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ButlletÍ Medie

El comen.;ament de les malaltíes mentals

EN totes les edats, ja siguin deis pobles o
bé deIs individus, hom ha pogut ado

nar-se de I'existencia d'un terrible flagell:
les malalties mentals. Fullegeu la Historia i
hi trobareu exemples ben colpidors. Mai,
pero, com ara, no s'ha augmentat tant la di
fusió d'aquestes malalties, arribant a assolir
una intensitat veritablement inquietadora.

Des de la urbs més populosa fins al 110
garet més" arreconat, hom troba i hom sent
els estralls d'aquesta malura, rejovenida"
avui, i amb tots els trets de voler atenyer
una major extensió. Des de la tant vulgarit
zada com poc coneguda neurastenia fi.ns a
les més cOlÍlplicades formes d'alienació
mental, no en -ITolgueu més de variants de

pertorbació de les funcions psíquiques. Nin
gú, ni jove ni vell, ni home ni dona, esta
abastament a cobert de sofrir-ne, doncs a
totes edats pot presentar-se, ja sigui en
formª episbdica o permanent.

Arreu del món civilifzat, avui, hom sent
la veu encoratjadora de les benemerites ins
titucions d'Higiene i Profilaxia mental, és a
dir el crit d'alerta per a no ésser anorreat
psíquicament. Avui, més que mai, els pobles
es red recen i proven de bandejar tot el que
pugui contribuir a l'anihil'lament de la higi
desa de ¡'home, i en ésser el perill més ar
relat i extes, la humanitat es regira i tracta
de sostreure's a les influencies pernicioses
de ¡'ambient.. Els profilactes, els higienistes,
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cerquen els mitjans perque així sigui, Aju
dem-Ios.

Els metges, i molt especialment els pe
diatres, sovint han d'intervindre en casos
com el següent: Els pares s'han adonat, de ,

. bell antuvi que el seu fill té quelcom d'es
trany, i la seva mare declara que no és com
e/s altres; el nadó mama amb dificultat,
com si no en sabés, i de cap manera s'hi
acostuma; hom el veu romandre inert, in
diferent a tot el que I'envolta, dones el seu
esguard no es fixa en res, sembla no oir i
fins se'l té per atacat de sordaria 0 de ce
guesa; no prova d'agafar els objectes que
hom Ii atansa i la seva intel'ligencia no es
revela al món exterior. No sol riure ni pre
ten ellJetre cap so, o de vegades lIen<;a crits
inarticulats i sense cap motiu, talment com
un·irracional.

Els pares temen, amb raó, per la sort,
futura de-I'infant i es troben corferits per
una terrible sospita. El metge, en rresencia
del ca? clínic esdevé seriós i condolgut; la
sospita temuda els és confirmada. Aquell
plan<;ó vindra a ésser una carrega per a la
societat, si hom no en pren cura. Hi han,
pero, uns organismes que vigilen per al mi
1I0rament d'aguests pobres éssers. Hom els
anomena Escoles d'anorma)s.

Hi ha una epoca en la vida on totes les
coses es veuen pel costat més afalagador,
és I'epoca de traspas de la infantesa a I'ado
lescencia. Aleshores hom viu de somnis, de
fantasies, de projectes, d'optimismes. La
vida s'ofereix bonica, pero ben prompte l'a
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dolescent s'adona d'una munió de coses i de
fets, d,esapercebuts fins allavors, que Ii dó
nen qui sap-Io per pensar i fins i tot per a
sofrir.

L'afany que'l guia és el de capír tot el
que I'envolta. Totes les qüestions se Ii
plantegen, doncs el seu magí no reposa
maL Aquesta epoca de traspas és de les
més crítiques de la vida, ens diuen els bio~

legs i els pedagogs,i ho és per les muta
cions organiques i intel'lectuals que s'hi es·
deve-n. Per aixo I'ado'leseencia influeix en
tot el lIarg de la vida d'una manera frapant.

En I'ordre intel'lectual, les facultats,
abans exercitades en un treball retentiu gai
rebé mecanic, es desperten ara, adre<;ant:se
eap a I'analisi .del mitjá ambient¡ freturoses
de sadollar I'afany de coneixer i de saber,
per a més endavant 'contribuir amb la col'la
boració propia a les t~sques de la societat.
L'adolescenda significa el període d'ades
trrlment per a la lIuita que I'individu ha. de
lIiurar en l'avenir. En aquesta epoca de la
vida és quan hom rep les primeres nocions
de la respqnsabilitat que entranya una con
ducta, i és quan en la personalitat íntima del
jove s'hi opera el canvi de noi a home, amb
tota )'enyoran<;a d'un agradable passat que
s'allupya i amb tota la te,lnor d'un futur in
cognit Aqqesta és I'epoea deis af,ectes des~

interessat~ i deis sentiments idealistes per
ex.cel·lencia. ,-.

Per aixo resulta tant eolpidor el desga
vellmental que pot eseometre'el jove, dones
aleshores troba ter,reny disposat una greu
malaltia, l'esqui2o(rellia o demencia preeoy.

Cal posar-se en guardia quan j'adoJes-

MIGUEL CAVA D EL I..J A N o
ESPECIALISTA DE ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO

Ex-médico del Dispensarlo anU-tuberculoso de la Excma. Diputación de Barcelona
y del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo

Tratamiento moderno de la TUBERCULOSIS por procedimientos Qulmicos, biológicos y Quirúrgicos

PNEUMOTORAX ARTIFICIAL :-: RAYOS X ., L'ABORATORIO
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cent es desinteressa pels afers quotidians,
romanent amb indiferencia davant les cau
ses eIllociollals, no preocupant-se de I'esde
venidor, no exterioritzant afectes o, el que
és més greu, pervertint-Ios. Així mateix cal
estar alerta si canvia' bruscament la seva
manera d"ésser, fugint de la vida de relació,
dolent se sovint deis seus mancaments més
aviat petits, o fent ostentació de les seves
perversitats.

Davant d'aquestes manifestacions, el
metge deu cercar el possible lIigam que les
ajunti 8mb Llna causa morbosa, esbrinant el
1110tiu de I/ur aparició per si són atriburbles
a veritables alteracions organiques o bé de
penen solame'nt de conflictes psíquics, 111"olt
freqüents en I'adolescencia. .

Més endavant, quan ]'home es troba en
la plenitud de les seves atribucions indivi
duals i socials, les lIi<;ons de la vida han min
vat de bon tro<,: els sentiments propis de l'a
dolescent, i, en constituir una part de la so
cietat organitzada, els seus determinis pre
nen una significació trascendent\ bona o do
lenta, i cal tenir cura per tal'que lIur aporta
ció sigui el més profitosa possible.

L'edat madura reflecteix més que cap
altra la valua de I'individu com a factor so
cia); la tasca feta du el segell de cosa defi
nitiva. El seu capteniment ve a ésser com
la resultant de dues forces, I'observació acu
rada i'l raonament pregon i concien<;ut. És

en aquesta epoca quan els sentiments i els
afectes són l11és vius que mai, potser per
que semblen ésser conscients a més de co
bejats; per aixo, si arriben a tenir una exte
riorització anormal, produeixen danys re·
marcables.

En aquesta edat solen apareixer unes
malalties que vénen a reflectir una reacció
personal davant d'estimuls 1110lt sovint des
coneguts o difícils de valoritzar; i no poques
vegades, al comen<,:ament de Ilur aparició,
passen desapercebudes com a tals frenopa
ties, poguent ésser confoses amb actiluds
rebels, que empra I'anima batuda per un
viure dissortat i que poden desfermar lIuites
i estats d'opinió de ressó polític i social.

Deu estimular el zel profilacta la consta
tació d'un sentiment pessimista sistematic,
així com també la manca de percepció d'obs
tacles en qualsevol activitat. La mateixa
atencíó deu mereixer la deria en blasmar els
conceptes de justicia, honor, moral, materia
prou relliscosa i de la qual tothom sol tenir
idees propies. Així hom troba inteJ '¡¡gen
cies, aItrament ben conreades, donant la
ímpressió de surar per damunt de la l1Iitja
nia, í que en parlar deis esmentats temes
solen tenir concepcions inadmissibles per
lIur arbitrarietat; si hom s'hi fixa, la mateixa
tendencia derrotista tenen igualment en els
demés afers, si bé 'molt dissimulada sota la
disfressa de la ironia o de I'originalitat.

La cura excessiva pels propis interessos
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preveient dificultats aparentment il'lusaries
O peril/s indefugibles, en epoques de pros
peritat i benestar; la malfianc;:a enterca a
base de sospites insignificants; I'optimisme
i la filantropía que menen a la concepció de
projectes extraordinaris per I/ur abast i so
bretot per la impossibilitat de I/ur realització;
la gelosia esdevinguda en una llar abans
encalmada en un viure plaent i ara desfeta
per inversemblants sospites d'jnfidelitat; la
fatxenderia en I'exposició de gestes no vul
gars del culte a Venus; la por sobtada a
danys personals greus o a transtorns socials
a curt termini, esdevinguda en persones
qualificades per Ilur caracter sere i ponde
rat; la gasiveria que tanca tot accés als sen
timents i afectes humans; són anomalies,
que, com moltes altres, en atenyer, desvir
tuant-Ia, la conducta de qui viu en societat,
cauen de pie en I'esfera d'acció. de I'higie
lJista.

Finalment, més enl/a deJa cinquantena,
quan la vida de I'individu tomJa cap a la in
volució declarada de la seva personalitat fí
sico-psíquica, cal estar amatent a la trans
formació que s'opera, per a escatir si's deu
solament al pes deis anys o a més a alguna
influencia m.alastruga.

Un fet molt representatiu de la involució
COIll és el blasllle del pre'sent i I'enyoranc;:a
malaltissa del passat, sovint pot servir a
l'higien,ista, sobretot quar:J es dóna en per
sones que per I/ur edat no poden ·incloure's
encara entre els vel/s. La deria de bescantar
el modernisme, exagerant intencionadalllent
les seves falles i no reconeguent els seus
avenc;:os, soIs ésser deguda a una deficient
percepció deIs fets que hom presencia i que
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per tant, malvalora; i d'ací ve el menyspreu
del present, per ignorar· lo, i la I/oanc;:a del
passat, més conegut.

És sota aquest aspecte que el problema
de la decadencia individual deu interessar
nos, cercant la manera d'allunyar tot el que
es pugui el seu adveniment, esbrinant les
circutllstancies que hi concorren i maldant
per a fer les més propicies a I'objecte perse
guit. Aquesta és I'orientació deis modernís
sillls treballs sobre el rejovenilllent integral,
empresos en clíniques i laboratoris de dife
rents nacions.

És aviat encara per a poder jutjar els
avenc;:os aconseguits en aquesta materia,
pero cal tenir present que si les campanyes
en pro pe la higiene mental assoleixen la
intensitat desitjable, si els poders públics
eSl11ercen Ilurs atribucions amb més interes
per al bé :omú i el ciutada sap fer valer els
seus drets amb el coratge pervingut del
compliment deis seus deures, aquell rejove
niment, de fet, ja es tindra.

Cal" dones, insistir en que la profilaxi
comenci des de les edats més tendres i pas
sant per I'adolescencia i I'edat madura, fer
Ia extensiva fins allí on' es pugui. Ademés,
si horn pren cura en descobrir I'aparíció del
mal des qe bon comenC;:rment els mitjans
per a combatre'l donaran el. lI)aximum d'e
fectivitat, estalviant-se, intervenint ue bona
hora, dallYs i sofriment~ el Illateix al pacient
que als qui !'envolten.

D'aquesta manera veurem acomplert
aquel/ aforistlle del vell Hipocrates de pe
renne actualitat: Oportet autem non modo
se ipsum exhíbere quae oportet facientenz,
sed etiam aegrum et praesentes, et externa.

P. SOLA PÁMPOLS.

:.................................................................................................•,
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Estudio de la úlcera experimental y del. papel de los amino

ácidos en su evolución

Aplicación en el tratamiento de las úlceras gastroduodenales

(Tesis, Strasburgo t 933)

por el Dr. EMILIO ARON

Interno del HospitRI de Strasburgo. Premio de la Facultad de Medicin'8

El autor describe los métodos em¡:leados
para provocar la formación de úlceras expe·
rimentales en los perros, para demostrar que
la úlcera es U1HI lesión por deficiencia, debi
da a la ausencia de elementos proteicos in
dispensables para la vida. Consiguió con
inyecciones de 2,5 cc. de una mezcla de
triptófano e histidina, impedir la formación
de una (¡Icera que había comenzado en la
parte inferior del íleon, por desviación de
las secreciones duodenales..

Estos ensayos demostraron que, entre
todas las materias· proteicas vitales, qlle no
se pueden sintetizar en el organismo, sola·
mente la histidina puede impedir la forma
ción de una úlcera de esta naturaleza. Al
contrario, en las heridas 'experimentales
(ablación de una parte de la mucosa gástri·
ca) el único preparado capaz de acelerar la
cicatrización fué el triptófano.

En los casos de úlceras la histidinFl dis
minuye en mayor o menor proporción la
acidez del estómago. Al contrario, los ami·
noácidos ensayados no tuvieron acción so
bre las secreciones gástricas de las perso
nas. que no presenten úlcera del tracto
gastrointestina 1.

Durante el tratamiento con histidina y
trjp.tófano, los enfermos recibieron una ali
mentacién rica, sin tener en consideración
el régimen apropiado.

La mayor parte de los enfer1l10s recibie
ron 20 inyecciones de 5 cc. de la mezcla, a

la dosis de 1 por día. Además de las 5 his
torias mencionadas en su trabajo anterior,
el alltor lilescribe 3 nuevos casos. .

A 2 enfermos se les trató por inyeccio
nes de solllción de triptófano al 2 por 100 y
a otros 7 solamente con inyecciones de his
tidina solución al 4 por 100.

Los síntomas clínicos consecutivos a las
inyecciones de histidinH y triptófano se ma~

nifestaron por la buena tolerancia, casi in
.mediata de la alimentación ordinaria. Los
vómitos, mareos, etc., desaparecen rápida
y definitivamente. Según el parecer del all
tor, este fratalÍliento de las ulceras gastro
dUQdenales ya quedaría justificado por la
mejoría conseguida.

Los dolores desaparecieron para no vol
ver, según la observación de estos enfermos
durante varios meses. En los casos de úlce
ras recientes Jos dolores desaparecieron des
pués de 2 ó 3 inyecciones. En casos de úl
ceras antiguas callosas, O bien de úlceras
duodenales, hay que llegar a la 6. 8 Ó 7. 8 in
yección p8ra que desaparezcan.

El estado general mejora. Un fuerte au
mento del apetito y una mejor digestión
provocan un aumento rápido de peso, ob
servándose diferencias de 2 a 7 kg. durante
el tratamiento. Esta mejoría tan rápida del
estado general podría servir de base para el
diagnóstico diferencial con otras enfermeda·
des del tracto gastrointestinal. .

Las hemorragias del intestino cesan rá..

. --.
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pidamente. En un paciente se pudo evitar la
operación prevista de una úlcera con repeti
das hemorragias, desapareciendo éstas des
pués de la tercera inyección.

La influencia sobre la acidez estomacal no
está tan clara, pero el contenido del estómago
se vacía más rápidament~ mejorando los es'
pasmos, la hiperquinesia y 1<1 hipersecreció,í.

Hay que ser prudente en la interpreta
ción de las radiografías. En Jos casos de úl
cera reciente, los nichos desaparecen duran
te el tratamiento con Hemostra, lo que no
indica con seguridad el resultado de la cura.
Las úlceras callosas quedan visibles, a pe
sar de la mejoría clínica.

Adminístrando el triptófano solo, no se
consiguió una disminución notable de los
dolores. El paciente tratado únicamente ~on
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el triptófano, no ha ganado apetito y se en
flaqueció durante la cura. No se pudo evitar
la fOrlltación de una segunda úlcera, mien
tras que con las inyecciones de histidina
siempre se obtuvo una mejoría.

En las mi'smas proporciones, la solución
de histidina al 4 por 100 (Larostidina (Ro
che»), inyectada sola, tiene una i:Icción ma
yor a la mezcla de los dos aminoácidos vi
tales. Una cura de 20 inyecciones de 5 cc.

. d~ solución al 4 por 100 de histidina (Lares
lidina «Roche») siempre da resultados clíni
cos durables.

Las inyecciones de histidina, así como
también las de la mezcla de estos dos ami
noácidos, siempre fueron bien toleradas. El
autor aconseja las inyecciones por vía hipo
dérmica .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CONCURS

La Junta de Govern de l'Academia i La
boratori de Ciencies Mediques de Cota/u
nya, convoca un concurs entre els seus 50

cis numeroris per a l'adjudicació del Wol
de Professor a tres o més p/aces per a des
capdellar cursos morlOgrafics de Labora
tori, preferentment orientats sobre temes
d'experimentació i investigació, d'acord
amb la reg/amentació aprovada en la ses
sió privada del dia 6 de juny de 1934. El
temps d'admissió de sol'Jicituds acabara el
dia 15 de setembre d'enguany, a migdia.

REGLAMENTACIÓ A QUE ES FA REFERENCIA

a) L'Academia convocara anualment,
tres mesos abans de comen<;ar el curs, un
concurs per a I'adjudicació deIs cursos de
Laboratori, preferint-se els orientats sobre
temes d'investigació i exp'erimentació, els
quals seran donats, en tots els casos, en el

laboratori que el Professor concursant tingui
.a la seva disposició.

b) el concurs sera fallat per la Junta de
Govern de l'Academia ahans del dia 1 d'oc
tubre.

c) els elements de judici que haura de
tenir en compte la Junta per a emetre el seu
fall, seran deis ordres següents:

1) Els mereixements personals del con
cursant.

Il) les condicions del Laboratori de que
disposi per a professar. el curso

IlI) el programa del curs que es propo
si descapdellar.

La Junta de Govern podra demanar
aclariments sobre alguns 'punts d'aquests
extrems o sobre tots.

Exigira també l'autorització del cap del
servei corresponent quan el concursant no
ho sigui.
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d) els socis que resultin nomenats Pro
fessors, professaran lIur curs dintre de I'any
academic corresponen't (d'octubre a juny) i
faran constar arreu que el curs esta orga
nitzat per l'Academia i L?boratori de Cien
cies Mediques de Catalunya.

e) I'Academia editara al seu c~rrec i
sota el seu control els cartells i programes
del curs i els donara tota la publicitat que
cregui adequada

f) els drets d'inscripció als cursos, se
ran, per als socis de l'Academia, la meitat
de I'import fixat per als no socis. Sera, a
més, reservada en cada concurs un'a pla<;:a
absolutament gratu'ita per a I'estudiant soci
de l'Academia que ho sol'liciti i que la junta
de Govern cregui que n'és mereixedor; en

cas de presentar se diversos sol'1icitants es
determinara per merits o sorteig.

g) l'Academia no tindra cap participa
ció sobre la quantitat recaptada per drets
d'inscripció a aquests cursos; els quals sub
vencionara amb la quantitat de 900 pessetes
en total, a repartir entre els professors no
menats sense que mái la subvenció a cadas'"
cun deis cursets no sigui superior a 300-pts.

Per al primer any academic després de
I'aprovació d'aquest reglament, seran con
siderats preferents els actuals professors de
¡'Academia, sempre que s'avinguin a donar
els cursos en les condicions esmentades.

Barcelona, 20 de juny del 1934.
El President, M. Coracñan; El Secreta-

ri general, F. Carretas. .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••M•••a •••••••••••••••••

Ampliació

Facultat de Medicina de la Universitat
Autónoma de Barcelona

CÁTEDRA DE PATOLOGIA 1 CLlNICA QUIRÚRGlQUES

Tercer curs a carrec del professor doctor
Josep Maria Bartrina.

Curset d'urologia clínica i operatoria,
pel Or. }osep Maria' Bartrina, amb la col
laboració deIs Ors L1uís Bartrina, G. Cla-
vell, jau!,lle S,1}ñéJ pi i Maria Balart. _

Per a metges i estudiants de "I'últim curso
Comen<;ara el dia 15 de juny i constará de
10 lIi<;:ons qüe tindran Iloc difHiament a les 9
del matí.

PROGRAMA

L1i<;:ó 1. 8 AnCltomia de la uretra i glan
dules periuretrals, histologia, fisiologia nor
mal i patologica: exploració; cateterisme,
pel Or josep Maria Bartrina.

L1i<;ó 2. 8 Uretroscopia. Tractament ure-

d'estudis

troscopic de les uretritis. Rentat de les ve
sícules seminal s, pel Or. L1uís Bartrina.

L1i<;:ó 3. E Tractament de les uretritis,
pel Or. G. Clavell. .

L1i<;:ó 4. 8 Oiagnbstic diferencial de les
malalties de la prbstata, 'pel Or. josep Maria
Bartrina.

LIi<;:ó 5. a Discussió deis diferents trac
taments quirúrgics a emprar en la nOl1le'1ada
hipertrofia de la prostata, DI'. josep Maria
Bartrina. - ,"

L1i<;:ó 6. 8 Cancer de la prostata. Tracta
ment, pel Or. josep Maria Bartrina.

L1i<;ó 7. 8 Oiagnbstic diferencial de les
maJalties de la bufeta, pel Dr. Josep Maria
Bartrina. Cistoscopia, Ors. L1uís Bartrina i
M. Balart.

L1i<;ó ~. 8 Tecnica de les reseccions deIs
tUl1lors de bufeta, pel Dr. josep Ma"ria Bar
trina.

L1i<;:ó 9. a Examen cito-bacteriologic de
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I'orina i elemenls de diagnoslic de les ma·
lallies del ronyó, pel Dr. Jaume Suñé i Pi i
el DI'. )osep Maria Bartrina. .

L1i<;ó 10. Diagnostic diferencial de les
malalties quirÜrgiques del ronyó, Dr. josep
Maria Bartrina. Cat~lerisme d'ureters i pie
lografia ascendent i descendent, Drs. L1uís
Bartrina, M. Balart i G. Clavel!.

Inscripció, 25 pessetes.

Curset de p.atologia digestiva, pel doctor
losep Lentini, amb la col'laboració deis aju
dants Dr. )osep Maria BQrdas i DI'. jean
Colom.

Per a metges í estudiants deIs dos últims
cursos. CGlmenyara el dia 9 de juliol i cons
tara de 10 lIi<;ons que tindran lIoc diariáment
a les 10 del matí, després de la consulta del
dispensari que cGmenya a les 9, i a la qual
podran assistir·hi els matriculats els C!lilluns,
dimecres i divendres. Practicaran aquests
radioscopies, rect0scopies, examens <de la
boratori i seran admesos a les sessions ope
ratories deis malalts que hagin examinat a fi
de controlar lIurs diagnostics.

PROGRAMA

L1i<;ó 1.8 Ulcus-cancer. Dr. Lentini i
professor Bartrina.

L1i<;ó 2. 8 Els regims aJimenticis en pa··
tologia gastrica. DI'. Lentini. \

L1i<;ó 3. 8 Diarrea: estudi clínic i copro
logic. DI'. Lentini i Dr. B0rdas.
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L1i<;:ó 4. 8 Diarrees d'origen parasitario
Dr. Lentini.

L1i<;ó 5. 8 Diagnostic de les estenosis
del budell. Dr. Lentilii.

L1i<;ó 6. 8 El síndrome humoral de la
Qclusió intestinal. Dr. Lentini i professor
Bartrina.

LIi<;ó 7. 8 El sín€lrome sigm0idi. Dr. Len
tini i Dr. Colom.

L1i<;ó 8. 8 Les estenosis rectals, Dr. Len
tini i DI', Colom. .

LIi<;ó 9. 8 Afeccions beniglles ano-rec
tals. Dr. Lentini i DI'. Bordas.

L1i<;ó 10. Terapeutica de les diferents.
formes de constipació. Dr. Lentini.

A tots els matriculats se'ls donar a un re
sum escrit de cada lli<;ó.

Preu de la matrícula, 25 pessetes.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

'-1 BACILVINTRO LIQUID ~
~ Suspensió de ferments lactics, actius i se: ~
~ leccionats en flascous esterilitzats contenillt ~

~ cada un la dosi per a una sola vegada. La ~

fIl seva presentació a dosis aYllades garanteix Ir]

ljjI la puresa del medicament, assegurallt la pero IJJ
~ fecta cOlIservació del mateix j la seva vitae ~_
~ Iitat dintre els Iímit!; declarats ~
~ Es veflerz capses de 12 flascoT/s, ~

~ . Laboratorio ]. VINTRÚ ~

~ SANT ANOUEU, 125· TEL, .52555 . BAR e'E L ONA ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~

- i

Ex-metge intern de .la Maternitat de Barcelona

PARTS I MALALTIES DE LA DONA

Majol.', 65-67 • LLEIDA • Telefon 5-10

~:::::::=========~=============J)
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GREVAL Els alcalins s'imposen novament. El GREVAL és un
preparat a base de bismut, olcolins i clorhidrat
d'amile·ina. Es una,medicació de maxima eficacio

pel TRACTAMENT E5PECíFIC DE L'ULCU5 I HIPERCLORHíDRIA. Posologia: una
culleradeto abons deis menjors i sempre que s'ocusi la més petita molestio gastrica.

LA X VA l Emulsió original el bose d'olí d'oliva, suc natural de taranja
concentrat i malto. La seva acció laxant és deguda principal·
ment o I'estímul que exercelx sobre la célula hepatica,

constituint per ahe el tractament d'elecció de LA CONSTlPACIÓ HABITUAL. Posologia: una
culleroda petita o gran segons els casos, preferentment o mig sopar. Nens la meitat.

A~u~s.tes ,especialitats' prepar:~des p~,ls lABORAT9RISi'.I;JA~.B(Y".,;esta,n basades en les més
modernes orientqciól')s~)é.rape",tiques·;:i elabor~lts",'cihi~' ~s~bs,tcí!l'é.i~s.:Qe la: millor: ::qualitat.
El 'seu: empleu u~,·'prop'orcionacra resultafs t'e\:':óp:euticS·':.Tm\!ri""ediafs i "de,finitius .

.. , A :_ • i... ._-'- .... ~~_~ . _ .. ~ , '.i ~-:"'.'" _, '<;: '" í::~.·-"":":,,.?~'... -; ... :s .':;,;.

vemanev mostres i liter~t~~~,~!... .L!, Bo RATO R1,.5 .:' J A~i.E~ ", Ro~afort!.. 154 . M~qLº~e._
.... '-~---"--""---~-"7'."
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SANATÜRI QUIRÚRGIC

Cirurgia, Uroleg y Operador de I'Hospital de la Generalitat

Cirugfa General, Operacions de tutes classes, Matriu, Vfes Urinaries, Raigs X, Diatermia. Habita

cions, per a malalts, de l.", 2." i 3.", amb aigua corrent, calefacció i bany, Terra9a, Jardí, etc.

VAZQUEZ

LLEIDA

PARGADE

Médico y. Odontólogo

Odontólogo

Dr. Emilio Reimat Mola

Avenida de la República, 24, pral.

Teléfono 105 LÉRIDA

Maria Montnll RoselI

DEL

Teléfon, 476

DR.

Rambla d'Aragó, G.

-PERRUQUERÍA SENTÍS I
GermansManuel ,

=========== Practicants
Vacunació, sangnía, injeccions. Callista.- Banys '

Placa de la Sal, 9 - Ier L L E ID A

I Dr. PERE CASTRO VICÉN
--:0:--

Malalties deis ossos articulacions; fractures
11Ixacions, etc. Radioterapia, electroterapia

i helioterapia. Raigs X.
Constitllció, 19 - pral. Te!. 153 LLEIDA.

Laboratorio de análisis y Farmacia
DE

CASIMIRO CANUT

La millor lIet de vaca tecnicament pasteuritzada, i la I
homogeneitzada i esterilitzada marca L A S U 1 S S A,
com també NATA, MANTEGA i FORMATGE marca
VILARÓ, es vend en la

LLETERIA HIG.ÉNICA
Plaza de la Constitución :- '- LÉRIDA

DE

Sucursal núm. 2 de «Textil Leridana, S. A.»

SELECTES CONFECCIONS

MIQUEL VILARÓ TORRES
Fabrica i despatx: Plac;:a Pintor Morera, 3.-Teléfon 57
Vendes al detall; Carrer Cavalters, 53 - Teléfon 105

LLEIDA

EDUARDO MESA DE LLANO
Médico e Inspector M unicipal de Sanidad

Ex-ayudante de Higiene y Dermatología y Sifilografia
de la Facultad de Medicina de ZarHgoza

Especialista en enfermedades de la piel y secretas

CONSULTA: 10 A 1 y UE 4 A 6
PLAZA CONSTITUCiÓN, 24 -1.o_ 1.. L 'É R IDA

ANTONI PUJADAS
METGE • OCULlSTA

LA
SASTRERIA

EXPOSICIÓN

Elegancia', distinci6, economia

Teleton 292LLEIDA
PLASSA DE LA SAL, 15, l.er LLEIDA I

___________________1 Constitució, 3
;---------------

IMPRENTA COCA DIONIS ARRUGAETA
P.SPECIALIDAD EN TRAaAJos PROPIOS PARA LA CLASE MÉDICA

•. (RBCETARIOS. TALONARIOS DE IGUALA, ETC.) : : : METGE - OCULISTA

BLONDEL, 54 :- LÉRIDA RAMBLA PEt{RAN, 10- l.er
,

LLEIDA
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(VALENCIA)
(ESPAÑ A.)BURJASOT

Eusistolina. (Solución e inyectable). Preparado cardio
tónico y diurético a base de tinturas alcohólicas decolora
das y valoradas de digital, estrofantus y escila.

Agentes exclusivos, J. Uriach y c.a S. A. - Barcelona

TetpadinalDo. (Elixir e inyectable). Medicación dina
mófora y regeneradora, de los estados consuntivos. A base
d~ fósforo, arrhenal, nuc!einato de sosa y estricnina.

SepticelDiol. (Inyectable). Insustituible en la terapéutica
de las enfermedades infecciosas. Estimulante general de
las defensas orgánicas a base de colesterina, gomenol,
alcanfor y estricnina.

Japabe Bebé. Tos ferina de los mnos. Tos crónica y
rebelde de los ndultos. Infalible e inofensivo.

""... ~l-.. i i ,-,ir.::-. i • i • i • i • i i • i i l • i)lllf
JólII'"<!l.:);El~~I;.lV~~~~~~~~~~~~@f:j!)~T

-i' 11111111111111I11111111I111111I1111I11I11111111I111I1111111I11111 111 1tII111I1 11I111I 111 11I1 11I1 11 11I 11I1I1I11II111I1I111II1I1II1I11I11I1I11I111I111I111I11I11II1I1I11II11II1I1I1I1I1I11II1II~1II111111I1111111111I111111I1111111111I11111; fr
-' == == ~l i Láboratorio F8rmaCéutiC: I~
~.I Pons, Moreno y C.
- I ~ipectol': D. Bepnapdo Mopales

Mutasán. (Inyectable), Tratamiento bismútico de las es-

-. ~ Al p::::~::::t~::::~í:~e~~m::t:c~óa:if:~ta:~:~~sc~~~~I~
~ -1I1111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I111I11I111111I1111111111'11111111111111111111111111111I111111111111I111I1111111I1111111 IJ 11 11I1 11I111I1111 11I1 11I Illl1l11ii fr
.~~~~~~~~~~~~~~~~.
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~I-SANATORIOS- PIRINEO ARAGONtS 1I1

III T'i'nTTTTTTTT"mTTnmrl.,. ( PRO V 1 N C 1 A D E H U E S CA) ~."..~~W,H.LU.'W III
m Para el tratamiento de las enfermedades del aparato respiratorio m

l
ll¡ll B 01.1 T A Ñ A (650 me,"os) PI 1'1 E T A (1400 me,"os) 1I1

III DI R E C T o R: Dr. Isaac Nogueras Corona al
III Cada viernes sale un auto de Boltaña a Barcelona que llega a Lérida a las diez de m
lIt la mañana y el sábado sale de Barcelona para llegar a Lérida a las diez de la mañana. m
( Continúa a Bolta- m
jll ña, llegando al Sa7 m
11 natorio a la unlt de III

IIJ la tarde. - m
III (Exclusivo para enfermos' III
m y personas Interesadas). m

111
Punto de parada, en m
Lérida: Plaza de la m

m Constitución, núm. 4 mIII m
l¡l (F~!!!te a la «Clín!~ III

11 Vista del Sanatorio de Plneta Montserrat».) 'm
~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=,~

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIm

De segura eficacia en las fiebres tifoideas, parati-.

foideas y colibacilares, en las gastro-enteritis infec-

_ clOsas y en los esarreglos Intestinales de la Infancia, =.n-- Su especial composic,i6n le proporciona ,una activi- - ~n

1111 . dad y tolerancIa que le son peculiares 1111

~llllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1111111111111111111:1111111111111111111 1 11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIm
\1 LABORATORIO SERENTILL 11'

~ R A T O E LAR IBA. 23 . . B A O A L O N A 1I

~1""I11IIII"111II1111111 11111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111!I1111ll111111111111l11111111111l1111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1II111111111111111111111111111~
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FOLLETS:

.El seguro social de enfermedad y la
Sanidad municipal (ponencia presentada
por los Ores. Enrique Bardají López (Ins
pector provincial de· Sanidad de. Madrid),
Mariano Bellogín Ga,rcía (Director de Sani
dad exterior de Valencia) y Pedro González
Rodríguez (Inspector proviqcial de ~anidad

de Burgos), al Primer Congreso de Sanidad
celebrado en Madrid del 6 al12 de mayo de
1934 (Madrid).

--La inquielutangoi:w humana, pel
Dr. Francesc Xercavins ROllleu (psico-neu
roleg). Oiscurs inaugural del curs de 1934 a
1935 de ,'Institut de Medicina Práctica»
(Barcelona). .

-Estado actual de la cirugía soble el
simpático pelviano en la mujer, por el doc
tor j. Soler Julia, profesor de Cirugía del
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo
(Barcelona).

- Alganas consirieraciodes acerca del
método de Nnikoff como tratamiento bási
co de elecciól1 en las tubercn/osis quirúrgi
cas, por el Dr. A. O. París (jefe del Servicio
de Cirugía general y Traumatología de la
Cruz Roja (Valencia).

-Tratamiento de la insuficiencia aguda
del corazóll, por el Or. Antonio Mut (Ma
drid).

-El papel del colibacilo en las afeccio
nes del colon, por el Dr. Alfredo Rocha Car
lotta (médico ayudante del Hospital de la
Santa Cruz y San Pablo, de Barcelona).

LUBRES:
, ,

Anales del Instituto Nacional de Pre-
visióll (abril, 1.934) Madrid.

-AI/ales de la Casa de Salud Valde
cilla (1934) Santander.

- La lepra' a ClItctlllnya '(posició actual
de la l/ui/a contra la lefJl'o), pel Or:-Jaullle
Peyrí (Barcelona). MOllografies mediques,
númel:o 77-78.

_. Anales de la Casa de Salud Valdeci·
lLa (Illslituto 11Iédico de posfgrclduado~)

1933 (Salltander).
REVISTES:

República (revista eclécti~a mensual)
Habana.

-ButIÜ;tí Oficial de la Genera/itot de
CotalUlzya (Barcelona). " 'fl' '-

- Archivos' (fe'radiología y eleétrología
médicas (Madi id).

-La casa dell7lédico (Saragossa).
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g Fábrica y almac~nes de muebles g
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g La Casa más surtida en toda clase de muebles de lujo y económicos. g
o o

g Muebles para oficinas y despachos en todos los estilos. Muebles americanos. g
e ' O

g Camas de metal dorado y niqueladas. g
o o
e o
g San Antonio, 2 y 4 L É R 1 D A g
g Sucursal: Avenida Maciá, 22 g
~ . 8
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Tribunal C,ontencioso-Adminis,tratiu de L1eida

LA TITOLAR D'ARTE8A DE ,SEGRE

SENTENCIA

El sotasignant Secretari,

CertificQ: Que en el recurs contenciós
adlllinistratiu que hOIll dirá, ha estat dictada
la següent

Sentencia núm, 36.-Senyors: I1'lustrís
sim senyor President, Josep Landeta i Vi
lIamil; Magistrats: Jaume Pamies i ülivé,
Joan de Madariaga i Bernaldo de Quirós;
Vocals adjunts: Pau Cases i Ruiz del Árbol
i OOlllenec Sala i Rexach.-A la ciutat de
L1eida, el tres de juliol de mil nou,cents
trenta-quatre,-Vist el present plet conten·
ciós-administratiu núm. 53 del 1933, promo
gut per Raimon Boquet i Vives de la Cor
tada, representat pel Procurador Josep Mfl
ria Sanuy i Ramonich, j dirigit pel L1elrat
Joan Rovira i Roure, contra un acord de I'A
juntament d'Artesa de Segre, el qual decre
ta la seva jubilació del carrec de Metge ti·
tular d'aquell poble, en el qual piel ha estat
part el Fiscal de la Jurisdiceió.

Primer Resultant: Que I'Ajuntalllent re
corregut d'Arlesa de Segre, per acord del
set de juliol de I'any passat, decreta la jubi
lació de Raimon Boquet i Vives del carrec
de Melge titular i d'lnspector municipal de
Sanitat, el qual el venia exercint des del
vint de gener del mil nou-cents, en que fou
nomenat per la Corporació municipal mit
janc;:ant concurs, seg<óJIls aixi resulta de la
certificació que obra al foli 14 girat €le I'ex
pedient administratiu, jubilació que fou vo
tada en virtut d'un expedient que realment
fou iniciat seguralllent per a arribar a la des
titució' del funcionari, pero, qu~ com que
hom advertí que el recurrent passava de I'e-

dat de setanta anys, fou simplificat mUjan
c;:ant el remei de la jubilació d'ofici, sen se
assenyalament de la pensió que Ii correspo
nia per tal com no existeix un reglament de
funcionaris tecnics a l'Ajuntament de refe·
rencia, fins i tant que Pinteressat no demos
tri, a I'empar d'una disposició legal, que té
dret a la jubilació amb pensió, i la quantitat
que anuálment hauria de percebre:

Segon Resultant: Que, notificat I'acord
de jubilació, el quinze de juliol de I'any pas
sat, el recurrent formalitza reposició dintre
el terlllini, i no fou estimada, raó per la qual
i també dintre el termini, primer inicia. el
p r esen t recurs contenciós·acJlministratiu i
després presenta la dem¡:¡nda corresponent,
sentant com a fets els que resten concretélts
en el Resultant anterior, si bé fent relllarcar
qne la intenció de l'Ajuntament recorregut
no fou, inicialment, de jubilar-lo, sinó de
destituir lo del carrec, instru'Í1lt.·li un expe·
dient amb el propbsit deliberat de provocar
en ell una actitud de desobediencia, la qual
ell tillgllé la serellitat de sab"er eludir, com
aixi es des'pren deis tretze primers folis de
I'expediellt adllJÍnislratiu, la qual cosa exas·
pera el Batlle en veute contrariats els sells
desigs i allavors sorgí I'absurd Decret de ju
bilació, el qual és improcedent. 1 després
d'al'legar en dret, prega signi diclaCIla sen
tellcia revocant i anul'lant I'acord de l'Ajun
tament d'Artesa de Segre, del set de juliol
del mil nou cellts trellta-tres, i ordenant la
seva reposició en el carrec de Metge titular
i Inspector 1Ill111icipal de Sanitat, amb decla
ració que li siguin abonats tots els sous ven
<;uts i no percebuts durant el temps que ha
estat separat del carrec, amb respollsabilitat
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. consegUent per als Regidors que votaren
I'a<::ord recorregut, i per al cas inesperat que
hom cregui escaient la jubilació decretada,
sigui resolt que el recurrent té dret als qua·
tre cinques del sou que venia perceber.! per
raó del carrec, o sigui dues-mil dues-centes
pessetes I'any, amb imp0sició de les costes
a l'Ajuntament, interessant per altresí la ce
lebració de vista pública;

Tercer Resultant: Que, reqllerit el Fis·
cal.de la Jurisdicció, s'oposa a la delllaJlda
acceptant-ne els fets, excepte els comentaris
que hOIll en fa i que tan s0ls són aprecia
ci0ns personals de I'actor. trametent·se al
que resulta de I'expedient administratiu, ci·
tant les disposicions de dret i pregant que
hO\.l1 dicti sentencia absolent l'Administraci6
amb condemna de costes al demandant, in
teressant, per altresí, sigui requerit el recur
rent perque.fixi la quanlia del plet;

Quart Resultant: Que per providencia
del vuit de mar<; d'enguany hom titigué per
contestada la demanda, i no fou donat !Ioc a
la petició de I'altresí per tal com no va ésser
feta en temps oportú;

Cinque Resultant: Que, fet I'extret de
plet, aquest Tribunal rebé, el tres de maig
darrer, una lIetra del recurrent, del vint iset
d'abril anterior, indicant que el fet d'ésser
repo~at als seus carrecs fóra una solució a

favor de I'autoritat sanilaria, encara que ha·
gués de presentar la dilllissió als dos dies de
la reposició i cobrament de les quantilats
adeutades per l'Ajuntament, Iletra que ha
restat \Inida él les presents actuacions, per
proven de I'eslllentat tres de maig darrer.
1 assenyalat dia per a la vista, fou celebrada
amb assistencia de les parts, acte en el qual
cada u mantingué lIurs peticions;

Sise Resultant: Que en la substancia
ció del plet han estat observades I~s preso
cripcions legals;

Essent Ponent el Vocal adjunt, senyor
Oomenec Sala i Rexach;

Vistos I'art. 11 de la L1ei de Sanitat del
vint-i-vuit de novembre del mil vuit'cent~

vuitanta·cinc; el 248 de l'Estatut mUllicipal
del vuil de mar<; del mil nou-cents vint-i
quatre; els 105, 100 i 113 del Reglament de
Secretaris i empleats municipals del vint-i
tres d'agost d'aquell mateix any; el 44 del.
Reglament de Sanitat municipal, del nou de
febrer üelmil nGu·cents vint'¡'cinc; el 92 de
l'Estatut de C1asses Passives, del vint·i-dos
d'octubre dellllil nou·cents vint-i-sis; del 37,
38 i 44 del Reglament del catorze de maig
del mil nou-cents vint-i-vuit; els 9 i 11 del
Reglament del dos d'agost del mil.nou cenfs .
trenta, citats per.les parts i les allres dispo-

. sicions d'aplicació general;

*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*
~: :~

~/¡ ¡or:::
:;:lo: :¡t'

~¡ ·F. BORDALBA ¡~
,,,. Director del Dispensario Antituberculoso Provincial '.r:::;
~o¡ ¡i~

~¡ Vías respiratorias. ~ ~ Medicina general. ~ ~ BaJOS X ¡~
~V¡ ¡.r¡¿
::;.1.. .1\'"
~¡ R. Fepnando 4t, t.O- J.a - Teléfono n.o 448 ¡~
~/¡ ¡.r:::;
:;Jo. .¡~

~~ •••••• Visita: )')'faña'lQ de 11 a 1. - Garce ce 6 a 7 •••••• ¡~

.~ ¡.r¡¿
;;:.l••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••/~

*%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*



BUTLLETf MEDIePág. 260

Primer Ates: Que el que cal determinar,
abans que res, en el presellt cas del plet, és
la qtiestió plantejada, respecte si els Ajull
taments poden jubilar I!urs Metges titulars,
qtiestió que no ofereix cap dubte, ates que
aquella facultat o dret els és atorgada per
diverses disposicions legals, entre altres,
pels arts. 248 i 251 de ¡'Estatut mUllicipal
del vuit de mar<;: del mil n0u-cents trenta
quatre, pel 115 del Reglalnent de Secretaris
i Empleats municipals, del vint-j·tres d'agost
del mateix any, j pel núm. 6 de la R. O. de
I'onze de novembre del lIIilnou-cents trenta,
la qual acorda les normes per a la provisió
de Metges titulars, d'acord amb el Regla
ment del dos d'ag0st del lIlateix any;

Segons Ates: Que, segons les disposi
cions esmentades en que aquel! drel és re
conegut, perque els Ajuntaments puguin ju
bilar Ilurs empleats, cal que hagin aprovat
un Reglament organic regulant els drets pas-

N~m: 388

sius que els corresponguin, I SI bé és cert
que en previsió que les Corporacions muni
cipals 110 I'aprovessin, fou dictada la R. Ó.
del trenta de deselllbre de mil Ilou·cents
vint i quatre, atorgant-Ios UII termini que
acaba el trenta de juny del mil nou-cents
vint·j-cinc, perque ho fessin, considerant oel
que no complimentessin el projecte, als quals
el Ministeri de la Governació podria impo
8a ..-los un Reglament especial, com en efec
te hom hagué de fer i féu respecte els Em
pleats administratius, mitjanyant publicació
del del catorze ode maig del mil nOIt-cents
vint+vuit, en el qual hi ha una escala per a
la graduació de la pensió a percebre pels
jubilats, segons el nombre d'aonys de servei,
és manifesl i notori que aquell Reglament
especial, per tal com resta cOllcretat als eJ11
pleats administratius, no aconsegueix els de
caraGter t~cnic, i, per tant, els- Metges titu
lars:

E7::•••:: :: :: :: :: :: :: ::•••~I
~/r" .. .. .. .. .. ..,\.~
:~: · :r:

~ Silltlitj;lt 4tJI-ítjt.I;1 I ~
: :

'1= .~...tl·el·;.th';. .1~AB~~AI,~~~~·h. '1=
~ Telefon r..úm. 597 :-: LLEIDA :-: PRÍNCEP DE VIANA (passatge) o ~

: LLET STASSANITZADA :.:. ..: .
i: ~: ·:1 '·:H:o ·:1La LLET STASSANITZADA es la millor.
i i: Senyors metges: Propaguéu-Ia i fareu unOa obra filantró.pica. :
: :

.=. Amb el seu ÚS, els malalts, els nens i tothom obtindran :.~:::

.. resultats eficayos i la seva salut sera perfecta',
·····PRODUCTES LÁCTEOS ~

I'S NATA ,., MANTECA ,., FORMATGES ,., YOUGOURT ,., KÉFIR ¿j:
~•••~. J •• •• •• •• •• •• .,;~•••.A
~ .:cJ.. .. .. .. .. .. .. ..

EIs nostres Iectors no deuen obJidar que'ls anuncis es la base económica de

un Jloc preferent per aIs productes de les ~B
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Tercer Ates: Que l'AjÍJntament recor
regut, en jubilar el seu Metge titular, Rai
mon Boquet i Vives de la Cortada, sel~se

tenir previament aprovat I'obligat Regla
lIlent l!'empleats lecnics, ha mancat oberta
l1lent als preceptes clars i terllJinants tai,t de
l'Estatut municipal COIll del Reglament d'em
pleats i secretaris municipa.ls, i altres dispo
sicions citades en el pril11er d'aquests Ate·
sos, incloenl en vici de nul'litat que obliga a
deixar sense efecte el seu acord del set de
juliol del mil nou·cents trenta·tres, contra el
qual hOIJl ha reconegut en aquest plet, sen
se perjudici que la Corporació municipal en
el successiu pugui reglamentar els drets pas
sius deis seus empleats lecnics, en la fOrlna
i faisó establerta en el' núm. 6 de la R. O.
del trenta de desembre del mil n0u-cents
trenta, en relació amb I'art. 248 de l'Estatut
municipal, per mitja d'un Reglament especial
al Gjl1al' hom haura d'acomodar les jubilacions
d'aquells empleats;

Quart Ates:. Que la jubilació acordada
. pel referit Ajuntal1lent, per la seva improce
:. dencia, equival a una destitució del recur

rent en el canec de Metge, duta a efecte
sense el requisit essencial de la formació

.··.d'expedient, i, per tant, sense haver acredi-
. tat cap mancament que justifíqui la sanció,
" -raó per la qual cal acreditar al cas del pre-

sent plet la disposició de I'art. 113 del Re
. glal1lellt Ji el1lpleats i secretaris municipals,
en relació amb el 238 de ¡'Estatut municipal,

~ i en tal virtut declarar que el Metge titular,
Raimon Boquet i Vives de la Cortada, té

.dret. a que li siguin abonats per la Corporació
municipal tots els havers que ha deixat lile
percebre des del día de la seva jubilació ano
mala, amb la consegüellt responsabilitat civil
solidaria deis Regidors que votaren I'acord.

. Decidilll: Que helll de revocar i revo
quel1l I'acord de l'Ajuntament d'Artesa de
Segre, del set de juliol del mil nou-cents
trenta-tres, pel qual fou jubilat el Metge ti
tular, Raimon Boquet i Vives de la Cortada,
per tal com és lIul el seu dret amb declara
ció que ha d'ésser reposat en el seu carrec,
amb abonamellt de tots els havers que ha
deixat de percebre des del dia de la seva
jubilació, i amb la responsabilitat civil soli
daria per als Regidors que votaren I'acord
que hom anu\·la.

Així per aquesta sentenci,a nostra, jutjant
definitivament, ho pronunciem, manelll i sig
nem.-josep Landeta, jaume Pamies, loan
de Madariaga, Pau Cases, Domenec Sala.
- Rubricats.

Publicació.-La sentencia an ter i o r ha
estat l/egida i publicada e'n veu.alta, pe! se
nyor vocal adjunt Ponent en aquest plet,
Oomenec Sala i Rexach, en audiencia públi
ca del Tribunal d'avlli; ho cerlifico.-Josep
A. Esteve. -Rubrica!.

Així apartix de l'orígillHI. al qual em
Irameto.

1 perque consti i per a trametre al senyor
Director del Butllelí O/lcial de la GeneraÜ
tal de Catalullya, tliuro la rresent a L1eida,
el divuit de juliol del mil Ilou·cents trenta
quatre. - El Secretari, Antoni Sas.

-~

I
~lj

Medicomenl5 per a lo DERMO·SIFllOlOGIA·

I'onAlMOlOGIA í rOTO· RINO -lARINGOlOGIA

ISol'lici~ Iiteralura i consulli la nostra publicaci6 períodico "Anolecta Terapeutica")

de les revistes científiques. Convé per tant, que, en Jlurs prescripcions, guardin

~ases que'ns favoreixen amb lIur propaganda.
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Salució inarganica injedable
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APERSAN MIRALLES
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BLASTOSINA MIRALLES

BARCELONA (Sarriá)
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Productos Boche, S. A., Caspe, 26.--Barcelona



, 7 -'

Consulta del

,- Dr. "um~ert Jorres
Antiguo ConsultorIo Dental

de R. Montull

a cargo del especialista

ASISTENCIA A PARTOS Y NJÑOS

Dr. MONTULL
Médico y Odontólogo

Mayor, 65·67 • LÉRIDA - Teléfono 356

Consultorio PRADILLA

Teléfon 61

LLEIDA
Vies Digestives - Vies Urinaries

RAIGS X

Paheria,10

Laboratori anexe a la consulta

UISITft
Mall, de 11 al :Tarda, de 889:"ores convingudes

CONSULTA:

de 9 a 12 y de 7 a 9
-f',

~R. J~~~r R~VIRA ~~~~T II_Ac_ademia_,L2~ ~"_;DT~I_éfo=====-n,~,5~_~:_1
"elfn1ea den tal del earmeÍl1'[' ..:';

dr. n. martínez lage
médieo .. dentist&

Especialista en malalties
- de les Vles Urinaries

Moniteur de I'HópitaI Necker de París

Ex·Ajudallt de la Catedra d'Urologia de la
Facultad de Medecina de Madrid

lérida carmen, 29

Iv. BERNADÓ

Rambla de Perran, 9 - pral.

Consulta:

delOa1,ide4a6

Economica:

de 7 a 9 de la nit I

LLEIDA

LA CRUZ BLANCA
ORTOPEDIA DE

F R A N e 1s e o s o l. S o N" A

Plaza de la Sal, 11 - L É R IDA

HOTEI..J SUIZO
Calefaccl6n, agua corriente en todas' las habitaciones

Teléfono 11 LÉRIDA

übgectes per a presents

Ferreteria, Bateria de Cuina,
Vidres i Pisa Sanitaria,
Estufes, Brasers i Calorífers

PALACE-HOTEL
LLEIDA =====

E. DE K. MONTAÑA PRADERA
AOENT DE NEGOCIS

Assumples adminislralius i geslions a les oftcines públiques
Pla~a de la Sal, 18. pral. Aparta! 47 LLEIDA

Major, 45

LLEIDA

Teleton 59 E. TVVOSE
DENTISTA

DE 9 A l I D~ 4 A 8
PLASSA DE LA SAL, 13 J 15: :: L L E IDA
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AI:/TU~ OocrOR R. "ERRIS MEDICO

MEDICACION 8ALSAMICA INTENSIVA

;;-'11 ...

LABORATOR10S-FEDE S.A,
DIRECTOR DR. A. LOPEZ CIUDAD-FARMACEUTICO

MARQUES DE CUBAS. 9- TEI.EFONO 19147 MADRID

Neyol n.o 1PrOCC~~05 crOnies de I op.rcli
rcsplra1.0ri

Neyo) n.O 2Antiffmic

Neyol n o 3Jnfants

Neyol n.O 4Processos a g u t s

Neyol n o 5Antiasma t i e

S'empra en les bronquitis croniques simples en les scnlrC:.:
nes. rapidament modifica la secreció brollqui~1. facilita re.'
pectoració. calma la tos, millva la dispnea i facilita lJ SOI1.

COM POSTCIO PER 100 C. C. = Pura-iso-prQpi/1IIelac/ ¡'Jo/.
1.50 9·: Melallo/-J. 5,00 g.; (;0'""110/. 7.<)0 g.: Allhidra1crfn::J,
10,15 Cj., .Cdll/fora, 2.00 gr.; TriO/filieS elrn'ficaclrs. r .c.

Sense necessitat d'cmprar ropi ni cap altre deIs scus (~crivats,
corrigeix la tos emetitzallt deIs tuberculosos. guari'nt i evilant
les ag-uditzacions catarral s: .
COMPOSIClO PER 100 C. C. = Gllayacot, 0,10 y .. Ti"ío/.
1.00 g.; EstcnroplcllO de ""·'lla. 1.50 g.; EsÚlIcia de Nirw/,.
20.00 g., Ci11fO/, 10,00 g.; Su.lfur dA/ilo, 0005 g'.; Trio/álles
elcrificades, c. s. .

En els processos broncopulmonars infecciosos, s'acon6cgueix
reahtzar una antisepyia rapida i energica. obleninl el guari
mem en Cllrl termini..
CO\i POSICIO PER 100 C. C. = Para-iso-propi/nnel.acreso/.
J 50 1)., A",J¡idrvterpilla 10.00 9·: EsÚlIcia de NicJrldi. 2,00 y.;
Cnl'll{ora. 2.00 g.; T,-io/;';<lcs aterificades. c. s.

En aquests proccssos la remisslo ~ls simptomes és immediata
a l'aolicació dl'l m.edicamel1t.
COM POSTCrO PER 100 C. C. = Luitina. 0.i5 y.: Co/eSli
r;l/a, O.JO .<J.; F.SlriCIIIHa, VOl y.; Till/w/. 2.50 !J.; GOfllell(}/.
7.45 y.; ElIcnf¡rplol,. 7.55 g.; Metllo/. 5·00: Com'¡ora, 2.00 y.;
Guayaco/, 5,00 [J.; Oh d'oUvrs eslaililsal. c. s.

S'empkna la doble indicació de jugular 1accés d'asma amb
radrl'nalina i atropina i actuar damunt ds processos calarraL~

per l'acció antisep:ica dl'ls balsamics. omplint ambdues indica
c.on,; amb una ~úla injecciÓ.
COM POS1C10 PER 100 C C = Atropina. 0.0025 g., Adre
l/afilIa. 0.005 9·. GUíryaco/, 5.00 9.; Tnno/. 550 [J.; Mt'/f.lo/,
450 !J .• GOIIU?lIO/, 10,00 g.: Cdmfara, 2,00 9·, 011 esl l1 ,-ilitsal,
c. c

Tots C.~ nÚ:'71':ro~ lencn una Indicació especial en e.ls processos gripals de l'aparell resplratori.

SOL LICITEU MOSTRES I LITERATURES

Del~ números 1, 2, 4 i 5 es preparen capses d'ampolles de 5 i 10 e c. i dei n'tÍmero 3 capses
d'ampolles de 2 i mig í 5 C, c.
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DECRET

Per tal de donar compliment al que dis
posa la L1ei de Bases per a I'organització
deis Serveis de Sanitat i Assistencia Social
de Catalunya del 5 d'abril del 1934, en la
primera de les Bases transitories que fa re
rencia a personal,

A proposta del Conseller de Sanitat i
Assistencia Social, i d'acord amb el Consell
Executiu,

Decreto, .

És declarat vigent el Reglament del per
sonal tecnic adscrit als Serveis de Sanitat
i Assistencia Social, el qual és publicat com
a anex d'aquest Decret.

Barcelona, 16 de juliol del 1934.

LLUfs COMPANYS

El Conseller de Sanitat i Assistencia Social,

jOSEP DENCÁS 1 PUIGDOLLERS

Anex a que fa referencia el precedent
Decret

REGLAMENT DEL PERSONAL TECNIC

ADSCRIT ALS SERVEIS DE SANITAT

I ASSISTENCIA SOCIAL

A. PERSONAL TÉCNIC ADSCRIT ALS MUNICIPlS

Article 1.. Les funcions sanitaries com
preses en la base segona apartat A i les
d'Assistencia Social de la base tercera apar
tat A de la L1ei de 5 d'abril del 1934, tots
el:; Municipis no compresos en les condi
cions del paragraf segon del número 1, lIe·
tra G base segona de la L1ei citada, les or
ganitzaran separadamer.t.

Art. 2. Les funcions sanitaries seran
confiades al mateix personal que tenien

els Municipis en ésser promulgada la L1ei
deiS d'abril del 1934, per bé que els Mu
nicipis queden facultats per a utilitzar-ne
el que considerin necessari mentre I'organit
zació i el compliment eficient d'aquelles
funcions estiguin plenament garalltides.

Art. 3. Als Municipis o mancomunitat
de Municipis on no hi resideixi més d'un
facultatiu, el compliment de les funcions
d'Assistencia Social sera confiat al mateix
personal adscrit al Servei Sanitario La va
loració d'aquesta funció sera d'acord amb
els costums de cada Municipi.

Als Municipis flns a 10,000 habitant~, on
exerceixin lIur professió dos o més metges,
els Ajuntaments respectius organitzaran els
Serveis d'Assistencia medica de visita do
miciliaria, de manera que el dret i la facultat
d'elegir facultatiu correspongui plenamellt a
la família que ha d'ésser assistida. Cada fa
milia podra efectuar I'elecció entre els met
ges de la localitat que s'hcrgin avingut pre
viament amb l'Ajuntament en els termes
d'aquest apartat d'él present article. Les re
muneraeions a percebre pels Metges esta
ran en consonancia amb les habituds de
cada població. i no podran ésser mai infe
riors el preu de les conductes mínimes es
tablertes en la propia localitat.

Els Municipis superiors a 10,000 habi·
tants organitzaran les funcions d'Assisten
cia Social a base d'atorgar a les famílies in
digents el dret d'elegir facultatiu .per a la
visita domicilialÍa entre els Metges que I'A
juntament consideri necessaris per a aten
dre degudament els serveis. L'organització
deis Serveis de Dispensaris i Hospitals,
Preventoris, Sanatoris i altres centres d'As-
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sistencia Sociai a cada localitat són potesta
ti ves deIs Ajuntaments, amb sujecció només
al que disposin les L1eis de caracter gene
ralo els compromisos que en cada c.as Pll
guin pactar-se amb la Oeneraliiat.

Art. 4. La dotació del personal facul
tatiu sanitari depenent dp. cada Munici
pi sera fixat per unes normes que, amb ca
racter de contracte de treball, pactin i' esta
bleixin la federació de Municipis Catalans i
les Associacions prdessionélls correspo
nents, sota el control d'un Delegat del senyor
Conseller de Sanitat i Assistencia Social.

Art. 5 La remuneració del personal
facultatiu per al compliment de les funcions
d'Assistencia Social podra ésser concertada
a cada localitat per mutu acord entre el Mu
nicipi i el personal tecnic corresponent.

Per a form ular pactes poden, també,
ambdues parts delegar lIur representació a
cadascuna de les Entitats esmentad~s en
]'article anterior.

Art. 6. Als Municipis on no hi resi·
deixi facultatiu medic, les funcions de Sa
nitat i les d' Assisteilcia Social estaran con
juntament a carrec d'un mateix Metge Se
ran preferits per a realitzar-Ies els metges
als quals els eren confiades en promulgar-se

, la L1ei del 5 d'abril, sempre que Ilur dret de
preferencia cOllcordi amb I'esperit d'aquest
,Reglament i que raons poderoses no s'hi
oposin.

En poblacions de cens superior a 1,000
habitants, cap Metge no POdía exercir les
funcions de Sanitat i Assistencia municipal

- en més de dos Municipis ni podra realitzar
les en un Municipi on hi hagi Metge resi

,. dent.

Art. 7. Els serveis vet~rinaris de Sao

nitat s'ajuntaran a les normes expressa
des en els articles segon i quart. A les po
blacions de menys de 10,000 habitants, on
no hi hagi veterinari resident i no pugui es·
tablir-se un servei rt'gular i garantit d'ins
peccions, els Ajuntaments es posaran d'a
cord amb els Serveis Veterinaris de la Oe
neralitat per tal d'establir les funcions d'ins·
pecció més indispensables.

Per a la dotació deis serveis que deter
mina el paragraf anterior, els Ajuntaments
respectius fixéJran, en lIurs pressupostos, la
quantitat que els torrespongui segons téJrifa
que sera establel ta en compliment del que
disposa I'article qUélrt.

Art. 8. Els Ajuntaments hauran d'orga
nitzar i de contractar'previament els serveis
de llevadora i facilitar-los degudament a
les persones acollides a l'Assistencia Muni·
cipal.

A les poblacions fins a 10,000 habitants,
les dones que n'hagin de rebre l'assistencia,
podran servir se de la llevadora que prefe
reixin, sempre que la mateixa professional
hagi acceptat, d'acord amb I'Ajuntament, els
termes d'aquest article. La remuneració deIs
serveis sera la de consuetud a cada localitat
i el seu import no podra ésser inferior a la
categoria mínima de les tarifes establertes a
la mateixa localitat.

A les poblacions de cens superior a 10
mil habitants, els Ajuntaments respectius
adscriuran a Ilur cos d'Assistencia Munici
pal, el nombre necessari de llevadores amb
el qual pugui atendre degudament el servei,
i les acollides a I'assistencia podran triar
d'entre les que hi figurín.

Art. 9. En el que fa referencia a les
vacants del personal de ¡'actual organit-
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zació de les funcions de Sanitat, els Ajunta
ments afectats resten en plena Ilibertat per
a la contrnctació del nou personal facultatiu,
si bé la Corporació municipal esta obligada
a respectar les tarifes establertes, en virtut
del contracte de treball col lectiu anterior.

Art. 10. Tots els mancaments que hom
pugui considerar comesos, tant per uria
part COIl1 per una a1tra, entre els Municipis
i els tecnics sanitaris j d'assistencia, podran
ésser recorreguts davant d'un Tribunal Ar
bitral C'Oll1post per tres ll1embres de la Fe
deració de Municipis Catalans i tres de I'en
titat professiollal que afecti al tecnic corres
ponent. Contra la resolució del Tribunal
hom podra fer ús deis procediments que
fixin les L1eis.

B. PERSONAL ADSCRIT ALS NUCLlS SANITARIS

J ALS SOTS-NUCLlS

l.-Personal Facaltafiu

Art. 11. Per al nomenament del per
sonal facultatiu .necessari per al compli
ment de les funcions sanitaries assignades
als Nuclis i que seran d..:finides, segons les
Bases addicionals de la L1ei del 5 d'abril del
1934, sera convocat, amb una anticipació de
90 dies, concurs-oposició entre els Faculta
tius de la corresponent demarcació sanitaria,
segons el paragraf III de I'aparlat C de la
Base segona de la L1ei del5 d'abril del 1934,_
a la convocatoria del qual constaran els me
rits preferents que hauran de reunir els con-
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cursants, el programa' deis exercicis de les
oposicions, la cOll1posició del Tribunal i el
1I0c on seran celebrats els exercicis. La
cOll1posició del Tribunal sera tal com indica
¡'artiele sete en referir-se als Sot-nuelis Sani
taris, menys quan en una sola convocatoria
hagin d'ésser proveYdes diferents places;
allavors en ¡Ioc del Cap del Centre o del
Tecnic adscrit sera un Cap o Tecnic de
Celltre Sanitari. Pel que fa referencia allloc
de la celebració deIs exercicis, caldra ate
Ilir-se al que prescriu el paragraf III de I'ar
ticle setze.

Art. 12. El personal Facultatiu deis
Sots-nuclis Sanitaris sera proven per con
rurs dintre d'un període de trenta dies
des de la publicilció de la convocatoria al
Batl!etí Oficial de la Generalitat de Cata
lunya J' en similitud de condicions, d'acord
amb el paragraf II del núm. III de I'apartat C
de la Base segona de la L1ei del 5 d'abril
del 1934, hom conceptuara com a merit, la
residencia a la demarció del Centre Sanitari
corresponent.

El Tribunal dictaminador dels merits se
ra compost del Cap del Centre Comarcal
corresponent o el Tecnic Sanitari adscrit als
Serveis dintre.de I'especialitat sanitaria més
addient a la plaGa que hagi'd'ésser prove'ida,
un Tecnic designat pel Oepartament de Sa
nitat de la Generalitat i un altre designat
per l'Organisme professional corresponent,
que haura de recaure en un facultatiu amb
exercici a la demarcació del Centre Sanitari

FARMA,CIA M. SANTAMARIA
Mayor, 82 :-: LÉRIDA :-: Teléfono I39
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on s'e$caigui el Sots-nucli. El Tribunal re
soldra el conCl1rs dintre deis deu dies d'ex
pirar el termini i fara la designació del ql1i
rel1neixi més merits per tal Que el Departa
ment de Sanitat i Assistencia Social faci el
nomenament corresponent. .

En el cas que cap deIs concursants no
reuneixi les condicions exigides, sera decla- .
rat, dintre del mateix termini, desert .el con
curs, i seguidament, durant un termini de
trenta dies, en sera convocat un altre, en el
qual hom prescindira del merit de residencia
i solament seran apreciats els referents a
les condicions tecniques i d'exercici sanitari..

H.-Personal adminisfratiu i auxiliar

Art. 13. El personal administratiu i
auxiliar deIs Nuclis i deis Sots-nuclis sera
nomenat directaOlent pe] seny or Conse
!Ier; aquest, per aixo, s'atendra a les con
dicions i als merits que hagi de reunir el
personal en cada cas i procurara que tinguin
dreferencia els que exerceixin altres serveis
similars que depenguin del Centre Sanitari
correspollent.

Art. 14. Les dotacions, les dietes i els
abonaments deis despla<;aments per actes
de serveis, seran fixats i reglamentats d'a
cord amb el Reglament general del personal
de categoria similar.

C. PERSONAL ADSCRIT ALS CENTRES

SANITARIS INTERCOMARCALS

I. -Personal (ecnic adscrit als Ce.ntres
Sanitaris Conzarcals

Art. 15. D'acord amb I'apartat quart
de la lIetra B de la Base segona de la L1ei
del 5 d'abril del 1934, els Centres Sanitaris
Comarcals podran ésser dotats del següent
personal facultatiu.

a) Un Director MeJge epidemioleg.
b) Un Tecnic deis Serveis d'analisis

clíniques.
c) Un Tecnic deis Serveis d'analisis

.químiques; i
d) Un Tecnic auxiliar deIs Serveis d'a

nalisis, quan el volum deIs ~erveis ho exi
-geixin.

Art. 16. Els carrecs de Director Metge
epidemioleg i els de Tecnics analistes.i els
d'auxiliar seran prove'its per concurs-opo
sició, en la convocatoria del qual hauran de
constar:

a) Les condicions generals
12) Els merits als quals sera donada la

preferencia.
c) El programa deis exercicis; i
d) El Tribunal' dictaminador.
Per al concurs de Tecnics d'analisis clí

niques o d'auxiliar d'analisis, hom donara
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preferencia als qui posseeixin el títoJ de Ve
terinari. Per al de Tecnic d'analisi química,
al qui posseeixi el de QuílJlic farmaceutic.

Els exercicis, si són per a un sol Centre
sanitari, hOI11 procurara que siguin efectuats
a la seva seu o a la capital de la interco
marca. Si són convocats per a més d'un
Centre d'una Intercomarca, a la seva capi
talitat, i si són convocats a la vegada per
a diversos Centres Sanitaris de Catalunya,
a Barcelona.

Els Tribunals faran una proposta uniper
sonal per a cada pla<;:a o bé lIiuraran la Ilista
ordinal de puntuats, quan se n'hagi de pro
veir Illés d'una de les mateixes condicions i
categoria. El dit lliurament I'efectuaran a les
vint-i-quatre hores al senyor Conseller del
Departament de Sanitat per afer els nome
naments.

Art. ,17. Tots els. nomenaments del per
sonal tecnic, tant deIs Sots·nuclis com deis

. Nuclis i Centres, seran fets per un termin
de quatre anys, dintre deIs quals els ~favoi

rits haman d'obtenir la revalidació'dels me
.rits acreditats en el concurs o concurs-opo:
sició, cursant els estudis que serah ásse_
nyalats a I'Escola de Sanitat de Catalunya.

Tot el personal tecnic adscrit de nou als
Centres Sanitaris sera considerat com a
eontractista i el contracte sera considerat

prorrogat en expirar el termini de quatre
anys, _si ostenta el títol sanitari qúe hom fjxi
i no té nota desfavorable en el compliment
de les funcions contractades i· ho sol'licita
tres mesos abans d'expirar I'esmentat ter
mini ..

11.- Personal administlalía i auxiliar

Art. 18. El personal administratiu que
haura d'auxiliar el Cap en tot el que fa re
ferencia a les lIetres a, b i h de I'apartat
tercer de la lIetra B de la Base segona de
la L1ei deiS d'abril del 1934, ultra I'adminis
tració propiament dita, sera recrutat per
concurs de merits, que resoldra el senyor

Conseller i formalitzara la contracta corres·
pOllent; aquesta sera' renovable per dos
élnys en condicions similars a les del perso
Ilal tecnic tixades en I'article anterior.

Al t. 19. El p~rsonal auxiliar i subaltern
sera recrutat per cOllcurs elltre els que acre
ditin practiques de desinfecció i els que tin
guin el titol'de xOfer, condicions que hauran
d'ésser aprovades practicament davant del
personal tecnic designat per a fallar el COIl
curso Els yue es considerin aptes seran pro
posats al· senyor Conseller del Departament
perque formalitzi el contracte que sera per
un 'any, renovable en condicions similars a
les de raltre personal de nova entrada.

D) PERSONAL ADSCRIT ALS CENTRES

SANITARIS INTERCOMARCALS

l. - PéTsonal Tecnic

Art. 20. El personal tecnic deIs Centres
Sanitaris Intercomarcals sera:

Un Cap tecnic epidemibleg i inspector.
Un analista aJscrit a 'analisis clíniques i

tecniques de control i recerca clínica.
Un analista adscrit a analisis químiques

i tecniql.les de control i recerques químiques,
organique~ i inorganiques.

Dos auxiliars d'analisi~ clíniques i quími
queso

Art. 21. Els Caps deIs Centres Sanita
ris in.tercomarcaJs gaudinm de les func10ns
inspectores intercomarcals:

Els que abans eren Inspectors provin
cials de Sanitat, que segons I'article 12 del
Decret del 13de juny del· 1933 passaran a
Inspectors Sanitaris Intercomarcaís, seran

.Caps deis respectius "Centres S~riitaris In
tercomarcals. .

Els' Caps deis Centres Sanitaris Interco
marcals, abans Instituts provincial s d'Higie
ne, exerciran les funcions in~pectores enco
manades als Inspectors Sanitaris Interco-
marcals. .-

Els Caps deIs Centres Sanitaris Interco.-
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marcals curaran de la Direcció del Centres
Sanitaris Inter.comarcals i també del recol
zament de les funcions sanitaries de tots els
Centres Sanitaris de la Intercomarca.

Art. 22. E:ls que abans eren Inspector.s
de Sanitat pequaria, passaran a recol:z;ar les
funcions d'inspecció j els serveis d'analisis i
control, inherents a la Sanitat Veterinaria, al
Centre o Centres Intercomarcals de Veteri
naria i també podra ésser acumulada la pla
<;:a d'auxiliar d'analisis deis Centres Intercw
marcals amb caracter preferent, si resulten
vacants.

Art. 23. Seran fundons propies i direc
tes deIs Caps deis Centres Intercomarcals
dintre la demarcació assenyalada als esmen·
tats Centres:

a) L'ordenació,la direcció i la inspecció
de les materies compreses en ]'article tercer,
Base segona, apartat B de la L1ei de Bases
per a I'orga'nització deis Serveis de Sanitat
i Assistencia Social' de Catalunya en els
apartats a, b, c, d, e, t, g, h, i i j. Per al
compliment d'aquestes funcions tindran, a
lIurs ordres, el personal adscrit al Centre de
la seva Direcció, els Inspectors Sanitaris de
totes les modalitats sanitaries deIs districtes
del territori de la seva jurisdicció i deIs ze·
ladors que, permanentment, temporalment o
eventualment, la Direccíó deis Serveis de
Sanitat posi a lIur disposició.

Art. 24. Seran fUtlcions delegades deIs
Caps deis Centres 'Sanitaris Intercomarcals,
les disposades per lIurs autoritats sanilaries
superiors, el Conseller del Departament i el
Cap deIs Serveis de Sanitat, els quals orde
naran les funcions de iecolzament als Cen
tres de la Intercomarca i, eventualment i en

comissió' de servei extraordinal i, als Cen
tres de les altres Intercomarques.

Art. 25. Podran ésser exilllits de la de
legació expressa, els serveis que exigeixin
molta urgencia, tant- per la comprovació de
les denúncies condicionéfls en I'apartat se
gon de I'art 21' del Decre1 del 30 de juny
de 1933, COIll també les cOlllprovacions
epidemiologiques, o per dirigir serveis d'e
vaquació de malalts o ferits amb motiu de
I'aparició de focus epidemics de gran conta
giositat que reql1ereixen un a'illament rapid
o de grans catastrofes.

En aquests casos, hauran de donar
compte urgent a la Superioritat pel mitja
més rapid.

Art 26. Les places de Cap de Centres
de Sanifat Intercomarcals que resultin, seran
prove'ides per concurso

Les places de Sots-caps deis Serveis
analítics i auxiliars, seran prove'ides per
concurs-oposició, que s'anunciara, amb una
anticipació de noranta dies, al Butlletí Ofi
cial de la GeneraJitat de Catoluntja, en la
convocatoria del qual hi constara la llista de
merits preferents, el programa deIs exerci
cis. i el Tribunal. Les oposicions, si són ce
lebrades per a la provisió de places de di
versos Centres, seran efectuades a Barce
lona i, si Iio són per a la provisió de places
d'un sol Centre, a la seva s.eu.

II. - PersonaL Administratiu i AuxiLiar

Art. 27. La provisió de les places del
personal administratiu i auxiliar, sera feta
per concurs, I'avís del qual sera publicat
éfmb una anticipa,ció de trenta dies al But
l/etí Oficial de la Gelleralitat de Catalun.lja,
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i en eJl es faran constar les aptituds i con
dicions.

Quan es tracti de la provisió de places
per a diversos Centres, el concurs sera re
solt a Barcelona.

Quan es tracti d'una o més places cor
responents a un sol Centre, a la seva seu.

I1I.-PERSONAL COOPERADOR DE LES FUNCIONS

SANITARIES

a) Inspecfors Sanitaris de Districte

Art. 28. Els que abans eren Sots-dele
gats de Medicina, Farmacia ¡Veterinaria,
avui, en virtut de I'art. 12 del Decret de 30
de juny del 1933, Inspectors Sanitaris de
Districte d'aquestes modalitats sanitaries,
passaran a dependre deis Centres Sanitaris
Comarcals respectius i a les ordres imme
diates de lIurs Caps.

Art. 29. Els Inspectors Sanitaris de
Districte (de les modalitats sanitaries) exer
ciran funcions propies i funcions delegades.

Art. 30. Les funcions propies i direc
tes deis Inspectors Sanitaris de Di'strict'e de
la modalitat medica, seran:

a) Les compreses en la Jletra e de I'a
parta't A. de I'art. primer del Decret del 18
de desembre del 1933.

b) Les derivades deIs articres 21, 22,
23 i 25.

c) Les que siguin tarifades en I'apartat
segon, Jletres (l i e; apartHt tercer lIetres a,
b i e; apartat quarl lIetres bJ CJ d, i apartat
cinque de J'art. 115 del Decret del 18 de de-'
sembre de 1933.

Art. 31. Seran funcions propies i ditec
tes deis Inspectors Sanitaris de Districte de
la modalitat veterinaria:

a) Les compreses en l'apartat B. Jletra
a de J'art. primer del Decret del 18 de de
sembre del 1933.

b) Les compreses en la Jletra g del' ma
teix apartat i artiele del Decret del l8 ge ge-
sembre del 1933. -
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e) Les derivades deis arts. 26, 27, 28,
29 i 30.

ti) Les derivades deis arts. 75, 76, 77,
78 i 79 del Decret del 18 de desembre del
1933.

e) Les que siguin tarifades en els apar
tats aJ bJ CJ die de I'art. 106 del mateix
Decret.

Art. 32. Seran funcions propies i direc
tes deis Inspectors Sanitaris .de Districte de
la modalitat farmaceutica:

a) Les compreses en I'apartat C. lIe
tres a, bJ cid de I'art. primer del Decret
del 18 de desembre del 1933.

b) Les derivades del Cap. 13, arts. 80,
82, 83, 84 i 85 i segons els aranzels fixats
per obertura en la primera columna deis ar
tieles 125, 126 i 127 del Reglament d'Ins
peccions.

c) Les que siguin tarifades en la pri
mera columna deis arts. 125,126 i 127.

Art. 33. Seran considerades funcions
propies i di rectes deis II~spectors Sanitaris
de Districte de totes les modalitats sanita
ries, les inspeccions corresponents a algu
na denúncia compresa en I'apartat segon
de J'art. 21 del Decret del 30 de juny del
1933.

Art. 34. Seran funcions delegades deIs
Inspectors Sanitaris de Districte de totes les
modalitats sanitaries, totes les ordenades
per les 'auíqritats sanitaries superiors i s'en
tendran per tals tots els Caps deis Centres
comarcals,. deis Caps Intercomarcals, del
Cap deis Serveis de Sanitat i el Conseller
de Sanitat i Assistencia Social que, en vil"
tut d'ordres de caracter general o parti
cular, Decrets i aplicació de L1ei, podran
encarregar als Inspectors Sanitaris totes
les funcions, i en lIurs circumstancies res
pectives.

Art. 35. Les funcions del personal sa
nitári seran rctribui'des segons els al'anzels
vigents o els que seran fixats d'ara enda
vant.
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b) Delegats Sanitaris

Art. 36. Per a les recerques epidemio
logiques de petits focus epidemics, el con
trol estadístic i algunes funcions inspecto
res, la Direcció deis Serveis de Sanitat, di
rectament o a proposta deis Caps deis Cen
tres Sanitaris corresponents, podra delegar,
per a aquestes funcions, a facultatius resi
dents apetites demarcacions allunyades
deis Centres i deis 1\1Iclis Sanitaris i deis
punts de residencia deis Inspectors Sanita
ris de Districle, amb caracter eventual o
permanent, segons les necessitats· del
servei.

En tots els casos, la Direcció posara en
coneixement deis Centres Sanitaris corres
ponents el nomenament i les funcions que
deleguin, que mai no podran escaure's en
el punt d'exercici del Facultatiu Delegat.

Les delegacions eventuals les faran la
Direcció deis Serveis de Sanitat i els Caps
deis Centres Sanitaris, previ coneixement
del Cap deIs Serveis, i podran recaure en
qualsevol facultatiu de la modalitat sanitaria
més addienl al servei delegat.

Les delegacions permanents les fara el
Cap. del Servei de Sanitat, previa la pro
posta o I'informe del Cap del Centre Sani
tari corresponent i hauran de recaure' en
facultatius que tinguin comprovada una ma
jor competencia sanitaria.

Art' 37. Els delegats sanitaris seran
remunerats segons les tarifes i els abona
ments per desplac;aments fixats pels Inspec
Lors Sanitaris de Districte.

Els Caps deIs Centres Sanitaris posaran
en coneixement deis Inspedors Sanitaris de
Districte els noms, la modalitat sanitaria i
els domicilis deis Delegats Sanitaris de la
demarcació del Centre, per tal d'evitar du
plicitats molestes i cercar una possible coor·
dinació deis Serveis.

Els Delegats Sanitaris amb Delegació
permanent, d'acQrd amb el paragraf tercer

-. ----

de I'art. 96 del Reglament de les inspeccions
sanitaries del 18 de desembre del 1933, po
dran subjectar-se a les condicions deIs arti
cles 97 i 98 de I'esmentat Reglament pro
cedir a la recol/ida de mostres de tots els
generes objecte d'inspecció .que, expressa
ment i documentadament, els ordenin lIurs
autoritats sanitaries superiors.

.Les Delegacions permanents' seran con
siderades éaducades al temps del nomena
ment, pero hOIll acordara de prorrogar-les
per anualitats, mitjanc;ant sol licitud i si hi
accedeix la Direcció deIs Serveis de Sanitat.

c) Zeladors Sanitaris

Art. 38. Adscrits a la Direcció deIs
Serveis de Sanitat hi haura Zeladors Sani
taris, els quals dependran directament del
Cap deis Serveis i exerciran les funcions de
vigilancia sanitaria, encaminada a la com
provació de denúncies d'infraccions de dis
posicions sanitaries, i col 'Iaboraran a les
inspeccions que calg,,jn per a acoplament
de dades per a sorprende (in fraganti) els
mancaments o delictes sanitaris, fer atribu
ció delegada de lIur funció de recollida de
mostres de tots els generes objecte d'ins
pecció que expressament els ordenin les
Autoritats Sanitaries, d'acord amb els ja re
ferits arts. 96, 97 i 98 del Reglament de les
Inspeccions Sanitaries.

Els Zeladol's Sanitaris tindran un Cap,
el nomenament del qual haura de recaure.
en un Facultatiu Sanitari, que tindra el ca
racter de Delegat Sanitari adscrit a la Di
recció deIs Serveis de Sanitat.

EIs Zeladors gaudiran deIs sous que cor·
responguin al personal d'analoga categoria
administrativa i els seran abonades les des
peses per desplac;ament, segons un com
provant.

El carrec de Cap de Zeladors sera ob
jecte d'un contracte bianual que podra ésser
renovat en finir el termini, a instan.cia. de .
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I'interessat i segons les conveniencies del,:;
Serveis de S:mitat.

Els Zeladors seran nomenats per un any,
prorrogable en les mateixes condicions del
paragraf anterior.

d) Personal tecnic adscrit als Mwzicipis o
mancomunitat de Municipis aco/lds al
regim de Carta Municipal Sanitaria.

Art. 39. El personal tecnic de la Gene-
ralitat, que passi a formar part del Serveis
Sanitaris deis Municipis o Mancomunitats
de Municipis acollits al regim de Carta Mu
nicipal Sanitaria, gaudira deis drets corres
ponents als seus carrecs i situació i, si es
tracta de servei tecnic contractat, amb el
sou i els emoluments establerts en el con
tracte.

Si una nova organització deis Serveis
exigeix un augment de treball, I'augmenf de
sou sera fet en concepte de gratificació obli
gatoria que abonara I'organisme que el mo
tivi (Municipi, mancomunitats de Municipis
o Generalitat) o els organismes posats
d'acord.
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e) Personal tecnic

Art. 40. El personal tecnic adscrit als
Serveis de L1uites especialitzades sera pro
vei't per concurs-oposició en con di c ion s
iguals a les preceptuades ·en I'article 16.

El personal auxiliar adscrit als mateixos
serveis ho sera d'acord amb I'article 18 que
fa referencia al personal a.dministratiu.

Articles addicionals

Art. 1. De tot el personal, tallt del tec
nic com de I'administratiu i auxiliar en plan
tilla -abans de la vigencia de la L1ei de Bases
del 5 d'abril del 1934, se'n fara una relació
nominal.

Del tecnic, administratiu 1 anexes, se'n
fara una relació pe!' I'ordre de funcions que
se segueixen en aquest Reglament.

A cada lIista figurara la data i la for
ma d'ingrés (nomenament, concurs o opo
sició).

Les Ilistes seran publicades al Sut/leN
Oficial de la Generalitat de Catalunya p2r
que dintre del termini de quinze dies de la

AVIS IMPORTANT
En la edició anterior del nostre BUTLLETI MEDIe, correspo

nent al passat mes de juliol} se hi va incloure dugues fulles per a
sol licitar [tingrés al «Col' legi oficial de metges de Catalunya».

Cal) doncs} que} tots els companys que desitgin formar par! del
mateix, les retorizin} degudament cumplimentades, ja que} sino hu
fan, no seran considerats com a coL- legiats i aixó pot ocasionar-los
greus perjudicis que poden} ben faC!ilment} evitar. .

La Junta Directiva de la SecCió de Lleida.

¡ _ NOTA: Als anlies inscrits erc l'extingit «Colegio oficial de médicos de la provincia de
Lérida», no se'ls exigeix cap més tramit ni documento
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publicació siguin fetes les rectifi.cacions que
calguin.

Un cop rectificada la lIista sera fixada la
situació de tot el personal en actiu, I'exce·
dent voluntari i I'excedent for<;ós. Les con
dicions d'aquestes situacions senm definides
pel replanteig del personal de la Generali
tat, el mateix que les incomp¡'ltibilitats, ju
bilacions, sancions, suspensions i destitu-

cions, per tal de precisar exactament les
vacants.

Art. 2. Per a I'organització deis nous
Centres Sanitaris seran tingudes en compte
les facilitats que ofereixin les comarques
sanitaries, sobretot les del Municipi que si
gui seu d'elles i les necessitats pal'lesades
te:nicament. .

Barcelona, 16 de juliol del 1934,

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r ••••••••••••••••~•••••••••••••••••••

S e e ció den o t í e ie s

S'ha. organitzat a L1eida el Patronat
de Psicbpates de Catalunya, habent estat
nomenat per a formar part del mateix, com
a Vocal, I'estudiós metge Je L1eida, doctor
Pascual Sola Pampols, tant expert en cues
tions de psicopatía.

Sanatori Quiritrglc

Dr.: Vazquez de Parga
L I ei da

-Segons lIegim en la Revista «El Eco
Médico - quirúrgico), de Valladolid, en el
Hotel Real, de Santander, ha estat obse.
quiat amb un banquet, al quin hi va assistir
nombrosíssima concurrencia, I'estudiós met_
ge Dr. Guillerm Arce, amb motiu' d'haber
guanyat, en renyides oposicions, la catedra
de Pediatría de la Universitat de Santiago.

Com ja recordaran, seg).irament, alguns
deis nostres lIegidors, el.Dr. Arce va ésser,
durant una temporada, company nostre per
haber guanyat una pla<;a de metge a J'Hos--.
pital de L1eida.

Ens plau, per tant, el no vell. triomf -del
bon amic a qui felicitem per tant justa i en
lairada distinció que no será, amb tota se
guretat, la darrera que recollira tan eminent
i aprofitat colega.

-Ha estat proposat al Comité Centra
de «La Creu Roja>, per al carrec de Presi
dent Delegat de la Secció de L1eida, el co
negut'metge tocoleg d'aquesta ciutat, doctor
josep Cava Comabella. Celebrarem que
sigui acceptada la proposta i firmat el no
menament.

- A I'objecte de practicar una visita
d'inspecció a Solsona, va estar en aquella
ciutat el Dr. Benavent, Inspector de Sanitat
de les comarques de L1eida.

- La important Revista professional «La
Casa del Médico)), de Saragossa, publica,
~n unJloc preferent del seu segon número:~

un autbgraf, el retrat i una inspitadíssima
poe&ía del nostre. ilustre corilpany de Col:'
Jegi i actual Ministre de Sanitat de la RepÚ'
blica Espanyqla, Dr. josep Estadella ~mó'..

- -
Clínica DR. ·vALLORY

LÉRIDA

-Ha estat nomenat Vocal del Patronat
de Formació Professional de L1eida, en re·
presentacio de la Delegació d'Hisenda, el
jove Eduard Estadella Bota, fill del nostre
company de Col'legi i ex-president del ma
teix, Dr. josep Estadella ·Amó.

- Estan un poc delicats de salut, els
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companys L1uís Muñoz, de L1eida; josep
Mor, de Cervia, i Miquel Palé:lu, de Borges
Blanques, A tots els hi desitgelll una bona i
rapida curació..

-Han recobrat la salut, després de
molestes malaltíes, els nostres companys,
Drs. Ramon Ribalta, de Tarrega, i Antoni
Borras, de L1eida.

No cal pas dir com celebrem el restabli·
ment de tant bons amics.

ACADEMIA ~IARTINEZ

Peritaje y profesorado mercantil
Comercio, Idiemas .

Avenida de la República, 36 --o LÉR I J) A

-El Col'legi de Metges d'Osca comuni
ca que la seva Junta Directiva ha quedat
conslitui'da de la se-güent manera:

President: En - L1oren<;: Loste Echeto;
Vice-president: En josep Arribas Mayner,
Repre3entant del districte de Sar.inyena.
Secretari: En Francesc Lasala Llanas'; Vi
ce-secretari: En Josep Maria Ponz Pardo,
Representant del districte d'Osca (pobles).
Tresorer: En juli Batalla González; Comp.
tador: En Ramon Duch Campaña; Vocals:
N'Esteve Arjó Pérez, Representant del dis
tricte de Tamarit; En L1uís DiélSuez Gómez,
Representant del distr.icte de Fraga; En Ra
mil' Castillón Escudero, Representant del
Districte de Benabarre; En Francesc Dumas
Laclaustra, Representant del districte de
jaca; En juli OchEla Uriel, Representant del
districte de Boltaña; En Miquel Madroñero

Pascual, Representant del districte de lB'ar
bastre.

-Han enviat la Ilista deis seus associats
els Col'legis de Madrid Zamora i Saragossa.

Sanatori Quiritrgic

Dp. Vazquez de Papga
LIeida

-El de Madrid demana que se li envii
un retrat 'del nostre President i un altre del
Secretari, a fí de publi'car-Ios arl,-b motiil d'e
I'Assamblea de San Sebastián.
~~':'~'S~:.s:-S':'~~~~~:.s:-~~'--..9

MOVIMENT DEL COL'LEGI DURANT

EL MES DE jULlOL DEL 1934

ALTES

l.-Manuel Mfldrid Pérez (408) Gra
nyena de Cervera.

.. 2. - jaume C10tet Vives (409) Sant llo
ren!; de Morunys.

3. -Antoni PicartGonzalez(41 O)Encamp.

BAIXES

1.-RarilCln Montull Borras (defunció)
Soses.

CANVIS

1.-Pere Baulíes Baulíes' (d'Ager a Cas-
tellsera). ..

RESUM

Del mes anterior,
ALTES

B.A;IXES

Queden. ,

SUMARr:

Malaltíes mental~ (Dr, SoJiI'.-La úlcera experimental (Dr, A ron).-Concurs.-Ampliació

d'estudis,-Bibliografia.-La titolar d'Arlesa de 5egre,-EIs serveis de Sanilat.

Notlcies.-Moviment del Col'Jegi.

G R Á F 1 C S A CAD E M J A M A R 1 A N A. .. : . ACADEMIA, 17.-LllEI[,)A:
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