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Estat definitiu en que quedaren els Estatuts de I'ASSOCIACIO

GENERAL DE ME I GES DE LLENGUA CATALANA una

volta modificats els antics i admeses les esmenes.

Art. Le, Se constitueix nna <Associacio de Metges de Llen-

gua Catalana. integrada per les segiients classes de socis:

A. Perpetuos: si paguen la cuota iinica de 200 pessetes:

B. Nunteraris: els qne pagarein seguidament 10 pessetes

anyals;

C. Congresistes; els quo paguin solzament ]a quota do tals

fixada en cada cas pel Reglament del Congres respectiu;

D. Honoraris: en serhn nomenals segons llur vetlua cienti-

fca;

E. - Protectors: els que ajudin ainb mnitjans economics at soste-

ninient i progres de l'Associacio.

Els numeraris i perpetuos tindran veu i vot on tots els
assumptes; els congressistes unicament tindran els drets que'ls

hi assigni el Reglament del Congres.

Els protectors quo sian metges o biolegs tindran tots els
mateixos drets que'ls numeraris.

Art. 2.on Podri n esser socis numeraris i perpetuo,s tots els

metges i biolegs en general. residents en ets pai'sos on s'hi parli

la nostra Lienqua, i tots aquells que se n'hagin aussentat, aixi corn

els fills dels naturals, encara que llagin nascut on altres terres.

Podri n esser socis protectors totes aquelles persones o cor-

poracions, mediques o no, que facin donatius importants a I'As-

sociacio.

Art. 3.er La Junta Directiva se constituira amb un Presi-

dent, an Vice-President Let, nn Vice-President 2.on, un Iresorer,

i un Secretari. Tots aquests carregs seran renovats per eleccio,

al final de cada Congres. La Junta aixi constituida, queda fa-

cultada per a nomenar tots els Vocals que cregui convenient, en

representacio de les diverses cornarques dels paisos de Lien-

gua Catalana.
Art. 4.r't La finalitat de I'Associacio sera:

A.-El Foment de les Ciencies M2 diques, i de l'ds de la

Llengua Catalana en l'ensenyancca, publications i practica medi-

ques en les terres d'idioma catoli.

B.L'enaltiment de la memoria dels Autors catalans i de
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Ilurs obres mediques del temps passat; i el foment de les rela-
cionscientifiquos entre'ls metges residents en el domini Ilin-

giiistic catala, i els de Llengua catalana residents fora d'ell.
C.-La resoluci6 , en lo possible , de tots els problemes sani-

taris que afectin als habitants de dites terres.
D.-El foment de tots els interessos patris m6s o menys re-

lacionats amb la Medecina i la Higieue.
E.-La proteccio i defensa de les classes mediques , aixi cone

el foment do les bones relations entre elles i entre'ls individus
de les mateixes entre si.

Art. 5.n t L'Associacio , per a lograr ; a seva finalitat , se val-
dra dels medis segiients:

A.-La celebraci6 periedica do Congresos cientifico - medics
cada dos anys.

B.--Expositions de productions patries o altres, que tin-
guin relacio amb la Medicina o la Higiene.

C.-Excursions cientiflques a balnearis o altres establi-
ments o localitats relacionats amb cis seus fins, al menys una
vegada a l'any.

D.-La formacio de l'index bibliografic i el diccionari me-
dies catalans.

E.-L'estudi dels problemes sanitaris i profesionals quo
couvingui , podent-se nomenar comissions especials si es precis,
fer viatges i celebrar assamblees pel llur estudi, sempre que si-
gui convenient.

I F.-Tots cis altres medis quo's considerin oportuns i si-
guin conduents a la consecucio de la seva finalitat.

Art. 6 . e Els Congresos se celebraran , sempre que sigui po-

sible, alternativamente en les ciutats de les esmentades terres,

que reuneixin conditions AD HOC.

La Junta de 1'Associaci6 sera la Organitzadora i Executiva
del Congres.

Quan els Congresos se celebrin fora de Barcelona, nomena-
ra la Junta de 1'Associaci6 per a cada un d'aquests, una contissio
auxiliar que residoixi en la localitat.

Adem6s pods nomenar Comit6s locals, regionals o natio-
nals, sempre que ho cregui convenient pel millor exit del Con-
gres.

Art. 7 . 6 Al final de cada Congres , se celebrara Junta gene-
ral ordinaria per acordar el Iloc on s'ha de celebrar el segrent
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i tomes quo han de tractar-s'hi, aprovaciO de comptes, elecciO de

carregs i tractar de les propositions presentades.

Ademes podran celebrar-se Juntes General, extraordina-

ries sempre que ho acordi la Junta Directiva, o sigui demanat

pel deu per cent dels socis numeraris i perpetuos.

Art. 8 .6 L'idioma official de l'Associacio, Congresos i publi-

eacions, sera el catalet; mes els no fills dels paYsos d'aquesta llen-

gua podran parlar llur idioma.

Art. 9.6 Sempre que deu o mes socis d'una mateixa espe-

cialitat, vulguin constituir-se en secciO apart dintre de 1'Asso-

ciaci6 o d'un Congres, podran fer-ho previa autoritzacio do la

Junta Directiva.

Tambe podran constituir-se agrupacions locals, comarcals o

nacionals, sempre que ho soliciti un nombre igual dintre d'una

localitat, comarca o nacionalitat de parla catalana.

Art. 10.6 L'Associacio to personalitat juridica per a pos-

seir bens mobles e immobles i realitzar totes los operations fi-

nancieres que siguin convenientes.

Art. 11 .6 L'Associacio redactara un Reglament interior per

a detallar els presents Estatuts, que deura ser aprobat en Junta
General extraordinaria.

Art. 12.6 En cas de disolucif se nomenara una Junta liqui-

dadora composta de tres socis numeraris, els quals, despres de

fer la liquidaciO, donaran els sobrants que puguin resultar, al fi

mes adequat als ideals do 1'AssociaciO segons el criteri llur.

A proposta del Dr. Mestres, de Villalonga, s'acorda celebrar

el TERCEB CONGRES a Tarragona.

Els tomes do ponencia pel vinent Congres son:

FISIO-PATOLOGIA DEL SIMPATIC ABDOMINAL

i

TRACTAMENT DE LES SEPTICMIES


