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ARTICLES ORIGINALS 

Contribució a l'estudi 
de la lluita contra la febre tifòide 

( TREBALL DE DIVULGACIÓ ) 

pel Dr. LLUÍ S CLAR A MUNT I FUR E S T 
' Director dels serveis Municipals de desinfecció de Barcelona 

A vaní pr:opòsit 

En las sessions celebrades per l'Acadèmia 
d'Higiene de Cataltmya, els dies 3 i ro de juny 
de l'any 1927, _va llegir aquest treball el seu 
autor, emprant l'idioma castellà, perquè, en 
aquell temps, la Dictadura havia -prohibit que 
ens valguéssim de la nostra estimada llengua 
vernàda, per e:xpressaf els nostres pensaments 
eu les reunions de les Corporacions dites ofi
cials; però avui que, mercès al profond tras
bals polític que ha sofert Espanya, ha pogut, 
Catalunya, recobrar la llib rtat de parlar i 
d'ensenyar eu la seva pròpia llengua nacional, 
han sigut recollides les idees exposades en 
aquelles conferències, per a donar-les als vents 
de la publicitat, en la ·mateixa llengua eu què 
foren concebudes i contribuir així, a l' aposto
lat per ensenyar-li al poble quines són les cau
ses ocasionadores de la febre tifòide i dedui.r 
d'elles la manera d'evitar els contagis, els so
friments i les defuncions que aquest flagell 
ocasiona encara a la població de Catalunya. 

Per a què aquesta lluita pugui donar bons 
resultats, és necessari que tots hi aportem la 
nostra cooperació : Les Autoritats amb llur 

poder, els homes de lletres amb llurs coneixe
ments, els rics amb llurs cabals, el menestrals 
i els obrers amb llur coll.aboració, i, tots ple
gats, amb l'obediència deguda a ls preceptes 
de les· lleis sanitàries i amb l'acceptació indis
cutible. dels consells dels higienistes. Qui més, 
però, deu contribuir-hi, són els Metges, i ¡prin
cipalment, els metges exercitants, perquè ells, 
són els que millor poden aconsellar als fami
liars dels malalts, amb el fi d'evitar-los-hi el 
contagi individual, que és el primer graó de 
les epidèmies de febre tifòide. Els metges 
deuen exercir, en tots els moments, llur doble 
actuació de patòlegs i d'higienistes, car, de no 
fer-ho així, resultaria incomplerta la seva alta 
missió social. Treballem tots sens treva, per a 
l'anorreament d'aquest flagell, amb el pensa
ment fit en el desig de salvar el major nombre 
de vides, per a el progrés i profit de la nostra 
Pàtria. 

Una mica d'història 

EI tifus abdominal és una malaltia que està 
extesa per tot el món i per això és coneguda des 
de la antiguitat. Però fins a la segona meitat 
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del segle XIX, no va tenir-se idea de que fós 
ocasionada per un contagi viu i propagat per 
transmissió directa o indirecta des d'una per
sona malalta a .altra sana . Fou l'inglès Budd, 
qui, en l'any r8s6, va negar la possibilitat de 
que la malaltia pogués ésser originada per les 
resultants de la putrefacció de matèries orgà
niques i va establir la regla, que avui és enca
ra ben ferma, de que tot malalt de febre tifòi
de procedeix d'altre malalt de la mateixa na
tnralesa. Segons ell, no és la putrefacció de les 
matèries fecals la causa de nous casos com es 
venia creient, sinó, únicament; les dejeccions 
de malalts tifòdics, i, per lo tant, es tenia de 
combatre la malaltia destruint els excrements 
r1ue contenen el virus. Malgrat la clara intuïció . 
de en Budd, de sorprenent exactitut, donada 
l'é¡ oca en que fou expressada, no es feren 
nous progressos en els anys següents, fins que 
va arribar la florida de les modernes etiologies 
actuals. La del tifus abdominal va néixer a 
l'any I88o, amb la descoberta del bacil que va 
portar, des de llavors, el nom d'Eberth, per ha
ver-lo vist primer que ningú en els ganglis me
sentèrics i en la melsa de cadavres de tifòdics, 
aquest investigador. Gairebé .al mateix temps, 
va trobar-lo en Koch en les parets del budell 
prim, en la melsa, ·en el fetge i en "els ronyons, 
tot preparant peces histològiques i va dibui
xar-lo per primera vegada. Però no fou possi
ble fer un estudi acurat d'ell, fins que Gaffky 
va poguer isolar-lo sembrant-lo en medis arti
ficials, i obtenir collites pures del microbi. 

Morfologia del bacil d'Eberth 

El bacil tifòdic, té la forma d'un bastonet 
curt i groixut d'una a dues millèsimes de mi
límetre de llarg, és arrodonit pels seus caps, 
no forma espores o llevors, sinó que es repro
dueix per partició i s'assembla tant a altres 
bactèries del grop budellic tifus-coli, que és 
molt difícil distingir-lo d'elles. · 

Moviments del bacil tifòdic 

El bacil d'Eberth, té de deu a dotze flagells 
o filaments, molt fins, al voltant del seu cos, 
mercès als que. pot moure's amb gran lleugere-
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sa. Aquesta movilitat, serveix per diferenciar
lo del seu cosí-germà el bacil coli-comm.unis, 
qui, malgrat posseir també flagells al voltant 
del seu cos, com el bacil d'Eberth, no té tanta 
movilitat com aquest, i si alguna vegada se'l 
veu moure, ho fa amb gran lentitut. 

Vitalitat i resistència 

El bacil d'Ebetih conserva llur vitalitat molt 
de temps fora de l'organisme humà si troba 
humitat i fosquètat suficients a llurs necessi
tats. Es resistent a l'acció d'alguns desinfec
tants que havien sigut considerats molt enèr
gics fins fa poc. El sublimat corrosiu ba d'ac
tuar a la concentració del I per r.ooo, i l'àcid 
fènic a la del 5 por Ioo, durant mitja hora, per 
què liom pugui tenir la seguretat de que està 
ben mort ; però el clor el destrueix a la dosi, 
gairebé infinitesimal, de I per I 10oo.ooo, en 
les aigües infectades, al cap de tnitja hora de 
contacte. Això vol dir que la sensibilitat del 
bacil d'Eberth, enfront dels desinfecta¡1ts, de
pèn de la qualitat i de la concentració d'aquests 
i també dels graus d'infecciona.ment de les 
substàncies que es vulguin desinfectar, car, 
amb la dosi de clor que s'esterilitza una aigua 
corrent de riu 0 de llac, no es desinfectarà una 
aigua de claveguera, una quantitat d'excre
ments o una terra, sinó que s'haurà d'augmen
tar la concentració de la soltició clorada. 

El bacil d'Eberth suporta bé les temperatu 
res altes, car és necessari escalfar a 60° centí
grads, durant una hora, al menys, les solu
cions de dit bacil, per poguer-lo anihilar. Tam
bé resisteix el fred millor que l'escalfor i pot 
viure en el glas durant alguns mesos, conser
vant-hi llur virulència. Dins de l'aigua es sol 
morir al cap de poc temps, si és molt pura, i, 
més aviat encara, si és destinada, per no tro
bar-hi substàncies nutritives; si és impura, 
s'hi troba bé, però si aquesta conté, ademés 
d'ell, altres bactèries, allavors hi viu molt ma
lament i acaba per desaparèixer de l'aigua per 
causa de la concorrència vital de les esmenta
des bactèries; en canvi, en el llot dels llacs i 
dels pous, on hi ha aliment per tota la flora 
bacteriana, s'hi desenrotlla bé durant molt de 
temps i conserva totes les seves qualitats bio
lògiques. 
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En la terra i en els dipqsits de matèries fe

cals, s'hi ha trobat viu al cap de cinc mesos i 

si el seguim al darrera d'aqueixes matèries fe

cals, quan han sigut aprofitades com adob en 

els conreus dels camps o de les hortes, el tro

barem viu encara en la terra, al cap de quinze 
elies, a l'hivern. 

Es un microbi tan resistent, que, malgrat 1a 

falta d'humitat, se'l troba viu en la pols al cap 

d'un mes a l'estiu i de dos a l'hivern. 

Patogènia · de la jeb1·e tijòide 

Els bacils s'introclueixe1¡ en l'organisme hu

mà per els teixits linfòides de l'aparell diges

tiu, quins teixits, f~lícols de les parets dels bu

dells prims i ·plaques de Peye-r, queden infec

tats. Des de dits teixits, i concltüts per la lin

fa que drcula pels vasos linfàtics, els bacils 

pretenen endinzar-se ·més vers l'organisme; 

però són deturats per la cadena de ganglis 

dels budells, quins' ganglis s·ón totsegtút ata

cats per els bacils que volen franquejar aques

ta barrera protectora de. l'organisme, darrer 

baluart que defensa la sang de tota invasió 

microbiana budellica. Però els bacils es repro

dueixen amb abundor dins de cada un dels 

ganglis d'aquella cadena i els fan créixer fins 

arribar a tenir el volum d'una ametlla o d'una 

pruna, i tot això passa sordament, sense que 

l'home senti encara cap transtorn perquè es

tem dins del període de la covada dels micro

bis tifòdics, que sol durar de quinze a vint 

dies. La malaltia no ha sigut sospitada encara 

per l'individu ni els seus familiars, però els 

bacils continuen reproduint-se dins dels gan

glis per milers de milions i ben aviat deixaran 

. consumada l'infecció tifòdica del teixit lin

fòide. 
Els ganglis mesentèrics segueixen inflant

se i arriba un moment en què no poden resis

tir més : la resclosa falla i els bacils, en allau 

inaturable, es precipiten cap al torrent circu

latori, seguint el camí del conducte toràcic . 

Ja han arribat a la sang ; però en aquesta 

no s'hi poden reproduir a pler, perquè té pro

pietats bactericides, és a dir, matadores de les 

bactèries. Molts milions d'elles, que acaben 

d'ésser vess~des en el torrent circulatori, mo

ren tot seguit i dels seus caclàvres, desfets rà-
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pidament, en resulten les endotoxines que, fo

ses en el sèrum de la sang, produeixen el pri

mer esclat de la febre i tot seguit, la malaltia 

es fa objectiva i la infecció primitíva del tei

xit linfòide queda transformada eu la bacte

rièmia del segon període. La febre tifòide 
queda establerta. 

La sang reparteix els bacils per tot el cos i 

així es trobeu en e~ moll dels ossos, en la mè

dula espinal, eu la melsa, eu el fetge, en els 

ronyons i, com ja hem dit, en els ganglis del 

mesenteri. Eu la primera setmana, s'hi trobeu 

a la sang en major quantitat, ja que les hemo

cultures soleu ésser positives eu un roo per 

roo dels cassos . En la segona setmana sola

ment són positives en un 58 per roo i en la ter

cera en un 40 per roo. Durant la convalescèn

cia encara s'hi troben bacils algunes vegades 

i això fa pensar que provenen dels òrgues on 

s'han pogut reproduir, o sigui en el moll dels 

ossos, melsa o ganglis del mesenteri. 
Quan la malaltia declina, el nombre de ba

cils de la sang va disminuint, fins a desapa

rèixer del tot quan la temperatura arriba ,a la 

normalitat. Una recidiva és indicadora d'una 

reinvasió pels bacils, seguida de llur mort i 

destrucció i arn.P la corresponent lliberació 

d'endotoxines, que produeixen un nou esclat 

de febre. 
No és; doncs, la febre tifòide una veritable 

septicèmia, sinó una infecció del te1xit linfòide 

acompanyada per w1a bacterièmia secundària. 

Eliminaci6 del bacils tijosos. 

Des de la sang són expellits els bacils a l'ex

terior, pels conductes biliars i per la bufeta 

del fel que els vessen al budell duodè, on es 

barregen amb els excrements. També passen 

des dels ronyons a la bufeta de l'orina, pro

duint la bacteriúria i la consegüent sortida de 

bacils per l'orina a l'exterior, que és tan o més 

perillosa que la dels excrements. 
· Que l'eliminació per la bilis, procedeix de la · 

sang i no d'una emigració de bacils des dels 

budells a la bufeta del fel, ho demostra l'expe

riment que feren Forster i Kaiser, els quals 

injectaren cultures de bacils per la via venosa 

i tot seguit els trobaren en la bilis, sense que 

aquesta troballa fallés en cap dels molts expe-
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riments que relJetiren. Això explica el que hi 
hagin constantment tan gran quantitat de ba
cil en el duodè dels malalts. 

Les necrosis intestinals produïdes per la in
filtració dels folícols i de les plaques de Peyer 
en el moment de la lisis dels bacils, afeigeixen 
també molts microbis a les dejeccions, quan es 
desprenen les crostes de les esmentades ulce
racions, durant la tercera ~etmana de la ma
laltia. 

En una tercera part dels casos de tifus ab
dominal, són eliminats per l'orina, cap allà al 
vinté dia de la malaltía, i encara més enda
vant, quantitats enormes de bacils. Jo vaig ob
servar-ne Ull cas molt notable d'eliminació sen
se cap manifestació patològica per part de l'a
parti] orinari, en un malalt que estava trac
tant a l'any rgro. L'orina era molt tèrbola i 
l'enterboliment era degut a la presència dels 
microbis exclusivament, i aquesta bacteriúria 
esdevingué vers el dia vint-i-cinquè de la ma
laltia. El malalt es salvà. ' 'obstant, algunes 
vegades les bacteriúries van· acompanyades 
d'albúmina i de pus i s'observen totes les 
gradacions de cistitis i ' nefritis. 

Sempre que en el curs de la tifòide esdeve
nen pneumonies o bronquitis, es troben els ba
cils tifosos en les e:xpectoracions, associats ge
neralment a pneumococs, i també s'ha pogut 
comprovar llur presència en les exudacions 
pleurítiques post-tifoses, tant en les purulen
tes com en les seroses. 

Latència i localització dels bacils. 

També pot romandre el bacil d'Eberth en 
estat de latència, durant molt de temps, en 
l'organisme humà i ésser causa algunes vega
eles cl'abscesos post-tifo os, que es localitzen 
en el moll dels ossos, en el periosti, en les me
ninges, en els testícols, en l'epidídim, en els 
ovaris, en el tiroide, i també en les fibres 
musculars i en el teixit celular subcutani. 

Portado1·s crònics de bacils. 

La durada de la incubació de la febre tifòi
de és de rs a 20 dies, per terme mig, i la con
tag iositat de les excrecions perdura ·mentres 
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el malalt expelleix bacils. Aquesta eliminació 
sol començar en eis darrers dies del període 
d'incubació, dura tota la malaltia i la conva
lescència i s'allarga per regla general, unes 8 
o ro setmanes després que el malalt està gua
rit; però algunes vegades els bacil continuen 
sortint durant mesos i fins anys. 

Aquests individus que al cap de deu setma
nes, a comptar des del començament de la ma
laltia, continueu eliminant bacils tifosos en 
els excrements, se'ls coneix amo el nom de 
portadors crònics de bacils i també amb el de 
sembradors permanents de bacils. En aquests 
casos les observacions dels que han estudiat la 
malaltia han coincidit en que els bacils prove
.nen de la bufeta def fel, en quina mucosa, al
terada per l'inflamació, s'hi fan nius de bac
tèries. Amb ig~als denominacions són deter
minats aquells que segueixen expellint-los per 
l'orina després del temps aban dit. Sembla 
que aqueixa bacteriúria tifosa és deguda a la 
formació de nius de bacils en el parènquima 
dels ronyons en el pe~íode més greu de la ma
laltia, amb la corresponent inflamació o infart 
i que els bacils, nascuts i criats en dits nius, 
s'eliminen per l'orina, en part, durant el pe
ríode final de la malaltia; en part, en la con
valescència, i en part, després; això és, fin 
que el procés inflamatori dels ronyons s'ha 
guarit. 

També hi han individus sans que, per haver 
estat en relació amb malalts de febre tifòide, 
han resultat amb germens ti osos en llurs de
jeccions. Aquesta treballa és d'origen alemany 
puix que són alemanys els .autors que en par
len. Els anomenen' po1·tadors de bacils. Hil
genuann VQ. trobarne sis de tifosos i dos de pa
ratifosos entre els individus que cuidaven per
sones que acabaven d'estar malaltes. Els sis 
primer eren dones i també ho era una de les 
altres i tots plegats ocasionaren vint-i-sis no
ves infeccions. 

En un manicomi, també a Alemanya, es 
produireu infeccions per causa d'haver sigut 
encarregat l'amaniment d'unes llegums a una 
dona imbècil, que després es va descobrir que 
era portadora de bacils. Altra eliminadora per
manent de bacils va infectar a quinze persones 
en total, durant dotze anys, ocorreguent un 
non cas d'infecció cada vegada que entra,,a a 
servir un nou criat a la casa on elfa estava. 
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Fins al present han resultat dificultosos 
· quants esforços s'han fet per a guarir i fer ino

fensius els portadors de bacils mitjançant re
meis, i també ha fracassat l'esperança d'acon
seguir el.mateix resultat amb l'operació d'ex
tirpar-los-hi· la bufeta del fel. En dos d'aquests 
casos, acuradament inspeccionats, no ba sigut 
posible estroncar la sortida de bacils amb la 
bilis, i això és degut a què, ademés d'haver
hi nius de bacils a la bufeta, també proliferen, 
aquests, en els conductes i en els capillars bi
liarü~. 

La vacunació preventiva contra la febre ti
fòide no ha donat resultat ~er a fer inofen
sins els portadors de bacil , per no haver-se 
generalitzat el seu ús per a protegir a les per
sones amenaçades per ells. 

Com es ¿ransmet l'infecci6 

De tot lo que acabem de manifestar, resul
ta: que el bacil d'Eberth es troba en les ma
tèries fecals des del començament de la ma
laltia i algunes vegades ja pot ésser isolat 
d'elles en els darrers dies del període d'incu
bació; gue segueix present en els excrements 
durant tota la malaltia i encara hi és en els 

_elies de la convalescència; que en el dos o 
el tres per cent dels casos resta, encara, en 
les dejeccions dels portadors de bacils i que, 
també es pot isolar de les orines de la major 
part dels malalts, després de la segona setma
na de la malaltia. S'ofereixen, doncs, multi
plicitat d'ocasions per a la propagació del ba
cil d'Eberth i això esplica que el tifus abdo
minal estigui escampat per tot el món. L'ho
me malalt es a l'hora dipò it i font del virus 
tifòdic; és perülós tocar-lo i també ho és el 
tocar les robes o els objectes que amb ell ba
gin tingut contacte. Els bacils tifosos, que 
expeUeix per tots els seus eumunctoris, po
den establir relacio amb el món extern, si no 
es prenen les precaucions convenients, en 
quin cas infectaran els aliments familiars i 
també 1)Qdran limpurificar-se els que hagin 
d'ésser objecte de comerç, com la llet, el pa, 
la pastisseria, i les begudes i aliments de to
tes menes ; i si els excrement o le orines 
d'algun malalt, d'algun convalescent o d'al
.!;un portador de bacils han caigut en un curs 
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d'aigua o en llurs prox:1m1tats poden infec
tar-se les fonts i ocasionar grans estralls en les 
poblacions, que repetiran els casos en eterna 
perd u ran ça. 

En la manera d'arribar l'infecció a l'home 
dues modalitats són possibles : 

Primer. La transmissió d'una persona a 
l'altra, que comprèn la infecció per contacte 
i s'anomena contagi directe. 

Segon. La transmissió per un element que 
signi necessari a diferents individus i que l'u
tilitzin simultàneament. S'anomena contagi in
directe. 

Infecci6 per contagi directe 

Havem manifestat que cap a les darreries 
del període d'incubació ja es troben bacils en 
els excrements, lo qual vol dir que el malalt 
de tifus abdominal és ja infecciós abans de 
que es presentin les primeres manifestacions 
de la malaltia. La infinitat de casos de tifus 
abdominal que es registren entre el personal 
dels hospitals i de les clíniques, demostra 
quanta és la frecuència de les infeccions per 
el contacte dels metges, dels interns i dels in-

. fenners d'ambdós sexes amb els malalts, i si 
el perill és tant imminent per als que tenen 
el deure de coneixe'l i que malgrat això, al
gunes vegades paguen amb llur vida l'haver 
negligit el purificar-se les mans, què no serà 
per als que, com el familiars dels malalts, l'ig
noren, quan el tractament es fa en llurs do
micilis? En tots els casos l'actuació de l'hi
gienista, per a què puga tenir eficiència, ha 
d'ésser ajudada del metge exercitant qui, de
més de passar el corresponent avís a l'O ficína 
sa1tilciria, deu sentir-se higienista, es a dir, 
preventor de contagis, i per lo mateix, deu do
nar-els-hi ensenyament d'Higiene pr~ctica als 
familiars dels malalts, que són els més expo- ' 
sats al contagi per caus~, gairebé sempre, de 
l'ignorància del perill que'ls volta. 

Els bacils tifosos embruten, moltes vega
des, les mans dels familiars dels malalts o 
d'altres persones que'ls cuiden i així poden 
arribar a la boca de les persones sanes di
rectament, o per l'intermig dels aliments. 
També s'ha pogut fer l'infecció de les perso
nes sanes per medi dels objectes que habi-
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lualmeut utilitzen els malalts, doncs s'ha 
comprovat experimentalment que els badils 
conserven llur virulència durant moll de 
temps en tota mena d'objectes. 

La noció del contagi interhumà és filla de 
l'observació que demostra l'absència absoluta 
d'intermediaris entre el subjecte contaminador 

i el subjecte contaminat. Els casos es presen
ten regularment al voltant de cada malalt alli
tat entre les persones que l'han de cuidar, i 

aquest contagi immediat s'explica sobrada
ment per la cura íntima que reclamen els ma
lalts per a fer llurs necessitats corporals, qui
na freqüència multiplica el perill. També són 
perilloses les mudes de draps i de llençols, el 

portar-los del llit al bany, el netejar-los-hi la 
boca i les dents, que permet també el contac
te dels dits de la infermera amb els bacils sor
tits per la cavitat bucal. 'l'ota aquesta cura po
drà donar motiu a la dispersió del virus sortit 
del dipòsit generador que és el malalt, sobre

tot quan no és destruït totseguit rper la desin
fecció o quan les persones cridades a cuidar-lo 
són negligents en penclre les precaucions de 
netedat indispensable per a evitar-se el con
tagi. 

Per això el professor H. Vincent ha pogut . 
dir amb raó que les mans brutes del personal 
cuidaclor són, ben mirat, els òrgues receptors · 

els agents transmisors del bacil tifós. Elles són 
les que-tacades per partícules de dejeccions 
o gotetes d'orines dels malalts, per vomits, ,per 
expectoracions, etc., etc., i no rentades-por

ten a la boca l'element infecciós. 

La demostració experimental d'aquesta me
na de contagi és d'una brillantor rapant si es 
posa, l'ex¡perimentador, en les condicions més 
semblants a la realitat dels contagis naturals, 

o sigui tacant-se la polpa del elit índex amb 
una partícula de dejeccions fresques, quina 
quantitat sigui, aproximadament, la d'un mil
lígram, i es frega de seguida la polpa del dit 
esmentat amb la del polze com si, havent-se'l 

sentit lleugerament humitejat, el volgués ei
xugar i de seguida el passa per sobre d'una 
plaça de Petri amb gelatina, ben seca. 

El resultat cl'aqtteixa sembra és un abun
dant esplet de colònies del bacil cl'Eberth. 
Això confirma, d'una manera plena, el perill 
que comporta l'embrutar-se les mans amb el 

REVISTA !DELS S:B)RVl.US SANITAIRTS 

virus tifòclic ·i demostra abastament el paper 
que les mans bn~tes representeu en la ;propa
gació directa , això és, interhumana de la fe
bre tifòide. 

També 11oden importar el material infec
ciós en llurs famílie els nois per causa de 
contaminacions fetes a l'escola o eu jocs en 

comú amb altres nois. En la població rural 
s'endinza freqüentment a les cases el material 
infecciós amb el calçat, perquè la manera po~ 
cuidadosa que sol tenir un determinat sector 
cle la gent rural respecte a fer les necessitats 
corporals, és causa d'una exten a propagació 

de baèils tifosos en els estables, en els patis i 
en els carrers, i també ajuden. a difondre el 
material virulent les comunes brutes . 

Altres vegades a l'ignorància del perill s'hi 
ha d'afegir la falta de lo més indispensable 

per a l'esguard del malalt, el seu tractament 
i la seva alimentació. Malalts així s'haurien 
d'hospitalitzar. D'aquí neix la necessitat de 
posseir el nombre necessari de llits correspo

nents als malalts pobres de cada poblaèió en 
hospitals generals o comarcals i per això els 
nosocomis per a tifòdics advenen elements de 
lluita contra la febre tifòicle. 

1 La falta d'aigua viva és altre motiu ·de con
tagi directe de l' infecció tifòdica, doncs ma
lament podrà pur:ficar-se les iuans després 
d'haver cuidat un malalt aquell que no tin
gui aigua a la casa. En aquest <:as o no es 

r~utarà o, si en la casa hi ha un pou, utilit
zarà aquesta aigua i ja sabem quan impura 
és l'aigua dels pous familiars cle Barcelona. 
L'aigua d'aquests pous és utilitzada per a tots 
els menesters domè tics excepte la beguda, 
en la major part de les habitacions que no la 
beuen viva, i això pot ésser altra causa de 

contagi directe de la febre tifòide . D'aquí la 
necessitat d'obligar a tots els propietaris de 
Barcelona a que clotin llurs finques de la quan
titat d'aigua que disposen les Ordinacions 
municipals i el Reglament cle Sanitat. 

No hi ha dubte que l'home portador de ba
cils és la font principal per on el material in
fecciós arriba al món exterior. Si fós possible 
reconéixer de se¡?;uicla cada cas de tifus abdo

minal i se'l pogués fer inofensm com a tal font 
cle febre tifòicle, molt aviat podria considerar
se extingida aquesta malaltia. 
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f nfecci6 per contagi indirecte 

La causa primordial dels contagis indirec
les són les aigües de beguda que vehiculen el 
bacil d'Eberth. Aquesta classe de contagis es 
carateritzen per llurs explosions sobtades, les 
que, exposades gràficament, determinen cur
ves d'ascensions molt escarpades; i també és 
escarpat el seu descens quan els germens nom
brosos han desaparescut de l'aigua. Quan la 
contaminació ha ocorregut en una presa cen
tral, els casos es distribueixen regularment 
per totes les barriades i per totes les exten
sions proveïdes per dita presa central, men
tre que en les infeccions per contacte poden 
fer-se focus epidèmics diferents i separats un 
de l'altre. En aquests casos si es fa una in
vestigació acurada per persona experta que 
senti desig de trobar la veritat, es poden tro
bar els fils que condueixen d'un cas a l'altre 
i ai:¡,_-í se pot teixir una xarxa que'ls uneixi 
a tots ; per això és necessari que l'in~estiga
clor estigui clotat d'tm cert sentit detectivesc, 
quin sentit pocs funcionaris de la sanitat te
nen. 

Són exemple de grans epidèmies tifòcliques, 
ocasionades per l'aigua, que han esdevingut 
clàssiques, la de Barcelona de 1914, de trista 
recordança, car ocasionà r877 defuncions. 

També ho és la de Gelsenkirchen (figma I), 
qne esmenten els autors alemanys. Com epi
dèmies, també d'origen hídric, però localitza
des a una petita part de la població, recordem 
la que ocorregué a Barcêlona en l'any I9I9 
amb motiu d'haver-se infectat la mina de 
l\Iontanya, quines galeries d'absorció, que 
són a Vallcarca, havien estat contaminades 
per uns pous negres de llur proximitat; i al
tra epidèmia ocorreguda l'any I922 en la part 
de població servida per la mina de Pedralbes, 
que té les deus a Sant Gervasi, per haver-se 
vessat en ella les matèries fecals d'una casa 
per sota de la que passa dita mina. Quan els 
tècnics de l'Institut d'Higiene inspeccionaren 
la mina varen quedar sorpresos de veurer su
rar sobre les aigües els excrements en llurs for
mes clàssiques (I). La núna fou tancada, no 

(r} :>r. Yangüela. La fiebre tifoidea en Barcelona 
duran te los últimos ai'io (1923-1930). cdR.evista de los 
Servicios Sanilarios y IDemogra:ficos Municipales de 
Barcelona», núm. ¡. 

REVISTA !DELS SEIR VElS SANITAJRIS 

va servir-se més aigua i les invasions cessaren 
sobtadament. . 

Gairebé la totalitat de les núnes de la serra
lada que tanca el pla des del coll de Montca
da fins al de Finestrelles i també les d'Horta 
i les de Montjuïc porten l'aigua pollucionada 
per excrements humans, per què l'home al 
bastir les seves habitacions a les muntanyes 
els ha deixat sobre la terra i després les pln
jes els han disolt i els han endintzat vers les 
galeries d'absorció. 

Jo he vist a Horta un lloc on hi han uns sa
faretxos en els que unes bugad~res renten ro
ba de Barcelona; i al costat mateix dels safa .. 
retxos hi ha un pou del que n'extreuen l'ai
o·ua amb galledes i l'aigua bruta és llençada 
desprts en la terra del voltant del pon i aquest 
pou forma part de la mina d'Horta que té un 
caudal diari de 200 metr~s cúbics, que es re
parteix a Barcelona. Aquesta 111ina va tenir 
d'estar tancada dmant molt de temps per ha-

. ver comprovat que estava infectada el Labo-
ratori Municipal. · 

Les dificultats de fer desaparèixer els safa
retxos, quin propietari té dret al pou i a l'ai
gua de la mina que passa per el pou, ban si
gut solventades per l'ach1al president dels pro
pietaris de la mina, instaJ.lant en ella un dis
positiu per :a esterilitzar l'aigua· amb el clor i 
avui podeu usar de nou l'aigua sense perill els 
accionistes. Cal dir, per a exemple d'alh·es 
1 residents de mines que no fan res en bé de 
la salut dels seus consocis, que el president de 
la Mina d'Horta és el doctor D. Lluís Llagos
tera, pron conegut i estimat per les seves e;x
celses qualitat de bo'n barceloní i de metge in
telligent. 

Altra mina, també a Horta, que ha tingut 
d'ésser tancada es la de can Travy, per què 
dels anàlisis fets en el Laboratori Municipal 
ha resultat infectada per unes aigües residual:; 
que un propietari condueix als seus camps, so
ta dels que lú han les galeries d'absorció de 
dita mina, que són tres. Aquest propietari, per 
a aprofitar dita aigua, rica en matèria orgàni
ca, ha fet la despesa que representa la cons
trucció d'una canonada de ferro de set centí
metres de diàmetre interior i una llargada de 
250 metres, per a conduir a un dipòsit aques
tes aigües residuals, que són les que la Funda 
ció Albà llença al torrent de can Marcet. 

' 
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En el mes d'agost darrer l'Institut Munici
pal d'Higiene va tenir de advertir als barcelo
nins, per medi dels diaris, que no beguessin 
aigües de la Serralada del Tibidabo perquè 
s'havien infectat les mines i especialment la 
Font d'en Cauet. I és perquè les cases que es
tau muntanya amunt, en quan tenen plens els 
pous negres els fan búidar en sots que caven 
en la terra. Les pluges després es cuiden de 
conduir els bacils ·a les fonts, propagant les 
malalties budelliques. 

Per causa de la semblança que tenen la 
febre tifòide i el còlera morbo assiàtic, en la 
manera de propagar-se tant en els casos de 
contagi directe com en el indirecte, indicarem 
còm pogueren començar algunes epidèmies de 
còlera, tenint en compte sempre, que aquest, 
és un treball de divulgació destinat principal
ment a la illustració dels que no estan iniciats 
en ciències mèdiques. 

Es exemple de grans epidèmies degudes a 
contagi indirecte per causa de l'aigua, la de 
còlera morbo assiàtic d'Hamburg, ocorreguda 
en l'any r8g2. En aquesta epidèmia es senya
len quatre dies en què les invasions foren més 
de noucentes, en dos dies passaren d'un miler 
i el dia vint-i-set d'agost arribaren a la quan
titat de mil vint-i-cinc, que fou la que formà 
el pic més alt de l'escarpa representada eu la 
figura núm. 2. La màxima de les defuncions 
fou senyalada per la quantitat de cinc-centes 
seixanta el dia tres de setembre. 

Aquesta epidèmia fou pràcticament demos
trativa d'aqueixa mena d'explosions que ca
racteritzen aquests flagells d'origen hídric. El 
còlera va presentar-se primerament entre els 
treballadors del port d'Hamburg, que, tal vol
ta, foren infectats per emigrants russos o per 
l'aigua del port conta1ninada pel còlera. Però 
després va ocórrer sobtadament com una mena 
d'explosió, fins al punt de què en un dia van 
haver-hi més d'un miler de casos de còlera. 
Posteriors investigacions demostraren que el 
camp invadit per l' epidèmia es trobava en es
treta relació amb la distribució d'aigües de l'a· 
qüeducte d'Hamburg. En el terme de la ciutat 
d' Altoua, que gairebé continua .amb el d'Ham
burg, fins al punt de que hi han carrers en els 
que una .acera pertany a Hamburg i l'altra a 
Altona, tal com e~en abans Barcelona i Grà
cia separades uo més que pel carrer de Proven-

REVISTA iDELS SFJR:VEIS SANITAIRlS 

ça, solament hi hagueren alguns casos (fig. 3). 
Aquesta sorprenent circtmstància no pot ex
plicar-se per la diversitat eu les condicions de 
la terra o de l'aire, sinó que correspon única 
i exclusivament a que Altona té un abastiment 
d'aigües especial. Els casos ocorreguts a Al
tona es prèsentareu per haver-se infectat els 
malalts eu el territori hamburguès, presentant
se després eu la mateixa Altona altres casos 
eu què l'infecció va fer-se per contacte directe. 
L'aqüeducte d'Hamburg prenia l'aigua, en 
aquell temps, u~a mica més amunt de la ciu
tat, mitjançant el canal de l'Elba, i sense fil-

. trar, la conduï.a a la xarxa de distribució per a 
l'abastiment. Per medi d'assajos amb objecte 
surants va poguer-se determinar que a conse
qüència del tràngol que s'havia notat, per du~s 
vegades, eu els dies anteriors, podia produir
se un retorn de l'aigua del port fins al lloc ou 
l'aqüeducte prenia ·l'aigua quan bufaven vents 
favorables. Si l'infecció de l'aqüeducte va fer
se d'aquesta 1Ílanera, perfectament explicable, 
o si les aigües de l'Elba foren c.ontaminades 
en els voltants de l'esmentat lloc per mariners 
tal volta infectats, que portaven aigües amunt 
del riu llurs embarcacions, es qüestió que està 
per escatir. 

Com tipus d'epidèmia de cò).e~a ocasionada 
per contacte directe devem citar la dr l'suy 
r885, de Barcelona. Va començar per tma do
na, de 55 anys, que vivia en la casa senyaL.da 
amb el número 54, del carrer Cruz de los Cm
teros, el día 2 de juny. Aquesta dona havifl 
arrivat de Btujassot, d'ou s'havia escapat ·bur
lant e.l cordó sanitari. Els primers casos recai
gueren tots en individus fugitius del Regne 
de València, ou l'epidèmia estava ocasionant 
estralls. Des¡ rés vingué el contagi de persona a 
persona que arribà a ocasionar 2 ·593 invasions 
de les que resultareu 1384 defuncions fins al 
dia 24 d'och1bre, eu que va haver-hi la darre
ra invasió. La lJroporció de les defuncions amb 
relació a les invasions fou de 55'35 per cent. 

PeF haver sigut causades solament per ei 
contagi directe foren moltes les invasions; pe
rò havem de considerar que eu aquella època 
molts metges es resistien en acceptar les noves 
idees sobre etiologia, que en tant poc temps 
trasbalsaren la Medicina, i per lo tant no po
dien explicar-li al poble ni als familiars dels 
malalts de quina cosa s'havien de guardar per 
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a no contagiar-se. Barcelona tingué la sort de 
que no se l'hi contaminés cap manantial dels 
seus grans abastiments d'aigües; de lo con
trari, els estralls haurien sigut espantosa~. 

Com a demostració dels · que poden oca
sionar els portadors de bacils tifòo-ens o co
lerígens, esmentem una epidèmia colèrica oco
rreguda en la vila de Vendrell en l'any 19II, 
per causa d'un escampador de germens, con
trabandista d'ofici que havent desembarcat 
amb altres, en la platja de dita vila, va poHu
cionar les aigües de l'abastiment al endinzar
se per les terres d'aquella encontrada. Es tan
caren els abastiments, va servir-se aigua pota
bilitzada i l'epidèmia s'extingí. 

Continuant l'estudi de les causes que poden 
ocasionar contagis indirectes, hem de dir que 
després de l'aigua segueix com aliment més 
perillós la llet quan ha sigut pollucionada per 
el bacil el 'Eberth per les mans brutes del mu
nyidor, per descuit dels que havien ·de rentar 
els receptacles o per la cobdícia del venedor 
que l'ha batejada amb aigua infectada amb ger
mens tifògens o oolerígens. Eu les infeccions 
d'origen hídric que fins ara havem estudiat, 
l'aigua és, senzillament, el medi que vehicula 
o transporta el bacil que no es reprodueix en 
ella ; en canvi, la llet és un exce11ent soport 
clotat d'òptimes condicions alimentícies per a 
que hi puguin nèixer, crèixer i fructificar els 
germens esmentats. Aquesta circumstància ha 
sigut la que, en moltes ocasions, ha estat la 
causa de que s'hagin format gr-ans taques epi
dèmiques de febre tifòicle com la que en l'any 
1873 va fer enmalaltir els individus de soo fa
mílies en la ciutat anglesa de Crosshill. Per 
causa d'haver sigut rentats amb aigua pollu
cionada amb el bacil d'Eberth uns pots que 
s'ompliren després amb llet pastenritzàda va 
haver-hi, a l'any 1926, una epidèmia, molt in
tensa, de febre tifòide a la capital de Norue
ga, quina epidèmia va descriure el professor 
veterinari senyor Danés en la sessió celebrada 
el 27 de maig de 1927 per la Acadèmia d'Hi
giene de Catalunya. 

En la literatura médica s'hi troben descritec; 
epidèmies d'origen lacti quin territori de dis
tribució correspon exactament als llocs de ven
da a la menuda, proveïts amb llet provinent 
d'un estable central i en els que buscant ben 
buscada la causa determinant de la polluci6 
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s'ha trobat un eliminador permanent de bacils 
tifosos entre el personal. Aquest fet enforteix 
i fa simpàtica llit disr osició governativa que 
obliga als ip.spectors municipals de sanitat a 
examinar periòdicament tot el personal de les 
vaqueries i també el de les botigues que reve
nen la llet, per a investigar si n'hi ha algun 
que estigui infectat per germens del grupo bu
dellic, en quin cas deu ésser hospitalitzat i per 
a assabentar-se, aclerriés, de si entre elit per
sonal hi ha hagut algun individu que hagi so
fert el tifus abdominal per a no consentir que 
continuï en la vaqueria, ni en la lleteria, fins 
a tenir la segnretat de què no és escampador 
de bacils per e.ls excrements, ni per l'o1ina. 
La llei ês sàvia, però no es cotÍÍpleix estricta
ment per causes molt complexes, quin lloc 
d'esbrinar-les no és aquest; però que hauran 
d'ésser retnogucles i resoltes per la Generalitat 
de Catalunya, tota vegada que en el Consell 
tècnic de Sanitat, què s'acaba de crear, hi ha 
qui les coneix a fons. 

Per aquesta fa)ta de control sanitari dels 
subjectes, homes i dones, que manipulen la 
llet, per l'ignorància, que engendra deixadesa, 
de la necessitat d'esterilitzar i vigilar els 
atuells, que no deuen deixar-se abandonats en 
111Íg de les carreteres, sobre tot quan són plens, 
p~ la cobdícia d'alguns comerciants que b 
porquegen per a treure'n més profit i per les 
dificultats d'una rigòrosa inspecció i conse
qüent anàlisi podem ben creure que deu ha
ver-hi en el Cel algun sant que prega constant
ment a .Déu Nostre Senyor q11e'ns lliuri de 
l'infecció per la llet, doncs no pot explicar-se 
de cap més manera el que aquí, on se'n consu
meixen tants milers de litres cada dia, proce
dents de les vaqueries de dins de la ciutat ; 
dels pobles de Catalunya, no haguem tingnt 
de plorar cap gran desgràcia ocasionada per 
la infecció eberthiana d'aquest aliment insubs
tituïble. 

Poden ésser també causes de contagi indi
recte, la mantega i el formatge quan procedei
xen de llets pollucionades per el bacil d'E
berth, ja que la centrifugació ha d'ajudar a 
què' els bacils es barregin amb la grassa i d'a
quí una mantega infectada, 

La llet fresca, i la prestua, que com cosa 
viva que és, no deu sotmetre's a temperatu
res superiors a 40° centígrads, són els elements 
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primordials de la fabricació del formatge, per 
lo que la major part dels germens que contin
gui la llet quedaran presoners del mató, que 
després d'espremut serà el for

1
matge. D'aquí, 

clones, la necessitat de que la fabricació sigui 
feta amb llets d'indiscutible puresa. 

Altra causa de possible propagació del tifus 
abdominal són els vegetals frescos, o siguin 
les verdures de les hortes i les fruites que'.; 
mengin sense coure . Les verdures que servei
xen per a fer amanides solen ésser regades amb 
aigües pollucionades amb dejeccions humanes, 
per lo que no solament poden contagiar la fe
bre tifòide, sinó altres malalties budelliques 
molt greus per causa dels ous de tènies i d'al

tres I aràsits que contenen; però tenint en 
compte el . desig insuperable que de vegades 
pot sentir algnna persona de menjar-se-les 
crues, aconsellem que, després de ben renta
des, les deixi en remull amb aigna potablè 
aclicionada de lleixiu de clor a la proporció 
de deu centímetres cúbics o siguin 200 gotes 
grosses de bon lleixiu per cada litre d'aigua 
que posi en l'atuell, durant una hora. Després. 
de beu escorregudes i de passar-hi moltes ve
gades aigua pura fins que no s'hi senti l'olor 
ni s'hi trobi el gust del clor, es poden menjar 
sense cap perill. Lo mateix deu fer-se amb les 
maduixes, els macluixons i les cireres i demés 
fruites que no es puguin pelar, quines per ha
ver sigut cu!Jides per treballadors de la terra, 
poc cuidaclosos, en general, de tenir netes les 
mans, poden haver-les pol-lucionat. 

E l marisc que hagi estat recriat en aigües 
poll ucionades per les residuals de les clave
gueres, és, tamoé, causa de contagi indirecte 
de la febre tifòide que, en aquest cas, sol de
butar amb síntomes d'Jüperinto>.:icació agud-a. 
A l'ús del marisc cru l'hi correspon, segura
ment, la paternitat de certs casos de tifus ab
dominal de dubtosa procedència, que sol ha
ver-hi en cintats dotades amb aigua d'indis
cutible puresa. S'ha d'aconsellar: clones, qnl:" 

no es mengi marisc cru, a menys de tenir 1;; 
seguretat de que procedeix, directament, d'ai
gües netes, com el que arriba de les Balears, i 
especialment les escopinyes. En les nostres 
costes hi viuen els musclos, les petxines i els 
cargols de la mar i tam bé s'hi crien bé les os
tres, o al menys s'hi criaven fa mig segle, caT, 
quan jo era noi, n'hi havia un banc, de blau-
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ques, al davant de Sant Pol de Mar, que des
traçaren amb llurs arreus les parelles del Bou. 

Altra causa de contagi indirecte es l'ús d'ob
jectes de cuina i de' menjador rentats amb ai
gües de pous que en algunes cases es sol uti
litzar quan no en tenen de millor. Se sap, ja 
fa anys, que no es pot tenir confiança amb di
tes aigües, sobretot a Barcelona on gairebé tots 
els pous estan, pollucionats per els germens 
procedents el 'un subsol infectat. Aquest és 
un poderós motiu per a seguir clamant en fa
vor de la necessitat, cada dia més perentòria, 
de que totes les habitacions siguin clotades -amb 
caudal d'aigua viva suficient i bona. 
· Les mosques, que amb tant d'anhel posen 
els seus ous en els excrements i en tota mena 
de substàncies alterades, constitueixen un Ül

agotable medi de transport del bacil d'Eberth 
als aliments mal protegits i d'aquesta manen 
són causa indirecta de contagis, no solament 
del tifus abdominal, sinó també d'altres malal
ties greus. Es indispensable exercir una vigi
làl;lcia constant sobre els aliments en les bo
tigues i en les places o mercats per part de la 
polida sanitària, per a aconsellar llur protec
ció sota de vidres. o sota de glaces i denU11ciar 
als contraventors per a què siquin degudament 
punits. Convé que sigui mantinguda la guerra 
contra les mosques, per a privar que puguin 
pondre, clones, una sola femella que solament 
faci quatre postes de 120 ous cada .posta, dec; 
dels primers di{!s del mes d'abril pot tenir, al 

final del mes de setembre, una descendènci!l 
de 5-5981720.ooo individus. Aquesta quantitat 
semblarà exagerada; peró hi ha un autor, que 
és Roubaud, que ha dedicat part de la seva 
vida a l'estudi de la vida del gènere mosc:.1, 
que afi"nna que una sola femella de mosca do
mèstica que hagi fet una sola posta, de ceut 
ous, el dia primer de maig, pot clonar una cles
cendéncia, en cinc mesos, de quatre mil iri
l/ons d'individus. Ai:J.;ò és una veritable quan
titat astronòmica formada per un quatre i vint

i -un zeros. 

4.ooo3ooo.ooo2ooo.ooo1ooo.ooo de mosques 

ltra això, no oblidem una de les causes 
més perilloses de contaminació de les pf!rsones 
i dels aliments. Ens referim als portadors i 

~ sembradors de germens, tant als que ban estat 
malalts com als que no han sofert la febre ti
fòide. Aquests darrers són els més verillosos 
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perquè són ignorats, i solament tenim conei
xement de llur existència per els mals conside
rables que ocasionen. Aquests i els altres por
tadors són els que, amb freqüència solen pol
lucionar els cursos d'aig üa en el camp, si són 
descuidats en practicar les seves necessitats 
corporals ; ells, a vegades, infecten la llet en 
les pagesies i en les vaqueries, i si, per des
gràcia, es dediquen a confeccionar aliments 
(cuiners, pastissers, forners, etc.), solen cau
sar desgràcies irreparables. Tots aquests sem
bradors de bacils han d'ésser vigilats per 
agents discrets de la policia sanitària i, sola
ment quan resultin estèrils les seves dejeccions 
i les seves orines, després d'anàlisis fets periò
dicament, podrà deixar-se'ls circular llime
ment. 

P er a què l'infecció no puga ésser portada 
als camps i a les hortes amb els excrement.:; 
humans i resultar-ne infectades les aigües i les 
hortalisses, és d'absoluta necessitat que les de
jeccions i les orines siguin desinfectades a l'és
ser expeJ.licles, amb substàncies antisèptiques 
posades, previament, en els orinals, principal
ment amb lleixiu de. clor, i intensificar, enca
ra, la desinfecció amb salfumant. abans de llen
çar-les al sumider, car no més que d'aquesta 
manera podrem tenir la seg uretat de que no 
contenen el bacil cl'Eberth, viu. 

En la lluita contra el tifus abdominal hem 
de valdre'ns cle totes les armes : les principals 
són la vacunació, la desinfecció, l'isolament i, 
en determinats casos, l'hospitalització dels 
malalts. 

I so/amenl i P·reca.ucions. 

Després de la declaració del cas infecciós 
que, en compliment de la Llei, ha de fer el 
metge visitant a les autoritats sanitaries, que 
a Barcelona són representades per l'Institut 
I\lunici11al d'Higiene, el malalt deu ésser iso
lat en una habitació gran, que puga airejar-se 
quan convinga, i en la que no hi hagi més mo
bles que els estrictament necessaris: el llit, o 
millor dos per a poguer-lo mudar amb como
ditat, una tauleta de nit i altra taula. Si fos 
possible utilitzar -altra habitació contigua, amb 
¡porta de comunicació entre les dues, en la se
gona habitació és on denria posar-se la taula 
i totes les coses auxiliars. Els demés mobles, 
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els quadres, les cortines i les catifes, com que 
no hi sqn necessaris, se treuran. Tenint en 
compte que el contagi està en el malalt, aquest, 
serà netejat cada dia, de mans i cara, i del cos 
cada vegada que faci les seves necessitats . Les 
seves robes i les del seu llit seran mudades sem
pre que s'hagin tacat amb qualsevol produc.te 
excrementici i dipositades totseguit en un en
bell amb aigua adícionada de lleD..'iu de clor en 
la proporció d'una ampolla ordinària de llei
xiu per cada vint (20) lih-es d'aigua, procnrant 
tenir el cubell en un recó de la mateixa habi
tació del malalt o en la contigua de què havem 
fet esment, si fos possible disposar-ne. Els mo
cadors, els draps, les esponges i tot lo que ha
gí servit per al malalt deu anar al cubell; i a 
part, en un cossi petit, amb idèntica solució 
de lleixiu de clor, -o sigui, d'h~poclorit de sosa, 
s'hi submergiran els plats i les taces; però les 
culleres i demés objectes de metall s'enfonsa
rau en una solució de formol al deu per cent 
i s'hi podran deixar dues hores, sense perill 
de què s'alterin. Les robes, després de dues 
hores d'estada en el cubell, 'podran ésser ren
tades sense temença de què puguin ocasionar 
contagis. Ja havem elit abans lo que cal fer 
amb les excretes dels malalts. Havem d'afe
gir que serà necessari posseir alguns orinals 
amb el fi de què les dejeccions puguin estar 
dues hores, al menys, en contacte amb el llei
xiu de clor si són líquides i doble temps si fos
sin sòlides. 

La febre tifòide de contacte és 11talaltia de~ 

mans brutes. 

Cal que les persones que cuidin tifos-os es 
recordin d'aquest aforisme amb el fi d'ésser 
exagerats en la netedat de les mans i en el po
liment de les ungles, que hfluran de portar ta
llades a arran dels dits. El respall, el sabó i 
molta d'aigua per a rentar-les, i l'alcohol per 
a secarles i desinfectar-le~, seran els elements 
primordials, amb la muda de les pròpies rdbes, 
per a defensar-se del contagi. A Barcelona, 
l'Institut Municipal d'Higiene es . cuida de 
portar cubell i' lleixiu de cl-or a les cases dels 
tifosos i cle Tecollir, cada dia, les robes i tor
naries després de rentades, desinfectades, 
planxades i repasades; tot gratuïtament. 
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Vacunació pre~ventiva. 

El metge deu procedir després -a la vacuna
ció dels familiars i de totes les persones què ha
gin de tenir _relació amb el malalt. Avui ja no 
hi ha qui dubti del poder preventiu de les va·· 
curres; aquesta, la antitifòdica, té en favor seu 
molts milions de fets favorables i, si més no, 
els de la guerra mundial, en la que fou adop
tada per els exèrcits de totes les nacions amb 
result:;¡ts brillants, car de no haver existit ella, 
el tifus abdominal hauria fet més estralls que 
la metralla. 

Amb la vacunació tindran la seguretat, els 
metges exercitants, Çl.e què els casos indivi
duals no es transformaran en focus tifòdics, 
per lo que faran un gran bé a la pública salut 
no deixant d'utilitzar-la per a immunitz-ar als 
familiars del malalt i a les infermeres, obligant 
a aquestes a què es cobreixin el cav i el cos 
amb roba blanca i rent-able: que deuran deixar 
en la habitació contigua a la del malalt, quan 
hagin acabat la vetlla. 

La vacunació' antitifòdica és obligatòria da
vant de la Uei, sempre que les Autoritats sa
nitàries la creguin necessària per a aturar la 
difusió de la malaltia, i els metg-es deurien cou
tribuir a llur aplicació amb el seu consell, sem
pre respectat. 

La vacunació antitifòdica es practica de dues 
maneres: per injecció hipodèrmica i per inges
tió. La primera consisteix en rebre tres injec
cions de bacils morts, separades una d'altr:1 
per intervals de vuit (8) dies. La immunita~ 
que concedeix pot durar dos anys. 

L'altra consisteix en prendre per la boca en 
tres vegades, sepatades per intervals iguals, 
una cultura, convenienment preparada, de ba
cils tifosos morts. Resulta un procediment de 
molta comoditat car la vacuna s'ingereix ba
rrejada amb aigua ensucrada i, si es vol, aro
matitzada; però té l'inconvenient de conferir 
una immunització de curta durada : uu any. 
Però pot repetir-se tots els anys. 

La immunitat sol afeblir-se i arribar a des
aparèixer, en general, quan sobrevé una ma·· 
laltia intensament febril, en quin cas l'orga
nisme torna a trobar-se en estat de receptivi
tat per a infectar-se de notl. En aquest cas la 
vacunació s'ha de repetir ai).."Í que hagi acabat 
la convalescència de la malaltia intercurrent. 
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Cal tenir això en compte, perquè, algunes 
vegades, aqueixa desimmunització s'és atr;
buïda, injustament, a suposats defectes de les 
vacunes. 

Desinfecció. 

Altre factor de gran importància en la llui
ta contra el tifus abdominal és la destrucci¿ 
del virus eu les dejeccions, en les orines, eu 
les expectoracions, en el pus dels abscessos : 
en totes les excrecions del malalt. S'ha inten
tat fer-ho per incineració i fins Brechot ha 
construït un forn . domèstic ; per o aquest forn, 
que va molt bé per a destruir les escombraries 
sense gasto de combustible, no ha resultac 
pràctic per als productes abans dits per causa 
de les manipulacions prèvies que s'han de fer 
per a donar consistència sòlida a.les secrecions 
líquides i mig líquides, amb substàncies poro
ses, com serradures de fusta, que les absorbei
xin, car no deixa d'eutranyar un perill greu 
de contagi dita operació. 

Per' ara havem de recorre a la desinfecció qui
mica per medi dels hipoclorits de sosa i de calç 
molt concentrats, procurant posar-lo, prèvia
ment, en els recipieúts, no solament per a què 
el clor actuï totseguit, sinó també per a evitar 
que la alcalinitat, poc sensible al sortir del cos 
les matéries excrementícies, creixi amb el 
temps i el calor. Després d'aquesta primera 
desinfecció se n'haurà de fer una altra amb nn 
àèid mineral que ;podrà ésser el clorhídric, el 
sulfúric o el nítric, abans de llençar-les a la 
clavaguera. 

Es inútil intentar la desinfecció de la mes
quida per haver sigut sempre ilusoris els re
sultats d'aquesta pràctica en raó de llur gran 
massa, de la dificultat de poder fer una bona 
barreja del desinfectant amb les matèries fe
cals i de la seva putrefacció. Lo millor é~ fer 
de aparèixer aquests dipósits po ats entre el 
water i la claveguera, ja que no serveixen més 
que per entretenir, ~ense cap ventatge per a
l'Higiene, les matèries fecals. En la ciutat, 
ademés de conservar el virus tifòdic, el sulfhí
dric que se'n despren emmetzina l'aire, i en 
els pobles, ademés d'això, serveixen per a in
fectar les hortalisses que, menjades, després, 
per els habitants, fan perdurar eternament el 
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cicle de la febre tifòide. Cal /?r anar directa
ment a la cla'Veguera els excrements, sense di
jJòsils entrelenidors, de cap mena. 

.,.o cal reproduir la manera de desinfectar la 
roba dels malalts i la dels seus llits, perquè ja 
ho havem dit abans i però devem afegir que 
les publicacions de poc valor, com periòdics, 
diaris, que hagin llegit els pacients, deuran 
ésser cremades cada dia, i que les revistes, lli
bres i publicacions que estimin, els seran des
infectats d'una manera acu,rada i segma en eè:. 
Centres de desinfecció municipals. 

La correspondència que hagi d'e:>..'l)edir el ti 
fòclic s'haurà de desinfectar per el gas formal
dehid, que es farà desprendre del formol a 40° 
per medi del calor en una estufa ad hoc o de
manant el concurs de la Desinfecció Municipal 
que ho farà bé, de pressa i gratuïtament. · 

No s'escombrarà la cambra dd malalt ui cap 
habitació, per a evitar que els bacils tifoso;:; 
que haguessin pogut caure sobre del rajols, 
voleiant en la pols aixecada per les escombres, 
puguin posar-se sobre dels aliments, sinó que 
s'aspirarà amb aspiradors mecànics, si n'hi 
haguessin a la casa; però sempre es ftegan\ 
l'enrajolat amb' baietes empapades amb lleU..'iu 
de clor a raó d'una ampolla per vint d'aigua. 
La pols recollida en les bosses dels aspiradors 
serà cremada en els forns inodors de les Esta
cio.ns Municipals de desinfecció amb la bossa 
i tot. 

Per dues vegades a la setmana serà practicl
da una desinfecció del sostre i parets de la cam
bra o cambres del malalt i també dels objectes 
que contingui o continguin per medi d'un.~ 

polverització molt fina de solució de sublimat 
corrosiu a l'I per rooo, practicada .amb pulve
ritzadors manuals . 

Havem de recordarli al personal d'infermers 
d'ambdós s~xes, l'obligació que té de no cli;:;
treure de la seva cura la neteja de les seves 
mans després de cada contacte amb el malal~. 
Els que tinguin de clonar bany posaran gran 
cura en què les seves robes no es mullin, es ren
taran les mans i els avantbraços i es raspalla
ran les ungles, després de cada balueació. No 
oblidin que l'aigua dels banys ba ocasionat 
molts contagis. Jo puc assegurar que un met
ge, molt bon amic meu, va ilúectar-se donant
li banys a un tifòdic. 

A l'acabar la malaltía, sigui per curació, si-

RTW~ST.\. iDELS SE!RYELS ANITAIRIS 

gui per defunció, l'Institut Municipal d'Hi
giene practicarà una desinfecció general de tot 
el pis, a fons, es dir, en els grans autoclaus de 
les Estacions de desinfecció per medi del vapor, 
de tots els objecte de la cambra del malai~ 
seus excepció, i també de les robes i objectes 
cle l'ús personal del malalt. A l'habitació s'hi 
farà una desinfecció en superfície, per medi 
del gas formaldehid, que e farà desprendre del 
forï11ol a 40", per medi dels aparells formògens. 
També ho serà l'habitació on hagin guardat 
els seus vestits els infermers o infermeres, i 
aquests vestits seran introduïts dins dels grana 
autoclaus despré d'haver sigut rentats en els 
aparells de les Estacions de. clesüúecció. A és· 
ser possible, sobretot si es tracta d'una famí
lia que tingui cabals, la cambra clelmala1t serà 
renovada en sa totalitat. Això vol dir qne 
s'hauran de pintar, vernissar, esmaltar o em
paperar les parets i el sostre, i en quan als en
rajolats, bastarà amb fregar-los amb lleixiu de 
clor. Els mobles seran fregats amb una esponj3 
o una baieta empapacles amb solució de formol 
al IO por 100. En els casos en què es tractés 
d'una malaltia intensament pe1illosa podrien 
els mo~les, si se'ls tingués en gran estima, és
ser sotmesos a l'acció de la sosa càustica per ~ 
desvernissar-los i despintar-los 1 en quin cas ja 
quedarien ben desinfectats. Desptés l' ebanista 
els podria restaurar i, sens temença, podrien 
servir de nou. 

Lleis prolecto1·es conl·ra. el contagi. 

A Espanya és obligatòria la declaració de la 
malaltia ; però ilo tenim una llei especial que 
l'hi elongui al metge sanitari els elements de 
lluita que otorga als seus sanitaris la Llei prus
siana d'epidèmies. 

Segons dita llei quan es sospita tifus abdomi
nal deuen ésser examinades les e~cretes i les 
orines, bacteriològicament, i, si fos necessari, 
la sang. També podran hospitalitzar-se els ma
lalts i practicar l'autòpsia dels caclàvres, si s'es
tima indispensable. 

Les persones sospitoses seran sotmeses a tma 
vigilància lleugera i discreta eu tant que resul
ti negatiu l'examen bacteriològic de llurs d~
jeccions i orines fet, al menys, en dues vegades 
diferents i i les que procedeixin d'una loca
litat on hi regni el tifus des de quatre setma-
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nes abans, seran vigilades també, al fixar llnr 
residència a la població sana. En determinades 
regions de Prussia el governador podrà dispo
sar que aquests v~atgers signü1 estretament vi
gilats per a donar-li coneixement del sen es
tat sanitari. L'isolament dels malalts deurà 
continuar fins que en les vacunacions no s'hi 
trobin bacils d'Eberth en dos examens bacte
riològics fets amb nua setmana d'interval. No 
obstant, si una vegada hagin passat deu setma
nes després del co1uençament de la malaltia, 
continua encara l'eliminació de germens,_ e<; 

suspendrà l'isolament i els pacients seran trac
tats com a portadors crònics de bacils. Igual
ment es sotmetran al'isQlament els individu;; 
sospitosos que ofereixin vehements indicis d-e 
patir el tifus abdominal; devent determinar 
per tots els medis, tan prompte com signi pos
sible, fins a quin punt està fundada la sospita. 

Els llocs on s'alberguin malalts tifòdics po
dran donar-se a conèixer amb cartells de color 
g roc, si és de dia, o amb fanals del mateix co
lor, si és de nit. 

Es practicarà la vacunació protectora als 
metges i als infermers a condició de· que la vul
gum. 

Als portadors de bacils se'ls informarà del 
perill que representen i se'ls requerirà per a 
que vulguin sotmetre's a les oportunes ope
racions de desinfecció. 

Eu ·cas de necessitat es limitarà l'ús de les 
aigües que· no es considerin potables, signin 
de pous o fonts i també podran ésser tancats 
els establiments de banys públics quines ai
gües no reuneixin condicions adequades a jl1 
dici de les autoritats sanitàries, les que podran 
decretar la clausuració de certs edificis o ha
bitacions. 

En cas d'e¡ idèmia està facultat el Governa
dor per a prohibir la celebració de mercats i 
fires, així com la de tota mena d'ades que pu
guin motivar grans aglomeracions de poble . 

E1s pous negres de le cases on hi hagin ca-
. sos de febre tifòide seran desocupats després 
d'haver desinfectat el seu contingut: e pro
curarà que els patis, els corrals, les quadres, 
siguin netejats i no es permetrà que aquests 
ni tampoc els femers siguin embrutats amb de

jeccions humanes. 
Finalment : demés de totes les disposiciom 

de què havem fet esment, dictades per a evi-
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tar el contagi tifòdic, es recomana molt espe
cialment, la vigilància de les in tallacions pe• 
al proveïment d'aigües potables i per a l'eva
cuació de les residuals, i l'instrucció del per
sonal que estigui a la cura dels malalts, obli
gant-lo a observar la més escrupulosa netedat, 
en si ma teix. 

Els result.ats de la lluita a· Barcelona, són en
coratjado1"S. 

La continuïtat de la lluita contra la propa
gació de la febre tifòide és sostinguda, a Bar
celona, per l'ccinstitut Municipal d'Higiene11 , 
sobre~ot amb l'organització que s'ha donat des 

-de.l~Q.Y rgrg, auxiliat pel Laboratori Munici-
-.p~1.~(!· a què el lector puga captenir-se dels 

---~~~u~~~ excellents del treball d'aquestes Ins-
r¡jt·I}~CJWi, publiquem a continuació el quadre 
·~ilt: ~ ~ortalitat per l'esmentada malaltia, dn-
llpt .a:.enta anys, en funció del nombre dels 
habitants cada dia creixent. 

,.. ~ . Desv..rés de la terrible epidètnia de l'any 1914 

-~e . va endolar a tantes famílies barcelonines, 
~e¡-La~?rato~i Municipal ha ¡posat gran cura en 

. li· ~{g.ilància, per medi de l'anàlisi diari dels 
·• aJ?as:ti,ments generals; podent afirmar sens te

inor ~d'.ésser contra dits, que les d'aquests a bas-

.. tim~I\.tS, o siguin les de la Societat General i 
.~. ~es de. Montcada, arriben pures en els domici

•üo., p_er pròpia naturalesa o per haver sigut des
. inf~ctades en els punts d'emergència. També 

: ~xe¡-c,.eix vigilància sobre les demés aigües, o 
,stguin les de les mines cavades en el fons de 

. les valls de les serralades que l'envolten per el 
" ~ord i per Ponent, les que amb freqüència 
.',lan· d'ésser interdites per causa d'arribar pol
~~ }n.èo@des per excrements humans. 
·\ C;Iilstitut Municipal d'Higiene és el lloc on 
~. es éentralitzen totes · les denúncies dels casos 

de :malalties infeccioses, tant les indígenes com 
",.le·s~xòtiques, que cuiden els metges de Barce
.... f¿na. Aquestes denúncies o advertiments, fets 

'i..,.'<Mu'b" la deguda urgència, permeten establir, 
·--~~'è>..-it moltes vegades, la lluita metòdica 

.,., ¡)e~ 'a evitar que els casos es converteixin en 

focus o taques propagadors de la malaltia, per 
~~ècti . de l'isolament, la vacunació específica i 

~""'la dèsinfecció. Per aquest motiu l'Institut con
"si.dera collaboradors seus a tots els metges exer

.' ~it~tits que tenen la cura dels malalts en la nos
t _ · tra:..~an urbs, a quins adverteix del sen deure 

t • 
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d'exercir constantment un apostolat per a l'eu
senyament dels perills dels contagis als fami
liars dels malalts. Gràcies a l'organització d'a
questes Institucions, s'ha conseguit, especial
ment des de l'any 1919, una notable disrrilnu
ció en les defuncions per febre tifòide, que re-

sulta de més d'un 6o per cent si comparem les 
dels anys 1901 i 1930, com podrà veure's pel 
següent quadr~ format per dades. recollides 
pel Dr. Yangüela, que és el Cap de la Secció 
d'Epidemiologia de l'Institut .1\Iunicipal d'Hi
giene. 

Defuncions per febre tifòide a Barcelona des del començament del Segle XX 

fins a final de l'any 1930. 

Anys 

11~ 
1901 
1902 
1903 
I904 
1905 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

I9Il 

1912 

.#+~~~~ 
~- 1915 

1916 

1920 

192r 
1922 
1923 
1924 
1925 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

.. ~ 

lf.JI __ 

I?J .t --

Habitants Defuncions 

x$".13!'( _ .['/'/6' 
>( 54 I. J 44 . . . ..e 1- -H.&- 340 

>< 546.982 ... -t-3.:" #-: - 329 
551.463 .. .' . .z~~-~ 339 
556.787 -~$. -~.< 380 
561.755 -~A- ~K.ó 279 • 

566.768 - ~11.'6.'" 327 / 
571.826 .. .Z3."/. ~ 460 
576-729 ... .. ,fJ.4.Ñ 544 
581.876 . .t-5: "A.J 420 
587-411 . ..<.1.'4 -b 360 

592,476 .. .Z.!. :1. J 429 
599-II3 ... --~/. ·gg: 372 
603-421 . . . . . -lh ·~-1 404 
607.170 ··· . -- ~l ',JIJ 1877 
619.083 ... ,· . ..t.4 '-'! 388 

x 623.524 . - ~.t. "!..l 373 
)( 628.144 -- ~:f~ 496 

640-769 ... J.~> '3 513 
663-387 -- .Z-li0.7-_ 302 

-- 721.508 --- ~./'.J;t 282 

y 723 -375 ... ~~:!!.~ 272 
x 726.o8o ... ~r-r1 325 
.. 727-294 ... -?.-2 J./' 379 
x812.787 ... /,_"J'tf'"363 
x-817.859 ... · ... /"-"Ñ/- 203 

823-568 ... /~. '3 7 228 
832-729 ... /.7:çç190 
840-931 ... /.·-/~ 214 
891.440 ... /:J':~G 174 

~ ... /$~61 189 

{Apf')6,-/ 
/.11 "J. J' -t~ - /!" '"j 

/ IJ l li ~óiJ- lli 't!'IJ . . 

Defuncions 
per cada miler 

d'habita ols 

o'628 
o'614 
o'614 
o'682 
0'496 

0'576 
o'8o4 
0'943 
0'721 
o'612 

0' 724 
o'62o 
o'689 
3'091 
o'626 

0'598 
0'789 
o'8oó 
0'455 
0'390 

0'376 
0'447 
o'521 
0'446 
0'248 

0'276 
o'228 
o'255 
o'195 
0'212 

I 
) 

Terme mig 
de c_¡¡da 

quinqueni 

... . .. 0'731 

1'150 

... ... ... 0'599 

..... . o'4o5 

0'232 
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.A Barcelo_na es consum poca aigua. 

Havem passat revista a les principals cau
ses de propagació de la febre tifòide per a fer 
evidenta la necessítat de combatre-la en son 
origen, que és l'home malalt; d'ones per cau
sa de llurs productes patològics s'infect~n les 
persones que l'atenen, es contagien els ali
ments i es pollucionen les aigües, ocasionant 
les ep:dèmies. · 

I així de l'home al medi que l'envolta (per
sones, objectes, terra, aigües, etc.), i del me
di a l'home altra vegada, van formant-se cer
cles que al tan<:ar-se <:onstitueixen cadenes 
que no s'acaben mai. 

Falta parlar encara d'un element que, en 
estat de puresa, és font de vida ; però que, 
impurificat, ho és de · desolació i de mort. Em 
refereixo a l'aigua en general i, per lo que to
ca a Barcelona, a la falta de consum d'aigua. 

Deixant de banda la que diàriament és xu
clada de pous-quin caudal és inesgotable-en 
les barriades fabrils, la qual ês em'pleada en 
sa totalitat per a usos industrials, l'aigua fac
tm·ada a les <:ases de la ciutat durant l'any 
1930, per la Societat General d'Aigües de 
Barcelona, ascendí a la quantitat de 36,155.503 
metres cúbics, lo que representa un promig 
diari de 10o.ooo metres cúbics, eu números 
rodons. Aquesta quantitat d'aigua, procedent 
dels pons de Cornellà i del Besós, dels manan
tials de Dos Rius i dels aqüeductes Alt i Baix 
del Vallès, fou consumida per Barcelona, Ba
dalona, Montcada, Cornellà i Hospitalet de 
Llobregat; o sigui, per ' una població de un 
milió d'habitants en conjunt. 

Afegint-h i la que .procedeix d'altres a-basti
ments, o siguin, 7 .ooo metres <:úbies de la mi
na i pous de Montcada i altres 7 .ooo de les se
tanta-tres mines de les muntanyes que envol
ten la ciutat i dels pous industrials del Passeig 
de Sant Joan i del carrer de Llúria, reunirem 
un caudal de II4.ooo metres cúbi<:s, que cu
briran totes les necessitats domèstiques d' •l 
quella població de un inilió d'habitants i ade
més les de tots els animals, regatges, alimenta
ció de fonts, sa!aretxos públi<:s i parti<!ulars, 
banys i usos indusb~als diferents dels que só11 
servits per aquells pous qu$ havem esmentat 
abans. 

Repartit aque t caudal entre r ,ooo.ooo c1 'ha-
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bitants correspondria la quantitat de II4 litres 
per habitant i clià, si la distribució fós unifor
mes; però mentre hi ha cases que la poden 
gastar abundantment en lavabos, waters i 

banys, n'hi han d'altres que en tenen un caa
dal tant petit que comptant-hi cinc persones .'1 

cada pis resulten a 7 litres per persona i per 
dia; moltes altres cases, especialment a la ciu
tat antiga, poden disposar només que de roo 
litres per família i encara en resten moltes que 
poden ésser comptades per milers, que no en 
tenen ni una gota i han d'anar a buscar-la a la 
font públi<:a, si en volen, o l'han de treure de 
pous infectes, si en tenen. 

Segons dades que puc certificar com verídi
ques, el nombre de finques que no posseeixen 
aigua viva, a Barcelona, és de 2-463, que re
presenten 8.282 babita<:ions o pisos. Conside
rant que cada pis sigui habitat per una sola 
família, composta de cinc membres, tindrem 
més de 40 .000 persones desposseïdes d'aigua 
1 er a rentar-se, i si enfondint aquest tema su
posem que en algunes de dites famílies can 
infectat de tifus abcl.ominal algun individu, 
hem de pensar amb esglai en els perills de 
contagi directe a què estaran exposats els de- . 
més per no tenir aigua per a purificar-se les 
mans i rentar els objectes d'ús íntim del ma
lalt després d'haver servit. I si endinsant-nos
hi més encara ens assabentem de què el pis 
forma part d'una de les 580 cases (r) que a 
Barcelona tenen pou, una esgarrifança d'in
quietud sentirem sota la nostra pell a l'imagi
nar-nos el perill que correrà d'ésser pollucio
nat al baixar-hi la galleda i la corda tocades 
per les mans brutes del familiar del malalt. 

o crec que calgui esforçar-me gaire per a 
què els que això llegeixin es captinguin de què 
no es deu permetre que resti cap habitació sens 
aigua viva; i que ha d'ésser un deurer ~:~rimor
dial de les autoritats sanitàries el no consentir
ho, encara que protestin els propietaris dels 
inunobJes, quins per llur gasiveria mereixen 
ésser punits sens consideració de cap mena 
fins que hagin donat als llogaters de les se
ves finques l'aigua indispensable per a les 
necessitats domèstiques, afegint-hi, ademés, ~~{ 

(I) Falta afegir-li a la nota de pous de Barcelo
na els de les barriades d'Horta, Sant Gervasi i part 
de Sarrià. 



que correspongui per a què els llocs omuns 
siguin netejats - automàticament cada vegada 
que s'utilitzin. La quantitat d'aigua indispen
sable per una casa varia segons siguin les ne
cessitats de les famílies que l'ocupen, però 
considerant que totes deuen disposar forçosa
ment de waters, s'han d'augmentar els cau
dals d'acord amb les despeses que aquells re
presentin i més encara en les que tinguin 
bany. Fa mig segle es consideraven ben dota· 
des d'aigua les habitacions o pisos que dispo·· 
saven d'un caudal de u2 litres per persona i 
dia, per a les necessitats domèstiques a la que 
Parkes hi afegia 22'5 litres pers als animals i 
altre tant per a la indústria, en total 157 E
tres i i Burkli n'exigia per a Zürich 190 litres. 

A Bar-celona ha predominat sempre un es
perit d'encongiment respecte de les despeses 
d'aigua, ja que malgrat el tenir coneixement 
les autoritats sanitàries barcelonines d'aquell 
temps, de què l'aigua abundant i pura era el 
medi de què és servien les ciutats més impor
tants d'Europa per sanejar-se, a l'informar, la 
Junta Pr·ovincial de Sanitat el Projecte d'or
dinacions Municipals de Barcelona ' de 8 de 

·març de r89r, que l'Ajuntament estava elabo-
rant des del elia primer de maig de r889, «de
clara llur admiració per la illustració i bon en
cert amb què tant sàviament ha sigut redactat 
dit Projecte, que senyala la dotació precisa dê 
la casa en 250 litres d'aigua diaris per cad<t 
pis independent habitable que la casa contin
g ui)). Considerant que a cada pis hi visqui una 
sola familia i que aquesta sigui composta de 
cinc individus, resultaran a so litres per ca¡J 
per a totes les necessitats. Vuit anys abans 
d'aprovar-se dit projecte, tan admirat d'aque
lla I unta de Sanitat, o sigui a l'any r883, ja 
era públic i podia llegir-se en les obres d'Hi
giene d'aquell temps, que 128 ciutats anglese.s 
tenien un promig de 142 litres d'aigua per dia i 
per cap i que en les ciutats que havien installat 
els waters, la quantitat variava entre r8o i 340 
litres i què en 8o ciutats d'Alemanya que pos
seïen una distribució d'aigua, la quantitat de 
què podien disposar era de 179 litres per habi
tant i dia. Dijon tenia rso litres; Tolosa, r6o ; 
Marsella, soo; Lille, més de roo, i París, 200 
per persona i dia, com totes elles. Les ciutats 
americanes disfrutaven llavors, i fa so anys !, 
de caudals enormes de 300 i 400 litres per per-
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sona i dia, i , era perquè els enginyers s'havien · 
previngut en vista a la provable creixença de 
dites ciutats com així ha succeït. 

Arribem a· l'any 1923. Han passat trenta
dos anys des de l'aprovació de les Ordinaciom 
de l'any r89r. Les p1incipals ciutats del món 
civilitzat han fet els seus abastiment~:. d'aigua 
a base de 200 litres per persona i dia al menys, 
i algtmes han arribat a tenir-ne tanta que els 
veïns la deixen rajar perquè no saben què fer
ne. Han passat trenta-dos anys i Barcelona 
reforma aquelles Ordinacions de l'any 1891, 1.i 
com si la nostra ciutat p~rtanyés a un planeta 
distint de la Terra o no sapiguessin rés els bar· 
celonins de lo que havia passat en el món du- -
rant elits trent-dos anys, no modifica ni una 
coma de lo estatuït respecte del servei d'ai
gües i deixa subsistent. ·l'article que senyala 
cc250 litres d'aigua per cada pis independent 
que la casa continga>>. Aquesta quantitat és in
suficient, encara més que a l'any r89r, car 
ella no permet posar water ni atendre les ne.
cessitats més perentòries d'una família com
posta de cinc o sis individus. Per això havem 
dit abans, que a Barcelona ba predominat sem
pre un esperit de gasiveria respecte de les eles
peses d'aigua. En 23 d'octubre de l'any 1924 
va promulgar-se un ccReglamentD de Higiene 
General para Barcelona y su pro_vincial> en el 
que se determina que la quantitat d'aigua d'u
na població deuria ésser de 200 litres per indi
vidu i dia devent aspira?· tots els municipis , a 
conseguü- dit abastiment. 

Per lo · que toca a la Ciutat de Barcelona, 
aqueix caudal representa (2oo,ooo.ooo) dos
cents miliDns de litres diaris, quina quantitat 
ja la posseeixen els seus actuals abastiments i 
però no és lo mateix tenir-la que gastaria . 

En el mes de febrer de l'any 1925 va sig
narse a Madrid un ccReglamento de Sanidad 
Municipaln que devia regir per a tot Espanya, 
i en el que se disposava que els Ajuntaments 
deuran proveir a llurs poblacions d'aigua po
table per sa composició quimiea i sa puresa 
bacteriològica, i en quantitat suficient per a 
les necessitats de la vida, quina quantitat no 
ha de ésser inferior a 200 litres per dia i ha
bitant en els municipis majors de r 5 .ooo àni
mes i amb major raó en els centres urbaD.s més 
populosos. 

Malgrat el bon desig manifestat en un i al-
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tre Reglament, a Barcelona continuaren regu
lant-se les desr eses d'aigL1a domèstica per les 
Ordinacions municipals fins al dia 3 de maig 
de l'any 1930, eu què l'Ajuntament va donar 
la seva aprovació al seu <<Reglamento de Saui
dad Muuicipaln, eu el que tot conservant com 
a caudal mínim el de 250 litres diaris per a les 
viveudes o pisos més petits, estableix normes 
que regulen les relacions dei servei d'aigües 
entre els propietaris i els llogaters. Com a punt 
de partida determina la capacitat dels pisos que 
deuen fruir d'aquell caudal mínim, quins 
deuen constar de cuina, water independent, 
dormitori per el matrimoni, dormitori per als 
fills, dormitori per a les filles i sala d'estada 
en comú. 

E n els pisos que excedeixin del tipus senya
lat .els concedeix un augínent de roo litres pei"'
cacla habitació de més que tingui una super
fície mínima de nou metres; computa les ha
bitacions més petites a raó de so litres cada 
nua; exceptúa d'aquesta valoració els passa
dissos i els espais perduts; afegeix un suple
ment de .roo litres per a quan hi hagi installa
ció de bany; ol;>liga al propietari a respectar el 
dret del llogater de disfrutar d'una quantitat 
d'aigua superior a l'indicada sempre que les 

>despeses de la nova installació i les del non sn
ministre de l'aigua corrin a càrrec del consu
midor, tenint per a aquest cas l'obligació de 
clonar-li, al llogater, totes les fa.ciU~ts per a 
fer la nova installació, cas d'ésser aquesta ne
cessària. Demés, determina que la dotació d'ai· 
gua que deu ésser senyalada per dia a cada 
safareix no sigui inferior a 200 litres; conce
deix en les cases de nova construcció, una ins
taJ.lac¡ó individual de safaretxos per a cada 
pis, i · a les ja co;nstruïdes l'ús exclusiu d'un 
quarto amb safaretx dotat de l'aigua abans 
dita durant dos dies cada setmana i que la re
nov·ació de l'aigua es puga fer a raig normal 
amb el fi de què l'operac~ó total puga quedar 
acabada en menys d'una bora. 

Per lo que fa referència al submiuistre de 
l'aigua per aforo, és a dir, per compte del pro
pietari, les disposicions esmentades represen
ten una positiva millora de les condicions hi
gièniques de les habitacions, tota vegada que 
el caudal d'aigua a servir als llogaters, ha si
gut dobhlt, al menys, en la major part dels pi
sos. 

Mercès a lo disposat en aquest Reglament, 
resulta també una millora efectiva i, per lo 
tant, mereixedora de lloança, l'establiment del 
servei per comptador quan sigui el llogater qui 
degui pagar l'aigua· (Art . . 78), o quan en vul
gui major caudal de la que l'hi té de donar el 
propietari, en quin cas ve obligat a pagar l'ins
tallació i el consum del suplement d'aigua (Ar
ticle Sr), i també resulta una excellent mida 
higiènica, per lo que esdevé millorada la salu 
britat de la finca, 1a de que el mateix propieta
r: puga substituir el sistema d'aforo per el de 
canó lliure, o sigui, per comptador (Art. 8s), 
sempre que l'hi convinga. 

Finalment s'estableix l'obligació de posat 
aigua directa per a cada pis en les finques de 
nova construcció i també en les antigues que 
siguin objecte de reforma. Aquesta disposició, 
que ja s'està complint, produirà un grau in
crement en el consum. 

De l'escasetat amb què fon gastada l'aigua, 
fins a l'any 1930, a Barcelona, n'ha tingut la 
culpa el sistema de vendre-la per aforament 
als propietaris, quins. l'han donada als lloga
ters formant part del pren del lloguer i en la 
quantitat més petita que han pogut, lo qual 
ha fet néixer la costum d'estalviar-la. Si l'ai
gua s'hagués venut directament al consumidor 
a canó lliure, o sigui amb contador, el lloga
ter s'hauria acostumat a consumir tota la que 
hagués necessitat, molts haurien posat quarto 
de bany i com q ne ha u ri en tastat el goig de 
gastar-la , qnan haurien -volgut estalviar-la ja 
no els haw-ia sigut possible. Amb lo qual hi 
hauria guanyat la salut eu general perquè, de
més de proporcionar als veins un notable ben
estar, s'hauria evitat el perill, sempre amena
çador, dels dipòsits. Aquesta costum, dolenta, 
de servir l'aigua aforada per compte dels pro
pietaris ha estat protegida per les Ordinacions 
municipals i per els empleats que les hau d'in
terptoetar i ni la llei ni els funcionaris han sa
but posar-se a to amb el desig de llibertat dels 
consumidors de l'aigua ; sinó que han estat 
sempre de part dels que l'han escatimada. 

De tot lo dits'en despren que Barcelona so
freix un gran dèficit de consum d'aigua per 
causa d'haver-hi una part de la població que . 
no en té gens i altra part que no consum totn 
la que hauria de menester. Per a cubrir aquest 
dèficit, abans de que es transformi en falta de 



salut, la, Ciutat i la Societat d'Aigües han de 
fer lo possible per remeiar-lo. La una fent a~tg
mentar el consum, lo que ja ve fent, i l'altra 
abaratant els prens i servint l' aigua amb ma
jor puresa cada dia: 

!f Barcelona s'hauria poguL teni·r at'gua a (Jen 

pre1-1,. 

El problema de la falta de consum d'aigu.n 
s'hauria resolt amb l'abaratiment del sen preu 
si s'hagués portat a bou terme la muuicip::t!:t~ 
zació del servei d'aigües . Es dirà que això és 
poc menys que impossi l?le mentre no ho vul
g ui la poderosa Societat, que és la propietària 
dels abastiments principals, cosa que és evi
dent de tan cert com és ; car si es volgués fer 
a la força, s'hi hauria d'esmerçar nua miliona-

' da. L'ocasió propícia per a fer-ho va ésser-hi 
una vegada i no és fàcil que's torni a presen
tar. Fon a l'any 1922, quan la pròpia Societat 
d'Aigües va fer-li oferta, a l'Ajuntament, de 
llurs accions al preu a là par les clifer:des i a 
125 les ordinàries per ]_'intermedi del Consor
ci Bancari. L'Ajuntament primér que va for
mar la Dictadura amb els vocals associats V3 

refusar l'oferta i amb elit motiu les accions de 
la dita ocietat s'enfilaven, totseguit, a I77 i 
després, malgrat la crisi econòmica, general 
a tot el món, són cotitzades per damunt de ISO · 
i donen m1 interès de IO per 100 del sen valor 
nomiñal. 

Més enclavant, l'esmentada Societat, per a 
demostrar a Barcelona que els seus· caudals són 
inesgotables i que no solament poden subve
nir !es necessitats actuals, sinó també les fu
tures, va oferir-li a l'Ajuntament bastir en mig 
de la Plaça d'Espanya un brollador monstre 
de so.ooo metres cúbi~s, o siguin so,ooo .ooo 
de litres per elia, susceptible d'ésser augmen
tats fins a I001 ooo .ooo. 

Respecte del sen abastiu1ent d'aigua, Bar
celona es troba en una situació ideal sobre d'u
una capa acnífera mantinguda per les filtra
cions subterrànies dels rius Llobregat i Besós, 

. i quin caudal està representat per les aigües 
de pluja que cauen sobre les conques de elits 
rius. D'aquest caudal procedeixen les qu~ són 
elevades en els pous de C01·nellà i del Besós, 
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després d'haver sigut depurades per una fil
tració natural per llits d'arena, i són conduïdes 
a Barce_lona per un immens conducte, de 1'25 
metres de diàmetre, construït en ferro folrat 
de cjment per fora i per clins, quin aqüeducte, 
unint subterràniament els pous· de Cornellà i 
els del Besós, respon a la necessitat de poder 
repartir 2oo.ooo metres cúbics diàriament 
quan l'actual població de Barcelona gasti 200 
litres per habitant. 

Aquell dèficit de consum d'aigua de què 
abans havem parlat, l'hauria pogut esgot~r 

l'Ajuntament municipalitzant el servei i que
dant-se amb tots els caudals, i llavors hauria 
pogut obligar a tots els propietaris de les fiu · 
ques que no tenen aigua a posar-ne, i també 
hauria pogut ésser inexorable amb els que no 
instal-len waters en. llurs immobles; perquè 
els beneficis que hauria reportat del major c·on
snm d'aigua hauria sigut' en favor de la Cin
tat i ningú hauria pensat que haguessen pogut 
ésser preses amb fins interessats aquelles dis
posicwns, com · maliciosament, podria algú 
creure si la prengués ara que els abastiments 
són de .la Societat d'Aigües. 

.Malgrat. tot, l'Ajuntament deu contribuir a 
la disminució de l'infecció tifòdica, obligant a 
¡ osar aigua a les cases que no. en tenen i ma

-nant que prenguin la que sigui necessària per 
a tenir waters les que encara no disposen d'a
quest hi~iènic aparell sanitari. I aquesta dis
posició la pot prendre i fer complir l'Ajunta
ment sens temença de què algun mal pensat 
puga sospitar-hi mires interessades, car, abans 
de prendre-la, den recabar-se de la Societat 
el' Aigües el manten¡ment de l'oferta que féu a 
'i' Ajuntament de rebaixar, en determinades 
-condicions, el preu de l'aigua per els augments 
de consum derivats çl.e l'aplicació dels núnims 
obligatoris, de què abans s'ha fet esment. 

D'aquesta manera, tan senzilla, es podria 
obtenir aigua per a tothom dintre de po:: 
temps, i l'acord entre dites entitats podria 
quedar redactat com expressen els clos extrems 
següents: 

Pri1ner. ·Que l'Ajuntament mani i faci com
plir que tots els immobles destinats a habita
ció tinguin aigua viva en la quantitat mínimn 
de 200 litres per habitau t, tal com disposa el 
uReglamento de Sanidacl Municipal» de 9 de 
febrer de 1925. 
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Segon. Que la Societat General d'Aigües 
de Barcelona queda obligada a rebaixar pro
¡;n;ssivament els actuals preus unitaris per me
tre cúbic d'aigua gastada quan l'augment en 
el consum sigui de¡;ut a l'actuació Muni<:ipal; 
rebaixa que podria beneficiar al consum.idor, a 
l'Ajuntament o a l'ensems, a l'un o a l'altre. 

L'oferta que la Societat General d'Aigües 
féu a l'Ajuntament fou publicada i repartida 
en un folletó datat el dia 6 de desembre de 
l'any 1926. 

Amb l'e tabliment d'aitals condicions la 
Ciutat hi guanyaria la salut i la Societat Gene
ral d'Aigües, no solament no hi perdria res, 
sinó que amb el major consum augmentaria 
encara més llurs guanys. 

. Siguem optimistes; procurem que no defa
lleixi el nostre entusiasme en la lluita aferri
sacia contra l'endèmia tifòdica ·i fem que cada 
dia sigui menor el nombre d'infecciosos per 
contacte, amb l'esperança de què, així, evita
rem les grans epidèmies d'origèn hídric i tam 
bé les petites ocasionades per la ingestió d'a
liments pol·lucionats. Tinguem sempre present 

que en aquesta lluita necessitem e tar rublert"s 
d'entusiasme per a poguer formar part d'un 
apostolat que l'hi ensenyi al poble les vies per 
on l'hi pot entrar el contagi. No ens ha de ve· 
nir de nou el constituir apostolats per a clonar 
aque ·ta mena d'ensenyances, car havem de re
cordar-nos dels bons resultats que va obtenir 
el que va fer-se per a combatre el contagi tu
berculós. o oblidem que per a tota classe de 
11 ui tes es necessita diner ; però tinguem fè e'1 
què el diner vindrà quan comencem a treba
llar amb entusiasme, o sigui així que detenni
nem unir-nos i fer una crida a nostres conciu
tadans i també als nostres compatricis de Ca
talunya demanant-los-hi llur apoi i proteccif, 
per a desterrar de la nostra pàtria i de la uos
t:ra Cintat estimades_aqueixa ter,rible causa de 
sofriments i de mort. 

o descuidem de trucar en el cor de la do
na per a demanar-li llur ajuda material, amb 
l'esperança de què sortirem triomfadors s: 
aconseguim unir-la a nostre apostolat. o per
dem més temps : unim-nos en una (( Lliga con
tra la febre tifòdicaJ> tots els homes i totes les 
dones de bona voluntat. 
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Consideracions sobre el 
importat darrerament 

pel Dr. A. NEBOT 

brot de verola 
a Barcelona 

Metge sanitari encarregat de la Direcció de l'esmentat servei 

Ja feia més de sis anys, que la verola ha
via desaparéscut de la nostra Ciutat. Tant és 
aixis, que fins als hospitals hi mancava aquei
xa malaltia; donant-se el cas d'ésser comple
tament desconeguda, pràcticament, per tots 
aquells estudiants que cmsaren durant aquests 
últims anys. Lo qual fa comprensible la vacil
lació en quant a la puntualització del diagnòs
tic, pels que no han viscut aquells temps -de 
trista memòria, en els que la verola feia grans 
desastres i eren nombrosíssims els malalts d'a
questa classe que hi havia als hospitals. 

Com hem dit, el flagell de la verola no havia 
aparescut, en cap indret de la Ciutat duran: 
el temps. manifestat; cosa gairebé inconcebi
ble, si tenim en compte el gran nombre de po
blació que hi ha i el canvi persistent d'aqueixa 
per la gran quantitat d'immigrants. Ademés per 
ésser Barcelona port de mar, on hi atraquen 
vaixells de totes nacionalitats, procedents de 
regions dubtoses o bé d'altres en les que en-

' cara, de temps en temps, es desenrotlla algu-
na epidèmia de verola; repetim que sembla es
trany el que s'hagi pogut tenir allunyada du
rant tànt de temps, aqueixa malaltia. 

En aquest espai de sis anys, sols hem tingut 
importats tres malalts de verola. Un en el mes 
de març de l'any 1926, procedent de Carta
gena; l'altre en el mes de març d'enguany, de 
nacionalitat anglesa i procedent de varis punt:; 
del nord d'Espanya; i darrerament un · altre 
en el mes d'abril, també d'enguany, pJ;ocedent 
de la província de Tarragona . Aquest fou el 
qne va donar lloc al brot recent de verola, per 
no haver sigut denunciat degudament i no po
der, .per tant, realitza¡ els treballs d'isola
ment indispensables. 

El primer cas, el de l'any 1926, va ésser nu 
homè de 22 anys d'edat que complia el setvei 
militar a Cartagena, on caigué malalt 'd'una 
afecció sense importància, malgrat lo que, va 
ingressar a l'Hospital d'aquella població . Ha-

via estat vacunat mantes vegades, sempre amb · 
resultat negatiu. Segons sembla, en aquell hos
pital hi havia malalts de verola i allí fou on 
es va contagiar dmant la curta convalescèn
cia de la malaltia soferta. D'allí passà a Bar
celona, on caigué malalt de verola als sis dies 
de sa atribada, lo qual demostra_ que ja porta
va la malaltia en incubació. La verola va és er 
tan greu, que morí al cap de pocs dies, a con
seqüència de la mateixa. No va ésser possible 
hospitalitzar-lo per haver-s'hi negat de totes 
passades, la seva mare, qui va tenir cura d'ell 
durant tota la n1alaltia. No essent, doncs, pos
sible sa hospitalització, vàrem dictar fermes 
disposicions, per a conseguir l'isolament més 
rigorós. Aquest malalt vivia en nua caseta de 
la colònia Taxonera, a la barriada• d'Horta. Es 
vigilà permanentment la casa per evitar el con
tacte de les persones que cuidaven al malalt, 
amb les demés, i també perquè no s'apropés 
ningú a l'esmentat malalt. Es posà també un 
rètol a la porta amb la indicació de què hi ha
via un cas de verola. A l'~nsems es va vacunar 
en massa a tots els habitants de dita colònia 
Taxonera i barriades colindants. Amb totes 
aquestes mesures preses, aconseg uírem el que 
no hi hagués ni un sol cas més de verola, ni 
allà ni en tota la Cintat. 

L'altre cas, com ja hem dit, fon nu subjec
te de nacionalitat anglesa, anomenat Martiu 
Glidevall, de 42 anys d'edat, qui viatjava per 
una casa de comerç i que després d'un viatge 
pel nord d'Espanya, tocant als ports de La 
Corunya, Gijón, Bilbao i altres, caigué malalt 
tot seguit havia arribat a ·Barcelona, d'una ve
rola que portava en incubació. Això va ésser 
el dia 30 de març d'enguany. Com a súbdit 
anglés, fou internat a l'Enfermeria Evangèlica 
de la barriada de la Salut. Allí se l'instalà per
fectíssimament eu un pabelló isolat, i baix la 
cura d'una infermera especial. Amb la per
fecta assistència mèdica que hi ha en aquell 
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lloc, aconseguí un prOJTJJpte millorament; sen
se haver-hi tampoc, com en el primer cas, cap 
contagi. 

El tercer cas de que hèm fet menció ante
rionnent, i que dissortosament, per _no haver si
g ut denunciat, no és van poguer pendre les 
mesures qtl'e té en el seu compte 1~ Secció es
pecial Antivariolosa: de l'Institut Municipal 
d'Higiene, va donar lloc al brot de verola re
cent; fou el següent: Es tractava q'una 'dona 
q ue's deia Adela Brull Solé, de 28 anys, Y•1-

ctmacla amb resultat positiu en sa primera in
fància. Encara que de -sa expliçació· .,n<;> s'en 
podia treure una gran cosa, sembla que'l con
tagi de sa malaltia fou en tm p<;>ble ç1e l.a p:o
víncia de 'Tarragona, quin no'm no va sapiguer 
exposar . Aquest, com hem dit, va ésser el cas 
inicial succeint-se cle::..p rés les coses en la for
ma que exposarem. 

Començarem 1 er manifestar els fets des de 
que vàrem tenir coneixement dels primers ca
sos de verola, per a que's vegi més clarament 
el curs de ses invasions, i també per demos
trar l' eficàda de l'actuació de l'Institut Muni
cipal d'Higiene, tot seguit coneguts els pri
mers casos d'aqueixa malaltia, quan ja cons
tituïen un petit focus a l.a nostra Ciutat. 

El dia 23 del mes de juny prop passat> rebé
rem una denúncia en la que' s manifest;:¡.va l'e- -
xistència d'un cas de verola, en la persona 
d'En Marian Bitrian, de 40 anys d'edat, do
nüciliat a l carrer de la Travessera de Sant Mar
tí, núm. II , pis tercer, porta segona . Dit sub
jecte era natural d'Osca, i residia a Barcelona 
d'ençà de l'any 1920. No havia estat jamai va
cunat, no havent fet tampoc el sérvei militar. 
Per haver estat operat recentment d'un em
piema, a l'Hospital de la Creu Roja i estar en 
curació encara de ses ferides, p.o treballava i 
sols feia vida de casa. 

En un principi es va creure que havia con
tret sa malaltia fora de Barcelçma, però de les 
enqu¡;stes fetes; .sols poguérem esbrinar que 
havi~ estat ~n sol elia a Santa Coloma de Gra
Ju,anet, on per cert no hi havia ni un cas de 
verola. Sapiguérem també, que una família fo
rastera,- pròceò:ent de Sevilla, ·havia •estat uns 

• - o \ • o 

quants elies hostatjada al seu uoínicili i gaire-
bé dubtàrem, si hag_uessin pogut ésser aquells 
qui haguessin portat la llevor del contagi . Res 
en dar poguérem deduir. La casa habitada per 

¡, 
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l'esmentat malalt està força separada de les de
més, i malgrat això férem averiguacions per 
tot el volt, sens descobrir 11i tm sol cas·, que 
ens pogués donar el fil per arribar a sapiguer 
d'on havia vingut el contagi. 

En el mes d'aoril es practicaren vacunacions . 
per tota aquella barriada, però no obstant ai
xò, es va insistir en lo mateix , vacunant a tots 
els que no ho havien pogut ésser anterior~ent. 

Passà tota la resta del mes de juny sense el 
més petit -coneixement de cap nou cas de ve
rola, lo qual 'ens va fer creure que com altres 
vegades, es tractava sols d'1m malalt, i ·que 
per -les vacunacions practicades i son isola
ment, havíem aconseguit el que no es ~onsti
tuïs cap focus de verola. 

Seguírem fent les vacunacions per tot el elis
tricte vuitè, ens internàrem després al novè i 
darrerament a l desè, seguint l'itinerari j.a es
tablert per les vacunacions domiciliàries, g_uan 
el elia 20 de juli-ol, , se'ns posà en coneixement 
l'ingrés a l'Hospital Municipal d'Infecciosos, 
de tres nens malalts de verola. Aquests foren 
els següents: Maria Cañada Martínez, de 4 
anys d'edat; Josep Cañada Martínez, de z 
anys, i Carme Cañada Martínez, de 5 mesos ; 
habitants tots ells al carrer de Castillejos, nú
mero 372, primer, segona, nascuts a Barcelo
na, sense vacunar l'última i ~acunats amb re
sultat negatiu els altres. 

Quan ingressaren a l'hospital, ja portaven 
aquests malalts varis dies de n1alaltia, i sego~s 
sembla s'inicià aquella a últims de jtmy. 

Fent esbrinaments pels voltants de la casa 
d'on proceelien dits malalts, descobrírem amb 
gran sorpresa, nombr-o.sos casos més de verola, 
alguns d'ells ja completament curats i altre;; 
en plena evolució del seu mal. Degut a la gran 

'·benignitat en que s'havia presentat la malaltia 
en aquells, no havien r,ecorregut a l'assistència 
mèdica, i sols un dels malalts, no va ésser de
gudament diagnosticat, pel metg_e que 'l'visità, 
per haver-se presentat la malaltia en forma 
desconeguda per ell ; lo qual motivà el que no 
fós denunciat com a verol.a, creient que's trac
tava d'una malaltia de pell. 

Aquest cas fou en una dona : Adela Brull 
Solé, de 28 anys d'edat, domiciliada al carrer 
de Castillejos, núm. 372, entresol. Quan veié
rem a aquesta dona, sols pr~sentava les cica
trius característiques d'haver passat una vero-
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la molt recent. Segons sembla s'inicià sa ma
laltia a mifjans del mes d'abril últim, desen
rotllant-se la malaltia en forma molt lleu, pot
ser per haver estat vacnnada, amb resnltat po
sitin, en els primers anys de la seva vida. Com 
ja hem dit anteriorment, aquest va ésser el cas 
inicial i que involuntariament va escampar la 
Uevor per tot el barri on vivia, contagiant son 
mal passat, mitjançant les crostes que s'ana
ven desprenent de son cos. 

Malgrat haver succeït aquests fets, en temps 
de calor, quan la gent d'aquests barris modes
tos, es reuneixen en les aceres dels carrers, po
sant-se per tant en contacte les persones grans, 
i també els petits en sos jocs, no foren molts 
ds casos de verola, degut a la poca receptivi
tat de la població pel gran nombre de vacuna
cions que quotidianament es practiquen. 

Seguint les nostres enquestes, descobrírem 
els casos següents : en el carrer de Santa Caro
lina, número 26, primer, primera, una dona, 
Leonor Ramos, de 30 anys d'edat, nascuda a 
Almeria, amb nou anys de residència a Barce
lona ; vacunada en sa primera infància amb 
resultat positiu. Presentava senyals evidents 
d'una verola molt recent. Segons les dades re
collides aquesta començà al mes de maig últim 
i sa malaltia fou de caràcter tau benigne que's 
curà sense assistència facultativa. Ademés a la 
mateixa casa i pis, descobrírem dos casos més 
de verola que passaren també sense assistèn
cia de metge, que foren : .Isabel de Aro Ra
mon, de 3 anys d'edat, i Dídac Sànchez Fer
nànclez, de 4 anys, nascnts a Barcelona i va
cunats amb resultat negatiu. La malaltia co
mençà a mitjans del nes de maig. 

També al carrer de Castillejos, número 
372, primer, segona, o sigui en el mateix pis 
d'on sortiren aquells tres casos que varen és
ser internats a l'Hospital, vàrem trobar amb 
senyals d'haver passat verola recentment, ah 
tres nens se&üents: Alfons Martínez Martí
nez, de 3 anys d'edat; Beatriu Martínez Mar
tínez, de r any i mig, i Carme Martínez Mar
tínez, de 6 anys; nascuts tots ells a Barcelon'J 
i sense vacunar. No els va visitar cap metge, 
i, segons sembla, passaren sa malaltia en el 
mes de juny últim. 

Al carrer de Llorens i Barba, lletra R. entre
sol, tercera, veiérem també que hi havia pres 
part la verola, en els nens : Joan López Capa-
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rrós, de 6 anys; Llàtzer López Caparrós, de 
3 anys, i Francesca López Caparrós, de 2 anys. 
Aquesta 'Última sembla va caure malalta a mit
jans de juny i els altres dos a primers de juliol. 

o els veié cap metge, durant tot el curs de 
sa malaltia i aquesta es desenrotllà molt benig
nament, maJo-rat no haver-els-hi pres mai la 
vacuna. 

Ademés d'aquests casos ja :ijuits de malal
tia, descobrirem els malalts eu curs següents: 
Al carrer de Santa Carolina, núm. 24, quart, 
primera, a Montserrat Hernàndez Parra, de rS 
mesos, malalta d'ençà del elia 10 de juliol. 
Aquesta nena era nascuda a Barcelona i no es
tava vacunada. 

Per converses qué s~utírem per aquells in
drets, poguérem donar amb el paracler d'un al
tre malalt, el nen Francisco Seguí Borràs, de 
5 ·anys d'edats, nascut també a Barcelona ; 
sense vacunar. Aconseguírern l'hospitalització 
d'aquest últim, però no del primer, recorrent 
en aquest cas a l'isolament del malalt, mitjan
çant lo ja manifestat anteriorment, o sigui vi
gilància del pis per evitar l'entrada i sortida 
de géut a la casa, procurant que la persona 
que cuida al malalt no's posi per res en can 

tacte amb els demés, i collocació del rètol a la 
porta en el que ademés d'indicar que hi ha' ve
rola, es fixa la dada fins a la que deu ésser vi
gilat aquell domicili. 

No cal dir que immediatament tinguérem 
coneixement dels primers casos de veF•la , 
vàrem organitzar la vacunació de tota aquella 
barriada, seguint el procediment establert per· 
les vacunaci<>ns domiciliàries. També per la 
secció de desinfecció es feren les pràctiques ne
c-essàries, utilitzant tots els mitjans amb què 
compta per "portar a cap de la millor manera 
possible, la beneficiosa misió. 

El mateix dia 22 de juliol, rebérem la de
núncia d'un altre cas de verola, al carrer de 
Castillejos, núm. 409, baixos. Es tractava d'un 
home de 46 anys, anomenat Josep Parra Rou
re. Fou hospitalitzat. Estava malalt des de 
mitjans de juliol. o havia estat vacunat i te
nia verola confluent. 

El dia 4 d'agost, tinguérem coneixement per 
denúncia facultativa, d'un nou cas de verola, 
al carrer de anta Carolina, núm. 24, quart. 
segona, d'una clona, Consuelo Beluda Piera, 
de 34 anys d'edat, nascuda a Carcagent. Havia 
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sigut vacunada en sa infància. Caigué malalta 
d'una verola discreta a últims del mes de ju
liol. No va ésser possible aconseguir sa hospi
talització i se la va isolar amb la corresponent 
vigilància. 

Al fer la inspeoció al domicili de la malalta,
veiérem que també estava amb verola un fill 
d'aquella, Virgili Oltra Beluda, de 2 anys, nas
cut a Barcelona, i sense vacunar. AquéSt es
tava malalt des de'l día 30 de juliol Com la 
seva mare, també va ésser isolat. 

El mateix dia 4 d'agost, un altre deuúnci·1 
ens posa en coneixement de dos casos més de 
verola, al <:arrer de Llorens i Barba, lletra R., 
principal, segona . Els malalts foren: Abel Ro
mero, de 4 any , i Felicià Carbolàn, de 8 anys 
d'edat, nascuts tots dos a T-erol. Aquests nens 
no havien estat vacunats amb anterioritat, pe
rò al practicar no altres les vacunes per aquell 
barri, degut a la campanya iniciada per com
batre el focus de verola existent varen ésser 
vacunats. La vacuna els prengué, però degut 
a portar ja la malaltia en incubació, aquesta es 
desenrotllà, si bé en sa forma típica, amb ca
ràcter de grau benignitat. La vacunació la re
beren el dia 23 o 24 de juliol, i l'em¡ tió va
riolosa aparegué a darrers de mes. 

El dia 9 del mateix mes d'agost, fou denun
ciat un altre malalt de verola, Josep Sarrà, de 
9 anys d'edat, domiciliat al carrer de Castille
jos, núm. 356, A, segon, quarta. Aquest noi 
havia estat vacunat, però no l'hi havia pres 
la vacuna. Se li va començar a manifestar l'e
rupció variolosa, el día primer d'agost. No 
havent pdgut hospitalitzar-lo, es va procura: 
el més rigorós isolament, lo qual no va impe
dir el que una germaneta seva es contagiés 
d'aquell mal . Aquesta caigué malalta el elia 
14 d'agost. Es deia Mercè arra, de 4 anys 
d'edat, nascuda a Barcelona. Havia sigut va
cunacla per tres vegades i sempre amb resul
tat negatiu. Tampoc aconseguírem sa hospita
lització. 

El Dr. Abadal ens manifestà el dia 8 de se
tembre, que estava visitant una nena, que 
creia tenia verola. L'anàrem a veure i donà 
la coincidència de trobar-nos amb l'esméntat 
facultatiu; vegérem junts a la malalta, rati
ficant son diagnòstic. Aquesta nena vivia al 
carrer de Ventalló, núm. 23, baL-..¡:os; es deia 
Patrocini avarro, de 8 anys d'edat i natural 

gr 

de Barcelona. Havia sigut vacunada amb re
sultat negatiu. 

A la mateixa casa, hi havia aleshores un 
altre malalt, germà de l'esmentada darrera
ment. Aquest sols tenia un xic de febre, però 
sense cap mena d'erupció; no obstant, creiem 
que podia ésser també verola, repetírem la vi
sita al cap de dos dies, poguent ja apreciar la 
seva iniciació . El malalt es deia Ferran Nava
rro, de 14 anys d'edat. Vacunat més d'una 
vegada amb resultat negatiu. Aquest malalt, 
junt amb la seva germaneta, foren hospitalit
zats . 

Dos casos més de verola foren denunciats el 
elia 23 de setembre; aquests foren: Anton; 
Campos, de 2 anys, i Maria Campos, de sis 
mesos. Son domicili era al carrer de Castille
¡os, núm. 360, primer, p~;imera. No havien es
tat mai vacunats. Segons sembla caigueren 
malalts a mitjans de setembre. Varen ésser 
traslladats tot seauit a l'Hospital Municipal 
d'Infecciosos. 

Quan ja feia un mes que no havíem rebut 
cap denúncia de verola i ja Úéiem extinguit 
totalment aquèll focus, se'ns notificà l'exis
tència d''un nou malalt al carrer de Josep Ciu
rana, núm. 7, baixos. Això succeí el dia 16 
d'octubre. El malalt es deia Pere Comas, de 
I3 any d'edat. No havia estat mai vacunat. Es 
tractava d'una verola força greu i fou traslladat 
immediatament a l'Hospital. 

Després d'aquest cas, no hem tingut cap no
va denúncia de verola i com sigui que ja han 
transcorregut més de dos mesos des de l'últim 
cas, podem donar ja per acabat aquest últim 
brot de verola. 

En resum : hi han hag ut 29 casos de verola, 
r6 del sexe mas<:ulí i 13 del femení. Tots cu
raren, excepte una nena de 20 mesos, que mo
rí a l'Hospital d'Infecciosos. 

En quan a les edats, mirant el quadre ad
junt, es pot apreciar que'l major nombre d'in
vasions ha sigut fins als cinc anys. Això es 
compren molt bé, per què és en aquest temps 
de la vida, en el que hi ha més manca de va
cunacions; malgrat a què tots els nostres es
forços van encaminats a aconseguir la vacuna
ció en aquests primers anys, mitjançant les 
ordres de vacunació, que's reparteixen i les 
vacunacions quotidianes que's practiqueu :t 
domicili per personal de l'Institut. 



92 REVISTA [)ELS SlDRVE-IS 'SANITAIRIS 

Curs de les invasions de verola per domicilis- Any 1931 

I~ MAIG JUNY JULIOL AGOST i)ETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE 11 

Llorens i Barba, 
R. en!., 3 

f cas 

Llorens i Barba, . 
Castillejos, R. en!., 3 

372, 1-2 f cas 

f cas Sta. Carolina, I·· 
Castill ejos, 24, 4-1 

372, 1-2 f cas 
Travessera, f cas Venta lló, 

St. Martin, 11 Llorens i Barba, 23, baixos . 
f cas Castillejos, R. Solar f cas 

372, 1-2 f cas 
, Sta. Carolina, f cas - Ven talló, 

CastHi ej.os, 
26, 1-1 Castill ejos, 

356, A., 2-4 23, baixos 

Castillejos, f cas Castil1e jos, 409, Solar f cas J. Ciurana, 
372 E. 372, 1-2 f cas f cas 7 baixos, 

f cas Sta. Carolina, f cas Castillejos, Castillejos, f cas 
26, 1-1 LI o rens i Barba, 

356, A., 2-4 
360, 1-1 

f cas Castíllejos , R. pral., 3 
f cas ' 

372, 1-2 f cas f cas 

Sta. Carolina, f cas Castillejos, 
26, 1-1 Sta. Carolina, 360, 1-1 

f cas Llorens i Barba, 24, 4-2 
f cas 

R. en t., 3 1 cas 
/ 

f cas Sta . Ca rolina , 

Castillejos, 24, 4-2 
\ 

372, 1-2 t cas 

f cas Llorens i Barba , 
R. pral., 2 

I 1 cas 

Llorens i Ba rba , 
R. pral. , 2 

f cas 

i cas 4 casos 7 casos 10 cas6S 2 casos 4 casos 1 cas O cas 

Casos de verola per edats 
. 
1 sexes 

en l'invasió de verola d'enguany 

li= e s 

Dels 5 mesos De I any Dels 5 anys Dels 10 anys Dels 20 anys Dels 30 anys Dels 40 anys 
To t a I 

li a 1 any als 5 anys als 10 anys als 20 a1.1ys als 30 anys a ls 40 anys als 50 anys 
------

Masculí - 9 3 2 - 1 1 

~ Femení 2 6 2 - 2 1 - __ t3 . 

Totals 2 15 5 2 2 2 1 29 
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Després dels cinc anys d'edat, ja gairebé es
tà vacunada tota la població ; els nens per 1' e· 
xigència del certificat de vacuna pel seu in
grés als collegis, i els més grans, ja sigui per 
ésser admesos en alguns treballs o escoles, o 
bé per anar els homes al servei militar, i per 
moltes altres circumstàncies en les que's pre
cisa la presentació de l'esmentat certificat de 
vacunació. 

La demostració evident de la gran quantitat 
de gent vacunada i per tant de la poca recer)-

• 

93 . 

tivitat de la població, és que malgrat haver 
transcorregut dos mesos ocult, un focus de ve

r·ola a la nostra Ciutat, aquest no va passar de 
la petita zona que ben clarament ve marcada en ' 
el plànol adjunt. I que tot seguit es varen ini
ciar els treballs profilàctics, disminuí rapidís
simament aquella invasió, desapareixent total

ment als tres mesos de començada la campa
nya, portada a cap per l'Institut Municipal 
d'Higiene de Barcelona. 

I 
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INFORMACIÓ ESTADÍSTICA 

Institut d'Assistència Mèdica 
Scruei d'ambulància 

Juliol .\.go t Selbr~ 

Ferits trasllada ls ... . .. ... . .. 128 II3 
l\ falall~ trasllada ls .. . ... ... ... 84 123 
l\ lorts trasl ladats al dipòs it 

jud icial. ... 47 39 

Total 259 275 

--o-

ALBEJRG :\IUNICIP.\.L IDEL iPr\.IRC 
I 

131 
86 

41 

258 

IDISPENSAIRI IDE MALAI/fiES MENTALS 

MES 'DE JULIOL 

Total de serveis (reconeixement , certificacions, dic
tamens, vacunacions, visites, etc) . : Homes, 1,278; 
Dones, 1,330; total, 2,6o8. 

NÍlm. d'.\li enats existent en primer de mes ... 
Nítm. del ingressats d urant el mateix .. . 
NÍlm. dels sortits durant el mateix .... . . 
Núm . .dels existents en el d ia de la data 

MES D'AGOST 

Total de erve is (reconeixement., cert ificacions, dic
tamen , vacunacions, visites, etc). : Homes 1,n9; 
IDones, 1,215; total, 2,334. 

NÍlm. d'Alienats exi tent en primer de mes... 31.i 
Núm. dels ingressats d urant el mateix... ... .. . 4S 
Núm. del s sortits durant el mateix ... ... sr 
Núm. dels existents en el dia de la data .... ... 3u 

MES •DE SETEMBRE DE 1931 

H omes IDones Total 

Certiftcacion per passar als 
Hospitals ... ... ... .. . ... 4 5 9 

Curacions q uirÍlrgiq u es. 210 235 44.'> 
!Dictamens emesos 22 27 49 
Operacions ... ... .. 2 3 5 
Vi site .. . ... ... ... 978 998 1,976 

Total de serveis 1.216 !.268 2-484 

Nombre d'alienats exis tent en primer de mes... 311.' 
íd. d'ingressat durant el mateix... . .. ... ... 52 
íd. del· sortits d urant el mateix ... . . . 38 
íd. dels existent ·en el dia de la data . .. 324 

--o--

Casa de Maternologia 
n:stadística dels serve is efectuats dura.nl el terce-r 

trimestre de l'any 1931 

MES DE JULIOL 

SECCIO ADl\IINI 'l'RA TIV .\ 

Restaura¡¡[ dc lllatemilat 

Apets servi ls ......... .... ........ .... .... . 
Litres de llet es terilitzada i repartida amb 

lJiberons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
•Número de biberon s entregats ... ... ... .. , 

SECCIO !DE GINBCOLOGIA 

IDispen ari : 
l\fala ltes ingressades en el mes a elna! .... . . 
l\lalalles ingre sa des en meso anteriors .. . 

1,8oo 

ShCCIO IDoE I;ABORATORI D'ANA·LISIS CLINIC~ 

Tota l d'anàlisis . ....... ... ...... , . .. .. . ... r,140 

S]!)COIO iDE PUERICULTUtRA 

Nens in crits en mesos anteriors ..... . 
Nens ingressats -durant el mes ....... . . 

SECClO !DE 'tOCOLOGIA 

'l'olal de .dones assitides ..... . 
Toia! de serveis ..... . ....... . _ 

-o-

83ï 
122 
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MES D'AGOST 

SECCIO ADlVIINJB'l'RATIV A 

Resta1want de M.aten~Uat 

A.pets servits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Litres de llet esterilitzada i repartida amb 

biberons .................... . 
Número de biberons entregats ...... ..... . 

SE'CCIO IDE GINECOLOGIA 

Malaltes ingressades en el mes actual ... 
Malaltes ingressades en mesos anteriors 

53 
175 

S.BOCIO IDE LABORATORI ID'ANALISIS CLINI CS 

Total d 'anàlisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r ,rr3 

SBOOIO DE PUE R ICUL TUIR.A 

Nens inscrits en mesos anteriors .. . 
Nens ingressats durant el mes .. . 

SECCIO !DE TOCOLOGIA • 

Total de dones assistides 
Total de serveis .. . 

--0--

MES DE SETEMBRE 

SEOCIO ADMINISTRATIVA 

Restam·ant de Maternitat 

A pets servits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Litrés de llet esterilitzada i repar tida amb 

biberons .... .. .................... . 
Número de biberons entregats ..... . ... '· . 

SE'CCIO IDE GINECOLOGIA 

Malaltes ingressades eri el mes actual ... 
MalÏiltes ingressades en mesos anteriors 

Bss 
157 

1,310 
r,or8 

7,8oo 
41,610 

55 
76 

SECCIO IDE ILABOR•ATORI ID'ANALISIS CLINICS 

Total d'anàlisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

SgociO tDE P UERICULTUIRA 

Nens inscrits en mesos anteriors ........ . 
Nens ingressa ts durant el mes ........ . 

SECCIO IDB TOCOLOGIA 

Total de dones assistides . . . . . . . . . . .. 
Total de serveis . . . . . . . . . .. 

1,195 

899 
104 

1,310 
2,232 

95 

Dispensaris d'especialitats 
DISPENSNRI [)E DB!RMATOLOGIA, 

SIFILIOGRAFIA I VIES UIRINAIRIES 

Estadística del mes de juliol de 1931 

i\Ialalts ingressats durant el mes... . . . . .. 
Total de serveis fets durant el mes . . . . .. 

Estadística del mes d'agost de 1931 

Malalts ingres ats durant el mes ........... . 
Total de serveis fets durant el mes . . . . . . . .. 

Estadística del mes de setembre de 1931 

Malalts ingressats durant el-mes ..... . 
Total de serveis fets durant el mes 

-o--

144 
5·796 

133 
6,96g 

rsr 
7.334 

SEIR.. VElS ID'OIDONTOLOGIA FETS EN ELS 
IDISPENSAJRIS I ESCOllES NACIONALS 

Juliol Agost Selbre. 

Inspeccions ... . .. ... ... ... ... 1,049 
Operacions i curacions. . . . . . . n6 

--o-

.DISPENSARI OFTA.LMOLOGIC 

Estadística del mes de juliol de 1931 

Total de malalts tractats . . . . . . . .. 
Número de visites practicades... . :. 
Número d'operacions ..... .. ... .... . 

Estadistica del mes d'agost de 1931 

Tota l de malalts tractats .. . ........ . 
Número de visites practicades ........ . 
Número d'operacions ......... ........ . 

Estadística del me-s de setembre de I93l 

Total de malalts tractats ........ . 
Número de visites practicades .... . . 
Número d'operacions . . . ... . .. 

-o--

sos 
92 

BIC) 

2,457 
9 

OOPENSARI OTORIRINOLAIRINGOLOGIC 

Juliol Agost Setbre. 

Número de malalts que han 
assistit al consultori ... 

Número de visites ... 
Número d'operacions. . .. 
Malalts d 'orella . . . ... . .. 
Malalts de nas. . . . . . . . .. 
Malalts de gola ......... .. . 
Malalts de laringe ..... . .. . 

r,rs8 
I,295 

20 

427 
422 
222 
87 

r,033 
r,r6o 

18 
414 
374 
175 
¡o 

1,073 
r,rgo 

I9 
377 
390 
229 
77 



SERVEiiS F~ ALS •DlSPENSAIRIS .M:EIDIC-QUI
IRUtRGICS IDUIRANT EL TERCEIR T!RIMES'fiRE 

[!)E L'ANY I93I 

Feriís mtxilials, opera cions pmcticOJdes, vis·ites gra· 
l~tite s en el local, visites a do1n·iciU, reconeixe
m ents a persones alienades, ce1·iijicacions, infor
m es, a1txilis a alcoholitzats, vac1macions, SMveis 
cUvenos : 

Juliol Agost Setbre. 

IDe les Cases Consistorials gg6 14g6 1544 
!De la Barceloneta ... .. . . .. 640 1013 6r2 
ID'HostafrancJ1s ... ... ... 673 1236 2512 
De Santa Madrona .. . ,. : .. . 2340 3r82 3050 
!De l'Universitat... 66o 1303 1308 
.De Gràcia ... .. . .. . ... roog 1399 2833 
IDe Sant Martí ... ... r.rss 2163 24!6 
!D'el Taulat ... SJs II26 I3•Il 
!De Sant .Andreu. 

. 
6gr 829 740 

De Sant Gervasi. 4o8 462 s6g 
!De Can 'Tunis. ... 549 574 63!1 
,~)'Horta .. . 799 636 1003 
IDe Sarrià .. . .. .. ..... 287 263 344 

Totals generals ... DI242 15593 r8g62 

Accidents a1txqliats als i[)ispensa?--is, 
classificats per la ca:usa que'ls va p1·od1ti1' 

MES DE JULIOL 

Fortults Agres- Yolun- Total sl o ns taris 

!De · les Cases Consistorials. 99 33 132 
De la Barceloneta, ... ... 121 22 2 145 
ID'HostafrancJJs ... ... I77 40 I 2!8 
fDe Santa Madrona ... r61 43 [ 205 
IDe la l,Jniversitat "' 203 so 2 255 
fDe Gràcia .. . , / , ... " ' 122 36 rsS 
IDel Taulat ... .. . ... 83 9 92 
iDe Sant Andreu .. . ... "' 70 I7 87 
!De Sant ,Gervasi ... .. . ••· I 2U: 5 26 
IDe Sant Martí .. . 57 sr rol) 
[])e Can Tunis ... ... . .. 61 7 68 
[])•'Horta ... ... ... ... ¡ ••• 24 5 29 
!De Sarria "' ... ' " ... . .. 411 I - 42 

MES D'AGOST 

iDe les 'Cases Consistorials . 
[])e la Barceloneta .. . ... ... 
ID'Hostafranchs ... ... ... '" 
IDe Santa Madrona ... "' 
IDe la Universitat ... .. . 
!De Gràcia ...... ... ... 
Del Taulat.. . ... ... ... ... 
[)e Sant Andreu . 
IDe Sant Gervasi .. . .. . .. . 
!De Sant Martí 
[])e Can Tunis 
[)'Horta ... 
iDe Sarrià ... ... 

Fortults Agres- taris Total 
slons Yolun-

97 24 I2I 
ros 25 2 132 
177 44 221 
·194 sr I 246 
tJ:g6 59 r 256 
•142 36 -3 r8r 
ro6 ro rr6 
6g 25 94 
29 5 34 
64 4I ros 
66 7 73 
37 3 40 
64 2 - 66 

REVIST A iDELS SEIR VELS SANITAIRIS 

MES IDE SETEMBRE 

Fortults Agres- Volun- Tot el s Ions taris 

[)e les Cases Consistoria ls . 84 I7 2 IOJ 
!De la Barceloneta 70 20 I 91 
ID'Hostafranchs ... 146 30 I 1]7 
fDe Santa Madrona 130 43• 173 
De la Universitat ... 174 36 210 
[)e Gràcia ... ros rg 124 
IDel Taulat .. . ... .. . ... n rg g6 
[)e Sant Andreu 57 8 6s 
[)e Sant Ger vasi ... ... ... ... .. . 23 I 24 
De Sant Martí 67 30 97 
iDe !Can Tunis 30 I - 31 
[J)'Horta ... 17 4 2I 
IDe Sarrià ... .. . .. . ... ... 4I 2 44 

---o-

Serveis de va.c1maci6 i reva.cu.naci6 fets en els Dis-

pensaris d1want el tercer trimest1·e de 1931 

MES IDE JULIOL 

Vacunacions Revacunacions ---------. ~ Certificats Resultat Resultat lliurats 
Po sit. Negat.. lgnor. Poslt. Negat. lgnor. 

iDe les Cases 
Consistorials. r8 4 ' 2 45 ro IS ~So 

[)e la. Barcelo-
neta ..... ... . 9 3 2 2 5 

D' Rosta-
franchs ... ... 34 , 2 I 23 9 4 73 

(De Santa Ma-
drona .. . ..... 9 6 ro 12 9 s·s g8 

De la U ni ver-
Stitat .. . ' ..... 5 I 9 IS 13 25 24 

IDie Gràcia ...... 8 2 4 4 2 2I 5·1 
iDe Sant Martí. I7 4 I 8 4 4 roS 
[J)el Taulat.. .... 4 4 5 I 5 I7 
[])e St. A.D.dreu. I 3 3 4 2 
iDe Sant Ger-

va.si ... ...... 3 4 2 3 6 
ID'Horba.. ... ... 2 7 2 3 3 20 
iDe Càn Tunis. 3 ro 3 I 17 
IDe 'Sarrià . .. . .. I 2 3 
Gasa. M.atern.o-

~ogia. Secció 
de Tocologia. - rgo 

Casa Matern{>-
logia. Secció 
de Puericul-
tura ... .. . ... 24 

104 I9 74 ·133 53 334 504 
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MES D'AGOST MES UJE SETEMBRE 

Vacunacions Revacunacions Vacunacions Revacunacions ----------... ,-~---- -. Certificats --------- ----~ Certificats 
Resultat Resultat lliurats Resultat Resultat lliurats 

Poslt. Negat. lgnor. Poslt. Negat. lgnor. Poslt. Negat. lgnor. Poslt. Negat. Ignar. 

De les Cases De les. Cases 
Consistorials. 70 I2 IS 274 IB 6o 344 Consistorials. I3S IS 40 I25 43 374 285 

[)e la Barcelo- IDe la Barcelo-
neta .... .. · . .. 2 2 8 5 8 neta ... .. ... so 20 22 30 12 70 8o 

D' Hoste.- D' Hosta-
frailldis .. . ... ss r6 30 I29 54 39. 326 fraill.Chs ... . .. Ifij 52 s6 273 9I 93 73 I 

[)e Santa Ma-
' 

[)e Santa Ma-
drona ....... . . 43 li 33 34 I7 72 2ID drona .. ...... 68 LI 83 6s I3 285 489 

De la U ni ver- De la U ni ver-
sitat ...... ... ·25 4 34 223 I02 285 74 sitat ......... 35 3 !2I I] O 6¡ 284 167 

De Gràcia ...... 53 3 23 66 23 82 270 !De Gràcia ...... 212 12 92 274 I02 343 I 55 
De Sant Martí. I '}O IS 5 2J:T so 38 712 De Sant Martí. r6s IS 7 207 100 23 949 
[)el Taulat ...... 30 5 6 20 30 34 100 Del Taulat .. .... ¡o 29 25 100 31 200 
[)e St. Andreu. 4 20 7 10 34 23 [)e St. Andreu. 24 49 22 6 6s 37 
De Sant Ger- De Sant Ger-

vasi ..... . .. . t 6 8 24 12 va.si .. .. ..... 8 r8 36 2 38 49 
[)'Horta . ... ... 14 7 , IO IS 25 45 [)'Horta .... .. . 12 7 21 ro 99 250 
[)e Can Tunis. 21 li 7 39 De Can Tunis. r8 li 8 37 
[)e Sarrià ..... . 5 2 2 8 17 IDe Sarrià .... .. 10 14 20 24 68 
Casa Matern o- Casa Ma temo-

1ogia. Secció iogia. Secció 
de Tocologia. - 219 de Tocologia - 207 

Casa Matern o- Casa Materna-
logia. Secció logia. Secció 

, 

de Puericul- de Puericul-
tura ......... 8o tura ...... .. . go 

s.r6 66 263 1003 319 932 2180 973 157 599 I279 546 1944 4497 ., 

... 



In s ti tut 
Serveis practicats per l'Instit1tt M1micipal d'Higiene 

durant els m esos de juUoi, agost i setembre 
dc I93I 

Inspeccions per distints con-
ceptes .. . ......... .. ......... . 

IReinspeccions ...... ... ........ . 
!Desinfeccions per distints con-

ceptes .. . ..... . .. .... .. . 
[Jesinsectacions .. . .. . 
!Desratitzacions .. . .. . .. . 
Carrers desodorats .. . .. . 
Extraccions i devolucions de 

robes als !Dispensaris MullÍ-
dpa~ . .. .... .. ... ..... .. . . 

Hipoclorit fabricat en l'estació 
sanitària del Centre Nord . 
Litres .. . .................... . 

Juliol Agost Set. 

I94 2I7 243 
I22 I02 I63 

1.350 1.320 I .373 
3 6 
2 47 I0.8oo 

2SO 324 4·630 

5 6 

6.ooo 3.ooo 6.ooo 

REVISTA !DELS SEIRVEIS SANI'l'AlRIS 

.. / --

d'Higiene 
!Robes desinfectades eu les es-

tuies dels Centres... .. . .. . .. . 
Robes rentades i planxade ... 
Robes repas~ades . .. .. . .. . .. . 
Robes destruídes en els forns 

inodors .. . ................. . 
:i\fobles i objectes desinfectats 

en el propi domicili .. . .. . .. . 
Auto-taxis desinfectats. ... .. . 
Desinfeccions de magatzems de 

draps ....................... . 
!Rate caçades vives, mortes i 

incinerades ................. . 
Oròres de vacunació tramitades 
Vacunacions conl-ra la verola 

fetes .............. . ..... . .. . 
Aclaracions de diagnòstic en 

les paperetes de defunció ... 

--o--

I. 52 I 
s5s 
I79 . 

.ns 

IOO 

203 

22 

704 I.406 
sSo S37 
234 320 

Ó9 400 
6I n 

22 

I3.62d 
1.242 1.303 

295 295 

I6 I9 

MOVIMENT !DE MALALTS EN L 'HOSPITAL MUNICllPAL ;;)'INFBCCIOSOS EN EL MES 
iD'E JULIOL [)E I93I 

MALALTIES 

Verola .......................... . .. . 
Varicela .......................... . 
Xarampió ........... . .............. . 
Escarlatina .. . .. . .. . .. . .. .• .. . .. . .. . 
iDti.ftèr.ia. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Tifus exantemàtic ................. . 
Erisipela, mèdica .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Infecció eberthiana .............. . 
~ecci~ endodigestives no específiques .. . .. . 
lDú.sentena... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Grip ........ . ....................... . 
Bron.co-pnemonia .. . .. . .. . 
Coqueluche .. . ... ~- ........ .. 
F ebr e melitensis .. . .. . . .. .. . .. . 
Paludisme ..... . .............. . 
Febre recurrent .................... . 
Febre groga ... . .. .. . .. . .. . .. ...... . 
Peste bubònica .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
Còlera morbo asiàtic .. . . .. ... .. ... . 
Caa:buncle .. . .. ......... . ...... : .. .. ... . 
iRabia ... .. ... ... ...... . .. . .. . 
Lepra .. . .. . ................. . ... · .. . 
Sarna ......... .. . .. ......... . 
Meningitis cer ebro espinaL .. 
T è l:a!llos .. . .. . .. . .. . 
En observació . . . . . . 

Totals 

I .. ; ... ,o;. 
anterio r 

~ 
I 

2 I 

I 

4 4 
7 7 

53 IS 
2 

. 2 5 

IO 2 

So 39 

Entrades 

~~~ 
3 2 

4 7 

l' 

r I 
2 5 
9 8 

I3 r6 
4 2 

I 

5 I 

I 

44 

Altes Defuncions Bn tracta-
ment 

~ ~ ~ 
4 2 

4 I I 5 3 

I I -
I I 
I 4 2 I 3 4 
6 5 I I 9 9 

I7 I9 2 4 47 II 

2 4 2 

2 5 

7 2 S I 

I 

35 37 IO 9 79 35 

-



I IDEMOGIRAFICS MUNICIPALS !DIE BAlRCELONA 99 

MOVJMïB)NT·iDE MALAi/l'S EN L'HOSPITAL MUNICI!PAL -;;:>'INFBOCIOSOS E/N EL MES 

MA.LA.L T IES 

Verola . .. ... .. J . . • . ••. . . . .•..• •. . •. . ' 
Varicela .... .......... . ...... .... . . 
:Xaiampió ...... .. . .............. . .. ... . 
Escarlatina ........ . ..... ....... ·-
Diftèria ...... ... . -~ ... ... ... . .. ... .. . 
Tifus exa'll.temàtic .. . .. . ... .. . .. ..... .. 
Erisipela mèdica. .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . 
Infecció eberthiana . .. • . .. . .. .. . .. . . .. 
~ecci~ endodigestives no específiques ... 
!Diisentena .. . ... ..... ... ....... .. ...... . 
Grip .. . .. ...... . .. . ... .. . ......... .. . 
Bronco-p11lemonia. .. . .. . . .. . .. .. . .. . 
Coqueluche .. . . .. .. . .. . . .. . .. . .. ... 
Febre meli t;ens.is . .. • .. . .. . .. .. . .. . 
Paludisme .. . .. . ... ... ... ........ . 
Febre recurrent .. ... . .. ... . .. . .. ... ... . 
Febre groga ........ . ... ..... . .. ... . 
Pes te bubòllJi.ca .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . 
Còlera morbo asiàtic ...... .. . .. . .. . . .. 
Oa.rbuncle .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. 
IR.abia ... ... ... ...... .. .... .. ... . 
Lepra ........ .... ... .. . ...... .. ... . . .. 
Sarna .. .... .. ... . ..... . ..... . 
Meningitis cerebro espinaJ.. . 
Tètanos ...... .. . .. . 
En observació .. . 

Totads ... .. . .. . 
·. 

IJ;YtA.GO.ST !DIE I93I . 

E xistència E ntrades anterior 

-

* H. I D. --¡-
t 

4 2 

5 3 9 8 

I 

3 4 3 6 
9 9 IS I 2 

47 II I 7 6 
5 I 

I 
2 5 I 

... 

I3 5 

8 I 3 I 

32 32 

79 35 IOO 74 

~ . ;'"""""' 
En tracta-

ment 

* ~~~ 
4 I I 

4 7 I 9 4 

I 

I -
4 3 I I I 6· 

I3 II 2 I 9 9 

I7 8 2 I 45 8 
3 2 I 

I 

r 2 I I 3 
I I 

I 2 I2 3 

2 I 9 I · 

24 22 8 IO 

73 55 IO 7 

MOVIIMJF)NT iDE ~ALTS EN L 'HOSPITAL MUNICIPAL ;;)'INFECCIOSOS EN EL ~,ffiS 
IIY.E SE'I'EllffiRE [()E I93I -

Existència Entr11des Alfes Defuncions En tr11cta-

MA.LA.L TIES 
anterior ment 

~~~ H. I D. H. I D. ~I D. H ._~~ --1-
__ ,_ 

Verola ... ... ... .. . ... .. . .. . ... ... ... 2 2 2 2 
Varicela ... .. . .. . ... ... .. . .. . ... ... 
Xa1aa:npi6 ... ... ... ... ... .. . ... ... .. . ... 9 4 

I I 3 8 I 
Escai la tina ... ... ... .. . ... ... ... ... ... I I 
Diftèria ... ... ... ... ... ... .. . I I 
Tifus exantemàllic .. . .. . ... ... ... ... .. . 
ErisipeLa, mèdiClll ... ... ... ... ... .. . ... I I -
Infecció ebertb.iana .. . ... ... ... ... ... I 6 7 4 2 3 2 I 4 6 
Infeccions endodigestives no específiques ... 9 9 8 6 3 I I 2 I3 I2 
!Diisenteria ... ... ... .. . ... ... .. . .. . ... .. . 
Grip ... .. . .. . ... ... .. . ... .. . ... .. . 45 8 I3 I8 19 6 2 39 r8 ... ... ... 
Bronco-p11lemonia ... .. ... 5 6 I 2 3 3 2 .. . ... 
Coqueluche .. . ... I I ... .. . ... .. . . Febre melitens!Ls .. . I 3 I 2 3 .. . .. . ... 
Paludisme I I .,. I I ... ... .. . ... ... ... 
Febre recurrent ... .. . .. . ... .. . ... .. . 
Febre groga .. . .. . ... ... .. . ... ... . .. 
Peste bubòllJi.ca ... . .. 12 3 6 2 II 2 2 I 5 2 .. . ... .. . ... .. . 
Còlera morbo asiàtic .. . ... .. . ... ... 
Carbuncle ... .. . ... .. . .. . .. . ... .. . ... 
!Rabia ... ... ... ... .. . ... ... ... ... 
Lepra .. . .. . ... ... .. . ... ... ... ... ... 
Sarna 9 I 5 5 5 5 9 1 .. . .. . .. . ... .. . ... ... .. . 
Meningitis cerebro espinall ... . 
Tètamos ... .. . ... ... 

6 6 En observació 8 IO 2 IO IO ... " . ... ... .. . ... 
Totals ... ... ... ... ... .. . ... .. . g6 47 s r 49 53 28 7 9 &¡ > 59 



IOO REVIST A IDELS SEIR VElS SANI'l'AlRIS 

MOV:rMf8;NT iDE M.A.LALTS EN L'HOSPITAL lVIDNICIPAL ID'liNFBOCIOSOS ~N EL TE!R0EIR 

TRIMES'DRE DE I93I 

I 
Existència E ntrades A ltes DBfuncions B n tr acta-

MALALTIES 
anterior ntent 

H.,~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
Verola ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... 5 4 4 I I 2 2 
Varicela ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Xarampió ... ... ... ... ... ... ... .. . ... 2 I I3 15 5 I4 2 I 8 I 
E.scarlatina ... ... .. . ... ... ... .. . ... I I 
!Diftèria ... .. . ... ... ... ... ... . .. I I I 2 I 
Tifus exantemàtic 

, 
... ... ... ... ... ... 

Erisipela mèdica ... ... ... .. . .. . ... 2 I I I -
Infecció eberthiana ... ... ... ... ... ... 4 4 12 15 7 lO 5 3 4 6 
Imfeccions endodigestives no especifiques ... 7 7 32 26 22 17 4 4 I3 12 
IDiisenteria ... 

, 
... ... ... .. . ... ... ... ... 

Grip ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 53 IS 43 40 53 33 4 7 39 r8 
Bronco-p111emon~a ... .. . ... 2 , I4 9 3 3 8 6 3 2 
Coqueluche ... ... ... ... ... ... ... I I 
Febre melitenslis ... ... ... ... 2 5 2 I 2 I 2 3 
PaluòiS!Ille ... ... .. . ... ... .. . 3 I 2 I I 
Febre recurrent ... •O• U oo .. . .. . .. . .. . 
Febre groga ... ... ... ... .. . ... 
Peste bubòDJica, ... ... ... ... ... ... ... I9 7 li 2 3 3 5 2 
Còlera morbo asiàtic ... ... ... ... ... 
Caa-buncle ... ... ... ... ... ... ... ... ... .t .. 
fRabia ... ... ... ... ... ... ... . .. ... 
Lepra ... ... .... ... ... ... . .. ... .. . 
Sarna ... ... ... ... .. . ... . .. . .. IO 2 13 7 I4 8 9 I 
M.e.ni.ngitis cerebro és pinaL . ... -Tè~ ...... ... ... r I 
En observació ... ... 34 38 34 28 ro 

Tota•ls So 39 195 r65 r6r 120 27 25 87 59 

Labora tori M u·nicip.al 
de Barcelona 

Serveis fets en el mateix durant el 
tercer trimestre de 1931 

' 
Departam~ent de Bacte1·iologia general 

i Epidemiologia 

Sero-reaccions d'aglutinació : Juliol, 92 ; agost, 
127 ; setembre, 39· 

Sero-reaccions de Wassermann : Juliol, 83; agost, 
90; setembre, 52. 

!Diagnòstics bacteriològics : Juliol, II5 ; agost,.r66; 
setembre, I33· 

Exame.11s de rates : Juliol, 236 ; agost, 290 ; se
tembre, 145· 

Serveis epidemiològics : Juliol, 12 ; agost, II ; se
tembre, 3· 

DepaTtament d'A.nàlisis d'aigües 
i bacteriologia d'al·iments 

Anàlisis bacteriològics d'aigües : !Juliol, 287 ; agost, 
270; setembre, 262.-

Anàlisis químics d'aigües : Juliol, 295 ; agost, 241 ; 
setembre, 218 . 

Investigacions de malalties infeccioses dels ani
mals : Juliol, 4; agost, 3 ; setembre, 9· 

Departament de Senm~teràpia i Vacunaci6 

' 
Sèrum antidiftèric (!Dosis : Juliol, 50 ; agost, 42 ; 

setembre, 17. 
Sèrum antitetànic (iDosis) : Juliol, 82 ; agost, ro6 ; 

setembre, 92. 



I IDEMOG!RAFICS MUNICIPALS IDE BAIRJ0ELONA 

Sèrum antipestós (!Dosis) : Juliol, o; · agost, 295; 
setembre, 172. 

Sèrum normal de cavall (!Dosis) : Juliol, o; agost, 
o ; setembre, o. 

Vacuna antitífica preventiva (via bucal·)) (!Dosis) : 
Juliol, 676; agost, 2.685; setembre, 2.g83. 

Vacuna antitífica preventiva (via hipodèrmica) (Oo
sis) : Juliol, ro2 ; agost, 8r; setembre, 1.653. 

Vacuna anti pes tosa (!Dosis)" : Juliol, o; agost, 4.044; 
setembre, 1.936. · 

Vacuna antimaltesa (!Dosis) : Juliol, o; agost, 6o; 
setembre, 6o. 

Vacuna antidiftèrica (anatoxina) (!Dosis) : Juliol, 
o ; agost, 6o; setembre, 30. 

Vacuna Eberthlisina (IDosis) : Juliol, o; agost, 6o' ; 
setembre, 36. 

Vacuna antituberculosa preventiva Calme.tte (!Do
sis) : Juliol, 1.789; agost, 1.645; setembre, 1.867. 

Vacuna antidiftèrica IR.amón (!Dosis) : Juliol, o; 
agost, o ; setembre, o. 

Vacuna Jeun.eriana (IDo.sis) : Juliol, 700; agost, 
4·596 ; setembre, 4,6so. 

Neuro-vacuna de Levaditi (Dosis) : Juliol, 2.150; 
agost, s.r8r; stembre, s.86I. 

Persones vacunades contra la verola : Juliol, 13 ; · 
agost, 28 ; setembre, 65. 

Depa.rtamMnt d'Anàlisi.s bTomatològics 

Llet i derivats : Juliol, 594; agost, 774; setembre, 
883. 

Grasses : !Juliol, o ; agost, o ; setembre, I. 
S ucres i productes ensucrats : Juliol, 4; agost, 6; 

setembre, S· 
Farines : Juliol, o ; agost, o ; setembre, I. 

IOl 

Alcohols i vins : Juliol, s, agost, 8 ; setembre, 4· 
Espècies : Juliol, o; agost, o; setembre, o. 
Segó : Juliol, r; agost, o; setembre, o. 
!Cafè en gra : Juliol, 4; agost, o; setembre, 2. 
Conserva fruita : Juliol, r ; agost, o; setembre, o. 
Productes farmacèutics : Juliol, 3; agost, o; se-

tembre, o. 
Sabó : Juliol, o ; agost, 2 ; setembre, o. 
Pebrot : ¡Juliol, o ; agost, r ; setembre, o. 

Departament antirràbic 

Consultes de persones mossegades per animals : 
Juliol, Ss; agost, 72; setembre, 52. 

Persones vacunades contra la ràbia : Juliol, 47 ; 
agost, 37; setembre, 25. 

Curació de ferides causades per animals : Juliol, 
3 ; agost, 2 ; setembre, o. 

Anàlisis histològics (ràbia) : Juliol, rr; agost, 9; 
setembre, ro. 

Inoculacions reveladores (ràbia) : Juliol, ro; agost, 
8 ; setembre, ro. 

Gossos vagabunds caçats en els carrers de la ciu
' tat : Juliol, 133 ; agost, 'II7; setembre, 132. 

Animals conduïts a aquest Institut per a ésser ob
servats : Juliol, 8o; agost, 75; setembre, 57· 

Gossos tornats als seus amos pagant l'arbitri : Ju
liol, 125 ; agost, 202 ; setembre, ror. 

Gossos asfixiats : Juliol, 227 ; agost, 128 ; setem
bre, r88. 

'Gossos entregats a la Facultat de Medicina : Ju
liol, 4 ; agost, o ; setembre, o. 

Gossos vacunats contra la ràbia : Juliol, o ; agost, 
o; setembre, 182 . 

!Dosis vacuna Umeno1Doy : Juliol, o; agost, o; se
tembre, 310. 

I 

/ 

I 
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ESTADÍSTICA DEMOGRÀFICA 
CORRESPONENT AL 3.er TRIMESTRE DE 1931 

..IU LI OL 

-Defuncions pe causes edats 

ú r 
Menys De De De De De De De e A u s E s D E D E f u N e I de 1 a 2 2 a 5 5 a 15 15 a 25 25 a 45 45 a 65 TOTES EDATS 
1 any anys anys anys anys anys anys 65 i més . 

(Nomenclatura abreviada 1950) 

1

_ 0 --; I. D _ H 

1
_ D _ H 

1
_ 0 _ H 

1
_D 7f D _ H r~ _ H 1-D H H I O I Total ------

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1.1 
12 
13 
I4 
15 
r6 
17 
r8 
19 
20 
~I 

22 
.•. ~3 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
LJII 
42 
43 

, 

Febre tüoidea i paratifoidea (I i 2) ... 
Tüus exantemàtic (3) .. . ... ... ... ... ... 
Verola í?l ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .. . 
Xarampió (7) .............. . 
·Escarlatina (8) ..... . 
Coqueluche (9) ..... . 
IDiftèria (10) ... ......... : .. ........ . 
Grip o irufluença (II) .............. . 
Glànola (14) ........... . ..... ...... . 
1'uberculos.i de l'aparell respiratori (23) 
Totes les demés tuberculosis (24 a 32) 
Sífilis (34) .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

' I .. . ... ... .. . ... ... ... ... .. . ... .. . ... ... ... ... 
.. . . .. ... .. . .. . ... . .. ... .. . ... ... ... ... . .. 
.. . ... . .. ... .. . .. . .. ... . .. .. . .. . .. . ... .. . .. . 

. ~ . ~ ... 

Palu<lisme (lllllllària) (38) ....... : . ..... . .. . 
Alrt.res malalties infeccioses i parasitàries 4, s, 12, 13, 15 a 22 ; 33, 35 a 37; 39 a 44) 

.. . ... ··· ··· .. . .. . ... ... 

.. . . .. ... "' 

Càncer i tots els demés tumors malignes (45 a 53) ............................................ . 
Tumors no maligp.es o .en els que el caràcter de malignitat no s'especifica (54 i ss)... .. . .. ...... . 
~eumatisme crònic i gota (57 i s8) ..... ... ............ . ... :.. ... ... ... ... .. . ... ... .. . 
IDa a betis sacarina (59) .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. . .. . .. . .. . .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · 
Alcoholisme crònic o agut (75) ... ... . .. .. . .. . ... ... ... ... ... ... ... .. ........ . 
&ltr~ mrulalties genera~s i intoxicacions cróniques (56, 6ò a 74 ; 76 i 77) ..... . 

.Atàxia iocomotrfu progressiva i paràl.isi genera:! (8o i 83) ..... .' ....... :. , .... . 
Hemorràgia cerebral, embòlia o trombosis cerebr.als (82) ......... .. ......... . 
AJ¡bres malalties del sistema W'!rviós y dels òrgans d'els sentits (¡8, '79, 8r, 84 a 89) .. . 
Malalties del cor (go a 9s) ............... .. ...... . .................. · .......... · .. .' .. . 
&ltres maià! ties de l'aparell circulatori (96 a ro3) ... · ............... · .. . ... · 
Bronquitis (ro6) .................... . ...................................... . 
Puhnania (ro¡ a ròg) .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
A~tres m_aJ.altie~ ~e •l'aparell respirart:ori (excepte tuberC'lllooi) (104 i ros; uo a 114) . 
!Diarrea 1 enterJ:tts (ug a 120) ............ ............... ........... . ...... ........ . 
Apendicitis (r21) .. . .. . .. . ............... ....... ........................... . 
Malalties de1 fetge i de les vies biliars (124 a 127) ..... ...... . ..... . ........... . 
Altres malalties de l'aparell digestiu (II5 a ¡¡8; 122, 123, 128 i 129) ................. . 
Nefritis (130 a 132) ............ .. ............... . ............................... .. 
AJtres malalties de l'aparell urinari i de l'aparell genital (133 a 139) .......................... . 
Septicèmia i infecció puerperals (140 i 145) .. . ..... ... ... . ................................... . 
Altres. mrul.anties de 1'embaraç, dd part i de 1'estat puerperrul. (141 a 144 ; 146 a rso) ........... . 
Mal~l_f1es de 13; ~ell , d_el teixit ce1lular, dels òssos i del~ orgues de la locomoció (rsr a 156) .. . 
:;)eb~~tat congemta, VlCJS de conformació cougèn.!!s, neL~ement prematur, etc. (157 a r6r) ..... . 
Seruhtat (r6z) .................... . ................. . .. ....... ................ .. 
Suïcidi (r63 a 171) ... .. . ... ... ... ... ... ... ... .. . .. ................. .. ...... . 
Homicidi (172 a 175) .. : · ... .................................................. . .. . ...... 
Morts violentes o accidentals (excepte suïcidi i homicidi) (r76 a rgS)· .. ... ... . 

- -
- -
- -

6 

- - 2 - 2 - I 5 I 4 - 2 - - 6 li 17 
- - - - - - - - ·- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

7 I2 

2 
I 

35 73 
13 27 
4 4 

12 25 
52 107 

4 lO 

5 8 
2 4 

70 lli 

22 41 
77 125 

!4 24 
6 14 

ss liS 
IO 27 
55 I49 
3 IO 
8 22 

15 48 
I2 '30 
I4 27 
5 5 
2 2 

2 2 2 
3 6 9 

3 8 3 8 II 

I r I 

I I 
9 35 

8 
8 I 6 3 7 r 2 26 

I 

2 I 

Causes no especificades o mal definides (199 i 200) ........................ .. 
3 I 2 2 I 5 ........ ·~-......... ~~---____ ....::...__ _ ___::. __________ ...:..____:_ __ 

546 noS 42 32 88 90 I4S 129 103 147 562 
Totes les ca1tses . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . 

91 63 42 22 29 29 r8 

Les xifres entre parèntessis corresponen a la nomenclatura detallada. 
E11 el mateix mes de l'any anterior .. 1071 

.. 
i 

• 



• 

Defuncions 

C AUSES DE DE F U N C I .ú 
(!'lomencla tura abrevia da 1930) 

----------------------------------------------------·---

2 

3 
4 
5 
6 
ï 
8 
9 

10 
II 

12 
13 
14 
rs 
r6 
I7 
r8 
I9 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4I 
42 
43 

Febre tifoidea i paratifoidea (r i 2) . .. .... .. 
Tifus exantemàtic (3) .............. .. .. ... .. . 
Verola (6) ............ ... ...... .. . : .. .. . 
Xarampió (7) ... ... ... .. ... . ... ..... . 
Escarlatina (8) ......... .. . .. . 
Coqueluche (9) .. ... . .. ... . 
!Diftèria (ro) ...... .. . ........ . 
Grip o in,fluença (n) ........ . 
Glànola (14) . .. ... .. ......... . 
Tuberculosi de l'aparell r espiratori (23) 
Totes les demés rnbercu1osis (24 a 32) 
Sífilis (34) ... .. ... .... ..... ............. ..... . 
Paludisme (malària) (38) ...... .. . ..... ...... . 

... . . . ... ... . 
. .. , ... 

.... 

Altres malalties i.ufeccioses i parasitàries 4, s. 12, 13, IS a 22 ; 33, 35 a 37 ; 39 a 44) 

I . ... ....... . 

Càncer i tots els demés tumors malignes (45 a 53) . .. .......... .. ... ........ .... .. ......... . " 
Tumors no malignes o en el5 que e: caràcter de malignitat no s 'e&peci:fica (54 i ss) ............ . .. 
!Re umatisme crònic i gota (57 i s8) ... ... ... .. ....... .. ......... . 
[)üabetis sacarina (59) ..................................................... . 
Alcoholisme crònic o agut (75) ............................. ..... .. .. _. ..... . 
AJtre·s malalties generals i intoxicacions cróniques (56, 6o a 74 ; 76 1 77) .. . ..... . 
Atàxia 1ocomotriu progress.iva i paràlisi gemral (So i 83) ..... . ... .. ........... .. 
H emorràgia cerebr a-l embòlüa o trombosis. cerebral.s (82) .. .. . . . . . ,.. . .. .. .. · 
A..IJbr·es ma.la.lties del- ~is tema nerviós y dels òrgan. s dels .sen.tits (78, 79, Sr, S4 .a 89) ..... ...... . 
Ma·lalties del cor (90 a 95) ...... .... .......... . .. . 
Alltres mala.Ities de l'apareU circu.latori (g6 a 1103) 
Bronquitis (ro6) ... . .. .. . ... ... ... ... ... ... ... .. . .. :_:;; ... 
Pulmonia (ro7 a rog) . . . .. . . . . . . . . . . . . . · · · 
Altres ma.lalties de l'aparell r espiratori (excepte tuberculos·i) (104 i ros ; no a II4). 
[}iarrea i enteriti.s (n9 a 120) .............. ....... ...... ........ . ... .. ... . .. . .. . 
Apendicitis (r;n) .. ......... . .... .. ........... ... . .. ..... .. ..... . .. . .. ....... .. . 
Malalties de~ fetge i de les vies biliars (124 a 127) ............................... .. 
Altres malalties de .l'aparell digestiu (ns a liS ; 122, 123, 128 i 129) ......... ..... . 
Nefriti& (I30 a 132) ..... . .......... ................ . .. .... .. .... ... ..... . .... .. 
Altres malaLties de l'aparell urinari i de l'aparell genital (133 a I39) .. . .. ... ... · 
Septicèmia i infecció puerperals (140 i I4S) ............... · .. · .. · .. · .. · .. · .. · 
Altres mala~ties de l'embaraç, del part · i de l'estat puerperal (141 a 144; 146 ~ rso) ......... .. 
Malalties de la pell, del teixit ceJ.l.ular, dels òssos i dels orgues de la locomoció (rsr a rs6) .. 
:::Jebilitat congènita, vicis de coniormació congènits, nei:¡.;:ement prematur, etc. (157 a r6r) 
Senilitat (r62) .. . .. . .... .. .. . ............. .. .. .. ........ .. ............ . . .. 
Suïcidi (163 a I7I) .. . . .. , ...... ...... ... .. ......... . ...... .. .... .. ............ . 
Homicidi (I72 a 175) ........................ ..................... .. .. .. ... .. . . ..... .. . 
Morts violentes o accidentals (excepte s uiciài i homicidi) (176 a ·rg8) ...... . .. 
Causes no especificades o m al definides (199 i 200) ......... .. . 

Totes les causes 

Ges xifres entre parèutessis corresponen H la nomenclatura d etrlll!Jda. 
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Febre tiioidea i parSJti.foidea (1 i 2) .. . 
Tifus exantemàtic (3) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Verola (6) . .... . ..................... . . 
Xarampió (7) ...... ........... . 
Escarlatina (S) . .......... . 
Coqueluche (9) . .. .. ... . 
IDiiitèria (ro) ...... ........ . 
Grip o i..riiflue!DJÇa (rr) ..... . 
Glànola (14) .......... · · · · · 
Tuberculos.i -de l'aparell res-piratori (23) 
Totes les demés tUJbercu1osis (24 -a 32) 
Süilis (34) ........... .. ...... .......... . 
Palu-dis me (malària) (3S) .............. . 
Altres malalties infeccioses i parasitàries 4, s, r2, 13, IS a 22 ; 33, 35 a 37 ; 39 a 44) 
Càncer i tots els demés tumors malignes (45 a 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Tumors no malignes o en els que el c.1ràcter de malign-itat no s'especifica. (54 i 55) ..... . 
IR.eumati&me crònic i gota (57 -i sS) ..... .. .. .. .......... .. ........ . . . . . 
!Diabetis sacarina (59) . . . . . . . . . . . . . . . · · · . · · · · · · · · •. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Alcoholisme crònic o agut (75) . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .... ...... .. ........ . 
A.ltres maJa.lties generals i intoxicacions cróncques (56, 6o a 74; 76 i 77) 
Atàxia •i.ocomotriu progressiva i paràLisi general (So i S3) .. . . .. . .. . . . .. . .. . . .... . ..... . 
Hemorràg'ia cerebra-l, embòlúa o trombosis cerebral·s (S2 ) . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. .... ..... . 
A1bres malalties del sistema nerviós y ·dels òr ga!lls -dels ;;en.tits (7S, 79, Sr, S4 a 89) _ .............. . 
MaJ.alties del cor (90 a 9sl ...... . .. ..... . ............ .. ....... .. . . . . .. .... . · · · · · .. · · · · · .. .. · ··· ... 
All tres malalties de l'aparell circulator i (96 a. >IOJ) .... , . . .... . .. ... . .... ..... . .. ... .. ... ~ ... .. ... . 
Bronquit-is (Io6) . .. ... .. . . .. ... .. . ... .. . ... . .. .. . .. . . .. -
Pulmonia (107 a rog) . ~ .. . ... ... . .. .. . .. . . .. ... . . . .. ... . 
A'! tres ma.lruties de l'aparell respira.tori (excepte tubercu1os.i) (I04 i ros ; rro a 114) . 
[)iarréa i enteritis (rr9 a 120) ............... ............. .. ......... .. ... .. .... . .. . 
Apendicitis (121) ........ .. .................. . .. . ..... . . .. ................... .. 
Malalties del fetge i de les vies biliars (I24 a 127) ... .. .. ... .... . . .. ........... ... . 
Altres malalties de l'aparell digestiu (rrs a nS; 122, 123, r28 i 129) .. . ....... .. . . . 
Nefritis (130 a 132)... . .. ... ... . .. .. . ... ........... ....... .. ........ . ......... . 
AltresmoaJb.Lties de F aparell ur1nar i i de l'aparell genital· (133 a I39) .... .. . ....... . 
Septicèmia i infecció puerperals (140 i I45) ... ........... . ........ .. .... . ........ . 
Altres ma•laaties de l 'embaraç, del part i de }'estat puerperal (I4I ·a I44; I46 a rso) ... 
Ma.lalties de la' pell, del teix it ceHular, dels òssos i dels org ues de Ja locomoció (rsr a I56) ..... . 
;:Jeb~litat congènita, vicis de conformació congènits, ne ixemen t prematur, etc. (IS? a r6r) ... ... .. . 
Se ml! tat (r62) . ..... ............... ..... . . ..... ....... . · . ............... .. . 
Suïcidi (163 a 171) ........ . ........ . ................... .. .. . ...... ..... . 
Homicidi (I72 a 175) . . . . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . .. .. ... .......... . ...... ........ · 
Morts violentès o accidentals (excepte suicid: i h omicidi) (r76 a r98) ... ..... . 
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11)8 REVISTA [}ELS SEJR VEIS. SANITAIRIS 

Informació general 

Hospital Municipal d'Infecciosos 

Al nou Hospital d'Infecciosos poden ésser-hi admesos tots els . malalts afectats de 
processos infectius aguts. . 

Per a ocupar les places que's trobin disponibles és necessari i suficient que'l malalt 
o els seus familiars sol'licitin l'admissió a l'Hospital acompanyant una certificació en la 
que s'expressi clarament la naturalesa del prÓcés que pateix el malalt i el períod.e en 
que's . troba de la seva evolució. 

Els malalts, abans .de llur ingrés a l'Hospital han d'ésser prèviament reconeguts per 
un facultatiu titular del mateix o bé pel metge de guàrdia. 
' L'assistència hospitalària als malalts que acreditin llur condició de pobresa és gra-
tuïta. En altre cas deu satisfer-se un estipendi de ·quatre pessetes al dia. 

Entre les malalties que figuren en el quadre d'admissió a l'Hospital s'hi troben les 
següents: 

Infecció tifoídea o eberthíana 
Paratifus 
Colibacilosís 
Disenteries 
Xarampió 
Rosa 
Escarlatina 
Verola 
Vari cela 
Diftèria 
Tifus exantemàtic 
~risipela mèdica 
Estreptocòcies 
Encefalitis letàrgica 
Grip 
Dengue 
Pneumonia 
Broncopn@umonia 
Tos ferina 
Meningitis cerebro espinal epidèmica 

Febre recurrent 
Febre melitense 
F ebre miliar 
Tètan os 
Paludisme 
Sarna 
Malaltia de la son 
Kala::azar 
Febre groga 
Peste 
Còlera 
Carbuncle 
Borm·(«muermo>>) 
Ràbia 
Actinomicosis 
Esporotrico'sis 
Triquinosis 
Psitacosis 
Aspergilosis 



I IDEMOGlRAFICS MUNICIPALS IDiE BAIRCELONA 

Anàlisis de publicacions 
JEAN IDES CII;LEULS.-La pmtecci6 de les pobla

cions ci,11ils contra la guena a.eTo-quílllica .-Estat 
actu.a.l de la qiiesti6 en els diferents països.-«<Re
vne d'Hygiene», núm. 9· SeteD?bre de 193i. 

A l'octubre de 1925, la Xli Conferència .internacio
nal de la Creu Roja, reunida a Ginebra, va posar per 
la primera vegada a l'ordre del dia l'estudi dels mit · 
jans de protecció contra els gassos de combat, i més 
especialment respecte a les poblacions civils en E"l 
cas de que la prohibició jurídica internacional de la 
guerra química fos violada . Així s'inaugurava per 
una preparació científica i tècnica contra tals proce· 
diments de guerra, un mètode escollit p'er reprimir
los indirectament, tot proseguint activament prop de 
les potències signadores de la Convenció de Ginebra, 
Ja ratificació del protocol de 17 de juny de 1925, con
denmant la guerra química i bacteriològica. 

Des de aquesta época, la Creu !Roja internacional 
ha portat constantment una ardent campanyfl per 
guanyar a Ja causa altament humanitaria que defen
sa, les iniciatives generoses i realitzadores. Primera
ment escolta.da amb una certa estranyesa per tots 
el que no consideraven ja possible Ja temible even
tualitat d'una nació en lluita amb els gassos, poc a 
poc ha an<Jt apoderant-se de l'opinió pública, no dei
xant d'oferir interès avui, l'apreciació per un cop 
d'ull de con junt, dels resullats ja obtinguts en els 
diferents països, per intentar sostreure les pobla
cions civils als efectes de Ja guerra aero-química. 

El programa !l'activitat propo at per la Creu Roja 
internacional, i més particularment per la Comissió 
d'experts que havia agrupat, comprenia : l'estudi i 
la realització de le mesures (écniques d'organitza
ció de Ja protecció co.Hectiva i individual ; de les dis
posicions tàctiques; Ja creació d'una documentació 
mundial destinada a la reunió i difusió de totes les 
publicacion que interessen la lluita empresa ; (el 
profesor L. IDemolis, conseller tècnic del C.LC.IR. es
tà encarregat del CentTe de documentació mundial), 
i per últim l'educació de la població relacionada amb 
els medis de protecció posats a la seva disposició. 

Polonia ha sigut la primera nació europea que ha 
pres cura de la instTucció de Ja població civil i de la 
propaganda per a l'organització de la defensa con
tra els gassos. Ella ha sigut la instigadora de la 
creació d'una Comissió internacional d'experts. Ac
tualment s'ha col:locat al davant dels altres pobles, 
en l'execució de les resolucions corresponents a l'e· 
ducació de les masses populars, l'estudi de la protec
ció antigas i la creació d'inspeclorats de la defensa 
contra els gassos. 

La Creu !Roja polonesa ha sigut poderosame3t aju
dada per Ja «Lliga de Ja defensa aèrea i contra els 

ICÇJ 

gassos» que compta actualment soo,ooo membres, 
quines modestes contril;mcion s individuals arriben 
anualment al total molt apreciable d'un milio or. ~~.No 

és un dels menors mèrit dels organitzadors de la 
Creu !Roja polonesa i de la Lliga, escriu Lucien· era
mer, el d'haver sapigut electritzar i emportar-se en 
aquesta obra de preservació nacional, la joventut 
obrera, que, amb un altruisme ben remarcable en els 
nois de dotze a divuit anys, consagren els diumen
ges i les hores lliures de les tardes a les lliçons i 
exercicis que deuen preparar-los a assegurar, amb 
els més grans, Ja protecció de les poblacions clvils 
contra Ja plaga dels gassos. A l'escola se'ls J¡¡a dre
çat militarment des de llur infància a la utilització 
de la mascara i als e.-.;:ercicis del transport de llite
res.» 

La Lliga ha donat a la seva acció un caràcter de 
propaganda notable, apellant als mitjans que li per
meten la difusió del seu ensenyament eJJ un païs 
molt extens (cursos, conferències, cartells, articles 
en Ja prempsa, propaganda lluminosa, edició i dis
tribució de publicacions, exposicions mòbils, etc.) ; 
i no ha dubtat en fer l'adquisició de nou vagons que 
serveixen d'allotjament als instructors a través de 
tota lPolonia. Aquests vagons estan assortits de tots 
el aparells destinats a la defensa de la població ci
vil i d'una sala de projeccions cinematogràfiques que 

- serveixen per a l'educació de nombrosos empleats 
de ferrocarril que habiten en el trajecte recorregut 
pels vagons, i per a la de les poblacions, fins en els 
pobles més allunyats del païs. ·En aquesta casa am
bulant, acondicionada per rebre fins a 8o auditors, 
s'assi teix a session en extrem instructives que 
contribueixen a aconseguÍI per a la Lliga adherents 
sempre nçms (1). 

A Suïssa, l'estació federal de Wimmis és l'anima
dora de nombroses organitzacions anUgàs. Sota Ja 
dirección del capità Stecò, i dependent del servei 
militar suís, prossegueix les recerques, assaigs i ex
periències sobre els nous aparells de protecció con
tra els gassos. L'estació verifica els aparells d,e sal
\'amenl aniigàs <}estiuats a les indústries i als diver
sos cosos de sapadors-bombers que posseeixen tots 
equips d'auxili antigàs i quins cursos d'instrucció 
dirigeix. Finalment l'estació es preocupa dels auxi
lis que s'han de portar en cas d'accidents o ·de ca
tàstrofes on poden despendre's gassos o fums delec

tèris . 
. \ Lausanne, el professor ~fesserli, cap del Servei 

d'Higiene, ha traçat nu pla local de les mides a pen-

(1 ) Mart3•no,vicz (Z) : Propaganda JlCr a l'organització cic 
In dcf<.:J1Sc:'l contra cJs gassos.- Rev. int<·ruat. de Ja Croix~n.ou-
~c, núm. 126, juny 1929, J>. 47g..488. . 

Cramer fi.) : La Creu Roja polonesa en la seva acc16 cl<
cldcnsa dc lc:s pOblacions contra Ja ¡tucrra dels gassos.- Re\'. 
internat. de la Croix-Rouge, núm. 135, març de 1930, p. 150 
i ~cgücnb. 
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<lre contra els gasSQs, contenint l'organització d.e 
posle!> d'alerta amb material perfeccionat de T.S.F., 
de senyals d'alarma, d'aparells indicadors de la di
recció dels vents, de postes de socorro ben fornides, 
d'equips de desinfecció i la indicació de refugis per 
a la població que no fos evacuada (r). 

A Alemanya, algunes ciutat· estan dotaòes d'una 
organització moll perfeccionada per paJ.liar els desas
tres de la guerra química. 

A ~Iagdebourg, el pla de la ciutat i el pla de mo
bilització contra les calamitats públiques, testifiquen 
la minúcia de les disposicions preses per ·fer froul 
ab accidents de tols ordres i als assoliments de 
l'aero-química. Hi ban aparells que son susceptibles 
de cobrir la ciutat d'un pampol òe fum suficientment 
opac per destorbar l'acció dels avions. Aquestes zo
nes de fum o- de boira artificial, son obtingudes per 
combinacions químiques fumígenes. 

Certs aparells fàcilment tra11sportables i pràctics 
poden ésser accionats per un sol home, i produeixen 
amb facilitat i rapidesa un núvol de so a roo metres 
de llarg, per 1 ó 2 kilòmetres d'ample i per una fon
dària de so a 200 metres. 

Igualment existeix una lliga d·e protecció aèria (2). 
S'ha de mencionar a aquest respecte que la Creu 
!Roja alemanya ha dirigit a la XIII Conferència in
ternacional de la Creu !Roja que radica a La Haya, 
a l'octubre de 1928, una pro¡Posició que té per ob
jecte la interdicció estricta de l'aviació òe bombar
deig. En efecte, quan en dret internacional la guerra 
química e contrària al dret de les gents, la guerra 
aèria no és justiciable d'aquesta condemnació. La 
Creu IRoja Alemana proposa, doncs, l'encmninació de 
la legislació i~lernacional cap a una interdicció si
multània de la guerra química i aèria. 

Els Estat Units es preocupen vivament de tot lo 
que's relaciona amb l'arma química. Segons F.-C. 
Endres, «el Chemical Warfare Service ba disposat, 
des de 1921 a r92s, de recursos que arriben al total 
de 3 milions y mig de dòlars. L'Egdewood-Arsenal, 
que emplea 8s9 persones, és el centre dels arma
ments americans pels gassos . S'hi faLriquen 2SO mas
care · cada dia, però aquesta producció pot ésser 
augmentada a 2.000.• 

Al costat de 1':\.rsenal, es troben el Chemical War
fare !Shool, l'Brgewood Cbemical Warfare !Dépqt, el 
Chemical Warfare !Board i el primer Regiment de 
gas. 

(I) Fr. M. I>hsscrli . La protecció dc les poblacions civils 
contra els gassos de combal.-8oc. de mé. pub!. et dc gé1üe 
sanitairc, 29 abri l 1931. 

(2) Es .tracta de la instrucció de les poblacions. En un 
estudi rcccn t, apa reseu t en març en 1 'Hccrestcch nik, el doc
tor Duscher insistc.Lx en la ncceRsitat d'una ensenyança do
nada des de l'escola, i fins en les classes superiors i en les 
Facultats. Capses dc mostres dc dotze gassos, gravats d'ins
trucció i opúsculcs dc divulgació han sigut posats al co
merç. (Cf. Crcnouillet et Dubourdjerc. Protecció contra els 
gnssos.-R C1/uc à'artillcric, any 53, tercer llibre, setembre 
T9JO, p. 242-2¡4) · 

REVISTA !DELS SERVEIS SANITAIRIS 

El Chemical Warfare Service no solament elabo
ra mesures purament militar , sinó que s'esforça de 
fer compen.dre a l'opinió pública la necessitat de pro
tegir-se contra els atacs de la guerra química. 

La Unió de ~e !Repúbliques Soviètique Socialistes 
ha pres des de fa algun anys una part molt activa 
en la preparació .de la guerra química, i en la pro
tecció contra els seu efectes eventuals. 

[,a Societat Aviaòhim (AYiació i Química), que 
compta amb milions d'adherents més o menys vo
luntaris, persegueix, ·entre altres missions la de cre~r 
en tots els centres importants, equ ips de lluita con
tra els gassos; de sumi~istrar a tots el ciutadan 
les nocions indispensables i d'estudiar l'aprovisiona
ments de les loc.alitats amenaçades . La Societat Avia
òhim vend, al preu de s rubles, una mascara desti
nada a la població civil. 

Per cridar la atenció popular, la propaganda an
tigàs es realitza per• mitjà de cartells, que donen in
dicacions sobre la mascara a.ntigà.s 'l'.'l'.S. de filtre, 
i la manera d'aplicar-la correctament en repós i en 
marxa. 

Hau sigut adoptats, un fil-tre aspirador (tipus 
F.P.M. 6o) per refugis a.ntigassos, i un filtre aspira
dor (tipus F.P.i\I. 130) per a .vivenda. L'aneglo dels 
locals i refugis per a la defensa aero-química sembla 
doncs molt estudiat. En le cases habitades, el dis
positiu de protecció realitza un tancament perfecta
ment hermètic de les portes i finestres. Està pre
vista una insta~lació d'aspiració d'aire amb filtre, 
ai..-.d com canals de ventilació. Els refugis completa
menti hermètics, estan fornils de portes i de corti
nes especials, d'un aspirador d'aire amb manxa i fil
tre, i d'un dispositiu d'absorció dels gassos de la res
piració (1). 

Estonia s'interessa igualment eu la propaganda 
antigàs. A 'l'allinn, sota els auspicis de la Creu !Roja 
estoniana, i completada d'una desfilada amb vestits 
isolants i amb mascares, per els carrers de la ciutat, 
ha sigut organitzada una exposició de tot el material 
òe protecció. A fi d'impre sionar més vivament la 
població, per la paon~sa imatge de l~ g uerra quími
ca, un esquelet portat per quatre infermers, repre
sentava el triomf de ht mort. 

A Italía, la protecció de les poblacions i la de!en-

(1) Al setembre de 1930 va efectuar-sc a Moscou una ma 
üiobra d'atac pels gassos. A Ics r9 h. 15 m., les sirenes po
saren alerta lola la població. Tols els civils funúts de mas
cares, varen ésser dirigits cap a refugis especials. L'espai 
visat per 1 'atac, estava covcrt cVuna boira es pesa. Acabada 
la maniobra, van fer-se mcctings a l'aire lliure i conferèn
cies sobre la futura guerra química. D'allra part, la indica
ció de te publicac..ions editades en aquests l1ltims anys, és 
Ja segiicut: J. L. Avi uovHsky. Els a11tigassos llur on:¡anit-

,zació i ús. Moscou, impr. Os oviakhim, I928; La guerra quí
mica i Ja defensa dc l'U.R .S.S. Le Messager militairc, Mos
cou rg28; ManuaJ per als destacaments aero-qufmics de l'Os
soviakhim i pels treballadors civils dc la defensa aero-qui
mica, Moscou impr. Ossoviakhim. 1928. 
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sa contra els atacs a~ris, han sigut l'objecte d'im
portants treballs (r). 

Els coronels Laviano i Ale andre IRomani han es
tudiat en detall la qiiestió dels refugis, els procedi

ments pràctics per reforçar les caves o planta baixa, 
disposant damunt d'elles una cambra d'esclatament, 

i la utilització d'un ferrocarril metwpolità, actual

ment projectat a Roma, pel servei de la protecció 
antiaèria (2). 

A propòsit de la instrucció de la població, el ge

neral Ottolengbi demana «que el públic sigui ins
truït des dels bancs de l'escola del perill que'! podrà 

amenaçar en temps de guerra i dels mitjans de què 
podrà disposar per defendre's». Per evitar els pà
nics, l'enginyer italià Attal és · del parer que'! sol 

medi eficaç és l'organització perfecta i complerta de 

Ja defensa aèria del territori . 
En resposta d'això, una recent decisió del cÒnsell 

de ministres d'Italia, ha constiuït una Comissió mix

ta nacional encarregada de l'o~ganització de Ja de
fensa de les poblacions i de l'educació de les multi
tuts per a acostumar-les a la disciplina en cas de ca

lamitats públiques. 
A Bèlgica, la Creu. !Roja nacional ba montat una 

Comissió permanent composta de metges, químics, in
duslTials enginyers i delegats de les administracions 
públiques i dels sapadors-bombers per estudiar les 

mides de protecció collectiva i individual, que's 
deuen prendre. La Comissió ha publicat i distribuït 
un manual amb les instruccions corresponents a Ja 

protecció de Ja població civil contra els productes 

tòxics. 
A França, el metge general inspector Sieur, que 

va formar part de 1a Comissió internacional d'ex

perts rennida a Brnsselles en 1928 (3), ha cridat par
ticularment l'atenció de l-'Acadèmia de Medicina en 
lo referent a les mesnres destinades a combatir la 
guerra química i a prevenir les poblacions civils con

tra els atacs eveutnals dels gassos delectèris. 
ID'esprés de Ja seva intervenció i de Ja de MM. La

picque i 'Cazeneuve, nua Comissió especial ba sigut 

(I) Lavia·no: La defensa contra els atacs aeri!:'. cRivis
ta de Artig-lieria e Génia•, abril i maig 1928; Refugis de de
fensa antiaèria. Id., maig 1927; Els refugis de defensa an
tiaèria. Id., juliol 1929.-0tto!enghi : L'areonàutica i la de
fensa de l'Estat. cRivista Aeronautica•, abril 1928.-Atta! : 
La defensa aèria del territori. Id., novembre 1928. 

Aquestes diferents memòries són referides pel tinent co· 
ronel Vautbier. Loc. cit., p. 324-333. 

(2) A propòsit de la utilització del futur ferrocarril me 
tropolità dc Roma, és útil recordar que el tinent coron"'l 
Vauthier ha pensat en un ús anàlec del metropolità de ParJs, 
fent remarcar que seria necessari previament comprovar la 
resistència, assegurar el seu tancament i cancellar~lo per 
nombroses portes que permetin l'isolament d'alguns pues 
tos on els gassos podrien pcnelrar. 

(3) Sieur : Instruccions a donar a les pablacions civils 
per mitjà de conferències, cartells, films, etc., sobre els 
medis de protecció eontra la guerra qufm.ica.-cRev. int. de 
la Croux Rouge,, núm. 125. Maig de 1929, p. 349-357.-Comn
nicació a l'Acadèmia de Medicina, sessió del 19 de juny d< 
1928. 
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designada per I • Acadèmia per eslndiar aqnesla 
qüestió. 

Ademés, des de fa do$ anys, la Creu !Roja nacio
nal ha disposat que's dongui als seus alumnes, in

fermeres o del servei d'ambulàncies, un ensenya
ment teòric-pràctic sobre les mides de protecció con
tra els gassos asfixiants. Aquest ensenyament, con
fiat als metges militars antorilzats pel Ministre de 
la guerra per aportar llur concnrs a les Societats de 

Ja Cren !Roja, compren dos conferències sobre els di
ferents gassos conegnts, llurs efectes nocins i els 
mitjans terapèntics que's podeu posar en pràctica. 

El Metge general inspector IDopter ba demanat a 
les \Facultats de Medicina i de Farmacia, l'organitza

ció d'un ensenyament anàJec, molt complert, desti
nat a la instrucció de llurs alumnes sobre tot lo que's 
referei.'\: a l'arma química i als seus efectes nocius i 
a Ja preparació per aqnest mitjà de quadros d'ins

tructors. 
D'altra part, .}L Pierre Tambnlé ha llançat fa poc 

les bases d'nua lliga contra la gnerra química i per 
a la protecció de les poblacions civils, quins objec
tius principals són l'educació del públic, l'ajuda a 
les mnnicipaJ-itats en l'organització dels auxilis, la 
recerca de productes nentralitzants i d'aparells pro
tectors especials, la constitució dels stocks de mate
rial i Ja dotació als individus de la lliga d'un aparell 
de protecció individual. Es convenient esmentar 
també Ja creació d'una Comissió de defensa aèria, 
sota els anspicis del .:Comité de propaganda aero

nàutica (r). 
Per últim, el ministre de l'Interior ha estudiat un 

extens pla nacional de protecció, que conté un òrgan 
central designat amb e.l nom de .Comissió superior 
de la protecció contra Ja gnerra aeroqufmica i els 
seus efectes eventuals». La protecció deu ésser es
tudiada i posada en marxa en el qnadro dels depar
taments, per el prefecte secundat per especialistes 

civil i militars constituïts en .Comissió departamen
tal de protecció» i en les cintats, pels Alcaldes, assis
tits de <~Comissions urbanes de protecció» devent 
funcionar baix Ja responsabilitat de l'autoritat mu

nicoipaJ, on resideix l'òrgan d'execució. 
Fins aquí, «les ciutats on el treball d'organització 

ba excedit la marxa de les discusions i s'ha comen
çat efectivament, constitueixen una excepció molt 
poc freqüent. No és exagerat dir que falta crear-bo 
casi tot en materia d'organització; Ja instrucció del 
personal dels distints serveis i la de la població es
tan enterament per fer. La tasca a complir és gran 
i és necessari no tardar més a empendre-la . .. » (ge
neral Niessel, Ioc. ci t., p. 794-8o9). A Niça. la or
ganització <_ie la protecció és un bon camí de realit
zació ; el treball ja efectuat demostra lot lo que fal 
ta per fer fins a la realització complerta. A Lió, han 

(1) Domicili social : 65, Faubourg Poissonniere, ParJs . 
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tingut lloc en juliol darrer, maniobres molt instruc

tives , amb el fi d'estudiar pràcticament els medis 

de garantir la segure tat de la ciuta t en el cas on 

aque. ta fos atacad a per avions portadors de bombe 

incendiàri es i de gassos asfixiants . 
L'ensenyament que's deu treure de semblants 

exercicis, és que una part de la població denrà ne

ce. sariament é ser evaèuada, car Ja totalitat no po

dria ésser eficaçment protegida. 
F,n ttna lletra oberta a Ja Societat de Nacions, C. 

F,spé, de Metz, proposa determinar des del temps 

<ie pau, en el territori de cada nació, emplaçaments 

delimitats on els no-combatents erien reunits en 

cas d'hostilita ts, i de fer coneixer en tots els països 

llur s ituació topogràfica exacta. Llur nombre i llur 

extensió podrien ésser atribuïts a la prorrata del va

lor uumèric de la població de les nacions interessa

des i serien obj ecte d'acords internacionals destinats 

ll conferir-los la qualitat de «Lieux de Geneven, és 

a dir, .cie llocs neutrals que deuen ésser sostrets en 

el moment de les hostilitats, a lots el s fins militars . 

Cer ta ment, la evacuació de les poblacions és un 

problema complexe, el seu estudi però, no deu ésser 

rebutjat a priori com insoluble . Com fa remarcar el 

tinent coronel Vauthier (Ioc. cit., p. 308), i com sem

blaven haver-ho demostrat certes maniobres recent , 

deu haver-hi una organització que serveixi per fer 

front a totes les situacions, sense volguer regular 

aquesta evacuació com una operació militar, però 

proposant com terme el posar a l'abric Ja part de Ja 

població quina presència en la ciutat no és indispen

sable , i que no's pol pensar en dotar de mascares i 
de vestits a:ntigas. 

Projectes relatius a la pmtecció col-lectiva contra la 

guerra q1tímica 

Primer. IDesp eses a prevem·e: 

Quan es dirigeix la vista cap a la varietat i com

plexitat dels problemes suscitats per la protecció de 

la collectivitat civil contra la guerra aero-química, 

hom deu cuidar- e de les despeses que s 'han de pre

veure. Un presupost aproximat d'aquestes ha ·sigut 

presentat a la 'Com issió internacional d'experts per 

el Dr. Georg Rutb, professor de la Technische Hochs
chule de !Darmastadt (I). 

Per una ciutat d'un milió d'habitants, el relator 

d'aquesta qüestió, preveu 2,000 refugis amb una ca

pacitat de 500 per ones cada un. 
Cada refugi costaria uns 30,000 dòlars, essent el 

conjunt de 6o milion de dòlars, als que s'hi ha d'a

fegir : per a les vie de comunicació, eixides de so-

(t) Dr. G. Rut/1 : Castos de la protecció de la població 
d'una ciutat d'un milió d'habitants contra les bombes dc 
difere nts classcsJ $!aS..<.;OS i incendis.-cRev. int. de Ja Croix 
Hougc•, núm. u6. Juny de 1929, p. 435-439. 
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cors, il·luminació, energia motriu, etc., 20 milions de 

dòlars ; per a la protecció personal dels ocupants 

d'immobles d'adminis tració, grans establiments i fà

briques, centrals elèctriques, centrals de forniment 

d'a igua, 40 milions de dòlars; per a la protecció de 

les vivendes contra les bombes incidiàries, 36 mi

lion s de dòlars ; per a la instaJ.lació de xemeneies 

d'aire fred i les instaJ.lacions de aJta pressió, 5 mi

lions de dòlars. 

Seran, doncs·, en xifres rodones, r6o dòlars a pre

veure per habitant. Es deu especificar que aquests 

mitjans de protecció no a egunrrien, en certa mida, 

més que la vida dels habitants d'¡ma gran ciutat i 

no s 'extendrien a la propietat dels ocupants. Aque ts 

mitjans no permetrien la continuació de la vida eco

nòmica i industrial de la ciutat d·e que'ns ocupem. 

El coronel italià Romaní ha estudiat igualment 

aque t assumpte i arriba a conclusions anàlogues. 

Segon. PTojecle reje1·ent als refttgis co/.lecti11s. 

Condicions qu e de11en tenir. 

El coronel Pouderoux, del regiment de sapadors

bombers de París, ha estudiat detingudament aquest 

problema, del que ha referit tots els elements esen

cials (I). Les condicions q~e's deuen realitzar en la 

construcció dels refugis, són funció de la missió 

que'ls hi està asignada. 

Aquesta deu extendre'. a la protecció contra el 

bombar-deig, l 'incendi, els gassos tòxics i la infecció 

microbiana, deJs vells, de les dones, dels infants i 

dels individus que sintetitzen l'esforç de la produc

ció nacional, al moment mateix en que aquest deu 

ésser ininterromput i considerablement amplificat. 

El refugi coHectiu ha d'ésser construït amb totes 

les peces necessaries, ja que no es pot fonamentar 

gran esperança en les possibles improvisacions en el 

subsol. El refugi deu ésser soterrani, i amb dues • 

sortides dissimulade , i hermèticament tancat. 

Es neces ari preveure una alimentació d'aire pur. 

Per aixó, quan el número de refugis igui molt ele

vat, hi haurà Uoc de realitzar un sistema de (listri

bució d'aire pur captat per diferents conductes, i a 

di tàncies de 2 0 a 30 kilòmetre dels centres de dis

tribució. Aquest si tema presenta la superioritat 

d'tm funcionament independent de la força fí<;ica 

de ls ocupants i dóna tota gar antia, tant per el n6-

mero d'estacions de captació, com per les facilitats 

de variar els generadors de la força motriu. 
Ademés facilita Ja regulació automàtica de l'arri

bada de l'aire i de la pressió interiór. I és indepen

dents del gas emés. 

«Els errors qne's poden cometre en l'airejació per 

mitjà d'aparells filtrants, escriu el coronel Poude

roux, són en efecte d'una gravetat excepcional i per 

(r) Coro11el Po~tderoux : El refugi col ·lectiu contra l'aero
qu1mica.- cRev. int. de la Croix Rougeo. JttnY de 1929, pà
gines 41T·433 · 

I 
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dir-ho així, sense sortida. Es pot esperar 'que seran 

eficaços contra tots els gas sos coneguts i no cone

g uts? Però encara que ho fossin, es deuria comptar 

amb la duració d'ús de la matèria filtrant, amb la 

impossibilitat, si hi han ·varies classes, no solament 

de posseir-les totes en quantitat suficient en el re

fugi, siuó de tenir ademés un aparell que permeti 

utilitzar-Jas en totes les formes. I i, per escollir la 

matèria filtrant, es deu esperar que'ls gassos s'hagin 

detectat, és de temer que la experiència sigui difícil 

d'obtenir, o que s'adquirei.x massa tard.» 
Per últim, tot refugi col:lectiu per ésser habitable 

varies hores o varis dies seguits, deu ésser amoblat 

sumariament, amb provisions de queviures ,i d'aigua, 

ii.Jumina t elèctricament i dotat dels distints medis 

que permetin el cuwado dels malalts, dels vells i 

dels infants, i d'assegurar llur alimentació aixi com 

la > preparació de [a mateixa. 
El coronel J>ouderoux fa remarcar que el número 

de refugis coHectius neces aris per a la protecció 

d'una xifra determinada de persones és essencial

ment variable,- per què la seva cabuda no pot ésse~ 
uniforme . Aquesta està, en efecte, estretament rela

cionada amb la dispersió, l'agrupament dels indi

vidus, les necessitats de l'airejació i de la instaHa

ció; amb les exigències de l'ocupació i l'evacuació; 

amb les necessitats imperio es de Ja vida ordinaria 

i de les fabricacions de guerra. 
Si els refugis són massa extensos, llur airejació se

rà molt dispendiosa, llur ocupació i evacuació seran 

retrassats i donaran lloc a desordres que Ja por del 

perill i la pre sa de fugir d'ell, agreujaran excessi

vament. Si són massa petits, s'J:¡i haurà d'augmentar 

desmesuradament el número. 
La qüestió dels refugis col·lecti'ns ha sigut igual

ment estudiada pel tinent coronel Vauthier (Ioc . ci., 

pàg . 3II-317). L'autor fa resaltar la necessitat de 

cuidar-se en la construcció dels refugis, de la resis

tència simntània als incendis, aJ.s gassos i als expio

. i us . R ecorda que contra els explosius, i particular

ment contra les bo.mbes d'una tona, ja usades du

rant la guerra, hom deu col·locar-se a més de 20 me

tres sota terra, o a més c\e 4 metres sota formigó . 

Avui algunes aviacions estrangeres poden portar 

bombes de més de dues tones ; aquest pes es fàcil 

que pugui ésser excedit. 
Vauthier, treu Ja conclussió de que es molt difícil 

de ustreure 's a ls cops directes de les grans bombes 

modernes i que és millor pr e pa rar un gran mímero 

de petits refugis, que un petit n{rmero de refugis 

grans. Aquests últims sbotzats per una bomba, no 

farien altre cosa que augmentar la xifra de pèrdues. 

Per últim, crida l'atenció sobre la prev1sió de re

fugis destinats al personal que deu permaneixer al 

seu lloc durant els atacs, i a certes categories de 

personal dels grans serveis públics. 
Com fa remarcar el tinent coronel ID.-P. Bloch 

Il3 

(Ioc. cit., p . 6o i seg.), hi ha lloc de seguir per a l'es

tabliment dels refugis col·lectius un ordre d'urgèn

cia. Els més necessaris sembl~n ésser els ll ocs de 

socors (particUilarment interessants per qu~ el per

sona l que s 'hi troba no pot ésser obligat a portar 

per molt temps la mascara) ; les postes telefòniques, 

etcètera. 
La Comissió internacional d'experts ba proposat, 

aodemés, la preparació des del temps de pau, dels 

refugis especials per a la protecció de certes catego

ries de la població (üúants, vells, malalts, etc.). 

Tercer. P-rojecte 1·elaiiu als apa1·ells filtrants i iso

lants destinats a la p1·otecció individual. 

El iDr. Hanslian, farmacèutic químic, encarregat 

per la Comissió i11ternacionaJ d'experts d'un report 

sobre'! aparells de protecció individual, a fet conei
x:er els resultats d'una exten a enquesta que ba por

tat a cap prop déls químics i dels industrials especia

litzats en aquesta matèria, i perteneixents als di
1

fe

rents països repre entats a l 'esmentada Comissio (r). 

Les seves conclus;;ions, subratllen que tot aparell 

de protecció individual deu tenir les t res caracterís

tiques següents : modicitat del preu de cost, simpli

citat redativa del maneig, i realització d'una protec

ció suficient . 
El IDr. Hanslian encareix actualment la mascara 

amb filtre, complerta, proposada per una gran ma

joria d'especialistes i de firmes industrials. Sens 

dubte un apare ll isolant químic, donaria més segu

retat i una confiança excepcional a les poblacions. 

Però el IDr. Hanslian creu que aquesta classe d'apa

rell no està encara bastant perfeccionada per a que's 

pugui recomanar des d'are. Es de desitjar que el 

sen estudi i la seva realització siguin proseguits en 

tots els Estats, tant en e!l punt de vista químic com 
en el tècnic. El seu engegament definitiu, destruïria 

sens dubte, les perspectives d'èxit de l'arma quími

ca. «Es veuria desaparèixer al mateix temps el te

mor de veure perfeccionar-se constantment els gas

sos de combat i les substàncies fumígenes, i l'eficà

cia de la mascara de protecció no sería necessari te

nir-Ja en compte .» 
A propòsit del preu de cost, el !Dr. Hanslian diu 

que 1'.\nglaterra hauria ja abonat el preu d'una lliu

ra, per aparell. Però, es tracta ò'un preu molt ele

vat, que és possible reduïr a la meitat. 
'En lo que's refereix al límit d'utilització de les 

parts de cautxú i de les substàncies cautxutades de 
les mascares, hi ha lloc de fer remarcar els resultats 

obtinguts als Estats Unit i assenyalats per el Che

mica! \Varfare en 1928. Segons les comunicacions 

(1) Hans!ia11 : I/aparell de protecció contra els gasw• 
i>er a l'ús dc la població civii.-•Rev. int. de la Croix Rou· 
J..!C», núm. r26, juny de L929, p. 440·461. 



d'aquest últim, sembla que des d'are es podran con
feccionar mascares que seran garantitzades per vint 
o trenta anys. Aquestes provisions a propòsit del 
model de mascara midilar americana, provist d'un 
llarg tub respirador. permet concebre grans espe
rances. 

Quart. Projectes diversos. 

A<lemés dels projectes i memòries precedents, la 
segona sessió de la Comissió internacional d'expert , 
s'ha preocupat de la desintoxicació de l'aigua con
laminada per els gasso (general enginyer K. Leit
ner) ; de la recuperació dels aliment que han so
fert l'acció dels gassos (professor Erculisse); de les 
instruccions que's deuen doJJar a les poblacions ci
vils per a protegir-se contra la guerra química (met
ge general inspector Sieur) ; de la formació, de la 
instrucció i del material dels equips de desinfecció 
(coronel Thomann) ; i per últim del projecte de 
concurs internacional refere·qt a Ja detecció de la 
yperite (professor Yreyer). · Aquest darrer projecte 
ha sigut adoptat, i el jurat del concurs s'ba reunit 
aquest any a París. 

Per últim, sota el patrocini· efectiu del Comi té 

REVISTA !DELS BRVEIS SANITAJRIS 

francès de propaganda aeronàutica, la '-=omissió de 
defensa aèria ha organitzat un concurs públic del 
«millor refugi». Obert a tot els constructors france
os, aquest concui:S té per objecte la determinació de 

les millors disposicions que's deuen adoptar per as
segurar la protecció dels habitants d'una aglomera
ció urbana contra un atac eventual per avions. Els 
projectes han sigut pre entats el 30 de novembre da
rrer. 
~e mides de protecció col-lectiva i individual con

tra la guerra aero-química que acaben d'ésser breu
ment examinats, són cridats a pre tar eminents ser
\·eis. Però la defensa efectiva contra els gassos im
plica una organització perfecta, una disciplina molt 
es tricta de les masses populars, així com una ins
trucció i una coneixença profunda de la mascara pro
tectora. Com ha escrit recentmeu t e<l general Wey
gand, «es deu treballar anticipadament, en totes les 
qüestions relatives a la guerra química, a l'objecte 
de prevenir qualsevol sorpresa ... Seria culpable de 
no fer tots els possibles · per guaroaruo d'aquesta 
terrible amenaça (I). 

(!l l'refaci del llibre del ili> 1l coroucl lllocb . 
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(Anfidua ''tas a DARIMANN") 
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B A R e E L' O N A M A D R I D S E V I L L A V A L E N e I A 

Paseo Gracia, 48 fuencarral, 55 Rioja, 18 S. Vicente, 57 

Instalaciones completas de 

Centros de Desinfección 

Institutes de Higiene 

Maqu~naria para lavaderos 

mecanicos 

Dlanchadurías 

Laboratorios químicos y 

bacteriológicos 

Instrumental quirúrgico 

I • 

Cocinas modernas a vapor - Mataderos 
I 

Proveedores efectivos de los 

ntnlsfcrtos dc Gobcrnatión, Ettrcifo, narlna, cfc. 
AYunfamicnfos, Dipufatloncs, t!ft. 



Nom i Marca Rt:gúiral$ númt:ro$ 3:I.199 i 3:I.3:1,9 

Propietari i director tècnic: Dr. JOSEP BA S S A S LLA D ÓS 
Ronda Sani Pere, :l.S, :t.er, :1..8 

- Telèfon :13:1.5:1. 

Equips 
per a 

Embalsamaments 

Patent n. 0 tj0492 

Utilitzable 
en els dos models que 

fixa l'art. 134 de 

l'Instrucció de Sanitat 

per R. O. de :l-1 de 

juliol de 19:Z4 

NOU PROCEDIMENT PER A L'EMBALSAMA

MENT I CONSERVACIÓ DEL COS HUMÀ 

PER TEMPS INDEFINIT, 

J 

S ,ENSE INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA, 

SENSE DESVESTIR EL CADÀVER 
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En les malalties doloroses 
agudes, una culleradeta amb 
aigua, una, dues o tres vega
des amb mitja hora d'interval. 
En el reumatisme febrós una 
culleradeta tres o quatre ve
gades, repartides durant el 
dia en la mateixa forma. En 
les afeccions· doloroses crò
niques, en dejú vuit dies de 
cada mes i una o dues vega
des, cas de presentar-se l'atac 
de dolor. Usat en aquesta 
forma i seguint sempre el 
consell del metge, s'aconse
gueix vèncer el símptoma do
lor, o alleujar granment als 

malalts. 

Reconstituent -.~ 

Que té l'avantatge inapreciable d'a
juntar en una sola acció reconstituent 
la dels medicaments tònics, recone
guts com a tals per la pràctica i la 
experiència, amb la dels ferments di
gestius, purs i seleccionats. Es per 
aquesta qualitat la· seva acció recons
tituent doble, per afavorir la digestió, 
augmentar l'apetit i evitar les fermen
tacions. intestinals, causa de les auto
intoxicacions. Degut a la seva espe
cial compos~ció es útil en totes les 

èpoques de l'any. 

Preparats per Francesc Mandri_~ Metge -i Químic Farmacèutic 
EN EL SEU LABORATORI 

PROVENÇA. 9 :20.) BA.RCELON~ 
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