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En Junta General, a la que foren convocats tots els companys amb
residència i exercici a Barcelona, hom procedí a la constitució de la
Delegació Comarcal de Barcelona-Capital, i a la designació dels companys que n'hagin d'ocupar els càrrecs de la Junta.
Aquesta tingué lloc el dia 22 de gener. Hom procedí a la constitució
de la mesa d'edat, la qual quedà integrada pel Sr. Gregori Alfonso, com
a President, i Dídac Costa del Río, com a Secretari. Prengueren part
en la votació - i per l'ordre que segueix- els següents senyor: Vilà
i Torrent; Mateu; Comamala ; F algueras ; Gener; Beltran; Comella;
Bofill , Santiago ; Giral; Seguí;· Boronat; Manzanera; Vidal i Prats;
Díaz Bonet; Udaeta; Gadea; Vilaplana; Monroset; Peraire ; Oliveras ;
Molleda ;· Planas; Nin; Pons i Cubilles; J . Sala i Parra;' Marín ;
Asensio; Bofill, Carles; Isasi; Werlhi; Barril ; Carol; Valldaura; Vilar
Sancho; Alcaraz; Alfonso i Costa del Río.
Efectuat l'escrutini, aquest donà el següent resultat:
President: Sr. Antoni Valldaura.
Secretari : Sr. Lluís Manzanera.
Vocals

Sr. Joan Carol i Montfort
Sr. Joan Vidal i Prats
Sr. Narcís Ordis i Pagès
.Sr. Ramir Mateu i Cebrià
Sr. Raimond Llatas i Duran
Sr. Josep Alçaraz i Espinet

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Pere Viaplana i Nicolau
Josep Vilar i Sancho
Joan Beltran i Codina
J osep Marín i Blanco
Car·les Bofill i Urpí
Antoni Barril i Casot

D'acord amb el que disposa l'Art. 37 de l'Estatut, en la primera
hom
reunió celebrada per la Delegació Comarcal de
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procedí a la designació dels companys que n'han d'ocupar els altres
càrrecs de la Junta. Hi foren designats els següents senyors:
Vice-president: Sr. Ramir Mateu i Cebrià.
Vice-secretari: Sr. Raimond Llatas i Duran
Tresorer : Sr. Joan Beltran 'i Codina
Comptador: Sr. Josep Marín i Blanco.
•CoNSTITUCió DE LA DELEGACIÓ C o MARCAL BARCELONA-CIRCUMS CRIPCIÓ

Aquesta Junta celebrà sessió per tal de constituir-se, el dia 22 de
gener. Hi foren designats per ocupar al'guns càrr.ecs, companys, que
comptaven amb menys de cinc anys d'exercici professional, ço que
motivà, d'acord amb allò que disposa l'article 39 de l'Estatut vigent,
i seguint normes de la Direcció dels Serveis Sanitaris de la Generalitat
de Catalunya, .que hom n'hagués de procedir novament a l'elecció, ço
que es féu amb data 13 de febrer. Un cop efectuat l'escrutini, aquest
donà ·el següent resultat:
President: Sr. Antoni Montia i Campmajó.
Secretari: Sr. Ildefons Espona i Puigserinanell.
Vocals: Sr. Lluí's Tuca i Alsina.
Sr. Francesc Barri i Casanovas.
Sr. Manuel Gomis i Sentis.
CoNSTITUCió DE LA DELEGACI Ó CoMARCAL

DE GIRONA

En Junta General extraordinària, per tal de
a la constitució
d'aquesta Delegació, celebrada el dia 4 de febrer, complimentant el
que es preveu en els articles 36 i 37 de l'FJst.a tut del CdHegi, hom procedí mitjançant sufragi directe entre tots els cdHegiats inscrits a la
demarcació, a l'elecció dels càrrecs de President, ,S ecretari, i de tres
vocals de la Junta de Govern, recaient dita elecció en els senyos
seg¡üents:
President: Sr. Lleó Audouard de Glaire (de Girona) .
Secretari: Sr. Jaume Veray i Pallimonjo (de Girona) .
Vocals: Sr. Joaquim de Vinyals i de Font (de Girona).
Sr. Josep CalJ.lís i Sauri (de Santa Coloma de Farnés).
Sr. Lluís Vila i Sabater (de Figueres) .

PREPARATS IDEALS
-PER A USOS ODONTOLOGICS
I
Injectables GlER

Anestèsic local perfecte, en injectables
Jena, controlats, de vidre absolutament neutre. Les so lucions incolores o tenyides
de b lau. Estabilitat il' limitada, sense que en minvi el poder anestèsic. Esterilització completa a
l'autoclau. Inno cuïtat absoluta.
Capses de 100 i de 500 injectables,
de 2 c. c., i de 1'5 c. c.
De 1 c. c ., al 5 per 100 de concentració, especials
per a desvitalització de la polpa. Preus sempre
per sota de la com petència nacional o estrangera,
amb descomptes p r ogressius, segons la importància de la compra.
Demaneu-n e mostres per cerciorar-vos de la
insuperable qualitat del producte.

FENILARGENT

Medicament
ques. analgèstques 1 h emostà tiques, a
base de nitrat de plata i solució d'àcid fènic, tenyida de b lau de metilè per facilita r-ne l'aplicació.
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PRODUCTE
NACIONAL

RECA L C I F I CANT: Sol ·l uble, no àcid.

FÓRMULA

A S S I M IL AB LE : Sense modifica r la
co m posició de l suc gàstric, ni alterar
les func ions digestives.
I NALT ERABLE: Indefinidament, a
malgrat dels compostos de què està
integ rat.

• • •
MOSTRES I PROSPECTES EXPL ICATIUS:

Laboratori Dr. Tayà & Dr. Bofill
Plaça St. Agustí Vell i Comerç, Z8. • Barcelona
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L'ANTJESCHOFU
LOSA DEL lODE.
SENSE IODISME.

LABOR ATORI

WIPL A

P A LM A D E SANT
J UST, N. 1, 1.'
Telèfon 21641
0

BA R CE L ONA

•

PERSONAL E SPECI ALITZAT PE R A CADA
CLASSE DE TRE BALL

T reba lls de prò tes i en gene ral.
Esta mpació de plaq ues a m b
pre msa hid rà ul ica .
Acer in ox id a ble K ru pp
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a liatges.
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CoNSTITUCió DE LA DELEGACIÓ C oMARCA L DE TARRAGONA

Els companys de T arragona, es reuniren en Junta General, el dia
23 de gener, per tal de passar a constituir la Delegació Comarcal de
Tarragona, i nomenar- ne la Junta.
Presidí l'acte el President de l'extingida Junta Provincial, senyor
Leandre Santamaria.
Verificat l'escrutini, aquest donà el següent resultat :
President: Sr. Joaquim A lgueró i Torné (de Tarragona).
Secretari: Sr. Emi1li Folch i Solé (de Tarragona).
Vocals: Sr. Cels Saumell i Seguí (de Valls) .
Sr. Juli Mora i Abad (de Tortosa) .

CoNSTITucró DE LA J uNTA CoMARCAL DE LI .EIDA

Amb assistència dels senyors Marià Padró, Emili Reimat, Enric
Twose, Lluís Alonso, Eduard Montaña, hom procedí, amb data 7 de
febrer, a la constitució de la Delegació Comarcal de Lleida. Presidí
la sessió el Sr. Padró, com a President de l'extingida Junta Provincial.
Els reunits, abans de procedir a la designació dels companys que
hagin d'integrar la Junta de la Delegació, acordaren palesar llur protesta per la forma com ha quedat resolta l'organitzaci ó odontològica
dins la Catalunya autònoma, que no satisfà les aspiracions dels companys amb exercici a Lleida.
Seguidamen t hom procedí a l'elecció dels companys que han de
constituir la Delegació. Per unanimitat hi foren designats els següents
senyors:
President: Sr. Marian Padró i Rauret.
S ecretari: Sr. Lluís Alonso i de Olarte (de Lleida).
Vocals: Sr. Emili Reimat i Mola (de Lleida) .
Sr. Guillem Martínez i Lage (de Lleida) .
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ASSEGUR ANÇA

DEL PERSONA L ASSALAR IAT

Ha estat ampliada novament la pòlissa que assegura el personal
dependent dels Odontòleg s collegiats; la totalitat dels salaris anuals que
hi queden assegurats ascendeix a la suma de 214.729'00 pessetes.
Recordem als companys. que desitgin assegurar- hi llur dependènc ia,
que s'adrecin a Secretaria, on hom els donarà les instruccions.
Havent formulat alguns companys .e,J prec de poder assegurar els
xò'fers dependent s dels odontòlegs, en una pòlissa col·lectiva, semblant
a l'anterior, hom prega a tots els companys als. qual pugui interessar,
que vulguin adreçar-se a Secretaria .

CANVIS DE DOMICIL I
Armengol i Fontbernat, D. Francesc: de Plaça de la Llibertat, 39,
principal (Girona), a Progrés, 14, 1° (Girona) .
Pedra i Matas, D. Amat: de Rambla de Catalunya , S, pral., a Passeig de Gràcia, 73, 1.0

OFERTES I DEMAND ES
Odontòleg , recentmen t graduat, s'ofereix a company, preferentm ent
pel matí. Poques pretension s i bones referèncie s. Raó, a Secretaria .
Odontòleg, ofereix gabinet a company, per la tarda. Ben situat i
bones condicions . Raó, a Secretaria , núm. 765.
En venda : Polidora de taller "Velox", corrent continu 150 volts, 3
velocitats; Commutatriu per a Raigs X o Diatèrmia, per corrent continu 150 volts; Laminado ra per a taller, junt o separat. Raó: Dr. Mateu
Cebrià, Fontanella , 8. Telèf. 12144.
En venda: Torn, dues marxes; escupidera Clark, i altres accessoris
propis per a Clínica. Raó: Sr. Pérez i Franco, Avinguda 14 ti'abril, 372,
principal, 2.n
En venda: Silló. marca Schneider, últim model; reflector; tauleta
Reiniger, últim model. Tot en molt bon estat. Núm. 761.
En venda: Dos sillons dentals, dos torns, rètol, lavabd i altres accessons. Raó: telèfon 75944, de tres a sis.
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DEJCLARACIONS D'UTILITA TS
Hom posa en coneixemen t óels senyors co11egiats que han presentat
les declaracions d'utilitats per mitjà del Collegi, que poden passar a
a la Secretaria, degudament complimenta des.

INGRES DELS ODONTOL EGS EN LA PREVISIO MEDICA
N.NCIONAL
El dia 30 d'abril, acabà el termini d'admissió de soHicituds per a
inscriure's a la Previsió Mèdica Nacional; en aquella data hom envià
al Consell de la Previsió. nota dels companys de Catalunya que s'hi
han acollit, i que, com ja avençàrem, passen d'un centenar.
Amb posterioritat hom n'ha cursat, ja complimenta des, bon nombre
d'instàncies; en falten alguns expedients, pendents la majoria de
l'·e xamen mèdic. Per tant, preguem als companys que no han sofert
l'examen mèdic, per no haver pogut fer-ho en la data que foren convocats, que ho facin en els dies que novament hom els assenyali, a l'objecte de poder cursar els mq:edients com més aviat millor. Els companys
forans de Lleida, Girona i Tarragona - per a l'examen mèdic-- , deuen
Comarcals.
dirigir-se als Presidents de llurs
RespectE' e•ls companys que havien sol·l icitat de la Previsió Mèdica
indulgència, en quan a llur admissió, en un grup superior, per no poder
optar-hi per escassa di\ferència d'anys, àdhuc de mesos o dies, per carta
que hem rebut - i que tenim a disposició dels interessats - la Previsió
Mèdica ens manifesta que no hi cap transacció, i que ha d'aplicar-se
- sense apartar-nos ·en el més mínim- allò que disposa el paràgraf segon de l'article 52 del Reglament.
Recordem als companys inscrits que es dirigeixen a la Secretaria òel
Collegi en demanda del curs o tramitació de llurs instàncies, que la Previsió Mèdica cuidarà de. notificar, directament, a cada interessat, la data
de l'alta corresponen t, o bé assenyalarà el compliment d'aquelles diligències que manquessin per a lliurar-la.
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COND OLS
El nostre apreci at secreta ri, Dr. Josep Alcara z, passa per
la dissor t
de la defunció del seu pare polític, senyor Pere Trill i Guard
iola.
També , malau radam ent, ha mort, a Iguala da, on residia ,
don Sebastià Ferrer i Valls, germà del nostre benvolgut ex-pre sident
, Dr. Josep
M. 4 Ferrer .
El nostre compa ny, Josep Hugue t i Gabín , ha vist morir
la seva
mare.
R·eiter em a les famíli es Alcaraz, Ferrer i Valls i Hugue t,
el testim oni
del nostre condol.

ESTA TUT DEL ·COL- LEGI OFICI AL D'ODO NTOL EGS
DE CATA LUNY A
(Continuació)

TITOL IX
DE LA DISTRIB UCIÓ, RECAPT ACIÓ I CONTR OL
DELS ARBITR I S QUE HAN
DE SATISF ER ELS ODONT ÒLEGS

Art. 25. Per tal de complir la funció de distrib uir, recapt
ar i controlar els arbitri s que han de satisfe r els Odontòlegs, es consti
tuirà a cada
D elegac ió intercomarcal una Comissió gremial per nomen
ament automàtic entre els coHegiats que la integrin.
Una Junta gremial, composta per una repres entaci ó propor
cional al
cens de cada Delegació, en nombr e d'l per cada S o fracció
en Delega cions de censos inferio rs a 50, i d'l per cada 10 o fracció
en els de censos superiors, tindrà cura de la distribució equita tiva del
contin gent correspon ent als Odontòlegs de Catalu nya entre les Delegar.ions,
així com
també de la resolució en darrer a instàn cia de les impugnacion
s que facin
les Delegacions, però amb l'aprov ació del Consell del Colleg
i.
En el Reglam ent general, i en els particu lars de cada
Delegació,
s'assen yalara n els detalls de nomen ament i funcionament
de les Comissions i les Juntes gremia ls del règim de la recapt ació i el seu
control.

A r x i 11 s
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TITOL X
FACULTATS GENERALS DEL C OL-LEGI

Art. 26. Per a defensar l'estament del.s Odontòlegs i el coUegiat en
particular, de tot acte o actuació que pugui minvar el prestigi de l'Odontòleg, quan el causant sigui un particular, una Autoritat o una Corpora-ció, el Col·legi i les Delegacions estaran facultats per a portar l'assumpte
als Tribunals de justícia, en representació del pretèrit o vexat, sempre
·que es demostri que l'assumpte és un afer exclusivament professional i
h o cregui el Consell general.
Art. 27. El Col·legi i les Delegacions estaran facultats per a ordenar la supressió i intervenir en la modificació dels anuncis de serveis
professionals, específics, gabinets de guarició, mutualitats i empreses on
intervinguin els Odontòlegs, publicats, per qualsevol mitjà de publicitat,
_i per a imposar, si són desobeïts, multes de S a 100 ptes:, que podran ésser
elevades, en cas de reincidència, fins a 1.000 ptes.; d'aquestes multes
caldrà donar compte al Jutjat, perquè a quest les faci efectives per via
d'obligament.

TITOL Xl
D ELS COL-LEGIATS

Art. 28. Tots els professionals de l'Odontologia compresos a l'article 13, amb exercici a Catalunya, seran coUegiats amb caràcter obligatori, i el Collegi. o les Delegacions només podran denegar la collegiació
en els casos previstos en aquest Estatut.
La coHegiació serà voluntària per als odontòlegs que no exerceixin la
professió i per als que pertanyin als organismes armats (Exèrcit i Marina de guerra) quan no exerceixin civihnent.
Art. 29. E ls Odontòlegs coHegiats tindran els drets següents:
a) D 'ésser .def ensats i emparats pel Col·legi en tots els casos en què
.demostrin haver ·e stat vexats o desconeguts llurs drets professionals.
b) De requerir la intervenció del Col-legi per mitjà de les Delegacions, per a dilucidar tots els litigis i les diferències amb altres coJ.legiats.
e) D 'acreditar llur personalitat mitjançant la cartera d'identitat que
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serà rec.:.:1eguda a tots els efectes le-gals com a tal docume nt d'ident
itat.
d) De compro var llur sign::; !t.:.::a pels fitxers oficials, mitjanç ant
el
pagam ent dels drets correspo.:ents .
e) D'usar les insígnies i els altres distinti us que el CoHegi creï
per
tal que els coJ.legiats
ostenta r pública ment i visible ment llur condició d'Odon tòleg.
'f) Tots els altres que li reconeguin aquest3 Estatut s i les altres
dis. posicions vigents.
Art. 30. Els odontòlegs coHegiats hauran de compli r els deures
següents:
a) Pagar els drets de registre del títol, del carnet, del regisirc
de
domicilis, i els altres que es despren en d'aque st Estatut i que
caran detalla damen t en el Reglam ent interior del Col·legi i en
els particulars de les Delegacions.
b) Pagar puntua lment, en la respectiva Delegació Comarcal,
:a
quota de la Delega ció i la genera l; les quals quotes seran asseny
alades,
la primer a pel reglam ent particu lar de cada Delegació, i la segona
, per
la Junta general.
e) Compli r totes les disposicions compreses en aquest Estatu
t i el
Reglam ent General i particu lar, per a !lur aplicació, el Codi de
deonto logia i les normes i els acords del Consel1 del Col·legi i de les Juntes
de
les Delega cions.
d) Contribuir amb llur compo rtamen t a llurs inform es al millor
complimen t dels fins del CoHegi .
e) Accept ar la taxació d'hono raris, en cas de litigi, que hagi
fet al
CcjHegi a petició de part.
f) Accept ar les tarifes mínime s acordad es pel Col·legi perquè
nosiguin rebaixa des.
g) Sotmet re a la prèvia aprova ció de les Juntes de les Delega
cions
el text dels anuncis, plaque s, circulars i tota mena de publici tat
que el
coHegiat vulgui publica r o fer distribu ir per a donar a conèixe r
les seves
activita ts profess ionals, llevat que s'ajusti n a les normes ja estable
rtes
pel Col·legi.
Art. 31. El coJ.legiat qu-e no compleixi els deures que aquest Estatut
li imposa , serà sancion at amb la correcció discipl inària que, segons
la
importà ncia del mancam ent, li correspongui d'entre les previst es en
aquest
Estatut .
Art. 32. Els Odontòlegs coHegiats, hauran de satisfer , dintre el
termini que el Consell assenya li, les quotes ordinàr ies o extraor dinàrie
s que
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els corresponguin. Si no ho fan, obtindran per a fer-ho, una pròrroga de
dos mesos, i si passat aquest termini no han efectuat encara el pagament,
els serà aplicada, prèvia notificació, una multa que consistirà en el doble
de la quantitat que deguin, més les despeses que hagin pogut ocasionar.
Aquesta multa només serà apellable en cas d'atur forçós evident, davant
-del Consell del Collegi, el qual està autoritzat per a fer-la efectiva per
via d'obligame nt, per mitjà de l'autoritza ció judicial o per a fer-se càrrec
de l'apellació i condonar les quotes.
Art. 33. Podrà ésser anullada la collegiació i deixat sense efecte el
:registre del títol, amb la consegüen t prohibició temporal de l'exercici de
la professió, únicament en els casos previstos en aquest Estatut en
tar de les correccions disciplinàr ies i quan, amb posteriorit at a la inscripció, el collegiat sigui condemnat en ferm pels Tribunals de Justícia
amb una pena que porti anexa la inhabilitac ió per a l'exercici de la professió.
TITOL XII
GovERN 1 ADMINISTRA CIÓ DEL CoL-LEGI

Art. 34. El Govern i administra ció del Collegi d'Odontòle gs de Ca-

taJ.unya anirà a càrrec del Consell, el qual representa rà de dret i de fet
tots els odontòlegs collegiats de les comarques catalanes. Estarà autoritzat per a adoptar tots els acords que cregui necessaris per a assegurar
el complimen t él'a.quest Estatut.
Art. 35. Les Juntes de les Delegacions intercomar cals representa ran
els odontòlegs amb exercici en llur demarcaci ó i tindran a llur càrrec el
govern i l'administr ació de la Delegació correspone nt amb les limitacion s
assenyalad es en aquest Estatut.
Art. 36. El Consell del Collegi estarà format per un President, un
Secretari i els Vocals representa nts de les Delegacio ns comarcals a raó
à'un per cada deu o fracció de deu inscrits a cada demarcació. Entre els
Vocals que corresponguin a cada Delegació, figurarà per dret propi el
Vocals seran elegits per sufragi
President de cada Junta i els
d'elecció que serà detallada al
forma
la
amb
universal directe d'acord
Reglamen t interior del Co;J.-legi.
(Per a assegurar la representa ció de les Delegacio ns Comarçals al
Consell General. seran nomenats tants Vocals suplents com Vocals efec-
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tius corresp onguin a cada Delega ció, perquè puguin substitu ir-los
en casos d'absèn cia o malalti a).
Els qui hagin d'ocupa r els càrrecs de Preside nt i Secreta ri del Consel
l
seran elegits per sufragi univers al directe entre tots els coHegiats
de Catalunya i en la forma que el Reglam ent interior determ inarà.
Els càrrecs duraran quatre anys i seran renova ts per meitat cada
dos.
El reglam ent determ inarà els ocupants, el càrrec dels quals ha
de cessar
a les primer es renovacions.
El Consell elegirà
els seus components els qui hagin d'ocup ar
els càrrecs de Vice-president, Vice-secretari, Tresore r i Compt ador,
i els.
altres que conside ri necessa ris per al bon exercici de la seva comesa
.
Els càrrecs del Consell seran reelegi bles una sola vegada .
Art. 37. Les Juntes de Les Delega cions interco marcal s estaran
formades per un Preside nt, un Secreta ri i un nombre de Vocals propor
cionat
a l de coUegi ats inscrits a la demarc ació, a raó d'l per cada 10
o fracció
a les Delega cions de menys de 25, i 1 per cada 15 o fracció a
les Delegacions que en passin.
Els càrrecs de Tresore r i Compt ador i els de Vice-p residen t i
Vicesecreta ri, que podran ésser nomena ts per a assegu rar la continu
ïtat d'acció de les Juntes, seran designa ts pels membr es elegits de la
Junta. El
Preside nt i el Secreta ri seran elegits directa ment. Els qui hagin
d'ocup ar
els altres càrrecs ho seran pels elemen ts de la Junta en constit
uir-se.
Art. 38. El Consell i les Juntes de les Delega cions estan faculta
ts
per a cobrir, amb caràcte r interí, fins a la primer a elecció, les
vacants
que es produe ixin, sempre que aqueste s no excede ixin de la
tercera
part de llurs components.
Art. 39. Per a ésser elegibl e per al càrrec de Preside nt del Consel
l
o de les Juntes de les Delega cions, els candid ats hauran de compta
r amb
més de deu anys d'exerc ici profess ional a Catalun ya, en el primer
cas,
i a la Interco marcal respect iva, en el segon. Per als altres càrrecs
del
Consell i de les Juntes de les Delega cions comarcals, l'antigu itat
haurà
d'ésser únicam ent de cinc anys.
(Seguir à.)
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