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L’IGUALADI
Pagina 11 ~iwanI~ de I’esDorI! No ohildeo ~oe p~ Sant Ios~ serØ la ~os¡~ 1~sta 1 (oHaborareD a Drotit deis ilosifes ~~II~1~... Una obra de mutualisme
En els nostres temps en quØ l’individuaisnie va desapareixent, per a donar i oc a l’organitzac de les coV]ectivitats, sense pera, ofegar la personalitat de l’individu, gairebØ podem dir, sense tensen~a a equ1vocar~nos, que estem en un periode de la ‘vida social en quØ es obres de mutualisme o de socors mutus, an ran s tuant-se a primer terme.
1 aix Øs ; en el Cap Casal de Catalunya existeixen un scns fi d’enritats excius vament ¿edicades a conreuar aquest a~pecte de mœtua assistØncia social. Degut a les seves peculiars caracter stiques, tans d’ordre extern com d’intern, una de les que mere xen l’atenci de l’observador imparcial, Øs la la que ve sostenint la «Caixa de Pensions per a la Vellesa d’Estalvis» per mitj~ de la seva obra filial dita «Institut de la Dona que Treballa».
Organisme aquest, el qual representa una verstable obra de justicia social vers la classe obrera, tenint en conipte que tota la seva mœltiple actuaci$ esta enfocada œnicament exclusiva a proporcionar aquel s avantatges d’ordre moral i material del qual es troben tan necessitades es dones obreres, peoporcionant-les-hi la necesairia protecci econ mica social, a es dones que viuen de llur trebail o que pertanyen a fam lies proletiries.
Una obra que com l’Institut de la dona que Treballa, tØ una finalitat tan extensa, requena per al seu ccsmplert desenvolupament un seguit de seccions i de varietat de serveis. D’aquests, els que per la seva importincia mereixen una mØs completa i detallada explicaci , dm5 el que permet un petit
reportatge, s n els Socors Mut~5, els Dispensaris i Cl niques, l’Obra Maternal, l’escola d’Infermeres i les Cases de Familia.
El SOCORS
MUTU,
es realitza mitjan~ant el pagament ¿‘una quota determinada prØviament, la qual d na dret en cas de malaltia a percebre un subsidi que estA d’acord amb la quota senyalada. Apart del subsidi econØmic, cal afegir-bi la visita ¿amiciliira mØdica, i aix mateix quan el cas ho requereix, l’œs deIs dispensaris i cliniques establertes per la Caixa de Pensions per aquest objecte.
El5 DISPENSARIS i CL˝NIQUES, on les afiliades a mØs de pos~eir c s avantatges indicats ja en el Socois Mutu, tenen poden usar d’ells amb la cer¿t d de robar-lii un utillatge modern sanitari i tota aquella serie de factors morals deIs qus s hom fretura, primordialment un cos de metges especialiszat en cada enfermetat, i tambØ una as~is ~nc a tractament mm;ilorable per 1 )art de les Infermeres Socials de la Instituci .
~ quant a Dspensaris, recordem a Barcelona, els instaliats en l’Enttat Nlatriu de l’Iust tut de la Dona que Treballa, Via Lajetana ~8 a especialitzats en Medicina, Cirurgia, Ginecologia, Obstret t¡ca, Oto rino-lar ngologia, DiatØrmia, Ra gsX, etc.. Refere t a Cl niques i’esmentat organisme possee¡x a Barcelona, les de Medicina, Cirs rgia Maternitat. Totes elles amb sin emplavament que el fan m nillorable durant les convalescØncies
d es de rep~s. Com en els Dispensaris frueixen es a iades de i’assissØncia de facultatius de reconeguda vilua professional, i del material mØs modern, L’OBRA MATERNAL, ens par a de 1 ‘amor que totbora ha animal aquesta actuaci social femenina de la CAIXA i
ens fa palesa l’espirituali at de la mateixa, que tØ la seva n ixi¡na concreci amb
i’asseguran~a maternal. Asseguran~a maternal reconeguda i aplicada ja oficialment, des de fa dos anys per la Repœblica, i de la qual se’n trobava completament necessitat aquest sector, el mØs smportant per a la vida de la PAtria, que Øs el sector obrer. Retornant a l’Institut de la Dona que Treballa, i del que ba fet i ha vingut reaiitzant en aquest sentit, en s n proves els D~5pensaris d’Obstetr cia i Puericultura, i la Cl nica Maternal, lotes i cadascuna de es af liades no sois tenen dret a la visita gratuita en eh dispensaris i Cl niques, sin que frueixen d’assistØncia domiciliAria de metge i llevadora durant tot el temps que el cas bo requereixi i de fais conipletament des ligada de tot mercant lisme, el que permet que i’Institut aboni a i’afihiada un subsidi determ nat, durant vuit setmanes consecut ves.
L’extensi i amplitud deis serveis que venim detaliant, i que presta l’Institut de la Dona que Treballa, sol~iicitavan a mØs ¿‘un competent cos c e facultatius, ¿‘un serves ¿‘Infermeres, que portant en s n si el matesx amor als consemblants, permetessin atendre a la cada dia mØs creixent demanadissa d’assis tØncia en Dispeusaris i Cl niques. Fon per aquesta finalitat creada I’ESCOLA D’INFERMERES SOCIALS.
Elles vØnen realitzant aquella tasca persistent, callada i heroica de servir al poble, aportant-h¡ els seus coueixen ents i prodigant aqilelles pacaules, que moltes vegades s n el h~ lsam millor per les enfermetats i contrar etats de la vida. A 1’ESCOLA
D’INFERMERES SOCIALS, no sois es donen aquel s coneixements te~ r cs i pract cs, s n inclus ensenyances per la pr~pia formaci Øtica-professional, que l an de fer de la dona, aquell Øsser que. en la familia pugui completar totes les atencions i soVlicituds inherents a ella ma
teixa.
LES CASES DE FAMILIA, s n abre aspecte interessaut ssim a remarcar de l’lns i tut. Avu en quØ el femu¡ isme ha anat avan~a ,t arrets del In n, en quØ la doisa ha conquer t unes pos¡c ons ndependents, degut a les qus s moltes vegades es veu obligada a viure alluuyada de la familia, Øs una y ritab le obra social la que realitza la Caixa de Pensions per a la \ Jellesa i d’Esta Ivis, per mitji de les Cases de Fa¡ lia. 1, quØ es proposa l’lnstitut amb aquestes cases? No res menys que proporcionar res dØr cia, manutenci , cultura i esbarjo, a les obreres que vivint de llur trebal no tenen 1 ‘escalf de la familia, ni l’enc s d’una llar. 1 en aquestes cases a quØ per el poble l~a anat al~ant la CAIXA
h~ trobareu aquell aniur ¡ afecte que es neccssar¡ en la vida de la societat Creiem bayer co nplert un deure extenent la coneixen~a de tota l’esmentada Obra, que seuse public tat en luernadora i tan soIs portant a terme un efectiu apostolat social. ha vingut realitzant aquesta enttat, que l a cresccst amb l’ajut de tots els cicstadans, especialment de les classes populars i ubreres, i que ella coneixedora del deure que *aquest mateix ajut i conf~an~a Ii proporciona, sempre, en tot mOment, vet la per la salut de tots els catalans. Cal no oblidar que aquesta
Instituc , l’Institut de la Dona que Treballa, conipta tothora, per al desenvo¡upament de les finalitats per les quals fon creada, amb la cooperaci mØs fernia i decidida de la Caixa de Pensions per a la Veilesa i ¿‘Estalvis, en els aspectes moral i econ~ mic, podent aix fer una tasca ben positiva a profit de les classes populars de Catalunya. 1 se’n’i han acudit aquestes rat les al contemplar eis cartel s fixats per la nostra c utat, anunciant les festes de les noces d’argent de la Sucursal de la CAIXA
a Igualada, i en eis quals b ha un parigraf que ens omple ¿‘esperances. 5 aquell que diu Inauguraci ¿‘una Delegaci de l’Institut de la Dona que Treballa. PER MOLTS ANYS 1
Joan Parserices i VailvØ
L’Estalvi ¡ ¡‘Agricultura Quan hom esmenta la paraula estalvi, seguidamen per relaci d’idees se’ns presenta la semblan~a del sacrifici ;
si voleu, momentani, perZ al cap i a la fi sacrifici. 1 creiem sincerament que la teoria de l’estalvi no ens hauria de retreure aquesta imatge, sin altra, la de la previsi , el gaud ¿‘un demÆ millor que el dia d’avui, el de tenir assegurat dins el possible el bon govern d’un pressupost individual ben sanejat, per poder Lcr front a les moltes circumstÆncies que barren el nostre pas resolut vers un millorament material i ffsic. Aixb en la teoria ; i en la prÆctica de l’cstalvi. f ra hora d’arreconar el tbpic de quØ aquel , sols en pot fer mitjan9ant el renunc arnent a certes despeses indispensables. Res inØs lluny de la veritat; cal que tinguenl en compte que ex steixen dues menes de ¿espeses, unes que sØn productives i altres que representen llan~ar els diners en futeses. A primer cop ¿‘ul potser ens blarÆ que totes les nostres despeses s n productives, per si acudim a la introspecci , s~ entrem ¿ms nosaltres mateixos per mitjÆ del raonament i de la refiexi , observarem l’havcr destinat un sens fi de quantitats que han estat ~eritablement malversades, que no
ens han proporcionat absolutament cap guany. Aquestes quantitats reunides s n les que prirnerament hav em ¿‘haver estalviat contribuint ¿‘una manera cfica~ al nostre propi millorament. i tot seguit a l’ingressar-les en una Caixa d’Es alvis s’baurien convertit en una den de benestar i de prosperitat social. L’estalvi perØ, tØ un interØs remarcable per
als agricultors, i diem l’estalvi comprenent aquest, no solament l’operaci pura de l’estalvi, sin la funci que realitza per mitjÆ de les Caixes ¿‘Estalvis, posant per cas en la nostra poblaci ¿‘Igualada la Caixa de Pensions per a la Ve//esa ¡ d ‘Esta/vis, la funci prop del camp Øs prou coneguda i la importÆncia de la qual estÆ suficientment demostrada amb les 85 sucursais establertes per aquesta CAIXA a Catalunya i Balears, tenint, oi mes en compte, que un 90 ~ radiquen en nuclis propiament agr coles. La Caixa de I9ensions per a la Ve1/esa ¡ d ‘Estalvis ha esdevingut per a l’agricultor de la nostra terra un dels mØs ferms puntals de la seva economia, amb la facilitaci deis prØstecs perso~ nais agrfcoles, els quals s n concedits amb Ja garantia d’una signatura responsable; els prØstecs a Sindicats i Entitats agr coles faciiitats tambØ mitjan9ant un redu d ssim tipus ¿‘interØs ; el muntatge de Cases Agr coles dirigid es per professors competents, amb cursets de perfeccioment professionals, en fi, totes aquelles coses que poden reportar guanys i avantatges a l’agricultura catalana, com a font principal que Øs de la nostra riquesa col’lect va. Tots aquests benifets s n producte del trebal de l’estalvi, el qual realitza la seva funcid soc¡al retornant als seus posse dors amb escreix, el capital confiat a la seva custbd a; i tots aquests capitals administrats per la C’aixa s n causa de noves produccions i de nous avan~os prÆctxcs pel camf del progrØs i de la c vihtzac . Aix doncs, queda palesa la tat que tenen els agricultors d’afavorir amb llur confiarn~a entitats com la Caixa que els hi permetrÆ l’adquisici ¿‘aquella maquinAria i materials que sense l’ajut de l’estalvi i dels beneficis del mateix jamai haurien pogut somn ar. Altres raonaments for~a convivents
i suggestius trobar em per avalar l’obra que realitza, tals com l’embelliment de les poblacions on la Caixa resideix amb la construcci d’immobles que com el ¿‘Igualada s n un dels cxponents de la vitalitat i fecunditat de l’estalvi, el contribuir a soLlucionar el problema de l’atur mitjan~ant el crØdit hipotecan, a la construcci i a la indœstria.
CAJtLES MOREIL Grup dinfermeres soc¡aIs de I’Inst¡tut de la Dona que Treballa

