que'l visitava; 5." Dintre la mateixa població no podrà un metge fer conductes a un
preu més baix que'l larifat, ni rebaixar la quota que
abonaven abans, sino camvien notablement les condicions del abonat; 4.'1 Cap municipi ni entitat podran
e'sser servits per altre metge si prèviament no ha saldat
comptes amb el que abans els servia; i 5." Una volta
fetes i aprovades per el Sindicat les limitacions de partits mèdics, cap metge podrà aconductar en altre partit
mèdic si no és amb el permís dels companys en ells
residents.
Art. IX.—El soci que fassi mancament a la honorabilitat de la professió o les regles de companyonia,
infringint el contingut d'aquest Reglament o els preceptes per tothom reconeguts de moral mèdica, estarà
subiecte, segons la greuetat de la seva falta, a les mesures següents: l." Amonestació privada amb les possibles rectificacions i reparacions; 2." Amonestació
pública amb obligació de pagar una quota extraordinària: i ó.a Expulsió de l'Associació amb pèrdua de
tots els seus drets. La primera mesura es d'incumbèn-

cia de la Junta Comarcal, la segona de la General dc
la Secció, i la tercera, ademés d'aquesta, deuré ésser
aprovada pel Sindicat segons la general reglamentació.
Art. X.—La conducta serà en la forma de contracte
mutu entre metge i client, segons model disposat pel
Sindical, i se tindran en compte les disposicions següents:
l C a p metge aconductarà a ningú que no li acrediti degudament mitjançant la presentació de document
acreditatiu d'estar al corrent de pagament amb el company que l'assisteixi.
2. a No té dret a ésser visitat el client que degui
més d'un any, si no satisfà prèviament el deute.
3. a Tindran dret a la conducta els individus que
resideixin en el domicili del cap de casa, quedant exclosos els que per qualsevulga causa estiguin fora per
espai de sis mesos i els cmancipals.
4;* El preu mínim de conducta, cl dc visita aixis
ordinària com extraordinària i el de les consultes els
fixaran a cada població, de comú acord, els companys
que hi resideixin, i les tarifes deuran ésser presentades
i aprobades per la Secció Comarcal. Les consultes
com |es intervencions s'abonaran a l'acte.
5." L'iguala dona dret, a dintre la població, a una
visita diària o alterna en cas ordinari i a dues al dia en
el de greuetat, sempre a judici del metge. Tota altre visita serà extraordinària i deurà pagar-sc.
b." Les visilas d'iguala no comprenen les de cirugia major, les intervencions de cirugia menor, reconeixements o cures d'especialitats, massatges, sondalges,
vacunacions, malalties secretes, injeccions de Iota
mena, aplicacions elèctriques, accidents de treball,
parts o aborts i conseqüències dels mateixos, operacions, anàlisis de tota classe, exlenció de documents,
eicètera, que se regiran per preus especials.
7. " Per a major ordre en la visita deurà passar-se
avís al metge abans de les nou del matí per les que fan
referència al mateix i abans de les quatre de la tarde
per les d'aquesta. Els avisos posteriors a les nou passaran a les visites de la larde i els més tard de les
quatre, al matí següent. Totes les visites que se supliquin no avisades a n'aquestes hores seran considerades com a extraordinàries i per lo tant deuran abonarse. Les visites compreses des de les nou de la nit a les
vuit del matí se pagaran a triple preu d'una extraordinària.
8. " Els diumenges per la tarde seran considerats
com descans, i per tant no deurà passar-se visita, deixant a criteri del metge els casos que per sa greuetat
ho requereixin. Els demés i tot nou avís seran considerats com extraordinaris i per lo tant de pagament.
9. " El client que, poguent assistir a les hores dc
despatx establertes pel metge a son domicili, exigei·''
ésser visitat en el seu particular, abonarà la visita com
si no fos aconduclat.
10. " Per lo que's refereix a les cases de camp, a
més de lo que està assenyalat i també pugui fer referència o aplicar-se a n'elles, se tindran les següenis
regles: a) La visita ordinària serà en dies alterns;*
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En concepte de visita exlraordinaria abonaran, adeniés
del preu de la maleixa, si es de dia dues pessetes per
kilòmctre de distància i cinc pessetes si e's de nit. c)
La visita serà feta lo més prompte possible després
del avís si les ocupacions ho permeten i sense que'l
client pugui exigir sia feia aquell dia o al segtlcnl; d )
Al coincidir dos o més avisos per punts distints, el
criteri del metge imperarà, amb el ben entès que si un
d'ells vol ésser preferent serà considerat com avís de
visita extraordinària; e) Tota visila feta en dies que no
pertoqui o bé les suplicades urgents seran extraordinàries i de pagament.

12.''
En cas d'epidèmia a iudici dels metges o metge de la localitat, té el dret de modificar o anuliar el
contracte menlrcs aquella duri.
15.*
S i un mes abans del acabament del contracte
no dona qualsevol d'ambdues parts avís per a rescindir-lo, es considerarà prorrogat.
Art. XI.—Tots els socis de la Secció vindran obligats a facilitar la tasca a les Juntes proporcionant-elshi quantes dades reclamin i cumplir amb lidclilal les
seves disposicions. S i de les resolucions de la Junta
Comarcal algun soci se'n cregués perjudicat, o no li
semblés justa, lé'l dret d'apelar-se a la Junta General,
que resoldrà en els afers d'ordre comarcal en última
instància.

11.* E n cas d'absència o malaltia del metge abonat la sustilució la farà el company que ell designi,
sense que'l client tingui dret a elegir el substitut, salvant sempre l'assistència accidental en casos de necesilal que no permetin l'espera.

Art. XII.—En cas de desaparèixer la Secció, o bé
de quedar reduïda a menys de deu socis, els seus cabals seran destinats a beneficència mèdica.
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Grup

Admissions
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I

d Invalidesa

Vinas Gonzalez, |osep
Busquels Noral, Jaume
Sala Oliveras. Lluis
Goylisolo Tallabull, Joaquim
Sunyer Cnsamarlina, Josep
Gual Filclla. Josep
Allabàs Vuy, Juli
Segarra Benei. Josep A.
Cosla Sagues, Pere
Serra Font, Marian

296 Vinas Gonzalez, Josep
297 Busquels Noral, Jaume
298 Sala Oliveras, Lluis
299 Cuscó C o l l , Eduard M."
300 Nogue's G u r r i , Lluis G .
301 Clapés Almirall, Josep
302 Segarra Benet, Josep A .
303 Genover Codina, Enric
304 Cosla Seguí. Pere
305 Viver Monmany. Anlon

Grup
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I

de V i d a
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i x a

Assens Pedrola, Vicens
Berncl Roig, Lluis
Montull Borràs, Ramón
Busquels Puig, Domènech
Soler Fabregat, Francesç
Elias Armenter, Lluis
Ferrer Valls, Josep
Ventura Riera, Joan
Aguilar Lanau, Lluis
Bonnin Pina, Enric
Blanxart Pedrals, Emili
Segarra Benet, Josep A.
Bordalba Armengol, Francesç
Goylisolo Taltabull, Joaquim
Busquels Noral, Jaume
Arola Sala, Josep
Gual Filella, Josep
Sunyer Casamarlina, Josep
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Per quotes fons Garantia I Invalidesa.
372
>
>
II
>
120
>
>
>
III
>
12
.
.
.
IV
»
12
»
»
»
V
»
323
»
» Compensació. .
147'82
derrama I Invalidesa . . .
600
quotes fons Garantia I Vida
420
1
>
»
II > .
1.167'40
»
» Compensació
3.687'67
derrama I Vida . . . . .
'Per quotes
fixes
903
Al ^Sobrant de derrames . . . 6'86
Fons ^Donatiu de la Casa WasserMixle!' mann
969'86
60
8.388'90

Pagat al Dr. Cabeza, per subsidi d'Inval.
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Existència en la Caixa Social.

8.588'90

Donatius per a la Caixa de la "Mutual Mèdica"
De la casa Wassermann (subscripció mensual)

60 pessetes

Balneari de la Mercè, Figueres (Girona), id., id

25

„

De les Pastilles de Yoghurt, B Y T , id., id

IOO

„

50
50

„

Productes VIAN, id., id
Bac'lina-Biilgara Gonzàlez-Suarez (FermentoMico) id., id. .
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