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EDITORIAL 

L A REVISTA DELS SERVEIS SANITARIS I DEMOGRAFICS MUNI
CIPALS DE BARCELONA, té que fer constar avui un breu comentari amb 

motiu de la jubilació del nostre fundador i Director Dr. En Francesc Pons i Frei
xa, del càrrec de Director dels Serveis Sanitaris de l'Ajuntament de Barcelona, i 
per tant al deixar també pel mateix motiu la direcció d'aquesta Revista. 

Al fer constar aquest fet, devem fer resaltar la.. molta vàlua del Doctor Pons i 
Freixa, qui des de molts anys havia vingut especialitzant-se' com a metge en la 
branca higiènica-sanitària . 

Fou un dels fundadors de l'Acadèmia d'Higiene de Catalunya. 
Entrat als serveis d'Higiene de l'Ajuntament, organitzà i arribà a la Direcció 

dels Serveis antivariolosos de Barcelona, on trobà el mitjà de controlar perfecta
ment les disposicions sanitàries vigents, fer-les pràctiques i conseguir la desapari
ció de la verola a Barcelona. Ja ha sigut objecte d'estudi en aquesta Revista l'ex-
pressada organització. · 

Enlairat, en 1925, a la Direcció d'Higiene, i més tard, en 1928, a la Direcció dels 
Serveis Sanitaris tots de Barcelona, hi desenvolupà una gran activitat i hi feu apli-

.. 
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cació de gran nombre d'iniciatives i orientacions en bé de la Higiene de la ciutat de 
Barcelona i en tots els seus aspectes: Reglamentació, Inspecció sanitària, Ho~pi
tals, Laboratoris, etc. 

Per malaltia adquirida deguda a la molta activitat sanitària que tingué que des
enrotllar en 1931, es veié forçat a. deixar la Direcció. I encara que molt millorat ac
tualment, ha considerat millor sol ·licitar la jubilació, per creure que no podria se
guir amb la mateixa activitat d'abans. 

La Revista sent molt el no seguir en la seva companyia, però creu que el Doc
tor Pons i Freixa seguirà treballant encara, pel bé higiènic de la col·lectivitat, en les 
Corporacions de què forma part, i que en aquest aspecte sanitari són l'Acadèmia 
d'Higiene de Catalunya i 1 'Acadèmia de Medicina. 

ARTICLES ORIGINALS 

PROFILÀXIA DE LA PESTA 
Necessitat de la cooperació ciutadana en la 11lluita contra la rata" 

Discurs llegit pel seu autor el 

Dr. LLUÍS CLARAMUNT I FUREST 
en la vetllada inaugural de les tasques d~ l'Acadèmia d'Higiene de Catalunya, celebrada en el Casal del Metge, 

el dia 24 de març de 1933 · 

Es de pocs anys cap aquí que s'ha començat a 
donar a les rates tota la importància que me
reixen, tant baix el punt de vista de les destro
ces que ocasionen a la riquesa agrícola, indus
trial i comercial, com pel perill de contagiar 
a les persones els germens de les malalties greu,; 
de que són portadores. Per això, a tots els paï
sos s'han pres mesures encaminades a extermi
nar-les, i quan no, a dificultar llur propagació. 
especialment a les ciutats d'alguna importàn
cia. Amb dit motiu s'han anat coneixent, cadn 
dia millor, la biologia i les costums d'elles i d'a
quest assabentament se n'ha· deduït la necessi
tat de combatre-les en el conjunt del territori 
de cada país, per evitar que restin eJo..'iensions 
d'ell on puguin establir-se i des d'aquests llocs 
reinvadir les viles per buscar-hi l'alimentació 
que amb tanta abundor troben en la companyia 
de l'home. 

Per aconseguir aquesta finalitat, és necessa
ri que tothom, dins de l'esfera de llur actuació, 
no hi planyi l'esforç del seu saber, de tot el seu 
poder, i de tota la seva voluntat, posant els lo
cals de terra ferma i els barcos de la mar en si ·· 
tuació de defensa contra les ,rates, perquè no 

• 

trobin amagatalls on fer el seu niu, per unn 
part, i per altra, no deixant ni un gra de blat, 
ni una engruna de substància alimentícia aban
donada o no protegida, que pugui ésser utilit
zada per a llur nutrició. Si això conseguíssim, 
hauríem resolt, en gran part, el greu problema 
que han plantejat les rates a l'home, baix el 
doble aspecte econòmic i sanitari esmentat 
abans. Tot-quant es faci per promoure un es
tat d'opinió que prengui interés en la lluita 
contra les rates, serà poc, donada la quantia 
de les dilapidacions que ocasionen i de la im
portància sanitària de les malalties que propa
guen. I per a contribuir al desvetllament del po
ble en aquest sentit, és per lo que havem es
collit aquest tema, per a la inauguració del curs 
de l'Acadèmia d'Higiene de Catalunya corres
ponent a l'any I933· 

LA RATA, ANIMAl, DE GRAN VORACITAT 

La rata és animal de gran voracitat ; menja 
de tot, ho rosega tot i destroça tot lo que troba, 
encara que no tingui valor nutritiu, com el pa
per, el drap, la llana o la fusta. Endemés, espat-
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lla i malbarata lo que no pot menjar-se, em
brutant-ho amb llurs dejeccions. La qualitat 
d'ésser omnívor, en un sentit molt semblant 
en què ho és l'home, fa que busqui la compa
nyia d'aquest i que el segueixi allà on aquest 
va; i això ho fa perquè li són plaents els ali
ments que a ell li serveixen per a llur nutrició, 
tant els que guarcla en els seus magatzems, com 
els que li resten de la seva cuina, com els que 
li sobren de llur taula. Chauvigni i Laurens, 
fent experiències amb rates captives, han po
gut establir una llista de les substàncies més 
preferides habitualment, per elles i. són la mo
lla de pf!, de preferència a la crosta; l'arroç 
cuit; el peix cuit; el formatge; la cansalada, 
sobretot si és fregida ; les patates i les pasta
nagues cuites ; les peres, les pomes, les prunes 
i l'ensiam cru; les cols i les pastes cuites; el 
sucre, el xocolata i la càrn cuita. En quant a 
la carn crua i als cadàvers ho aprofiten sola
ment per un cas de necessitat, és a dir per quan 
no troben altra mena de substàncies albumi
noides, tota vegada que si no ingereixen 
aquestes substàncies, no poden viure, car l'ali
mentació exclusiva de llegums els hi retarda 
la mort per inanició, però no la deté. Si troben 
una alimentació més convenient, deixen de 
banda els raves, els naps i l'ordi; en quant al . 
blat i la civada, no constitueixen més que ali
ments de casualitat, car es debiliten, s'exte
nuen i moren quan es veuen obligades a fer-ne 
un consum exclusiu. 

ExPERlli'IENTS PERSONALS 

Les rates, segons En Lentz, necessiten inge
rir diàriament una racció que, en pes, repre
senti la tercera part del de la rata. Així, una 
que pesi rso gr. haurà d'ingerir-ne so gr. d'a-
1iments. Aquesta proporció aplicada a un home 
que pesés uns 6o quilos representaria la inges
tió diària de 20 quilos d'aliments, lo que no dei
xaria d'ésser una quantitat enorme. Amb el fi 
de comprovar l'afirmació d'En Lentz, volgué
rem assabentar-nos primerament, de quin és 
el pes de les rates que pullulen en el Pla del 
Llobregat, trobant que dit pes està representat 
rer 401 gr. en les de gran talla; de 20S gr. en 
les de talla mitjana i de go gr. en les de talla 
petita, corresponent a l'espècie Mus decuma
nus, o sigui la rata anomenada de claveguera, 

que és l'espècie pobladora de l'esmentat pla. 
El pes mig és, doncs, de 232 grams. 

En possessió d'aquesta dada, havem fet el 
següent experiment: En una habitació hi ha
vem situat dues rates d'un pes equivalent '1 

400 gr. cada una, i les hi havem fet servir un 
àpat compost de 133 grams <\e cansalada crua 
i 133 grams de pa, quantitats que corresponen, 
cada una d'elles, a la tercera part del pes de 
cada una de les rates tancades· en l'habitació 
esmentada, que és la que els asigna En Lentz, 
per a l'alimentació diària. En un plat, apart, 
els havem fet posar aigua, i al cap de vint-i
quatre hores justes, hem fet retirar els aliments 
no menjats, els quals, una vegada pesats, han 
acusat un consum de 76 grams de cansalada i 
ros de pa, per a cada rata. 

Hem repetit l'experiment al cap de 20 dies 
i al ,cap d'un mes, amb idèntiques quan!itats i 
qualitats d'aliments, excepte la cansalada, que 
els hi havem fet servir fregida. El resultat ha 
acusat un consum de 8r grams de 1cansalada i 
139 de pa ; en total, no grams per a cada ;ata, 
o sigui, aproximadament, una quarta part del 
seu pes. Resulta, doncs, que, per lo que es re
fereix a les rates Mus decumanus de la comar
ca de Barcelona, la quantitat, diària, d'aliments 
que cada una d'elles necessita per viure bé, 
equival a la quarta part del seu pes. 

Assegura el mateix autor que, quan les ra
tes són privades completament d'aliment, no 
viuen més enllà de 48 hores. Sobre d'això ha
vem fet també una experimentació que consis
tí en deixar-ne dues, de gran talla i de 400 
grams de pes, sense cap mena d'aliment, el dia 
8 de febrer a les vuit hores. El resultat ha si
gut el següent: Una va morir el dia II a les 
nou; l'altra el mateix dia II a les 19 hores, o 
sigui al cap de 73 i 83 hores respectivament, 
d'estar sense menjar. Pot assegurar-se, doncs, 
que en completa inanició, no poden viure més 
de tres a quatre dies. 

GREUGES D'ORDRE ECONÒMIC 

Es creència general, que la població murina 
sol ésser numèricament igual, al menys, a la 
humana, lo qual per a Barcelona i el seu pla, 
contant-hi Badalona, Sant Adrià, Santa Colo
ma de Gramanet, Esplugues, Hospitalet, Cor
nellà i Prat de Llobregat, representaria un mi-
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lió cent mil (r 1 roo.ooo) rates, d'un pes mig de 
230 grams, aproximadament, amb una despesa 
alimenticia diària de s6.6so quilos, la qual as
cendeix, a l'any, a 21.677 tones de substàncies 
alimentíc~es de totes menes, sense contar-hi les 
coses destruïdes o inutilitzades. Donada la com
plexa varietat de, totes aqueixes coses, és difí
cil apreciar el seu valor que, altrament, pot 
contar-se en alguns milions de pessetes, les 
quals resten perdudes per a l'economia de Bar
celona i el seu Pla. 

Suposant que dit nombre de rates pogués ali
mentar-se, solament, de pa, el raonament an
teriorment apuntat, representaria una despesa 
de 21 1677.ooo pans d'un quilogram de pes cada 
un, els quals al preu corrent de o'6o pessetes, 
tindrien un valor de 131oo6.2oo pessetes. 

El Doc~or Gabriel Petit, de París, que és 
l'animador de la «Lluita contra la ratan, ha 
dit que les malvestats que ocasionen els mú
rids a la França solament, ascendeixen a mil 
milions de francs cada any. 

Segons l'opinió de persones que han estudiat 
el perJl de les rates, baix el punt de vista eco
nòmic, en els Estats Units d'Amèrica, tenint 
en compte que, aproximadament, existeix una 
rata per cada habitant i valuant en 25 francs 
les destroces fetes per una rata a l'any, s'ar
riba a la conclus:ó de què els múrids oca
sionen una pèrdua total, per a dit país, de 
3-I25 10oo.ooo de francs. 

A Nord-Amèrica, on les disposicions contra 
la pesta es fan complir rigorosament, malgrat 
ésser oneroses, s'estima que les despeses corres
ponents a dit fi per la Marina mercant, ascen
deixen a 75 1ooo.ooo de francs per any. No cal 
perdre de vista de què a l'any 1927, les merca
deries sotmeses a la cianhidi.-ització en els ports 
americans, ascendeixen a la quantitat de sis 
mil:ons de tones; que la fumigació d'elles re
presenta la immobilització d'un dia i que ca
da 'tona neta, sotmesa a desratització, importe~ 
12' so francs per dia; lo que representa un re
càrrec de 12' 50 francs per tona en el valor de 
la mercaderia sotmesa a l'operació esmentada, 
i un total de rso1ooo.ooo de francs per la tota
litat. El Cap de la Quarentena Marítima dels 
Estats Units, S. B. Grubbs, de qui són aquei
xes dades, rebaixa dita quantitat a la meitat, 
per raó de que la fumigació sol ésser feta du
rant l'època en què els navilis efectuen llurs 
reparacions amb el fi de reduir les pèrdues ~1 

IREViS'DA JlELS S.BIRVEIS SANITAJRIS 

mínim. Per això, la quantitat despesa per evi
tar la pesta, és, en realitat, de 751ooo.ooo de 
francs, com havem dit abans. 

A la 1ndi·a, els anglesos, fun una despesa 
d'una pila de milers de rúpies per defensar-se 
de les rates, o sigui de la pesta, que mata a 

, l'any molts centenars de milers d'habitants. En 
un districte que en conta 2o.ooo, foren mortes 
25.000 rates en el transcurs d'un any amb una 
despesa de 2o.ooo rúpies, o sigui tantes com 
habitants. Tenint en compte que la poblaóó ín
dia és d'uns 30o1ooo.ooo d'habitants, la des
trucció anyal de les ·rates a 'la 1ndia, costaria 
3001ooo.ooo de rúpies, o siguin 2215oo.ooo lliu
res esterlines, que al canvi d'avui, 24 de març, 
representen gr6187s.ooo pessetes. 

Un autor, En.Jaume Rodwell, que s'ha ocu
pat de la vida dels múrids, ha trobat que roo 
rates devoren el valor de 20 quilos de civada o 
de IS quilos de farina de blat per dia, i tenint 
en compte el raonament de què la població 
murina d'un país, és equivalent, almenys, a la 
població humana, el Professor A. Calmette ha 
calculat que a la vila de París, que té apro
ximadament 41ooo.ooo de rates, destruirien 
aquests animals, cada dia, un valor de 8oo.ooo 
fr·ancs de grans, si no existissin els pots de les 
escombraries i els desperd:cis alimenticis de to
tes menes que carretegen les clavegueres per 
fornir-los~hi una part dels elements necessaris 
per a llur nutrició. 

PROLIFICI'fAT DE LES RATES 

L'enormitat de les devastacions materials 
ocasionades per les rates, s'expl:ca per llur pro
digiosa fecunditat . La gestació o embaràs de la 
femella, dura 21 dies, i pot tenir una nova cria 
al cap de 62 dies després de la primera. El 
nombre de parts es de quatre i de vegades 5 per 
any, amb vuit petits per terme mig i alguna 
vegada ro, 12 ó 14 per cada part. Les joves fe
·melles, que representen poc menys de la mei
tat dels naixements, poden parir a l 'edat de 
dos mesos i mig o tres. La cr:ança és fàcil i les 
pèrdues són rares. El fred retenteix la repro
ducció, igualment que l'escassetat de l'alimen
tació. Aquest darrer fet deu ésser més utilit
zat de lo que ho ha sigut fins ara, en la lluita 
contra les rates. L'edat fa disminuir la fecon
ditat de le? femelles, les quals, vers el final de 
llur vida, esdevenen menys p rolífiques, però no 
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té cap acció sobre dels mascles. Una parella de 
rates ben nodrida, quina vida màxima sigui no 
més que de dos anys i mig, pot tenir, al morir, 
una descendència de 2 1621.440 individus, per 
tal de què cada parella de llur descendència 
tingui un part de 8 individus cada tres •n¡esos . 

Heus ací la demostració aritmètica d'aques
ta enorme proliferació : 

Parelles d~ rates Edat en mesos Fills en cada part 

I parella a 3 meso pot parí 8 r ates 

5 6 )) 40 
20 )) 9 )) 100 
8o )) 12 » 640 J) 

320 )) )) I S 2.s6o 
I.280 )) 18 )) )) 10 .240 
5- 120 )) 21 40-900 

20 .480 )) )) 24 » 163 .840 » 
8r.920 )) 27 655.330 

327-68o )) 30 » 2.62!.440 » 

Aqueixa proliferació tan enorme, explica les 
pèrdues que fan sofrir a les collites, als carre
gaments dels navilis i als magatzems d'abasta
ments, quines pèrdues es poden comptar per 
ri:üls de milions cada any, lo qual ha sigut cau
sa de que, en tots els temps, l'home s'hagi preo
cupat de destruir-les o almenys de mitigar llur 
pro1.feradó, com ho prova el fet de què el po
ble egipci aixequés temples en honor dels gats, 
els quals pel fet d'ésser els enemics de les rates 
esdevingueren els guardadors de les reserves 
dels grans. Quan un d'aquests gats es moria, 
em embalsamat i els individus de la família del 
seu possessor s'afaitaven les celles en senyal 
de dol. El que matava un gat era considerat 
com assassí i el condemnaven a mort . 

A propòsit de la veneració que els egipc;s 
sentien pels gats, conta, Diodor de Sicília, que 
llavors que Ptolemeu buscava la manera d'a
traure's l'amistat de la potència romana, el po
ble, indignat perquè un romà havia matat acci
dentalment un gat, v-a precipitar-se, en allau 
inaturable, sobre llur casa per a saquejar-la. ((Jo 
no relato aquesta anècdota, afegeix Di odor, 
per haver-la oïda contar, sinó que vaig ser-ne 
testimoni ocular durant el meu sojorn a Egip
teli. 

En alguns països poden comptar-se les rates 
per milions, com a Madagascar, en quines al
tes planures ha esdevingut endèplica la pesta 
per mor de l'abundància d'elles, i per ésser 
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poc menys que impossible sa destrucció, per 
causa de trobar-se molt diseminades . 

L'eminent naturista M . Perier de la Bathie, 
que ha estudiat la fauna i la flora de Madagas
car, conta que, cc legions de rates sortint sobta
dament dels boscos, s'avencen en columnes 
apretades cap a la plana, traspassen els rius, 
invadeix en les viles i destrueixen els sembrats, 
en els que hi ocasionen irreparables estralls_ ,, 
I això succeeix sempre que, a causa de condi
cions metereològiques desfavorables, especial
ment ciclons i pluges diluvianes persistents, 
manquen els aliments en aquelles altes regions, 
que' es troben a 1.4 00 metres, en les que, per 
haver-hi escassetat d'animals carnicers, sobre
tot aus de rapinya i serps, que són els seus na
turals enemics, les rates hi viuen bé, perquè 
hi troben aliments en abundància, en forma de 
llavors oleaginoses o amilàcies. 

GREUGES D' ORDRE SA ITARI.-LES RATES I LA 

PESTA. 

Endemés d'aquests greuges d)ordre econò
mic, les rates són causa de danys irreparables 
que afecten la nostra salut i, algunes vegades, 
la nostra vida, perquè ens encomanen els ger
mens de malalties greus de què són portadores. 

Per lo que es refereix a la pesta, fa ja segles 
que les poblacions d'Orient havien observat 
una coincidència constant entre el desenvolu
pament de la pesta humana i l'aparició simul
tània de gran nombre de rates mortes en les 
poblaciòns contaminades ; quina coincidència, 
frapant al poble xinès, li havia fet establir una 
relació de causa a efecte entre els dos fenomens, 
de quina relació deduí que la pesta és una ma
laltia aportada per les rates domèstiques. D'a
quí el nom de malaltia de les rates que li havia 
donat. I per això, en les regions de Quang-Sé 
i del Yunam, on aitals observacions havien es
tat fetes, havien imaginat i posat en pràctica 
una profilàxia molt simplista que consistia en 
l'evacuació d'una localitat des de què els sem
blava que era insòlita la mortalitat dels múrids. 
La població se'n anava a acampar a certa dis
tància i no es reintegrava a les seves llars, fins 
passats alg uns mesos d'haver desaparegut tot 
perill. També estava assabentat 'del dany que 
comporta el tocar els cadàvers de les rates i per 
evitar-lo els cremava en el mateix seti on ha
vien caigut mortes. 

- I 
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En el curs de les epidèmies que havien asso
lat el continertt Asiàtic, aqueixa coincidència 
no havia passat desapercebuda per als euro
peus, els quals, en llurs escrits, mencionen que 
les rates poden morir de pesta com els homes, 
però no n'havien tret cap deducció. 

En una època, ja molt aproximada a la nos
tra, els Metges de les duanes xineses que ha
vien tingut ocasió d'observar les epidèmies de 
Pakhoï i de Lien-Chu, en la regió de Canton, 

tRIWIST.A .DEU) SER VElS SANIT AJRIS 

les dues afeccions que maltractaven crudelment 
a l'un i a l'altre . 

Devia, doncs, existir, amb seguretat, una re
lació de causa a efecte entre les epidèmies hu
manes i les epizoòties murines, i, de fet, nom
broses comprovacions, d'ordre epidemiològic, 
parlen en favor d'aquesta concepció. Resulta, 
en efecte, de la major part de les observacions 
recollides amb motiu d'epidèmies esdevingude;; 
a tots els països de la terra, que les de pesta bu· 

LP/..llr».7/IJJI y.zsr..71 .EH t7.N .JJ/STRJe:ri .zú Bo.M.P.JJY 

_}f e/aao tf777/.7e> /à 7/ltJ.r/aliloll t?/l /es 

.T«/es(tf/d//~//nzt>hhP.7Jllf7.J"¡/atl!ct?l) 

i M. Roger, Cònsul de França a Mong-Tzé, a 
l'any r88r, ja havien remarcat que el flagell, 
abans d'atacar als homes, comença per enco
nar-se amb gran intensitat en les rates. M. Ro
ger, va afegir, que essent la infecció deguda a 

miasmes telúrics, les rates, que sojornen en lo 
pregon de la terra, havien d'ésser els primers 
animals atacats. Aquesta opinió prevalesqué 
fins al mes de juliol de l'any 1894, en què Ver
sin va posar en evidència en l'home i en l'ani
mal, el bacil específic, i establí la identitat de 

bònica són acompanyades o, millor dit, prece
dides per epizoòties de les rates; i tots els au
tors que han fet observacions a la Índia des
prés de l'any r8g6, pensen, unànimement, so
bre aquest punt. Simond ho ha comprovat, for· 
malment, i la Comissió Anglesa de la pesta a les 
Índies, en 1905, ha confirmat aquesta compro-
vació. · 

Quan en una barriada s'hi localitza una epi
zoòtia pestosa, és, regularment en aquesta ma
teixa barriada, on hi esclata i s'hi localitza la 
pesta humana. A Bombay, fou en la barriada 



I i 

I 

. 

I IDEMOG!RAFICS MUNICIP A~ !DIE B!I\JRCELON A 

de Mandoie per on l'epizoòtia va començar, i 
també en aquesta barriada hi esclatà la pesta 
humana. Segons en Simond, les primeres cases 
on es formaren focus pestosos a Kurachee i g 

Karad, fou en aquelles que per haver-hi dipò
sits de grans i llavors, hi pullulaven les rates. 
En el mes de març de l'any 1898, se'n trobaren 
moltes de mortes en els magatzems de cotó i de 
grans de Kurachee, quins magatzems estan si
tuats en un carrer en el que no hi ban cases per 
a estatge de famílies. Doncs bé ; la pesta va 
atacar als guardians i als empleats d'aquests 
magatzems. 

Semblant a lo que ocorre a l' Asia, passa tam
bé a Europa quan es presenten brots de pesta. 
Conta Bujardin-Beaumetz, que durant l'epidè
mia que va sofrir París a l'any 1920, on feia 
molts anys no hi havia hagut pesta, el primer 
cas comprovat fou precedit, en el mateix lloc 
on esclatà, per una mortandat insòlita de ra
tes. En el pati veí de la barracota on la pesta 
féu llur aparició, hi havia un dipòsit de draps, 
en el que s'hi amagaven nombroses rates vives 
i moltíssims cadàvers d'aquests animals. 

A Barcelona, amb motiu d'uns casos de pes
ta que a l'any 1920 hi hagué en una fàbrica 
de farines de la Gran Via Icària, s'observareú. 
abans, moltes rates mortes i d'altres malaltes, 
lo qual feia dir als obrers malalts, que n'hi ha
vien més que grans de blat. 

Quan esclatà l'epidèmia de l'any 1922 a la 
fàbrica de farines u La Gallarda», situada a h 
carretera de Sant Andreu, que és per on vaco
mençar, trobàvem, quan anàvem a desinfectar. 
moltes rates mortes, i sovint les vèiem sortir 
de llurs amagatalls, a ple dia, sense tenir por 
de nosaltres, caminant amb dificultat sobre les 
potes del darrera, amb pas vacillant, corn si es
tiguessin embriagues, per venir a caure mor-
tes prop dels nostres peus . · 

A !!any 1923, va formar-se un focus de pesta 
en l'estatge d'un comerciant de vins del carrer 
de l' Aguila. L'amo del negoci, que agafà la 
pesta, va explicar que, quatre dies abans d'ex
perimentar els primers símptomes de la malal
tia, veié rates vives que caminaven brandant
se corn si haguessin perdut la serva, i que n'ha
via trobat algunes de mortes en el pati de la 
casa. 

A l'any 1925 va introduir-se la pesta a la 
nostra Ciutat, des de les illes Canàries, en tms 
h.uacales de plàtans, i va caure infectat i va p-10-
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rir, en el carrer d'en Llauder, un receptor de 
dits fruits, el qual tenia el magatzem a la casa 
núm. 18 del carrer de Carretes~ Després d'una 
desinfecció intensa d'aquest local, que fou 
inundat de gas anhídrid sulfurós, tr.qbàrem ra
tes mortes al desfer els huacais, o siguin les 
caixes, reixades, que contenen els raïms de 
plàtans. 

Altra prova del paper infectant de les rates, 
és donada pel mateix cnrs d'una epidèmia. Tal 
resulta d'una investigació feta a Bornbay per 
Snow, el qual ha deixat determinat d'una ma
nera evident, que la diseminació del flagell no 
va pas seguir la direcció empresa pels habi
tants en llur èxode des de la ciutat als pobles 
dels seus voltants; sinó que va presentar-s'hi 
més tard, o sigui quan hi fou portada per les 
rates, i llavors emprengué la direcció de les 
corrents iniciades per les migracions d'aques
tes, les quals va seguir est]:ictament. El ma
teix va passar a Kurachee, on el camí fet:- per 
l'epidèmia i l'epizoòtia fou tant més fàcil de 
determinar, per quant les barriades infectades 
es trçbaven molt separades unes de les altres . 
Es bastant freqüent que aqueixes migracions 
de rates restin limitades a les diferents barria
des de la localitat; però algunes vegades em
prenen caminades més llargues cap els pobles 
dels voltants i també a altres de més allunyats 
i d'aquesta manera porten l'extensió de l'epi
dèmia fora dels pobles d'origen. Per això la 
¡:-ata deu ésser ·considerada com l'agent de di
seminació del virus en tota l'extensió d'·aquei
xes peregrinacions. 

El paper infectant de la rata, és demostrat 
també, pel transport de la pesta a gran distàn-

. cia, sobretot per la via marítima, car, és cosa 
coneguda d'antic, l'abundor de les rates en les 
cales dels navilis. Per això no és difícil poder 
pronosticar, per endavant, que si s'embarca al
guna rata malalta, la pesta es desenvoluparà 
entre elles en el curs del viatge, i més endavant, 
entre el passatge i els tripulants. Respecte d'ai
xò conta en Simond que, en el mes de febrer 
de l'any 1898, el navili uShanoll>l, que feia viat
ges rodons des de Bornbay a Aden, havia estat 
sotmès, abans de partir de Bombay, a totes les 
mesÚres de garantia contra la pesta dictades 
per la conferència de Venècia, per causa de 
regnar l'epidèmia a la darrera població esmen
tada. En el viatge d'anada no ocorregué nove
tat a bordo, ni tampoc durant el sojorn a Aden; 

I 
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però, durant la travessia de retorn, foren tro
bats alguns cadàvers de rates en l'oficina d~l 
servei postal, en mig de les saques de corres
pondència. Poc temps després, l'empleat de co
rreus que treballava en dita oficina, fou atacat 
de pesta, 1~ qual, indubtablement, s'havia con
tagiat en l'oficina abans dita, car havia sigut 
embarcat a Aden i en aquesta ciutat no hi ha
via ,pesta. Però durant la travessia d'anada, 
un nombre considerable de rates malaltes ha
vien mort; lo qual vol dir que havien sigut em
barcades-a Bombay, o que les que habitualment 
viuen a bordo, contragueren la pesta amb les 
mercaderies embarcades en aquesta població. 
Cal, però, fer constar que l'epizoòtia d'a bord 
precedí al contagi de l'empleat de correus. 

El concepte de la relació de causa a efecte 
entre la rata i la pesta, derivat d'aqueixes ob· 
servacions, ha sigut confirmat pel fet impor
tantíssim del descobriment del bacil de la pes
ta per En Versin en els cadàvers de les rates 
recollits ·en navilis en els que s'hi desenvolu
pava la pesta humana, i també elf rates agafa
des vives en poblacions on el flagell causava 
nombroses víctimes entre les persones. 

Endemés : el parallelisme que es manifesta 
en l'espai, entre. les epidèmies i lés epizoòties, 
s'observa, igualment, en el temps; ja havem de
clarat que l'epizoòtia murina precedeix sem
pre a la pesta humana. Després s'ha pogut com
provar que aquesta darrera segueix el mateix 
curs de creixença i de declinació· de l'epizoòtia, 
que cessa quan aquesta darrera desapareix. 

Des del començament de l'epizoòtia es veuen 
pocs cadàvers de rates; hom els pot trobar en 
els magatzems de substàncies comestibles, en 
quin cas són ficats en el fons dels forats o en
fonsats dins de sacs per amagar-los; això pas
sa a la Índia. Es, més endavant, quan elles mo
ren en gran nombre, quan hom troba els cadà
vers a ple dia. <CEn aquest moment, diu en Si
mond, la malaltia pren un caire sobreagut, la 
rata agonitzant, presa d'un estrany esbojarra
ment, surt en ple dia del seu cau, armssegant· 
se sobre les potes del darrera, ressegueix les 
habitacions o corre pels carrers sens .preocupar
se de la presència dels homes, dels gossos, ni 
dels gats; i, de sobte, extenuada, es deté, i 
tombant-se sobre l'esquena, es mor.,, 

Aquesta gran mortalitat, dura poc, i, des
prés d'ella, és una pura casualitat oir dir que 
s'hagin trobat cadàvers de ra-tes pels carrers; 

~VISTA .DELS SEtRVEIS SANITARIS 

però l'epizoòtia segueix, encara que amb menys 
virulència. De les investigacions fetes per ~n 
Simond resulta que encara poden ésser trobats 
cadàvers de rates com al començament i que, 
igualment, poden ésser-ne capturades de vives, 
les quals, guardades en gàbies en els laborato
ris, moren de pesta, segons pot comprovar-Sè 
pels examens bacteriològics. El pànic produït 
per l'emigració de rates, es seguit d'un temps 
de calma que no exclou pas la continuació de 
l'epizoòtia; la pesta és menys virulenta -com 
ho testimònia l'observa<:ió de rates refractàries 
a la infecció pestosa, i provablement, immunit
zades; però eUa no ha desaparegut pas. 

I de fet així és, car a Karad, a Mundra, a 
Kurachee, a Mandoie, a Bombay, en Simond 
ha comprovat l'existència de la pesta en les ra
tes fins al darrer període de l'epidèmia, o sigui 
quan els habitants ja fa temps que no han ob
servat la mort de crup rata. Es pot, doncs, afir
mar, que l'epizoòtia segueix una marxa paral
leh, per així dir-ho, a la de la infecció hu
mana. 

Una sèrie de fets particulars confirmen, 
d'una manera ~vident, aqueixes comprovacions 
d'ordre general; són casos que hom ha pogut 
sorprendre en el mateix moment de fer-se la 
propagació de la rat~ a l'home. Heus ací al
guns exemples que En Simond ha recollit du
rant llur sojorn a les Índies. 

Un matí, al començament de l'epidèmia de 
Bombay, foren vistes un gran nombre de rates 
mòrtes en els magatzems d'una important fila
tur·a de cotó, per lo que s'ordenà que vint coo
lies les recollissin i llencessin fora del magat
zem. Al cap de tres dies, la meitat de dits coolies 
era atacada de pesta, mentre que cap de les 
persones que durant dit matí havien estat en 
l'esmentat magatzem i no havien tocat les rates, 
sofrí el menor dany. 

Mahrampour i Chack-kalal són dos poblets 
de la regió infectada de Punjab els quals, mal
grat trobar-se enclavats en mig d'un districte 
pestífer, poderen restar indemnes fins al mes 
d'abril de ·l'any r8g8. El dia 7•de dit mes i any, 
'en què fou ~rdenada, com mida preventiva, la 
concentració de tots els habitants en camps pr-o
visionals, els habitants de Chack-kalal havien 
observat que les rates començaven a morir-se; 
però no s'havia manifestat encara cap cas de 
.pesta humana, i tota la població, transportada, 
enterament, al <:amp, estava indemne. El dia 15 
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d'abril, dues dones, mare i filla, que foren au
toritzades per entornar-se'n a la vila, veieren 
sobre del pis de llur casa buida, algunes rates 
mortes, les quals foren llençades al carrer aban:> 
de tornar a entrar, dites dones, en el camp dê 
concentració. L'una i l'altra contragueren la 
pesta al cap de dos d:es. 

A Bombay, una família anglesa ocupava un 
palauet rodejat de jardí, en el que hi han dos 
petits pavellons isolats que servien de quadra 
l'un i d'estatge per als servents l'altre. EI dia 
13 de gener de l'any 18g8, el cotxer, en entrant 
a la quadra, va trobar-hi el cadàver d'una rata, 
el qual va agafar i el va portar fora de l'endós. 
Aquest cotxer va caure malalt de pesta bubò
nica, el dia 16 de gener, i va morir al eap de 
pocs dies. No va haver-hi cap més cas de pesta 
a la casa. 

Són molts els casos de domèstics que havent 
agafat, amb les mans, el cadàver d'una rata, a 
la cuina, al menjador, a la quadra, han s:gut 
atacats de pesta al cap de tres dies. Sobre d'a
quest fet En Joltrain conta el cas de dos porters 
que havent trobat rates mortes al soterrani de 
la casa que guardaven, les havien embolicat f'n 
ll,u.rs davantals per tirar-les al cubell de les es
combraries. Al cap de tres dies, tots dos es tin
gueren d'allitar, atacats de pesta. 

En una paraula: No hi ha cap noció tan ben 
fundada avui dia en epidemiologia, com la de 
la transmissibilitat de la pesta per la rata. 

RATitS QUE SÓN PESTÍFERES I RATES QUE NO HO 
SÓN 

No totes les espècies de rates conegudes són 
susceptibles d'intervenir en la propagació de l>l 
pesta. De les moltes que formen la família dels 
Múrids, solament mereixen l'atenció de l'epi
demiòleg els tipus omnívors, que són els que 
s'acosten més a l'home, al revés dels tipus gra
nívors, herbívors i arborícols, que, per v~ure 
en estat selvàtic, n'estan allunyats. Els tipus 
omnívors, a causa d'acomodar-se a tota mena 
d'alimentació, sigui vegetal o animal, invadei
xen la casa, els magatzems, els graners, els dl
pòsits de cereals, els escorxadors, etc. En una 
paraula: tots els llocs on troben quelcom con
venient per satisfer llur vorac:tat. Aqueixes es
pècies omnívores, estan classificades en \la sub
família de les rates propiament dites, o siguin 

els Múrids, i en la llista de llurs gèneres n'hi 
han dos, que són el gènere Epimys i el gènen~ 
Mus, dels que en formen part totes les espè
cies casolanes de les que I'Epimys rattus i I'E
pimys norvégicus són les principals ; i, en se
gon terme, donen altra espècie, la Mus múscu
lus o sigui el ratolí comú. Aquesta triada mu
rina, inseparable de l'home, ha donat amb ell 
la volta al món. Pot dir-se que ella és el signe 
indubitable de la presència dels humans sobr¿ 
la terra. 

EI ratolí, Mus músculus, se l'ha de descar
regar de tota responsabilitat per lo que es re
fereix a la propagació de la pesta, car ell no b 
contrau . espontàniament, malgrat ésser mo1t 
bon receptor de les infeccions de Laboratori. 

Queden solament, per tant, dues espècies 
perilloses, que són l' Epimys norvégicus i l' Epi
mys rattus, de les que l'eminent bacteriòleg
pestòleg, Doctor En Ricard Jorge, que és el Di
rector General de Sanitat de Portugal, diu que 
formen el diunvirat de la pesta, el qual és un 
diunvirat mond:al, car dels nostres temps, ~ 
partir de la irrupció pestosa de l'any 1894, ha 
fet la conquesta pestilencial del món. 

Nosaltres, però, determinarem dites espècies, 
amb l'etiqueta menys moderna per ésser la més 
coneguda. Així, a l' Epimys rattus, el seguirem 
designant Mus rattus i a I'Epimys no·rvégicus, 
el cont:nuarem assenyalant Mus decumanus. 
Aquestes dues espècies no són originàries d'Eu
ropa, car foren desconegudes dels grecs i dels 
romans. La primera, Mus rattus, és la rata de 
graner, coneguda també per rata negra o rata 
domèstica. Es creu que es originària de l' Asia 
ocFidental, des d'on es suposa que fou intro
truïda a Europa per les croades, que la por
taren en llurs navilis. Es la que propagà les in
curs:ons formidables de la pesta medieval, la 
que presidí la terrible hecatombe de pesta de 
l'any 1348 que delmà l'europa, és la que oca
sionà totes les pandèmies i totes les invasion3 
pestilencials; la pesta de Londres de l'any r667 
i la de .Marsella de l'any 1721, que fou el dar
rer esclat del flagell de l'Orient. 

La rata negra, no té membranes interdigitals, 
per lo que no és nadadora; li plau la vida t:n 
comú amb l'home i per això té predilecció es
pecial per la casa, de la que li agraden els est:H
ges alts, especialment els graners; és salta.doï
ra, sap enfilar-se per les parets més llises, :, 
com un consumat funàmbul, pot sostenir-se so· 
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bre els fils més prims, per traslladar-se a estat
ges separats per amples espais; predomina en 
alguns ports, sobre els molls de mercaderies : 
en els barcos. 

La llargada total de la rata negra, és.. de 3ñ 
a 40 centímetres, el pelatge és negre, la cua és 
més llarga que el cos, i és prima per un igual 
tant a la base com a la punta, podent-se con
tar en ella 260 anelles o vèrtebres. Les orelles 
són grans i de mides iguals a la mitat del seu 
cap . 

En el segle XVIII li aparegué un rival; la 
rata bruna o grisenca, coneguda, avui, per rata 
de claveguera, o sigui el Mus decumanus, que 
procedia de les platges de la Mar Caspiana. 
Conten que amb motiu d'una gran plaga de 
fam que va caure sobre la Índia, seguida de 
violents terratrèmols que commogueren la Pèr
sia i els països veïns, aquest animal va emigrar 
a l'Europa, arribant, en 1726, a Astrakan des
prés d'haver atravessat el Volga nedant. En 
1728, arribà a Hannover, en 1730 desembarc:\ 
a Angleterra i entrà a Escòcia en l'any 1764 ; 
en 1753 se la veié a París i en 18og s'introduí 
a Suïssa . Es més robusta que llur predecessora 
i millor armada que ella, per lo que li ba pres 
el seti i avui és l'amo. Però la lluita entre les 
dues espècies, no és pas una· guerra sagnanta, 
car és una exageració dir que el Decumanus 
ataca el Rattus en faisó canibalesca . Solament 
es tracta d'un cas de concurrència vital, fre
qüent entre els animals , i ... també entre els 
homes. 

La llargada total del Mus decumanus és de 
40 a 45 centímetres, el color del seu pelatge és 
grisenc ; la cua, més curta que el seu cos, és 
groixuda a la base i té unes 210 anelles o vèr
tebres. Les orelles, petites, tenen una llargada 
igual a una tercera part del seu cap. Un caràc
ter esencial d'aquesta espècie, és el de tenir una 
membrana interdigital que uneix tots els dits 
a llur base, lo qual li permet nedar. 

Es la més forta i la més ferotge de les rates 
d'Europa~ se la troba a les ciutats i els .camps, 
és esencialment cavadora o minadora, car sap 
obrir-se en la terra, lludrigueres, que després 
uneix amb galeries quin conjunt s'assembla n 
grans ciutats subterrànies. En els llocs poblats. 
busca, amb preferència, els cellers, els soterra
nis, i, més particularment, les clavegueres. 

Es eminentment migradora, per lo que recor
re grans <listàncies sens 4emostrar fadiga i no 

IR.EVI:S1'A D!ELS S.EíRVEIS SANI1'AJRIS 

dubta per atravessar un riu o un braç de mar, 
si li convé, nedant. La femella té quatre o cinc 
parts a l'any , amb vuit, dotze o catorze fills i 
la reproducció s'efectua en totes les èpoques, 
però principalment a la primavera i a l'estiu. 

LES DUES ESPÈCIES SÓN IGUALME T RECEPTIVES 

DEL VIRUS PESTILENCIAL 

Es pot dir que una i altra espècie, són igual
ment receptives del virus de la pesta experi
mental o de laboratori . En la pesta espontània, 
o sigui en el moment de les epizoòties, el re
compte de les rates mortes, dóna un percenta~ 

ge igual per a les dues espècies, en els llocs on 
viuen barrejades. Es creu, però, que la negra 
contamina més freqüentment a l'home que l:J 
bruna, per raó de què viu en major contacte 
amb ell, car li es plaent fer niu dins de les ca
ses, al revés de la grisa, que s'estima més fer
lo a les caves, en el subsol o a les clavegu~

res . 
Segons el Doctor En Ricard Jorge manifesta 

en una enquesta publicada per l'ccOffice Inter
national de l'Higiène Publique», anys 1924-
1927, sota el títol Rongers et Puces en la con
servació i la transmissió de la Pesta, per tot on 
la ¡pesta s'ha presentat epidèmicament, o bi 
regna endèmicament, les dues espècies de rates 
s'infecten sens cap diferenciació, car l'una i 

l'altra sofreixen . igualment l'epizoòtia i són 
les sostenidores de l'endèmia o les autores de 
l'epidèmia. S'ha de dir que, sovint, com ho ha 
remarcat la Comissió Anglesa de la Pesta, l'e
pizoòtia és iniciada per la rata bruna o grisen
ca; la negra apareix infectada després, i l'epi
dèmia humana és la darrera a manifestar-se. 
Ja havem dit que la proporció d'animals pesta
sos recollits entre els morts, és, generalment, la 
mateixa per una i altra espècie, quan 1es dues 
són mmtes per l'epizoòtia . Les notes comuni
cades, donen la prova numèrica d'aquesta re
gla . Sobre 1; Costa d'Or, a Coumani, en l'epi
dèmia de 1924, les de l'espècie Rattus s'han 
trobat infectades en la ¡proporció de cinc o sis 
per cent i les Decu1nanus en la de cinc per cent; 
en la Nigèria, els ¡percentatges ban sigut: 268 
i 274, segons la nota Britànica . Una excepció 
es presenta, però, al Japó, on la proporció és 
de r '5 per la negra i gairebé no arriba a o' 5 pP.r 
la bruna, segons la nota Japonesa. A Colombo, 



. 

j 

L !O:B;M.OGlRAFICS M:ON!CIPALS IDE BAJR.C.ELONA 

segons En Fabià Hirst, el Decumanus es mos
tra menys susceptible a la inoculació artificial 
que el R. Kaudianus indígena; però en les 
mostres de rates capturades se'n troben moltes 
més d'infectades entre les grises que entre les 
negres. 

No resulta difícil, com s'ha vist, demostrar 
la transmissió de la pesta de la rata a la rata 
pels contactes nombrosos i incessants que te
nen entre elles en els caus de sota terra o en 
els graners on cohabiten. Hom, de moment, 
pensa que el contagi mediat o immediat, deu_ 
fer-se, i que les porqueries escampades per elles 
sobre la terra, poden encarregar-se d'aquesta 
propagació. 

L'exper-imentació no ha confirmat, però, 
aquesta hipòtesi . 

Les múltiples experimentacions realitzades 
per la Comissió Anglesa de la Pesta, han en
senyat que la transmissió d'aquesta malaltia, 
no pot. explicar-se ni per l'aire ni per la terra, 
n'obstant recollir aquesta les orines i excre
ments de les rates malaltes. 

Tampoc ha pogut ésser explicada per altra 
sèrie d'experiments, que han consistit en fer in
gerir orines de rates rpestoses a rates sanes.¡ car, 
amb aquest procediment, no s'ha pogut conta
giar la peste a cap de les 194 rates sotmeses ::1 

dits experiments. Igualment ha resultat nega
tiva la ingestió d'aliments contaminats per ori
nes i excrements de rates pestoses. 

En vista d'aquests resultats, la Comissió An
glesa va provar de fer menjar a rates sanes, òr
gans i cadàvers de rates mortes de pesta. El re
sultat fou el següent. Rates de Bombay, el 21 '4 
per cent es mostraren sensibles a aquest modo 
de contaminació, i a l'autòpsia les lesions es 
trobaren idèntiques a les de les rates mortes es
pontàniament de pesta; però així com en la 
pesta natural es troba el bubó cervical en 74 
per cent dels casos, i els bubons inguinals i 
axilars en el 23 per cent, i mai es veuen bubons 
mesentèrics, en les rates de l'experiment, F!l 
bubó cervical s'ha trobat en el 29 per cent dels 
casos, i el bubó mesentèric en el 72 per cent; 
però no s'han trobat bubons inguinals o axi
lars. Endemés, l'estómac i els budells, presen
taren lesions que no s'havien vist pas en les au
tòpsies de cadàvers de rates mortes de pesta 
natural. 

Il 

LES PUCES SÓN LES INOCU~ADORES DE LA PESTA 

D'aquests resultats, la Comissió va conclou
re que si la infecció per la via gastrointestinal 
és, experimentalment, possible, el contagi de la 
pesta natural per aquesta via, és excepcional, 
per lo que no pot explicar el desenvolupament 
de les epizoòties murines. 

Aquesta era l'opinió formulada, anterior
ment, per En Simond; admirat, d'altra part, 
aquest, de la facilitat amb què pot reproduir-se 
la pesta a les rates, introduint-les-hi sota la pell 
una petitíssima partícula· de cultura del bacil 
de Yersin, es demanà si no existiria, potser, 
una circumstància natural capaç de realitzar 
aquesta condició experimental. 

I va pensar llavors, en el paper intermediari 
i inoculador dels insectes ..cutícols i especial
ment en les puces. 

El paper infectant d'aquests insectes, fou 
sospitat cap a l'any 1897 pel japonès N'Ogata 
i sobretot per En Simond. Aquest té el mèrit 
d'haver establert sobre bases experimentals in· 
dubitables, el poder de propagació de dits in
sectes. Aquesta noció essencial, reposa sobre el 
fet de què la rpuça pugni donar estada al bacil 
de Yersin ~u el sen tub digestiu, i així resul
tà dels primers estudis de dits autors. 

L'examen de les puces recollides sobre la pell 
d'una rata pestosa, va posar-los-hi de manifest 
la presència del bacil en llur contingut estoma
cal, i havent-les aixafa!_ en un morter i injectat 
el suc resultant a una rata sana, determinaren. 
en aquesta la pesta · experimental. Aquest ex
periment fou la base de tots els estudis enca
minats a valorar el paper de la puça en la trans
missiÓ de la pesta de rata a rata i després de la 
rata a l'home. 

La rata, animal d'activitat nocturna quan es
tà en llibertat, és l'hoste habitual dels llocs obs
curs, com els graners, els magatzems de palla, 
de forratge, etc., i és portadora de puces, a pro
porció, com el gat o el gos . Però ella no les to
lera volnntàr~ament sobre de la seva pell i per 
això se les treu fàcilment. Si alguna vegada can 
malalta, negligeix el netejament del seu cos i 
no es defensa contra dels insectes, els quals, lla
vors, l'envaeixen i la piquen sens compassió. 
De fet, la rata presonera que estigui atacada de 
pesta espontània, dóna acolliment sobre del sen 
cos a un nombre molt gran de puces que bellu
guegen entre el seu pelatge: 

.. 
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Faltava, però, demostrar la manera com oca
sionen la :nfecció natural i, a dit fi, En Simond, 
realitzà l'experiment següent: 

Una rata caçada en una barriada pestífera, 
que era sospitosa d'estar infectada i que es tro
bava piena de puces, fou ficada en un gran pot 
de vidre; al cap de . 24 hores i quan es trobava 
en el període agònic, fou introduïda en el ma
teix pot, però tancada en una capsa metàlic:1 
que tenia un dels costats de tela de filferro, 
una rata petiteta. Al cap de poca estona, la ra
ta malalta va morir; . però el seu cadàver no fou 
tret del pot de vidre fins al cap de 36 hores. 

L'autòps:a va demostrar que ella havia mort, 
realment, de pesta. La rata nova, va morir :1l 
cap de cinc dies, de pesta ben caracteritzada. 

·Heus ací com féu la contraprova d'aquest 
interessant experiment En Simond. 

Algunes rates sense puces, foren ficades en 
un gran pot de vidre; les unes després d'haver 
rebut injeccions de virus pestós; les altres sens 
res d'això: Resultat, que les rates inoculades 
moriren de pesta i les altres, res els hi passà. 

Al mateix temps, una rata morta de pesta es
pontània a Kurachee, fou despuçada i deixa
da en un pot ·que contenia set rates sanes. Cap 
d'aquestes contragué la ¡pesta. 

Per contra, si les rates inoculades són por
tadores de puces, les rates no inoculades s'in
fecten de pesta y moren després de les prime
res. La realització d'aquesta petita epizoòtia, 
provocada així, pr·ova d'una manera evident 
el paper intermediari de la puça en la trans
missió de la pesta. 

Per lo referent a la transmissió de la pesta 
de la rata a l'home, no ha sigut possible fer 
experiments tan br:llants; però hi han una 
pila de fets d'infecció natural, que resulten 
veritables experiments, com els que haurien 
¡pogut fer-se en un laboratori, si això fos pos
sible. Havem relatat abans una pila d'episo
dis d'individus que, refrant cadàvers de rates, 
les han agafades per la cua per llençar-les 
lluny, i contragueren la pesta al cap de tres 
dies. Res més natural com admetre en aquests 
casos la contaminació per les puces de les ra
tes que s'han llençat sobre l'home com feres 
afamades. El cas següent citat ¡per En Dujar
din-Beaumetz (Societat Mèdica dels Hospitals. 
31 de desembre de 1920), en resulta un testi
moni indubitable. 

El diumenge de l'a J?entecosta, una domès-

!REVISTA .DELS SEIRVEIS SANITA!RIS 

tica va veure, en el pati de la casa on vivia, 
una rata que caminava d:ficultosament. Tot se
guit s'hi arribà i a l'agafar-la per la cua, hagué 
de demanar ajuda a altre servent mentre aflui
xava l'animal que es girava contra d'ella per 
mossegar-la. L'altre servent, l'agafà també un 
moment, i l'hagué de deixar escapar perquè es 
tornava contra d'ell. Llavors la rata, va refu
giar-se a la casa del gos, d'on, el servent, ar · 
mat amb un bastó, va intentar fer-la sortir sens 
poder-ho lograr. El criat, al posar-se malalt, va 
manifestar que es recordava de què, en el mo
ment d'agafar la rata, s'havia sentit picat per 
les puces. El dijous seguent, o sigui al cap de 
quatre dies d'incubació, la serventa fou ataca
da d'una forma greu de pesta bubònica, d'apa
riència septicèmica, de la que va morir al cap 
de quaranta-vuit hores. El divendres a la tarda, 
el servent va presentar els primers símptomes 
de la malaltia. 

En abundament de la certitud del contagi 
humà per les puces de les rates, nosaltres havem 
publicat en el número rr de la REVISTA DELS 
SERVEIS SANITARIS I DEMOGRÀFICS MUNICIPALS 
DE BARCELONA, corresponent al mes d'abril de 
l'any 1932, els següents fets ocorreguts durant 
la petita epidèmia d'Hospitalet de Llobregat, 
a l'any 1931 : «No oblideu que les rates de les 
escombraries resultaren infectades l'estiu dar
rer, per puces d'altres rates que el comerç de 
draps, probablement, havia i~portat, i ocas:o
naren la petita epidèmia que fou causa de set 
defuncions entre, vint-i-sis casos. Dotze d'a
quests recaigueren en individ~s que treballaven 
en closos d'escombriaires, o en llurs proximi
tats. Entre aquests darrers, hi han els tres ger
mans Sabadell, agricultors, que treballaven en 
els Camps de Cal Tocayo, del barri de Mari
na. Van caure pluges intenses, els camps es 
van inundar i s'ofegaren moltes rates. Les pu
ces fugiren dels cadàvers i es salvaren sobre pe-

' tites piles de fems. Un dels sobrevivents ha ex-
plicat que es senti?·en intensament picats per di
tes puces, abans de caure malalts.; això fou 
quan ells intentaren escampar els fems sobre la 
terra». 

«En la barriada de Can Tunis, van haver-hi 
dos casos; un d'ells recaigué en el clos d'un 
escombriaire, l'altre en una fàbrica de cartró. 
Aquest darrer, que era l'encarregat de fer la 
tria dels draps i dels papers vells, va explicar 
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que al fer dita selecció, es sentí intensament 
picat per puces en les mans i braços. Jl 

MECANISME DE J,A INOCULACIÓ PER LES PUCES 

Aquest resulta de la manera següent, que és 
com l'entenen els pestòlegs Bacon i Martús i 
accepten tots els demés. 

Una vegada que la puça ha ingerit sang pes
tosa, els bacils es multipliquen tan abundant
ment, que determinen veritables embòlies per 
obstrucció a l'esòfag, i, amb motiu d'aquest 
blocatge proventricular, produït d'aquesta ma
nera, la puça, sentint l'estímul de la fam, pro
cura picar de nou, per lo que ha de fer esforços 
desesperats per desobstruir el seu tub digestiu, 
i amb aquests esforços consegueix vèncer l'obs
tacle, vomit'ànt o regorgitant la sang dins ma
teix de la petita ferida, feta amb llur trompa, 
la qual queda infectada, específicament. 

BIOLOGIA DE LA PUÇA 

I,es puces són insectes àpters, corredors i sal
tadors, que estan organitzats pel parasitisme. 
Llur metamòrfosi, ou, larva, imago, insecte 
perfecte, duren de vint-i-un a vint-i-dos dies; 
però aquesta duració mitjana, pot variar segons 
les condicións climatològiques i la mena d'ali
mentació que les larves trobin. L'adulta de Xe
nopsylla Cheopis, que és l'espècie més impor
tant que devem considerar pel nostre cas, pot 
viure quamnta"un dies sobre la rata ; vint-i-set 
sobre l'home, i mor al cap de quince dies d'és
ser separada del seu hoste. 

Llur reproducció es fà .en tot temps i més ac
tivament en el mes de juny ; però les tempera
tures superiors a 30 graus i l'excés d'humitat, 
la dificulten. S'efectua en la mateixa habitaci0 
del seu hoste, en la que la femella diposita els 
ous a qualsevulla banda, per tal de què sigui 
en setis foscos, i de preferència en les escletxes 
del paviment. 

La puça, una vegada nascuda, no és apta per 
alimentar-se fins al cap d'alguns dies, i pot 
restar en dejú abans del seu primer àpat, du
rant un temps molt llarg ; però així que ha 
xuclat sang per primera vegada, ja l'hi és ne
cessari alimentar-se amb regularitat. 

- LES RATES SÓ LES CO SERVADORES DE !,A 

PESTA 

El Doctor Simond, que tantes vegades ha
vem nomenat, fou enviat a Bombay a l'any 
r8g8, per l'Institut Pasteur, de París. A ell li 
som deutors del coneixement d'una pila de fets 
importantíssims per a la formació científica de 
l'epidemiologia de la :pesta. Però el que té més 
interès de tots, és el que fa referència al re
torn periòdic de les epidèmies en una localitat 

· en la que s'hi hag:n manifestat una primera 
vegada. Les recrudescències així observades, es 
reprodueixen, gaire.bé sempre, a un any de dis
tància i en la mateixa ,època que l'epidèmia 
precedent. En realitat el retorn de l'epidèmia 
troba llur raó d'ésser en el retorn de l'epizoò
tia; cal, però, buscar la causa d'aqueixes re
preses de la pesta murina. 

La desaparició de la primera manifestació 
epidèmica, coincideix, generalment, amb la de 
l'epizoòtia; però, en realitat, la terminació d'a
questa és solament aparent. Els examens de 
laboratori, de rates capturades. durant les cal
mes inter-ep:dèmiques, demostren que la in
fecció murina no és pas acabada. Ella no es re
vela per brots epizoòtics; però continua evò
lucionant d'una manera sorda, baix la forma 
d'una pesta de marxa tòrpida i poc virulenta. 

També la Comissió Anglesa de la Pesta a les 
Índies, ha trobat que aquesta pesta crònica de 
la rata, es revela per bubons, per infarts i ad
herències de la melsa, i, rares vegades, per le
sions de degeneració hepàtica. En algunes po
blacions de la Índia, la veritable naturalesa d'a
questa forma larvada de pesta ha pogut éss~r 
evidenciada per inoculacions i cultures. La ra
ta tolera fàcilment aquesta forma latent de la 
infecció, la que, per altra banda, no la incomo
da, segons sembla. 

En reforç d'aquesta concepció han vingut 
els treballs dels Doctors Bordas, Dub:ef i Ta
non, publicats a la Presse M edical de 27 de se
tembre de l'any 1922, practicats sobre s .ooo ra
tes de la regió parisina, de les quals n'han tro
bat, solament, u11;a per cada 200, en les que, 
malgrat no presentar cap símptoma ni lesió ma
nifesta, l'examen de llurs vísceres, melsa, fet
ge i ganglis, demqstrà, indiscutiblement, la pre
sència del bacil .d'e Yersi:ç., comprovada per ino
culacions. · 

D'aquesta manera l.a rata es manifesta com 



un 'Veritable dipòsit de 'Virus, el qual continua 
entretenint i alimentant els passatges d'animal 
a animal. I aquest dipòsit és. una font de noves 
contaminacions, les que, malgrat ésser reduï
des, contribueixen a entretenir la infecció du
rant el període inter-epidèmic i d'aquesta ma
nera ella esdevé com una enzoòtia que serà el 
punt de partida d'una nova epizoòtia, quan les 
circumstàncies li seran favorables, com ho són 
el retorn d'una temperatura convenient a la 
pullulació de les puces, l'arribada de noves ge
neracions de rates receptives, les quals apor
ten nous aliments a la infecció murina, i pot
ser, també, el retorn de la virulència del ger
men específic. Així és com, en una localitat do
nada, hom assisteix progressivament a un nou 
desenvolupament epizoòtic, que és el preludi 
de la recrudescència epidèmica humana . Per 
això és necessari practicar regularment la des
ratització allà on s'hi hagi presentat la pesta 
una sola v·egada. 

La pesta continua, doncs, matant les rates 
durant el període inter-epidèmic; però les ma
ta d'una manera tan discreta i atenuada, que, 
solament per excepció transmet el contagi a 
l'espècie humana. La immunitat, gairebé abso
luta, de què gosen els habitants durant aquesta 
calma, no és pas inherent a la població, que 
conserva durant aquest temps la seva recepti
vitat natural, com ho ba especificat en Simond, 
sinó que és deguda a les condicions de tempe~a
tura que actuen sobre de la rata i la puça. Per 
a cada localitat, el retorn del període endèmic, 
està, doncs, en estreta relació amb el període de 
l'any en que els tres factors essencials, rates, 
puces i temperatura, es troben reunits. 
- Da rata i la puça tenen un paper, sinó exclu
siu, preponderant almenys, en l'explosió i dis
seminació de la pesta bubònica. Sens estar sem
pre indissolublement lligades l'una a l'altra, 
ja que la puça sens el concurs de la rata pot 
efectuar directa o indirectament contaminacions 
interhumanes, llur acció és, generalment, con
junta en la totaJitat de les malifetes que elles 
són susceptibles de cometre. 

D'altra part, en referir-nos a la precessió de 
les epizoòties sobre les epidèmies, i fixant-nos 
en el parallelisme evolutiu de les unes i de les 
altres, i sobretot en la supervivència de la in
fecció de les rates a la de l'espècie humana, i 
recordant-nos, per altra banda, que la pesta 
murina pot matar en una localitat sense que es 

produei:l. .. -in casos entre les · persones, hom es 
troba inclinat a admetre que la pesta, és aba,ns 
que tot i originàriument, una mulwltia infeccio
sa de les rates. Allà on ella es presenta, es re
vella, en aquests rosegadors, .baix la forma d'u
na enzoòtia permanent, subjecta bastant periò
dicament, a presentar brots epizoòtics que do
nen naixença, ocasionalment, entre les aglo
meracions humanes que viuen en llur veïnatge, 
a brots epidèmics més o menys extensos. 

Aquesta noció resulta, directament, de com
provacions fetes en ocasió de totes les manifes
tacions del flagell d'Orient; ella permet com
pendre la major part dels fets, considerats du
rant llarg temps inexplicables, que caracteri.t
zen son desenvolupament; la intensitat varia
ble de sa difussi6 segons els episodis conside
rats ; i no és pas fins a les condicions favorables 
que no trobin llur raó d'ésser en el coneixe
ment d'aqueixes dades primordials, i ella per
met, en darrer terme, de compendre la gènesi 
d'aquestes epidèmies que naixen sense impor
tació humana prè1JiiL, an1-b totes les apariències 
de l' espo ntaneiiat. 

Aquestes darreres consideracions les havem 
apuntat a propòsit, perquè poden explicar al
guns brots pestosos d'origen desconegut, oco
rreguts amb massa freqüència a Barcelona en 
lo que va de segle, i també perquè, donat el pe
rill que representen aquests dipòsits múrids de 
pesta cróniw, procurem posa,r tot el territori 
d i3ll nostre país en situació de defensa, co1tt?··l 
les rutes. 

ALTRES' MALALTIES TRAMESES PER LES RATES 

Endemés de la pesta, poden, les rates, trans
metre a l'home altres malalties molt greus. 
Sembla que els porcs es contàgien la triquino
sis al devorar els cadàvers de les rates que tro
ben en els dipòsits d'escombraries, i després 
l'home la contrau, menjant-se la carn dels porcs 
triquinats, sobretot en les poblacions on la vi
gilància de les carns no es fa amb tota severi
tat. 

També són les portadores de l' espiroqueto
sis ic terohemorràgiw, que és una espècie el 'ic
terícia que ha sigut freqüent durant la guerra 
mondial, per causa de la vida en comú que els 
homes es veien obligats a fer amb les rates en 
les trinxeres, on eren contagiats directamen: 
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per les mossegades d'aquests animals, o indi 
rectament pels seus paràsits. 

Lea ràbia és altra malaltia que, .alguna vega
da, transmeten les rates directament a les per
sones o als animals amb llnrs mossegades . En 
la meva llarga pràctica antiràbica he tingnt 
ocasió de tractar alguns casos de persones i de 
gossos1mossegats per rates, qnin contagi he po
gut comprovar experimentalment. També e1 
Doctor Remlinger ha determinat alguns casos 
indubtables de propagació de ràbia de gos o de 
gat a l'home per les mossegades de rates ; en
demés, ,ha reï:lrit en demostrar, e>..-perimental
ment, la gran susceptibilitat de la rata i del ra
tolí per dita malaltia, i alguns casos de ràbia 
ocorreguts en persones, en gossos i en gats, qne 
s'han cregnt espontanis, no ·tenen altra causa 

1que les mossegades de rates. 

Els estudis que actualment s'estan fent per 
a desentranyar la causa del càncer, estan en 
curs de demostrar, segons sempla, que les ra
tes no són estranyes a llur gènesi. El professor 
BOJ-el, d'Esu-.asbourg, ha pogut comprovar, pri
mer que ningú, que els tumors sarcomatosos 
que es troben, freqüentment, en el fetge de la 
rata, es desenvolupen semprè al voltant de 
quists que contenen Ja larva d'una mena de tè
nia del gat. Per altra part, un savi illustre de 
Dinamarca, el professor Joan Fibiger, que fa 
poc temps va morir, va trobar que les rates pre
senten freqüentment un tipus especial de càn
cer de l'estómac, produït per un petit cuc que 
s'anomena gongilonen1-a neoplasticum, el qual 
,riu paràsit, a l'estat larvari, en els músculs dels 
escarbats, que són un menjar molt agradós a les 
rates. 

Diu el Doctor A. Calmette, que en els càn
cers humans, s'hi troben, sovint, paràsits sem
blants als que determinen el càncer de la rata. 
Hom no pot pas dir que ells en siguin la causa . 
però és probable que favoreixin llur formació. 

També vehiculen, les rates, el germen de la 
Influença dels cavalls . En les quadres militars 
d'una població a Alemanya, es va presentar 
una violenta epizoòtia d'aquesta malaltia, i 
amb el fi d'aturar la propagació del mal, va 
ordenar-se l'evacuació de les quadres, però, 
malgrat això, la Infecció va prosseguir, ma
tant també als cavalls en els nous locals on 
havien sigut traslladats. Llavors es varen ado
nar de que les rates eren les propagadores del 
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contagi, al buscar llur alimentació en les men
jadores. 

Sembla que la febre aftosa es propaga d'una 
manera semblant en els estables de les pagesies, 
malgrat l'aplicació estricta de les més encerta
des mesures d'isolament i desinfecció. 

Sovint es veuen atacades les rates d'una me
na d'infecció leprosa, deguda a un bacil que 
s'assembla d'una manera estranya al de la le
pra htunana. Per esbrinar si són idèntics o no 
aquests microbis hi està treballant, a l'Institut 

'"Pasteur, el Professor Marchoux. 
Tots aquests fets fan sospitar, justificada

ment, que les rates deuen ésser portadores de 
germens d'altres malalties quina etiologia no 
coneixem prou, els quals serien recollits en els 
femers d'escombr-aries i de quadres, i portats 
després, per elles, als nostres estatges i als nos
tres aliments. 

GUERRA A T,A RATA 

t 

Enrobustits espiritualment amb el coneixe
ment vertader de la causa etiològica de la pes
ta, amb l'assabentament de què la rata és la 
portadora del germen, i amb la visió claríssima 
de què la puça és la inoculadora del virus, el 
tr_actament preventiu deu derivar-se, i, en rea
litat, es deriva senzillament. No pot ésser altre 
que la destrucció de la rata. 

A l'any r894 va despertar-se de la letargia 
en què es trobava sumida a les altres provín
cies del Yunam, una nova · irrupció de pesta 
que va escampar-se per l'Asia, encenent-se 
epidèmicament a Canton, en quina ciutat oca
sionà 6o.ooo víctimes en el mes de març de dit 
any i es corregué immediatament cap a Euro
pa. Ha sigut després del revivament d'aquesta 
nova pesta que el món ha tingut coneixement, 
amb motiu dels ensenyaments derivats d'ella, 
que la rata és la conductora del flagell. Per això 
és, des dels primers anys del segle en què vi
vim, que els pobles civilitzats s'han assabentat 
del perill i s'han aprestat en defensar-se per a 
no ésser invadits i anihilats, com aquells altres 
pobles de la mateixa Europa que perderen les 
tres quartes parts de ~ur població per causa dr 
les terribles pestes de l'Ed·at mitjana. Es en el 
curs del present segle que els pobles s'han ado
nat de qne la única manera de fer recnlar la 
invasió pestilencial, és l'atac i la destrucció 
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dels múrids, és fent una guerra despiadada a les 
rates. 

Barcelona fou de les primeres ciutats del món 
que s'aprestà a la lluita per haver-se trobat in
vadida a l'any 1905. Per defensar-se establí Ull 

servei contra les rates, posant a contribució tots 
els elements de lluita coneguts : els mitjans 
ínecàJ;lÏcs, les metzines químiques i els virus 
biÓlògics. Aquests foren preparats en forma li~ 
quida, o sigui en cultm;a de brou, en el Labo
rat?ri microbiològic municipal per qui vos està 
dirigint la pa·raula, per resultar molt més pràc
tica dita forma .líquida que no pas la sòlida arn
varada per En Danysz, amb el mateix bacil, 
sobre agar. Els fets consagraren llur superio
ritat. 

Corrent l'actual centúria cuidaren de la des
ratització, equ~ps de desinfectors, degudament 
ensinistrats, que practicaven en els llocs i en 
els encontorns dels llocs on esporàdicament 
s 'havien format focus de pesta; i, més enda· 
vant, cap a l'any 1918, el Servei a:nti-rata ad
quirí major volada amb l'adquisició de quatre 
grans sulfuradors, tipus .Clayton, que s'utilit
zaren, mantes vegades, per · desratitzar locals 
i totes les clavegueres de la ciutat vella. 

Ü RGA NÍTzACIÓ DEL SERVIU ANTI-RATA 

Per a poder comb!J-tre un brot de pesta que en 
el mes d'agost de l'any 1931 va presentar-se 
entre els escombriaires i magatzemistes cte 
draps de la veïna ciutat d'Hospitalet, runb 
caràcters molt alarmants, i per haver-se corre
gut .la infecció a alguns magatzems de draps i 
d'escombraries de Barcelona, el Doctor En Jau
me Aiguader, Conseller en Cap de la Ciutat, 
va crear una Brigada de desratitzadors, els . 
quals, després de· rebre ensenyament pràctic 
dels desinfectors que ja sabten desratitzar i 
d'assistir, quan ja fou acabada l'epidèmia, a un 
curs d'ensenyament teòric que jo els vaig e-x
plicar, han sigut la base de l'organització que 
havem donat al Servèi, seguint indicacions de 
l'actual President de la Comissió de Governa
ció, de l'Ajuntament, En Casimir Giralt. 

Heús ací l'organització : 
El termini municipal de Barcelona, s'ha di

vidit en quatre parts o zones, per dues línies 
creuades: Una arrenca de la vora del mar i ter
mina a dalt ·de la montanya, seguint la Rambla, 
el P.asseig de Gràcia, el carrèr de Salmerón i 

l'Avinguda de la República Argentina; i l'al
tre parteix del començament del territori bar
ceioní a Esplugues del Llobregat," segueix l'A
vinguda del 14 d'Abril fins al Passeig de Grà
cia, baixa fins al carrer de Provença, segueix 
aquest carrer, el de Fresser, el de Concepció 
Arenal i la. Carretera de Ribas, fins al límit del 
terme municipal. Les quatre z~:mes que resul
ten d'aquesta divisió, les anomenem : Nord, 
Llevant, Migjorn i Ponent, les quals tenen, ca
da una d'elles, un local per oficina i centre de 
re-i:mió de l'equip de desratitzadors, que els hi · 
h;:J.Vem adscrit. El del Nord és al carrer d'En 
Martí, núm. 93, de la barriada de Gràcia; el 
de Llevant, al local que fou Escorxador de Sant 
Martí de Provençals ; el de Mig jorn, a un local 
del Palau d'Agricultura de l'Exposició, i el de. 
Ponent, en un local del carrer del Capità Mi
r-ambell, que fou Hospital quan Sarrià era mu
nicipi independent. Cada equip està manat pér 
un Cap, el qual, endemés de distribuir i orde
nar la feina, re_¡;¡ al públic i manté relació amb 
l'oficina central. L'ajuda un Inspe):tor de tre
ball·, car, dÓnada l'extensió de cada zona, no 
P<?dria estar per a la feina i per a l'oficina. ·Els 
quatre equips amb els seus Caps · i els Inspec
tors, formen un conjunt' de cinquanta vuit in-

1 dividus. El nexe que els uneix es l'oficina del 
Servei de Desinfecció de l'Institut Municipal 
d'Higiene, la qual resulta ésser, per tant, el 
Centre dirigent de tot el Servei. 

Hi ha una altra zona de desratització que es
tà també sota la direcció esmentada. Es la 
d'Hospitalet de Llobregat, que té l'oficina, o 
Centre, en el carrer d'En Pi i Margall, núme
r-o 128, de dita ciutat. El personal forma un 
sol equip de nou indiv:dus, q1J.e treballa sota la 
direccíó immediata d'un Caporal que pertany 
al servei de Desinfecció de Barcelona, el qual 
està en relació constant amb el Director de Des
infecció. Aquest equip d'.Hospitalet fou creat 
per l'Ajuntament d'aquella ciutat, que va po
der-lo sostenir durant tres mesos solament; 
després visqué mercès a 2o.ooo pessetes dona
des per la Direcció General de Sanitat de 1a 
República, i, actualment, és sostingut pel Go
vern de là Generalitat de Catalunya, que ja hi 
porta esmerçades 24.000 pessetes, i n'ha dona
des, a~a, 1o.oç¡o, a proposta del Conseller de 
Sanitat i Assistència Social Doctor En · Josep 
Dencàs, que fa poc va signar la corresponent 
ordre . El servei anti-rata d'Hospitalet, és , la 
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garantia de màxima eficàcia contra una pos
sible invasió de pesta a Barcelona. No po
drà deixar-se fins q~e s'hagi pres i executat la 
determinació de cremar· totes les escombraries. 

El servei general s'ba organitzat en vistes a 
destruir el major nomore possible de rates, i 
també, i això és p;imordial, a investigar· si e11 
la ciutat o en el seu pla n'existeix alguna que 
sigui portadora crònica de pesta, que és aquella 
forma de pesta descoberta per En Simond i per 
la Comissió Anglesa de la 1ndia, i quina forma 
fou corroborada a París, pels experiments d'En 
Bordas, Tanon i Neveu, dels que abans hem 
fet esment. Per aquesta darrera finalitat els ho~ 
mes dirigents del Laboratori municipal, els 
doctors Pere Gonzàlez i Pere Domingo, han 
creat el C<Laboratori de la Rata>J, installant-lo 
en un pavelló ·aïllat en els jardins del Laborato- ' 
ri general. 

En aquest Laboratori de la Rata, un jove 
Doctor, amarat d'amm a la ciència, es 'dedica 
a recollir, comptar, triar i classificar les puces 
de les rates i en investigar si en els òrgans d'a
questes o de les puces hi ha el bacil de la pes
ta. Jo vos prego que us captingueu de la · im
portància social i sanitària d'aquest treball, 
que representa la possibilitat del coneixement 
previ de la infecció pestosa, que ha de perme-

. tre prevenir la contaminació de les persones 
que tinguin ll,ur l.:J,abitació en les proximitats 
dels llocs on hagin sigut recollides mortes o ca
çades vives les rates infectades. L'home abne
gat, de què he fet menció, és el Doctor En Pau 
Cartanyà. 

Totes les rates <ïJ.Ue els .equips cacen vives o 
troben mortes, són entregades, mitjançant re
but, al Laboratori de la Rata, el qual té un forn 
inodor per cremar-les després d'examinades. 
També són cremades, però, en el forn inodor 
del Centre de 'Desinfecció Nord, aquelles que, 
per circumstàncies especials, no p_uguin ésser 
examinades en el Laboratori de la Rata. 

Amb el fi d'evitar possibles contagis i de con
seguir que les rates agafades vagin al Labora
tori amb llurs puces, havem ideat un dispositiu 
perquè passin, espontàniament, des de ~es 
rateres a unes caixes o dipòsits. de planxa de 
zinc. Així les rates i llurs puces poden classi
ficar-se no solament per zones, sinó que les de 
cada zona poden subdividir-se per carrers, ca
ses, masies, magatzems, etc., per assabentar
nos de llur procedència i establir, tot seguit, la 
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deguda profilàxi.a. En aquests mateixos dipò
sits poden ésser mortes les rates i les puces per 
l'àcid cip.nhídric o l'anhídric sulfurós. 

Aquest sistema, que l'estem assajant d'acord 
amb el Servei d'Epidemiologia del Laboratori, 
evitarà el perill de fugides, cosa que no era pos
sible ficant-les dins de sacs de lona, els quals, 
les rates, procuraven rosegar tot seguit. 

COM ES FA LA DESRATITZACIÓ 

La desratització es fa, a Barcelona, amb rate
res i amb metzines d'ordre químic, o sigui amb 
pasta fosfòrica. A Hospitàlet empreem els ma
teixos procediments, però en atenció a què en 
els closos dels escombriaires s'hi crien porcs, 
gallines i gossos, utilitzem per aquests llecs 
el virus biològic preparat en brou peptonitzat 
del bacil tiphi-murium . ..l'ambé posem, quan és 
convenient, gasos asfixiants d'anhídl'ic sulfu
rós o d'àcid cianhídric. 

D'aquests procediments, el més brillant és el 
primer, perquè els resultats poden veure's tot 
seguit; també ho és el dels gasos asfixiants; pe
ró dels de metzines, n'havem de suposar els re
sultats per inducció. En efecte : si tenim en 
compte que el fòsfor resulta mortal per a les 
rates de pes màxim a la dosi de mig mil-ligram, 
podrem assegurar, sense temença d'ésser titllats 
d'exagerats, que conseguirem matar un indivi
du per cada tros de pa emmetzinat que hagin 
menjat. 

La pasta f{)sfòrica que usem, és de la marca 
comercial Steiner, amb la que fem untar lleu
gerament, per una sola cara, llesques de pa 
blanc d'uns dos centímetres de gruix, de les 
quals se n'ajunten dues per la cara untada i es 
tallen a tires de tres centímetres d'amplada, .i. 

aquestes són dividides en peces de la mateixa 
m:da. Així resulten trossos en forma de daus, 
de tres centímetres cada cara i uns tres grams 
de pes. Cada pa d'un quilogram pot proporcio
nar uns 300 trossos. 

Convé que aquests àpats es colloquin amb 
pinces i amb les mans ben netes, perquè les ra
tes senten la farum de l'home, sobretot si és 
fumador, se'n malfien i no mengen l'àpat. Con
vé que aquests trossos siguin comptats i apun
tat el seu nombre, .verquè el coneixement del.s 
trossos empreats, és la base d'un bon treball. Al 
dia següent, el mateix ~erari o la parella d'o-



peraris que els ha collocat, deu recollir, comptar 

i anotar els que no hagin s~gut menjats. La di

ferència representa el nombre de rates emmet · 

zinades i, per tant, mortes. L'operació deu 

repetir-se cada dia en el mateix lloc, d;smi

nuint els trossos en relació amb els que les ra

tes hagin menjat, fins que no en toquin cap, en 

quin cas l'estatge haurà quedat perfectament 

desratitza t. 
A la població murina dels magatzems d'es

combraries d'Hospitalet, se'ls serveix àpats 

de pa humitejat amb virus, collocats a la cai

guda de la tarda, que és quan les rates surten 

dels seus ·amagatalls en busca d'aliment, quan 

ja són als seus joquers les gallines i a les seves 

corts els porcs, i quan els raigs del sol ponent 

no ten en poder actínic per atenuar el virus . 

Els efectes d'aquest es manifesten en les rates 

per una epizoòtia que les destrueix, la qual per

dura perquè les rates s'infecten, endemés, al de

vorar els cadàvers dels seus congèneres. Resul

ta difícil conèixer la morbositat i la mortalitat 

produïda per aqueixa epizoòtia, perquè les ra

tes al sentir-se malaltes s'amaguen als seus 

caus, on moren . 

RESULTAT DE LA LLUITA 

El resultat de la lluita a Barcelona i Hospi

talet, per mitjà dels procediments esmentats, 

representa la destrucció de mig milió de rates 

des de! mes de setembre de l'any 1931 al final 
de 1932. . 

PROFILÀXIA DEFENSIVA 

La profilà:xia .representada per l'Organitza

ció que acabem de descriure, és, com haureu 

vist, eminentment ofensiva. 

Per <XJmpletar l'organització contra les rates . 

cal que parlem de la profilàxia defensiva, o mi

llor seria anomenar-la incruenta, per la raó de 

que no les mata violentament, però les deixa 

morir de•fam. ' 

En altre lloc d'aquest mateix treball, havem 

dit que l'escassetat de l'alimentació relenteix 

la reproducciÓ de les femelles. Ara devem afe

gir que s'han fet experiments que han culmi

nat en la demostració de què les femelles que 

no puguin ingerir, al dia, una quantitat d'ali-
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ments igual, almenys, a la quarta part del sen 

pes, no procreen fills, encara que, aparent

ment, llur salut sigui perfecta. Tampoc poden 

multiplicar-se quan n¿ troben llocs quiets ni 

foscos per fer-hi el niu. 
Aquests dos fets han .d'ésser la base de la 

lluita contra les rates en el sentit defensiu, o 

sigui contra la pesta i les demés malalties que 

elles ens poden encomanar. 
Es cosa sabuda que les rates, com tots els 

animals, busquen els aliments i es reuneixen, 

allà. on troben lo necessari per a la seva vida, 

per lo que tots éls llocs que hagin de guardar 

aliments o substàncies que puguin servir per a 

la nutrició de les rates, siguin del regne vege

tal o del regne animal, deuen _posar-se en si

tuació de defensa contra elles, per impedir que 

puguin entrar-hi. S'ha de fer, doncs, el Rat.

proofing, de1s anglesos . Hi ha, però, qui re

plica que les rates, malgrat estar ben defensat 

un local, podran introduir-s'hi, dissimulada

ment, dins de sacs, de caixes o de bales de mer

caderies, a lo cual replicarem que si això po- · 

gués succeir, seria senyal de que el magatzem o 

local d'on haguessin provingut, no. seria sufi

cientment defensat. ~o és ocasió d'assenyalar 

els enginyosos medis de què es valen per entrar 

a les cases; però és dar que haurà d'ésser pel 

paviment, per les parets o per la coberta. El 

ciment armat i la barreja de ciment i grava, ha 

dificultat molt la vida de les rat.es a ie? ciutats, 

sobretot a les de l'espècie Decumanus o de ela- · 

veguera, que és cavadora i minadora per excel

lència. Per poc cuidadosos que siguin dels seus 

interessos els propietaris o els estadants d·'un 

magatzem, d'una botiga o d'un estatge qual

sevol, situat ran de terra, hauran de fer-hi 

un paviment de grava i ciment, que impossibi

liti a les rates tot intent d'atravessar-lo, si no 

volen viure en la companyia d'aquests indesit- ' 

jables animals. Si endemés .es situen reixes a 

l'entrada dels desguassos i filats a les finestres 

que estiguin a ran de terra i a les que es trobin 

a un metre s~bre d'e.lla, que és l'alçada que pot 

saltar la rata negra o domèstica, si s'encasten 

a toj: el vol de la façana, sota de les esmenta

des finestres, faixes de tres rajoles vidriades i es 

fa lo mateix sota de la· barbacana o de la co

ronisa de la coberta i si es posen cons o embuts 

de metall invertits als conductors de la corrent 

elèctrica i demés fils que puguin establir comu

nicacions de la casa amb el carrer, S<.!mblants 
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als que els mariners colloquen als llibants d'a
marrament dels barcos, molt difícil serà que les 
rates pugnin fer-hi niu ni tocar una engr~a 
de l_es subtàncies que guardi el loca1 defensat 
d'aquesta guisa. 

En canvi, si la casa te el paviment de terra 
endurida o de rajoles sense l'apoi d'una capa 
de formigó, o és de fusta, com el d'alguns im
portants magàtzems de la nostra ciutat, on s'hi 
guarden cereals i altres comestibles, llavors les 
rates hi entraran lliuPement i faran el seu niu 
sota del paviment. Y com que en aquests casos 
tot resultarà en relació, els desguassos estaran 
en comunicació directa amb la claveguera, o si
gui desproveïts de sifons i de reixes ; les fines
tres no tindran tela metàllica i, algunes vega
des, ni vidres, i les cobertes seran de teula col
lacada directament sobre les llates. Aquesta me
na d'estatges seran atraients i les rates els ocu
paran amb tanta major satisfacció en quant 
contindran, endemés, objectes abandonats, i re
cons foscos on poder-hi fer el seu niu. 

Altres- vegades l'atracció de les rates és mo
tivada per la troballa de grans quantitats de 
menjar que l'home ha deixat abandonat per ig
norància del perill que representa. En el Gra.n 
Metropolità s'hi veuen rates alguna vegada; 
doncs, no cal dubtar de què en ell hi troqt;ln 
la satisfaeció de llur apetit. Són descenden
tes de les que visqueren als temps de la per
foració dels túnels, en quins temps les legions 
de treballadors deixaven en ells els desperdicis 
de llur repàs. 

Igualment podem assenyalar, com exemple 
de l'atracció que exerceixen les substàncies ali
mentícies sobre les rates, el fet d'haver-se po
blat d'elles els jardins, parcs i edificis de la 
muntanya de Montjuïc, me1,1tre estigué oberta 
la Exposició Internacional i també abans, o si
gui durant la con_strucció dels edificis. I és per
què en una i altra època, els desperdicis de l'a· 
limentació dels visitants i dels operaris foren 
suficients per mantenir aquella població muri
na que cap més cosa tenia que desitjar per viu
re bé i poder-se reproduir abundantment. Tan 
gran fou -el nombre de rates, que haguérem de 
situar-hi un equip permanent de desratitzadors, 
que va operar amb el virus tiphi-murium du
rant les èpoques esmentades. 

Quan va construir-se el Palau de Pedralbes, 
va poblar-se de rates el parc de Can Güell, per
què els trt7balladors les havien atretes amb els 
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sobrants dels seus àpats, i vàrem tenir d'enviar
hi, a corre-cuita, un equip de desratitzadors 
per treure-les, vuit dies abans d'arribar la Fa
mília "que tenia d'inaugurar el Palau, car s'ha
vien instal-lat en les habitacions. 

Fa pocs diès he tingut d'assabentar-me del 
cas d'una senyora que és propietària d'un pa
lau-et situat als voltants de Sant Pere Màrtir, 
la qual per ésser aficionada a les bestioles ha 
¡;notivat l'atracció de les rates en el seu parc 
amb l'escampament de menjar, i ara, s'han 
tornat tan manses i tan domesticades, que, quan 
senten que s'acosta algú, surten dels seus caus . 
Es perquè la propietària els hi dóna menjar ca
da vegada que visita el parc. 

Tot lo dit deu servir per demostrar la neces
sitat que hi ha de crear un estat d'opinió per 
què tothom ajudi a l'Administració Sanitària 
a lluitar contra aquests animals tan indesitja
bles baix tots els punts de vista. 

No oblidem que a Catalunya és, solament, la 
ciutat de Barcelona la que es troba en peu. de 
guerra contra les rates i que, malgrat la conti· 
uuïtat i persistència de la campanya que està 
realitzant, no en podrà reixir completament si 
les demés poblacions no hi aporten el concurs 
del seu esforç. Perquè cal afegir que les rates, 
quan es consideren perseguides, emigren, i no 
tornen a ocupar els seus antics estatges, fins 
que coneixen que ja ningú s'ocupa d'elles. Per 
això interessa combatre-les arreu del territori, 
perquè no restin llocs on puguin trobar aco
lliment tranquil. Sobretot deuen perseguir-se 
a les vores dels camins, dels canals i dels rius 
en els que, per haver-hi o per portar substàncies 
alimentícies, viuen en les seves vores, com suc
ceeix a la ciutat de Girona, que es crien abun
dantíssimament a les vores del riu Onyar, que 
és la gran claveguera de dita ciutat, i des d'ella 
entren a les cases de les seves riberes, amena
çant abrandar-la en una epidèmia semblant ~ 
les de l'Edat mitjana, el dia que, per desgràcia, 
una rata pestilencial caigués en mig de la po
blació murina de dita. ciutat. Quan la darrera 
crescuda de l'esmentat riu, les rates gironines 
donaren als ciutadans, que ho contemplaven 
des del pont de pedra, l'espectacle macabre 
d'ofegar-se per milers en mig de la corrent de 
l'aigua, que les havia foragitat dels seus caus . 
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Quan hom veu tanta gent que està ignorant 
del greu perill que comporten les rates, pensa 
en la conveniència de recórrer el territori de 
Catalunya en pla d'apostolat sanitari, per fer
la captenir de la necessitat d'aportar el seu es
forç contra d'aquests animals que poden por
tar la pesta en els nostres propis domicilis. 

Cal terminar perquè la matèria és extensa ; 
potser dóngui per parlar-ne altre dia; però 
abans vull recordar-vos que la importància que 
el món l'hi ha donat a dit problema és tan ex-

; 
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cepcional, que ha motivat la reunió de la C<Con
ferència In,ternacional de la Rata» a París, en 
el mes de maig de l'any 1928, en la que cin
quanta nacions hi enviaren els seus delegats, 
els quals acordareu, unànimement, proposar als 
seus respectius Governs, la creació d'una ; cL,li
ga Internacional contra la rata», amb el fi de 
que aquesta Institució sigui la que unifiqui, 
reguli i dirigeixi la lluita en tot el món. 

Quan aquest cas arribi cal que Catalunya hi 
estigui ben representada. 

I 



: 
' 
I 

i 
i i 

! 

'! 

l 

-

DEMOGJRAFICS MUNICIPALS !DE BAIRCELONA 2J 

Comerç de la llet a Barcelona 
Informe del Dr. En LLUÍS CLARAMUNT I FUREST 

Director de l' Institut Municipal d'Higiene, i del 

Professor En JOSEP MAS I ALEMANY 
Director dels Serveis de Sanitat Veterinària Municipa l 

Els Honorables Consellers que formen 'la 
Sub Comissió d'Higiene i Sanitat , assabentats 
de les deficients condicions sanitàries en què 
es fa el comerç de la llet a Barcelona, portaren 
les seves preocupacions a la Comissió de Go
vernació, el dia 31 del mes de maig de l'any 
1932, i amb dit motiu vàrem ésser encarregats 
el Director de l'Institut Municipal d'Higiene 
i el Director dels Serveis de Sanitat Veterinà
ria Municipal de fer un informe sobre el «CO
merç de la llet à Barcelonan i proposar normes 
perquè pugui resultar efectiu el control per 
part dels Organismes municipals corresponents 
sobre tan important producte alimentici, el 
qual informe fou entregat el dia ro de juny. 

El comerç de la llet a la nostra Ciutat prové, 
en part, d'una font interior, que són les va
queries i lleteries installades dins del t erme 
municipal, i d'altra part, molt més important, 
de la que arriba de les comarques lleteres de 
Catalunya en quantitats que no baixen de dos 
e en ts trenta mil lit1·es diaris. 

Respecte de la procedent del terme munici
pal, la vigilància de la producció en les ma
teixes quadres de vaques i de cabres no pot 
ésser difícil i, en realitat, no ho és, car la rea
litzen a bastament, els Professors Veterinaris 
municipals. 

En quant a la procedent de fora de Barce
lona, els nostres Organismes sanitaris no po
den exercir-hi cap control per residir els esta
bles en poblacions sobre de les que no hi té 
jurisdicció l'Ajuntament de Barcelona. 

Per aquest motiu la dificultat principal per 
al control sanitari, recau principalment sobre 
d'aqueixes llets foranes. 

Intentarem remeiar aqueixa dificultat en 
aquest informe. 

La llet quan no és manipulada amb la de
guda netedat, pot ocasionar contagis de ma
lalties greus com la tuberculosi, la febre tifoi
de, la febre de Malta, les diarrees infantils , et
cètera, etc. Ja sabem la poca cura que, en ge
neral, tenen els vaquers en ésser nets i tenim 
esment de què en les quadres de moltes page
sies de Catalunya segueix produint-se la llet 
amb una rutina medieval caracteritzada, prin
cipalment, per nn inexplicable horror a l 'ai
gua i a la netedat, car els sostres dels estables 
solen estar guarnits de teranyines, les parets 
ennegrides per la pols i els pisos o paviments 
plens de fems. Aquests encrostissen, freqüent
ment, el costellar i les anques de les vaques, 
les que s'embruten els braguers, que no solen 
ésser rentats mai malgrat que s'arrosseguen 
pels jaços. 

Per lo que toca als munyidors, no curen de 
rentar les mamelles de les vaques, ni llurs 
mans, i tampoc es preocupen de què caiguin 
palles o fems sobre la llet, en el moment de 
munyir . 

Per altra banda, ni desinfecten ni netejen, 
degudament, els envasos, per lo que és, gaire
bé, un miracle, que no se'ls acidifiqui la llet, 
cada dia. 

Lo general és que, les vaques, no siguin ob
jecte de visites metòdiques del Veterinari, per 
controlar, en tot moment, llur sanitat i així 
resulta que, la tuberculosi, senyoreja en moltes 
vaqueries, de les que mai s'extingeix. 

Si alguna vegada, en una vaqueria o qua
dra, cau malalt algun familiar o algun depen
dent, ningú cuida d!= separar-lo, malgrat sigui 
contagiosa la malaltia. Així s'han pogut in-



22 

fectar llets que han ocasionat epidèmies locals 
de febre tifoide, quin territori de distribució 
del malalts s'ha pogut comprovar que corres
pon, exactament, a famílies que havien estat 
servides amb llet procedent d'un estable cen
tral i en el que, investigant la causa determi
nant de la infecció, s'hi ha trobat un elimina
dor permanent de germens tifosos entre el per
sonal; o bé s'ha vingut en coneixement de 
què els 'cltuells que contenien la llet havien es
tat rentats amb aigua contaminad_a pel bacil 
d'Eberth. 

La llet entra lliurement a Barcelona, on és 
venuda tan lliurement <::om ha entrat, per lo 
que es refereix a l'obertura de despatxos o bo
tigues. 

Amb el fi de poder-hi exercir un <::ontrol sa
nitari efectiu, va intentar-se reunir-la tota en 
un lo<::al de l'ex Municipi de Sant Martí, sota 
el nom de Mercat de la llet, però aquest bon 
intent ha fracassat. Sobre la llet no s'hi exer
ceix avui altre <::ontrol que el que fa el Labo
ratori sobre les mostres que poden re<::ollir deu 
professors Veterinaris, un per cada districte, 
ajudats d'un auxiliar cada un d'ells. Aquesta . 
xecollida de mostres, que es fa a les primeres 
hores del matí, ño pot donar ni dóna resultats 
sanitaris pràctics, perquè, solament, són porta
des al Laboratori tmes quaranta mostres dià
riament, les que poca <::osa representen davant 
del cabal de llet forana que entra ; ni tampoc 
es resoldria el problema sanitari ae la llet en
<::ara que es tripliqués el servei de recollida de 
mostres, perquè quan és entregada al menu
deig ja ha sofert les manipulacions a· què la 
sotmeten els acaparadors que la pasteuritzen a 
la seva manera en local <¡IUin estat de netedat 
resulta incongruent amb l'operació preventiva 
de la pasteurització; altres la desnaten per
què de la nata en treuen un bon rendiment do
nada la gran quantitat que se'n consum a Bar
celona, i encara venen a baix preu la llet . des
natada amb lo que fan una competència ruïno
sa als venedors de bona fe que venen llet sen
se desnatar i, · de passada, enganyen al públic 
que la paga perquè la creu bona. 

Per les raons exposades, aquestes cases que 
desnaten i aquelles que pasteuritzen i les que 
fan altra mena d'operacions sobre la llet deu
rien desaparèixer i tota la que arriba a Barce
lona deuria ésser controlada seriosament per 
l'Ajuntament per mitjà dels seus Organismes 
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sanitaris, per tal d'assegurar la sanitat i garan
tir la bona qualitat de la llet que es vengui en 
tota la Ciutat. 

Ja hem dit que l'Ajuntament de Barcelona 
no pot intervenir en la .producció de la llet fo
rana perquè no té jurisdicció sobre dels Muni
cipis en quins territoris radiquen les vaque
ries; però té el dret i el deure de controlar-la 
en el moment d'entrar a Barcelona. 
. Per això cal deturar-la en un centre o esta
ció on tota sigui degudament tractada, tant 
baix el punt de vista del seu anàlisi com del 
seu sanejament i conservació, encara que per 
a conseguir-ho hagi de procedir-se a la mu_ni
dpalització prèvia del servei de la llet. 

Una vegada fos 'clcordada la centralitzaéió de 
la llet arribada de fora en un gran local o en 
dos, un a la banda de Llevant i altre a la de 
Ponent, de la Ciutat, al peu de grans vies de 
comunicació per facilitar l'accés dels auto-<::a
mions, deuria sofrir, immediatament després 
d'arribada, les següents operacions: 

I ." El pesatge i anotació o registre del pes 
i de la procedència de la llet, amb expressiÓ 
del 'nom i domicili del propietari de l'estable i 
del que presenti la llet. 

2." Homogenització i presa de mostra per 
a l'anàlisi. 

3·" Anàlisi químic i bacteriològic, refusant 
les partides de llet que no tinguin el mínim de 
sanitat. 

4." Centrifugació i filtració. 
s." Pasteurització a 73 graus en capes finís

simes i en vas clos per evitar tot contacte amb 
l'aire, amb el fi de què la llet no agafi regust 
ni perdi llurs propietats vitalitzants. 

6." Refrigeració a + 3 graus . 
Tant la pasteuritzaciÓ com el refredament 

deuria fer~se en aparells tancats o closos her
mèti<::ament per evitar el contacte de la llet amb 
l'aire i, per tant, l'evaporació i contaminació 
microbiana. 

7·" Envàs de la llet, previ rentat i esterilit
zació dels atuells de procedència per mitjà de 
vapor d'aigua. . 

8." Elaboració de nata sot~ la vigilància ·i 
control dels tècnics municipals per evitar el 
lliure ús de la llet desnatada, base i origen, 
avui, d'un comerç immoral. 

g." Pasteurització de la nata entre 85 i go 
graus. 

La llet desnatada, que contè tota la caseïna ; 

, 
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là lactosa i una petitíssima part de grassa, po
dria ésser la base d'una indústria de formatges, 
venuda a baix preu; o bé tenyida de groc amb 
achiote, o altre substància vegetal inofensiva, 
podria ésser lliurada per a usos industrials, 
com la fabricació de marfil artificial. 

La llet sortida d'aquests centres podria usar
se com aliment sens temença de cap contagi, 
car hauria sigut degudarr.ent pasteuritzada, i 
llur puresa comprovada per l'anàlisi bacterio
lògic i químic. 

D'aquesta manera quan es comprovés algun 
frau sanitari en la venda de la llet a la menu
da, es tindria la seguretat de què l'adulterador 
és el venedor. Ara no pot saber-se mai qui és 
el culpable. 

Per a totes aquestes operacions es necessiten 
despeses importants de diner, però també ,pot 
produir el nou servei excellents rendiments 
sense carregar més que en t1·es cèntims de pes
seta el litre de llet, cosa insignificant donada 
la importància que per a la salut dels ciutadans 
tindria la realització del projecte que tenim 
l'honor de proposar. 

Sense perjudici de presentar un estudi més 
detallat de les installacions i també de les con
dicions tècniques i econòmiques, si el nostre 
suggeriment fos pres en consideració per l'Ho-

23 

norable Comissió de Governació, devem apun
tar quals podrien ésser les despeses generals 
d'installació i d'explotació i també els guanys 
que ella podria reportar a l'Ajuntament. 

Heu-los a continuació, per a una installació 
en la que podrien treballar-se 250.000 litres de 
llet, diàriament : 

Solar i edificació .. . 717.000 Ptes. 
Maquinària, aparells i Labo-

ratoris... .. . .. . .. . .. . .. . .. . 2.6gg.8oo JJ 

Permisos i gastos preliminars 50 .000 >> 

Total ... ... ... 3.466.8oo Ptes. 

Les despeses generals d'entreteniment, com 
personal d'oficines, laboratoris i demés; car
bó, gas, aigua, material de laboratoris i des
patx, segurs, contribucions, interessos del ca
I i tal, amortització dels edificis i de la maqui
nària tota, i també les indemnitzacions als in
dustrials lleters, es calcula en e .9r8.8so pes
setes. 

Els ingressos per les diferents operacions a 
realitzar a base de treballar 250.000 litres dià
ria de llet, els hem calculat en uns 3.ooo.ooo 
de pessetes anyals, resultant,· per tant, un be-

- nefici anyal de I.08J. rso pessetes. 
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Estat actual de l'epizoòtia ràbica a Catalunya 
pel Dr. M. ROIG I ROIG 

Cap del Servei Antiràbic del Laboratori Municipal 

La ràbia, endèmica al nostre país, està ex
perimentant en l'actualitat una intensificació 
extraordinària, que reclama una atenció ur
gentíssima per part de les autoritats sanitàries. 
Si mirem el gràfic, veurem que de 67 casos dc 
ràbia en el gos controlats per nosaltres l'any 
1931, passem a 210 en l'any passat. Enguany, 

. en tres mesos, portem ja prop de 8o casos po
sitius. 

L'any passat teníem la ·següent estadística 
(quan no es cita el nombre de gossos, aques• 
és d'un sol). 

Barcelona ciutat, 53· 
A Catalunya: Guissona (2), Molins de Rei 

(2), Terrassa (6), Vallbona de les Monges, Ma
tadepera, Linyola (2), Badalona (3), Sabadell 
(7), Lleida, Rubí (3), Riells del Fai, Begues, 
Vilanova i Geltrú (2), Puigreig, Palau, Grano
llers, Montcada, · S(uia, Hospitalet de Llobre
gat, Torroella de Montgrí, Bellpuig (2), Mon
tornés, Sant Antoni de Vilamajor (3), Carde
deu, Calders, Altés, Castellvell i Vilar, Igua
lada, Cervera, Sant Andreu de Llevaneres, 
Cardona, Manresana, Castelldefels, Corbera de 
Llobregat, Sant Feliu de Codines, Sardanyola, 
Llissà de Vall, Riudoms, Sant Pol de Mar, 
Arenys de Mar, Sentiu, Tarragona, Guimerà, 
Santa Coloma de Gramanet, Vacarisses (2), 
Salamús, Pobla de Segur, Tremp, Vilamitja
na, Llimiana, Balaguer, Freixana, Senan, Es
pluga Calva, Torregrosa, Montoliu de Lleida, 
Pobla de Claramunt, Sant Just Desvern, Tor
roija, Gelida (;z), Castellar, Sant Cugat del Va· 
llès, Capellades, Montseny, Arbeca, Llansà, 
Vilamaculum, Sant Pere Pescador, Blanes, 
Sant Joan les Fonts, Calella, Canet de Mar, 
Mataró, Sant Adrià del Besós, Prat de Llobre
gat, Torrelles de Foix, Pobla de Lillet, Sant 
Julià de Cerdanyola, Sant Fruitós de Bages, 
Monistrol, Esparraguera, Hostalets de Pierola . 
Sant Esteva Sasrovires, Cambril, Pont d' Ar
mentera, Morera de Montsant, Garcia, Gande
sa, Xerta. 

En el transcurs del primer trimestre d'en-
guany hem pogut controlar els següents: 

Barcelona Ciutat, 34. 
Resta de Catalunya : 
En els pobles següents: Puigcerdà, Ger, 

Llívia, Olot, Sant Joan Despí (2), S~nt Cugat 
del Vallès (3), Cornellà (2), Hospitalet (4), 
Malgrat (2), Mollerusa, Bellmunt, Monistrol, 
Begués, Sant Vicenç dels Horts, Sabadell (2), 
Bellmunt del Priorat, Molins de Rei, Terras
sa, Montcada, Premià de Mar, Sant Vicenç 
de Calders, Ager de Lleida, Villalba Sasserra, 
Espluga de Francolí, Mongat, Bagà, Arbeca, 
Balaguer (2), Avinyó, Sercs, Girona, 'Castelló 
d' Ampúries, Ripoll, La Pinya, Vall de Via
nya, Les Presses, Santa Pau, La Junquera, Ar
gelaguer, Batet, Sant Esteve de Bas, Sant Pri
vat de Bas, Cassà de la Selva, Castellfullit de 
la Roca, Puigcerdà, Alp, Bolvir, Caixans, Das, 
Ger, Isobol, Maranges, Toses, Urig, Urús, Vi
lallovent, Oix, Bellmunt, Olesa de Montserrat. 

En una paraula, està infectat L'Empordà, 
La Cerdanya, La Selva, La Garrotxa, La Ma
resma, E Vallès, El Penedés, El Bergadà, El 
Camp de Tarragona, El Pla de Bages,· El Prio
rat, La Conca de Tremp i Les Garrigues, i està 
fins ara indemne La Plana de Vic i L'urgellet. 

* * * 

Es universalment admès que el gos és l'ani
mal que més freqüentment és causa de l'apari
ció i propagació d'auuesta malaltia, i que la 
eclo¡;ió de la major part de epizoòties a aquest 
ha d'ésser atribuïda. Malgrat això, hi han cir
cumstàncies en què no pot ésser atribuïda als 
gossos l 'explosió de la ràbia. 

Investigant les fonts possibles d'infecció rà
bica, Mouquet després d'haver estudiat, amb 
gran cura, la gran receptivitat dels rosegadors 
salvatges per a nombrosos virus (sodoku, icte
rícia hemorràgica, febre tardoral), diu que en 
les regions on són molt nombrosos els gossos, 

f 
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ha de considerar-se a la raça canina com la cau
sant primordial de les epidèmies de ràbia. Però 
en regions on els gossos són escassos, res no 
prova que siguin també ells els causants de les 
epidèmies. Nombrosos gossos de guarda de ma
sies, de caça, de remat, passen moltes hores al 
camp, cercant per terra, rascant amb les potes 
i' ensumant, a la recerca de petits rosegadors 
refugiats en els caus subterranis; alguns d'ells 
es mengen aquests animalets; d':Htres s'acon-

Casos de ràbia ca ni na controlats pel 
Laboratori Municipal~de Barcelona 

i lo¡ 

tenten matant-los. Notem que els gats de les 
masies van també pel camp a la caça de rosega
dors. Aquests fets són de sobres coneguts i per 
ells gosarem a afirmar que els rosegadors i els 
petits carni-insectívors (taups, fures, rates) po
den ésser el vehicle dels germens o bé un re
servori de virus ràbic. En aquestes condicions 
hom pot admetre que els gossos i gats de ma
sies, es contaminen més sovint per les ferides 
bucals, que tenen per causa determinant els os-
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sos escardats d'aquests animalets infectats i 
més rarament per mossegades d'aquests que no 
pas per ésser mossegats per gossos rabiosos. 
Així ens podrem explicar l'origen de la ràbia 
en el gos guardià d'una masia isolada que es
devé rabiós d'una manera sobtada, fet que la 
majoria de vegades atribuïm molt hipotètica
ment a la possible contaminació per un gos de 
pas que ningú no ha vist només que imaginà
riament. 

Referint-nos a l'epidèmia actual, hem pogut 
observar un fet que innegab-lement ha influït 
en la contaminació de nombrosos gossos i en 
la difusió de la ràbia a Catalunya. Pel mes de 
novembre de l'any 1931 fou portat al Labora
tori per a ésser observat un gos pertanyent a 
una tribu de gitanos francesos que havia mos
segat 14 persones i un cavall. El gos moria de 
ràbia l'endemà amb tots els símptomes clàssics 
de la ràbia. Procedírem, com sempre, a l'anà
lisi histològic i a la prova reveladora (inocula
ció per escarificació en el conill), i el primer 
fou negatiu, és a ' dir, es comprovà l'absència 
de cossos de N egri ; creguérem que es tracta· 
va d'un virus fixe d'ccemblen i no ens estranyà; 
però la prova reveladora ens sorprengué més 
encara, perquè el conill inoculat per escarifica
ció corniana li provocà la mort en 12 dies, tan 
ràpidament com si es tractés del virus fixe de 
Laboratori. L'anàlisi histològic de la banya 
d' Ammon del conill que havia servit per a la 
prova reveladora, acusà la presència de nom
brosos cossos de N egri. 

Als 18 dies d'haver mort el gos, portaren el 
cavall que, com hem dit, havia estat mossegat 
pel gos, perquè presentava símptomes de rà
bia; efectivament, a les 7 hores moria d'aques
ta malaltia . Com sempre, procedírem a l'anà
lisi histològic i a •la inoculació de prova ; en 
aquest cas es repetiren exactament els matei.."'<:os 
fets observats en el gos, és a dir, egri nega-

. tiu i prova reveladora positiva, morint el co
nill en 13 dies. Com sigui que el virus de car
rer nostre, inoculat a la cambra anterior de l'ull 
del conill acostuma matar-lo en un terme que 
varia de 17 a 40 dies i en alguns casos més, tra
o·uérem la conseqüència que es tractava d'un 
virus reforçat . Endemés, però, el gos del qual 
ens ocupem, començà de donar els primers 
símptomes de ràbia en el trajecte de Lleida a 
Barcelona, passant per Igualada, i durant la 
ruta anà sembrant i contaminant a altres gos-

' 
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sos la malaltia, i això és comprovat pels fets 
que amb posterioritat hem pogut constatar, 
que diversos gossos rabiosos procedents de po
bles per on hi passaren els gitanos trotamons, 
amos del gos, presentaven la característica que 
els conills inoculats amb llur cervell, morien 
també més ràpidament. Es indubtable que 
aquest gos fou portador d'una varietat de vi
rus de carrer molt més virulenta del que ha
víem controlat nosaltres fins aleshores al nos
tre país, i potser d'un grau de difusió molt 
més elevat. 

Per a compendre bé aquests fets caldrà que 
ens fixem una mica en la naturalesa del virus 
ràbic . En l'estudi experimental de la ràbia, 
una de les qüestions més importants és la dels 
virus; el virus de carrer i el virus fixe, que de
riva del primer després d'una sèrie de passos de 
cervell a cervell dels mamífers. Primitivament 
hom admitia que les modificacions dels dos vi
rus no es t ractava en més que d'una qüestió 
de graus; si el virus fixe injectat en el cervell 
del conill produïa la mort més ràpidament que 
el virus de carrer, depenia que el primer pro
duïa una toxina més activa que el segon; i si 
la incubació es mostrava més llarga en el virus 
de carrer que en el virus fixe, havent l'un i 
l' altre estat inoculats intracerebralment, depe
nia de què el segon, o sigui el fixe, en el curs 
de nombrosos passos s'havia adaptat a les cèl
lules dels centres nerviosos . Si examinem, pe
rò, les condicions en què Ja ràbia es transmet 
i perpetua _en la naturalesa, les diferències en
tre els dos .virus tenen l'explicació parcial se
güent; sigui la que vulgui l'espècie animal 
afectada de ràbia, la infecció és sempre comu
nicada de la mateixa manera, per mossegada o 
per haver-se disposat el virus damunt el tegu
ment extern denudat, des d'on, pels filets ner
viosos, triga un temps més o menys llarg per 
arribar a la rpart central de la neurona. Al con
trari, el virus fixe és entretingut en els labo
ratoris pels passos de cérvell a cervell; és, 
doncs, un virus reforçat en relació amb el sis
tema nerviós central, en el qual ha estat intro
duït directament, de la mateixa manera que el 
virus de carrer es troba reforçat en reJació amb 
les parts perifèriques de la neurona. Existei ·
xen encara altres propietats que separen els 
dos virus; l'absència Çle cossos de Negri en el 
virus fixe i l'afebliment d'inocuitat del virus 
fixe per a l'home. El virus de carrer és múlti-
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ple pels seus origens i per la diversitat d'espè
cies animaJs que el poden transmetre. Schif
mann, en el Laboratori de Krauz va ja insis
tir sobre les variacions de les propietats patò
genes del virus lísic. Certs virus, però, són fi
xes d'.«embleé», és a dir, tenen en el carrer les 
característiques dels virus de cultiu, en ells no 
s'hi troben cossos de N egri. Bouffard senyala 
l'any 1927 a l'Africa Occidental Francesa la 
malaltia «des chiens fous», malaltia en un tot 
igual a la ràbia europea, però no transmissible 
a l'home; ,posteriorment s'ha confirmat l'exis
tència de la ·ràbia canina al Sudan francès, tam
poc transmissible a l'home. El mateix ha es
tat confirmat al Senegal, a la Guinea francesa, 
etcètera, no obstant, existeixen al Senegal ca
sos de ràbia húmana, i això s'explica per la 
probabilitat de la importació d'un virus dife-• rent del virus ràbic indígena. Cal remarcar, 
però, que res no ha vingut encara a demostrar 
que el virus indígena no sigui capaç en certes 
condicions, desconegudes fins ar¡1, de devenir 
virulent per a l'home. Observacions deJ mateix 
ordre han estat fetes per Tschitchascheff a 
l' Asia Menor. Repeto senyalà, en 1923, que 
a Borna, capital del Congo Belga, existeix un 
virus ràbic a utòcton de gos, molt afeblit, que 
no transmeté la malaltia a altres gossos, gats 
i antílops, als quals mossegà el gos malalt. Un 
cert nombre d'experimentadors s'inclinen a 
pensar que existeix un virus africà caracterit
zat per la incapacitat d'ésser exaltat pels pas
sos en el conill, i no ésser transmissible a l'ho
me . S'ha descrit també el mal de caderes dels 
bòvids en una epidèmia observada al Brasil, 
Paraguay, Corrientes, malaltia d'origen ràbic 
i poc transmissible a l'home. I tenim, final
ment, la pseudo-ràbia, o malaltia d' Aujeizki. 
Al costat d'aquests virus atenuats observem vi
rus sumament exaltats, com el de Koritzcho
ner, el descrit per Jonnesco, el descrit per Rem
linger a l'illa Trinitat, etc. Les mateixes varie
tats que veiem en els virus de carrer observem 
en el virus fixe ; pot dir-se que el de cada La
boratori té unes característiques espeeialS ; per 
exemple, el de Sasari i el de Palerm, presenten 
una activitat molt alta per donar la ràbia en 
un cent per cent dels casos en injecció subcu
tània i en els múrids ; el de Roma i el de Tu
rin no produeixen la infecció més que en un 
seixanta per cent ; els de Bolònia i Florència 
són més actius; el de París, injectat en petita 
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quantitat sota la pell, dóna la ràbia en un vint 
o trenta per cent. El virus fixe nostre, o sigui 
el del L aboratori Municipal, inoculat al conill 
per trepanació, el mata en 6 dies, conservant 
tot el seu poder patogen per la cambra ante
rior de l 'ull, doncs mata el conill amb 8 dies, 
presentant en els dos casos un període de in
cubació de 4 dies i mig i la paràlisi apareiJ,{ al 
final del quint, morint al final del sisè dia . 

Hi han virus fixes que conserven tota la vi
rulència per via intracerebral, però que han 
perdut el seu poder patogen per a la cambra 
anterior de l'ull ; tms que resisteixen més o 

. menys la dessecació i l'acció de la glicerina, 
que són patogens pels múrids i d'altres que no; 
això demostra que tant el virus de carrer com 
els fixes tenen unes característiques peculiars 
i que poden sofrir mutaéions que es traduei
xen per una exaltació de la virulència o bé 
per una pèrdua del seu poder infectant . 

La profilaxi de tota malaltia s'ha de basar 
en l 'etiologia de la mateixa, perquè coneguda 
la causa o causes que la produeixen i la mane
ra d'actuar en els organismes receptibles, es 
té molt d'avantatge per evitar la seva aparició 
o difusió. -

Sabem que la ràbia no apareix mai espontà
niament, sinó que sempre és deguda al conta
gi; sabem també que el més important origen 
de virus lísic es troba en el gos, ja que la ràbia 
observada en altres animals casi bé sempre li 
ha estat contagiada pel gos, i pel que fa a la 
ràbia humana, està comprovat que el 93 per 
roo dels casos han estat motivats por mossega
des de gossos rabiosos. Sabem també que la 
malaltia de què ens ocupem sols es transmet 
per contagi immediat. 

Prenent, doncs, per base de la profilaxi de 
la ràbia aquests fets fonamentals, tenim pri
mer les mesures sanitàri~s de caràcter. general. 

Crescut impost sobre els gossos. Us perma
nent del morrió. Captura i sacrifici de tots els 
vagabunds . Declaració obligatòria de la ma
laltia. Prohibició d'entrada de tot gos que no 
vingui acompanyat d'un certificat de sanitat 
en el que es faci constar que en la localitat d'on 
procedeix el gos no s'ha donat cap cas de rà
bia. Vacunació obligatòria de tots els gossos 
en les locali tats que siguin declarades zones 
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infectes. Amb aquestes mesures, si es complis
sin, n'hi ha ben bé prou. · A Espanya des de fa 
67 anys que posseïm unes disposicions sanità
ries en aquest sentit com no tenia cap país. 
Els resultats obtinguts han respost a l'impor
tància de les mateixes ? No ; de cap manera .. 
I el fet és degut a tres causes. Primera, a la 
p oca energia de les autoritats a fer complir 
lo l'egislat ; segona, a la nostra especial ma
nera d'ésser, defugint el compliment del que 

_, se'ns mana, i tercera, a les L-ligues de defensa, 
i protecció dels animals. 

En parlar d'aquestes darreres ens referim 
d'una maner~ especial a la campanya que es
tan fent contra la vacunació obligatòria dels 
gossos . Que es fixin bé que nosaltres no perse
gúim més finalitat que la de què els animals 
domèstics i els gossos en particular, que són 
els que més exposats estan a contraure aquesta 
terrible malaltia, pugnin beÚeficiar-se del des
·cobriment del gran Pasteur. Quin interès pre
senta la vacunació preventiva del gos còntra la 
ràbia? No parlarem de l' enorme interès que té 
des del punt de vista profilàctic perquè ja és 
una cosa .admesa per tots els rabiòlegs mun
dials . 

La v.actmació antiràbica preventiva dels gos 
sos s 'ha fet en els següents països . Al Japó, on 
el Dr. Umeno-Doi la descobrí; als Estats Units, 
on s'ha aplicat a més de dos milions de gossos; 
a Corea; a Cuba, on és obligatòria, com a Por
tugal, a Mèxic, Itàlia (N oví, Rodigo, Pavia, 
Turin) ; a Alexandria, a Argèlia, al Marroc. 
Nosaltres, en once anys, portem prop de ro.ooo 
gossos vacunats amb resultats verdaderament 
esv.lèndids. 

E l paper cle la vacU11acw apareix més mo
dest, però no despreciable, des del punt de vis
ta econòmic, o si es vol, des del punt de vista 
sentimental. Hi ha gossos de gu arda, policie:;, 
de caça, de remat, que desempenyen un verta
der paper social. N'hi ha d'altres el valor de 
compra dels quals és considerable. D'altres 
que sense ésser animals de htxe, ni sense des
empeny.ar una tasca útil, són, amb motiu o sen
se, tan estimats del seu amo que el compli
ment de la llei, si han sigut mossegats o revol, 
cats per un altre gos rabiós, o tant sols sospi
tós, els proQ.ueix un gran disgust. Perquè la 
llei diu Hque tot animal mossegat o revolcat 

1 
per un .altre de rabiós o sospitós de ràbia, ha 
d' ésser sacrifica b>. 



I IDEMOGIRAFICS MUNICIPALS !1YE B~CELONA 

I és a aquestes categories de gossos que des 
d'aquest punt de ._vista ·beneficia també la va
cunació antiràbica. Com que en general aquests 
anima:ls tan volguts viuen en unes condicions 

amb una cura espeóal, creiem que el rigor 
I· . 

-"'' 

dels reglaments sanitaris podria, sense incon· 
venient, ésser atenuat al seu favor si han estat 
abans vacunats contra la ràbia, en el cas que 
~iguin mossegats o revolcats per un animal ni

biós o sospitós, puix que revacunant-los i sem-
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pre sota el control del veterinari, no hi hauria 
necessitat de sacrificar-los. 

O, és que existeix alguna raó per privar 
aquests-animals d'un tal benefici? Però a l'in
terès d'ordre profilà<:tic, social, econòmic i sen-

'\ 

Cr.:ITA LO NYj:I 
lAOO~TORI MUNICIPAL ot BAI1C[ LONA · 

DE.~A, T \1/.f'<~ A n 1:<, ; r 

Dislrtbució de/3 cassos de 
rabia con/ro/eis a Catalunya 

durant l'any 

'· 

timental, cal afegir-n'hi un d'ordre moraL 
Perquè, no és una humiliació pel veterinari 
que ha estudiat per guarir, veure's en la ne
cessitat d'haver de matar? 

* * * 
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S'ha dit que la vacunació antiràbica dels gos
sos produeix algun cas d.e paràlisi. A la Con
ferència Internacional de la ràbia s'ha emès 
l'opinió que l'estudi dels accidents del tracta
ment antiràbic no ha d'ésser separat de l'es
tudi dels accidents en tot punt seii1Plants als 
produïts pels sèrums i les vacunes en general. 
Els fets publicats aquests darrers anys vénen 
en suport d'aquesta manera dè veure la qües
tió. A l'Institut Antiràbic .de El Cairo, un noi 
de 13 anys que fou mossegat per un camell sà, 
i per tant no tingué de sotmetre's a tractament 
antiràbic, rebé', però, una injecció de sèrum 
antitetànic i mor! d'una mielitis aguda. Sabem 
que afortunadament, amb no molta freqüèn
cia, es presenten casos de paràlisi ascendent 
consecutivament a les injeccions de sèrums, 
particularment de sèrum antitetànic ; els ·casos 
de paràlisi de Landry consecutius a la vacuna 
antitífica són prou coneguts. M. M. Vedel i 
Puch han publicat el cas d'una dona de 135 
anys, que deu dies després d'haver estat vacu
nada contra la verola, presentà una paraple
xia flàc~da i trastorns esfinterians de tot punt 
comparables a la paràlisi. Sabem el ~as publi
cat per M. M. Etienne i Gubaut, d'una injec· 
ció de propidon que pwduí una neuritis mo
triu localitzada als membres sup'eriors. Seria 
fàcil multiplicar aquests exemples; no ens can'
sarem, però, de repetir que l'estudi patogènic 
i anatomo-patològic dels accide~ts ' causats 
per la vacuna antiràbica no poden ésser sepa-

. rats de l'estudi dels acc:dents determinats per 
les altres vacunes microbianes amb les quals 
presenten tanta analogia. La conclusió que s'ha 
de treure d'aquests fets és que realment tenen 
un gran interès des del punt de vista científic, 
però no des del punt de vista I?ràctic, que són, 
repetim, excepcionals i que no constitueixen 
pas una contraindicació de 1a vacunació anti-
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ràbica, com no la constitueixen per l'anestè
sia els accidents produïts per l'èter o el cloro
form. 

Es per aquestes raons que nosaltres esperem 
que les Associacions protectores dels animals 
veuran en la vacuna antiràbica una real ¡pro
tecció de la vida del gos, amenaçada constant
ment pel terrible flagell de Ja ràbia,. car àdhuc 
els gossos qué no surten mai poden ésser con
taminats per una rata, i coUaboraran d'una 
manera decidida, com tots, des del primer a 
l'últim ciutadà, tenim el deure de coUaborar 
amb les dig~ssimes autoritats per acabar àmb 
aquest terrible flagell que està patint la nostra 
volguda Catalunyà. ' " 

Quina ha d'ésser, però, aquesta campanya? 
Nosaltres ens atreveríem a proposar les se

güents mesures: 
Primer. En un termini molt curt, d'un m"es 

com a màxim, tots els propietaris de gossos de 
Catalunya els faran inscriure en un registre 
que obrarà· en poder dels Ajuntaments respec
tius. Passat aquest termini, al propietari que 
no l'h~gi inscrit li serà sacri~cat el gos. 

Segon. Captura i sacrifici de tot gos vaga
bund . 

Tercer. Us permanent d.el morrió, fins i 
tant no s'hagi extingiÍ: totalment l'actual epi
dèmia ràbica. 

Quart. Vacunació antiràbica preventiva de 
tots els gossos. 

Cinquè. Intensificació dels serveis ·de reco
llida de gossos tant .a ciutat com als pobles . fo
rans, per a la qual cosa la Generalitat crearà 
unes" brigades volants dè llacers que acudiran 
als pobles on precisi llur actuació í ensems fa.
ran la profilaxi per les carreteres. 

Aquestes mesures, però, s'haurien de com
plir estrictament, si es vol acabar amb l'epidè
mia de ràbia que sofreix la nostra terra. 



' 

I 

1·. 

r, ... _ 

I<' 
I . 

:! .. 
1·/: 
; 

1·:-' 
_-; 
. -. 

[ .IDEMOGIR.AFICS MUNICIPALS !DE BAIRCELONA 31 

INFORMACIÓ ESTAD(STIC A 

Cos de Veterin.àría 
RESUM EST AIDISTIC 

dels serveis efectuats pet Cos de Veterinària 1\IJwni
cipal dtwant !'any 1932 

OA!RNS ·F!RESQUES 

Carn de vedella.. . .. . .. . 
Carns de bous i vaques 
Carn de llané. i cabrum 
Carn de bestiar . porquí .. . 
Carn de solíped ...... .. . 
Carn de senglar . . . 
Subproductes de vedelles .. . .. 

~ . de bous i vaques 
de llané i cabrum .. . 
de porquí ..... . .. . 

rr.4'36.275 Qgs . 
2 .859·417 • · 

I0.012 .924 li 

n.150.ro9 » 
595.819 » 

so » 
n8.2o8 » 
I3.210 » 

82I.456 » 
97-so6 • 

CAIRNS ICONSEIRN ADfES 

Carn en salmorra, salada en sec, fu-
mada i altr!'!S conserves .. . .. . 

Xoriços i llonganisses .. . .. . .. . . .. . : . 
Ossos de porc (salats) ..... . ... .. . .. . 
Pernils .. . .. . ... ... ........ . ..... . .. . 
l\IIortadelia i embutits no especificats 
Botifarrons i sobrassades . . . . .. 
Cansalada ... 
Greixos ... 

4.168 Qgs. 
67·360 » 

812 » 
259.518 
293·8o6 » 
44·841 
5r.883 
29-918 

PEIX .FIRESC I MAiRISCS 

Peix de totes espècies ...... 
Mol·lucs, !Petxines i similars. 
Ostres ........ . 

20.301.552 Qgs. 
482.391 » 
JI. 1 75 » 

AVIRAM, .CONILLS, CAÇA I OUS 

Galls, !Pollastres, A.necs i similars. 
Galls d'indis .. . .. ......... . 
Titets ..... : ........ . ---
Conills de corral i de bosc ... . .. 

3·36g-325 urutats· 
25-380 
n.634 

2-133 ·7·16 
Caça, de ploma incluïts coloms ca-

385.716 
r.592 

. . . 14-358.038 

solans ... ................. . 
Caça de pel ... ... .. . ... .. . 
Ous ..... . ..... . 

.F!RUITES, HORTALISSES, TUBEIR.CULS 
I :BOL-ETS 

' Melons i síndries .. . . .. . .. . .. . 
Maduixes, maduixons i similar 
Fruites verdes no especificades._. 

5·557·6g4 Qgs. 
248-204 » 

55·004-342 )I 

Fruites seques no especificades ... 
!Patates, batates i s imilars .. . 

987-942 » 
s8.249.28o • 

554-007 » 
III.J97 .226 . » 

Bolets no e pecificats ..... . .. . 
Verdures i hortalisses .. . 

RESUM 

Carns fresques .. .. .. 
Carns conservades .. . 
Subproductes arumals ... 
Animals de corral. . .. 
Caç~ -- - .. . .. ..... .... . ..... . 
Ous .. ... .... .. 
Pei..x ..... . 
Vegetals 

• 

36.054.594 Qgs. 
752-3o6 » 

r.o5o.38o » 
5·540.055 Unitats 

387·3o8 » 
r4·358.o38 » 
2o.8rs.n8 Qgs. 

232,599-295 » 

Les activitats a L'èscortxador du.rant L'any passat 
s'han desenvolupat normalment sota Les se

güents notes estadístiques : 

INSPEOCiú EN VIU I EN CANAL ID'EL BESTIAIR 
SAORIFICAT: 

Bous ...... ... ........ . .... .. 
Vaques ................... .. 
Vedelles ...... .. ......... . .. . 

Total bestiar vacum ...... 

:vi:oltons .. . 
Ovelles ......... . . .. . 
Xais .. 

Total bestiar llaner ... 

Cre tats i bocs .. . .. . .. . 
Cabres .. . 
Cabrits .. . ........ . .. . .. . 

Porcs ... 
Solípeds 

Total bestiar cabri . .. 

Total general 

!.732 
1!.579 

n8.216 

131.527 caps. 

67.857 
68 .86g 

59!.742 

92.go6 caps. 

97·553 
3·303 

I.053·757 caps . 

A més foren inspeccionades : r.754 vedelles de pro-
c-edència foran a i 442 brans de Hdia. 

, . 
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IRENIDIIMENT !DEL PES IDiEL BESTIAR 
SAORJP]OA T : 

Vacum major 
» menor 

Llaner i caprí. .. 
J>orcs ... 
Solípeds .. 
Vedella forana 
Braus de Lídia ... 

Total 

[)E COMISOS 

Bous . .. .. . 
Vaques .. 
Vedelles ... 

Moltons .. 
Ovelles .. . 
Xais ... . . 

Total bestiar vacum .. . 

Total bestiar llaner 

Crestats i bocs ........... . 
Cabres .. . 
Cabrits .. . .. . .. .. ......... . . 

·Total bestiar caprí 

Porcs ............. .. .... . 
Solipeds ..... . 

Total 

Baixes Mercat bestiar : 
Vacum .. . 
Llaner ...... ... ... .. . 
Capri. .. 

Total 

Total general 

6.233-26g 
20.620.P74 
I6.66S·93I 
II.I57 .832 

595·830 
go.rr3 
97 ·46g 

55·45I.II8 Qgs. 

396 caps. 

6o6 caps. 

72 
225 
208 

sos caps. 

339 caps . 

24 
59 
12 

' 95 caps. 

r.g4r caps. 

MOTIUS [)ELS !DECOMISOS 

J>er malalties comuns : · 
ApareU digesti~t.--g vaques, 32 vedelles, ro porcs 

4 cavalls . 
ApareU respiratori.---S vedelles, 4 cabrits, 14 porcs 

r cavall. 
ApareU locomotor.-r8 vedelles, 2 ovelles, 6 xais i 2 

porcs. , 
A pareU circulatori.-I bou, rr vaques, 2 vedelles, 

ovella ·i 2 cabres. 
ApareU genito-urinari.-ro vaques i r vedella. 
Carns ictèriques.-3 vaques, 2 vedelles, 3 moltons, 5 

ovelles, ro xais, r bou, 2 cabres i :7 porcs. 
Carns hfdrohèmiq1tes.-7 vaques, 2 ·vedelles, 4 mol-

!RJEVISl'A DELS SEIR.V1l:IS SANITAJRIS 

tons, 93 ovelles, 54 xais, 45 crestats i bocs, 133 ca
bres, 24 cabrits, 4 porcs i 12 . cavalls. 

Caqttèxià.-39 vaques, 28 vedelles, 2 moltons, 140 ove
lles, rog xais, 22 crestats i bocs, 25 ca_bres, r6r ca
brits, 9 porcs i 3 cavalls. 

Congesti6 .-r bou, 2 vaques, r vedella, r mol:tó, 12 
ovelles, 45 xais, 4 cabres, 2 cabrits i 3 porcs. 

T1·auma.tisme.-2r vaques, rr vedelles, I"2 ovelles, 12 
xais, r cabra, r porc i II cavalls. 

Ca11.ses di-uenes.--6 vedelles, 7 ovelles, 4 xais, 2 ca
bres i 2 cavalls. 

Per malalties parasitàries : 
Ci1·ticercosos .-rr porcs. 
TTiquinosis .-55 porcs. 

Per malalties infeccioses : 
N eumo-enteritis .-7 porcs . 
Mal roig.-44 porcs. 
Perineumònia .-2 vaques, 3 vedelles, 2 xais, 2 cabres, 

4 porcs i 3 cavalls. 
Pseudo-tuberculo,si.s .-nr ovelles, s xais, r boc, 9 ca-

bres. ' 
Septicèmia hemorràgica.-r -bou, 25 vaques, 4 vede- ' 

lles, 2 ovelles, r xai, 46 porcs i 2 cavalls. 
Tuberculosi.-! bou, 129 vaques, 21 vedelles, 2 mol-

tons, 3 crestats, 44 porcs i r ca vall. 
Tètanos.-4 cavalls. 
Tlerola.-13 ovelles i 6 xais. 
Baixes depa1·taments na?LS.-2 vaques, 2 vedelles, 4 

moltons, 13 ovelles, 39 xais, r crestat, r cabra, 6 
cabrits, 35 porcs i 2 cavalls. 

!Decomisos parcials : 
Fetus vacum ..... . .. . 
Fetus llaner i caprí 
Fetus porquí... . . . . . . .. . 

Es purga lis i despulles .. . 
Caps bestiar vacum ..... . 

Total 

Potes ........... . . : . ........... . 

1.400 
' 13-404 

9.012 

I4I.o67 Qgs 
4 caps 

54 

MERCATS I 'ESTIACIONS 

El co·ntrol veterinaTi en aq?.testes dependències ha 
dona.t, dunr'Jft l'any 1932, e/. segiient resu-ltat: 

SERVEI D'ESTACIONS 

Bestiar reconegut a la seva arribada a Ciutat : 

Vacum ......... .. . 
Llaner 
Caprí . . ......... .. 
Porquí ...... ........ . 
Solípeds .. . .. . ... . ...... . 

Avirams i conills ... 

/ 

Total 

132.364 caps. 
!.014-776 

sr.oso » 
. 59'·244 » 

1.325 • 

I·.•, . 

.. 

1-

~ ................. ·------------------------------------------------------~ l 



Decomisos: 
Vacum· . 
Llaner 
Caprí .. 
Porquí 
SoJ.ípe.ds .. 

A viram s i corulls .... 

Tótal ... 

Substàncies alimentícies· : 
Carns vàries ..... . ... ... .. . 
Peix .. ... ............. .. . 
Mariscs crustàcis .. . . .. 
Bolets ..... . .. . 
Patates · ........... . . .. 
Taronges ....... .. ... . .. 
Fruites i verdures .. . 
Embotits . .. . .... . 
Ous .. ...... ... . .. . ... .. . 
Conserves ..... . .. .... . .. 
Caça ... .. . ..... . .. . 

-o--

64 caps. 
1.278 )) 

31 

54 )) 
27 )) 

1.454 caps. 

5·075 )) 

182 Qgs . 
1.973 

131 
8 .045 

\ 12.150 

4s .roo 
3·159 

175 D 

2.261 tuLi ta ts 
59 

350 

SERVEIS DE MERCATS I DISTRICTES 

!Decomisos : 
Carns vàries·.. . . .. .. . 
Peix... . .. .. · ·• · 
Bolets ........ . 
Fruites i verdures .. . 
Ous ..... . ........ ... . 
Caça ........ .. ... . 
Mariscs . ........ . 
Mostres d'embotits recollides pel 

seu anàlisi . _- . 
Mostres d'embotit;; antiregl.amen-

tàries ..... ... ........ ... . 

A més foren decomisats : 
Carns vàries . .... . .. . 
Peix .. ...... ... . .. . 

· , 

-/ 

._ .. 

2.122 Qgs. 
35!.757 

1.359 
-376.6g6 • 

14.547 unitats 
131 » 
84 Qgs. 

19 

258 Qgs. 
ro1 » 

I 

Fruites i verdures .. . ... 
Embotits ..... 
Pr9ductes varis .. 
Conserves ... 

677 Qgs. 
32 D 

3 12 D 

459 unita ts 

--o--

Dttran t l'any 1932 

CON TRO L .VE LLETS EN ELS DISTRICTES 

Mostres de llet recollides pel ·seu anàlisi. .. . .. 
•Mostres de llet antireglamentàries ... 

--o-

MERCAT CENTRAL DE LLETS 

.Mostres recollides pel seu arLàlisi . .. .. . .. . .. . 
Mostres antireglamentàries ... 
Gerros de llet decomi sats per no reunir con

dicioiLS ... 

--o-

MOVIMENT D' OFICINA 

!Documents d'entrada registrats durant l'any 
1929 .. . .. . .. . ... . . . . 

!Documents d'entrada reg istrats durant l'any 
1930 ... ... ... ... ... .. . ... .. . 

!Documents d'entrada registrats durant l 'any 
1931 ... ... ... ... .. . .. . .. . 

!Documents .¡:l'entrada registrats durant l'any 
1932 ... .. . .. . ... ... ... 

!Documents, de so~tida registrats durant l'any 
1929 .. . .. ...... . .. . .... .' ... ... . .. . .. . .. .. .. . 

!Documents de sortida registrat "durant l'any 
•1930 . .. ...... ... ..... . .. . .. ... . .. . ... .... .. 

!Documents de · sortida registra ts durant l'any 
1931 .. . ... ... .. . .... .. ... .. . 

!Documents de sortida registrats durant l'any 
1932 .. ... . ...... . ....... . ... .. . ..... . 

... ' 

7·983 
! .023 

125 

775 

rs6g 

2385 

4261 

2225 

3122 
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Institut d'Assistència Mèdica 
SEIR>VEI fD'.AiM.BU.L<AN.CIA 

Any I933 

Gener Febrer Març 

Ferits traslladats ... ... ... 134 97 
Malalts traslladats ... ... r¡.6 I22 
Morts traslladats al dipòsit ju-

didal .. . ... ... . .. ... ... ... . .. 44 33 

Total ... ... ... 354 252 

--o--

AltBERG MUNICIPAL !DEL PA!R.C 
I 

103 
II4 

so 
267 

fDISNDNSARI !DE MALALTIES MENT ALS 

Prime1· t1·imestre de l'ar¡y 1933 

Hqmes !Dones Total 

Certificacions per passar als 
Hospitals . ........... . IO I4 24 

Curacions quirúrgiques ....... . 727 824 1.551 
!Dictamens emesos . . . . . . . .. 6r 74 135 
Op~racions .......... ....... . 
V1s1tes ....... .. ........ . .. . 

8 13 21 
2.814 2·952 5-766 

Total de serveis .. . 3.620 3·877 7·497 

Gener Febrer Març 

Nombre d'alienats existent¡¡ 
en primer de mes ... 327 339 320 

Nombre d'ingressats durant el 
mateix ... ... ... ... ... ... ... 57 ¡o 59 

Nombre dels sortits durant el 
mateix ... ... . .. ... . .. . .. 45 8g 51 

Nombre dels existents e¡t el 
dia de la data ... ... ... . .. 339 320 328 

Casa de Maternologia' 

Esta.dfstica dels serv~is efectuats durant el primer 
trimestre .de l'any ·r933 

SECCió .A!DiMINIST!RATIV·A 

Restaurant de Maternitat 

Gener .Pebrer Març 

Apats servits ... ... ... ... ... r.¡oo l.56g 1.733 
Litres de llet esterilitzada i 

repartida a¡nb biberons .... g. rro 8.930 10.205 
Nombre de ):>iberons lliurats. 43·640 41.840 54·590 

SOCCió [)E 1GINOCOLOGLA 

:Dispensari : 
.Malaltes ingressades en · el 

mes actual .............. . 
Malaltes ingress<~Jdes en me

sos auterio¡¡ .. . .. . . .. . .. .. . 

Gener Febrer Març 

52 71 

II7 147 

SECCió D'E LAJBOR.ATO!RI !D'' AN~LISIS CLINICS 

Gener Febrer Març 

Total d 'anàliÏsis .... -435 so8 

SBCCió 1D!E PUB!RICULTUiRA 

Gener Febrer Març 

Nens inscrits en mesos ante-
riors ... 85o 8o8 8Í7 

Nens ingressats durant el 
mes ... 99 130 142 

SECCió !DE TOCOLOGIA 

Total de dones assistides 
Total de serveis ... 

Gener Febrer Març 

r.ss6 
2·553 

r.6II 
2.6og 

Dispensaris d'especialitats 
IDISPENSAJR.I IDE iDE!RMATOLOGIA, 

SIFILIOGIRAFIA I VIES UtRINA!RIES 

Estadística del primer trimestre de 1933 

Gener Febrer Març 

Malalts ingressats durant el 
mes. ......... ... ..... . ..... . r¡6 128 238 

Total de serveis fets durant 
el mes ... ... .. ......... . 2.437 2.782 3.8og 

SEtRVEIS !D'OIDONTOLOGIA FETS EN ELS 
IDISPENSAIRIS I !ESCOLES NACIONALS 

Pr·imer trimestre de l'any 1933 

Inspeccions 
Operacions i curacions 

Gener Febrer Març 

9Ó5 1.357 . 1.179 
173 234 175 

I 



I IDEMOGIRA.FICS MUNICIP~ IDE. BAJRCEI,ONA. 

IDISP:B)NSA.tR.I OFTtAJJMOLOGIC 

Es t.a.dísUca d.el pr·v1ne•r trimest1·e de L'an3' 1933 

Total de D;Jalalts tractats. . .. 
Nombre de visites practica-

des ... ....... ...... .. 
Nombre d'operacions. 

- -o--

,Gener Febrer Març 

933 <)02 911 

2.733 2.799 2.700 
Il I4 li 

IDISP•ENSARI O'l'i::mJRINOLAIRINGOLOGIC 

Primer trimestre de l'any I933 

Nombre de malalts que han 
assistit al consultori .. 

Nombre d e visites . .. · 
Nombre d'operacions ... 
Malalts d'orella 
Malalts de nas ...... 
Malalts de gola .. . .. . .. . . .. 
Malalts de laringe ... 

- - o- - -

Gener Febrer Març 

I.I42 !.007 !.045 
I.2 I9 r.Iso r.r62 

23 20 23 
440 412 387 
381 359 364 
233 2!8 223 
88 78 7I 

SEIR VEIS 'FETS ALS 1DISPENSARIS MEIDwCO-QUI
IRUIRGICS DURANT EL PtRIME!R 'TIR1MESTRE 

IDtE L'ANY 1933 

Ferits auxiliats, opemcions practicade~. visites gm
tuites en l'estatge, visites a domicili, reconeixe
ments a persones alienades, ce?·tificacions, info?·
mes, auxilis a alcoholitzats, vacwnacions, serveis 
dive?'SOS: 

IDe ·les Cases Consistorials· ... 
IDe la Barceloneta 
[)'Hostafranchs 
IDe Santa Madrona 
IDe la Universitat ... 
IDe Gràcia 
IDe Sant Martí ... 
!Del Taulat .. . .. . 
De Sant Andreu . .. 
IDe Sant Gervasi 
•De Can Tunis ... 
!D'Horta ... .. . 
IDe Sarrià 

J 

Gener Febrer Març 

!.291 
I.03I 
!.753 
2·494 

667 
I.848 
1.170 

961 
!.268 

453 
463 
662 
204 

896 
776 

!.574 
2.178 

632 
1.717 
I.Q96 
I.I84 
!.388 

393 
392 
582 
~93 

988 
88s 

1:.677 
2.376 

627 
!.952 
!.298 
r.soo 
!.034 

475 
392 
62s 
I76 

35 

Accidents auxiliats ilJls Dispensaris, 
classificats per la. CCI;_ltSa que els va prod1ú1· 

PRIMER TRIMESTRE DE L'ANY 1933 

!De les Cases Consistorials. 
IDe la Barceloneta ...... 
ID-'Hostafranchs 
De Santa .Madrona .. . 
IDe la Universitat .. . 
De Gràcia .. . 
!Del Taulat . ... .. . 
[)e Sant Andreu 
IDe Sant Gervasi ... 
IDe Sant .Martí 
[)e Can Tunis 
!D'Horta ... .. . 
De Sarrià ..... . •• • , • • 4 .. •• • 

--o--

Fortults Agres· Volun· Total 
slons taris 

253 
I89 
347 
347 
507 
274 
r86 
I44 
82 

II7 
100 
66 
75 

2I I 275 
so 239 
29 376 
75 423 
ss I 593 
67 342 
25 2 2I3 
25 I6ç¡ 
I2 2 ~ 
89 206 
8 II4 

I6 82 
7 82 

Serveis de vacunaci6 i Revacunació fets en els 
Dispensaris durant el prime?' trimestre de l'any I933 

' 
Vacunacions Revacunacions 
--- --... ,--..-..- -. Certificats 

Resultat Resultat lliurats 
Poslt. Negat. lgnor. Poslt. Negat. lgnor. 

- -----------------
IDe les Cases 

Consistorials . 92 29 ~I 2o8 I7 55 340 
:Oe la Darcelo-

neta ... ... ... 36 
ID'Hosta

franchs .. . .. . 193 
!De Santa Ma-

drona.. ... .. . 67 
IDe la Universi-

tat... ... ... ... 49 
IDe Gràcia.. . .. . I7I 
[)e Sant .Martí. 59 
!Del Taulat.. ... 70 
IDe Sj. Andreu 40 
[)e Sant Ger-

vasi ... ... .. . I2 

!D'Horta. ... ... 23 
:Oe Can Tunis. I2 

iDe Sarrià... . .. 9 
Casa Materno-

logia . . Secció 
de Tocologia . 

Casa Materno
logia. Secció 
de Puericul
tura ...... 

II 

I4 

24 84 

2 25 
25 12 
I2 5 
8 I3 
2 27 

9 
3 IS 

2 I2 

nS 

20 22 6ç¡ 

22 1 6 21 400 

39 31 161 377 

r8s I7 222 280 
81 8g 31 1328 
43 20 I3 544 
45 25 9 I63 
37 6 99 6ç¡ 

8 II 32 
13 4 25 88 
I7 6 35 
24 I 35 83 

582 

/ 



' REVISTA DELS SEIRVEIS SANITAIRIS 

Institut d'Higiene 

Serveis practicats pe1· L'Institut Municipal. d'Higiene 
d1trant el pr·inuw trimest1·e de L'any 1933 

Inspeccions per d ist ints co11r 
cep tes .. . . .... . ..... . 

tReinspeccions .. . 
!Desinfeccions per distints con-

ceptes .............. . 
!Desinsectacions.. . . .. 
Desratitzacions 
Carrers desodorats .. . 
Hipoclorit fabricat en l'esta-

ció sanitària del Centre 
Nord, litres . . . . . . . ....... . 

tRobes d~sin.fectades en. les es
tufes dels Centres . . . . . . . .. 

Gener ;Febrer Març 

3·000 

410 
420 

8s3 
793 

2.300 
351 

3.000 

674 
344 

s68 
88s 

2.704 
416 

985 

Robes rentades i planxades .. 
!Robes repassades . . . . .. 
tRobes cremades en .els forns 

inodors .. . ..... . .. . 
Auto-taxis desinfectats. 
Rates caçades vives i mortes. 
Ordres de vacunació tramita-

des ............ ... ... ... .. . 
Vacunacions' contra la verola 

fetes ... .. . .. . .. ......... . 
Paperetes de defunció classifi-

cades .. . .. ....... ... .. . 
Aclaracions de diagnòstic en 

les paperetes de defunció .. . 
Inspeccions fetes pels metges 

sanitaris d'aquest Institut.. 

57 
6o 

5·995 

1.266 

4 

143 

r.ros 
381 

55 
27 

r.8¡ 2 

1.361 

268 

54 

rs8 

1.392 
492 

152 
9i 

2.320 

1.268 

14 

I.323 

32 

121 

MOVI•MEIN'f !DE :M!A'LA.LTS EN ll'HOSPITAL MUNJ:CIIPA•L [)l'INFIECCIOSOS DURAN'!' !EL PIR.LlVLEIR 
'illUMESTIRE DIE L'ANY I9 33 

Existèr-cio Entrades Alies Defuncions 
En tracta -

MALALTIES anterior ment 

~~~~1-D- H. I D. H I D. _H_ ¡~ - - ---- - -
Verola ..... . ......... .. .. .. .. . 
Varicela ....... .... . 
Xarampió ......... .. . 6 13 2 6 12 
Escarlatina... .. . .. . . .. 
íJiftèria .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . 
Tifus exantemàtic ...... ... ... ..... . 

3 I I 3 

Erisipela mèdica... .. . .. . .. . .. . .. . 
Infecció eberthiana ......... .. ......... . . .. 

3 9 4 6 4 i 3 7 
5 s 3 3 4 2 3 I 

Infeccions endodigestives no específiques .. . 91 ro¡ 31 23 23 29 8 9 91 92 
[) i sen teria .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . 
Grip ... ........ . .......... .. 241 154 135 - r36 92 57 14 9 270 224 
Bronco-pneumonia .. . .. . .. . 12 6 25 23 13 ro 20 lO 4 9 
Coqueluche ............ .. . 
Febre me li tensis . . . . . . . . . 
Paludisme .. .. .. ... .. . 

3 3 3 4 2 2 
2 3 

Febre recurrent . . . 
Febre groga .. . .. . .. . .. 
iPeste bubònica ........... . 
Còlera morbo asiàtic .. . 
Carbuncle ..... . ..... . 
Ràbia .. .. ......... .. . I 

Lepra ... ...... .. ...... . 6 6 
Sarna .. . .......... . ........ . 64 66 43 rs .19 24 68 57 
Meningitis cerebro espinal.. . .. . 
Tètanos ................. . 
En observació . . . 

¡--: 1 l 

Totals 431 363 251 2q.9 r82 136 45 33 454 403 
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Labora tor.í Municipal 

de ~ Barcelona 

&EIR VElS FETS SN ElL MA'I'íEIX !DUIRANT EL 
PIRLMER. TIRJ:MIESTIRE IDE L 'ANY 1933 

Departam~ent de Bacte1·iol.ogia general 
i Ep·idemiologia 

Sero-reaccions d'aglutinació .. . 
Sero-reaccions Wassermann .. . 
!Diagnòstics bacteriològics .. 
Exame n s de rates . . . . . . 
Serveis epidemiològics ...... 

Gener Febrer Març 

so 
30 
SI 

127 

6s 
272 
57 

I{l 

14 

Departament d'Anàlisis d'aigües 
i bac·teriologia d'aliments 

Anàlisis bacteriol'ògic d'aigiies. 
Anàlisis químics d'aigües .. ... .' 
Anàlisis bacteriològics de llets 
Anàlisis bacteriològics d'em-

butits ..... . ..... . ........... . 
Investigacions d'enfermetats 

infeccioses delos animals .... 

Gener Febrer Març 

2S7 268 
14 . r6 

3 

s 3 6 

ID epa.rtamcnt de Senunterà.p·ia i Vawnaci6 

Gener Febrer Mar.,: 

Sèrum antidiftèric , t ubs 'de 
ro cc .......... .. . 20 '42 7 

Sèrum antitetànic, tubs d e 
ro cc. .. . .. . . .. 64 8s 44 

Sèrum normal de cavall (IDo-
s.is ) ... ... .. . ... ... 40 

Vacuna antitífica preventiva 
(via bucal). '(!Dosis) .. . .. . ... s.382 11. .667 5.007 

Vacuna antitífica preventiva 
(via hipodèrmica) . (!Dosis)... 969 792 90 

Vacuna antipestosa. (!Dosis) .. . 
Vacuna antimaltesa. (!Dosis)... 210 
Vacuna antituberculosa pre-

ventiva Calmette •Per os». 
(!Dosis) ... ... ... ... 3·445 3-483 3.002 

Vacuna antidiftèr ica Ramon . 
(i[)o sis) .. . .. . .. . .. . 126 216 109 

Vacuna Jenneriana. (:Dus is) .. . 
Vacuna Eberthlisina. (IDusis). 
Neuro-vacuna Levaditti. (IDo-

sis) .............. . ..... . 
Per sones vacunades contra la 

verola .......... .. .. .. .. . .. 

2.700 8 .o82 
252 

1.550 9·331 

3 

Departament d'A itàlisis bronwto·lògics 

2.r6r 
210 

1.200 

7 

Gener Febrer Març 

Llet i derivats ........ . . .. 
Grasses ......... .. . ..... . 
Sucres 'i productes sucrats. 
Farines ... 
Akohols i vins ..... . 
Colorant ~ .. .. . .. .. . 
Sal comú ........... . 
Embutits ........ . 
Hipoclori t sòdic. 

I. Oil 

2 

2 

4 

I 

24 
3 

DepMtament antinàbic 

79S 

2 

3 

31 
4 

2 

4 

14 
3 

Gener Febrer Març 

Consultes de persones mos e-
gades per animal. ... .. . .. 240 

Per sones vacunades contra 'la 
ràbia. ... ... ... ... 98 

Curació de ferides causades 
per animals... .. . . .. . .. . .. .. . 8 

Anàlisis histulògics (ràbia) .. . 28 
Inoculacions reveladores (rà- • 

bia).... ... ... .. . ... ... ... ... 28 
Gossos vagabunds caçats en 

els carrer de la ciutat... 346 
Animals conduïts a aquest Ins-

titut per a ésser ubservats . 104 
Gossos entregats als seus amos 

pagant l'arbitri. .. . .. . ... .. . 121 

Gossos asfixiats... .. . .. . .. . .. . 228 

Gossos entregats a la Facul-
tat de Medicina... .. . . .. .. . 42 

Gossos vacunats contra la rà-
bia ... ... ... ... ... ... . .. ... 13 

!Dosis vacuna Umeno entrega-
des... ... ... ... . .. ... ... ... 204 
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EST A DÍSTICA DEMOGRÀFICA 
CORRESPONENT AL 1.er TRIMESTRE DE 1933 

Defuncions per ~ aus es edafs 
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r F ebre tifoide i paratifoide (r i 2) . . . . . . . . . . . . . .. -
2 Tifus exantemàtic (3) . . . .. . .. . .. . ... ... ... .. .. -
3 Verola (6) ... .. . ... .. . ... ... .. . . ............ . . . -
4 Xarampió (7) .. . .. . ..... . ..... . . .. .... ..... ... .. . -
5 E scarlatina (8) . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . .. -:- ... . . . . . . -
6 Coquelucbe (9) . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . -
7 :Diftèria (ro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . r 
8 Grip o influença (u) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . 4 
9 Glànola (r4) .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

ro Tuberculosi de l'apa rel l respiratori (23) .. . ... . .. r 
II Totes les demés tuberculosi (24 a 32) . . . .. . . . . . . . 2 
12 Sífili s (34). .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r 
13 Paludisme (malària) (38) . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . -
14 Altres malalties infeccioses i parasitàries (4, s, 

12, I3 , IS a 22 ; 33, 35 a 37; 39 a 44) .. . . .. . 2 
rs Càncer i tots els demés tumors malignes (45 a 53) -
r6 Tumors no malignes o en els que el caràcter de 

malignitat no s 'especifica (54 i ss) . . . . . . . . . . . . -
17 *Reumatis.me crònic i gota (57 i 58) ... . . . .. . .. .... -
r8 !Diabeti s sacarina (59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
19 Alcoholis1n e cròn ic o agut (75) . . . . .. . . . .. . .. . . . . -
20 Altres malalties gen erals i intoxicacions cròni-

ques (56, 6o a 74; 76 i 77). . . . . . ... ... . .. ... r 
21 Atàxia locomotriu progress iva i paràlisi general 

(So i 83) ... .. . ... . . . ... . . . . . . . . . ... . .. ... ... ... -
22 Hemorràgia cerebral, embòlia o trombosis cere-

~~~) . . . .... .. ... . . . ... .. ............ ... -
23 Altres malalties del sistema nerviós .i dels òrgans 

dels sentits (78, 79, 81, 84 a 89) . . . . .. . . . . . . .. . ±8 
24 Malalties del cor (go a 95) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
:15 Altres J?~alties de l 'aparell cir cul ator i (g6 a 103). -
26 Bronqm bs (106) ... ... . . . . . . ... . . . . . . ... . .. ... .. . 9 
27 Pulmonia (ro7 a L09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
28 Altres mala lties de 1 'apareU respiratori (excepte 

tuberculosi) (ro4 i ICS ; IIO a rr4) . . . . . . . . . . . . 6 
29 [)i arrea i enteriti s (rr9 a r2o) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

· 30 Apendiciti s (I2I) .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . -
3I Malalties del fetge i de les vies biliar;¡ . (r24 a 127) .' r 
.12 Altres malalt ies de l'aparell digestiu (ns a rr8; 

I22, I23, I28 i 129) . .. ... . .. .. . . .. ... ... . . . ... I 
33 Nefritis (I3o a I32) .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . I 
."\4 Altres. malalties de l'apar~ll urinari i de l'aparell 

gerutal (I33 a 139) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
35 Septicèmia i infecció puerperals (I40 i I45)... .. . -
.16 Altres .malalties de l'embaraç., del part i de l'es-

tat puerperal (r4r a I44; 146 a rso) .. . ... ... ... 2 
.17 Malalties de la pell , del teixit ceHular, dels òssos 

i dels òrgans de la locomoció (ISI a rs6) . . . . . . -
38 !Debilitat congènita, vicis de conformació congè-

nits, neixement prematur , etc. (IS7 a r6r) .. . . . . 22 

39 Senili tat (I62)... . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . .. ... .. . _ 
40 Suïcid i (r63 a I7I).. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . ... .. . _ 
4r Homicidi (I72 a I75)... .. . ... ... . . . .. . .. . ... -
42 Morts violentes o accidents (excepte suïcidi i ho-

micidi) (I76 a rg8) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
43 Causes no especificades o mal defin.ides (I99 i 200) r 

Totes causes . . . . . . . . . . .. . .. I72 
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Informació general 
.. 

Hospital Municipal d'Infecciosos 

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

Per a ocupar les places que es trobin disponibles és necessari i suficient que el malalt 
o els seus familiars sol·Hcitin l'admissió a l'Hospital acompanyant una certificació en la 
que s'expressi clarament la naturalesa del procés que pateix el malalt i el període en 
què es 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~ 
tuita. 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 tifòide o eberthiana 
Paratifus 
Colibacilosis 
Disenteries 
Xarampió 
Rosa 
Escarlatina 
Verola 
Varicela 
Diftèria 
Tifus exantemàtic 
Erisipela mèdica 
Estreptocòcies 
Encefalitis letàrgica 
Grip 
Dengue 
Pneumonia 
Broncopneumonia 
Tos ferina 
Meningitis cerebro espinal epidèmica 

Febre recurrent 
Febre melitense 
Febre miliar 
Tètan os 
Paludisme 
Sarna 
Malaltia de la son 
Kala~azar 

Febre groga 
Pesta 
Còlera 
Carbuncle 
Borm («muermo») 
Ràbia 
Actinomicosis 
Espero tricosis 
Triquinosis 
Psitacosis 
Aspergilosis 
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L IDEMOGíRAllièS MtJNièiPALS IDE BAIRèELONA 

Anàlisis de pub lícacions 
LA F!EJ3!RE 'EXAN'l'EilYLA.TI<CA .MEID[TE!RRANIA, 

pèl iDH. D. C. Soi,ER iD:OPFF, metge de l'Hospital 
(l'Infecciosos.-a.Revista Mèdica de Barcelona», nú

mero rr3. lVIaig I933· 

Vistos els diversos noms que s'ha proposat donar 
a n'aqueixa malaltia ja es revela amb ells els seus 
principals caràcters clínics i repartició Geogràfica . 
S'endevina també la partic1pació de nombrosos au
tors en son estudi i identificació, i, per tant, l'exis-

. lència dtuna extensa bibliografia. Així és. [)e~ de 
que en 1:900 Conor, Bruch i Hayat descrigueren els 
primers casos observats a Temis i sobre tot des de 
que en 1925 el [)r. Olmer la descrigUJé a !Marsella, 
hi ha l1agnt una gran floració bibliogràfica, especial
ment en llengua francesa. !Darrerament la publica
ció casi simultània de -dos monografies (ID. i J. Ol
mer, una ; Jean J'ieri, l'altra) d'autors que han tre
ballat molt en l'expressada malaltia ofereixen l'estat 
actual de 13: qüestió i donen les 'conclusions més re
cents a què s'ha pogut arribar. 

Per a nosaltres aqueixa malaltia oferei..'{ un inte
rès especial a tenent a les probabilitats de què es tro· · 
bi difosa o es difondeixi entre nosaltres, amb major 

r . 

intensitat enèara >de lo que pot deduir-se dels relati-
vament pocs casos que han sigut publicats en ' la 
premsa ni~ca del nostre país. Aquests es reduei
xen als descrits per P. !Domingo i A. Nogueras en 
r928, als 12 citats per M. Tapia, i al donar a conèi
xer per A. iP. fous i A. Valls Conforto les biografies 
citades en els llibres francesos, sols es parla dels 
casos de Tapia . 

Nostre objecte és, doncs, indicar els punts culmi
nants que caracteritzen la febre exantemàtica medi
terrània, contribuint així al seu coneixement i diag
nòstic dels casos que puguin presenta_r-se a Catalunya, 
insi:stint, especialment, en les característiques dels 
aquí observats. 

IDISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA DELS CASOS 

Els citats per Olmer i Pieri són localitzats eu. llocs 
de la costa o pròxims al litoral del Mediterrani. (La 
localització més independenta sembla ésser P-ortugal). 

A França s'han descrit més de wo casos en I93I ; 

va creixent i extenent-se ; casos a Marsella, en les 
boques del !Rodau, Vancluse, Gard, Herault, Alps 
marítims, Var, Còrsega. 

A Itàlia, a !Roma i en la província de Girgente. 
A Grècia, Atenes, Volo. 
Africa del Nor.d, Tunis, Argèlia, Trípoli, Marroc. 

En el Sudan egipci. . 
Es enen en compte solament els caso individua

litzats com de febre exantemàtica mediterrània, in-

4l 

dependentmen t dels casos susceptibles d'ésser con. 
siderats com a d'altres malalties similars. 

(Vegi 's després di¡¡.gnòstic diferencial). 
En el nostre país, el cas de iDomingo i Nogueras, 

vivia a Barcelona. 
iDels casos de Tapia, 8 eren de Madrid o dels seus 

voltants, un a Villaviciosa de Odón, província de Ma
drid; dels altres no ho indica. 

El cas de Pons i Valls residia a Corn.ellà, vora de 
Barcelona. 

Aquests fets contradiuen en part el calificatiu de 
rural donat per Blanchard i F. Toullec amb càràcter 
genèric als síndromes tito-exantemàtics febrils trjlns
mesos per paparres. 

L'AGENT PRODUCTOR DE LA MA!,ALTIA 

Es un virus filtrable (.Blanc i Caminopetros), que 
existeix en ,Ja sang .deis malalts en el període febril ; 
la seva inoculació permet reproduir Ja malaltia. 

Existeix també en el liquid céfalo-raquidi i en 
I 'encèfal. 

Es creu és una IR.iekettsia. 
·En el cas de Domingo i Noguera s l'hemocultiu fou 

negatiu ; aglutina~a al J'rotars x 19 a 1 /20 parcial
ment. 

En els casos de Tapia foren negatius els cultius 
i les aglutinacions que es feren. 

En el cas de P . •iPons Valls Conforto passà lo ma
teix ; aglutinaya positivament en front al bacil tífic 
al r/roo. 

L'AGENT TRANSi\USSOR. VIES D'INOCUI,ACIÓ 

"1 
No existeix contagi directe interhumà. 
Es té l'evidència clínica i la prova experimental de 

què intervé una paparra, no intervenen per res els 
polls. Aquesta paparra es creu és el R ipicephalus 
sanguineus, cosmopolita, que pot trobar-se en el be, 
bou, cavall, gat, llebra, dromedari, porc espí, i moll 
freqüentment en el gos. En canvi, és molt rara en 
l'home. 

Es comprova en els atacats que, pocs dies abans, 
havien sigu icats per una paparra. En el lloc de la 
picada aparei.'<: sovint una lesió que, quan existeix, 
és un signe caracterí-stic. 

.El fregar-se els uUs després d'haver tret les pa
parres a un an·imal (generalment un gos) o haver-les • 
aixafades amb els dits, pot determinar una forta con
juntivitis, que serà el punt d'entrada de l'infecció 
que subseqüen.tment al cap de 2 6 3 dies es manifes
tarà amb el seu peculiar exantema. 

L'evidència d'ésser la paparra l'agent transmissor 
deÍ virus explica 2 fets; l'aparició estival de la ma
laltia o sigui en el període d'activitat de les papar-

I 

I 
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res; i l'àrea de difu ió de la mateixa superposada a 
l'existència del paràsit. 

El gos és el reservori habitual del virus encara que 
. dit animal no sembla patir els seus efectes morbosos. 

La sang del gos contaminat-o també d'altres ani
mals amb paparres-tra nsmet la malaltia. 

El conill pot é ser un reservori ·(Pieri, Joyeux). 
La paparra transmet el poder infectant a les seve·s 

larves. 
En el cas de J>ere Pons i Valls !Coñforto va realit

·zar-se la contraprova d'inoculació d'una emulsió de 
polls de galliner, a les picadures dels que havia es
tat exposada la malaltia, i el resultat fou negatiu . 

Amb les paparres d'un gos que convivia amb la 
malaltia (Ixodes ricinus i tRipícepl1alus S¡mguineus) 
va intentar~se la reinoculació sense resultat ; l'estu
di de la capacitat infectant dels ous ha donat resul
tat negatiu. 

QUADRJt CÜNIC 

Els signes fonamental~ són : feb?·e, exantema, i 
quan existeix escara en !!~ punt d'inoculació o bé in
flamació conjuti'Ual. Les ¡nanifestacions pròpies d'un 
procés infectiu completej,l el quadre. 

L'inc1tbació acostuma ¡¡ ésser de 5 a 6 dies. 
L'in'Uasi6 pot ésser exç~pcionalment brusca, gene

¡·alment és progessiva (llUS 2 dies) amb sensació de 
capolament. 

En et pe1·íode d'es tat 4i ha una fase preentpti'Ua 
ami!> febre alta (40°) amq poca Teinissió ; pols regu
lar (roo) mal de cap, insq¡nni i dolors muscul.cns i ar
tictllars sense canvi de volum de les articulacions. 
Estat saburral de les vie~ ,digestives. Correntment no 
hi ha adinàmia. 

lPot haver-hi enrogim~nt . de les mucoses conjunti
val i faríngia. 

En aquest període pot ¡¡preciar-se en un punt dels 
teguments, generalment en lloc protegit pels vestits 
«una petita lesió especial constituïda per una esca1·a 
arrodonida, fosca, roja ell la perifèria, de dimensions 
variables que sols excepcion-alment sobrepassen del 
tamany d'una moneda -¡ie so cèntims» (OLme~:.) ·. E}l
general és únka. ,Persisteix uns 8 dies i després s'e
limina deixant una ulceració superficial arrodoni<la, 
indurada, rogenca, que es cicatritza en pocs dies. IDe 
vegades hi ba induraci(> ganglionar en el territori co
rresponent. 

No és posi ble afirmar sigui deguda al. virus esped
fic, si bé és evident que moltes vegades la simple pi
cadura de paparra no determina escara de cap classe. 
. En · la fase eruptj'Ua, que s'inícia -en el seg0n · i 

quart dia, Verupci(> té lloc en brots successius; co
mença a nivell del tronc i membres, i en menys de 
.¡S hores invade.ix tots els teguments sense respectar 
la cara, ou és més tardana i discreta ; invadeix igual
ment la pal.ma de la mà i la planta dels peus. 

tREV 1S1'A DiELS SEIR VElS SANI'!' AllUS 

«L'erupció és bastant densa·. en el t"ronc ; els ele
ments séln nombrosos i pròxims els uns als altres, 
sobretot a nivell dels membres i són taques isolades, 
rodon¡;s o ovals, de 2 a 5 mm. de diàmetre, separades 
amb espa·is més o men:YS amples de pell sana. Amb 
bastant freqiiència tenen una mica de relleu. 

El seu color és roig o rosat al començ ; sols des
apareixen parcialment amb la pressió ·':'!el dit . E n el 
curs evolutiu i especialment en els membres infe- -
riors esdevenen espontàniament hemorràgiques ; lla
vors els seus vestigis poden persisfir durant setma
nes i fins me~os. Acostumen generalment a empal:li-

¡dir al cap de pocs dies i desapareixen aviat. Pot ha
ver:hi lleugera descamació f urfuràcia.» (Olmer). 

La febre en l'exantema és alta. No hi ha signes 
característics enlloc. 

No hi ha postració ni estupor. 
La efervescència és per l·isis ràpid.a , desapareixent 

llavors els a ltres símptomes. 
~es característiques habituals de la malaltia són : 

lesió d'inoculació, exantema, absència d'e~tupor, be
nignitat habitual i evolució cíclica. 

Les formes clíniques varien; absència de lesió ini
cial, falta d'erupció o ésser discreta; forma híper
lòtica o hemorràgica (m'ol-t excepcionals). Hi han 
també formes abreujades o perllongades. L'edat 
avançada és factor de gravetat. 
CotnPlicacions.~Cardiovascular; galop, alteracions 

de ritme, flebitis ; respiratòries ; bronquitis, conges
tió pulmonar ; faríngies ; ulceracions, esfàcel mortal; 
digestives, enterorràgies ; renals -; aLbuminúria (fre
qli.ent), hemozlobinúria, i nervioses; síndroma me- . 
ningeo, heJ:!liplexia. 

Entre nosaltres els ca os registrats no discrepen 
en els punts fonamentals del quadre descrit, pre
sentant una evolució de mitjana intensitat. L'úni<' 
signe que h a ofert accentuació és el quadre articular, 
acompanyat de lleuger edem~ de la dr~ta (l'escara 
es trobava en el braç del mateix cantó), eu el cas 
de •Pons i .Conforto. L'escara era ben manifesta, ai
xí mateix l'escara d'inoculació era també en 4 dels 
casos de Tapia. 

lLa fórmula hemàtica marcà en· 8 asos de Tapia 
desviacions poc accentuades del nombre de leuco
cits i una, desviació cap a la polinuc-leosis i mononu
cleosis, o sigui : 13.000 leucocits amb un 77 per wo 
de polinuclears el que més, i 4.200 amb s6 per roo de 
polinuclears el que menys. 

1 
El cas de Pons i Valls tenia 8.6oo leucocits amb 

70 per roc de polinuclears, i 202.000. plaquetes per 
miJ.límetre cúbic, de doble tamany que el normal. 

iBaquero Gil, en dos ca&os on féu comptatges se
riats, remarca trombopènies mitges, rso a 2oo.boo, 
plaquetes, que · evolucionen cap a la normalitat,· anti
cipant-se als f17ts cl ínics, lo que féu pogués preveÍl
re's d'un modo quasi segur l'esdeven'Íme11t de ' la 'cri
si o lisis més o menys ràpida d e la m alaltia. 
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IDedueit, czomentant els comptatges dels casos de 
Tapia, i amb les dades de Olmer, Boinet, ·Piéri; Fi
lipella, que el quadre hemàtic de la febre exantemà
tica és poc més o menys el ·següent : xifres leucoci
làries normals, o poc per sobre, acompanyats a voltes 
de neutrofília, altres de bifocitosis, moderades amb 
eosinopènia i monocitosis normal o lleugerament en- ·· 
!airada en les seves xifres absolutes. Els primers 
dies tendència a neutrof!lies substituïdes per reac
cions lifocitàries a .l'acabament. 

ANAl'OMIA PATOLÒGICA 

En l'escara no hi ba lesió histològica típica. 
La pàpnla exantemàtica és purament dèrmica. 
Les lesions cutànies esencial.ment són lesions vas

culars endotelials amb nódul inflamatori perivascu
lar. Per tant, hi ba reacció dels elements locals del 
sistema retidlo endotelial (Pieri). 

!DIAGNÒSTIC 

El diagn'Òstic diferencial té que fer-se amb les ma
lalties ségiiei:Jts : tifus exantemàtic, malaltia de Brill, 
febre de les muntanyes rocoses, febre fluvial del 

Japó. 
Tifus eximtemàtic. Ès aquesta una malaltia niés 

greu ; l 'erupció respecta generalment la cara ; és 
maculosa; petequial ; l'intensitat de la erupció és 
parallela a la gravetat ; hi ha estupor i alteracions 
nervioses ; tumefacció de la melsa ; no hi ha escara ; 
i utervé el poll en la transmissió. 

La malaltia de Brill és considerada com una for
ma atenuada del tifus exantemàtic . El diagnòstic és 
difícil quan coincideixen amb dues malalties en la 

mateixa wna geogràfica. 
La febre de les munta.nyes mcoses és greu i té re

partició geogràfica d~ferent . 

, Lo mateix pot dir-se de la f eb?'e fluvial del Japó; 
es transmet per un àcar que deixa escara d'inocula

ció. 
El diagnòstic amb la febre tifojde i amb les febres 

eruptives s'estableix clínicament pels sfmptomes pro
pis de cada malaltia i pels mitjans del labora tori. 

Hi ba q_ue remarcar el diagnòstic diferencia) amb 
la v·erola, en e1 seu període de exantema, donat el 
caràcter papulós que presenta, però la verola no res
pecta la cara, la seva aparició és més tardana que en 
la febre exantemàtica i els seus elements ón indu

rats, més grossos. 
La reacció de Weil. Fèli..'l: (aglutinació del Proteus 

X rg) pròpia del tifus exantemàtic, pot ésser també 
positiva en la febre exantemàtica Mediterrània en la 

seva fase tardana. 
I/4 de c.c. d'una emulsió del líquid segregat en la 

vagi nal del conillet d'Indies, inoculat per via intra-
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dèrmica al malalt sospitós, provoca en els casos ne
gatius la formació d'un eritema que augmenta en el 
temps de 48 hores, formant-se una escara de color 
corn de coure característic, que dura un mes o mes 
i mig. 

En els casos de febre exantemàtica no succeeix 
aquest fenomen. 

PRONÒSTIC 

La febre exantemàtica Mediterrània, té un pronòs
tic generalment benigne. 

La mort és deguda a l'estat anterior del malalt, a 
complicacions, o bé a colapse en el període crític d'e· 
fervescència. 

PROFILAXI 

No existínt el contagi interhumà no és necessari 
l'isolament dels malalts . 

La profilaxi s'ba de dirigir cap a la paparra i al 
gos portador ,de la mateixa, així com als llocs on 
niua el paràsit : parets, fustes, taulons, gàvies dels 

gossos, etc. 
Els gossl'ls h<1n de netejar-se. amb ensabonarnent o 

friccions de cresof, petroli, etc. Per a la des.parasita
ció dels grans arumals domèstics, es construeixen 

. fosses, revestides de ciment, plenes de li quids com
postos a base d'àcid arseniós. L'àcid arseniós into

xica als paràsits. 
>Les parets dels locals s~emblanquinen amb lletada 

de calç; les fustes es cremen . 
També s'utilitzen els. animals-trampes, com el be, 

que recull en la llana els paràsits, i després en aques
ta llana són destruïts ; hi han enen;ücs naturals de 
les paparres, per exemple I'Ixodipbago. 

1'RACTAMitNT 

No hi ha tractament especí:fi<;, a pal"t dels assatjos 
efectuats amb bon resultat, utilitzant amb injeccions 
la sang de convalescent de la pròpia malaltia (Plazy, 

Germain) . 
Per lo demés s'l1a de fer el tractament clàssic de 

les injeccions '; eledrargol, especialment en les ~or
mes adinàmiqJleS, urotropina, quinina. 

tEn cada cas es plall'te jarà un tractament simpto
màtic ; analgèsics pel dolor ; adrenalina en les astè
nies ; si la astènia es perllonga en la convalescència, 
llavors s'usarà l'estricnina. 

Les complicacions exigeixen el tractament apro
piat i comunment utilitzat, segons siguin. 

Hi ha que insistir molt en la desinfecció de la ca

vitat bucal. 
No hi ha que començar l'alimentació progressiva 

fins a tant que hagi desaparegut l'hipertèrmia. 
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LINONÍMIA 

Febre botonosa, exantema indeterminat, febre 
exantemàtica marsellesa, infecció tifoide amb exan
tema, malaltia marsellesa, febre eruptiva de Cardu
cei, exantema infecciós epidèmic, malaltia exantemà
tica, febre exantemàtica escaronodular, febre exante
màtica d'istiu, tifus endèmic d'jstiu, tifus endèmic 
benigne, febre botonosa artro-miàlgica, febre exan
temàtica del litoral mediterrani, tifus benigne de 
1 'istiu. 

- - o-

Disposicions legislatives 

Estatut de Catalunya 

PIRESDDENCLA ~ ,cONSELL !DE M1NISTlR.ES 

EL íPIRESilD!ElNT I 

.., DE LA lR.m'úBtLICA ESPIANYOLA 

A tots els qui la present vegin i entenguin, sapi
gueu: 

Que les ·OORTS han decretat sancionat la se-
gi1ent 

LLEI 

TITOL PRIM'l\IR 

Disposicions generals 

ARTicr,E r.r ·Catalunya es constitueix en regió au
tònoma dintre de I 'Estat espanyol, de conforniitat 
amb la Constitució d~ la República i el present Es
tatut. El seu organi sme representatiu és la Genera
litat, i el seu territGri, el que formen les províncies 
de íBarcelona, Girona, Lleida i Tarragona en el mo
ment de promulgar-se el presen.t Estatut. 

ARTICI,ll 2.n L'idioma català és, el mateix que el 
castellà, llengua oficial a Catalunya. 

Per a les relacions ofièials de Catalunya amb la 
resta d'IEspanya, ail..-1 com per a la comuni cació en
tre les Autoritats de 1'Estat i les de Catalunya, la 
llengua oficial serà el castellà. · 

Qnalsevol d isposició o resolnció oficial dictada din
tre de Catalnnya, hanrà d 'ésser pu·blicada eu amb
dós idiomes. La notificació es farà també en aques
ta forma si així ho soHicita la part interessada. 

!Dintre del territori català, els ciutadans, sigui la 
qne signi llur llengua materna, tirudran dret a elegir 

\ 

REVISTA IDELS SEJRVEIS SANITAIRIS 

l'idioma oficial que prefereixin en llnrs relacions amb 
els Tribunals, A-utoritats i funcionaris de totes clas
ses, tant ' de La Generalitat com de la R epública . 

Qualsevol escrit o document que es presenti da
vant dels TribunaLs de Justícia , redactat en llengua 
catalana, haurà d'anar acompanyat de la correspo
nent traÇ!ucció castellana, si a ixí ho soHicita alguna 
de les parts . 

Els documents públics autoritzats pels fedataris a 
Catalunya, podran ésser red¡¡.ctats indistintament en 
castellà o en català, i obligadament en una o alrtra 
llengua, a petició de part interes~ada . En tots els 
casos, els respectius fedataris públics expediran en 
castellà les còpies que J1auran de tenir efecte fora 
del territori català. 

ARTICI,E ;¡..r Els drets individuals són els esta
blerts per la Constitució de la iRepública espanyola. 
La Generalitat de Catalunya no podrà regular cap 
matèria fent .diferència de tracte entre els naturals 
del país i els altres espanyoliS . Aquests no tindran 
mai dintre de !Catalunya mènys drets que els que 
t inguin els catalans ·~ la resta del territori de l'!_ 
iRepública. 

ARTICLE 4.t Als efectes del règim autonòmic d'a
quest •Estatut, tindran la condició de catalans : · 

r.r Aquells que ho siguin per natnralesa i no ha
gin adquirit veïnatge administratiu fora de la regió . 

2.n El<S altres espanyols que adquireixin aquest 
veïnatge a Catalunya. 

TITOL li 

At1·ib1~cions de la Gene·ralitat de Catalunya 

.ARTICLE 5.è IDe conformitat amb el que preveu 
l'article rs de la Constitució, la Gen eralitat executa
rà la legislació de l'Estat en les següents matèries : 

r.a Eficàcia dels comunicats oficials i documents 
públics. 

2." Pesos i mesures. 
3·a !Règim miner i bases =mes sobre boscos, 

agricul.Jt:nra-i ramaderia, en allò que afecta la defen
sa de ' la riquesa i la coordinació de l'economia na
cional, 

4·" Ferrocarrils, carreteres, éanals, telèfons i ports 
que siguin d'interès general; !'.Estat, però, tindrà 
al seu càrrec la reversió i policia dels ferrocarrils i 
dels telèfons, i l'execució directa que es pugui re
servar de tots aquests serveis . 

5·" Bases mínimes de la Legislació sanitària in
terior. 

6." !Règim d'a ssegurances generals i socials, sot
meses aquesles darreres a la inspecció que precep
tua l'article 6.è 
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7·" Aigües, caça i pesca fluvial, no contradient 
a~lò que està disposat en l'article 14 de la Constitu
CIÓ. ·Les Mancomunitats hidrogràfiques el radi d'ac
ció de les quals s'"estengui a territoris situats fora 
de Catal_unya, sempre que conservin el veïnatge i 
autonoillla actuals, dependran exclusivament de l'Es 
tat. 

8.a !Règim de premsa, Associacions, reunions i es
pectacles públics. 

9-" !Dret d'expropiació, salvada sempre la facul
tat de l'Estat d'executar per si mateix les seves obres 
peculiars. · 

ro .a. Socialització de riquesa naturals i Empreses 
econòmiques. La legisladó delilnitarà la propietat i 
les facultats de l'Estat i de les regions. 

rr .a. Serveis .d'aviàció civil i radiodifusió, salvat 
el dret de !'•Estat a coordinar els mitjans de comu-
nicació en tot el país. . 

L'Estat podr~ instaHar serveis propis de radiodi
fusió, i exercirà la inspecció d'aquells que funcionin 
per concessió de la Generalitat. 

ARTICLE. 6.è .La Generalitat organitzarà tots aquells 
serveis que la legislació social de l'Estat hagi esta
blert o estableixi. Per a l'execució dels serveis i apli
cació de les lleis socials, estarà sotmesa a la inspec
ció del Govern, per tal de garantir directament el 
seu estricte compliment i el dels tractats internacio

naLs que afectin la matèria. 
En relació amb les facultats atribuïdes en l'article 

anterior, l'Estat podrà designar en quaLsevol mo
ment els delegats que cregui necessaris, per tal que 
vetllin per l'execució de les lleis. La General~tat es
tà obligada a subsanar, a requeriment deÍ Govern 
de la !República, les deficiències que s'observin en 
I 'execució d'aquelles lleis ; però si la Generalitat es
timés injustificada la reclamació, serà sotmesa la di
vergència a la decisió del Tribunal de Garanties 
Constitucionals, d'acord amb l'article r2r de la Con~

titució. El Tribunal de Garanties Constitucionals, si 
ho creu precís, podrà suspendre l'execució dels ac
tes o acords als quals es refereixi la discrepància, 

mentre ell resol definitivament. 
ARTICLE 7.è La Generalitat de Catalunya podrà 

crear i sostenir els Centres d'ensenyament en tots 
'c:1s graus i ordres que cregui oportuns, sempre sub· 
jectant-se a allò que disposa l'article so de la Cons
titució, amb independència de les instituCions do
cents i culturals de 1'-Estat, i amb els recursos d~ la 
Hisenda· de la ·Generalitat, dotada per aquest Esta

tut. 
La Generalitat s'encarregarà dels serveis de .Belles 

Arts, M useus, Biblioteques, Conservació de monu
ments i Arxius, exceptuat el de la 'Corona d'Aragó. 

Si la Generalitat ho proposa , el Govern de la !Re
pública podrà atorgar a la Universitat de Barcelona, 
un règim d'autonomia ; en aquest cas s'organitzarà 
com a Universitat única, regida per un Patronat que 
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ofereixi a les llengües i a les cultures castellana i 
catalana les garanties recíproques de convivència 
amb igualtat de drets per a 'Professors i alu=es.. 

.Les proves i els requisits que, de conformitat amb 
l'article 49 de la Constitució, estableixi l'Estat per 
a l'expendició de títols, regiran amb caràcter gene
ral per a tots eliS aluilllles procedents dels Establi
ments docents de l'Estat i de la Generalitat . 

ARTICLE · 8.è En matèria d'ordre públic, d'acord 
amb el que està. disposat en e1s números 4, ro i r6 
de 1'article 14 de la Constitució, queden reservats a 
l'Estat tots els serveis de seguretat pública a Cata

lunya, sempre que s-iguin de caràcter extra-regional 
o supra-regional, la policia de fronteres, imlnigració 
elnigraèió, estrangeria i règim d'extradició i expul~ 
sió. Correspondran a la Generalitat tots els altres 
serveis de policia i ordre interiors de Catalunya. 

Per a la coordinació permanent d'ambdues classes 
, de serveis, mutus auxilis, ajut i informació i tras

pàs dels que corresponguin a la Generalitat, es crea
rà a Catalunya, tenint en compte allò .que ordena 
l'article 20 de la •Constitució, una Junta de Segure
tat formada per representants del Govern de la Re

púbhlca 'i de la Generalitat, i per les autoritats supe
rior-s que, depenent de l'un i de l'altra, prestin ser
vei en el territori regional, la qual entendrà en to
tes les qüestion_s de regulació de serveis, allotjament 
de forces i nomenament i separació de personal. 

Aquesta Junta, el .Reglament de la qual ordenarà 
la seva organització i el seu funcionament de con.
fonnitat amb el contingut d'aquest articl~, t~rà 
una funció informativa ; però la Generalitat no po· 
drà procedir contra els seus dictàmens en allò que 
es relacioni amb els serveis coo'rd.inats. 

Quant al personal dels serveis de Pol1cia i ordre 
interior de Catalunya atribuïts a la -Generalitat, la 
proposta del s nomenaments serà feta per la seva 
representació a la Junta, sens perjudici d'allò que 
disposa el paràgraf anterior. 

ARTICLE 9.è El Govern de la !República, en ús de 
ies seves facu'ltats i en exercici de les seves funcions 
constitucionals, podrà- assumir la direcció dels ser
veis compresos .en l'article anterior i intervenir en 
el ' manteniment de l'ordre interior de Catal~ya en 

els següents casos : 
x.r A requeriment de la Generalitat. 

2 .u Per pròpia iniciativa, quan esti.rn.i que l'inte
rès general de l'Estat o la seva seguretat està com

promesa. 
En am,bdós casos serà escoltada la Junta de Segu

retat de ·Catalunya, a fi de donar per acabada la in
tervenció del Govern de la !República. 

Per a la declaració. d'estat de guerra, de la matei
xa manera que per al manteniment, suspensió o res
tabliment dels drets . i garanties constitucionals, serà 
aplicada . la llei genera} d'Ordre púqlic, que regirà 
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a Catalunya igual que a tot el territori de la !Repú
blica. 

Igualment regiran a Catalunya les di sposicions de 
l'tEstat sobre fabricació, venda, transport, tinença i 
ús d'armes i explosius . 

ARTICLE ro. Correspondrà a la Generalitat la le
gislació sobre règim loca l que reconeixerà als Aj un
taments i altres corporacions administratives que 
creï, plena autonomia per al govern i direcció de 
llurs interessos peculiars, i els concedirà recursos 
propis per a atendre els serveis de llur competèn
cia. Aquesta legislació no podrà reduir l'aut011omia 
municipal a límits menors que aquells que assenyali 
la llei general de l'Estat . 

Per al compliment dels seus fins , la Generalitat 
podrà establ·ir dintre de Catalunya les demarcacions 
territorials que cregui convenien.ts . 

ARTICLE rr. Correspon a la Generalitat la legis
lació exclusiva en matèria civil, ~exceptuat allò qu e 
disposa l'article rs, número r, de la Constitució, i 
~'administ>rativa que li sigui plenament atribuïda 
pèr aquest Estatut. 

La Generalitat organitzarà l'administració de Jus
tícia en totes Les jurisdicciol16, excepte en la· militar 
i la de 1'armada, de conformitat amb els precept~s 
de la 'Constitució i aes lleis processals i orgàniques 
de l'Estat. 

L a Generalitat nomenarà els Jutges i Magistrats 
amb jurisdicció a Catalunya mitjançant c011curs en
tre els compresos en l'escalafó general de l'Estat. 
El nomenament de Magistrats del Tribunal de Cas
sació de Catalunya, correspondrà a la Generalitat, 
de conformitat amb les n.ormes que el seu Parla
ment determinarà. 'I/organització i funcionament d el · 
Ministeri fiscal, correspon íntegrament a l'Estat, de 
colliformitat amb les lleis generals. Els funcionari s 
de la Justícia Municipal seran designats per la Ge
neralitat, segons el règim que estableixi. Els .nome
naments de s;cretaris judicials i de personal auxi
liar de 1' Administració de J nstícia, seran fets per la 
Generalitat, de conformitat amb les lleis de l'Estat. 

El Tribunal de Cassació de Catalunya tindrà juris" 
dicció pròpia sobre les matèries civils i administra-_ 
tíves, 1a legislació exclusiva de les quals signi atri
buïda a la Generalitat. 

El Tribunal de Cassació entendrà, a més, en els 
recursos sobre qualificació de documents referents 
al dret privatiu català que .hagin de motivar inscrip
ció en els !Registres d e la propietat. Així mateix re
soldrà els conflictes de competència i jurisdicció 
entre les autoritats judicials de Catalunya. En les 
restants matèries, es podrà interposar recurs de cas
sació davant del Tribnn.al Suprem de la !República 
o el que procedeixi, segons les lleis de l'Estat. El 
Tribunal 'Suprem de la !República resoldrà també els 
conflictes d e competència i de jurisdicció entre els 
Tribunals de 'Catalunya i els altres d'Espanya. 

!REVISTA .BlE LS S.EIR VElS SANIT AIR.IS 

Els !Registradors de la Propietat seran nomenats 
per b'Estat . 

Els Notaris seran designats per la Generaiitat mit
jantçant oposició o concurs, que convocarà ella ma
teixa de conformitat amb les lleis de l'Estat. Quan 
a tenor d'aquestes ·hagin d'ésser proveïdes les No
taries vacants, per concurs o per oposició entre els 
Notar.is, seran admesos tots amb igualtat de drets , 
tant si exerceixen e n territori de Catalun~a com en 
el de la resta d'!Espanya. 

En tots els concursos que convoqui la Generalitat, 
seran condicions preferents el coneixement de la 
Llengua i de~ [)ret catalans, sense que en cap cas 
es pugui establir l'excepció de naturalesa o veïn.atge . 

Els Fiscals i !Registradors designats per a Cata
lunya, hauran de conèixer la !Llengua i el íDret ca
talans. 

.ARTICT.E I2. Correspondrà a la Generalitat de Ca
talunya la legislació excln:tsiva i l'execució directa de 
les funcions segiients : 

a) La legislació i execució de ferrocarrils, camins, 
canals, ports i a·ltres obres públiques de Catalunya, 
salvat allò que disposa l'article IS de la Constitució. 

b) .Els serveis f.orestal.JS, ·els agronòmics i pecua
ris, SiDJdjcats i Cooperatives agrícoles, política i ac
ció social agrària, salvat el que disposa el paràgraf 
s.è de l'article rs de la Constitució i la reserva so
bre lleis socials cons ignada en el número r.r del ma· 
teix article . 

e) La :Be.neficència . 
d) La Sani.tat interior, exceptuat el que està dis

posat en el número 7.è de b'article rs de la Con·sti
tució. 

e) L'·establiment i ordenació de Centres de con
tractació de mercaderies i valors, de conformitat amb 
les normes generals del Codi de Comerç. 

f) Cooperatives, Mutualitats i J>òsits, a.mb la sal
vetat, respecte a les lleis socials, feta en el paràgraf 
r.r de l'article. IS de la Constitució. 

ARTICLE I3. La Genenlitat de !Catalunya prendrà 
les mesures necessàries per a L'execució dels Trac
tats i Convenis que versin sobre matèries atribuïdes 
totalment o parcia,lment a la competència regional 
pel present Estatut. Si no ho fes en te.mps oportú, 
correspondrà al Govern de la República d'adoptar 
aquelles mesures. !Pel fet de tenir al s·eu càrrec la 
totalitat de les relaciol16 ·exteriors, exercirà sempre 
l'alta inspecció sobre el compLiment dels esmentats 
tractats i convenis, i sobre l'observança dels princi
pis deJ dret de gents. Tots els afers que revesteixin 
aquest ca'I'àcter, així com la participació oficial en 
Exposicions i Cong.ressos internacionals, la relació 
amb els espanyols residents a l'estranger, o qualse.
vol altres d'anàliegs, seran de l'exclusiva competèn
cia òe l'Es tat. 
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'DITIQL III 

De La Cene1·au.tat de Catal·unya 

ARneu: 14. La Generalitat estarà integrada pel 
Parlament, el .President de la Generalitat i el Col:).
sell Executiu. 

Les lleis interiors de Catalunya ordenaran el fun
cionament d'aquests organismes, ·d'acord amb l'Es
tatut i Jia Constitució. 

El tParlament, que exercirà les funcions legislati
ves, serà e legit per un termini no major de cinc 
::tnys, .per sufmgi universal, directe, igual i secret . 

Els ID~putats del Par1ament de Catalunya seran iu
violables pels vots o opinions que emetin en l'exer
cici de llur càrrec. 

El President de la Gen.eralri.tat assumeix la repre
sentació de Catalun'Ya. Així mateix representa la re
gió en les seves relacions amb la República i l'Estat 
en les. fu·ncions l'execució directa de les quals està 

. reservada al Poder central . 
El President de la Generalitat serà elegit pel Par

lament de Catalunya, i podrà delegar •temporalment 
les seves funcions executives, però no les de repre
sen.tació, en. un dels consellers. El President i els 
Conselle rs de la Generalitat exerciran les funcions 
executives i hauran de dimitir llurs càrrecs en el 
cas que el .ParJiament eJ.s negui d'una manera ex

plícita la con.fiança. 
L'un i els altres són iooividualment responsables 

.davant del Tribunal de Garanties, en l'ordre civil i 
el criminal, per les in_fraccions de la ·Constitució, de 

nEstatut i de les lleis. 
ARTICLE 15. Tots e-ls conflictes de jurisdicció que 

es suscitin entre Autoritats de la República i de la 
Generalitat o en.tre organismes depenent,; d'elles, 
~alvat allò que disposa ,L'articLe rr d'aquest Estatut 
per a les qüestions de competència entre Autoritats 
j u.dicials, seran resolts pel Tribunal de Garanties 
Constitucionals, el qual tindrà la matei.'Ca extensió 
de competència a Catalunya que a !:a resta del ter

ritori de la !República. 

'fiTOL IV 

De La Hisenda 

ARTICLE r6. La Hiseooa de la General ita t de Ca

talun_ya es constitueix : 
a•) Amb el producte dels impostos que l'Estat ce-

deix a la Generalitat. · 
b) Amb un tant per roo en determinats impostos 

dels no cedits per l'Estat. 
· e) Amb els impostos, drets i taxes de les anti
g ues [)iputacions provincials de Cata!lll'nya, i amb 

els que estableixi la Generalitat-

47 

Els recursos de la Hisenda de la Generalitat es 
:fixaran amb subj ecció a Les regles següents : 

r.• 'El cost dels serveis cedits per l'Estat. 
2.• Un tant per roo ¡¡obre la qqantia que resulti 

d'aplicar -lta regla anterior per raó de les despeses 
imputables a serveis que es transferei:cin i que, te
nint consignació en el Pressupost de l'Estat, no pro
dueixin pagaments a Catalunya o els produeixin en 
quantitat inferior a l'import dels serveis. 

3·" Una suma igual at! coeficient d'augment que 
experimentin en endavant les despeses dels Pressu
postos futurs de. la !República eu els serveis corres
ponents a aqueUs que signin transferits a la Gene
ralitat ·de Catalunya. 

Per a cobrir les quanties que resultin d'aplicar les 
regles anteriors, segons el càlcul que realit2arà la 
Comissió mixta creada en l'article (uJic cle la dispo
sició transitòria d'aquest Estatut, i que es sòtmetrà 
a l'aprovació del !Consell de Ministres, l'Estat cedeix 
a la Gener ali tat : 

I. La !Contribució Territorial, !Rústica i Urbana, 
amb els recàrrecs establerts sobre ella. S'hauran 
d'abonar als .Ajuntaments les participacions que els 
corresponguin. 

I,r. L'impost sobre els drets reals, les persones 
jurídiques i les t~ansmissious de béns amb llurs re
càrrecs i amb l'obligació d'aplicar els mateixos ti
pus contributius establerts en les lleis de l'Esta.t. 

LII. El 20 per roo de propis, el ro per 100 de Pe
sos i mesures, eL IQ per roo d'aprofitaments forestals, 
el producte del cànon de superfície i l'impost sobre 
les explotacions mineres. 

LV. Una participació eu les sumes que produei
xin a Catalunya les Contribucions Industrial i d'Uti
litats, igual a la diferèn.cia entre la quantia de les 
contribucion-s amb llurs recàrrecs que signin cedits 
eu virtut de les tres regles anteriors i el cost total 
deltS se;eis que l'Estat transfereixi a la regió autò
noma, tot això referit al moment de Ja transmissió. 
Si amb una participació del 20 per Ioo no es cobrís 
l'esmentada diferència, s'abonarà la resta eu forma 
de participació en l'impost del timbre eu la propor

ció necessària. 
Cada cinc anys es proce~à per una Comissió de 

tècnics, nomenats pel Ministre ¡l'Hisenda de la !Re
pública i per la Generalitat, a la revissió de les con~ 
cessions fetes en aquest article. Tant els impostos 
cedits çom els serveis traspassats a la Generalitat 
seran calculats amb un augment o amb una rebaixa 
igual a la que uns i altres hagin eÀ"Perimeutat eu Ja 

Hisenda de la !República. La proposta d'aquesta Co
missió serà elevada a l'aprovació del Consell de Mi
n.istres. En qualsevol moment, el Ministre d'Hisen
da de Ja !República podrà fer una revissió extraordi
nària en el règim d'Hisenda del present Títol, de 
comú acord amb la Generalitat, i, si això no fos pos
sible, s'haurà de sotmetre la reforma a l'aprovació 
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de les Corts, i serà precís el vot favorable de la ma
joria absoluta del Congrés . 

ARTICLE r7. La Hisenda de la !República respec
tarà els actuals ingressos de les hisendes locals de 
Catalunya sense gravar amb noves contribucions les 
bases de tributació d'aquelles. La Generalitat podrà 
crear contribucions noves que no siguin aplicades a 
les mateixes matèries que a Cata'iunya ja tributin a 
Ja República, i podrà donar una nova ordenació als 
seus ingressos. 

Els nous tributs que establirà la Generalitat no po
dran ésser obstacle a les noves imposicions que amb 
caràcter general creï l'Estat, i, en cas d'incompati
bilitat, aquell tributs quedaran absorbits pels de 
!"Es tat amb la compensació que correspongui. En 
cap cas l'ordenació tributària · de Ja Generalitat no 
podrà destorbar la implantació i el desenrotllament 
de l'i.Ínpost sobre la renda, que serà tribut de l'Es
tat. 

La !llsenda de la Generalitat podrà continuar re
captant per delegació de la Hisenda de la iRepública, 
i amb el premi que aquesta tingui consignat en Pres
supost, les contribucions, impostos i arbitris que 
~'Estat ha de percebre a Catalunya, excepció feta 
dels !Monopolis i de les !Duanes amb llurs anexos. 
L'·Estat, amb tot, es reserva el dret de rescatar la 
recaptació dels seus tTibuts i gravàmens en el ter
ritori català i d'ordenar-la lliurement. 

La Generalitat podrà emetre !Deute interior ; però, 
ni la GeneraLitat ni les sevés corporacions locals no 
podran apeHar al crèdit estranger sense l'autorit
zació de :les Corts de la .República. Si l'Estat emet 
!Deute, el producte del qual s'hagi d'invertir total
ment o parcialment en la creació o millorame:rft de 
serveis que, quan.t a Catalunya, J1agin estat transfe
rits a Ja Generalitat, aquesta fixarà les obres i ser
veis de la mateix~ naturalesa que es proposa d e 
realitzar amb la participació que se li atorgui eu 
l'emprèstit din·tre d'un límit que no podrà excedir 
d'una part proporciona~ a la població de Cataluuy~ 
amb respecte a la població d'Espanya. 

Els drets de l',Sstat en territori català relatius a 
mines, aigües, caça i pesca, el& béns d'ús públic i 
aquells que, sense ésser d'ús com{l, P€òrtanyin priva
Livamen tl a l'Estat i estiguin destinats a algun ser
vei púb~ic o al foment de la riquesa nacional, són 
transferits a la Genera-litat, · exceptuats aquells que 
estiguin afectes a funcions, el s serveis de le.s quals 
s'hagi reservat el Govern de la !Repúblièa. Els es
mentats béns i d rets no podran. ésser alienats, g ra
vats ni destinats a fins de caràcter particular, sense 
autorització de 1"Estat. 

El règim de les concessions de mines potàssiques 
i dels possibles jaciments de petrolis, continuarà es
senL regit per les disposicions vigents, mentre l'Es
ta l no dicti nova legislació sobre aquestes matèries . 

El Tribunal d e Comptes de la !República fiscalit-

!REVISTA .DELS ·SEIRVEIS SANITAIRIS 

zarà arLUalment la gestió de la General·itat quant a la 
recaptació d'impostos que li sigui atribuïda per la 
delegació de la Hisenda de la !Repúbl.ica i a l'execu
ció de serveis per encàrrec seu, sempre que es trac- . 
ti de serveis que tinguin llur designació especial en 
els Pressupostos de 1 'Estat. 

TITOL V 

Dc la lllodificació de I' Es/.a.iut 

A.RTICJ:,E r8. Aquest &tatut podrà ésser reformat : 
a) Per .i.niciativa de la Generali tat, mitjançant r e

ferèndum ·dels Ajuntaments i aprovació del Parla
men-t de Catalunya. 

b) Per iniciativa del Govern de la !República i a 
proposta de la quarta part dels vots de les Corts . 

En un i altre cas serà preds per a l'aprovació (de
finitiva) de la llei de Reforma de l'Estatut, les dues 
terceres parts (tel vot de les ·Corts. Si l'acord de les 
Corts de la !Repúbli-ca fos rebutjat pel referèndum 
de Catalunya, caldrà, per tal que prosperi la refor
ma, la ratificació de les Corts ordinàries subsegüents 
a les que l'hagin acordat. 

DISPOSICIONS 'I)IM.NSITORIES 

ARXICr.E ÚNIC. El Govern de Ja iR.epública ·queda 
facultat, dintre dels dos mesos següents a la pro
mulgació d'aquest rBstatut, pe.r establir les normes 
a què s'han de subjectar L'inventari de béns i d rets 
i l'adaptació dels serveis que passen a la competèn
cia de la tGen.erali~at, i encarregarà l'execució de 
les esmentades normes a una Comissió mixta desig
na.da a mitges pel Consell de Ministres i pel Govern 
prov~sional de la Generalitat. Aquesta Comissió hau
rà de prendre els seus acords amb el vot de les dues 
terceres parts dels seus membres com a mínim ; e11 
cas necessari, sotmetrà les seves diferències a la re
solució del .President de les 'Corts dè la República. 

iPrevi acord amb el !Govern, la Generalitat fixarà 
la data per a l'elecció de:! primer Parlament de Ca
talun;ya, de conformitat amb el mateix procediment 
d'eleccions a Corts !Constituents . 

.Per a les eleccions a què es. refereix el paràgraf 
anterior, el territori de Catalunya es divirurà en les 
circumscripcion.s següents : Barcelona-ciutat ; Barce
lona-circumscripció, Girona, Lleida i 'Tarragona. Les 
ci rcumscripcions votara n un diputat per cada qua
ranta mil habitants, a~b el mfn,im de catorze iOipu
tats per circumscripció. 

En tant que no legis·li sobre matèries de la seva 
competèn cia, continuat·an en vigor les ll ei·s actuals· 
de l'(Bstat que es 'r efereixen a les expressades matè
ries, i correspond~à llur apl'icació a les Autoritats 
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organismes de la Generalitat, amb Les facultats que 
actualment són assignades als de l'E&tat. 

Per tant : 

Mano a tots els ciutadans que coadjuvin al con~ 
pliment d'aquesta lléi, a~~í com a tots els Tribunals 
i Autoritats que la facin complir. 

San Sebastian, a rs de setembre de 1932. 

NICETO .ALCAL!Í-ZAMORA I 'fORRES 

El President del Consell de Ministres, 
Mmmel Azaña 

(Versió feta sobre el text publicat a la Gaúta de Ma

dr-id de 21 de setembre de 1932.) 

--o-

BULLETÍ OFICIAL 
DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

PtRESDDEiNOIA 

Sia notori a tots els ciutadans de Catalunya, que 
el Padament ha sancionat la següent 

LLEI 

Estatut interior de Catalunya 

El pobl·e de Catalunya, en recobrar la seva perso
nalitat política i' constituir-se en poder autònom, es
tableix, per la potestat del seu Parlament, la se-
g üent tLle i fonamental : • 

T1TOL I 

/DISPOSICIONS GllNiòRALS 

Art. 1.r El poder a Catalunya emana del poble, 
que l'exerceix per mitjà dels organismes de la Ge
ner~litat. 

Art. 2.n tLa capital de Catalunya és Barcelona. 
Art. 3.r La llengua pròpia de Catalunya és la ca

talana. 
Art. 4.t La bandera de CatalniiiJa és 1§1 tradicio

nal de quatre barres vermelles en fons groc. 
Art. s :è Les lleis no tindran efecte retroactiu, sinó 

en casos excepcionals s i ho dispos·a el Parlament 
per la volun ta.t expressa de les dues ter<:eres parts 
dels !Diputats possessionats del càrrec . 

Art. 6.è Les lleis només podran ésser derogades 
per altres lleis, 
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Art. 7.è Tindran la condició política de catalans : 
Primer.-Aquells que ho siguip. per naturalesa i no 

hagin adquirit veïnatge administratiu fora de Cata
lunya. 

Segon.-Tots aquells que, essent espanyols, hagin 
adquirit veïnatge administratiu a Catalunya. La con
d ició política de català nó determina l'aplicació del 
!Dret civil vigent a Catalunya, per a la qual hom 
s'ajustarà al que disposin les lleis que regulin aques
ta matèria. 

'La dona, pel fet'del matrimoni amb un català, pot 
adquirir immediatament la condició política del ma
r.it . 

TíTOL li 

.PRINCIPIS SOCIALS 

Art. 8.è tLa familia resta sota la salvaguarda de 
la Generalitat. 

El matrimoni es fonamenta en· la igualtat de drets 
dels cònjuges. 

Les lleis civils determinaran els drets i els deures 
que corresponen als fills . <Estarbliran, així mateix, les 
normes per a la investigació de la paternitat i la 
iguaitat dels fills ~ascuts din:tre i fora del matri
moni. 

Art . g.è L'exercici del dret de propietat s'ha d'ins
pirar en l'interès social. L a Generalitat l'empara i 
aferma en allò que -servei.'Ci aquesta finalitat i . amb 
aquesta orientació seran aplicades les facultats que 
l'Estatut atorga a Catalunya. Tota la riquesa del 
país està s ubordinada als interessos de l'economia 
general. 

El Parlament podrà intervenir, mitjançant lleis, 
en L'explotació i coordinació d'indústries i empreses 
privades, sempre que ho exigeixi la r acionalització 
de la producció i els in teressos col-lectius de l'econo
mia catalana. 

Art. ro. Tots els béns, mobles i immobles i ob
jectes de tota mena, 'que tinguin valor històric, ar
tístic o científic, podran ésser declarats d'interès 
públics. La Generalitat or-denarà les normes per a 
llur com;ervació en coordinació amb les que regei
xen el patrimoni cultura·! de 1 "Estat. 

Art. n. L'ensenyament primari serà obligatori, 
gratuït i cataLà per ·la llengua i pel seu esperit . S'ins
piraxà en' els i-deals -de treball , llibertat, justícia so
cial i soli-daritat humana, i es desenrotllarà mitjan
çant institucions educatives relacionades entre elles 
pel sistema de l'escola unificada. En tots els graus 
serà laic. 

La Generalitat facilitarà l 'accés a tot. els grans de 
l'ensenya-ment als escolars més aptes mancats de 
mitjans econòmics. 

La llibertat de càtedra queda reconeguda i garan
tiqa. 
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La Generalitat salvaguardarà l'existència i: l'obra 
de les institucions i fundacions privades de cultura 
:¡ue, atenint-se a les normes legals, contribueixin al 
progrés dels estudis i a la formació espiritual del 
poble català. 

Art. 12. El treball, en qualsevol de les seves for
mes, és un deure social.. La Generalitat el trotegirà 
dintre els límits de la seva competència. 

La Generalitat organitzarà la instrucció professio
nal i social, fomentarà l'estalvi popular i propulsarà 
el cooperativisme i mutualisme. !Dedicarà una aten
ció preferent a tot el que pugui contribuir al millo
rament social i econòmic dels treballadors. 

Art. 13. ~ls treballadors i funcionaris podran dis
posar del temps· necessari per a compl•ir els deures 
polítics i exercir els càrrecs· d'elecció popular, sense 
minva de llurs retribucions quan el càrrec obtingut 
no en tingui d'assignada. 

L'accés als càrrecs públics no tindrà altres limi
tacions que les que assenyalin les lleis. 

Art. 14· [¡'assistència social és un deure de la 
Generalitat. La Generahtat ordenarà 'l'assistència a · 
la maternitat, als infa,nts, als vells, als malalts i a'ls 
invàlids, tot cooperant al règim social d'asseguran
ces per tal que els treballadors tinguin previste~ eco
nòmicament les contingències adverses de la vida. 

Les in5titucions d'assistència de caràcter privat 
seràn intervingudes per la Generalitat. 

Art. 15. Queda totalment prohibida la usura. 
Art. r6. El Govern de ~a Generalitat garantirà, 

en tot el que siguj de -¡a seva competència, l'efecti
vitat del compliment de les lleis laiques i socials d e 
la !República. 

La Generalitat no té religió oficial. 

TíTOL III 

Art. r¡ . La Generalitat és l'organisme jurídic de 
l'autonomia de Catalunya. · 

La componen ei /Parlament, el President i el Con
sell Executiu o •Govern . 

Capítol I · 

PARLAMENT 

Art. r8. La potestat de fer les lleis i derogar-les 
correspon al Parlament, constituït pels !Diputats ele
gits pel poble per mitjà de sufragi universal, direc
te, igual i secret. 

L'elecció serà feta per llistes i per àmplies cir
cumscripcions. 

Art. rg. Seran elegibles per al càrrec. de Diputat 
els ciutadans maj_ors de vint-i-tres an'Ys, sense dis
tinció de. sexe ni d'estat civH, que, tenint la cons!i-

!REVISTA OOLS SEIR. VElS SANll'AJRIS 

c1o política ' de catalan5, reuneixip, les qualitats que 
a Llei Electoral· determinarà. 

Arl. 20. [¡a Llei regularà l'exercici del sufragi 
sobre la base de la igualtat entre els sexes i deter
minarà les incapacitats i incompatibilitats per a és
ser íDiputat. 

Art. 2 1. !Els [)>iputats són inviolables per raó dels 
. vots i de les opinions que emetin en l'exercici del 

càrrec. 
Art. 22. El5 !Diputats solament podran ésser de

tinguts en cas de delits flagrant . 
La detenció serà notificada tot seguit al Parlamen.t 

o, si s'escau, a la !Diputació !Permanent. 
Si algun Jutge o Tribu!lfll estima que ha de pro

cessar un iD·iputat, ho posarà a coneixement del Par
lament expr~ssant els motius que justifiquin la dita 
resolució. 

Transcorreguts seixanta dies, comptats· des de la 
data en què el !Parlament ·hagi acusat recepció del 
suplicatori corresponent, sense '· prendre acord re¡;~ 
pecte a ell, e dit suplicatori es considerarà denegat. 

La detenció o procesament .d'un !Diputat restarà 
sense efecte quan ho acordi e Parlament, si es troba 
reunit, o la iD•iputació 'Perm.anent, si el Parlament 
està dissolt o suspeses .les seves sessions. . 

E l /Parlament, o la [)ioputació !Permanent si s'escau, 
podrà acordar que e~ Jutge suspengui el procediment 
fins a l'expiració del mandat parlamentari del IDi
putat objecte de l'acció judicia'l. 

'Els acords de la iD'Ïputació Permanent es conside
raran revocats si, uno cop reun1J el Parlamènt, aquest 
no els ratifica expressament en una de 1es seves vint 
pri-meres sessions. 

Art. 23. Els ·!Diputats representen tot el poble. 
Art. 24. El mandat parlamentari durarà ci,nc anys , 

a comptar de Ja data de celebració de les eleccions. 
Art. 25. 'Els [)>iputats seran reelegibles indefini

dament i retribuïts tal com fixi el !Reglament de !Rè
gim Interior del P arlam ent . 

.Art. 26. E1 .Parlament català establirà el procedi
ment per a resoldre la validesa de les eleccions dels 
!Diputats i per declarar llurs in~apacitats i incompa
ti bili tats. 

Art. 27. El/Parlament es reunirà en el seu Palau, 
sense necessitat de co.nvocatòria, el primer dia hàbil 
del mesos de març i octubre de cada any, i sempre 
que sigui convocat pel President de la Generalitat 
o pel del Parlament. Aquest tindrà, a més, l'obliga
ció de r·eunir-lo quan 1ho acordi la majoria de 'la [}i
put,ació !Permanent o bé ho demani la tercera part 
dels IDiputats possessionats del càrrec, si falten més 
de quinze dies per a celebrar sessió ordinària. 

'Les reunions . ordinàt:ies del Parlament duraran, 
almenys, dos mesos cada una. 
En casos excepcionals el Parlament, per iniciativa 
del seu President,. podrà reu~~r-se actuar en al tr~s 
indrets d e Catal'UIL¡'a, 
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Art. 28. Les resolucions del :Parlament seran pre
ses per majoria de vots, però per a .votar les lleis 
serà necessari el quòrum d e la meitat més un dels 
!Diputats que componguin el Parlament, .llevat en els 
casos en què aquest .E statut Interior n'exigeixi un 
nombre més gran. 

Art. 29. , El !President de la Generalitat i els Con-· 
sellers tenen veu al !Parlament encara que no siguin 
!Diputats. 

IA.rt. 30. El Parlament podrà significar, per mitjà 
de proposicions de desconfiança, la seva discont:or
mitat amb l'actuació del Govern o d e qualsevol dels 
Consellers. 

Aquestes proposicions no seran admeses a tràmit 
si no es presenten signades per cinc [)~putats, i no 
podran ésser discutides i votades :fins després de pas
sats tres dies de la presentac ió al iPresident del Par
lament . .Les proposicions esmentades no tindran cap 
efecte si no són aprovades per la .majoria dels [)ipu
.tats possessionats del càrrec. 

Art. 31. iLa condició de Diputat :fineix per les cau
ses indicades en l 'art. 33 d'aquest Estatut Interior, 
per la pèrdua de la capacita t per a ésser-ho i per 
renúnCia. 

Art. 32. ·Tots els catalans, ja ho siguin per natu
ralesa o per haver adquirit veïnatge administratiu 
de colllformitat amb 'art. 7.è, podran exercir el dret 
de petició als Poders púb1ics i a les Autoritats de 
Catalunya. .Aquest dret de petició no podrà ésser 
exercit per cap classe de força · armada, ni indivi
dualment ni coHectivament. 

Art. 33· iEl Parlament finirà : 
Primer.-!Per l'expiració del termini legal. 
Segon.-Abans, si ho acorda el propi Parlament 

pel vot de la majoria absoluta dels !Diputats en exer
cici del càrrec i en sessió especialment convocada a 
aquest objecte. 

Tercer.-!Per referèndum popular d'acord amb l'ar
ticle següent. El President de la Generalitat convo
carà eleccions generals tres mesos abans de l'expi
ració del termini legal de duració del Parlament. 

En els dos últims casos, el !President de la Gene
ralitat convocarà eleccions legislatives dintre dels 
vuit di~s segiients a aquell en què hagi estat decla
rat dissolt el Parlament, per a una data que no sigui 
més llunyana del seixantè dia següent. 

El Parlament dissolt es reunirà amb ple dret i 
recobrarà la seva potestat com a :Poder Legislatiu 
si el President de la Generalitat no convoca noves 
eleccions en el termini que :fixa el present Estatut 

interior. 
Art. 34· tPer a ésser sotmesa a referèndum la pro

posta de dissolució del Parlament català, haurà de 
fer-la el :President de ·la Generalitat o el 20 per roo 
dels electors inscrits, en votació pública. Consultat 
el cos electoral, el referèndum serà ferm si la pro
posta és aprovada per la majoria dels electors que 

SI 

hagin pres part en la votació i si aquesta majoria 
arriba al 40 per roo del nombre d'electors inscrits. 

No es podrà fer ús d'aquest dret més d'una vega
da durant la vida legal del Parlament. 

El !President d e la Generalitat quedarà dimitit, 
si el referèndum ha estat demanat per ell i la seva 
proposta és refusada. Si la proposta és aprovada en 
la forma abans dita, el il?arlament quedarà. dissolt. 
En ·aquest cas el 'President haurà de convocar noves 
eleccions que hauran de tenir efecte dintre els sei
xanta dies següents. 

iEl Parlament no po<kà presentar cap proposició 
de desconfiança envers el President o el Consell Exe
cutiu des del moment que sigui feta pública la ini
ciativa de1 il?resident o sigui tramitada la proposta 
d'anar el referèndum fins que s 'hagi efectuat la vo
tació. 

Una llei complentària de l'Estatut regularà el pro
cediment per a formular la iniciativa i l'exercici dels 
drets de referèndum. 

•En cas que la petició del referèndum hagués ob
tingut més del 40 per roo de vots dels electors ins
crits, s'entendrà que aquesta petició .equival ja a l'a
provació de l'acord de dissolució del iPar.Jament, sen
se necessitat de nova votació . 

Art. 35· Les lleis aprovades pel Parlament bau
ran d'ésser promulgades i publicades en el termini 
de trenta dies. 

IA.rt. 36. Les lleis i els preceptes reglamentaris de 
caràcter genera¡ a !Catalunya obligaran dintre el seu 
territori al cap de vi.tit dies de llnr publicació, si no 
disposen el contrari. 

S'.entendrà feta llur publicació el dia que acabi, 
la inserció de la llei al Bu.tlletí Oficial. de la Genera

litat. 
Art. 37· El Parlament nomenarà, immediatament 

de constituït, una !Diputació d e quinze !Diputats i 
quinze suplents, integrada per represent~ts de les 
diverses fraccions que el formin, en proporció al 
nombre de cada una d'elles. El President d'aquesta 
!Diputació serà el d el !Parlament. Aquesta [)iputació, 
quan el Parlament no estigui reunit o, quan estigui 
dissolt, :fins a la constitució del nou Parlament, en
tendrà: 

Primer .-!De tot el que es referei.." a la inviolabi
litat i a la i=unitat parlamentària. 

Segon.-lDe convocar el Parlament, per acord de 
la majoria absoluta dels qui integrin la diputació 

Permanent. 
Tercer.-lDe reso1dre respecte a les atribucions que 

els. artS . 45· 56, 71 i 74 li Confereixen. 
Qnart.---IDe les altres matèries que li atribueix el 

Reglament Interior del :Parlament. 
Art. 38. Els acords de la tDiputació Permanent es 

consideraran revocats si el !Parlament no els ratifica 
d'una manera expressa en una de les vint -sessions 

immediates. 
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Capítol II 

PRESIDENT DB LA GllNBRALI'l',\ T 

Art. 39· E President de la Generalitat és elegit 
pel •Parlament. S i en Ja primera votació no té ma
joria absol uta dels vots dels D iputats possessionats 
del càrrec, es procedirà a nova elecció i serà elegit 
el que obtindrà la majoria de vots dels !Diputats que 
prenguin part a la votació. Si cap candidat no r eu
neix aquesta majoria, esprocedirà a nova elecció, li
mi tada als dos que n 'hagin reuni t més en l'anterior, 
i quedarà elegit el que obting ui major nombre d e 
vots . 

E l President cessarà normalmen t quan quedarà 
constituït un nou •Parlament, d avant del qual r esig
narà les seves funcions. 

.Ar t . 40. !El President nomena i separa lliurement 
els Consellers que constitueixen el Govern. 

Art . 4r. E l iPresi.dent estableix les directives ge
nerals de la política d el Govern. i dirigeix la seva ac
tuació. Es responsable davant d el Parlament, i en 
cas de mancar -li Ja confiança haurà d e dimitir. 

Art. 42. iLa Llei d eterminarà els honors i la do- . 
lació del P resident. 

Art. 43 . iN o seran elegib1es per al càrrec de Pre
sident els eclesiàstics ni els ministres de cap confes
sió relig iosa, ni els religiosos professos, ni els mili
tars en servei actiu. 

Art . 44 · El !President dimissionru;i haurà de con
tin uar en l'exercici del càrrec fins que el seu suc
cessor n'·hagi pres possessió. Si per qualsevol causa 
no pogués continuar,-la Presidència de la Generalitat 
serà exercida interinament pel Presi.denrt; del Parla
men t, i el Vice..,Presioden t primer el substituirà en Ja 
Presidència d'aquest. 

'El President interí coJJ.ovocarà el Par.lament dintre 
el t ermini màxim de vuit odies per a elecció d el nou 
President. 

Ar t . 45 . E l President de la G eneraLitat pot dele
gar en un Conseller temporalment, però no parcial
ment, les seves funcions executives o d e govern. 

La delegació haurà d'ésser comunicada al iParla
ment o, quan aquest estigui tancat, a la IDiputació 
Permanent. 

Art. 46. Corresponen al .President fins en cas d e 
delegació : 

Primer .-Les funcions de representació i Ja fa cul• 
t at de reprendre en to t moment la delegació feta. 

Segon.--<El nomenament i la separació dels Con
sellers . També podrà nomenar Consellers sense !De
partament. 

Tercer.- La designació d els ID~rectors Generals i 
els nomenaments per altres càrrecs polítics de Go
vern, a proposta del Consell E xecutiu. 

Quart.-iL'autorització d e la lectnra del s Projectes 
d e Llei que el Govern presentarà al Parlament. 

I 

REVISTA IDELS SEIRVJ!IS SANITAJRIS 

I 
Cinquè .-.La promulgació d e les Lleis . ¡ 
Sisè.- La facultat de presidir el Consell Executiu 

sense prendre part en Jes seves votacions . 
.Art. 47· !Delegades pel P resident d e la Generali-, 

tat les funcions executives o d e govern, el Conseller 
Primer tindrà directament la representació d el Con
sell Executiu davant del Pa rlament. Els vots de con
fiança o d e cens ura no afectaran personalment al 
Pres·ident si no són formulats d'una manera ex
pressa. 

Art. 48 . E n el cas que el President no deleg ui 
les funcions executives, estarà subjecte al mateix 
procediment que els altres membres del consell Exe
cntiu pel que toca a la forma de fer efectiva la res
ponsabilitat i a la compareixença davant del Pa rlo
ment. 

.Art. 49 .- El Conseller Primer, reservada la facul
tat que l'apartat 6.è de l'art . 46 concedeix al Presi
dent de la Generali ta t , presideix i r euneix el Consell 
Executiu. 

E11 . el cas previst en el paràgraf r.r de l'art. 44, 
exercirà Ja P residència el Conseller Primer. 

Capí tol III 

C ONSELL E xF..CtJtru 

.Art . so. El Consell Executiu o Govern es compon 
d el President de là Generalita t i dels Consellers. 

Art. sr. iEl 'Govern fixarà la denominació i les 
atribucions dels ID:ep; rtaments. 

A.rt . 52. Els Consellers tindran els honors i la 
dotació que el !Parlament dete.rminarà. 

!Durant l'exercici de llurs funcions no podran in
tervenir directament ni indirectament en la direcció 
o gestió de cap empresa o associació privada d e fins 
lncratius a Catalunya, que estigui en relacions amb 
Ja Generalitat. 

Una :Llei especial determinaorà els casos d'incom
patibilitat compresos en aquest article . 

Art . 53· El Govern haurà de dimitir sempre que 
el P arlament li negui la seva confiança, en la forma 
que determina l'art. 30 d'aquest Estatut Interior . 
Aquest precepte serà també aplicable als Consellers 
individual•ment. 

Art. 54· Els IDecrets i [Reglaments emanats del 
Consell Executiu seran signats pel President i el 
Conseller o Consellers corresponents, i si aquell ha
gués delegat les seves funcions executives, els sig
narà el .Conseller !Primer per delegació. 

Art. 55· Els !Consellers hauran de sotmetre a la 
d eliberació i decisió del Consell tots els Projectes 
de Llei que hagin de present¡¡.r-se al •Parlament, aur1 
com també tots aquells decrets i disposicions que 
per excedir de les atribucions privatives d'nu iDe
pa.rtamen t o per llur importàRciR siguin per Ja Llei 
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reservades al Con5ell. Als Consellers correspon l'alta 
direcció i representació dels serveis públics assig
nats als diferents Departaments. 

Art. 56. El President, quan no estigui reunit el 
Parlament, a proposta i per acord unànim (lp; Go
vern i amb l'aprovació de les dues terceres p3.rts de. 
la !Diputació Permanent, podrà, en casos excepcio
nals que requereixin una decisió urgent, establir per 
decret sobre matèries la regulació de les quals cor
respongui al .Parlament. 

.Aquestes disposicions tindran caràcter provisional 
i llur vigència estarà limitada en la ·forma establerta 
a l'art. 38 d'aquest Estatut pels acords de la ID~pu
tació Permanent. 

Tfl'OL IV 

iRÉGIM LOCAL 

Art. 57· Els .Municipis de •Catalunya seran autò
noms . 

Art . 58. Per a l'organització i funciGnament dels 
diferents serveis de la Generalitat, el territori de 
Catalunya podrà ·ésser dividit en les demarcacions 
que la Llei deter.mini. 

Art. 59· iEls Ajuntaments, ·fora dels que es cons
titueixen en Consell obert, seran elegits per sufragi 
universal, igual, directe i secret, en la forma que la 
Llei determinarà. 

La primera autoritat municipal serà nomenada per 
elecció directa del poble o per l'Ajuntament, d'acord 
amb el que determinarà la Llei Municipal. 

Art. 6o. La Llei determinarà les normes per les 
quals hauran de regit-se els Municipis segons les 
respectives població, importància i situació, i regu
\arà les condicions del règim de carta municipal. 

Art. 6r. lLa Llei determinarà · ds mitjans econò
mics dels 'Municipis, en. quantia suficient per a aten
dre els serveis de llur competència, tot procurant 
d'arribar a la supressió dels impostos indirectes que 
g ra ven els articles alimentaris .. 

Els Municipis tenen el dret de posseir i adquirir 
béns, · el de tenir explotaciollS econòmiques i , indus
trials, i el d'administrar llur Presupost. 

T!TOL V 

FUNCIÓ JUDTCIAf, 

Art. 62. La ·justícia és administrada a Catalunya 
pels Jutges i els Tribunal nomenats d'acord amb 
l'art. u de l'Estatut Exterior. 

El s Jutges i els Tribn.nals són independents ell 
1 'exercici de llur funció. No tenen altre fi que la jus
tícia. Només estall sotmesos a la Llei. 

Art. 63. Una Llei fixarà les demar·cacions terri
torials de Tribunals i Jutjats. 

Art. 64. La generalitat, en allò que d'ella depen
gui, garanteix, al s econòmicament necessitats, la gra
tuïtat total o parcial de la justícia. 

tA.rt. 65. El President d·el Tribunal de Cassació 
de Catalunya serà designat per elecció. 

Una Llei ·complementària regularà el procediment 
i les condicions de l'elecció de l President d'aquest 
Tribunal i la forma d e procedir a l nomenament del s 
$eus Magistrats i dels altres funcionaris judicials . 

Art. 66. El Presi<lent del Tribunal de Cassació 
de Catalunya, ultra les facultats que li atribueix la 
Llei, tindrà la de proposar al Consell Executiu, d'a
cord amb la Sala de Govern, els ascensos i trasllats 
de Jutges i .Magistrats, d e conformitat amb les dis
posiCions legals-; , 

Art. 67. La Llei esta-blirà recursos contra la ille
galitat dels actes o disposicions emanades de l'Ad
ministració en l'exercici de la seva - potestat regla
mentària i contra els seus acte discrecionals cons
titutius d'excés o desviació de poder. 

Art. 68. Tothom té dret, en els casos i formes de
terminats .per la Llei, a ésser indemnizat _del s per
judicis que li siguin causafs per errors judicials o 
delictes comesos pels funcionaris judicials nomenats 
lliurement per la Genemlitat. 

En aquest cas, la Generalitat serà subsidiàriament 
responsable de la indemnització. 

.Art. 6g. Els Jutges i 1\II.agistnils llO podran ésser 
jubilats, separats n.i sospesos en llurs fullcions, ni 
traslladats del lloc que ocupin, silló de conformitat 
amb les Lleis. 

Ttl'OL VJ: 

<FINANCES 

Art. 70 . iEl Consell Executiu de la Generalitat sot
metrà cada au.y al i'arlament de Catalunya, abans 
del r.r de novembre, un. iPressupost on constarà l'e
llumeració conj unta i gJobal de les despeses i dels 
ingressos necessaris per a cobrir-les, durant l'exer
cici econòmic. 

El .Pressupost haurà d'estar aprovat abans de dia 
r.r de gener de cada any . Si el Par.lament, per causa 
justificada, no pot aprovar-lo abans de l'esmentada 

·data, continuarà regint el de l'any anterior, mitjan
çant pròrrogues trimestral s aprovades pel Parla
ment, que no podran excedir de quatre. 

Art. 71. Hi haur~ un sol Pressupost de Ja Gene
ralitat, on caldrà incloure totes les despeses i tots 
els ingressos. No es podrà fer ús, llevat en els ca
sos d'excepció esmentats en el paràgraf següent, dels 
Pressupostos extraordinaris ni crear comptabilitats 
ni caixes especials, exceptuant les d'amortització, 
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que podran ésser creades en les condicions que la 
Llei determinarà. Aquesta prohibició no serà obs
tacle a la constitució i funcionament d'organismes 
autònoms creats pel !Parlament en les condicions 
que aquest determini . 

Unicament podran ésser autoritzats els P ressupos
tos e:xi:raordinaris, quan els motivin r aons de neces
sitat justificada, per la majoria absoluta del Par·la
ment, i, estant suspeses les sessions, en cas d'ur
gència, per un acord del Consell Executiu aprovat 

per la majoria absoluta de la !Diputación :Permanent ' 
del Parlament, requerida a aquest objecte. !De l'es
mentat acord, caLdrà donar -ne compte al Parlament, 
tan aviat com aquest es reunêixi. 

.Art. 72. ~s normes legals d'aplicació dels Pres
supostos regiran solament mentre estigui en vigor 
el IPressupost al qual es refereixin, o una de les se

ves pròrrogues. 

El Pressupost serà executiu un cop votat pel Par
lament, i entrarà en vigor sense altra formalitat. 

Art. 73· No podrà ésser autoritzada la lectura 
d'esmenes al !Projecte de Pressupost presentat pel 
Consell ~xecutiu que r epresentin augments en les 
despeses previstes, si no van sign·ades per vint ID•i

putats i no s'hi consigna la manera de cobrir l'aug
ment proposat, previ d ictamen favora:ble de la . Co
missió de !Finances. !Per a J'aprovació d'aquestes es
menes caldrà la majoria absoluta de vots de !Dipu
tats possessionats del càrrec. 

Art. 74· Els crèdits sals podran ésser esmerçats 
per als fins de la partida que .assenyali el Pressupost 
dins el límit de la quantitat consignada; no seran 
permeses transferències ni ampliacions sense auto

-rització del Parlament . 

El Consell Executiu podrà, tanmateix, estant tan
cat el Parlament i amb l'aprovació de la majoria ab
soluta de la IDiputació Permanent fer ampliacions o 
transferències de crèdit en cas d'exigir~ho la con

servació de l'ordre, calamitats públiques o una ne
cessitat financiera urgent d'una altra naturalesa. Tan 
aviat com el :Parlament es reuneixi, el Consell Exe
cutiu haurà de donar-li compte dels acords presos. 

Art. 75 · Les Corporacions públiques de Catalunya 
estaran obligades a tenir aprovats els P ressupostos 
abans del dia r.r de gener de cada any . Les pròrro
g ues d'aquests Pressupostos no pcdran mai excedir, 
en conjunt, d'un any de durada. 

.La Llei regularà les normes i garanties neces sà
ries per a la for mulació i aprovació de Pressupostos 
extraordinari s i per a l'emissió d~mprèstits per part 
de les Corporacions públiques. 

Art. 76. •La Hisenda de la Generalitat es nodrirà 
de tots els ingressos que li pertanyin privativament 
i dels altres que li corresponen també directament o 
indirectament segons les normes de relació amb la 
Hi~enda de l'Estat, a con seqii ència òel r ègim que, 

REVÍS1'A íDELS SBRVELS SANITAlRíS 

per aquests e fectes, serà aplicat a cada exercici eco
nòmic. 

Art. 77· No podrà ésser r ecaptat cap impo~t ni 
contribució que no <hagi estat aprovat pel iParlament 
o per les Corporacions legalment autoritzades per a 
votar-los ni ésser exigida exacció no consignaòa prè
viament en Pressupost. !No podrà ésser concedida 
cap exempció ni reducció d'impostos si una Llei no 
l'autoritza. 

!Art. 78 . tEl Consell Executiu no podrà alienar ni 
gravar els béns immobles patrimoni als de la Gene
ralitat sense autorització atorgada per una Llei. 
Aquesta mateixa Llei establirà les condicions gene
rals de la venda o cessió corresponent. 

Art. 79· L'emissió d'emprèstits haurà d'ésser au
toritzada per una .Llei, la qual precissarà les condi
cions generals de l'emissió. 

Tota operació feta amb infracció de l'anterior pre
cepte serà nuUa i n'O obligarà la Hisenda de la Ge
neralitat per ca p concepte. 

Art. So.· Els crèdits n ecessaris per a satisfer el pa
gament d 'inte ressos i capitals s'entendran sempre 
inclosos en l'esta t de despeses del Pressupost i no 

podfan ésser objecte de discussió mentre s 'ajustin 
estrict:ament a les Lleis que autoritzaven l'emissió. 

Art. Sr. L'ordenació formal d e la Hisenda de la 
Generalitat, tant en els ingressos com en les despe
ses, estarà regulada per una Llei d'Administració i 
Comptabilitat. 

La mateha •Llei regularà el funcionament d'un 
Tribunal de !Comptes constituït amb independència 
del 'Consell Executiu, i estatuirà les garanties, nor
mes i procediments p er a assegurar la rendició dels 

comptes, .la qual serà sotmesa . a l'aprovació ~el ,Par
lament. 

TITOL VII 

REFORMA DE r/ESTATU1' INT&RIOR 

' 
Art. 82. El presen t Estatut Interior podrà ésser 

reformat per iniciativa : 
a) IDel President de la Generalitat. 
b) De la cinquena part dels D iputats del Parla

ment. 
tEn tot cas hom determinarà a les propostes l'arti

cle o els articles que h agin d'éseer suprimits, modi
ficats i ad-dicionats, i aquelles seran trami·tades com 
un Projecte de Llei. 

Per la declaració de la necessitat de la reforma i 
per la seva aprovació, caldrà el vot favorable de les 
dues terceres parts del nombre dels IDi.putats posses
sionats del. càrrec. 

Les reformes d'aqu-est Estatut Interior determina· 
des per altres reformes de l'Estatut o de la Constir 
tudó de la !República seran aprovades pels tràmits 
d'un Projecte òe I,lei ordinari . 
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ARTIC!,E ADDICIONAl, 

Art. 83. l'er a l'aprovació d'una proposta de re· 
forma, en el cas a de l'article 18 de l'Estatut del 15 

de setembre del 1932; caldrà el vot favorable de les 
dues terceres par ts dels !Diputats que formin el Pa~
lament català.· 

A Rl'ICI,ll 1'RANSI'l'ORI 

!Durant l'any present, com a cas excepcional, en 
atenció, al traspàs de serveis de l'iEstat a Ja ~nera
litat, podrà ajornar-se Ja presentació del Presupost 
fins al 1. r de d esembre. 

!DISPOSICIÓ ~'INA!, 

Aquest Estatut Interior entrarà en vigor el dia de 
ia seva publicació al B11Uletí Ofi cial de la Genera

l i/.at. 

Per tant : 
Mano a tots els ciutadans de Catalunya que coope

rin al compliment d 'aquesta Llei i a tots els Tribu
nals i A. u tori tats que Ja facin complir. 

Barcelona, 26 de maig del 1933. 

-" FiRANCESC MAClA 
El Conseller !Delegat, 

CARI.ES Pr r SuNYER 

-o--

IDOORET 

ID'acord amb el que preveu l'art. 25 del IDecret del 
Govern de la !República del 21 de novembre del 1932; 

de conformitat amb el que ha estat acordat per Ja 
Comissió Mixta per a Ja implantació de l 'Estatut de 
Catalunya, i d'acord amb el meu Consell, 

Decreto: 
Article únic. Es posat en vigor l'acord de Ja Co

missió Mixta per a la implantació de lii:Estatut de 
Catalunya, relatiu al traspàs de funcion·s i serveis de 
Sanitat interior, transcrit com anex d'aquest !Decret. 

Barcelon'a, 24 d e maig del 1933, 

CARI.ES PI I SUNYER 

El Conseller !Delegat, 

FIRA!NCESC MAC:IA 

Anex a què es refereix el precedent Decret 

El sotasignat, !Rafael Closes i Cendre, Lletrat, Se
cretari de Ja Comissió T.1ixta creada per !Decret de la 
Presidència del Consell de Ministres, del 21 de no
vembre 'del 1932, per a la formació de l'inventari dels 
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béns i drets de l'Estat que són cedits a la regió au
tònQma de Catalunya i l'adaptació de serveis que 
passen a la Generalitat, 

Certifico : Que en sessió del 28 d'abril passat, l'es
mentada Comissió acordà el següent : 

Vist l'extrem d de l'art. 12 de l'Estatut de Cata
lunya en relació amb el núm. s .è de l'art S·" del ma
teix referents a funcions de sanitat interior, i, en
cara, el contingut de l'art. I'3 del susdit Estatut, i 
atesa la circumstància que a judici de la Comissió 
Mixta de traspàs la Generalitat ja té establerts els 
organismes necessaris perquè pugui prendre al seu 
càrrec, tan bon punt com s'apliqui aquest acord, la 
realitzaèió dels serveis de sanitat interior, s'acorda: 

Art. ¡,r Són traspassats a la Generalitat de Cata
lunya les funcions i serveis que respecte a sanitat 
interior són avui encomanats a la ID1recció general 
de Sanitat del Ministeri de •la Governa ció i restants 
departaments i oficines ministerials i autoritats i 
funcionaris delegats de l'Administració Central que 
actuïn en el territori de Catalunya (llevat Ja facul
tat que té !'!Estat de fixar les bases mínimes de la 
legislació sanitària interior), en allò que afecti les 
següents matèries, sense perjudici de l'acció de l'Es
tat eu aquells casos que transcendeixin a interessos 
extraregionals : 

A) !Defensa sanitària ordinària contra les malal
ties transmissibles. 

B) LPolicía sanitària dels mitjans de comunicació 
que no traspassin en llur normal funcionament els 
límits de la regió autònoma. 

C) A.Jbastament d'aigües potables. 
D) Eliminació i tractament d'excretes aigües 

residuals i escombraries . 
E) Higiene de l'habitació. 
F) Higiene de l'alimentació, mercats, escorxa

dors i restants centres i institucions relacionats amb 
les subsistències. 

G) La vigilància i inspecció de les mercaderies 
productes alimentosos elaborats a la regió autò

noma. 
H) Higiene de les vies públiques, de locals pú-

blics i de reunió, espectacles, etc. 
1) Higiene escolar , i inspecció mèdico-escolar. 
]) Higiene prenatal i infantil. 
J() Lluita antituberculosa. 
L) Lluita anticancerosa. 
M) Lluita contra el tracoma i altres causes de ce-

guera . 
N) LLuita antivenèria. 
O) Lluita contra el paludisme. 
P) Higiene rural. 
Q) Assistència psiquiàtrica i higiene mental. 
R) Organització i règim de les professions rela

cionades amb Ja sanitat i assi tència mèdica, o sigui, 
sanitaris, metges, farmacèutics, veterinaris, practi
cants, llevadores, infermeres, etc, 

( 
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S) Organització sanitària munici.pal, comarcal 
regional. 

T) Sanitat veter inària. 
U) !Règim mèdica-sani ta ri de les aig ües medici

nal. 
Art. 2 .n Els serveis que es traspassen es por ta

ran a terme pels fllllcionaris amb qUè compta la Ge
neralitat de .Catalunya i per aquells altres que ac
tualment, com a depenents de !'·Estat, tenen cura 
de Jes respectives matèries ; a aquest fi, dintre el 
termini de trenta dies a comptar de la publicació 
d'aquest acord a la Gaceta, la Comissió ~Mixta deter
minarà els funcionari s corresponents de l'Estat que 
hagin de passar a la Generalita t, d'acord amb les 
normes establer tes per aquesta Comissió en el seu 
acord publicat a la Gaceta del 2 d 'abril d el 1933· 

Art . 3.r En qualitat de proposta al Govern, se
gons eJ. final de l'art. 17 del iDecret de normes de la 
Comissió llVJixta del 21 de novembre del 1932, es ma
nifestarà a aquell la necessitat d'establir Ulla funció 
d'enllàç entre la !Direcció general de Sanitat i els 
serveis sanitaris de la regió autònoma mit jançant un 
funcionari de l'Estat, el qual, com a director imme
diat dels interessos d'aquest i coordinador dels seus 
serveis amb els de la regió autònoma, serveixi de 
nexe d'mcificació, correspoooència i auxili mutu per 
a contr.ibuir a la més ràpida i eficaç relació de les 
autorita ts sanitàries de la Generalitat de Catalunya 
i de l'E tat ;a aquest fi, les representacions d'aquest 
i d'aquella adoptaran les mesures que escaiguin per 
a collaborar, tant en e ls aspectes de personal i ma
terial com econòmic, a la lluita contra les situacions 
anormals contra les malalties transmissibles que, 
existents en un moment donat a Cata·lunya, puguin 
per llur gravetat i difusibilitat constituir un perill 
per a la resta de la nació espanyola, o per llur im
portància en elles mateixes . 

Art. 4.t Atesa l'anterior proposta, les autoritats 
de la Generalitat de Catalunya informaran global
ment en períodes adequats al delegat d'enllaç de les 
circumstàncies en què funcionen a la r egió autòno
ma les grans institucjons hospitalàries o d 'i solament, 
llebroseries, infermeries per a tuberculosos, si:fili
comis i altres establiments anàlegs la informació 
dels quals posseei..'C una indubtable importància ex
traregional .. 

Art. s.è Per al degut funcionament dels serveis 
que per llur caràcter predominantment extraregional 
han de continuar en llur essència atribuïts a l 'Estat, 
es d icten les normes segiients per a aquells aspec
tes parcial s seus que afecten la sanitat interior : 

A) E s de competència de la Generalitat de Cata
lunya el règim de banys, establiments i règim d'in
dústries alimentoses, mercats i locals de venda d e 
peix, etc., àdhuc quan es trobin enclavats en por ts 

fronteres. 
B) L'execució de les obligacions internacionals 

RÈVIS'l'A .DÈLS SlbRVÈIS SANITAlR!S 

establer tes per convenis internacionals, mentre no 
afectin inter essos extraregionals, en compliment de 
l'art. 13 de l'E~tatut. 

C) fEl s ubministrament a les A.utoritats de l'Es
tat de la informació apropiada de les malalties de de
claració actualment obligatòria i de les grans dades 
es tadístiques en els períodes avui en vigor o fixats 
per les lle is, particularment la mortalitat per qual
sevol causa, morta lita t infantil, morbilitat i mortali
tat per infeccions i r estants antecedents que perme
tin sosp.itar e n Ull· momen t donat l'aparició d'anor
malitats de molta importància. en la salut pública . 

D) El règim sanitari del trasllat de cadàvers què 
no trans·cendeixi els límits regionals. 

E) Per a la vigilància dels terrenys limítrofs i 
aig ües que s urtin del territori regional cap a ra resta 
d'Espanya, la contaminació i impurificació de les 
quals pogués afectar la resta del territori, la Gene
ralitat de Catalunya i el !Delegat d'enllaç es posaran 
d'acord sobre el procediment que calgui seguir per 
ta l d'evitar duplicacions i interferències de serveis. 

F) La collaboració, quan s'escaigui, amb les Au
toritats de qualsevol ordre de l'Estat, en la r estric
ció d'estupefaents i vigilància i control dels trafi
cants d'aquest tipus de drogues que en ·el seu con
junt serà desenrotllada per les dites .Autoritats. 

Article addicionaL. Com a complement de les re
solucions precedents, aquesta !Comissió !Mixta fixarà 
el cost d'aquests serveis traspassats a la Generalitat 
de Catalunya, d 'acord amb l'article 16 de l'Estatut . 

I perquè consti lliuro aquesta certificació a Madrid, 
el 7 de maig del I933.-iR. Cr,osES.-Vist i plau : El 
P r esident, CARLES ESPI,À. 

--0--

Sanitat 1 Assistència Social 

Traspassades al Gove~n de la Generalitat de Cata
lunya les atribucion s legislatives i executives refe
rents a la Sanitat Interior, en virtut de l'extrem d 

de l'art. 12 de l'Esta tut de .Catalunya, del n.0 5 de 
l'art. s.è i de l,'art 13 de l'esmentat text, passen al 
Govern de la Ge1l'emlitat ·Serveis sanitaris en coma
uats a la !Direcció general de Sanitat del Ministeri 
de la Governació i altres de departaments i oficines 
ministerials i autoritats i funcionaris delegats de 
l'.A.dministració central que actuen al territori de Ca
talunya. 

iPer evitar una solució de continuïtat en el funcio
na1!Jent dels Serveis sanitaris que passen a depen
dre de la Generali tat, mentre són organitzades les· 

¡:, 
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funcions i reglamentats els Serveis, i en espera de la 
Llei de Sanitat de ·Catalunya, que haurà de donar 
los l'estructuració bàsica defin'itiva, a proposta del 
Conseller de Sanitat i .Assistència Social, i d'acord 
amb el CollSell Executiu, 

!Decreto : 

Art. r.r Inspecció sanitària .. -Els actuals Inspéc
tors provincials de Sanitat de les extingides provín
cies catalanes dependran de la IDIÏrecció dels Serveis 
SanitariS a e Catalunya, residiran a la localitat on 
exerceixin. llurs càrrecs i' s 'encarregaran de funcions 
inspectores intercomarcals . 

tPer a l'exercici de la funció inspectora tindran a 
llurs ordres els actuals Inspector s Sanitaris de Dis
tricte de ' les tres branques (meòicina, farmàcia i ve
terinària). 

Art. 2. 11 Els Inspectors Sanitaris de !Districte t in
dran cura dels serveis següents : 

Primer.-Els Inspectors Sanita.r-is de. Medicina.
Inspeccionaran, dins de la zona que tenen ;:tssignada, 
o que els ho sigui, anualment i personalment, les 
indústries , per a constatar si es complei..-.¡;en o no els 
preceptes sanitaris que cal observar. Inspeccionaran 
els estatges de nova construcció. Autoritzaran e l 
trasllat de ca.dàvers i efectuar an les visites d'inspec
ció que la Superioritat els ordeni. 

Segon.-Els InspectoTs de F a.?"màcia .-Inspecciona
ran i autoritzaran l'obertura de noves farmàcies, i 
inspeccionaran les farmàcies regentades i els boti
quins autoritzats amb la perioricitat que els ase
nyalarà ·la Superioritat . 

Tercer.-Els Inspect01·s VeteTinMis .-Inspecciona
ran els Escorxadors públics i privats, les vaqueries, 
les fires i 'els mercats, els sementals de les espècies 
cavallina i asin a ; faran l'estadística comarcal de les 
malalties infectocontagioses i tots els altres servei s 
d'inspecció que els siguin fixats en llurs zones. 

Ar t . 3 .r J~tntes Provincials de SIQnitat.-Són dis
soltes les Juntes Provincials òe Sanitat del territori 
de Catalunya. :Els elements que les componen, les 
enti tats que hi eren representa.des i totes les que 
es creguin amb dret a intervenir en les funcions sa
nitàries, podran i1úormar per' escrit, dintre el ter
mini de trenta dies, al IDepartament de Sanitat sobre 
la constf~cció i les funcions de la Junta Superior de 
Sanitat de Catalunya i de les Juntes intercomarcals, 
comarcals . i m unicipals de Sanitat que hagin de cons
tituir-se per al bon funcionament de l'acció sanitària 
de Catalunya. 

Les da.des i suggerències de la iruformació servi
ran per a formular el decret d e constitució i funcio
nament de la Junt,a Superior de Sanitat de Catalu
nya i per a informar el projecte de llei de Sanitat. 

Art. 4.t Queda suspès el proveïment de les places 
de Metges, iFarmacèntics, Veterinar is, Llevadores 1 

Practican·ts titulars, àdhuc les que estan pendents 
_2'oposició o concurs, fins que una reglamentació de 

57 

les condicions del proveïments disposi els serveis 
que caldrà encomanar-los. 

Art . s.è Organització p·rofessionaJ.-En substitu
ció dels actuals Collegis oficials de Metges, Farma
cèutics, Veterinaris i Llevad ores del territori de Ca
talunya, serà constituït un sol organisme de cada 
una d'aquestes branques sanitàries que tindrà la seu 
en el · lloc que acordin la majoria dels p rofessionals 
que hagin d'integrar-los i tan ts nuclis delegats com 
es desitgin, mentre siguin compostos per agrupa
ments no inferiors a cent associats . 

iLes actuals Juntes de Govern del CoHegis de cada 
una de les branques sanitàri es es constituiran en Po
nència única que haurà d e lliurar al Conseller d e Sa
nitat, dintre el termini de trenta dies, a partir d'a
quell en què comenci a r egir el present !Decret, un 
exemplar triplica t d'un Projecte d'Estatut, que hau
rà de comprendre les funcions següents : 

a) Fer complir a llurs associat les Lleis orgàni
ques de l 'exercici pro~essional i les normes dentolò
giques . 

b) ·Visar i registrar els títols professionals, r eco
llir les fitxes, lliurar els carnets de tots els associats 
amb exercici, ai:Xl com també revi sar periòdicamenl 
els' domicilis i residències . 

e) Assessorar els Tribunals de Justícia . 
d) Mantenir les relacions amb els organismes si

milars de la !República i de l'estranger, en llurs as
pectes professiona·ls i cientíiD.cs. 

e) P erseguir l'intrusisme i el curanderisme, con
siderat com a .mancament o delicte. 

f) Distribuir i recaptar les certificacions faculta
tiv.es substituïdores de les vÍgents fins ara i les qu e 
d'ara endavant es disposin segons normes que seran 
detallades als estatuts corresponents. 

g) !Distribució, recaptació i control dels arbitris 
que ban de satisfer els professionals sa.n.itaris . 

El !Departament d e Sanitat i Assistència Social, 
dintre els trenta dies següents . a la recepció dels 
avantprojectes d~Estatuts, d ecretarà els que hauran 
de regular la vida professional dels sanitaris de Ca
talun.ya. 

IA.rt. 6.è Aigiies -minerals.-Les autoritzacions i 
inspe~cions de Ja venda de les aigües medicinals em
botella.des, així com la inspecció dels establiments 
d>'aigües minerals i balnearis, passen transitòriament 
a la [)lirecció dels Serveis Sanitaris d e Catalunya, 
que oportunament els delegarà personal tècnic resi
dent a les comarques o intercomarques 0n radiquin 
els establiments. 

Els actuals Metges directors d els establiments d'ai
g iies medicinals del territori de Catalunya, tant els 
propietaris com els habilitat i llurs propiearis i em
preses explotadores podran, dintre el termini·de deu 
dies, a partir del de la publicació del present !Decret, 
informar per escrit sobre la re¡:damentació d'ac¡nests 
serveis. 
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.Mentre no siguin dictades les normes reglamentà

ries, continuaran els !Directors o habilitats exercint 

llurs funcions com fins ara. 
Art. 7.è Inspecci6 mèdica escoLar.--;l?assen a de

pendre del IDepartam·ent de Sanitat i Assistència So

cial la Inspecció mèdica escolar, àdhuc la que fins 
ara depenia del !Ministeri d'Instrucció Pública. 

Els actuals Inspectors mèdics escolars i els orga

nismes professionals mèdics, legalment constituïits 
al territori de Catalunya, poden conjuntament o se

paradament informar per escrit, dintre el termini de 

noranta dies a partir del de la publicació del present 
!Decret, sobre l'abast i la reglamentació d'aquesta 

funció. 
El iDepartament de Sanitat, així informat i d'acord 

amb el !Departament de Cultura, reglamentarà la 

Inspecció mèdica escolar en el seu doble aspecte, 
sanitari i pedagògic, orientant-la cap a la formació 

de la fitxa sanitària individual. 
Art. S.è Estadfstiques.-Tots els .Metges, tant els 

titulars com els lliures, que exerceixin al territori 

de Catalunya hauran de .declarar els casos de malal

ties infecto contagioses prescrites per la legislació 

vigent. 
Els Metges titulars inspectors municipals de Sani

tat hauran de lliurar des del mes en curs, mensual

ment, una estadística de morbilitat i mortalitat, que 

haurà d'ésser cursada aban:; del 3 del mes següent, 

IR.EVISTA DELS SEIRVEIS SANITAJRIS 

segons model internacional (forma semiabreujada) . 
També hauran de complimentar la Fitxa Sanitària 

d'Assistència Social, que ba de substituir la memò

ria que anualment havien de lliurar . 
Els exemplars d'aquests documents els seran faci

litats directament o per mitjà dels respectius Ajun

taments i, una vegada complimentats, hauran de di

rigir-los al :Departament de an.itat de la ·Generalitat 

de Catalunya. 
Art . g.è LL·uites especia.Litzmdes.- Els serveis de 

lluita antivenèria que actualment funcionen a Cata

lunya dependran d'un Cap nomenat expressament 

per la Generalitat, el qual tindrà cura de la reorga

nització i Ja inspecció d'aquests serveis. 
Art. ro . JJisposici6 gene·ra./.- Totes les funcions 

uo especificades que venien exercint. els fins ara Ins
pectors provincials de .Sanitat, passaran a dependre 

de la IDirecció del s Serveis Sanitaris de Catalunya 

(estadística, espectacles públics, direcció dels Insti

tuts provincials d'Higiene, etc.). 
Barcelona, 31 de maig del 1933. 

El Conseller de Sanitat 

i Assistència Social, 

J. iDENCÀS, 

El >Conseller Primer, 

CARLES PI I SUNYER 

Impremta eLa Ibèrica• -C. Gisbert ; Nou de St . .Francesc, 25.-Barcelona. 
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