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Actualment estern el.laborant l'es
bo rra ny de la No rma tiva de la Borsa
de T rebaII. En da ta recem es convoca
ra l'Assernblea de la secció per a la
seva aprovació si s'escau.

Els contactes Col.l egi-I.C.S., han
donar com a resultar que s' hagin
atorgat des de gene r del 87 tres
interinita ts per ordre d'in scripció a la
Borsa,

El passa t dia 31 de rna rc, tin gué
1I0c a Mad rid la rnanifestaci ó deis
rnetges en at ur de tota Espan ya, arnb
gran exit de participació. La represen
taci ó de Lleida fou molt rninca, espe
rem que d 'ara en enda varn sapigúem
estar a I'a ltura que ens correspon ,

Properam enl s'endegaran les se
güents Are-s de Salut en la Provincia:
Les Borges Slanques, Vielha, T rernp i
Cervera.

Árees básiques de salut
..

Metges
rurals

Metges en
desocupació

Obtenció del títol
de metge de familia

Sembla ser per f que l'Adrninis
tració, vol endegar, en un futur pro
xim, cursos per a l'obtenció del tit ol de
Medicina de Famil ia.

Aquests cursos seran de 30 places
per provincia i any, per a tots aq uells
metges que puguin acreditar que por
tin 5 anys en 1I0cs d'Assist éncia
Primar ia, i seran admesos per ordre
d'antiguitat.

Aquest curs tind rá una du rada de
dos mesas i constara de 100 hores de
clínica í 50 hore s de Salut P ública i
Medicina Comunitaria. Es realitzar á
en centres hospita laris acreditats per a
docencia. Du ran t aquest periode, hom

. percebr á igualm ent el sou i I'Adminis
traci ó prop orciona ra el substitut. No
hi haurá exárnens, pero si aval uacions.Edita: Il.Im. Col.-legi Ofic ial de Metges de L1eida.
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Bonaventura L1adonosa
Presiden!
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Benvolgut company/a :
No hi ha cap dubte que els mitjan s de comun icació són imprescin 

dibles per a exp ressar l'estat d'opini ó personal i col.lectiva en un
moment concret i davan t d'una determ inada situació.

No és facil pel Col.l egi recoll ir el que pensen els nostres col.legiats
i expressar conseqüentment la nostra opinió vers els problemes que
afecten a una part, Olés o men ys nombrosa , del nostre col.lectiu i sobre
tot fer-ho amb la ce leritat que cada moment requerei x.

Som conscients que estan produint-se uns canvis de indubtable
imp ortanci a histó rica particularment en el sector sanita ri d'una
responsabilitat socia l indiscut ible per ó amb un perjudici professional
possiblernen t irreparab le i d'unes conseqü éncies assistencials que Olés bé
fan pre veure, seran regressives i que ens obliguen a estar a l'aguait
continuament.

Per aq uests i altres motius cree ha arribat el moment en que la unit at
de tots nosaltres és fonamental perqu é units i recolzant-nos mútuam ent
podrem afrontar aquestes situacions i les que en el futur vindran
irremeiabl em ent. Tots junts i valentment hem d'oferir i a la vegada exigir
la nostra parti cipació en cercar les solucions que la societat i els
companys ens estan dema nant.

La inte rcomunicació entre nosaltres és ja , dones, imprescindible i
per aixó, precisamen t, posem al teu abast aq uest butll etí que sera el
comencament d'u na publ icació periódica que posteriorment, si les
aportacions periodíst iques són nombroses, sera progressivament millora
da .

Del grau d'acceptació i sobre tot de la participaci ó de tots vosaltres
dep en el futu r d'aquesta publicaci ó. Esta oberta a tots i a tota mena
d'opinions, dins d'uns mínims de respect e i dignitat que la nostra
condició d'universitari s ens obliga. Pretenem que sigui una publicac ió
de tots i per .a tots i no ens responsabilitzem exclusivament, la Junta de
Govem de la seva fútura persistencia i continuitat. Si tens necessitat de
comunicar-te amb els teus companys o de fer sentir la teya opini ó vers
prob lem es col.legials, pro fessionals, sanitaris, socials, etc., aquest butlletí
por ésser el teu portaveu d'avui en endavant.

Ben cord ialment,



Assistencia
col.lectiva

Du ran t aquests últ ims mesas s'ha
elabora t, per part deis repreentant s
d'aquest col.l ectiu a Ca talunya un
NOMENCLATOR d'ac tuacions i ac-

. tes medies per a la uni ficaci ó de
denominacions per a les . diferents
especialitats, amb una va lorac ió per
punts , per a cada un deis ac les medies,
tant clínics co m qu ir úrgics, basal en el
ja existent a Fra nca per a la Seguretat
Social.

A l'enserns, s'ha elabo rat un pro
tocol de signes per a enunciar rotes les
actuacion s i factors multiplicad ors per
a situac ions especials.

Qu eda pendent, un co p aprovat,
ja en la darrera reunió del Co nse lI de
Co l.legis de Metges de Ca ta lunya , el
NOMENCLATOR , la negociaci óa mb
les difercnts co rnpany ies asseg urado res
de la va loració económica de cada
punl.

Pel qui vulgui rnés informació deIs
punts refercn ts a la seva especia lita t,
pot co nsulta r aq uest No me ncla tor que
es t á di posita t a l Co l.legi de Me tges
d'aqu esta provincia.

Consell de Col.l egis
de Metges de Catalunya

Com man en els Estatuts de l Con
sell de Col.legis de Cata lunya, es
procedi el proppassat mes d 'abril, a l
relleu de la Presid encia del rnat eix, qu e
sera desempenyada des d'ara en enda
vant per l'actual Presidcnt de l Co l.legi
de T arragon a .

Secció Administrati·va

Durant el mes passat d'abri l, es
procedí al relleu de la Presid encia de la
secció administra tiva del Co nse ll de
Co l.legis de Metges de Ca la lunya, que
passa a ser des d'ara el Presiden: del
Col.legi de Barcelon a .

Aquesta secció va néixer I'any
1929 co m una entitat qu e so lucionés
par! de is problemes econ órn ics deis
Metges de l Sindica t de Metges de
Catal unya, ba ix el nom de Caixa de
Previsió i Credi t.

L'any 1939 i co m a conseq üenc ia
de la Guerra C ivil canviá de nom
passant a de no m inar-se Secció Admi
nistra tiva deis Col.legis de la 2' Agru
pació Medica, passant a dependre de l
Col.legi O ficial de Barcelona.

És I'an y 1984 qu an la Secci ó
Administrati va passa a dependre del

. Conse ll de Col.legis de Metges de
Cata lunya. El 17 de j ulio l de 1984
s' aproven i signen davant Notad els
nou s Estatuts.

Els serveis qu e pr esta ac tua lment
la Secc ió Ad ministrativa són els se
güents:

- Ajuda Medica de tipus professional o
social fins a 3.000 .000 Ptes. Inter és
8%.

- Comptes propis: Excedent an y 1987
8% anual.

- Pagarnent de rebuts de to la classe.
- Pagament de Llicéncia Professiona l i

Impostes.
- Co brament d 'h on orari s.
- Cobrame nt de Pen sion s.
- Transfer éncies.
- Xecs garantits de 8an ca Catalana i

Banco de Vizca ya .
- Xecs Venzina .
- Targetes de Credit.
- Avan c de quatre mesos de nomi nes.
- Ajut pe r defunci ó.

Fundació Felip

Es co munica a to ts els col.legiats
que s ápiguin d'algun cas de malalt
psíquic o disrninuit mental , que pugui
acollir-se als ajuts promoguts per la
Fundació Felip , es posin en contacte
amb les Oficines Co l.legials.

La senyora PIL AR FE Ll P i G A
LÍCIA, el 6 de juli o! de 1.939 davant
no tari dispos á que al moment de la
seva mort , i en cás de no deixa r
descendencia , deixa co m a usdefruit de
10t5 els seus bens al seu rnarit Dr.
Epifani Bellí i Castiel, i una vegada
esgo ta t aquest, quedaran hereus uni 
versals les persones que ocupen els
c árrecs i els que els succeira n de les
següents Institucions i per aquest or
dre:

Excel.lentíssim Sr. Bisbe de Lleid a
Il.Iust rissim Sr. President de la Diputa
ció de U eida
Il.Iustrissim Sr. Batlle de Ueida
Il.Iustrissim Sr. Degá de l Col.legi
d 'Advocat s de U eid a
Il.lustrissim Sr. Director de l'lnstitut
d 'Ensen yan ca Mitja de U eida
Il.Iustrissim Sr. President del Col.legi
de Metges de Ueida

A mb el comandame nt d'insti
luir una fundació per l'assistencia de
rnal alt s mentals.

Va morir la Senyora Pi lar Felip
sense descendencia i el 15 de desem br e
de 1954 el seu marit D r. Epifani Bellí.

_ , Les Institucions abans esmentades
mitjancant els tr árnits legals reglarnen

, táris deman en al Ministeri de la
, Governació la eonstitució de la "Fun

daci ó Dña. PILAR FELlP i GALÍ-
eIA" coro a record i homenatge de la
seva benemérita fundadora i en donar
a ixí complime nt a alló Que va disposar
testarn entáriament .

Per ordre del Ministeri de la
G ove mació de 13 de marc de 1969
queda aprovada i reconeguda coro a
fundació de benefici éncia panicula r i
aprovats els seus Esta tuts el 6 de febre r
de 1973 , formant les Inst itucions here
ves un Patronat responsable de la seva
representació i administració, assu
mint la Presidencia i la Vicepresiden
cia les dues primeres Enti tats respecti 
vament, i en tom rotatori cada dos
anys canviant la presidencia com ha
especifica el seu article 8.

Actualrnent aquests Estatuts estan
en tr árnit d'adequaci ó a la nostra
legislaci óautonómica cata lana .

Aquesta fundació per exprés desig
de la testamentaria té com a fi l'assís
tencia de malalt s mentals de tota
mena, pero que han de reunir necessá
riament aquests requisits:

Ir. Ser pobre
2n . Natu ra ls i veins de Lleida Ca pita l
3r. Naturals de la provincia , peró veíns

de Lle ida amb tn és de \0 an ys de
residencia.

41. Naturals i vems de qualsevo l poble
de la provincia.

Previ informe i diagnóstic d'un
especialista, quantificat el cost econó 
mic del seu tractament, tant si és
tractament ambulatori , domiciliar i o
d'intemament en establiments idonis
el Patronat, estudiat cada cas, assu
meix la despesa económica total o
parcialment.

Fins ara no s'havia pogut realitzar
el des ig de la fundadora per man ca de
recursos económics, pero dur ant la
presidencia de l nostre Co l.legi
(1985-87) i per deci sió un ánirna de l
Pat ronat s'han venut uns terrenys de la
carretera d'Osca, aconseguint uns re
cursos econ órnics suficients per a que
amb el producte deis seus interessos
(segons especifica i obliga el testament)
s'han pogut ja atendre econ órnica me nt
a un grup de malalts d'aquet tipus.

Així dones, si qualsevoI col.legiat
coneix algun cas que reuneixi les
esmentades condicions, pot comuni
ca r-ho a l Col.leg i i I'informaran de is
tr ámits reg1am entari s a seguir per
aconseguir l'ajut econ ómic correspo
nent.

La Junta de Govern
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Esperem la teva col.laboració

les teves opinions i suggerencíes,

de tots depen el futor d'aquest butlletí.

La vostra participació i acceptació,

faran possible la seva continuitat.

LC.S.

r rqué i C.

Metges
titulars

Solsona i Fages, J. Pifs
Costa i Olivet.

Hom posa en coneixement deis
interessats que presentare n la docu
mentació en el seu moment, que ja se
saben les dates i 1I0es on es realitzaran
els exámens per a l'obtenció del T ítol
de Metge Especialista.

Si algú no n'és assabenta t que es
posi en contacte amb les Oficines del
Col.legi.

El proppassat dia 15 de maig
prengué possessió del seu cárrec de
Ge rent de I'Area de Gesti ó n.O 1 de
L1eida, el Dr. Emiliá Astudillo i
Domen ech , al qui, des d'aquest Butlle
tí, li desitgern teta mena d' éxits en la
seva tasca.

Congres

Els dies 18 al 20 de juny es
cel.lebr á a Madrid el Ir . Congr és de
Metges titula;s. Donada la import an
cia deis temes que hi ha previst de
tractar i davant els moments crít ics
que viu el nostre col.lectiu, hi han
assistit el nostre representant coI.le
gial, Dr. Lorda i a I'ensems el nostre
President. En el nostre proper ButlIet í
us informarem detalIadament, tant de
temes que s' hagin tractat , així com
tarnb éde les conc1 usions abast ides.

Títol d'Especialista

Plans de J ubilació

Per aquesta Jun ta Directiva s' ha
creat una ' cornissi ó per a l'estudi
d'activitats esportivo-culturala que po
dríen estar organitzades per aquest
CoLlegi. Els interessats en aportar
idees o sugger éncies poden posar-se en
contacte amb els Drs. G. Corbe lla i
Garcia, A. Larda i Rosinach , S.'

Activitats culturals

S'inform a a tots els col.legiats, que
a part deis fons de pensions prornocio
nats per les diferents companyies d'as
segurances, bancs, caixes, etc. Existei
xen en aq uest mercat dos fons de
pensions promocionats i promoguts
per " Previsión Sanitaria Nacional" i
un altre pel Col.legi de Metges de
Barcelona mitjancant "Medifond". Els
interessats en alguna d'aquestes op
cions poden sol.licitar inforrnació a les
oficines del Col.legi.

Per a intentar ser representatius i
simplement existir dins del món de la
sanitat cal elaborar un cens de M.A .V.
que trebalIen de forma desinteressada i
di áriarnent en els centres sanitaris de
Lleida, per a elaborar-lo cal que ens
envieu:

- Nom i cognoms .
- N " de col.legiat.
- Centre d' Assisténcia ,
- Especialitat.
- Data de I'ini ci.
- Comprovant Oficial signat pel Cap

del Servei i Director del Centre.

M.A.V. (Metges Assistents
Voluntaris)

Carnet coI.legial

Fins l'aprovaci ódel Codi Deonto
lógic pe r a Ca ta lunya , en aquest
Col.Iegi será vigent el Codi Dcontol ó
gic del " Consejo Ge nera l de Colegios
de Médicos de España" .

Codi Deontol ógic

Us recordem que estem gestionant
la possibilitat de realitzar "C ursos
d'Anglés per a Metges" en el nostre
Col.l egi. Si hi etas interessat tru ca al
teléfon: 27 08 11.

El nostre President, va assístir ,
juntament amb nomb rosos presidents
m és, a la mani festaci ó qu e protago
nitzaren els metges en atur a Madrid al
costal de la porta del Ministeri de
San ita t i Co nsurn el proppassat mes de
rnarc.

Hom recorda que l'hora ri de la
bibli oteca del Co l.legi és de 9 a 14 i de
16 a 19.

S'informa ademés que es sol.l icita
informació per accedir via telex a les
Bibliotequ es de l'A cad érnia de Cien
cies Mediques de Catalunya i Balears,
Clínic, etc.

Hom recorda I'obligatori etat de
realitza r tots els inform es i certifica
cions mediques als impressos oficiais
que ja existeixen per a tal caso

Certificats

Metges
postgraduats

Hi ha el projecte conjunt deis
Col.Iegis de Metges de Catal unya
d'u nificar el formal i contingut del
carnet col.legial.

President

Davant el desconeixemen t per
part d 'a lguns col.legiats, de l'existencia
de la pr imera enquesta realitzada per
aquesta secció, s'inclou en aquest
But llet í Informatiu. Esperern reb re
més respostes de les ja recol1 ides,
enumera cinc revistes mediques que
siguin del teu interés i desitges estiguin
presents al nostre Co l.legi.

Horari de biblioteca

Angles per a Metges
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Cobreu el sou
per"laCaíxa'
encaraqueus
toquianar
aTailándia..

CAIXA DE PENSIONS

"1 Caí na aIXa

~ BUTLLETIINFORMATIU
de1'll.1m.Col.1egi Oficial de Metgesde L1eida

Sorteigs davant Notari:
1 d'abril. 1 de juny i 1 d'octubre
Viatge: El novembre del 1987.

. It.
t ~~~~ .~

Pel sol fet de cobrar la nomina o la pensió de jubilació perda Caixa»,

uspot tocarun viatge aTailandia...peradues persones!
Cobrar el sou per la Caixa de Pensions sempre ha ofert molts avantatges:
Seguretat, rapidesa, possibilitat d'operar en mésdernil Oficines,credits .

.".. sense avals, una asseguranca" queno
suposacap despesa...

1ara.amés,la possibilitat de viatjar,
gratis, a Tailándia,
Són així de facils, els viatges
de "laCaixa».

"Contractada amb laCompanyia MULTIMAR CAlXA


