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6. —Reducció del socors d'Invalidesa.
7. —Tramitació de l'atorgació, reducció i
denegació del Socors d'Invalidesa.
8. —Socors de Vida. Assegurament do la
pensió.
9. —Socorsos extraordinaris a títol benèfic.

10. —Sosteniment de la Mutual.
11. —Quota fixa.
12. —Perrantu. Ajustament. Derrama màxima. ISxoés de derrama. Pantualitat i pròrroga de pagament.
13. —Quota de garantia.
14. —Quota de compensació. Adaptabilitat.
Facilitats per al pagament.
15. —Impostos del fisc.
16. —Prescripció dels Socorsos. Exclusió
de la Mutual.
.

17. —IndepeïuK'ncia econòmica.
18. —Sistema intern de doble reassegur.
Fons de garantia d'invalidesa. Fons de compensació d'Invalidesa. Fons de garantia de
Vida, Fons de compensació de Vida. Fons
mixto. Interessos del capital social.

SINDICAT D E M E T G E S D E CATALUNYA
TÍTOL IY..—ADMINISTRACIÓ
PAUTA

.

TÍTOL L—CONSTITUCIÓ
1. —Objecte. Seccions.
2. —Secció d'Invalidesa.
i4.—Deünicló.
B.—Exclusions.
.C—Justificació periòdica.
I).—Norma general.
3. —Secció de Vida.
Definició.
B . — Beneficiaris expressos. Designació.
Canvi. Anul·lació.
C.—Beneficiaris condicionals. Ordre. Premort. Beneficiari perpetu.
4. —Grups de cada secció. Constitució i suspensió. Obligabió de prevenir-se contra la
invalidesa.
5. —Socors d Invalidesa. Devengació. Proteccionisme al desgraciat.

ARTICLE TRANSITORI
TÍTOL I . - C O N S T I T U C I Ó

JÍTOL i i . - P t E C U R S O S

TÍTOL I I I . — C O M P T A B I L I T A T

TÍTOL V.—LIQUIDACIÓ •
32.—Mida per al funcionament regular de
la Mutual. Disolució i Liquidació.

19. —Consell Administratiu.
2Ü.—Oaràcter deis-uki·j·cca. Provisió de vacants.
21.—Elecció de persones. Empat. Presa
de possessió.
'22.—Atribucions i deures del Consell.
23. —Sessions ordinàries i extraordinàries
del Consell.
24. —Alta inspecció sindical.
25. —Junta general. Estructura.
2(5. —Constitució de la Junta general. Deliberacions. Redacció i firma deies actes. V a lidesa dels acords.
27.—Convocatòria de la Junta general.
Sessions ordinàries. Sessions extraordinàries.
29. —Sessions de primera i segbna convocatòria. Votacions.
30. —Sufragi i referèndum. Responsabilitat
personal.
31. —Inversió del capital social. Maneig.

Article primer.—El SINDICAT DE METGES DE
CATALUNYA, a tenor de l'Article 2"" del seu Estatut, organitza exclusivament per als seus
socis una-institució do Provisió titulada «MUTUAL MÈIMCA. dol SINDICAT DE METGES DE CATALUNYA, que te per objecte el socors mutu
dels associats en els casos d'invalidesa i de
Defunció.
E n aquesta Associació hi hauran dos rams
0 seccions de previsió: S e c c i ó d'Invalidesa i
Secció de Vida.
Art. 2.o".—Apartat vi.—Definició.
L a Secció d'Invalidesa te per objecte socórrer al soci quan en ell concorrin simultàniament les tres circumstàncies següents;
I. —Sofrir un estat patològic indubtable
revelat per símptomes objectius;
II. —A conseqüència d'aqueix'estat patològic, estar impossibilitat o en evident grau
d'inferioritat per a l'exercici de la professió
mèdica;
UI.—Ésser dit, estat patològic un succés
fortuït de la vida, no esdevingut, sostingut ni
agreujat per voluntat pròpia, imprudència o
uegjiguucia.
Apartat /?.—Exslusions.
Als efectes dol apartat vl, queden taxativament exclosos de socors:
I.—Els estats patològics contrets abans do
l'ingrés en l'Associació, i ja dintre d'ella,
abans de l'ingrés en un grup de major vàlua
respecte d'un altre, així com ses deuteropaties
1 seqüeles anteriors i posteriors, excepció feta
de quan en ésser acordat l'ingrés, sigui acceptat expressament el risc per l'Associació, sots
petició escrita do l'associat;
I I — E l s estats patològics que encara que
siguin indubtables i estiguin revelats per
símptomes objectius, no reuneixin les altres
dues circumstàncies expressades en l'apartat A;
III. —Els casos en què malgrat concórrer
simultàniament aqueixes ti-es circumstàncies.
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ol soci verifiqui o contribueixi a verificar algun treball o ocupació remunerat o remunerable sense haver prèviament demanat i obtingut per escrit autorització de la MUTUAL
MÈDICA;
IV. —Els casos en què la percepció del socors enclogui lucre, engany, dolo o frau, essent d'advertir que no es considerarà lucre el
mer fet de fruir d'una posició econòmica determinada independent del socors;
V. —Els casos en què estant o sense estar
fruint socors, l'associat deixi de sotmetre's
per si i els que amb ell convisquin o estiguin,
a les disposicions i pràctiques que tinguin per
objecte dilucidar el pertanyent a l'estat de
salut i al grau d'impossibilitació.

diferent forma de la disposada en el present
apartat, així com tota designació que no obstant ésser feta en deguda forma, deixi d'expressar categòricament el beneficiari o beneficiaris de la pensió.
Apartat C.—Beneficiaris condicionals.
Si el soci mor sense haver fet designació
expressa de beneficiaris o b é havent-li aquests
premort i no havent-los substituït amb sujeeció a l'establert en l'apartat B , la pensió serà
entregada a la vídua de l'associat; en son defecte, als fills naturals llegítiins de l'associat,
a parts iguals; en defecte d'aquests, als néts
de l'associal; a falta d'esposa, fills i néts, als
pares de l'associat; en defecte d'esposa, fills,
néts i/pares, als germans del soci. E s sobreentén sempre a parts iguals entre els afavorits.

Apartat C.—Justificació periòdica.
La condició de comprès en l'apartat A i de
La pensió de vida és personal i instransfeno comprès en l'apartat 13, en altres termes, rible. Si són m é s d'un els beneficiaris que la
la condició d'invàlid amb dret a socors, es frueixen a l'ensems, premort un d'ells la part
justificarà mensualment, si be el Consell Adde pensió corresponent acreixerà la dels alministratiu podrà eximir d'aquest requisit_ tres; si esdevé la mort del beneficiari o beneper períodes no majors d'un any, en casos ficiaris que en un temps dat frueixen la pend'invalidesa evident i de llarga duració.
sió, aquesta passarà al beneficiari o benefiApartat i).—Norma general
ciaris designats a l'efecte, i a falta d'ells, al
Els casos dubtosos per a la recta aplicació beneficiari o beneficiaris condicionals alsquals
del present article, seran resolts amb esperit correspongui segons cl paràgraf primer del
present apariat.
de benevolència envers l'invàlid.
Art. 3.61'.—Apartat A.—Definició.
L a Secció de Vida té per objecte socprror
amb una pensió de durada dofiinida, a comptar dos do la mort dol soci, als beneficiaris
designats expressament pel mateix associat, i
en defecte o substitució d'olls, als altres beneficiaris previstos en el present article.
Apartat JB.—Beneficiaris expressos.
La designació expressa de beneficiari o
beneficiaris de la pensió, serà feta por escrit
duplicat, que firmaran el soci i dos tesiimonis i quedarà en poder do lAssociació; un
dels exemplars, que serà considerat com l'original, quedarà en poder do la MUTUAL MÈDICA, i l'altre, que sols serà vàlid en cas do destrucció o desaparició del primer, quedarà dipositat on per a major seguretat i conveniència hagi acordat el Consell Administratiu. Si
l'associat vol que la designació resti secreta,
acompanyat dels dos testimonis entregarà
personalment els dos documents a la representació de la MUTUAL MÈDICA autoritzada a
l'efecte, qual representació, en presència dels
tres compareixents, contrasenyarà ambdós
textes sense llegir-los i els clourà cadascun
on un sobre, que cosirà, lacrarà, registrarà i
firmarà conjuntament amb el designant i els
dos testimonis, fent-ne, per últim, rebut.
Aquests sobres no podran ésser oberts més
que després d'ocorreguda i justificada la mort
del soci designant; l'obertura tindrà lloc en
sessió del Consell Administratiu i en presència de dos testimonis.
Amb les mateixes formalitats expressades
en el paràgraf precedent, el soci podrà canviar a ses lliures voluntats els beneficiaris;
jamai, però, es donarà per designat un nou
beneficiari, si l'escrit do designació a son favor ós rebut por l'Associació després d'ocorreguda la moi í dol soci.
Serà nul·la, i per tant no sortirà efecte,
tota designació do beneficiari qne es faci en

A falta de beneficiaris, expressos o condicionals, la pensió serà en tot temps considerada com un llegat pur a favor de lAssociació.
Art. 4''1. — E n cadascuna d'ambduos Seccions, els soci podrà tcnir-lii subscrites d'una
a cinc participacions. Els socis que tinguin
subscrita una participació d'invalidesa,formaran el Grup I d'invalidesa; els socis d'aquest
grup als quals sigui admesa una altra participació, això és, els socis que en total tinguin
subscrites dues participacions d'invalidesa,
formaran el Grup I I d'invalidesa; i de la mateixa manera s'aniran formant els Grups I I I ,
IV i V. Anàlogament es procedirà per a la formació dels cinc grups do la Secció de Vida.
E l mínim de socis amb què es podrà constituir un grup, serà de 200; si un grup ja constituït queda reduït a menys de 200 individus,
podrà ésser, però no serà forçosament sospès
el seu funcionament fins que no torni a haver-lú 200 inscrits. Sospès un grup d'invalidesa, l'Associació acordarà el que consideri procedent sobre la part do pensió corresponent
a ja participació del grup sospès; si es tracta
d'un grup de vida, la part de pensió corresponent serà satisfeta ami) la mateixa regularitat que abans do la suspensió del grup.
Tots els socis del SINDICAT DE METGES DE
CATALUNYA seran del Grup I d'Invalidesa com
a mínim.
Art. 56—El subsidi o socors d'invalidesa es
passarà a l'associat i serà de 150 pessetes mensuals per cada participació d'invalidesa subscrita, o sigui de 150, 300, 450, 600 o 700 pessetes, segons es formí respectivament part del
I, I I , III, I V o V Grup d'Invalidesa.
E l subsidi o socors d'invalidesa devengarà
dos de l'ondemà del dia en què se'n compleixin
30 d'haver-se rebut en les oficines de l'Associació un certificat del metge de capçalera,
acreditatiu de què el soci sofreixen estatpatològic justificatiu del socors segons l'article

2on. fins al dia en que l'associat mori, o sigu
donat d'alta pel metge de capçalera, o sigui
justificadament donat d'alta per l'Associació.
Si dintre dels 30 dies de donada l'alta, torna l'associat a presentar certificat del metge
de capçalera acreditatiu de què el soci sofreix
altra vegada un estat patològic justificatiu del
socors segons l'art. 2on., el subsidi devengarà
des de l'endemà del dia de la rebuda del document on les oficines de l'Associació.
Art. 6ft—No obstant el tipus del subsidi
d'invalidesa fixat en el primer paràgraf de
l'article anterior, quan es tracti d'un,cas d'impossibilitació parcial es farà en el socors una
reducció proporcionada, seguint la gradació
del 10, 20, 30, 40, 50 i fins 60 per cent.
Art. 7*<—La tramitació de l'atorgació, reducció o denegació del socors d'invalidesa,
es regularà segons els següents tràmits:
I. - Dintre dels 30 dies següents al d'ésser
rebut en les oficines de l'Associació el certificat al qual es fa referència en la art. 5.è o el
justificant al qual es fa referència en l'article
2on., apartat C, el Consell Administratiu de la
MUTUAL MÈDICA acordarà atorgar expressament o tàcita, o bé reduir o denegar expressament ol socors, i en cas dè reducció o denegació ho notificarà a l'associat dintre de les
48 hores següents a l'acord, expressant la causa de la reducció o denegació;
II-—Si el soci no es conforma amb la reducció o denegació, dintre de les 96 hores seg ü e n t s a la de rebuda de la notificació enviarà
al Consell un nou certificat rebatent l'apreciació del Consell, firmat por dos metges que
no siguin d'aquest;
III. — E n vista del nou certificat, el Consell,
dintre de les 96 hores següents a l'hora en
què el rebi, acordarà de nou sobre el' cas, i
dintre de les 48 hores següents a l'acord, ho
notificarà a l'associat;
IV. —Si tampoc l'associat s'hi conforma,
dintre de les 48 hores següents a la de rebuda de la nova notificació enviarà al Consell
la relació de dos metges, que en unió de dos
metges més nomenats pel Consell, abans de
transcorreguts 10 dies des de la rebuda de la
relació i en el lloc, dia i hora que el Consell
fixi, celebraran una Junta, en faran una acta
informativa i la passaran al Consell. Les despeses ocasionades per la Junta, auirau à mitges entre l'Associació i l'associal;
V. —Dintre de les 96 hores s e g ü e n t s a la
de 'rebuda de l'acta informativa, el Consell
acordarà definitivament sobre el cas, i ho notificarà a l'associat dintre de les 48 hores següents a l'acord;
V I . —Si el soci està conforme amb aquest
últim acord, percebrà les dietes en ell fixades
a comptar del dia que correspongui amb arreglament a la data de rebuda en les oficines,
del certificat o justificant dit en el cas primer
del present article;
V I L — S i el soci no està conforme amb
aquest últim acord, dintre de les 48 hores següents a la d'haver-lo rebut ho participarà
per escrit al Consell Administratiu, i aleshores aquest sotmetrà l'expedient al fallo de la
primera Junta General ordinària, que resoldrà amb caràcter decissiu i inapel·lable.
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Art. 86—El subsidi o socors de vida es
passarà als beneficiaris durant els 120 mesos
naturals entera consecutius següents a la mort
dol-soci, i consistirà on una pensió de 100 pessetes mensuals per cada participació de vida
subscrita, o sigui de 100, 200, 300, 400 o 500
pessetes mensuals, segons el soci formés respeclivament part del I , I I , I I I , I V 0 V Grup
de Vida.
Per a donar la màxima seguretat a la pensió de vida periòdica disposada en el paràgraf
anterior, en ocórrer la mort del soci l'Associació destinarà 10.000 pessetes per cada participació de vida que tenia subscrita aquell, o
sigui 10.000 pessetes si corresponia al primer
grup, 20.030 si al segon, 30.000 si al tercer,
40 000 si al qnarl i 50.000 si al cinquè. Aquest,
capital serà invertit en valors de primer ordre i pippsitat amb les màximes garanties
possibles. Ba MUTUAL MÈDICA l'administrarà,
aouinulanlli els interessos que produeixi i
anatlt-lo reduint on la mida justa per anar
Pagant les mensualitats do socors. Si amb la
suma de capital i interessos no n'hi arriba a
haver prou per a pagar els 120 mesos de pensió, la diferència fins a cobrir el c o m p r o m í s
serà abonada per la MUTUAL MÈDICA, amb caràcler d'obligació preferent del Fons Mixte;
a la inversa, l'Associació, amb desti al Fons
Mixte, reemborsarà el saldo a favor si en resta al cap dels 120 mesos, o bé abans si es donen
les circumstàncies fixades en l'art. 3or., apartat ü, paràgraf últim.
Art. O6 — A títol benèfic, en tant els bens
del Fons Mixte ho permetin, es podran con
cedir socorsos extraordinaris a les persones i
en els casos següents:
í. E n la Secció d'Invalidesa, quan el socors resulti transiíòriament insuficient per a
cobrir les necessitats de l'invàlid o dels que
d'ell depenguin;
I I . E n la Secció do Vida, quan en el decurs dels 120 mesos resulti la pensió insuficient per a cobrir les necessitats de la família, per eventualitats degudes a força major, i
quan passats els 120 mesos, pel sol fet de faltar la pensió quedi la família en la indigència.
TÍTOL U . - R E C U R S O S
Art. 10.—La MUTUAL MÈDICA es sostindrà
amb les quotes dels seus associats, alleugerides en la major mida possible amb els altres
recursos que obtingui.
A r t . 11.—Cada soci satisfarà mensualment
la quota fixa de 1 pesseta per cada grup al
qual pertanyi, o sigui 1,2,3,4, 5. 6, 7, 8, 9 o 10
pessetes mensuals, segons formi part de 1, 2,
3, 4, 5, 6j 7, 8, 9 o 10 grups respectivament.
Art. 12.—A m é s de la quota fixa, cada soci
satisfarà igualment cada mes la part alíquota
que per derrama li correspongui, o sigui la
suma dels quocients que resultin de dividir,
grup per grup, el total de socorsos pagats pel
grup pel número d'associats inscrits en aquell
grup.
Quan d'aquest quocient en formi part una
fracció de cinc cèntims, s'afegiran l'un, dos,
tres o quatre cèntims que faltin per a que el
número de cèntims do la derrama correspo-

nent a cada participació sigui múltiple de
cinc; el plus així recaudat engrossirà el Fons
Mixte.
L a derrama mensual màxima d'invalidesa
serà de 4 pessetes per participació, o si^ui
oscil·larà entre 0 i 4 pessetes per als socis del
I Grup, 0 i 8 per als del I I , 0 i 12 per als del
III, 0 i 16 per als del IV, i 0 i 20 per als pel V.
Anàlogament, la derrama mensual màxima de
vida serà de 20 pessetes per als socis del I
Grup, 0 i 40 per als del I I , 0 i 60 per ala del
I I I , O i 80 per als dol I V , i 0 i 100 por als
del V.
Quan la derrama mensual d'una participació sobrepassi del màxim establert, el cobrament de l'excés s'ajornarà per al mes pròxim
venider, i així successivament.
E l soci té el deure de pafrar amb puntualitat les derrames, óssent exclòs del grup o
grups en què arribi a estar on descobert de
tres derrames mensuals consecutives, si bé el
Consell Administratiu, sots petició escrita de
l'associat, podrà arribar a concedir tres mesos més do pròrroga.
Art. 13.—Per cada participació d'invalidesa que sol·liciti, el soci satisfarà 12 pessetes en concepte de quota de garantia del pagament de tres mesos de derrama màxima, o
sigui la garantia d'invalidesa dels socis del I
grup serà de 12 pessetes, lu del I I de 24, la
del I I I do 3(i, la del IV de 48, i la del V de 60.
Anàlogament, per cada participació de vida
es satisfaran 60 pessetes en concepte de quota de garantia, o sigui la garantia de vida dels
socis del I grup serà de 60 pessetes, la del I I
de 120, la del III180, la del I V de 240, i la del
V de 300.
Art. 14.—A part de la quota de garantia
fixada en l'article anterior, el soci satisfarà
per cada participació que simultàniament o
successiva se li admeti, o sigui per cada grup
del qual entri a formar part, la següent quota
de c o m p e n s a c i ó pel major risc inherent a
l'edat.

Edat en el pròxim
venidor cumplanys

Quota de compen- Quota do compensació per cada par- sació per cada participació d'Invali- ticipació dc Vida
desa

0 pessetes.
30 an s o menys. 0 pessetes .
2
2
31'
2
3
»
32
'
> "
2
33
5
>
':
'2-:
84
7
»
2
35
3
10
36
4
20
37
30
6
»
38
8
40
39
10
50
40
12
65
41
14
80
42
16
95
43
18
110
44
20
125
45
22
135
46
Z4
150
47
26
165
48
28
180
49

EJal en el pròxim
vjnidor cumplanyH

50 anys .
51
.
52
.
53
.
54
.
55 >
56
»
57
..
58
.
59
.
60
61
.
62
.
63
.
64
»
65
»
66
.
67
.
68
.
69
»
70
.
71
o mes

Quota de compen- Quota de compensació percudit par- sació por cada parifcipacid d'Invali- tioipnció do Vidn
do«a

30 pessetes
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
i
52
54
56 à •
'
58
60
»
62
64
66
68
70
• •
discrecional

195 pessetes
210
220
235
250
265
>
280
295
310
325
345
360
»
380
»
400
420
440
470
500
530
560
600
discrecional

La quota de compensació pot ósser duplicada, triplicada, quadruplicada o quintuplicade, ja amb caràcter general, ja amli limitació
a un territori detèrrninot o als individus quo
reuneixin determinada condició comú.
L'Associació podrà establir certes facilitats per al pagament de la quota do compensació.
Art. 15.—Els impostos creats o que es creïn
en l'esdevenidor sobro la percepció dels
socorsos, seràn a càrrec del percibont.
Art. 16.—L'acció per a reclamar socorsos
vençuts tant d'invalidesa com de vida, prescriurà sense cap mena d'excepció a favor del
Fons Mixto de la MUTUAL MÈDICA, dintre de
l'any següent al venciment.
E n causar baixa en un grup, l'associat perdrà totes les quantitats i drets respectivament desemborsades i adquirits fins aleshores. E n cas de canvi de residència del metge
a fora de Catalunya, la MUTUAL MÈDICA, abans
de decidir sobre la continuació o exclusió de
l'associat, fonamentada en l'art. l.or, paràgraf
priïner, demanarà iuiurme al SINUIOAX u a
METGES DE CATALUNYA.
TÍTOL I I I . — C O M P T A B I L I T A T
Art. 17.—La Comptabilitat de la MUTUAL
MÈDICA és independent de la del SINDICAT DE
METGES DE CATALUNYA, de manera que els cabals propis de la primera no estaran exposats
a les eventualitats dels cabals propis del segon
i es destinaran purament i exclusiva a la consecució de l'objecte fixat en l'art. I . " del prepresent Reglament.Art. 18.—Els cabals de la MUTUAL MÈDICA
es classificaran en cinc fons: Garantia d'Invalidesa, Compensació dTnvalidesa, Garantia de
Vida, Compensació de Vida, Fons Mixte.
E n el Fons de Garantia d'Invalidesa es
farà una partida per a cadascun dels cinc
grups d'invalidesa. Aquest fons es formarà

amb les quotes de garantia d'invalidesa, i tindrà per objecte anar anticipant cada mes els
subsidis d'invalidesa, essent en el successiu
reposats els anticipis per mitjà de les corresponents dorrames.a menys que ho siguin per
altres havers destinats a la condonació total
o parcial de les mateixes.
E l Fons de Compensació d'Invalidesa
constarà d'una sola parlida, c o m ú a tots els
grups d'invalidesa. Es formarà amb les quotes do compensació d'invalidesa, i tindrà per
objecto cobrir el dòücit possible de la partida
0 partides d;invalidesa que no abastin per a
cobrir els socorsos presentats al cobrament en
aquell mes. Les quantitats pagades per aquest
fons mai no seran reemborsades per derrames, puix precisament està destinat a rogalaritzar i disminuir equitativament aquestes.
Quan el capital del Fons di^ Compensació
excedeixi del triple del capital assignat al
Fons de Garantia, la diferència en més serà
destinada a descomptar en el tant per cent
per a que abasti la derrama d'invalidesa.
S'aplicaran al Fons de Garantia de Vida
els mateixos principis sentats sobre el Fons
do Garantia d'Invalidesa.
Igualment s'aplicaran al Fons de Compensació do Vida els principis sentats sobre el
Fons de Compensació d'invalidesa.
De manera anàloga a com el Fons de
CompunsaotS Sa coinú :i íots els cmps de
dintre la Secció, el Fons Mlxto ós c o m ú a
ambdues seccions. Aquest fons es formarà
amb les quotes fixos, amb les quotes i fraccions de quota do garantia dels socis que produeixin baixa en els grups, amb el petit plus
do derrama esmentat en l'art. 12, i amb els
"donatius, llegats, subvencions i els altres ingressos extraordinaris,a menys que qui elsfaci
els condicioni envers un altre destí. E l Fons
Mixte està destinat a cobrir les despeses d'administració, a disminuir les derrames fins a
la reducció à 0 si ós possible, a cobrir el dèficit dels Fons de Compensació cas de què
aquests no abastin per a cobrir el dèficit del
Fons de Garantia de la Secció corresponent,
1 a atendre los altres obligacions de l'Associació no assignades per mode exprés als
altres quatre fons. L a bouilicació de derrames
a expenses del Fons Mixte, serà feta en la
sogüout suücosaiva giudució; roducoió u ü do
la derrama del Grup I d'Invalidesa, I I d'Invalidesa, I I I d'Invalidesa, I de Vida, I I de Vida,
I I I de Vida, IV d'Invalidesa, I V do Vida,
V d'Invalidesa i V de Vida.
Els interessos cobrats en el decurs de
cada anyada, seran dividits entre el fons de
de Compensació d lnvalidosa, el fons do Compensació de Vida i el fons Mixte, en parts
direclameut proporcionals a l'haver de cadascun dels tres fons en 31 de desembre do l'any
anterior.
TÍTOL IV.—ADMINISTRACIÓ
Art. 19.—La MUTUAL MÈDICA serà regida
per un Consell Administratiu, composat de
President, Vice-President, Comptador, Tresorer, Secretari,. Vocal I d'Invalidesa, Vocal I I

d'Invalidesa, Vocal I de Vida i Vocal I I de
Vida.
Art. 20.—Els càrrecs del Consell Administratiu seran incompatibles amb els retribuïts
0 retribuïbles de la MUTUAL MÉDIC.V i amb
els de igual naturalesa del SINDICAT DE METGES DE CATALUNVA, duraran un bienni i són
reelegibles. Els anys senassos seran elegits el
l'resident, el Comptador i els dos Vocals I ;
els anys parells seràn elegits el Vice-President, el Tresorer, el Secretari i els dos Vocals I I .
Les vacants que ocorrin entre elecció
1 elecció ordinària, seran proveïdes interinament pel mateix Consell Administratiu, si
aquest no creu procedent proveir-les per
elecció, fins al nombre màxim de tres càrrecs.
Quan el càrrecs proveïts interinament siguin
tros o les vacants siguin m é s , es proveiran
per elecció extraordinària, cessant els elegits
quan havien hagut de cessar sos respectius
antecessors.
Art. 21. — E l Consell Administratiu serà
elegit mitjançant sufragi directe igual. Per a
ésser elegit s'iia de reunir m é s d'un terç de
vots dels del primer Grup d'Invalidesa, que
és com dir dels de tota la MUTUAL o dels de
tot el SINDICAT, i dos terços o més del sufragis
emesos en l'elecció; per al càrrec o càrrecs
en què no concorrin ambdues circumslànoios. es procedirà a nova votació, que serà
dellnitiva, quedant elegit el soci amb mós sufragis a son favor.
E n cas d empat es considerarà elegit l'associat més antic dintre de la MUTUAL MÈDICA.
Els socis designats per a formar part del
Consell Administratiu, pendran possessió del
seu càrrec dintre dels deu dies següents al de
la designació.
Art. 22.—El Consell Administratiu administrarà els bens do la MUTUAL, redactarà un
reglament interior, tindrà les altres atribuque so li confereixen o suposen en el present
Reglament i les que expressament li delegui la
Junta General, i tramitarà les iniciatives de
conveniència general nascudes en ell o manifestades pels associats.
Art. 2 3 — E l Consell Administratiu celebrarà una sessió ordinària cada mes i sessions
extraordinàries quan ho disposi el President
O ho sol·licitin d'oït dus u mós deia altres
membres del Consell.
Art. 2 4 — L a Junta Directiva del SINDICAT
DE METGES DE CATALUNYA, en son caràcter de
representant de totes les forces vives d'ell,
exercirà funcions d'alta inspecció de la tasca
del Consell Administra tia de la MUTUAL MÈDICA del SINDICAT DE METGES DE CATALUNYA.
Art. 25.—La Junta General de la MUTUAL
MÈDICA estarà formada plebiscitàriament
per tots els associats, i efectivament per la
reunió del Consell Administratiu de la MUTUAL i l'Assemblea do Delegats del Sindicat.
L'Assemblea de Delegats, als efectes de la
MUTUAL MÈDICA estarà formada per la
Junta Directiva del Sindicat, elegida en la
mateixa forma que respecte del Consell Administratiu disposa l'Article 21, i els Delegats
de les Seccions Comarcals del Sindicat, for-

mades a base topogràfica per grups no
menors de 10 metges i nomenant cada Secció
un delegat per cada cent socis o fracció de
cent que en ésser publicada la convocatòria
de la Junta General formin part de la Secció.
Art. 26.—Abans do c o m e n ç a r la sessió, els
membres de l'Assemblea de Delegats acreditaran per escrit la seva condició davant dol
Consell Administratiu.
Cada membre constituient de la Junta
General, en les deliberacions tindrà un sol
vot, personal i intransferible.
Les actes seran redactades immediatament
després de celebrada la sessió, i tot seguit
sotmeses a l'aprovació dels concurrents i
firmades pel President de la MUTUAL, el Secretari de la MUTUAL, un Delegat assistent dels de més edat i un delegat assistent
dels mós joves.
Els acords seran vàlids i tindran força
executiva des de la firma de l'acta. No obstant, si d'un acord en protesten tres o m é s
assistents, abans de portar-lo a la pràctica
serà sotmès al Referèndum de tots els socis,
quedant l'acord anul·lat si no emeten el vot
la tercera part o més dels associats i si no ha
sigut ratificat per les dues terceres parts o
mós dels que hagin votat.
Art. 27.—La Junta General serà convocada pel Consell Administratiu; celebrarà una
sessió ordinària cada any i sessions extraordin&ries quan ho acordi el Consell Administratiu, o ho sol·licitin d'aquest la vigèsima part
o m é s dels socis de la MUTUAL, O la Junta
Directiva del SINDICAT, o l'Assemblea de Delegats del SINDICAT.
En les sessions ordinàries es discutirà i
aprovarà l'estat de comptes presentat pel
Consell Administratiu, i es deliberarà i pondrà
acord sobre l'ordre del dia i les proposicions
presentades pels assistents.
En les sessions extraordinàries solament
es tractarà dels assumptes que les hagin motivat.
Art. 28.—Tota modificació dol present
Reglament haurà d'ésser acordada en sessió
extraordinària do la Junta General, destinada
a aquest únic objecte.
Els casos imprevistos seran resolts per la
Presidència, inspirant-so en la lletra i l'esperit
dol.p.ros.eut iieglauieut i doaaut iio amb apj
tunitat compte al Consell Administratiu.
Art. 29.—El Consell Administratiu i la
Junta General celebraran. les sessions de
primera i segona convocatòria. Les celebraran do primera convocatòria quan a l'hora
anunciada estiguin presents les dues terceres
parts c més do socis amb veu i vot; les celebraran do segona convocatòria mitja hora
després de l'anunciada per a la celebració de
les de primera, essent vàlids els acords presos, qualsevol que sigui el nombro d'assistents.
E l s acords es pendran per les dues terceres parts o m é s do vots presents. Si en primera votació no s'obté aital resultat, després
de sospendro l'acte durant 5 a 10 minuts, es
procedirà a una segona votació, i si tampoc
s'obté acord, la proposició es retirarà, sense
perjudici d'ésser reproduïda en lo successiu.

BUTLLETÍ D E L SINDICAT D E M E T G E S D E C A T A L U N Y A
Art. 30. E l sufragi per a l'elecció del Consell Administratiu i el Referèndum dels
acords protestats de la Junta General, els
portarà a efecte el Consell Administratiu dintre del terme de trenta dies, limitnnt-se a recollir l'expressió fidel de la voluntat col·lectiva.
E l President i el Secretari seran personalment, responsables de l'exactc compliment
d'aquest article.
Art. 31. E l capital social, exceptuant-ne
no més la part llotant per a sufragar despeses
corrents, s'invertirà de manera que rendeixi
interessos al fons comú i quedi suflciontment
assegurat i sols a disposició de la MUTUAL
MÈDICA, quo per aquests efectes estarà representada conjuntament pel President, Comptador i Tresorer, o qui legalment els substitueixi, amb la vènia del Consell Administratiu o de la Junta General.
E l Tresorer no verificarà cap cobrament
ni cap pagament seiise el previ conforme escrit del President i el previ anotat escrit del
Comptador.
TÍTOL I V . — LIQUIDACIÓ
Art. 32. Si el SINDICAT DE METGES DE CATALUNYA deixa d'actuar o bé se disol, la MUTUAL
MÈDICA no interromprà per aquest fet la seva
actuació regular, ni perdrà la independència
e c o n ò m i c a absoluta de què frueix, ou virtut
•de l'article 17 del present Reglament.
Art. 33. L a MUTUAL MÈDICA del SINDICAT
DE METGES DE CATALUNYA no es podrà disoldre
mentre hi hagi una quinta part o més de socis que s'oposin a la disolució; acordada
aquesta, una Comissió Liquidadora realitzarà
els bens socials, i després de satisfets el deutes pendents, el sobrant, cas d'existir, es destinarà a Institucions de Previsió, Cooperació
o Cultura mèdiques.
ARTICLE TRANSITORI
E l paràgraf últim de l'Article 4.rt començarà a regir quan ho acordi el Consell Administraliu.
Text definitiu ex ès per duplicat, aprovat
per unanimitat en reunió del 11 de Setembre
de 1920, per la Comisaió Organitzadora nomenada en l'Assemblea de Delegats extraordinària celebrada au 21) i 27 de Juny do 1U2Ü.
Barcelona 5 d'potubre de 1920.
La Comiel·lió Organitzadora,
E l Ponent,
I

H . SlCART
Membrca de la Junta Directiva,

H . PUIG I SAIS

R. PLX I ARMENGOL

Delegats de Secció Comarcal.

F . ROSEI.L

R. TAXONERA

NOTA.—Els socis del "Sindicat" que vu'guin formar part
de la MUTUAL AltDl ;A, poden Sui Ircltar-ho dc la Comissió
Oruanilzadora, Rambla dc les Flors, IB, 2 », I.", Barcelona,
que recull adlicsions per al 1 ^rup d'Invalidesa i I grup de
Vida. lin complimeiil de l'art. 13 del ReelamcBt I a l'ohjccte
du simplificar la tasca de constitució de l'Entitat, els que
sol licilin formar pari del I grup d'invalidesa convé que a
l'juseins enviïn 12 pessctcH, i els que demés vulguin formar
part del 1 grup de Vida, G0 pessetes mes.
Qmtn et nombre d'adherits al grup I ifuna 'ecció sigui de
20D, s'admetran sol IL-ituils per al 11, i així success!V..ineni
(article 4)
La legalització de la MUTUAL està en tràmit en las oflcin i s dc l'Estat; la conslllncló probablement po.lrú tenir lloc
aquest mateix mes; el funcionament regular a bou segur comentarà a primer dc Gener.

S E C C I O N S COMARCALS
S e c c i ó de L a B i s b a l
REGLAMENT
Article L Amb el nom de Secció Comarcal del Districte de L a Bisbal del Sindicat de
Metges do Catalunya, es constitueix una entitat, que dintre els límits que l'Estatut d'aquesta associació determina, cooperarà als fins
generals de la mateixa.
Dels socis

ATonHes professionals

Art. 9. Per a millor donar compliment a
les Normes ÚQ treball aprovades, per a la
bona marxa de la Secció i por enlairar l a
moral mèdica i el concepte de vera compan3'onia, ens comprometem baix paraula
d'honor a complir primer i a denunciar tota
infracció a les dites Normes do treball i a les
disposicions següents:
A) No podrà cap metge visitar un malalt
d'altre company si no és en consulta.
B) Si un malalt malgrat tingui dos o m é s
metges aconductats, vol durant ol curs d'una
malaltia canviar de .facultatiu, el novament
elegit no podrà encarrogar-so'n sens prèvia
consulta amb el que el visitava.

Art, 2. Seran els seus socis tots els metC) Cap metge podrà fer iguales a un
ges amb residència en els pobles compresoson
preu inferior al que pagava en son aboimel partit judicial de L a Bisbal que ingressin
com a talsal Sindicat de Metges de Catalunya. ment anterior l'igualat a altre company.
D) Cap Municipi ni entitat, podran ésser
Art. 3. Podran, no obstant, agregar-se o
segregar-se d'aquesta Secció, els pobles llin- servits per altre metge si prèviament no ha
dants a altres districtes, els metges dels quals saldat comptes amb el que abans el servia, ni
a preus inferiors al d'aquest.
així ho desíTgin essent precís que sigui aproE ) Una volta fetes i aprovades pel Sindivada la proposta por les Juntes Generals de
cat, les limitacions de partiïs mèdics o rodales dues Comarques la d'on procedeixen i la
lies, cap metge podrà concertar iguales en el
d'on vulguin aplegar-se, i refrendada per la
Junta Directiva del Sindicat de Metges de partit mèdic d'altre o altres companys si no ós
amb permís d'aquests.
Catalunya.
Art. 4. Tots ois socis gaudiran dels mateixos drets, així com tots estaran oblidats a
complir els acords, normes professionals i la
reglamentació d'assistència mèdica inclosa en
aquest reglament. Igualment tindran l'obligació de satisfer la quota de 5 pessetes anyals
per a les despeses de la Secció i en son cas la
quota extraordinària que acordi la Junta .General de la S e c c i ó .
Organtizació
Art. 5. E l s orgues d'expressió de la Secció
seran: la Junta General, la Junta Comarcal i
el Delegat. Aquella, o sigui la reunió de tots
els socis, serà convocada al menys una vegada a l'any, en el mes de Juny, per a aprovatels comptes, nomenaments dels càrrecs de la
Junta Comarcal i del Delegal; quan ho demanin un mínim de deu socis, i sempre que ho
cregui convenient la J . C. Aquesta determinarà el lloo de reunió.
Art. C. L a Junta Comarcal la formarun ol
President, el Vice-president, el Secretari i un
mínim de dos Vocals; serà renovada per
meitat, o en el n ú m e r o a aquesta més aproximat cada any. E l primor any cessaran el
President i dos Vocals. E l s càrrecs poden
ésser renunciables i reelegibles.
Art. 7. E l Delegat, als fins de l'article 14
al 18 de l'Estatut del S. de M. de C , sempre
que la Junta General do la Secció no en nomeni un directament per un cas concret, serà
un membre de la Junta Comarcal que ella
mateixa designarà.
(Vrt. 8. L a forma com es celebraran les
sessions i les condicions necessàries per a la
validesa dels acords do les Juntes s'atendran
a ço que prescriu l'Estatut del S. de M. de C .
en el seu article 8.

Medis coèrcilius
Art. 10. E l soci que faci mancament a
riionorabilitat de la professió o a les regles
de companyonia infringint o l contingut
d'aquest reglament, estarà subjecte, segons
la gravetat de la seva falta, a les mesures
coercilives següents:
1. a Amonestació privada amb les possibles rectificacions i reparacions.
2. a Amonestació pública amb obligació
de pagar una quota extraordinària.
3. a Expulsió de l a societat amb pèrdua
de tots els sous drets.
La primera mesura ós d'incumbència de la
Junta Comarcal; la segona, necessita l'aprovació de la Junta General do la Secció; i la
tercera demés d'aquesta, deurà ésser aprovada pel Sindicat segons la general reglamentació.
A H l · l i s l r i i c i a m ò í l i c c t i HOB tionorctris

Art. 11. l . a L a forma d iguala serà l a do
contracte mutu entre metge i família.
2.11 Cap metge abonarà a cap família, si no
presenta document que acrediti estar al
corrent de pagament amb els altres companys.
' ,
3. a No té dret a ésser visitat, el client
que degui més d'un any, si no satisfà prèviament el deute.
4. " Fruiran de la iguala els individus
q u e resideixin en el domicili de l'aconductat,
quedant, exclosos els q u o p e r qualsevulla
causa estiguin fora per espai de sis mesos i
els emancipats.
5.11 E l preu mínim d'iguala serà el de 15
pessetes per família i de 10 pessetes si és un
sol individu. E l preu mínim de les visites

extraordinàries als abonats, serà de 2 pessetes si és de dia i de 6 pessetes si es de nit. E l s
ho abonats pagaran 3 pessetes si és de dia i
10 pessetes si és de nit. Les consultes es cobraran com a mínim a 10 pessetes si és entre
dos metges de la població i 5 pessetes m é s
per cada altre metge que hi hagi. Les tingudes amb metges de fora s'hi afegirà com a
mínim un 10 "/„ del que cobri el metge foraster. Les consultes així, com les intervencions,
s'abonaran a l'acte.
6* Dóna dret la iguala a una visita diària
en cas ordinari i dues en cas de gravetat, a
judici del metge. Tota altra visita serà extraordinària i deurà abonar-se.
7. a Les visites d'iguala no comprenen
les de cirurgia major ni menor, reconeixements o cures d'especialitats, massatges, sondatges, vacunacions, malalties secretes, injeccions de tota mena, aplicacions elèctriques,
accidents del treball, parts o conseqüències
dels mateixos, operacions, anàlisis de tota
classe, etc, extensió de documents, que es regiran per preus especials.
8. a Per a major ordre en la visita diària
dels abonats, deurà passar-se avís abans de
les nou del matí per les que fan referència al
mateix i abans de les quatre de la tarda per
les d'aquesta. E l s avisos posteriors a les nou
passaran a la visita de la tarda i els que avisin
més tard do l o s quatre, pasàaran a l matí
següent. Totes les visites que es supliquin no
avisades en aquestes hores seran considerades com a extraordinàries, i per tan deuran
abonar-se. Los visites compreses des de les 9
de la nit a les 8 del matí, s'abonaran al triple
preu d'una visita extraordinària.
9. a E l s diumenges -per la tarda seran considerats com de descans i per tant, no deurà
passar-se visita, deixant a criteri del metge
els casos que per sa gravetat ho requereixin.
E l s altres i tot nou avís seran considerats com
extraordinaris, i per tan de pagament.
10. " E l client que podent assistir a les
hores de despatx establertes pel metge en
son domicili exigeixi ésser 'visitat en el seu
particular, abonarà la visita com si no fos
igualat.
11. '1 Conlraotes en cases de camp:
A) E l preu mínim de conducta serà el de
20 pessetes.
B) L a visita ordinària serà en dies
alternsi
C) E n concepte de visita extraordinària
abonaran, ultra el preu de la mateixa, si és
de dia, 2 pessetes per quilòmetre de distància
i 5 pessetes si és de nit.
D) L a visita serà feta el m é s prompte
possible després de l'avís, si les ocupacions
ho permeten i sens que el client pugui exigir
sigui feta la visita aquell dia o el següent.
E ) E n coincidir dos o m é s 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.
I ) Tota visita feta en dies que no pertoqui o b é les suplicades urgents, seran extraordinàries i de pagament.

12. a Cas d'absència o malaltia del metge
abonat, la substitució la farà el company que
designi el metge, sense que el client tingui
dret a elegir el substitut; salvant sempre
l'assistència accidental en casos de necessitat
que no permetin l'espera.
13. a Cas d'epidèmia a judici dels metges
o metge de la localitat, es té el dret de modificar o anul·lar el contracte mentre aquella
duri.
14. a Si un mes abans de l'acabament del
contracte no dóna qualsevol d ambdues parts
avís per a rescindir-lo, es considerarà prorrogat.
Relacions intercomarcals
Art. 12. Ultra el cas senyalat en l'article
3.6r, es procurarà que tot acord els defectes
del qual puguin trascendir als pobles de les
comarques veïnes, sigui resolt harmònicament amb la representació del Sindicat en
aquelles comarques.
Disolució
Art. 13. E n cas de desaparèixer la Secció
o b é de quedar reduïda a menys de deu associats, els seus cabals seran destinats a obres
benèfiques o de cultura mèdica.
Fou aprovat per In Junta General de Secció celebrada a Palamós el 12 d'Agost de
1920.
E l President,

E l Secretari,

JOSEP FIGA

ALFONS HOSTA
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Avís
Pel present es prega a tots els companys
de la Secció, que c o m p r è n ei partit judicial
de la capital, a l'objecte de complimentar
l'acord pres en l'Assemblea de Delegats del
SINDICAT DE METGES DE CATALUNYA, tinguda a
Barcelona a 26 i 27 de juny últim, de tenir
fetes les limitacions de les rodalies o partits
Mèdics a fi de l'any present, que facin la mercè
de procedir immediatament a l'estudi de la
limitació d'aquell en el qual exerceixen, posant-se en relació amb els companys v e ï n s
per a arribar a una bona intel·ligència en els
límits i assenyalament de les parts neutrals,
quan n'hi hagin, tenint sempre presents les
següents bases:
1. a A tota població, demarcació o rodalia
de menys de deu mil habitants, la Secció Comarcal corresponent de la qual no hagi assenyalat com de lliure concurrència, s'hi comptaran tantes places de metge com grups de
mil cinc centes a dues mil ànimes tinguin segons riquesa, disseminació o estat sanitari
d'ella. Tant per la designació del nombre de
places com per la de lliure concurrència, s'escoltarà la informació dels metges que hi resideixen.
2. a Per cada plaça mèdica deurà rendir

la població un mínim de sis mil pessetes »
l'any, si uo necessita el metge per al seu treball l'ús d'animal o carruatge, que hauran de
facilitar-li els clients per al servei dels quals es
necessiti, o b é hauran d'abonar-li les despeses que el seu manteniment i el del mosso(el metge po ha de fer de mosso), li reportin
i que pot ben contar-se en dues mil quatre
centes pessetes m é s al any.
3.a EI rendiment dit de sis mil pessetesdeu comptar-se no m é s que per contracte en
conductes o amb l'Ajuntament i veïns pen
serveis ordinaris, i mai els extraordinaris que
puguin fer-se.
14.8 Que quan un nombre de veïns de
menys de mil cinc cents vulgui tenir un metge per al seu servei, deurà assegurar-li en
contracte també les sis mil pessetes a niés a
més de les despeses per carruatge o montura
si en necessita.
Per tal de q u è així els hi resulti sensequivocació en els càlculs, recomanem ulscompanys que en fer l'estudi facin un recompte del que abonen cada un dels seus
clients, del que perdrà si n'ha de deixar en la.
limitació, del que li poden donar els que Ui
pervinguin de la mateixa, i lo que bonament
li pugui produir tota la conducta augmentant
los tarifes de contracte (cosa que deu fer tant;
prompte pugui si no ho ha fet ja) fins un tipusde remuneració de serveis en consonància,
amb les necessitats actuals do la vida, la posició social i riquesa del client, i el nombre
d'individus de la família, quan ella és molt
nombrosa. Fet aquest recompte sabrà si arriba al tipus de rendiment mínim que li produeix i el que li produirà, i on trametre a la
Junta de la Secció Comarcal, cada company,
les dades de l'estudi fet sobre la limitació de
la rodalia o partit on exerceix, cosa que se l i
prega faci cadascú a la major brevetat, li remerciarem la franquesa de manifestar si li
produeix o produirà la quantitat que conceptuem necessària, i en cas negatiu, indiqui si
falta molt i per quines causes no hi arriba, o
no hi pot arribar, sens deixar de manifestar
quins mitjans serien necessaris per a millorar-lo fins al rendiment, a m é s de quantes
consideracions cregui pertinents.
No cal manifestar la urgent necessitat i la
importància del treball que es prega, puix
d'ell, purament i exclusiva, depèn el benestar de cada un de nosaltres i de la classe,
en general, en la nostra Secció, i el descuit o
la falla l'hauríem d'interpretar en el sentit de
desafecte i menyspreu pels companys, a l'ensems que de renúncia al seu millorament.
E l President inlerf,

MANUEL MARTÍNEZ

Farina dcxtrinilzada de cereals frescos
Preparada cicniificaracnt pera l'alimentació de nens sans i malalts, 1 d'aduls
a regim. — Adoptada per la Casa ííe
Maternitat de Barcelona.
Cada pot porte instruccions per a la perparació d'un bon Germinase.
Dipòsits: Centres d'Kspocialitats de Barcelona.—Pérez Martin i C.a, Madrid
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COL·LABORACIÓ

il "Sindicat de Metges de Catalunya"
y los Colegios provinciales
Al liablar, o escribir sobre este punto, no
s e g u i r é ei camino que han emprendido algunes buenos companeros y amigos, con celo,
interès, o energia tal, a favor de su respectivo
punto do vista partidista, quo yo quisiera ver
dirigido no a separar companeros, ni a prefer i r la labor del uno a la del otro, ni a criticar
lo que hicioran o dejaran de hacer, ni a sembrar recelós p desconfianzas mas o menos
fundadas en experiencias y conocimientos
sobro ol especial modo de ser de nuestra
clase, ni a dificultar el desarrollo y las iniciativas que uno y otro puodan tener, sinó al
•contrario, buscar la fuerte unión de todos, la
cooperaeión de las dos asociaciones para el
bien común, a estimularlas al trabajo intensivo y eu buen acuerdo, animar a todos los
companeros a tener fe y.coníianza en lo que
puede y debo hacer la unión y una flrme
tarea bien dirigidas, procurando el cOmpromiso-de todos y cada uno de nosotros, a
ayudar con nuestras respectivas fuerzas, pues
así, y solamente así, es como se trabaja positiva y provechosamente; jamàs sembraudo
vièntos que sólo dnn tempostades.
Esto dicho, no serà difícil vislumbrar que
la primera condición que roquiere toda aspiración tanto colectiva, como individual, es la
de querer alcanzarla con verdadera firmeza,
y si individualmeute queremos mejorar nuestra situación moral y material, por nuestros
móritos podremos alcanzarlo sólo en una pequena parte, pues los esfuerzos aislados poco
pueden, en cambio si todos juntamos nuestro
«sfuerzo desarrollaremos una potència tal,
que no habrà obstàculo que pueda oponerse.
Sumadas las voluntades individuales dan la
colectiva y esta debe ser también firmo, dúndole la unanimidad, o inmensa mayoría.
^Queremos de veras mejorar nuestras condiciones? Unàmonos, pues todos, o la mayoría.
^Que la unión quita libertades individuales e
impono sacrifleios? Sin duda; pero quedar,
sobradamente compensados por las ventajas
<luo do allas se obtíenen. Iloy precisa que recapacitemos sobre la vertiginosa vuelta que
ha dado ol mundo en los anos de la guerra,
para ir a parar en un desorden pavoroso, en
el que todas las clases sociales luchan con tal
fiereza que sólo saldran victoriosas las que
màs unidas se presenten y mejor dirigidas
vayan. Todo lo que nos cuentan de la poca
unión, de la indiferència, del egoismo individual y otras pequeneces, tiene que pasar a la
historia y no debemos pensar màs en ello, si
no queremos quedar vencidos y vilipendiados, pues mientras seremos explotades por
todo el mundo (como lo estamos ya ahora),
no podremos vivir con decència, porque
nuestros honorarios seran tan mezquinos
como hasta ahora, en general por lo que se
refiere màs especialmento al médico do pueblo, quo de entre nosotros es siempre el últi-

mo mono, el que se ahoga. L o s médicos de
ciudad, los escogidos, los que a veces resultan
los peores enemigos de los rurales, los sabios
en todos sentidos (que perdonen los buenos
companeros honra y excepción do la que
hasta ahora podia decirse regla), estos no
sienten tanto la necesidad de la unión, y así
acostumbran aser un estorbo para los pobres
que la tienen de veras; pero si los miserables
nos unimos l'uertemento, y decidides vamos
directamente a nuestro objeto, prescindiendo
del Colegio si conviene (que en estàs cuestiones tal vez seria demasiado benévolo y pueden precisar medidas mas enérgicas), podremos daries a entender que su proceder requerirà otro por nuestra parte, si ellos continúan dàndonos el trato de tavor con que muy
a menudo nos distinguen. Creo que pocos
seran los quo no estén couvencidos de la necesidad de nuestra unión y asociación y por
tanto dispuestos a trabajar por nuestro mejora mi ento.
gCual asociación, el «Síndicat> o el Colegio, debe ser la preferida y emprender la
tarea? Las dos, en competència de interès y
buen dsseo, y todas a medida de sus respectivas fuerzas y esfera de acción. No pueden
admitirse distincionés de otra espècie. E l
Colegio en su caràcter de oficial y obligatorio puede transmitir a los poderós las aspiraciones y necesidades de la clase y hasta dar
toda su fuerza ejecutivaa los acuordos que se
tomen, a màs de todos los asuntos profesionales que tonga por conveniente. ^.Y si es así,
el «Sindicat» para que so necesita? Para muchas cosas: E s la primera la unión, en una
sola entidad, do los médicos de Cataluna, ligados por la fraternidad de los que trabajan en
su tierra, tienen las mismas aspiraciones y
sienten las mismas necesidades; y como Cataluna es una, y la división en cuatro provincias no tiene ninguna razón de ser, tampoco
tenemos que separarnos en otra forma que no
sea la de sus comarcas, como hijas de ella,
para poder mejor adaptar en ellas las pràcticas de las reformas que se establezcan; otra
razón es la de que consideràndonos como
hermanos los que vivimos en nuestra tierra,
como a tales hemos de tratarnos y por lo
tanto ayudarnos en las aspiraciones y necesidades, y como el número de companeros en
Cataluna es do consideración, permitirà la
constitución dontro del «Sindicat> de la
Mutual Mèdica, cual estudio, hecho ya con
gran cuidado y conocimiento perfecte del
asunto, asegura su funcionamiento, con altruismo tal, que, al dar a los quo ingresen
como a fundadores al «Sindicat», ances do
establecerse ol funcionamiento de la Mutual,
muchas ventajas en la cuantía de las cuotas,
harà posible llegar su auxilio hasta los companeros de edad avan/.ada, en los casos de
paro forzoso, imposibilidad temporal o permanente y auxilio a las familias de los que
mueran, por un largo número de anos, ventajas que no puede dar el Colegio; otro de los
motives para establecer el «Sindicats es el do
que con ól podrà llegarse hasta la ímposición,
si os preciso, como a gran potencia que serà

para la consecución de justas aspiraciones
que tanto se regatean en este tiompo, o no se
dan como no sea chillando, ademàs de otros
motives que no expondré para no prolongar
la lista, siendo uno de ellos el estudio del
estado sanitario de Cataluna, que interesa,
especialmente a los médicos.
Un hecho raro que estoy notando y no
me explico: Los directores del Colegio, los
màs partidàries de la asociación, los fundadores del Sindicato do Médicos de la provincià
de Gerona (de este mismo «Sindicat* que hoy
se hace extensivo a toda Cataluna) pero que
convertimos luego on Colegio oficial, son los
que parocen ahora màs retraídos no docidióudose a inscribirse al «Sindicat». ^.Es quo
temen las tendencias sindicalistas modernas?
No las teman, que los médicos màs bien pe1 camos por tímidos y las pruobas de las huelgas que han hecho algunos de Espana, no han
sido, afortunadamente.tan malas para desanimarnos. j C e e n que el «Sindicat de Catalunya» està por demàs? Y a h'emos hablado do
ello, y por otra parte «por mucho pan nunc-i
mal ano>; mejor es que haya dos asociaciones
que de acuerdo trabajen para la clase, que no
presentarnos desunidos por motivos útiles,
cuando no hemos de empobrecer por pertonecer a màs de una, y con mayor motivo si
la seRiinda puede complir un 9n bonéflco,
que no pueda la primera, tan necesario para
la misma. ^.Seràu causas de menos importància, como hay quien supone? No puedo creerlo, porque buenos amigos a quienes conozco
de muchos anos, Uenos de los mejores deseos
hacia la clase, no pueden permanecer indiferentes a su interès por nimiedades. Ile de
creer que serà por alguno de los motivos anteriormente expuestos, y en este caso espero
que dando una prueba mas do estimación a
sus companeros dejaràn de lado su pendienta
actitud y a no tardar vendran a darnos su
valiosa y apreciada colaboración, que yo particularmonte espero. Tenemos un programa
mínimo de reformas urgentes que debon realizarse; Aumento do honorarios de todas clases; percepción de muchos que no se hacían
efectives; unifleación de ellos en las distintas
comarcas y aun on Cataluna; ospeciflcación
de trabajos incluidos en la iguala; contr-it»
de iguala con las mismas condiciones y cl
mismo formulari© en Cataluna entera, con
sólo variante de honorarios sogún posicióu
social del cliente y riqueza de la comarca,
por tarifas establecidas en ellas; senalamiento
de horas ordinarias de trabajo; unifleación
por comarcas y poblaciones, de los trabajos
extraordinàries en igualades, o no igualados,
s e g ú n la posición del cliente, especialización,
o no, del servicio y lugar en que se presta;
limitación de partides médicos, considerada
de absoluta necesidad por votación unànimo
de los delegades de Cataluna en la última
Asamblea del «Sindicat», lo que permitirà la
limitación de plazas en las pequenas poblaciones y la consiguiente retribución romuneradora de los contratos (ya se ha fljado por el
«Sindicat» la rendición mínima de 6.000 pesetas por profesor, sin los gastos de caballo y
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mozo en los servicios rnrales, quo doberàn
aümentarlos); y con todo esto la solidaridad
de comprofesoros, no en competència, sinó
en mancomunada acción cooperativa, para
íograr el mayor bienestar posible, moral y
material. Est,e programa han de ostablecerlo
eu competència de urgència y uniíicación el
• Sindicat» y los Colegios, pues siempre de su
actuación saldremos beneüciados los mismos.
No debe mirarse quién lo ejecutarà, sinó
ejecutarlo todi s inmediatamente y de común
acui·ido.

Omnis in mmm es el lema que lleva nuestro Colegio desde la fundación del Sindicado
y Otnnis in unnm es el que debeu practicar
todos los médicos en el «Sindicat», así y sólo
así serem os dignos do merecerlas consideraciones quo quieren alcanzarse. En la Asamblea de Delegados de las Secciones del «Sindicat de Metges de Catalunya», que tuvo lugar
en Barcelona a últimos del pasado mes de
junio, se evidencio la buena organizacion y
perfecta unidad de los compaheros de la mayprfn de las secciones quo la formaren, y
nosotros que tonemos nombradia de ser de
los escogidos entre los mejores, deberaos
desplegar muy alta la bandera de la regeneración do la clase en el Colegio y en çl «Sin-,
dioat*.
•
XlANlTÉT. "ATÏTTrrr·Z
I.lngosloni, 7 Julio de 1921).

(Del Boletin niensnal del Colegio de Médicos
de la provincià de Gerona).

El cas de Montblanc
L'amic Pla i Armengol, en el n.0 2-3 del
BUTLLETÍ, demanava solidaritat amb els companys de Montblanc: la solidaritat ja ha vingut, quo totes les Seccions del nostre SINDICAT han respost a la crida i molts associats han
ofert el se|i decidit concurs material i moral.
Avui,però,s'ha de demanar més pels companys
de Montblanc: s'ha de demanar per ells tot el
que faci falta, incondicionalment, actuant tots
els metges de Catalunya, tots sense faltar-n'hi
n i u n , com si fóssim u n sol home.
A Montblanc hi ha tres metges i un farmacèutic dissidents, d'esquirols n'hi ha qui
els bateja, i dos metges i dos farmacèutics
dèls respectius Sindicats. E l s quatre últims,
complint ordres de la col·lectivitat llur, des
que se'ls va obligar que retornessin al poble
malgrat el modo com n'havien hagut de fugir
per a no ésser víctimes do certs excessos, s'han
limitat a atendre als malalts que els havien
demanat assistència. 1 ara resulta que es tracta do sitiar-los per gana, a olis i a les seves
famílies, movent un grupet tots els ressorts
imaginables por a fer-los impossible la vida a
la població, anant, des del simple negar el salut iins a no vendre'ls pa, des de veure si
se'ls treu de la casa que habiten fins a embolicar-los en processos d'etiqueta caciquil quo
els condueixin a una altra mona d'estada.
Els endeveniments van demostrant amb claror meridiana, quo la tàctica seguida contra

els antics metges i apotecaris de Montblanc
suposa uns refinaments i una constància malaguanyats per a fer obra destructiva, que és
fer obra destructiva això de no reparar en
medis per a perjudicar a tot un poble, amb
tal de treure's del davant un, dos, tres homes
que no han comès altre delicte que demanar
coses seves.
E l SINDICAT DE METGES DE CATALUNYA ha
fugit, fuig i ha de fugir per sistema, de mides extremes, no anant a la lluita m é s quo
quan li obliguin contra sa voluntat. L'obra
del metge és obra d'amor al pròxim malalt;
per això el veritable metge, instintivament,
tendeix a ofegar el mal amb l'abundància del
bé, i per això el SINDICAT, com a norma general s'inspira en la major tolerància i no.
defensa cap mala causa de propis ni d'estranys. E n el sens fl de conflictes, potser tots
plantejats amb anterioritat a la constitució
del SINDICAT, i cap, ni un provocat por aquest,
en què s'ha intervingut, en definitiva s'ha trobat sempre nua fórmula d'arreglament o do
convivència i s'ha convençut a tothom de què
la bona fe i els mellnrs desitjós eren els únics
mòbils de l'actuació del SINDICAT. Aquesta
norma de conducta s'ha seguit també, potser
accentuant-la, en el conflicte de Montblanc, i
no ha reïx i t.
Ara né, per què? Senzillament, perquè lo
de menys en l'afer Montblanc ós que es tracti
do metges i farmacèutics que obligats per
l'evolució del temps, demanen a un poble
?()ís,po(w cèntims mós per vei de retribució a
l'any, i ço veritablement decissiu és que s'ha
volgut aprofitar una ocasió, la primera que
s'ha presentat, per a fins que res tenen do
c o m ú amb l'exercici de la Medicina. Malgrat
això, al SINDICAT DE METGES DE CATALUNYA
ço que li fa pena no ós l'actitud de quatre caps
calents agens a les professions sanitàries, puix
prou desgraciats són de tenir l'ànima que tenen. Al SINDICAT DE METGES DE CATALUNYA,
lo que li fa pena és que hi hagi comprofessionals quo passats els primers moments de
sorpresa segueixin fent d'instruments conscients en la mós abjecta forma, en favor de
gent quo els convertirà al cap d'avall en víctimes propicialòries i contra dels amics als
quuls ü i i c a r u acabaran per domanar acolliment.
Al SINDICAT DE METGES i al Sindicat de
Farmacèutics, ja gairebé no els queda altre
recurs defensiu que aïllar completament la
plaça de Montblanc, cosa de sentir per la
mida en si i pels elements adictes, que no
obstant semblen impotents per a defensar
amb eficàcia la vida dels companys que tenim
allí per assistir-los; pel SINDICAT és una responsabilitat molt gran la quo arrostra deixant als companys do Montblanc als perills
de la tela d'aranya verinosa amb què se'ls
tracta d'embolicar.
,
Fora de Montblanc els metges i els farmacèutics sindicats, que és com dir els que tenen el control i la garantia de la clase organitzada, els promotors del movimient deurien quedar satisfets, perquè tindrien la
plaça completament lliure, sens destorbs per
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a estirar a mida de son capritxo .els fils do
llurs arlequins. Si això os fa, i abans de ferho és qüestió de carregar-se encar nrés de
raó, a la curta o a la llarga, probablement a la
curta, ois passarà la flamarada, i aleshores
acudiran al SINDICAT, acceptaran o faran acceptar les mateixes bases que saben ells i mai
han volgut dir al poble, i es conveneeran en
son fur intern de la seva equivocació o de la
seva maldat, segons sigui el mòbil quo els ha
ompényut fins ara.
HIGINI SICAKT

VIDA D E L E S S E C C I O N S
S e c c i ó del R i p o l l è s
Reunits a la vila de Ripoll, amb data 13
d'Octubre de mil nou cents vint, els senyors
Metges:
Pon Joaquim Prat, Don Franoisco Bonada,
Don Enric Bounin, Don Ferran Satorra, els
tres primers do Ripoll i l'últim de Sant Joan
de les Abadesses, Don Josep Bonada de Ribes
del Freser i Don Melcior Vaquer de Campdevànol, acordaren per unanimitat lo següent:
1. e1' Adherir-se i inscriure's com a socis
del SINDICAT DE METGES DE CATALUNYA.
2. °" Que havent enviat la seva adhesió incondicional a dita reunió els metges Don Joan
S.'iu, Don Josep Badia i Don Joan Monells de
Camprodon; Don Jaume Agustí, de Ripoll;
1)011 Antoni Serrnt, do Ribes del Fraser; Don
Pau Moiiülls i Don Ramon Capell de Sant Joan
do les Abadesses i atenint se a l'article 6.6 de
l'estatut del SINDICAT DE METGES DE CATALUNYA, acoplar-se i constituir la Secció Comarcal del Ripollès.
3. er Proclamar com a President, Tresorer i Secretari de dita Secció Comarcal de
Ripollès als companys Joaquim Prat, Ferran
Satorra i Melcior Vaquer respectivament.
4. " Encomanar als companys Joaquim
Prat, Enric Bonuin i Melcior Vaquer, la redacció dol r è g l a m e n t p e l qual degui regir-se
dita Secció Comarcal del Rtpollès i sotmetre'l
a estudi per la seva aprovació a la major brevetat possible.
5. nl Comunicar els anteriors acords a la
Junta Directiva del SINDICAT DE METGES DE
CATALUNYA, delegant al company F . Sotórra
per a enviar les fulles d'inscripció i quantitats
abonades a dit efecte pels agrupats a la Secció Comarcal del Ripollès.
L a present acta d'adhesió al SINDICAT DE
METGES DE CATALUNYA i constitució de la
Secció Comarcal dol Ripollès, l'ou signada
en nom propi i en el dels companys adherits
a Ripoll amb la data ja indicada, al començament de la mateixa.
Joaquim Prat. E n r i c Bounin, Francisco Bonada, Ferran Sotorra Salvadó, Josep Bonada,
Melcior Vagner.
SUERO VEGETAL ANTITUBERCULÓS
En caixes de 6 injectables de 5 c. c. i de 2 '/i
Preus de favor als Srs. Metges
Demanin-sa referències a
X. ARAGÓ
—
Ronda Sani Pere, 30, Rarcelona
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Gargarismc ideal en les afeccions de la
cavilai rciro-bucal
X. ARAGÓ, Farmaccmic. Honda S. Pere, 30, Barcelona

