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ARTICLES ORIGINALS 

Problemes d'urbanisme 
Treball llegit a l'Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona, en la sessió científica celebrada 

el dia 20 del mes de novembre de l'any 1933, pel 

Dr. LLUÍS CLARAMUNT I FUREST 
Director de l'Institut Municipal d'Higiene, de Barcelona 

De tots els problemes d'urbanisme que no 
s'han pogut resoldre encara, malgrat les quan
tioses despeses esmerçades per la nostra Cin
tat per engrandir-se i fer-se més polida, atrac
tívola i bella, no n'l;li cap que deix i d'estar afec
tat per algun cantell d'ordre sanitari. 

D'ells n'havem escollit aquells que, al nostre 
judici, tenen major afinitat amb la higiene i 
la sanitat, els quals apuntarem, tot seguit, a 
manera d'índex, perquè els prengui en consi·· 
deració l'Acadèmia, si els creu dignes de me
rèixer aquest honor, i puguin ésser estudiats i 
desenvolupats en altres reunions científiques, 
amb la deguda atenció, dintre sempre de l'or
dre higio-sanitari ; car sota altres conceptes de 
caràcter essencialment urbanístic, hauran d'és
ser tractats per tècnics especialitzats en aquei
xes disci¡plines. 

Anotem, tot seguit, els 

PROBLEMES MÉS IMPORTANTS. 

La continuació de la reforma de la vella 
Ciutat, en lo que sigui necessari; l'extensió 
de la xarxa de clavegueres a tots els nuclis 
·de població que es vagin formant i també ~ 
les çases aïllades, per evitar que les excretes 
puguin contaminar les deus de les fonts i oca
sionar contagis de febre tifoide; la destruc
ció dels dipòsits d'aigües residuals de les ca
ses corresponents a carrers que tinguin cla
vegueres, amb el vessament directe a elles; 

l ' endegament d'aqueixes aigües perquè no re
sultin perilloses a l'ésser vessades a la mar; 
la recollida higiènica de les escombraries i llur 
destrucció ràpida, per la cremació; el possi
bilitar la urbanització dels terrenys de la ban
da de llev·ant, mitjançant la desaparició de la 
Sèquia Comtal i els canals de regatge derivats 
·d'ella, que, avui, no tenen, gairebé, res a re
gar; l'aprofitament de l'aigua que circula pe: 
dita Sèquia, amb el fi d'augmentar el cabal 
de la que n'és propietària la Ciutat; el sane
jament i venda dels terrenys que restarien 
lliures, els quals són, avui, dipòsits de les es
combraries de la part de la població que re
corre l'esmentada Sèquia, per aquest motiu es
tan nlinats de nius de rates; el tractament hi
giènic de totes les espècies de bestiar, neces
sari ¡per a l'alimentació de la Urbs, a la seva 
arribada dels llocs de producció, mitjançant 
l'establiment de camps de repòs i de renutri
ció abans d'ésser sacrificat; la instauració 
d'un mercat, conjuntament amb aqueixos ma
teixos camps, culminant aqueixa mena de Co
iònia zootròfica amb un nou Escorxador, cons
truH i habillat segons els perfeccionaments de 
la tècnica moderna ; la vigilància, inspecció .i 
anàlisi de la llet, inclouent-hi els animals pro
ductors i tot el personal que tingui alguna re
lació amb la indústria i el comerç d'ella; y, fi
nalment, l'estudi i resolució del problema hos
pitalari i sanatorial, nlitjançant l'arbitratge de 
medis econòmics per satisfer les despeses d-e-
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l'intérnament d'indivi'dus afectats de malalties 
generals en els hospitals i de tuberèuloso en 
els sanqtoris. 

Aquestes reformes, que reclama la creixença 
de la població, constitueixen altres tants pro
blemes que l'higienista té el deure de mante
nir vivents a tot hora, perquè els administra
dors de la Ciutat, tenint-los presents, no pu
guin negligir la seva resolució. 

LA REFOR:\1A DE LA CIUTAT. 

Referint-nos al primer problema enunciat. 
cal recordar que la reforma començada a 
l'any 1908 fou rebuda amb satisfacció plena 
dels barcelonins que l'estàvem desitjant des de · 
que Cerdà, a l'any 1858, la va indicar en el 
plànol de l'engrandiment amb aquelles tres rat
lles, marcant les tres gran vies A. B. C. que 
havien de sanejar la Barcelona d'aquell temps, 
que s'estava ofegant, per compressió, dintre del 
seu cercle amurallat. 

La reforma d'una ciutat no és empresa que 
es pugui realitzar sens una preparació ben es
tudiada, i per no haver-ho tingut present els 
que n'havien de tenir cura, no va reeixir la 
que va començar-se amb l'obertura del carrer 
·de Bilbao des de la plaça d'Urquinaona a la 
de J unqueres. Aquest fracàs palesà la necessitat 
d'una millor preparació, la qual devia basar-se 
en l'aprovació de disposicions que fessin pos
sible l'expropiació dels immobles i en estudiar 
i organitzar les finances d'una empresa de tanta 
importància. Entretant, Barcelona va preparar 
la EX!posició Universal de l'any 1888, que va 
celebrar amb tanta brillantor i el resultat prin
-cipal de la qual fou el desvetllament d'energies 
que guardava en estat de latència, les quals 
i'han conduïda a l'actual grandiós desenvolu
pament. Malgrat això, hagué d'esperar, en
cara, vint anys a veure prosseguir la reforma 
de la vella Ciutat, i, a l'any 1908, s'engalanava 
per rebre al Cap de l'Estat, que vingué ex
pressament de Madrid per inaugurar les obres 
que ja han reformat i sanejat una part impor
tant d'ella. 

Per això creiem que no pot haver-hi qui duh
ti de que la part de Reforma que va esventrar 
la Ciutat des de la plaça de Junqueres a la de 
Sant Sebastià, va contribuir, d'una manera ben 
·evident, a la higienització d'aquella· part de la 

REVISTA DELS S:ER VEIS SANITAJRIS 

urbs, amb l'enderrocament de tants centenars 
de cases, les quals-per l'estretor de llurs es
tatges; per la manca d'aigua potable en moltes 
i l'escassetat d'aquest element, tan vital, en 
totes; per la deficiència de ventilació de les h~
bitacions; per no arribar, a moltes, directa
ment, els raigs de sol, i estar, altres, submergi
des en una penombra de llum difusa ; i sobretot, 
per haver de respirar un aire podrit, procedent 
de la claveguera o del dipòsit de les latrines, a 
causa de no estar les aigüeres degudament aï
llades amo tanques hidràuliques-no eren cases 
anes ni podien calificar-se el 'habitables. I con

tribuïa, encara més, a augmentar llur manca 
d'habitabilitat, l'estretor i · la tortu-ositat de 
molts carrers en els que no arribava mai la Llum 
del sol en el seu fons, i, en alguns, al cor de l'es
tiu. Per aquesta manca de solejament, l'aire del 
carrer, que pujava cap als estatges, estava em
metzinat amb el tuf de la humitat, a causa 
d'haver-se arrossegat sobre les llambordes, en 
les escletxes de les quals hi ,creixia, constant
ment, la molsa . 

LA MINVA EN LA :MORTALITAT 

Es un fet ben encoratjador la minva que en 
la mortalitat general de Barcelona ve palesant
se durant l'actual segle, car, des de l'any 1901, 
amb un coeficient de 27' 45 defuncions, per ca
da miler d'habitants, segueix un ritme descen
dent, que interrompen les epidèmies de febre 
tifoide de l'any 1914, amb un coeficient de 
27'30, i la grippe, de l'any 1918, amb una xi
fra de 35' 53; per arribar als dies actuals amb 
un coeficient de 14'70, que correspon a 
l'any 1932 . 

Parallelament a les causes generals de morta
litat, en lo que va de segle, ha seguit un cami 
en franc descens la febre tifoide, car amb un 
coeficient de o'627 corresponent a l'any 1901, 
ha baixat a 0'230 al final de l'any 1932', però 
amb un salt que el fa ascendir a 3'081 a l'any 
1914, de trista recordança. 

Igualment segueix una via parallela la tuber
culosi, la qual a l'any 1913, en ple període d'ac· 
tivitat de l'enderrocament de les cases, deter
mina llur mortalitat pel coeficient 2'98, per 
descendir, uniformement, fins a obtenir-ne un 
altre assenyalat per la xifra 1'36 al finalitza!' 
l'any 1932, el qual és el menor d'aquest !ap e 
de 20 anys. (Vegi's el quadre de mortalitat) .. 
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CIUTAT DE BARCELONA 

Dades oficials de l'Institut Municipal d'Estadística, referents a mortalitat general, 
febre tifoide i tuberculosi, en lo que va del XX.è segle 

MORTALITAT Coeficients per 1000 

Anys Habitants Per febre Per tuberculosi 
General tifoide General Tifoide Tuberculosi Pulmonar Altres Total 

1901 542,144 14,884 540 1.575 294 1.867 27'45 0'627 5'45 
1902 546,982 12,596 520 1.421 241 1.662 25'05 0'585 5'04 
1905 551,465 12,849 559 1.407 150 1.557 25'50 I 0'614 2'79 
1904 556,787 12,985 580 1.409 168 1.577 25'52 0'682 2'85 
1905 561,755 15,966 279 1.274 221 1.505 24'86 0'496 2'68 
1906 566,768 15,945 527 1.505 175 1.476 24'60 0'576 2'60 
1907 571,826 15,226 460 1.278 281 1.559 25'15 0'804 2'75 
1908 576,729 15,287 544 1.269 575 1.642 25'04 0'945 2'85 
1909 581,876 14,592 420 1.188 295 1.485 25'07 0'721 2'55 
1910 587,284 15,546 560 1.217 525 1.542 25'06 0'612 2'62 
1911 592,476 15,847 429 1.461 585 1.846 25'57 0'724 5'12 
1912 599,115 15,178 572 1.572 548 1.720 21 '99 0'620 2'87 
1915 605,421 14,661 404 1.455 545 1.798 24'29 0'689 2'98 
1914 607,170 16,577 1.877 1.542 146 1.488 27'50 5'081 2'45 
1915 619,085 14,468 588 1.572 191 1.565 25'55 0'626 2'52 
1916 625,524 14,525 575 1.495 222 1.715 22'97 0'598 2'75 
1917 628,144 16,255 496 1.645 210 1.855 25'87 0'789 2'95 
1918 640,769 22,767 515 2.006 276 2.282 55'55 0'800 2'55 
1919 665,587 17,685 502 1.670 262 1.952 26'66 0'455 2'91 
1920 710,555 16,601 282 1.628 540 1.968 25'57 0'596 2'77 
1921 725,575 14,774 272 1.491 254 1.745 20'42 0'576 2'41 
1922 726,080 15,620 525 1.482 244 1.726 21'51 0'447 2'57 
1925 727,294 16,277 579 1.491 276 1.767 22'58 0'521 2'45 
1924 812,787 15,554 565 1.455 267 1.702 18'86 0'446 2'09 
1925 817,859 15,108 205 1.507 272 1.579 18'47 0'248 1'95 
1926 825,568 14,721 228 1.254 268 1.522 17'87 0'276 1 '85 
1927 852,729 14,707 190 1.284 256 1.540 17'66 0'228 1'85 

1928 840,951 14,075 214 1.199 255 1.452 16'74 0'255 1'75 
1929 881,275 16,099 175 1.266 266 1.552 18'26 0'196 1 '74 

1950 1.005,565 15,768 191 1.180 505 1.485 15'69 0'189 1'47 

1951 1.007,820 15,916 242 1.221 295 1.514 15'85 0'240 1'50 

1952 1.014,566 14,921 254 1.116 260 1.376 14'70 0'250 ' 1'56 



No hi ha dubte que el millorament de les 
<:ondicions sanitàries de la nostra Ciutat, qu~ 
han originat aqueix descens, tan •acusat, en la 
mortalitat, és degut a càuses generals comple
xes la totalitat de les quals ha d'escapar a la 
sagacitat de l'higienista. 

Entre dites causes, però, s'han de conside
rar primordials la higienització dels nous es
tatges proveint-los de comoditats confortables; 
la construcció de més de 400 quilòmetres de 
bones da vegueres; la pavimentació impermea
ble de les vies públiques; 1a inspe<:ció i vigilàn
cia higiènica dels establiments de producció i 
venda de substàncies alimentícies, i en espe<:ial 
de la llet ; la inspecció i vigilància de les altres 
indústries; 1a inspecció, vigilància, anàlisi i es
terilització de les aigües potables dels gralls i 
petits abastaments, que practiquem, diària
ment, ell;aborator'i Municipal i l'Institut Mu
nicipal d'Higiene; la insistència infatigable 
d'aqueixa darrera Institució en fer dotar d'ai
gua als estatges que no en possee·xen gens; 
en fer augmentar el cabal als que la tenen es
casa ; en obligar a <:egar els pous domèstics 
·que, per estar cavats en un subsòl putrefacte, 
Ja tenien impotable, i l'actuació incessant dels 
patòlegs i dels clínics encaminada a salvar la 
vida dels malalts. 

La Reforma, començada a l'any rgo8, parti
-cipa de totes aqueixes causes de sanejament, 
pel' que pot assegurar-se que ella ha contri
buït, d'una manera positiva, a la higienització 
de la ciutat i al salvament de moltes vides. 

CAL CONTINUAR LA REFORMA. 

Recolzat en aquests fets, el Sanitari, té el 
deure de propugnar en favor de la immediata 
continuació de la Reforma de la Ciutat en les 
barriades medievals de Sant Cugat i Sant Pere, 
salvant, però, com si fossin relíquies santes, 
totes les joies arquite<:tòniques, esculturals i 
pictòriques, conegudes per endavant i les que 
es vagin descobrint, a l'enderrocar les cases . 

En altre indret de la Ciutat és, igualment, 
necessària la reforma. Ens referim a la banda de 
Ponent, espe<:ialment al districte cinquè, la 
qual està afectada per l'obertura de la via C . 
en el plànol del tan injustament oblidat Cerdà. 

!REVISTA .DELS SERVEIS · SANITAIRIS 

Exceptuant les grans naus gòtiques de les 
Drassanes on es construïen els vaixells de la 
marina de guerra catalana quan Catalunya era 
mestressa absoluta dels seus destins, les quals 
han de conservar-se per raó de la seva història 
i del seu art, la part del districte cinquè cone
guda pel «Barri Xinès» deu ésser enderrocada 
perquè pugui ésser sanejada material i moral
ment, no deixant pedra sobre pedra, removent 
el subsòl, aixecant el nivell del terreny, obrint· 
hi espaioses vies dotades de tota mena de ser
veis d'higiene i formosejant-la amb jardins. Cal 
que la renovació sigui completa, perquè de 
l'ignominiós record de l'esmentat <<Barri» no 
en resti res ; ni tampoc del majm nombre de 
les seves cases, les quals podrien anomenar-s'e 
«cases moridores», perquè la mortalitat resulta 
excessiva en totes, i, amb :major motiu encara, 
perquè, en algunes, aquella ha seguit un ritme 
tan aceleradament ascendent, que ha aconseguit 
l'esferidora xifra del 70 per roo dels seus ha
bitants en un lapse de tretze anys. 

CAUSES D 1 INS•ALUBRITAT INHERENTS A L'ES

TRUCTURA DE LES CASES. 

A més de les raons que degué tenir Cerdà 
en indicar en el seu plànol l'obertura de la via 
C. al mitjançar el XIXè segle, la reforma, en 
aqueixa banda de la Ciutat, està justificada per 
l'emplaçament defe<:tuós de llurs cases en un 
terreny baix, de difícil desguàs, i, per tant, 
fàcilment inundable pels aiguats; per l'estre
tor dels carrers, lo qual és causa de que les ca
ses siguin fosques i deficientment ventilades; 
per l'escassetat de superfície concedida als es
tatges, la qual no és suficient perquè en ells hi 
pugui viure una familia amb fills en les deg-u
des condicions d'higiene i de moral (*) ; per-

(*) Toda habitación o casa debe reunir las si
guientes condiciones general•es : ha de ser seca, ven
tilada, J.impia y espaciosa. La falta o insuficienda 
de cualquiera de esrt:as condiciones constituye causa 
de insalubridad, que habní. de ser subsanada con
forme a las prescripciones o medios que la técn.ica 
de la conS<truccióru ofrece. 

·En interés de la higiene y de la moral·, la vivien
da de una familia con hijos debení. constar, en tér
minos generales, de cocina, retrete independiente, 
alcoba para el matrimonio, alcoba para los hijos va
rones, alcoba para las hijas y habitación de es-tan-
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:què les habitacions. no estan higiènicament 

aïllades de les clavegueres ni dels dipòsits d'ex
-cretes i d'aigües residuals amb tancaments hi-
-dràulics; perquè, en moltes cases, les comu-
nes estan emplaçadas dins de les cuines, i en 
altres comuniquen amb la cuina, sense que ni 
la una ni l'altra tinguin cap relació amb l'ex 
terior, lo qual és causa de ·que sempre regni la 

fosquedat i la pudor en elles, i de que la netedat 
·sigui pura il-lusió, especialment en l'anomenat 
ccBarri Xinès» ; perquè l'aigua, en les cases 
que 1a tenen instaHada, sol ésser insuficient 
per a les necessitats d'una família, i els dipò
·sits resulten defectuosament emplaçats, mal ta
pats i bruts, i en les que no la tenen instaHada, 
o la treuen de pous que estan cavats en un sub
-sòl putrefacte, o l'han _d'anar a buscar a la font 
pública, pel qual motiu l'estalvien tant com 
poden. 

Aqueixes deficiències d'aigua, en qualitat, 
i en quantitat, es tradueixen per manca de ne
tedat en la pell, en el vestit i en el menjar, la 
·qual cosa assegura la continuïtat de diverses 
malalties greus, especialment l'enteritis, que 
·senyoreja en gairebé totes les cases de l'esmen
tat Barri i en moltes d'altres carrers del dis
tricte cinquè. 

•CAUSES D'INSAl'liTAT DEGUDES ALS HABITANTS 

La brutícia és la camcterística primordial, i 
l'abandó de les funcions més elementals d'Hi
giene és la norma en aqueixes cases; moltes 
.de les quals han convertit els celoberts en fe
mers, car, en dits celoberts, s'hi poden veure 
muntanyes d'escombraries que hi llença des de 
1es finéstres aquell-a abigarrada barreja d'habi
tants. Això explica que les rates invadeixin 
aquells estatges, en molts dels q.uals hi con
viuen, amistosament, amb els veïns. 

cia común, todas con cubicacióu y ventilacióu pres
critas por la higiene. 

Los .Ay•untamientos ejercerím estrecha vigilancia 
e impedirím, por los medios a su alcance, tanto el 
hacinamiento de personas en las viviendas como el 
bacinamiento de viviendas en las poblaciones, te
niellido en cuenta las prescripciones del !Reglamento 
de obras y servicios muillcipales.-(ArtícuLo 16 del 
Reglamento de Sanidad Mwdcipal, de febrero de 
1925.-Edici6n oficial). · 

CAUSES D'IN$ANITAT DEGUDES' A L'AMUNTEGA

MENT D'INDIVIDUS. 

D'altra part, fa créixer, encara més, la insa
nitat d'aquell districte, l'amuntegament dels 
convivents, així dels que hi sojornen perma
nentment, o sigui els llogaters dels pisos i els 
seus rellogats, com dels que s'hi estan acciden
talment, o sigui els que solament hi van per 
dormir. Aquests dàrrers, que solen ésser vaga
bunds que fan vida nocturna per cabarets i al
tres llocs de dubtosa moralitat, solen passar la 
nit ajaçats en comunitat, i, de vegades, en pro
miscuïtat de sexes, en locals. que, per a dit fi, 
abunden en aquell barri; o dormen en habita
cions, petites com nínxol:;, que reben ventila
ció per la porta d'entrada solament, la qual 
s'obra a un corredor que, moltes vegades, no 
comunica amb l'exterior, sinó amb altre local 
interior. 

En aqueixes · cofurnes dormen, aquests des
graciats, amb la porta tancada i sens més reno
vació de l'aire que la que pugui efectuar-se per 
un quadret de quinze centímetres, situat sobre 
la porta. 

Lo QUE DIUEN D'AQUESTS ESTATGES ELS METGE.~ 

SANITARIS. 

En les informacions que presenten els Met
ges sanitaris de l'Institut Municipal d'Higiene, 
sobre les condicions sanitàries de les cases del 
ccBarri Xinès», ressalten llur deficient habitabi
litat per l'escassetat d'aigua, per manca de ven
tilació i per amuntegament; també denúncien 
que la pudor, insuportable, de gas sulfhídric 
procedent del dipòsit de latrines, invadeix, a 
tothora, la caixa de l'escala; que en les cases 
molt velles hi conviuen els escarabats i les rates 
amb els seus habitants; que en els dipòsits d'ai
gua, plens de teranyines, hi entren les rates, 
car, en el fons d'alguns, s'hi observen esquelets 
d'aquests rosegadors. Un dels I\-letges sanitaris, 
informant sobre una casa del carrer d'En Ro
bador, diu textualment: cc ... la casa és un ca
baret molt brut, en el qual, durant el dia, hi 
existeix amuntegament, car hi viuen 15 do
nes ... >> 



Lo QUE E mu L' AI.CALDE 

Parlant d'aquesta taca. social, anomenada 
((Barri Xinès», deia, en una conferència profes
sada a l'Ateneu barceloní, el doctor En Jaume 
Aguadé, lo següent : ccAllà he vist tifòdics aja
))Çats en el mateix llit on dormen altres perso
llnes; malalts de pulmonia dormint a terra, 
>>damunt d'una mala mantota; i tuberculosos 
>>sense possibilitat d'intervenció terapèutica ni 
>>profilàctica. En llurs cases hi ha replans als 
llque hi aboquen si , vuit i deu pisos, i on els 
llhabitants, que no caben dintre de llurs estat
llges, tenen que fer una vida en comú, entre
llmig de les baralles de les criatures, de les ma
llles paraulotes dels homes i dels odis i ranclÍ
>>nies de tots. Si tots els individus que hi so
»jornen, sortissin, en un moment donat, de 
»llurs estatges, no cabTien al carrer.ll 

Lo QUE E:-1 DIU L' IN TITOT D' ESTADÍSTICA 

La brutícia, la negació de tota idea de ben 
viure, l'amuntegament, la misèria moral, en 
una paraula, ajuntat a les condicions repel
lents d'aqueixes case , impossibiliten que la 
vida pugui desenvolupar-se normalment en 
elles. 1ancava, però, poder-ho demostrar amb 
fets d'ordre clínic, i això és lo que ha canse
guit el nostre col:lega l'Alcalde de Barcelona, 
Dr. En Jaume Aguadé, acudint a l'arxiu de 
dits fets, o sigui a l'Institut ?I'Iunicipal d'Es
tadística. . 

Aquei.-.¡¡:a Institució, que està animada per 
l'esperit conreuadissim de D. Antoni Cramou
se, amb la cooperació no rneys afinada i intel
ligent de D. Antoni Rodríguez, antic propul
sor dels treballs meritíssims de dita Institució, 
ha començat a confeccionar un'cl Estadística 
de les habitacions humanes, de Barcelona, amb 
les dades de mortalitat per causes infeccioses, 
infecte-<:ontagioses i parasitàri.es, recollides ; 
catalogades en llur arxiu, durant el lapse 1920-
1932, inclusius. En la realització d'aquest es
tudi, l'Institut d'Estadística ha buscat, prime
rament, el coeficient de mortalitat por 100 ha
bitants que correspondria a cada una de les 
6o.ooo cases de la nostra Ciutat, si el nombre 
de defuncions, hagudes en elles durant aquells 
13 anys per les causes incloses en aquell grup 
d'infeccions, s'hagués repartit, uniformement, 
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entre totes elles. El resultat, en aquest cas, 
hauria donat la xifra 6'II, del qual correspon 
una tretzava part, o sigui, 0'47 per roo a cada 
any. 

En la pràctica, aquest repartiment uniforme 
no sol resultar mai; perquè les causes de mor
bositat i, consecutivament, les de ri10rtalitat, 
actúen segons siguin la receptivitat de cada 
individu, les cóndicions de la casa on sojorn: 
i les qualitats del medi que el rodeja. Per 
això, l'Institut Municipal d'Estadística ha 
hagut de transportar a la realitat de cada casa 
i de cada estatge la distribució de les defun
cions i relacionar-les amb el nombre dels ha
bitants, per poder establir comparacions amb 
aquella xifra 6'II. I aquesta realitat ha seguit, 
en una part del Districte cinquè, que és la que 
correspon al Jutjat municipal de les Drassa
nes, la desenfrenada carrera ascendent que 
ha culminat en un percentatge de 70 correspo
nent a la casa assenyalada amb el número 5 del 
carrer del Cid, i a 71'50 la casa número 29 del 
carrer de Sant Ramon. 

Per sintetitzar les dades clé l'Estadística. de 
mortalitat, que està plena de cases d'aquesta 
mena, en la part de població compre a entre 
la Rambla, el carrer de l'Hospital, les Rondes 
de Sant Antoni i ant Pau, el Parallel, el Pas
seig de Colon i la Plaça de la Pau, fins a la 
seva unió amb la Rambla- amb el fi de no · 
fer-nós pesats . ni m~lestar l'atenció dels Se
nyors Acadèmics amb repeticions de concep
tes idèntics, que sempre solen clonar mono
tonia al discurs--, direm que les dades . 
mitjanes de mortalitat de ca.cla carrer, oscilen 
entre ro'24 i 29'71 per roo, i que les xifres 
màximes de les cases es mouen entre 21' 42 i 
71'50 també per 100, comptant-hi entre les. 
causes més constants de mort, la tuberculosi 
pulmonar, la meningitis tuberculosa, la bron
quitis aguda, la nenmònia, la broncopneumò-· 
ni·a i l'enteritis. 

Cal remarcar que aqueixa mortalitat corres
pon al període comprès entre els anys 1920-
1932, inclusius, o sirrui, un lapse de 13 anys, 
pel qual motiu li correspon una tretzava part 
a cada any . 

AiXí, prenent com exemple la casa que hagi 
tingut la mortalitat més elevada entre totes 
les dels vint-i-un carrers que tenim en estudi, 
la qual es l'assenyalada amb el número 29 err 
el de Sant Ramon, li correspondrà un coe--
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ficient anyal de s'so per cent, pel fet d'haver 
-tingut ro defuncions entre 14 habitants durant 
aquell període de 13 anys esmentat abans, les 

~quals han estat ocasionades per les següents 
causes : meningitis, 3 ; enterítis, 3 ; bronco
·neumònia, 4· 

Es costum, en el nostre país, formular les 
·estadístiques a base de quantitats que corres
ponen a un tant per r.ooo, per la qual cosa ele
vant a aquest tipus aquella xifra anyal de s'so 
per cent, que havem deduït més amunt, tin
drem un coeficient de 55 per r.ooo, el qual és 
un tipus de mortalitat tan elevat, que no més 
pot trobar-se entre tribus desconeixedores de 
tota noció d'higiene i de netedat. 

Aquests fets, que acabem de sintetitzar, són 
avalats per les certificacions de defunció sig
nades pels metges visitants, els quals corro
boren, amb escreix, els mancaments d'ordre 
higio-sanitari que donen a les cases correspo
nents del Jutjat municipal de les Drassanes, 
aquelles condicions repellentes de que havem 
parlat suara, les quals impossibiliten que la vi
da pugui desenvolupar-se normalment en elles. 

L'ALCALDE VOL QUE L'I T TITUT D
1
HIGIENE 

INTERVINGUI EN EL <CBARRI XI1\ÈSn 

Els bons desitjos de l'Alcalde, que voldria 
veure mitigat els defectes sanitaris d'aquella 
barriada, mentre no sigui pos ible preparar 
una reforma general de tot el Districte, han 
motivat una actuació enèrgica pêr part de l'Ins
titut Municipal d'Higiene, que dedica, actual
ment, llur atenció a lograr que els propietaris 
dels immobles, facin aquelles millores més in
dispensables, per tal de que hagin d'esmerçar-hi 
despeses poc costoses; però ni aquest mínim 
s'atreveixen a empendre per l'estat d'anarquia 
que regna en aquells carrers, el qual es tra
dueix, principalment, en fer cada llogater lo 
que més l'hi convingui, lo qual és, en primer 
terme, no pagar el lloguer. 

Amb motiu de les visites que fa el personal 
inspector de l'Institut Municipal d'Higiene a 
1es cases d'aquella barriada i de les commina
cions que després s'hi envien per corregir man
caments sanitaris, la Direcció rep, amb fre
qüència, lletres de propietaris o d'administra
dors d'aquells immobles encaminades a convèn
cer-la de que no poden esmerçar-hi despeses 

6s 

per la raó de que els estatges no donen rendes 
a causa de la morositat dels llogaters, els quals, 
en canvi, exploten els piso atapeint-los de ca
tres que posen allà on poden, fins en el men
jador i en els corredors o passadissos, per treure 
una bona renda que els permeti viure sens tre
ballar. Per aquest motiu no es preocupen de que 
els rellogats hagin d'estar amuntegats i en pro
miscuïtat de sexes, que d'això tant se'ls en 
dóna, car la moralitat d'aquests explotadors els 
ha conduït a l'embrutiment més ex-tremós. Lo 
que desitgen és cobrar moltes pessetes del local 
i seguir com deutors del propietari, al qual l'hi 
deixen de satisfer anyades senceres, malgat 
pagar, encara, els lloguers al mateix preu de 
l'any 1914, o sigui, des de 14 pessetes com mí
nim, a 2S com màxim. Afegeixen, les lletres 
que estem comentant, que hi han individus 
que, a més d'això, exploten, encara, la seva 
muller i els seus fill , fent-los fer de captaires 
o de lladres, o altres coses pitjors. na lletra 
explica que d'un piset del carrer d'en Cirés, 
situat dalt del terrat, que reditua rs pessetes 
mensuals, en treu, el llogater, més de roo; però 
ell no s'hi e tà, sinó que fa d'amo, car el té 
rellogat sens permís de l'Administrador; i que 
en altre pis en el que tampoc s'hi està el ilo-

- gafèr·, hi viuen amuntegats tres matrimoni 
malgrat tenir la capacitat justa per,a un. 

CAI, PRENDRE UNA RE Of,l:CIÓ 

La realitat actual imposa la necessitat inajor
nable d'estudiar i emprendre, tot seguit, la re
forma del ccBarri XinèSJJ per estroncar aqueixa 
deu de vides que, diàriament, es perden per 
causa de la saturació d'in alubritat de les cases, 
dels carrers i de l'ambient. Cal fer-ho sen de
mora, encara que sembli que aquest moment 
no sigui el més oportú per formular aquesta 
proposició, car tothora é bona quan s'empra 
en salvar la vida del pròxim, per anejar i em
bellir la ciutat i per guarir-li una fastigosa lla
ga moral com aquesta, que cada dia es fa més 
greu. 

Aquesta millora, com totes les millores que 
representen empre es de gran volada, necessita 
ambient, i aqueix ambient solament s'aconse
gueix parlant-ne i fent-ne parlar a qui pot crear
lo, que són le corporacion dt: gran . olvència, 
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ajudade~ de la premsa. No hi ha dubte que es 
necessita temps; però, entretant, es pot pre
parar el lloc on hauran de traslladar-se els ac
tuals habitants d'aquell districte quan s'acosti 
el dia del començament de les obres de la re
forma, a fi de que no tomin a omplir-se d'a
duars de barraques els voltants de la Ciutat. 

Si l'Acadèmia de Medicina de Barcelona, 
donada la seva autoritat i prestigi, recone-
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guts per tothom, volgués interessar-se per 
la resolució d'aquest problema, no cal dub-· 
tar que es formaria al voltant d'ella aquell 
ambient ciutadà tan indispensable per a la pro
pulsió de les gran empreses, i que amb el re
colze d'aquest ambient, les Autoritats es tro-
barien més acompanyades per emprendre l'obra
de la higienització física i moral d'aqueixa part 
de la nostra estimada Ciutat. 
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Estat actual de la lluita antituberculosa 
en Sanitat Veterinària 

Conferència llegida pel Professor veterinari 

RAMON DANÉS 
en la sessió científica celebrada per l'Acadèmia d'Higiene de Catalunya, 

en la vetlla del dia 3 de novembre de l'any 1933 

Si ben feixuga per a les meves forces és la 
tasca imposada d'estudiar un caire d'aquesta 
gegantina lluita antituberculosa, més feixug·a 
encara serà, al pensar que coincideix, per atzar, 
amb la nova de la desllJParició del Mestre, del 
Dr. A. Calmette, vice-clirector de l ' I nstitut 
Pasteur de París, que amb el seu t reball cons
tant, amb la intelligent energia que el caracte
ritzava pogué donar tants assenyalats dies de 
glòria a la pàtria. 

Però, heus ací, que em sento tan empetitit, 
tan insignificant per a emprendre una recensió 
de les seves obres immortals que en espera dels 
homenatges a organitzar per les nostres corpo
racions científiques, he d'emmudir i només lle
giré el següent paràgraf del mai prou plorat 
Dr. Turró : ccEl Dr. Calmette és un devot del 
mètode experimental, no és dels que confonen 
el que pensa o sospita amb el que es comprova, 
raó per la qual mai els seus conceptes han estat 
rectificats per altres investigadors : amb ésser 
tan diversos els estudis que ha emprès, ha for
jat el pedestal de la seva fama pels memorables 
treballs damnnt el verí dels colúbrids. i 1a pre
paració del sèrum que guareix els sens efectes. 
I si altres investigacions transcendentals no les 
sobrepugen (perquè Calmette és encara jove 
i jo crec a ulls clucs en les preintuïcion de la 
seva ment que poden arribar a la solució de 
probleme avui molt confosos), aquests treballs 
tan sols li serien prou per a deixar un nom in
esborrable a la posteritat.>> 

Això era dit l'any 1go8, més tard, avui en
cara, amb la claror enlluernadora de la desco
berta de la vacuna B . C. G. contra la Tubercu
losi portada arreu del món en benefici de l 'hu
manitat espaordida per aquest :flagell, tots els 
pobles havem de sentir-nos tributaris del més 
cordial agraïment a aquest apòstol de la cièn
cia que excellirà per sempre més al costat dels 

elegits, al costat d'esperits tan selectes com rl 
de Pasteur. 

Altres tècnics amb més autoritat i amb més 
encertades paraules ens diran l'elegia de la 
mort i la glòria d'una vida com la del Doctor 
A. Calmette. 

Finit el meu humil tribut a l'home immor
tal que acaba de traspassar, oireu les següents 
planes referents al tema en lJrimer terme lle
git, i que a l'avançada us demano perdó per 
la manca d'amenitat que hi podeu trobar. 

Els honorables ciutadans acadèmics gaudi
ren en oir l'autoritzada paraula del Dr. Soler 
i Dopff en aquesta mateixa tribuna i en ella 
fou dita la oració més concisa, però més ple
na de sàvia doctrina, que podríem escoltar da
munt la migradesa de l'obra actual, i les orien
tacions més adients a la nostra idiosincràsia 
que podran 1 deurien realitzar-se en aquesta 
lluita en l'esdevenidor per a obtenir Úns resul
tats ben falaguers, ultra això, assenyalava un 
caire gens menyspreuable de la lluita i aquest 
corresponia a Sanitat Veterinària. 

Tots coneixem prou la profunditat i la inten
sitat · de l'ajut reclamat a Sanitat Veterinària 
per a resoldre els nombrosos problemes de la 

lluita antituberculosa, i ultra l'esmentat Doctor 
Soler i Dopff, el Dr. Lluís ayé, el màxi'n 
prestigi català en aquests afers enclou en la !"<:

va monografia «ljes noves orientacion de !.1 
lluita antituberculosa i la seva aplicació a Ca
talunya» les següents paraules: ccl'habitaci6 i 
l'alimentació són clos factor. de la més gra.1 
importància i als quals es presta constantment 
la deguda atenció pels pobles que van més en
davant en aquestes matèries.>> 

En el meu humil criteri, ultra l'alimentacic~ 
de l'espècie humana pels vroductes animals 
com a factor o medi indirecte a estudiar en h 
etiologia i profilaxi de la tuberculosi, cal reser-
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var un lloc en el Codi Sanitari, petit si es vol, 
pera de semblant eficàcia als altres, al factor 
que podríem nomenar «la convivència amb els 
animals domèstics». 

Vulgueu-me acceptar, doncs, aquest afegi~·) 
i per a esbrinar millor els Jílroblemes que apor
ta Sanitat Veterinària amb les seves possibles 
resolucions trobem més planera la classificació 
en els següents apartats: EI problema de l'a
Ementació per les carns. EI problema de l'ali 
mentació per la llet. La convivència amb els 
animals domèstics. 

El problema sanitari de l'alimentació humana 
per les carns. 

Sigui'm permès, abans que tot, exposar uns 
aclariments relatius a la patogènia de la tuber
culosi en els animals domèstics per assolir des
prés el grau d'importància que serva l'inspec- · 
ció san~tària de les carns destinades al consum 
públic com a factor en la lluita antituberculo
sa, car el problema individual de l'alimenta
ció càrnica suficient, depassa les nostres possi
bilitats professionals, puix si bé escau d'una 
manera certa dins la ciència de la producció 
bromatològica animal abundant i econóÍnica, 
I 

dita ciència zootècnica, és més adient a l'obra 
íntegra de l'Ec.an<imia i de millorament social. 

En primer terme cal dir que u.a existeix en 
els vertebrats, classe dels mamífers, cap espè
cie refractària al virus tuberculós, però, si els 
animals domèstics presenten una exaltada sus
ceptibilitat al procés fímic és per la mena d'a
limentació, condicions d'habitació i rendiment 
a que l'home els sotmet d'una manera conti
nuada, sabuda l'aptitut de cada espècie animal, 
així els bòvids es tuberculitzen més que els 
porcins, els ovins, els caprins, els cànids i els 
èquids que són molts pocs els casos observats. 
En les aus totes les espècies mengívoles són tu
berculisables i fins ·en els peixos pot observar
se una tuber<:ulosi típica. 

Ultra aquestes afirmacions instituïdes ja com 
a dogma científic, ens cal afegir-hi sense cap 
mena de temor, que totes les tuberculosis ani
mals són efecte de l'atac i de l'infecció p\'!1 ba
cil de Koch. 

Nombroses· c.antrovèrsies, llargues i apassio: 
nants moltes d'elles, han estat mantingudes èn 
els Congresos, Acadèmies i demés c.arporacion s 
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científiques damunt l 'afer de saber si el bacil 
tuberculós humà és idèntic ai bacil tuberculós 
dels altres mamífers, nomenats per la seva -pro
cedència tipus boví, tipus oví, tipus a'viari, et
cètera, però essent en major nombre els partí-

. da1•is d'acceptar en les diverses etiologies la 
unitat específica dels bacils tuberculosos tro
bats, és· acceptat com un fet, malgrat ésser 
aquest microbi adaptable a l'organisme que 
l'hostatge a seguit de moltes generacions i d'a
conseguir caràcters particulars que el poden 
destriar en bacil humà, bacil boví, etc. Aques
ta afirmació és feta al davant de les condicions 
eu que poden infectar-se els animals, així com 
la possibilitat d'intercanvis bacilars entre di
verses espècies animals, com ho demostra 
l'augment de porcins tuberculosos des d'ha
ver-se acostumat els ramaders a substituir l'ali
mentació rutinària d'aquells animals per les 
deixalles i residus de l'indústria lletera 

Val a dir que el bacil clàssic de Koch deu
rem sempre nomenar-lo com un tipus etiològic, 
al mateix temps que el deurem reconèixer com 
espécimen de la malura· tubereulosa, car és sa
but pel innombrables estudis bacteriològics, 
experimentals i clínics que la morfolog-ia i la 
identificació no respon sempre als caràcters 
pr·opis del bacil dit de Koch, puix la seva va
riabilitaf per l'adaptació al medi avui és cosa 
acceptada IÍ reconeguda per tothqm. 

En seqüència·: Frankel i Much ja assenyala
ren la presència freqüént en les lesions linfo
granulomatoses malignes d'uns grànuls de di
verses mides, no àcid~resistents, gram-positives, 
que després d'evolucionar d'un tipus granular 
esdevingueren bacils perfectes de Koch. Pon
tés i Vaudremer obtingueren dels filtratges de 
pus tuberculós per la bugia de _Berkefeld un 
producte que reproduïa el procés fímic per se, 
i aquesta experiència, avui confirmada a· bas
tament, en l'actualitat té tanta importància com 
la que repre?enta una modificació profunda 
dels nostres coneixements en la etiologia, pa
togènia, patologia, diagnòstic i terapèutica de 
la tuberculosi humana i ·animal. Aquestes for
mes :filtrants hom les descobreix en el si de le
sions les més diverses i al mateix han estat 
trobades 'en el home com ên els anil;nals i ·en 
aquestos especialment en la .llet de glàndules 
tuberculoses i fins en la sang del mateix bes
tiar. 

La tantes vegades rebutjada teoria de l'he-
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rència tuberculosa cau esmicolada davant !a 
possibilitat de travessar la placenta aquelles 
formes filtrants tuberculitz.adores, però, mal
grat aquesta realitat tan viva, l'experiència ens 
diu que degut a l'intercanvi de llurs elements 
patògens entre la mare i el fetus no provoca, 
àdhuc, en el major nombre de casos una evo
lució tuberculosa, ben al contrari, confereix un 
grau d'immunitat palesa (avui encara incert) 
al fetus o al nadó ! 

Així també, a tall d'incís, i per la grossa im
portància que a Sanitat Veterinària té aquest 
punt, deurem recordar . que la prova de la tu
berculina no és prou per a diagnosti~r aitals 
formes patogèniques, car sols les formes bací
lars produeixen tuberculina i per tant hi són 
possibles les reaccions alèrgiques, excepte en 
el cas de coincidir en un mateix subjecte les 
formes bacilars i les formes filtrants que, a dit 
veritat, es presenten sempre amb abundància. 
Per això la prova de la tuberculina no pot és
ser acceptada com a medi auxiliar únic de l'Ins
pecció Sanitària en l'anilnal viu. 

Aquestes novelles adquisicions de l'etiologia 
tuberculosa íntima, doncs, ens porta, en el mo
ment d'ara, a estudiar la influència que pot te
nir en la difusió de la tuberculosis humana el 
consum de carns provinent de bestiar malalt i 
tot seguit pot posar-se el següent dilema : si 
les carns de consum provinents d'animals tu
berculosos són virulentes, deuen decomisar-s~ 

en absolut; però, si les carns són avirulentes 
no cal procedir a cap mena de decomís de les 
mateixes. 

Així exposat el problema i la solució, pel 
mètode simplista, no caldria una inspecció tan 
científica i vigorosa com la que es realitza en 
els centres d'abastiments de carns; però, l'ins
pecció no pot fer-se amb una ignorància pale·· 
sa de la patogènia, com no pot fer-se tampoc 
subjectant-se a la rigidesa d'uns reglaments 
dictats amb una mentalitat vuitcentista, car 
l 'experiència ens assenyala com no sofreixen 
aquest flagell molts dels operaris subalterns 
dels escorxarrosses i dels mateixos escorxadors, 
que consumeixen dins les seves llars carn pro
vinent dels decomissos quotidians d'animals 
tuberculosos. I val a dir que aquest exemple 
de casa nostra ens excusa d'esmentar uns fets 
semblants en les viles de Würzburg i Baviera 
citats per tots els autors. Malgrat això bavem 
d'obsenrar que les nostres costums de menjar 

la carn i els menuts cuits, així com la discon
tinuïtat en el consum i en la virulència el 'aque
lles carns podrien influir en el major o menor 
perill de contagi per ingesta. 

Amb tot, en l'inspecció sanitària de les carns 
no es deu oblidar mai, que la via digestiva en 
la difusió de la pandèmia fímica a l'espècie 
humana és el factor més petit respecte de les 
altres vies de contagi probables i aquest con
cepte no correspon a la severitat de les dispo
sicions vigents que diuen: 

El decomís serà total: En les aus, 1 er peti 
ta que sigui la lesió tuberculosa. 

En els mamífers: a) En qualsevol cas de le
sió tuberculosà acompanyada de consunc;ó n 
caquèxia. 

b) Quan hom observi tubèrculs en els 
músculs o en els ganglis limfàtics intermuscu
lars, o en els ossos, o en les articulacions. 

e) En el cas de generalització as enyalad.a 
per granulacions miliars, en totes o en algunes 
de les següents vísceres : fetge, pulmó, ro
nyons. 

d) Quan puguin ob ervar-se lesions tuber· 
culoses importants (cavernes o focus caseosos 
extensos) en els òrgans de la cavitat toràcica 
i abdominal. 

El decomís serà parcial : a) si les lesions es 
troben limitades a un sol òrgan d'una sola ca
vitat, i no hi ha indicis d'infecció ganglionar 
aliena a l'òrgan lesionat. 

b) Quan els tubèrculs, malgrat ésser apa
rents en les cavitats estiguin calcificats i no 
pugui mostrar-se cap altra lesió en les seroses 
o en els ganglis. 

En el cas de dubte les carns podran aprofi
tar-se; però esterilitzant-les prèviament per ~ 
ésser venudes a sota preu. 

Heus ací el compendi i la resultant de tots 
els coneixements del segle passat, en matèria 
de lluita antituberculosa sota el caire de l'Ins
pecció sanitària de les carns destinades al con
sum públic, pero avui, que els medis auxiliars 
d'una exceHeilt Inspecció anitària resten ben 
dòcils a les mans de l'Inspector, és a dir, que 
el Veterinari pot realitzar, les prove experi
mentals múltiples, les cultures, les coloracions, 
els frotis i extensions dels teixits o dels siste
mes anat~mics que li ofereixen un dubte en 
qualque cas, és inoperant la rutina, la petrifi
cació i el règim militarista del criteri mèdic o 
sanitari de l'Inspector, exigit, imposat amb tot 



70 

el pes de la Llei per aquelles disposicions tan 
contràries a la satisfacció del ramader i a la sa
nitat i economia de l'alimentació càrnica del 
poble. 

L'inspecció sanitària de les carns requere·x 
suara un lliberalisrne en l'interpretació dels ca
sos, un criteri clínic molt ferm i culte, uua 
acció ben elàstica per no caure en el despotis
me a gratcient, car el decomís total sols pot 
ésser en conciència inspirat en el coneixement 
aprofundit de l'activitat dels bacils i de llur 
virulència, i per damunt de tot en l'anatomia 
topogràfica, en l'anatomia patològica de les le
sions que tradueixen el procés tuberculós en 
cada cas, per a poder esbrinar si la propagació, 
activa en el moment del sacrifici del bestiar es 
realitza per continuïtat o per la via limfàtica o 
sanguínia. 

Malgrat aquest concepte que podríem no
menar bàsic, l'experiència ens diu cada dia i 
a cada hora que també hi ba excepcions dins 
aquesta norma general, en efecte : sempre és 
de consuetud considerar corn a tuberculosis ge
neralitzada aguda, perillosa pel consumidor, la 
presentada en forma de granulacions miliars 
agudes eu el supòsit d'haver-se difós per via 
sanguínia, però la mateixa forma observada 
com a lesions úniques eu el pulmó i en el fet
ge coincident amb la part del múscul diafrag
màtic que els separa, i deguda a la difusió de 
l'infecció bacilar per les venes, pulmonar o por
ta, que es nodreixen de ramals del canal torà
cic (i per tant ~mb exclusió de la via sangtú
uia), deu judicar-se com una tuberculosi loca 
litzada, per tant, no es deu procedir al decomís 
total, però sí al decomís dels òrga.ns i teixits 
lesionats. Encara més, per aclarir el fonament 
d'aquest criteri, podrem afegir que la granú
lia del ronyó o de la melsa amb exclusió d'al
tres lesions, per la seva disposició i situació 
anatòmica és sempre producte de l'infecció 
per via sanguínia i, per tant, deu ésser deco
misada com a tuberculosi generalitzada. 

Un darrer cas com exemple del criteri con
fusionari que presideix avui dia l'inspecció sa
nitària de les carns : tots els inspectors bavem 
vist prons casos d'espondilitis rizomèlica eu 
els porcins i ens cal formar un judici ben allu
nyat de l'establert per l'esmentat reglament, 
car amb tot i afectar algunes vèrtebres de l'a
nimal no es pot diagnosticar de tuberculosi ge
neralitzada, per quant així com el bestiar bovi 
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reacciona amb una gran facilitat en totes les 
formes de procés agut calcificant les lesions, el 
bestiar porcí no té aquesta propietat, ans al 
contrari, augmenta el reblaniment cle les le
sions; però en el cas d'espondilitis, ni en els 
ganglis, ni en els teixits veïns i moltes vega
des en cap altre òrgan bavem pogut trobar una 
bacilèmia específica que vingui a justificar una 
generalització, per això és, que aconsellem re
duir el diagnòstic a tuberculosi localitzada i 
procedir al decomís únic de la regió atacada 
de la columna vertebral. 

En un treball d'investigació podríem anar 
exposant molts casos semblants, però en el pre
sent, de caràcter sanitari, és prou per a fixar 
un criteri. 

El prob lema sanitari de l' alimenía.ció humana 
per la llet . 

Per una paradoxa, en l'alimentació humana 
per la llet, el perill de contagi inter-espècies, 
és d'nua més grossa importància malgrat rea
litzar-se per via digestiva i així ho proven els 
fets. 

Les femelles de -l'espècie bovina que són tu
berculoses eliminen per la llet el bacil especí
fic, ja per existir, d'una banda, lesions en les 
glàndules mamàries, en el úter o per altra 
banda (i en menor nombre de casos) per exis
tir l'infecció eu òrgans allunyats d'aquelles. 

La bacilèmia de la llet pot provenir, més 
que de la mateixa llet, de -les m~tèries excre
mentícies que l'embruten o de l'acte de mu
nyir d'una faisó barroera : aquests bacils in
gressats en el budell per la via hepàtica-intes
tinal, són descarregats amb intermitències per 
tots els animals tubercÚlosos sigui qualsevulla 
la gravetat de la seva infecció. Algunes vega
des el bacil de Koch es troba a la llet per haver 
escupit a les mans el munyidor per a lubri5.
car-les, i no cal dir com la presència d'aquests 
bacils són fàcilment descoberts per l'inocula
ció experimental, car la barreja ae llets i ]a 
dilució de llets virulentes converteixen així 
mateix la llet del comerç en un producte in
fectant. 

El perill possible de la llet bacillífera per 
l'home resta demostrat a bastament per les ob
servacions i els fets probatoris, puix es veuen 
infants contraure la tuberculosi per haver con-
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sumit alguna temporada llet de vaques tuber
culoses, com en la clínica veterinària, es veu 
mantes vegades, una porcellada sencera ataca
da de tuberculosi per haver estat alimentada 
de llet desnatada infectada. 

Les investigacions bacteriològiques assenya
len l'origen boví de la tuberculosi en els ten
dres infants : la identificació del tipus bacillar 
en els infants de menys de 5 anys denuncien 
un tipus boví en el 44 per cent dels casos, i a 
m~da que els altres factors de contagi actuen, 
el tipus boví és més rar i llavors ja no se'l tro
ba més que en un 27 per cent del individus de 
5 a 15 anys. En totes les edats es troba el tipus 
boví en un terç dels casos de tuberculosi dels 
ganglis cervicals, dels ossos, de les articula
cions, de les meninges, de la pell, segons in
vestigacions fetes a Anglaterra. ¡ Vegi's, doncs, 
si no és un perill extraordinari el consum d'una 
llet sense control ! 

La nata, el formatge i la mantega poden con
tenir bacils tuberculosos i són en seqüèn
cia tan perillosos com la llet. 

La lluita antituberculosa, doncs, s'ha dit 
moltes vegades en el si d'aquesta docta Aca
dèmia, deu fonamentar-se: en la selecció d'a
nimals productors i en l'observació de les re
gles d'higiene en la recollida i transport de la 
llet . 

Sempre que la llet no ofereixi cap garantia 
d'origen, com es freqüent en l'actualitat, l'e
bullició únicament pot defendre al consumidor 
del contagi probable i això és el que amb bon 
sentit realitzen quasi totes les llars de casa nos
tra. 

Havem dit abans que la carn constituïa un 
perill núnim de contagi al costat del de la llet, 
però és degut, en primer terme, a que el tei
xit muscular és virulent no més que en deter
minades formes de tuberculosis bovina i por
cina, i en segon terrrie perquè la carn és objec
te d'una inspecció acurada no comparable a la 
de la llet, ultra ésser la carn consumida gaire
bé sempre cuita, puix els embutits crus i els 
guisats mig crus pel mínim consum del nostre 
poble, no compta. 

L'inspecció sanitària de la llet com a factor 
de la lluita antituberculosa a Catalunya és un 
mite, no sols per l'apatia social sinó també per
què les disposicions governatives resten inefi
caces per una manca d'orientació ferma i la 

migrada practicitat si es considera l'idiosincrà
sia de tots. 

Les condicions a remarcar en l'estudi de l'ha
bitació i explotació del bestiar de carn i de llet 
sota el punt de mira sanitari aniran incloses en 
l'apartat següent. 

El control de la llet (a Barcelona solament), 
no ha estat enfocat amb intuïció i capacitat tf.c
nica fins la promulgació del «Reglamento :le 
Policia Sanitaria en materia de leche», any 
1927, que fonamenta el criteri de l'inspecciÓ 
en una puresa bacteriològica tipus, mentre que 
en la resta dels municipis catalans impera en
cara la lletra esmortuïda d'aquell famós article 
19 del «Reglamento de las zoopatías transmisi
bles al hombre», que diu: cccomprobada en un 
establo la existencia de una res tuberculosa, 
aclemas de las mediclas sanitarias que cou ella 
se adopten, especialmente la prohibici6n de qne 
su leche sea entregada al consumo pública ba
jo cualquier forma, se sometera el ganado res
tante a las pruebas necesarias para precisar su 
estada de sanidad». Però l'aplicació de la tu
berculina que ultra l'examen clínic constituei
xen els millors medis de diagnòstic eu mans de 
l'Inspector sanitari ha estat de fet impossibili
tada per les noves disposicions del dia 26 del 
mes passat que en l'article 153 expressa d'una 
manera, no diré gaire seriosa, que cccuaudo sea 
factible se organizara la lucha directa contra 
esta infeccióu cou la tuberculosis, B. C. G., 
etcètera», demés de l'anterior article que re
serva al Ministeri d'Agricultura a proposta de 
l'Inspecció General l'autoritat exclusiva de fa
cultar l'utilització d'aquell medi de diagnòstic 
després d'uns tràmits dilatoris, i per això, que 
vindrien sempre amb inoportunitat manifesta. 

Respecte al Reglament ja dit i en vigor a la 
Ciutat de Barcelona, les transgressions són in
nombrables, car malgrat la classificació ben re· 
glamentada, tota la llet produïda per les va
queries de la ciutat és venuda en realitat com 
de primera qualitat, Grau A, sense fer-ne cap 
esment, i no cal insistir que reconeixem sem
pre aquest resul~t indesitjable com a triomf 
perennal del factor econòmic damunt el sani
tari. 

Per ço l'experiència personal ens aconsella 
formular un avant-projecte de lluita antituber
culosa en aquesta matèria, a ~n sols s'obliga
ria la declaració oficial de la tuberculosi bovi
na en les formes pulmonars, intestinals, uteri-
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nes, i de les glàndules mamàries, ultra realit
zar la selecció de vaques lleteres conjnntament 
amb el Gremi de Vaquers i indicats Agrícols 
mitjançant la tuberculinització i l'indemnitza
ció per sacrifici immediat del bestiar. 

La convivència amb els animaLs domèsiics. 

Pels lligams que serven els estudis lleugera
ment apuntats damunt el control de les carns 
i de les llets, podrà deduir-se l'importància d'a
quest factor en la lluita antituberculosa, car són 
les mateixes causes i els mateí..,-,¡:os perills per 
diferents vies de contagi, però per una arbitrà
ria classificació de la Policia Sanitària l'inspec
ció tècnica de la tinença d'animals domèstics 
amb els quals es conviu, resta oblidada en el 
nostre país. 

I no pot atribuir-se de cap manera a igno
rància perquè tots els clínics havem assistit a 
pagesies on tenint Ull individu amb tuberculo
si pulmonar oberta eren sacrifi~ats amb ur
gència i a qualsevol edat els animals de recria, 
porcins o ~prins, i havien de decomisar-se to
talment aquests ·per sofrir una tuberculosi agu
da generalitz,ada, o pel ~ontrarí, famílies on 
mai havien sofert cap individu un procés fímic 
petit o gros, al comprar i explotar les primeres 
vaques lleteres al ~p de poc temps eren ata: 
cats de granúlia els individus púbers, morint 
molts d'ells amb paorosa mpidesa. 

Així mateix, a ciutat no és rar poder trobar 
focus ben típics de contagi per l'existènéia Je 
gats o gossos tuberculosos en les llars, general
ment provinents d'altres famílies on algnn in· 
dividu era afectat de descàrrega bacilar com
provada . 

Per tot això, doncs, cal demanar una ordre 
i olada, però complementària de la Policia S:t
nitària dels animals domèstics, que amb un 
contingut orientat a la profilaxi i a la lluita an
tituberculosa sigui factible, pràcti~ i conN
buda de conformitat amb els avenços de l'etio
logia i de la vacnnació pel B. C. G. que mal
hauradament ens escau citar en els dies del 
condol més punyent per la mort del seu inven
tor. 

Conclusions : 

El Departament de Sanitat de la Generalitat 
deurà considerar de nou i modificar, en tot cas, 
les disposicions pròpies de l'inspecció sanità
ria de les carns pel consum en matèria de tu
berculosi . 

Demés, haurà de dictar les ordres referents 
a un seriós {;Ontrol anitari de la producció lle· 
tera arreu de Catalunya, donant preferència ab
soluta al control baderiològic damunt els al
tres de menor importància. 

Cal dictar una ordre que a la vegada sigui 
exclusiva de la profilaxi tuberculosa i capdal 
en matèria de . Policia Sanità1ia de les malures 
transmissibles a l'home. 
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Estat actual de la lluita contra la verola 

a Catalunya 
P.onè~cia presentada pel 

Dr. ALFONS NEBOT TORRENS 

a l'Acadèmia d'Higiene de Catalunya 

Segons la legislació vigent, la vacunació Jen
neriana és obligatòria en tota la regió de Cata .. 
lunya, per a tots els seus habitants. 

Pel compliment d'aquesta, disposició, que 
n1:algrat ésser obligatòria no es realitza degu
dament, ha sigut precís establir a Barcelona 
tm Servei especial de profilaxi antivariolosa 
per tal de fixar les normes i executar les me
sures, encaminades a aconseguir dit objecte. · 

Abans de parlar del que es fa a Catalunya, 
donarem compte de lo establert en aquesta 
ciutat. El pla per nosaltres escollit, ha sigut 
ja acceptat per algunes poblacions catalanes, 
com Tarragona, Vilanova, Vich, etc. Essent 
veritablement llastimós, que no s'hagi adoptat 
en tots els Municipis Catalans . 

LA VEROLA A BARCELONA 

Començarem amb un petit histori:'àl del gran 
increment pres per la verola a Barcelona abans 
del funcionament de l'actual servei . antiva
riolós. 

Veient les estadístiques de mortalifat reco-,. 
llides a l'Institut Municipal d'Higiene, fan ve-
ritablement basarda les xifres demostratives 
dels desastres que produïa la verola, aban del 
darrer decenni. 

A l'any 1901 moriren de verola soS perso
nes. A l'any 1902, 90; 141 a l'any 1903; 413 
al 1904 ; 225 al 1905; 261 al 1906; 126 al 
1907 ; 78 al 1908 ; 204 al 1909 ; 93 al 1910 ; 
7 al 1QII ; 176 al 1912; 532 al 1913; 337 al 
1914 ; 251 al 1915 ; 263 al 1916; 52 al 1917 ; 
10 al 1918 ; 206 al 1919, i 179 a l'any 1920. 
En aquest any va començar el funcionament 
del Servei Especial Antivariolós, amb les se
ves intenses campanyes de vaeunació, i des 

d'aleshores anà minvant la mortalitat per ve
rola, en la forma següent: 6s defuncions a 
l'any 1921 ; 12 a l'any 1922 ; 13 a l'any 1923 
i 7 a l'any 1924. Vàrem passar tot l'any 1925 
sense cap mort ni cap malalt de verola. 

A l'any 1926 hi hagué un cas de verola se
guit de mort, però va ésser en un individu que 
vingué malalt de Cartagena, on es contagià de 
dita malaltia a l'Hospital militar d'aquella po
blació. 

Preses les mesures d'isolament necessàries 
i també les referents a profilaxi, mitjançau! 
la vacunació de totes les persones que volta
ven al malalt, es va aconseguir que no hi ha
gués ni un sol cas de contagi. 

D'ençà de l'any 1926 fins a l'any 1931, és 
a dir, durant l'espai de s anys, no hi hagué 
cap malalt de verola a Barcelona. Ço que de
mostra que la llavor que va portar el malalt 
de Cartagena, va quedar completament ex
tingida. 

A l'any 1931, en el mes de març, un súbdi~ 
aqglès que arribà a Barcelona, després d'haver 
tocat diversos ports del Nord d'Espanya i que 
procedia de Portugal, va caure malalt de ve
rola, tot seguit d'haver arribat. 

Havent transcorregut s anys sense nu cas 
de verola a la nostr-a Ciutat, ens costà creure 
que es tractés d'aquesta malaltia. Els dies que 
transcorregueren varen demostrar, però, la 
seva autenticitat. Aquell malalt va ésser inter
nat a l'Hospital Evangèlic ccAnglès», on va 
romandre fins haver transcorregut amb excés 
el temps reglamentari, per tal d'evitar cap 
contagi. :Malgrat son rigorós isolament en un 
pavelló on no hi havia cap més malalt i estar 
cuidat per una sola infermera, que no es mo
gué del seu costat, i preses totes les mesures 
de desinfecció de les robes i endtmés la vacu-
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nació de totes les persones que podien més o 
menys relacionar-se amb el malalt, aparegué, 
en el mes d'abril, i sense saber com va con
tagiar-se, un nou cas de verola al carrer 
de Castillejos, número 372, entresol. En un 
lloc no molt apartat de l'esmentat Hospital 
Evangèlic. 

Després d'aquest cas, n'hi hagué d'altres 
per la mateixa barriada, fins arribar a 29. 

Es precís, però, fer una aclaració, i és, que 
tots aquests casos de verola, excepte el del 
súbdit anglès, no foren coneguts per nosaltres 
fins al mes de juliol, per no haver sigut de
nunciats pels metges que els assistireu. La 
manca d'aquest compliment, no fou desig 
d'ocultació, sinó degut a desconèixer els es
mentats metges quins eren els símptomes ca
racterístics de la verola, per no ha ver pogut 
presenciar, ni en el curs de la carrera, ui en 
la seva curta pràctica professional, cap cas 
de la susdita malaltia. Per haver-se manifes
tat eu un principi tots els malalts en una 
forma tan benigna, creiereu que es tractava 
de casos d'eritema polimorf . 

Assabentats de que eus trobàvem en pre
sència d'una epidèmia de verola, sortosament 
encara en son període inicial, movilitzàrem 
tots els nostres mitjans, i als tres mesos lo
gràrem extiuguir totalment aquell focus, sens 
que fins al present hàgim sofert cap més ca5 
de verola. 

Els mitjans empleats, foren els que es por
ien a efecte sempre que s'ha presentat algm1 
brot de verola a la nostra Ciutat. 

Abans que tot es procura isolar totalment 
els malalts. Si pot ésser, lo millor és internar
los en un Hospital. Però en cas de que no ho 
permeti la família, com sigui que no existeix 
cap llei que pugui obligar-los, no ens queda 
més remei que fer l'isolament a casa. Pro
curem que siguin molt poques les persones 
que cuidin al malalt, tot lo més dues; aquestes 
no deuen sortir mentre duri ·el temps fixat 
per l'isolament total del malalt. Quan desitgin 
comprar alguna cosa, deuen servir-se d'algun 
parent o d'algun veí, el qual es presti a fer-ho, 
cas de no disposar d'un servent a propòsit. 

En la porta del pis del malalt es colloca un 
rètol amb l'inscripció següent : ((Aquí hi ha ve
rola; el malalt, o bé els malalts, deuen ésser vi
gilats fins el dia, .. de ... n. Es calcula un mínim 
de 40 dies per a tal vigilància. 

í5 --------

Un torn de guàrdies urbans o de zeladors 
municipals, vetlla pel compliment d'aquesta 
ordre. Passat el plaç fixat per la vigilància, 
es retira el rètol i es dóna llibertat perquè 
puguin sortir de la casa i entrar-hi les per
sones que creguin convenient, setnptre que 
hagin sigut vacunades o revacunades. 

S'organitza a l'ensems una forta campanya 
de vacunació, no sols per als de la casa on 
hi hagi l'atacat, sinó a tots els de la barriada . 
Eu aquest cas, amb més energia que mai, 
s'obliga a la vacunació i es posen fortes lJe
nyores als que eu refugeu. 

També per la Secció de Desinfecció de l'Ins
titut Municipal d'Higiene es fa la recollida 
de robes i les desinfeccions periòdiques de les 
habitacions dels malalts i llocs que ofereixen 
perill i sigui precís sa desinfecció. Gràcies a 
la bona organització d'aquest servei les des
infeccions es fan d'una manera acurada i amb 
els millors resultats. 

0RGANJ'l'ZAC1Ó DEf, S!iRVEl DE PROFILAXI A "'l'i

VARIOLÓS 

Secció de Vacunacions 

Aquesta ecció comprèn tot el que fa refe
rència a vacunacions Jeuneriaues, i la divi
direm en tres períodes. Primer període, Pre
escolar. egon període, Escolar. I tercer pe
ríode, Post-escolar. 

Si no fos per la obligació imposada per la 
Llei i quin compliment exigim des d'aquesta 
Secció, molt poques vacunacions es farien en 
el lapse de temps comprès entre el naixement 
d'una criatura, fins a tenir l'edat per anar al 
collegi. Precisament aquest període és el qut: 
dóna més contingent de malalts en cas d'epi
dèmia de verola. Ço que es pot veure perfec
tament examinant el quadre d'edats dels ma
lalts en la darrera invasió variolosa. 

El segon període, o sigui l'Escolar, encara 
que està baix la nostra relativa vigilància, co
rrespon més a les inspeccions escolars. Tot:; 
sabem que no es pot admetre eu cap escola 
un nen sense la presentació d'un certificat 
mèdic de vacunació antivariòlica . 

El tercer període, o Post-escolar, com¡;rèu 



a totes les persones que ja tenen acabats els 
seus estudis i que es dediquen a qualsevol 
classe de treball. Segons lo legislat, en cap 
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classe de treball es pot admetre un obrer sense 
la presentació d'un certificat de vacunació 
recent. 

Casos de verola per edats 1 sexes 

en l'invasió de verola de l'any 1931 

S ex e s 
Dels 5 mesos De 1 any Dels 5 anys Dels 10 anys Dels 20 anys Dels 30 anys Dels 40 anys 

To t a I li a 1 any ' als 5 anys als 10 anys als 20 anys als 30 anys als-40 anys als 5J anys 

Ma seu li - 9 3 

Femení 2 6 2 

Totals 2 15 5 

ORGANITZACIÓ DE LA PROFILAXI ·ANTIVARIOLO

SA EN EL PERÍODE PRE-ESCOLAR 

La legislació vigent obliga a que siguin va
cunades contra la verola totes les criatures 
després d'haver complert els tres mesos d'edat . 

Per tal objecte l'Oficina dedicada exclusi
vament a aquest fi, rep diàriament, dels jut
jats corresponents, còpia de les inscripcions 
dels naixements haguts. D'aquests avisos se'n 
reb~n un promedi de cinquanta diaris, o sia, 
de mil tres-cents a mil cinc-cents mensuals . 

Els noms de les criatures de naixença, així 

2 

--

2 

- 1 1 16 

2 1 - 13 

2 2 1 29 

com tam bé el de pila dels seus pares i llur 
domicili, són traslladats a unes fitxes i a l'en
sems s'inscriuen e~ un libre registre, amb 
l'objecte que després exposarem. Tot seguit 
aquestes dades es passen a unes fulles impre
ses, que són els avisos, o millor, ordres de 
vacunació; en aquestes s'hi fa constar, en
demés dels noms i domicilis indicats, la ne
cessitat i obligació que tenen els pares dels 
infants, de llurs vacunacions, i el correctiu o 
penyora a la que es faran mereixedors en cas 
d'incompliment de lo legislat. 

El text d'aquesta fulla és el següent: 
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AJUNTAMENT DE BARCELONA 
INSTITUT mUNICIPALi D 'f:liGIENE 

Servei de profilàxia antivariolosa 

En virtut de les prescripcions legals vigents, relatives a vacunació contra 
la verola, se'l prevé que ha de procedir , sense retard, a la vacunació del seu fill 

Una vegada acomplerta la vacunació i comprobill el seu resultat, serveixi's 
lliurar, abans del 20 de l'actual , a qualsevol delegació de la Guarda Urbana . el 
present certificat, amb la deguda au:orització d'un facultatiu . (Al dors hi ha la 
llista de delegacions) . 

La vacunació podrà ésser practicada per qualsevol metge particular o dels 
Dispensaris Municipals, que despatxen de les vuit del maiÍ fins la mateixa hora 
de la nit. (Al dors hi ha llista de Dispensaris). CI) 

Se li prevé que l'incompliment d'aquesta ordre de vacunació i del subsegUent r... 

acte de lliurar el certificat, pot motivar la imposició d'una multa de 5 a 50 pessetes . .2 

J ...... . 
Sr. 

Carrer 

Barcelona .............. de .................................... . .. de !93 ...... . 

CERTIFICAT DE VACUNACIÚ 
N .o ....... ................... . 

10 

El facultatiu que sorasigna declara haver vacunat en el dia ae la data, la E 
persona de referència de ............ . anvs d ' d . l'h . . . ...... ~ e at, 1 que a mscr1ta 10 

en el registre , amb el núm . ...... . 10 ...... 
Barcelona ............ de ............................ . . . de 193.... ... ~ 

Signal u ra, 

Examinada en aquesta data la persona a què es refereix aquest document, 

I 1 'ó h d "t f t positiu resu ta que a vacunac1 a pro ui e ec e nega!lu 

Barcelona .............. de ..... . . ................... de 193 ..... . 
Signalura, 

NOTA . -Si a causa de malaltia , cal ajornar la vacunació. el metge encar
regat de l'asistència , estendrà un document en que s'indicarà el motiu pel qu <.l 
no ha pogut practicar -la. 

Vaig rebre l'ordre de vacunació núm . ......... . 
Signatura, 

'"O 

ca 
...e: 

CI) 

o 
z ......_, 
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Les fitxes, així com també les ordres de 
vacunació, es guarden fins haver transcorre
gut tres mesos, al cap dels quals es dóna sor
tida a les últimes, que són enviades a domicili 
per a ésser retornades a l'Institut, un cop ja 
complimentades, donant un plaç màxim de 
vint dies. El resultat de la vacunació en cada 
cas és traslladat al llibre registre i a la fitxa 
corresponent. Aquesta fitxa, ja plena passa al 
fitxer definitiu dels vacunats, on serà senzi
llíssim trobar-la en qualsevol moment que de-· 

REVISTA IDELS SEIR.VEIS SANITAJRTS 

l'any 1930 en groc; a l'any 193 r en verd ; 
a 1'-any 1932 en morat i pel 1933 la fitxa és 
en blanc, sense cap franj-a. Per aquest any 
s 'utilitzen altra vegada fitxes amb franja ver
mella, havent-se recollit abans totes les d'a
quell color, o sigui, les de l'any 1928. Aquesta 
operació és molt senzilla per tenir cada fitxa 
la fran ja de color perfectament visible. 

Les fitxes recollides són després empaque
tades i guardades. 

Per donar una idea del curs de les opera-

~.RX./l.7. 

0FIC.ffffi_ 

sitgem saber si una criaturn nascuda -a Bar
celona ha sigut o no vacunada. 

A l'objecte el~ no fer un arxiu de fitxes que 
prendria en pocs anys un volum extraordinari, 
i no interessant, per altra p-art, en aquesta 
secció del servei antivariolós, més que les va
cunacions e1~ la primera edat de la vida, o 
sigui, fins a Cf..1E' E'ls infants entren als collegis 
o escoles primàries, on i a els és e21.-igida la 
revacunació, les fitxes tenen en un dels seus 
angles una franja de color que és diferent per 
a cada any. Així, per exemple, a l'any 1928 
va ésser vermell ; a l'any 1929 en negre; a 

cions manifestades, des de l'inscripció del n-adó 
fins a que s'ha rebut el certificat de la seva 
vacunació i el pas a l'arxiu, no hi ha més 
que veure l'adj'lmt esquema, en el que es posa 
en evidència lo dit anteriorment. 

Ara bé ; no sempre l~s coses es desenrotllen 
amb aquesta facilitat, sinó que moltes vega
des, gairebé en un 30 per 100, no es compleix 
lo manat en les ordres de vacunació, i aquesta 
deixa de fer-se, sigui per malaltia de l'infant 
o bé per negligència o -abandó dels pares o 
tutors . En el primer cas, és d'obligació la pre
sentació d'un certificat facultatiu indicant els 
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motius pels que no s'ha fet la vacunació, i en 
l'altre, es dir, quan es demostra l'incomph
ment voluntari de l'ordenat, se'n dóna co
neixement a la Superioritat perquè sigui im
posada la sanció coresponent. 

Els certificats rebuts, en els que hi consta 
la malaltia o motiu que ha privat de fer la 
vacunació, són guardats durant un temps pru
dencial, que varia segons la malaltia de què 
es tracta, després del qual és enviat un nou 
avís, cas de no haver sigut rebut durant aquest 
plac; el certificat d'haver-se fet la vacunació. 
Eu el cas de no ésser contestat immediatament 
aquest, es fa com en els casos manifestats de 
negligència, o sigui, donar-ne coneixement 
perquè se'ls imposi la penyora corresponent. 

Perquè no es elongui el cas d'enviar una or
dre de vacunació quan una criatura s'hagi mort 
eu el temps transcorregut entre el seu naixe
ment i haver passat els tres mesos del plac; re
glamentari, són revisades diàriament totes les 
fulles de defunció corresponents a aquestes 
edats, fent constar la defunció en la fitxa i en 
el llibre registre, perquè no sigui extesa l'ordre 
de vacunació. 

Diàriament, també, es repassa el llibre re
gistre, i a tots els endarrerits se'ls envia un 
volant, manifestant-los que en l'Institut no es 
té coneixement de la vacunació ordenada an
teriorment i fixaut-los'hi un termini de 15 o 
20 dies perquè sigui complimentada aquélla, o 
en cas contrari, posar-bo en coneixement de la 
'uperiori tat. 

VACUNACION A DOJIITCTT,I 

Tot lo manifestat anteriorment, per lo que 
fa referència a les vacunacions, L'S, com es 
comprendrà, sols aplicable al nascuts a Bar
celona; però hem de tenir en compte que a la 
nostra Ciutat hi entra diàriament una gran 
quantitat d'immigrats i que no sempre véneu 
vacunats ni els pares ni les criatures, les quals 
e tarien en plena receptivitat per la verola fins 
a l'edat, quan menys, del seu ingrés en eb 
col-legis. A n'aquestes persones, que són des
conegudes de tothom, no hi ha la manera pos
sible de fer-les-hi arribar, per l'Institut Mu
nicipal d'Higiene, cap document en el que es 
manifesti als pare la obligació que tenen de 
fer vacunar a llurs fills, i per això resultari"l 
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incomplet el servei de vacunacions si no es 
procurés la vacunació d'aquests; essent la única 
manera d'obtenir-ho fent vacunacion a domi
cili, o sigui, recorrent les diferentes barriades, 
sobretot les obreres, i vacunant a tots els no 
vacunats, entre els que hi trobarem segurament 
els esmentats. 

Còm es fan les vacunacions a domicili? 
A la primavera i a la tardor de cada any 

s'estableix el servei de vacunacions a domicili. 
Les vacunacions es fan per districtes, pro

curant que mai hagi transcorregut més d'un 
any sense haver sigut visitat un mateix dis
tricte, sobretot aquells en els que es manifesti 
més canvi de població pels immigrants. 

Es formen equips de vacunació, que consten 
de més o menys personal, segons el nucli de 
població del lloc on es va a vacunar sigui molt 
nombrós o de poc contingent. Normalment es 
composa l'equip, d'un facultatiu metge, d'un 
zelador encarregat d'ajudar al facultatiu, per 
a preparar les toruudes amb esparadrap que 
serveixen per a cobrir el lloc d'aplicació de la 
vacuna, i endemés té cura de l'esterilització 
de les llancetes vaccinals ; un altre zelador fa 
l'inscripció, de tots els que es van vacunant, en 
unes fitxes, en les que s'hi fa constar endemés 
del nom i cognoms del vacunat, el seu domi
cili, si ja ha estat o no vacunat altres vegades 
i el número de la sèrie de vacuna utilitzada 
Endemés altres zeladors que poden ésser dos 
o tres van recorrent tot el veïnat pujant per 
tots els pisos i trucant a totes les portes, a la 
fi de que tothom s'euteri de que s'estan prac
ticant vacunacions, manifestant-los-hi al ma
teix temps la necessitat i la obligació que tenen 
de vaounar-st. Eu cas de negació absoluta, el 
zelador eu pren nota fent constar els noms del 
pare si és aquest el que es re isteix a la vacu
nació del seu fill o fills. Per la major garantia 
i per a poder evitar alguna manca de respecte 
als encarregats d'aquesta actuació, els acom
panya un guàrdia urbà. 

L'equip de vacunacions s'instaJ.la en un lloc 
que ofereixi les condicions més apropiades de: 
llum, netedat i amplitud per a poder portar a 
efecte de la millor manera possible les vacu
naciOns. 

Disposa també l'Institut Municipal d'Higie
ne d'una tenda de campanya plegable i fàcil
ment transportable per ésser instaJJ.ada en lloc 
convenient. La tenda de campanya no té altre 
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inconvenient que la eva dificultosa installaciú 
i per tant una gran pèrdua de temps, r sols es 
pot fer ús d'ella en barriades d'habitacions con
centrades en les que la gent no s'hagi de des
plaçar gaire, ja que la pràctica ha demostrat. 
que no és prou una crida perquè la mainada 
comparegui a vacunar-se, sinó que és precís 
que el lloc escollit per a fer les vacunacions 
estigui prop del seu domicili. Això és degut a 
que molts nois, i per descomptat les criatures, 
necessiten de les seves mares no sols per a des
pullar-les, sinó també perquè és indispensable 
la seva presència per a portar a cap amb avan
tatge la vacunació dels i.nfants, i com sigui que 
aques~es mares (generalment de classes neces
sitades) han de fer endemés les feines de la 
casa, a l'obligar-les a anar un xic lluny per la 
vacunació, desisteixen de fer-ho, perjudicant-se 
així la nostra tasca. 

A mida que van acudint per a la vacunació, 
es procedeix a la mateixa de la manera se
güent: es disposa d'un estoig de vacunacions 
que té la forma d'una maleta de mà i és de 
metall niquelat. Es pot obrir per complet per 
tenir una frontissa de tota la llargària en la 
part inferior. Un cop oberta ens mostra a la 
vista vàries capses també de metall niquelat 
que contenen, endemés de la vacuna, glassa 
estèril, esparadrap, cotó fluix, estisores, llan
cetes vaccinals, clos recipients també de metall 
amb alcohol i una altra capsa amb queLcom 
que no és pas indispensable per a fer vacu
nacions, però que ens ajuda d'una manera 
positiva a l'èxit de nostra actua~ió; a n'a
questa capsa hi ha una quantitat regular de 
caramels que, repartits entre tots els que es 
van vacunant, no sols fan que rebin la vacu
nació amb gust, sinó que són també un reclam 
pels demés, que compareixen aleshores sense 
cap esforç, i fins troben agradable la vacuna
ció, amb l'esperança del caramel que es men
jaran tot seguit. 

Un cop enllestides totes les vacunacions de 
aquell petit nucli, es desa tot dins de l'estoig 
i es trasllada l'equip a un altre lloc. En un 
sol matí es fa aquest canvi per quatre o cinc 
vegades, per l'objecte de poder sempre va
cunar en el punt més pròxim d'on estan re
partits els zeladors que van a la recerca de 
les criatures per a ésser vacunades. 

En els començos dels treballs de vacuna· 
cions a domicili es feien aquestes molt fàcilment 
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deg ut a que eren molts els que estaven sense va
cunar, però avui dia i després de I4 anys de les 
continuades vacunacions seguint aquest sis
tema, costa molt més esforç el poder obtenir 
un nombre igual d'aquelles. Ço que s'obté 
gràcies a l'esforç de tots els que intervenen 
·en aquesta tasca, que treballen amb la millor 
bona voluntat, aconseguint els resultats més 
falaguers. 

Les vactmacions es fan amb totes les cures 
d'asèpsia. Començant per l'antisèpsia de la 
regió escollida, sigui la part alta del braç o 
bé de la cuixa. Un cop s'ha assecat l'alcohol 
utilitzat per aquesta antisèpsia, es trenca pels 
dos extrems un tubet de la vacuna i es vessa 
son contingut a dita regió. Aleshores amb la 
llanceta vaccinal es fa una escarificació en el 
lloc on hem fet caure la gota de limfa vacuna. 
La escarificació es procura que no tingui més 
d'un centímetre quadrat, fent incisions en
graellades el més superficials possible per a 
evitar el que sangri amb excés la ferida, quina 
sang s'emportaria la limfa aplicada. 

Fem una sola escarificació perquè la pràc
tica ens ha demostrat que una sola pústula 

' vaccinal típica, encara que 'sigui de tamany 
reduït, és suficient per a obtenir l'efecte pro
filàctic que ens proposem. 

La importància de les vacunacions a domi
cili és gran, no sols pel nombre que se'n fan, 
sinó que també perquè d'aquesta faisó s'arn!
pleguen els més reacis, així com aquells que 
resideixen temporalment a Barcelona i que 
si no fos amb la pràctica de vacunacions do
miciliàries, no hi hauria manera possible de 
sometre'ls a n'aquesta pràctica ¡profilàctica. 

Per evitar el tenir que fer les vacunacions 
en llocs que no sempre estan en bones con
dicions i tenint en compte les dificultats per 
la utilització de la tenda de campanya, està 
ja en execució un projecte, que vàrem pre
sentar a l'Ajuntament, de model d'automòbil 
dedicat exclusivament a la tasca de vacuna
cions a domicili. 

Aquest automòbil serà un vertader dispen
sari ambulant. Tindrà, endemés dels seients 
corresponents, una taula de treball, armaris 
i un lavabo. Es podrà també treballar a la 
part de fora, convertint fàcilment la part pos
terior mitjançant una teuladeta i unes lones, 
en una tenda de campanya. Tindrà capacitat 
suficient per a poder treballar desfogadament 
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en l'interior. Disposarà de llum i ventilació 
perfecta i estarà fet de manera que pugui 
ésser fàcilment desinfectat. 

Per estar en vies d'execució creiem poder
lo tenir acabat a la propera primavera, pri
mera època de l'any destinada a les vacm1a
cions domiciliàries. 

D'ençà de l'any 1925, s'han practicat a do
.micili per l'Institut Municipal d'Higiene unes 
30.000 vactmacions. 

Altra missió d'aquest servei antivariolós és 
el d'obligar a la vacunació als que, ja per ha
ver donat resultat negatiu l'única vacunació 
rebuda, o bé per causa de l'ajornament per 
malaltia o per manca de compliment ~altra 
causa, no consten com a vacunats en el re
gistre de l'Institut. 

A n'aquests se'ls envia un document quin 
tex és el següent : 

AJUNTAMEnT [OHHITUOOHAL DE BARHlOHA 

INSTITUT MUNICIPAL D'HIGIENE 

(PLAÇA LESSEPS, 1) 

Servei especial antiverolós 

Per no estar assabentats de la vacuna-

ció de llur fill .......................... .... .......................... . 

. . .................. se'ls prevé que per 

tot el dia .. .. de ....................... . 

deuen presentar en aquestes oficines el 

corresponent certificat. 

Passat el dia esmentat se'n donarà co

neixement a la Superioritat, per als efec

tes corresponents. 

Barcelona ............ de ........... . . ... de 193 ... 
El Director, 

Sr. En 



Enganxat en aquest document, hi va un 
paperet vermell, trepanat per ambdós costats 
i engomades les dues porcions que resten. En 
una d'aquestes hi ba l'inscüp•óó següent : 
ccEng~xi's per ací», i en l'altra, ccEsquinci's 
per ací» . En el centre del paperet hi diu: 
ccAtenció ! Aquest paper de color den engan 
xar-se al certificat mèdic». Després hi va el 
número de registre i els cognoms. 

Al donar sortida a l'esmentat document, 
deu portar enganxat el paperet de color pel 
costat que diu : ccEsquinci's per ací». E l met
ge encarregat de fer la vacunació, deu se
parar la porció on hi ha anotat el número de 
registre i enganxar-lo al certificat lliurat per 
on diu: ccEnganxi's per aCÍ». 

Al rebre el certificat junt amb el paperet 
vermell, no tenim mai cap dubtt, sobre la 
persona a que fa referència, car a l'haver-hi 
el número de registre, se sap sempre a qui 
correspon, malgrat a que sigui illegible el 
certificat, o bé h1 manquin les dades que ens 
són precises, per la bona marxa del servei. 

El mateix servei antivariolós té també a 
son càrrec l'inspecció de tots els casos de 
malaltia que hagin sigut denunciats pels met
ges de capçalera com a verola, vari·oloide o 
bé varicella. 

D'ençà de l'any rgz6, fins al rebrot que es 
presentà en el mes d'abril de 1931 en aquesta 
ciutat, i que sortosament s'extingí pronta
ment no hi havia hagut un sol cas de verola ; 
no obstant es rebien contínuament denúncies 
per aquesta malaltia, degut a què els metges 
de capçalera, per evitar els perjudicl.s d'una 
manca de denúncia feta oportunament, do
nen l'avís del cas en el principi, o sigui quan 
l'erupció és molt fàcil de confondre amb la 
de varicella. Es per això que és indispensable 
la visita d'inspecció, amb el que s'evita el 
que el metge de capçalera tingui de prendre's 
la molèstia de fer una rectificació de diag
nòstic. 

Comprovat el diagnòstic de verola pel metge 
sanitari, es posen en pràctica els mitjans ja 
manifestats anteriorment d'isolament, vacu
nació i desinfecció. 

Fent les coses d'aquesta manera i amb l'ur
gència que és del cas, hem pogut isolar sense 
que hi hagi hagut el més petit rebrot, algun 
malalt de verola vingut de fora, malgrat ha
ver passat tota la malaltia a n'aquesta ciutat. 
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Per a donar una idea dels magnífics resul
tats de l'actuació de la secció antivariolosa ,, 
l'Institut Municipal d'Higiene de Barcelona, 
vegi's el gràfic demostratiu de la disminució 
de les defuncions per verola en la nostra ciu·· 
tat, d'ençà de l'implantació d'aquest servei. 

' LL T1'A CONTRA LA VEROLA A CATALUNYA. 

Des de fa uns anys i mitjançant procediments 
semblants als establerts a Barcelona, a lguns 
iii unicipis han organitzat serveis de profilaxi 
antivariolosa. Entre les poblacions que comp
ten amb aquesta lloable organització podem ci
tar les ciutats catalanes de Tarragona i Reus 
a la província de Taragona, i Vic, Vilanova, 
Granollers, Vilafranca i Igualada a la provín
cia de Barcelona. 

Per les Inspeccions Provinèials de Sanitat 
respectives, s'obliga a la presentació d'un ce!·
tificat de vacunació a tots els nens al seu in
grés a les escoles, i també en tots els treballs 
és precís, per la seva admisió, la presentació 
del certificat de vacunació corresponent. Tam
bé reben la vacuna tots els que ingressen en 
files per complir el servei militar. 

En la resta de Catalunya, o sigui, en totes 
les poblacions on no hi ha establert un servei 
especial de profilaxi antivariolosa, sols es fan 
les vacunes manades per les Inspeccions Pro
vincials de Sanitat, o siguin, les fetes en el pe
ríode escolar i post-escolar. Això no vol dir q ll è 

per indicació dels metges de capçalera siguiu 
vacunades les criatures abans d'anar a l'esco
la, ja sigui per haver-hi hagut algun cas de ve
rola, o bé perquè els Municipis aconsellin o 
obliguin a que tothom es vacuni. 

Avui dia, gràcies als treballs organitzats pel 
Dr. D. Franc~c Serra, Encarregat de l'estudi 
sanitari a la Generalitat, es van fent extensives 
les mides profilàctiques .antivarioloses, per tot 
Catalunya, obtenint els millors resultats. 

Les dades recollides demostren els pocs ca
sos de verola registrats de uns quants anys a 
n'aquesta part, ço que demostra la eficàcia dels 
mitjans portats .a la pràctica fins el present, i 
que esperem seran del tot satisfactoris, un cop 
s'hagin establert per arreu els serveis especials 
de vacunacions Jennerianes . 
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Cal fer constar que és precís, sobretot, pro
curar la vacunació de les criatures als tres me
sos de edat. 

Això es pot portar a cap fàcilment, comptant 
tots els serveis mèdics Municipals amb un mit
jà de relació amb els jutjats corresponents per
què els assabentin dels naixements haguts i fer 
complir l'obligació de la seva vacunació, un 
cop tinguin els tres mesos d'edat. 

En resum, i per acabar, direm lo que creiem 
aconsellable per a fer a Catalunya una perfec
ta lluita contra la verola. 

S'ha de arribar a aconseguir el que no hi ha
gi, a Catalunya, cap persona amb receptivitnt 
per dita malaltia. 

Com s'obtindrà? 
Primerament: obligant a la vacunació de to

tes les criatures, al complir els 3 mesos d'edat. 
Segonament: exigint la vacunació de tots els 

nens, al seu ingrés als collegis. 
Tercerament: no deixant ingressar a les es

coles superiors i a tota mena de treball, sense 
la presentació d'un certificat de vacuna recent. 

I darrerament: exigint la vacunació a totes 
les persones que, procedents de fora, fixin sa 
residència a Catalunya. 

En quant als mitjans per a obtenir el màxim 
de vacunacions, creiem hau d'ésser el següen~s: 

Primer. Portar un registre de tots els nats 
a Catalunya, per a poder-los obligar a la vacu
nació un cop complerts els 3 mesos d'edat. 

Segon. Fer periòdicament vacunacions en 
llocs públics i a domicili, per acon eguir la va
cunació dels reacis i els que hagin fixat sa r~
sidència a Catalunya, sense coneixement de les 
autoritats. 

Tercer. o deixar mai la propaganda per a 
fer veure al públic l'eficàcia de la vacunació ; 
els perills a què estan sotmesos els no vacunats. 

Quart. Establir arreu llocs de vacunació 
gratuïts contra la verola. 

Quint. Imposició de fortes penyores als 
que, amb un mal entès, es neguin a la vacu
nació. 

Fent les coses d'aquesta manerai amb l'ajut 
sempre de la més ferma i bona voluntat, no hi 
ha dubte que arribarem a poder dir i proclamar 
amb entusiasme el haver aconseguit totalment 
la desaparició del flagell de la verola a Cata
lunya . Ço que ja podem dir en el present, i amh 
orgull, de la Ciutat de Barcelona. 
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Estat actual de la lluita antituberculosa 
a Catalunya 

pel Dr. CARLES SOLER I DOPFF 
Ponència presentada a l'Acadèmia d'Higiene de Catalunya 

La lluita antituberculosa es basa a Catalunya 
en una sèrie de principis, universalment accep
tats, que han de tenir la seva aplicació emmot
llant-los a les modalitats que caracteritzen l'e
pidemiologia de la tuberculosi a la nostra terra. 

Esquemàticament exposarem en què ha de 
consist:r aquest pla d'organització per fer, des· 
prés, una allusió a lo que tenim i a lo que ens 
manca. 

No -anem a fer una exposició llarga, possi
blement tampoc sigui absolutament exacta ni 
completa; però havent fixat un croquis de la 
situació general de la qüestió, haurem cregut 
interpretar la finalitat que persegue'ix aquest3 
((Acadèmia d'Higiene» : fer un inventari de 
les possibilitats actuals de Catalunya per resol
dre els problemes que li planteja la seva situa
ció sanitària interior. 

La lluita antituberculosa necessita disposar 
de: 

A) ELEMENTS FUNCIONALS 

a) Una Direcció capacitada per planejar 
l'organització a base de les característiques epi
demiològiques locals i per mantenir eu grau 
eficient les activitats d'aquesta organització. 

b) Tècnics capacitats i disciplinats per por
tar a terme les funcions de l'organització. 

e) Collaboració des de tots els llocs ou pu
gui considerar-se eficaç la labor de propaganda. 

d) Formació d'estadístiques lo més certes 
possible de morbilitat y mortalitat que perme
tin fonamentar la lluita amb bases verídiques. 

e) Assegurança. 
f) Millorament sanitari general. 

B) ELEr.fENTS MATERIALS 

a) Institucions i immables. 

a') Dispensaris · (fixes i mòbils). 
b') Sanatoris de funcionament complexe. 
e') Hospitals especialitzats. 
d') Obres postsanatorials. 

b) .Tècniques. 

a') Vacunació. 
b') Quimioteràpia. 
e') Tècniques quirúrgiques auxiliars. 
d') Estacions climàtiques. 

e) Dotació econòmica .. 

En anar a realitzar aquesta part de l'inven
tari-podríem dirne-, el camí es troba apla
nat per la feina feta molt recentment pel Cap 
del Servei d'Assistència Social dels tubercu
losos, el Dr. Lluís Sayé, i els seus collabora
dors en l'opuscle que té per títol e<Les noves 
orientacions de la lluita antituberculosa i la 
seva aplicació a Catalunya», publicat per e<Mo
uografies mèdiques» amb data abril-maig. 

Lo autoritzat de la seva procedència, ja qne 
provenen de l'Arxiu de l'esmentat servei, quin 
mètode de treball és prou conegut de tots, ens 
permet transcriure íntegralment les dades que 
fan referència a un dels aspectes més visibles 
dels elements necessaris per portar a cap amb 
eficàcia una lluita antituberculosa : Les Insti
tucions hospitalàries i sanatorials utilitzable 
amb aquest fi. 

El poc temps transcorregut des de que aques
tes dades foren donades a conèixer, ens priva 
de poder-hi afegir pel nostre compte cap nou 
element semblant amb les característiques que 
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m~s interessen: és a dir, l'assistència al tuber
culós pobre. 

Les Institucions d'aquesta mena no neixen 
aquí tan de pressa que ens puguin permetre Ja 
joia de considerar com envellida al cap de pocs 
mesos una estadística d'aquesta mena. 
Fe~ constar amb gust la procedència de les 

dades que figuren a continuació, renunciant s 
un fals criteri d'originalitat-fins on puguin 
ésser originals les dades d'aquesta mena-, ja 

.que considerem que la vertadera tasca útil és 
la que més contribueix a difondre el coneixe· 
ment, repetint-lo fins on calgui, de les coses, 
bones i dolentes, que hi hagi en el nostre patri
moni i en la nostra conducta com a poble, ja 
que el coneixement de les primeres és conve
nient com estímul, i el de les segones, necessa-
ri per a l'esmena. . 

Catalunya compta, doncs, actualment, amb 
les següents Institucions i serveis : 

Hospitals o Sanatoris especialitzats i Sales per a 
tuberculosos que tenien, en fer-se l' enquesta, 

els següents ~uberculosos internats: 

Hospital de l'Esperit Sa~t . . . . . . . .. 
Sanatori marítim de la Barceloneta. 
Hospital de Sant Pau.-Servei de 

Tisiologia, dones . . . . . . . . . . .. 
Hosp¡tal de Sant Pau.-Servei de 

Tisiologia, homes ........... . 
Hospital Clínic.-Servei de Tisiolo-

gia, dones .................... . 
Hospital Clínic.-Servei de Tisiolo-

gia, homes .................... . 
L' Aliança.-Servei de cirurgia torà-

cica .......... ... .......... . .. . 
Preventori de la Casa de Caritat. 

Horta ................... .. 
Sant Joan de Déu ........... . 

(A Barcelona Ciutat) 
Sanatori Torre Bonica ...... 
Sanatori Calafell (40 buits) . . . . . . . .. 
Hospital Sanatori de Sabadell (22 

buits) ....................... . 
Sant Joan de Déu de Manresa . . . . .. 
Tarragona.-Sala de tuberculosos 

de l'Hospital de Reus . . . . .. 
Girona.-Sala de tuberculosos de 

l'Hospital ..... . ........... . 

ISO 
40 

8o 

32 

16 

I4 

I9 

IOO 
6o 

ISO 
6o 

r8 
20 

20 

so 829 

~----- ----

Hospitals o Institucions des ti?ULdes a altres fins 

que t'assistència als tuberculosos en els que hi 

havien els segiients tuberculosos internats: 

Hospital Clínic . .. .. . ... . .. !32 
Hospital de Sant Pau ... ... 204 
1\I unidpal d'Infecciosos . . . . .. 24 
Asil de l'Esperança ... 8 
H . del Sagrat Cor ... ... 27 
Casa de Maternitat ... IS 
H. de la Creu Roja ... 2 

H. de nens pobres ... r6 
H. de Nazaret ... ... ... !2 
L'Aliança ... ... ... ... ... 6 446 

A Tarragona, ciutat .. . ... ... !7 
A Lleida ... ... ... ... .. . ... 45 so8 

(Dades proporcionades pel Dr. Viñas Cabot). 

En aquesta relació no hi són compreses les 
Institucions de pagament. 

Això, en lo que fa referència a Sanatoris i 
Hospitals : 1.337 malalts tuberculosos inter
nats i d'ells estan en la proporció de 6r a roo 
els que ocupen llits que no estan destinats :a 
aquesta funció; i dit en altra forma: de la to
talitat dels llits ocupats per tuberculosos a Ca
talunya el 38 per roo ho són en forma inade
quada. 

Per tant, hi ha un dèficit de llits per a l'as
sistència als malalts tuberculosos que implica 
que un gran nombre d'ells--no tots--sigu:n 
atesos en centres hospitalaris que veuen d'a
questa manera pertorbada la seva missió, mol
tes vegades específica, del que en resulta un 
perjudici mutu per al malalt i per a la funció 
pròpia de l'Hospital. 

Pot transcriure's aquí la manera d'ésser plan
tejada aquesta qüestió en una editorial publica
da el mes de maig per R evista Mèdica de Bar
celona, on es llegeix : 

ceL' Hospitalització dels tuberculosos. -La 
nnecessitat d'internar als malalts tuberculosos 
nofereix dos aspectes importants : el del tu
nberculós guarible, que deixarà d'ésser-ho si 
))manca un instrument sanatorial que permeti 
))posar en pràctica els mitjans adequats, i el 
ndel tísic terminal, que requereix una soluciG 
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>Jamb mires epidemiològiques, a fi de tallar el 
>Jque segueixi essent un element contagiant. 

11En realitat, ambdós aspectes no estan des
>J lligats; ans bé reclamen solucions paralleles. 

))Cal esperar que ·aquestes solucions ~ Cata
))lunya no tardin en arribar; en favor d'això 
1 s à el fet d'haver atret la tuberculosi l'ate!l

•JCLO 1 l 'e 1orç, en pro del seu estudi, de tècm<~s 

llben capacitats per profunditzar, abordar i re
llSoldre les qüestions per eUa suscitades. Pocs 
11serveis com el nostre ((Servei d' Ass¡stènci:a So
lleial dels Tuberculosos¡¡, per exemple, són ca
npaços d'oferir una major suma de dades reco
))llides amb perseverància i mètode, en les que 
npugui basar-se una solució efectiva d'un pro
))blema d'índole anàloga. 

IJPerò, segons nosaltres, ·aquest problema és 
))poc donat a solucions internÍitges. En l'actua
lllitat, l'assistència clínica als tuberculosos es
lltà desplaçada, en gran part, amb la seva ad
nmissió als hospitals generals o concebuts per a 
nl'assistència d'altres infeccions. D'una banda 
nens trobem •amb el seriós inconvenient cleri
¡¡vat de la prolongada permanència pròpia de 
nia malaltia tuberculosa i la consegüent amor
lltització de llits, i per altra, amb l'error cien
ntífic de sotmetre al tuberculós a un règim hos
npitalari inadequat i moltes vegades perniciós. 
))r!;s a dir, actualment el malalt tuberculós po
ll bre, després de vèncer grans dificultats, pot 
nde vegades aconseguir que li sigui oferta una 
nplaça que acostuma a reunir el mínim de con
ndicions de les que necessitaria· per ésser de
ngudament atès. Per què negar al tuberculós 
nel que no es regateja al tifòc].ic, al cancerós 
110 a qualsevol altre malalt mèdic o quirúrgic? 

nDes del punt de vista econòmic, el tuber
nculós és, per a l'hospital en.general, una càr
nrega representada per la duració de l' estad2 , 
npel cost del tractament i pel del control 
))diagnòstic successiu, a la que des del punt de 
nvista tècnic s'afegeix l'obligada merma en 
11l'èxit terapèutic, imposada per l'inadequat 
nemplaçament dels hospitals, que no han signt 
ncreats per a tal fi. 

nEn l'actualitat, la tisiologia compta arn b 
ndiscriminacions diagnòstiques i, sobretot, amb 
nmoclalitats de tractament que requereixen, per 
JJa la seva aplicació, una especialització com 
npleta. Això invita a repetir la pregunta abans 
nformulada. 

nQualsevol que sigui la solució que s'adopti 

IREVIBT.A .DELS SEIR.VEIS SANITAJRIS 

nen definitiva, no voldriem que dificultats ma
IJ terials frustressin la possibilitat de que, d'u
nna vegada, desaparegui la tragèdia quotidia
nna que representa av.ui en dia el poder acon
nseguir una .adequada col-locació dels malalts 
JJ tuberculosos. 

JJFixant l'atenció en la quantitat total de tu
n berculosos enllitats i en el nombre de llits con
ntinguts en Institucions pròpiament anomen:I
ndes antit~berculoses de Catalunya, es deixa 
nvenre una evident desproporció, que és pre
ncís corregir, arribant a la xifra precisa per 
nsubsanar les deficiències abans esmentades . 

nLa solució dels problemes més ardus es fa
JJ<:Ïlita creant un ambient propici per aconse
llguir-la. En 1a creació i manteniment d'aquest 
11ambient li correspon al metge un paper pre
llponderant . No reculem, doncs, en convèncer 
nals demés, estant convençuts nosaltres matei
nxos, de que en la lluita contra la tuberculosi 
ll és precís tirar-se a fons, amb la seguretat de 
ll que qualsevol esforç material que s'hi esmer
nci, serà, si s'encarrila encertadament, profu
nsament recompensat per l'èxit .11 

Per lo que fa referència a l'hospitalitzaci6 
o internament, estem, doncs, en franc dèficit. 

La solució proposada per Sayé de l'ayrofita
ment dels llits disponibles en els Hospitals 
comarcals- solució que ell mateix reconeix 
com un mal menor -, revela un exce11ent 
desig .i una bona intuïció per sortir momen
tàniament d'una situació compromesa; des
del punt de vista del tisiòleg, que veu davant 
seu un con:fiicte epidèmic específic per resoldre, 
la tàctica és encertada. Però cal tenir en comp
te que existe:x una estratègia sanitària supe
rior que ens recorda que per grossos que siguiD 
els estralls de la tuberculosi, hi han altres ene
mics dels que cal defensar-se i que reclamen 
que no siguin total i llargament immobilitzats 
tots els llits dels Hospitals comarcals, com b0 
vénen essent els dels Hospitals generals de les 
cintats, amb els inconvenients ja esmentats. 

Hi ha dues raons per invocar en aquest sen-
tit: , I 

La prime-ra és que hi ha una malaltia qtle 
comparteix constantment amb la tuberculosi 
les atencions dels higienistes: és la febre tifoi 
de, que, especialment al camp, reclama ésser 
enèrgicament combatuda amb ajut, precisa
ment, d'aquests Hospitals comarcals. 

L'altra és el. fet de que les solucions inter-
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mitges allunyen indefinidament les definitives, 
si és que es poden considerar com a definitius 
els plans actuals de lluita antituberculosa. 

Cal, doncs, anar de dret a la creació dels 
Hospitals-sanatoris inajornablement reclamats 
per tots els directament interessats en l'afer : 
tuberculosos i tisiòlegs i, amb' aquests, utilit
zant argumentació sòlida, el mateix Sayé. 

Hem esmentat primerament l'estat de l'as · 
sistència hospitalària perquè el seu dèficit ac
tual és el que sorprèn més a tècnics i profans, 
i perquè repercuteix damunt de l'efectivitat de · 
tota l'obra antituberculosa. 

Altrament podem dir del Dispensari. Si no 
amb l'extensió i la multiplicitat desitjada, 
comptem amb un excellent organisme ; el Dis·· 
pensari nascut al carrer de Radas, quina triar
xa podrà tenir un bon curs ·ascensional amb el 
funcionament del nou Dispensari central d'a. 
sistència social als tuberculosos, ja en cons
trucció, i en què podran anar-hi inclosos els 
serveis d'informació, estadístics, vacunació i el 
no menys important d'ensenyament que, si
multàniament ha estat també preyist en el nou 
pla d'ensenyament de la nostra Facultat de Me
dicina. 

En el projecte de l'obra antituberculosa de 
la Generalitat de Catalunya hi ha també pre
vista la creació dels Dispensaris de districte 1 

la regulació del funcionament dels anexes als 
Centres comarcals, dels que podem citar com 
exemple de servei eficaç els de l'Institut d'Hi
giene de Reus i el de l'Institut d'Higiene dE' 
Girona . 
. Barcelona ciutat, compta també amb el Dis 

pensari sostingut per l'obra social de la Caix'l 
de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, a quin 
càrrec està també el Sanatori Torre Bonica, de 
Terrassa, i quines amples possibilitats han de 
resultar útils sumades al pla general de lluita 
antituberculosa. 

En dir Dispensari ens estalviem d'anar de
tallant totes les activitats que d'ell es despre
nen. Actualment és considerat com l'eix de la 
lluita antituberculosa : és centre d'enquesta 
epidemiològica i de descobriment de casos 
nous; centre de diagnòstic clínic i radiològic ; 
centre de distribució de malalts---quan hi ha 
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iloc .adequat per clistribu;r-los--; arxiu de da
des recollides; lloc d'irradiació d'infermeres 
v·sitadores, factor indispensable de la Medici
na preventiva ; lloc eventual de tractament i 
punt de relació de totes les demés activitats hi· 
g1emques més o menys relacionades- quina 
hi ha que no ho estigui? -amb la lluita an
tituberculosa. 

Recordant això i el concepte merescut per 
la marxa ascensional del nostre Servei de Dis
pensari, podem ésser optimistes respecte a l'es
devenidor d'aquest factor de lluita a Catalunya. 

ÜBR&:S POST SANATORIALS 

Serà el cas de ¡Jarlar-ne quan estigui resolt 
el problema dels nostres hospitals Sanatoris. 

Mentrestant hem de conformar-nos, la ma
jor part de les vegades, amb procurar que els 
malalts en curs de tractament conservin fins 
on sigui possible una activitat compatible amb 
els seus medis de vida i amb l'evolució de les 
lesions. De totes maneres cal recordar la psi
cologia del tuberculós, que si li costa decidir
se a deixar el treball-sobretot en temps d'a
tur-, encara tarda més a decidir-se a posar se 
a treballar de nou per temor a la recaiguda i 
per manca d'hàbit. · 

Entre nosaltres no es tracta de triar entre 
tècniques de tractament : cc cura de treball", 
<ccura de repòsn, sinó de fer una mena de ccre
educaci6 professional» segons les circumstàn
cies aconsellin, esperant temps millors en què: 
puguem pensar en els cctraiuing centersn dels 
anglesos, els tallers-sanatoris noruegs, la colo
nització parasanatorial dels italians, les colò
nies rurals suïsses o les associacions d'antics 
tuberculosos d'Holanda. 

Els taller per a ex-tuberculosa. , les colc.
nies tipo Papworth o Preston Rall dedicades :.~ 

la terapèutica ocupacional de rendiment mè
dic molt superior al financier, queden per ara 
fora dels nostres medis. 

TÈC:\'IQUES 

Es presten poc a fer-ne un comentari local. 
Fem notar només l'increment que ha prel? en 

el nostre ambient la realització de le tècniques 
quirúrgiques més perfeccionades amb mires co-
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lapsoteràpiques i la bona acceptació que ha 
tingut, en general, la crisoteràpia antitubercu 
losa. La literatura mèdica catalana és rica en 
treballs sobre aquests temes, d'extraordinària 
vàlua. 

Les possibilitats climàtiques són bones, es
sent possible a Catalunya la utilització de gai
rebé totes les qualitats preconitzades. Però, la 
davallada de la consideració que havia assolit 
la terapèutica climàtica «per se» situa aques~ 
afer en un pla de segon ordre en nostre comen
tad. 

Lo que cal remarcar és la situació favorable 
creada per la vacunació amb B.C.G., prepara
da i distribuïda pel departament especial del 
Laboratori Municipal de Barcelona. En aque.:;t 
aspecte ens podem considerar ben defensats i 
amb possibilitats per millorar encara el ren
diment arribant a la vacunació de prop del 90 
per 100 dels infants que neixin a Catalunya. 
Cal també remarcar la collaboració prestada a 
aquesta campanya de vacunació per tots quants 
deuen tenir-hi intervenció, públic inclós. 

DoTACIÓ ECONÒJ\[ICA 

Evaluada en la· quantitat de 9 milions i mig 
de pessetes anuals per establir una lluita eficaç 
a Catalunya, no ens pertoca fer presagis sobre 
si s'arribarà o no a assolir-la. Les disponibili
tats econòmiques del país i les distribucions 
pressupostàries no estan sempre subjectes -a la 
voluntat dels tècnics, que aspiren, només, que 
a fer amb elles obra altruista. 

ELEMENTS FUNCJOl\ALS 

Hem deixat pel final el comentari sobre 
.aquest aspecte de la lluita perquè el considerem 
francament favorable en molts dels seus aspec
te3 i podem resumir-lo en poques paraules. 

Com en tot treball en què hi regna la pobre
sa, l'esforç personal supleix la deficiència dc 
l'òrgan. 

Hi ha bona capacitat directiva, hi ha bona 
dedicació tècnica, hi ha propagandistes conven
çuts que, des de la càtedra, des de la premsa, 
des d'on és poss~ble, fan lo que poden per in
fondre al públic els seus entusiasmes de col
laboració sanitària. 
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H : ha un aspecte, però, que deu ésser acla
rit; és el de collaboració estadística que per
meti xifrar els plans amb dades més certes que 
les actuals, estalviant d'haver de fer correc
cions a les dades obtingudes, que, ínalgrat el 
seu valor matemàtic, poden desvirtuar els fets. 
Aquesta tasca, ja iniciada en ocasions, necessita 
ésser incrementada fins a arribar a la major 
sinceritat possible en les declaracions. 

El millorament sanitari general és indubta· 
ble i representa un altre factor favorable ; però 
la vigilància sanitària d'un país ha d'anar avan
çant sempre: com la bicicleta j com les aus en 
vol, si s'atura, cau. Accentuant la nota podríem 
dir que, en higiene, de lo fet no en queda res. 
Té molt més valor efectiu lo que cal fer enca
ra que lo que ja s'ha fet. 

Mai no podem viure dels èxits passats i el 
crèdit sanitari ha de conservar-se amb suors i 
amb diners. Es per això que el millorament sa
nitari general ha d'anar-se mantenint, costi el 
que costi. 

En síntesi, pot dir-se que aquest millora
ment sanitari té un índex d'eficàcia, i aquest 
índex és el millorament de l'habitació. 

De 30 anys en aquesta part, lo més tangible 
que s'ha fet és obrir una via de reforma i cons
truir uns :;¡.grupaments de cases baratíssimes. 
En l'actualitat es porta a terme per l'Alcaldi-a 
una enquesta sobre l'habitació insalubre i hi 
hau projectes de millorament en aquest sentit. 

Aquest és el balanç de lo que tenim i de lo 
que ens manca per portar a cap la lluita antitu
berculosa a Catalunya. Amb aquestes dades ; 
amb les que els Senyor Acadèmics vulguin 
aportar-hi per completar-les, posarem en mans 
de l'Acadèmia un instrument que junti el seu 
so al concert sanitari general, que mai ha d'és
ser perdut de vista en la seva to!f1li tat. 

Queda només per dir que per resoldre els 
problemes sanitaris, problemes vitals per ex
cel-lència, cal que tots els que els sentin since
rament hi posin encara un factor més dels que 
hem citat ; cal que per damunt de les deficièn
cies materials, per damunt de les penúries, per 
damunt de les resistències, actives i passives, 
hi posin un esclat de fe. 

Novembre del 1933. 
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'Lluí ta contra la diftèria 
La diftèria a Barcelona 

pel Dr. ONOFRE YANGÜELA I MARTÍNEZ-ALESON 

Cap de la Secció d'Epidemiologia de l'Institut Municipal d'Higiene 

La diftèria és una malaltia tòxico-infecciosa, 
contagiosa, endemo-epidèmica i específica, pro
duïda pel bacil de Loeffier. 

La seva existència data dels temps més an
tics. En els escrits d'Areten de Capadòcia, met
ge grec a l' Asia Menor en el segle II de la nos
tra Era, es troba la descripció de la diftèria 
amb el nom de cc úlcera siriacan (ulcus siria
cum), fent remarcar la seva localització farín
gia i la seva propagació a la larinx amb grans 
sufocacions, i la mort. En aquells temps, reg
nava la diftèria a Síria, Palestina i Egipte. 

Des de llavors, res es troba de precís fins el 
egle VI, en el que Aeci d'Hamida con igna 

en les seves obres la persistència de la malaltia 
en les regions esmentades i les greus epidèmi€s 
a què donà lloc. 

En r5r8, apareix la diftèria a Europa, loca
litzada a Espanya; s'estén en r6r8 a Itàlia, on 
adquireix caràcter greu: solament a Nàpols 
causà més de 5 .ooo víctimes. En el segle xviii, 
s'observen alguns casos a França; apareix a 
Holanda, Anglaterra, Suïssa, Alemanya i u?
cia; en 1752 es presenta als Estats Units de 
Nord-Amèrica, per a estendre's en forma dP 
pandèmia per tot el món. A darreries del se
gle XVIII, declina la malaltia fins quasi desapa
rèixer, però reviu l'any r825 i continua endè
micament en tots els païssos. 

Frank von Word i Wierus a Alemanya; Fo
rest a Holanda ; Basllou a França, i Soglia a 
Itàlia, estudien atentament la diftèria al se
gle XVI. A Espanya, Pedro Díaz, de Toledo, 
descriu en la seva obra ccMorbus Puerorum», 

d'una manera magistral, aquesta malaltia . 
Aquesta obra fou editada en 1538. 

Lovero, d'Avila, en 1551; Vallès i Joan de 
Villarreal, en r6rr; Pérez Cascales, de Guada
lajara, en r6I2; Lluís Mercado, de Valladolid, 
en r614 ; Pérez de Herrera, en I6IS ; Joan de 

Soto, en r6r6 ; Pere Miguel de Heredia, t-n 
r6go, i d'altres, feren estudis tan complets de 
la diftèria que amb ells podia formar-se una 
doctrina mèdica ; consignen l'identitat de les 
membranes, la generalització del procés, la pos
sibilitat d'una primitiva localització laríngia a 
la qual anomenaren ccgrup» (garrotillo), avant
çant-se en més d'un segle a Home i a Bald. 
(Home, en 1765, donà el nom de grup a la dif
tèria laríngia). Clínicament no s'ha afegit ni 
un sol símptoma als establerts per aquests met
ges. (Congrés Internacional de Medicina de 
Moscou, r8g7, M. Vargas.) 

EPIDEMIOLOGIA . 

En l'actualitat, la diftèria és endèmica en 
tots els països on existeix l'home. Tant en les 
pob~cions populoses, com en les petites viles, 
aquest estat endèmic, generalment poc intens, 
s'encrueleix i intensifica a períodes regulars de 
variable número d'anys. 

Al camp, es presenta la diftèria en forma epi
dèmica la major part de les vegades, degut a 
l'importació per un malalt, per la roba o altres 
objectes del seu ús, per convalescents o porta
dors de gèrmens. 

Les epidèmies de diftèria tenen una marxa 
especial : són lentes, irregulars; les invasions 
sobrevenen per grups, separats els uns dels al
tres per l'interval d'alguns dies o setmanes, <>n 
relació ~ temps, i per distàncies, a voltes llar
gues, en relació a l'espai, sense que en ap<l
riència, existeixi entre ells cap continuïtat. 
Procedeix a batzegades, alternant les remis
sions amb les recrudescències i donant a la e
va evolució el caràcter insidiós, capriciós i ns
cillant amb què es distingeix. Generalment, 
després d'un cert número d'anys, que sol oscil-



lar entre s i IS, en els que l'endèmia diftèriCd 
està representada per un reduït contingent de 
casos esporàdics, aquests es fa.r;t més freqüents, 
s':nicien f.ocus familiars, o en una casa, barri, 
districte; adés en un collegi, adés en un asil, 
en una colònia, fins que al cap de quatre o cinc 
anys s'estableix una veritable epidèmia, que 
dura llarg temps en les grans capitals, tornant 
a l'estat endèmic amb la mateixa lentitud. 

La morbositat general per diftèria és molt va
riable: des de o'2s a IO per cada mil habitants. 

La mortalitat en relació a la morbositat, que 
abans del sèrum arribava a un percentatge de 
sr'2 per roo, es redueix a l'època post-serote
rà.pica del 5 al IO per Ioo, terme mig. 

Roux, en el Congrés de Budapest, celebrat 
l'any I894, sentà l'afirmació de que el bacil de 
Loeffl.er es manifesta en tots els atacats de dif
tèria. Efectivament, el trobem, associat o no a 
gèrmens vulgars, en les membranes caracterís
tiques, en les mucoses veïnes, en la saliva i es
puts; aquests darrers són contaminats al par
lar, estornudar, tossir, etc. 

Existeixen formes frustrades de diftèria, 
que es manifesten per una inflamació, a voltes 
lleugera, de la mucosa naso-faringia, sense for
mació de falses membranes. En aquesta muco
sa abunden els gèrmens diftèrics. 

També hi ha moJts casos d'angines eritema
toses, herpètiques, :flegmonoses i pultàceas, 
que són de naturalesa diftèrica. Aquests fets 
són d'una capital importància i cal tenir-los 
molt present al sentar les mides de profilaxi. 

Versin i Roux foren els primers a observar, 
que el bacil de Loeffler persisteix en la gola . 
dels diftèrics després de llur curació clínica. 
Aquestes observacions foren comprovades, poc 
després, per Loeffler, Belfanti, Flugge, Welch, 
H. Prip i molts d'altres. El perill de contagi 
de la diftèria, no desapareix amb la malaltia. 

El nombre d'aquests portadors convalescents 
arriba des del 20 ,al 70 per roo dels malalts. 

La duració d'aquesta persistència en els con
valescents, és molt variable . Welch, en 7SI con
valescents de.diftèria, en trobà 32S en els que 
els bacils havien desaparescut abans dels tres 
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dies ; sobre els 427 restants, pogué constatar 
els següents resultats : 

En el 47 per cent desaparegueren els gèr-
mens diftèrics dels 5 als 7 dies. 

En el 19 per cent, als 12 dies. 
En el I6 per cent, als IS dies . 
En el I3 per cent, als 2I dies. 
En el 2,S per cent, als 28 dies. 
En el I per cent, als 37 dies. 

H. Prip, en 654 diftèrics de l'Hospital Bleg
dam de Copenhaguen, trobà 309 portadors: 
d'ells en 

u8, persistiren els bacils diftèrics de I a IU 
dies, 

93, de ro a 20 dies. 
SI, de 20 a 30 dies. 
4I, de 30 a 6o dies. 
4, de 6o a go dies . 
2, de 90 a r2o dies. 

Aquesta persistència pot ésser encara més 
llarga, segons les observacions dels autors que 
a continuació consignem: 

Per a J ensen persisteixen fins a 4 mesos. 
Per a Simonia )) )) a s mesos. 
Per a N eisser )) )) a 6 mesos. 
Per a Fibiger )) )) a 9 mesos. 
Per a Roussel )) )) a II mesos. 
Per a Barbie1· )) )) a I6 mesos. 
Per a H . Prip )) )) a 22 mesos 

a 4 anys. 

Les estadístiques en aquest sentit són molt 
nombrosos i llur valor molt relatiu, però ser
veixen per a confirmar el fet de l'existència de 
portadors de gèrmens convalescents, que con
serven llur· facultat bacillifem per llarg temps. 

La presència de gèrmens diftèrics en la mu
cosa n ,aso-faríngia dels portadors convalescents, 
no és contínua. Dopter fa observacions sobre 
aquest particular en tres casos, amb el resultat 
següent: 

Primer cas, per dies ... + + + + ooo + + + + 000 + 00000000000000 . . ... . 
Segon cas, per dies .. . + + oo + + oooo + + 00 + 00000000000 ... . . . 
Tercer cas, per dies ... + + + + + oo + 

ooo+ + +ooo ····~· 
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aquests fets, ens indiquen la necessitat de prac
t:car anàlisis bacteriològics de la mucosa farín
gia dels convalescents, en diversos dies, abans 
de donar-los com a no perillosos. 

La virulència d'aquests bacils, sembla que 
s'atenua amb el temps; però s'exalta en casos 
de lesion s banals de la gorja i en el transcurs el_ 
malalties infeccioses com el xarampió, escarla
tina, febre tif~ide, etc. 

~o menys importància té el fet de que aques· 
ta condició baciJ.lífera s'estén als que mai ban 

sofert la cUtèria; són persones que havent es
tat en un medi contagiós, conserven en llur gor
ja els gèrmens diftèrics, sense que els hi provo
qui cap trastorn, però amb virulència suficient 

_per .a infectar a altres. persones que no disfrutin 
d'aquesta immunitat. Són els portadors sans de 
gèrmens diftèrics. 

El nombre d'aquests portadors varia segons 
di verses circumstàncies. 

acquépée formula les següents conclusions: 
En les comarques i llocs lliures ·de diftèria, 

no existeixen portadors saus, o llur existènci:1 
és excepcional. 

E n les comarques on és endèmica, hi ha una 
proporció de portadors de 4 a 8 per mil de la 
població total. 

En els Hospitals genera ls d'infants, la pro
porció és del 12 per roo. 

En circumstàncies d'amuntegament i en una 
localitat epidemiada, ascendeixen fins al I 4 per 
JOO. 

En les escoles on hi ha hagut epidèmia, arri 
ba al 20,25 per roo. 

Entre le persones en contacte immediat amb 
els malalts, aquesta proporció puja fins al 20 v 

25 per IOO. 

Les estadístiques de Riemsjik y d'altres, do
nen el següent resultat : 
· Infants d'escoles infectades, 7 per roo. 

Infants malalts en el Ho pitals generals, r ¡ 
per roo. 

Personal d'aquest hospitals, 37 per roo. 
Familiars o persones en contacte amb malalts 

diftèrics, 66 per roo. 
En el medi familiar, el nombre de portadors 

varia extraordinàriament segons el rigor en què 
han estat aplicats els mitjans de profilaxi (de-- 

infecció, aïllament, etc.). Corbett esmenta t:1 cas 

de tres famílies, tots infectats. Park, en 14 fa
mílies, troba el bacil diftènc en el 50 per w J 

de llurs membres; Scheller, el 87 per roo e~1 

tres famí[es. 
Entre els portadms familiars, ho són més k,; 

dones que els homes. Nishino, en els exàmens 
practicats sobre So famílies, troba : 

En homes, el 2' 4 per roo. 
En dones, el 10 per 100. 

L'existència d'aquesta classe de vortador5 , 
ens explica l'origen de molts casos de diftèria, 
altrament inexplicaóles. 

La duració i v:rulència dels gèrmens diftèrics 
eu els portadors sans, és la mateixa que en els 
convalescents. 

Els Drs. Costa, Troisier, i Danvergne, sos¡Ji
taut que l e~ estadístiques esmentades no reflec
tien la veritat, degut al confusionisme existent 
en aquella època entre la forma curta del bacil 
de Loeffl.er ; el bacil de Hoffmann; comparen 
les estadísLques portades a terme per dls ma
teixos, abans i després de que eb nous mNo
des d'investigació aconseguissin identificar-los· 
el resultat fou el següent : 

1915 : sobre 825 examinats, 198 portadors: 
24 per 100. 

1916 : sobre 1. 733 examinats, 4.:-5 portadors: 
26'25 per roo . 

1917 : sobre 538 examinats, 62 portadors: 
n'52 per roo, o sigui un percentatge mitjà cle 

20'59 portadors sobre cada roo indiv.dus exa
minats. 

A partir d'aquest darrer any, s'emprèn e!, 
nous mitjans d'investigació, que donen per rc
ultat: 

Portadors de bacils diftèrics.. 3' r6 '}', 
Portadors de falsos bacils diftèrics... q'35 % 

xifra que s'apropa a la mitja general anteritJr 

de 25'59. 

En un medi escolar 

Portadors diftèric 
Portadors falsos diftèrics. 

En el n1-edi familiar 

PtJrtador de bacils diftèric~ . 

Portadors falsos diftèrics.. . . 
r6'óó " ' 
ll'IO '?o 



En u n m edi hospitalari 

P t: rsonal. Portadors veritables . . . . . . 
Escarlatí nosos en una sala contam i-

nada ... ... ... . . . .. . .. . ... ... so' O/ ·, 

Segons Dopter, aquest percentatge redueix 
al seu just valor, la xifra relativa als portadors 
veritables i als fal sos, demostrant que els pri
mers són en nombre molt més reduït del q11 e 
es creia; això no modifica en re las conclu
sions de Sacquépée que podeu resumir-se dient: 
el número de portadors sans de gèrmens diftè-
rics, està en raó cl:recta de llur proximitat als 
focus. 

Existeixen també subjectes, en els que la pre
sència i eliminació de bacils, comencen abans 
de que apareix in els primers símptomes; és 
a dir, en el període d'incubació : són els por
tadors precoços. 

Lemoine cita el cas d'un infant que dos dies 
abans de manifestar-se clínicament la diftèria 
contagia a clos companys. L'existència cl'::~

quests portadors, no inclou gran perill pel cu.rt 
període d'incuba-ció, que generalm ent oscila 
entre clos i cinc elies. Scheller sosté qne pot ar
ribar fins a tres setmanes; sense negar que 
això pugui esdevenir com a fets excepcionals, 
la immensa majoria d'autor~ han constatat aix•) 
que anteriorment consignem : que aquest P<' 

ríode és de dos a cinc dies. 

TRANSliiiSSIÓ 

El contagi de la diftèria és un fet coneg ut 
universalment. La transmissió per contagi di
recte, està demostrada per infinitat d'exem
ples; és limitada a les persones q.lile hau tingut 
contacte amb els malalts, i quals mans i cara 
poden ésser embrutades per la saliva, produc- · 
tes de secreció nasal i petits trossos de mem
branes. 

Les petites partícules que es desprenen de la 
boca dels diftèrics (gotetes de Flugge) en els 
acts de parlar, tossir, o esternudar, infecten 
J.'atmòsfera que els rodeja, que carregada de 
bacils, pot contagiar als qui es trobeu dintre 
d'ella. L'extensió de la zona d'aire contaminat 
és molt petita, com ho proven nombrosos fets . 
Bard , esmenta el cas esdevingut durant l'epi 
dèmia diftèrica en un col-legi d'Ouillins; els 
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escolars no es contagiaren dins del collegi , sin6 
en el pati d'esbarjo, on conversen cara a cara 
i els convalescents, amb l'ex ercici, tussen amb 
més freqüència . Les mateixes observacions i 
resultats han fet i obtingut L. Martiu i Loiseau 
(Bull. Med. rg2r, núm. 13, pàg. ro78) i Mos
ny (R evue d'Hygiene, 20 de fevrier rgr7). 

El contacte indirecte està subordinat a la re
sistència del bacil de Loeffier en el medi ex te · 
nor. 

La llum solar el destrueix ràpidament; la 
llum difusa és molt menys activa. Eu les falses 
membranes expostes a l' acció de l 'aire, sol, pln-
ja, sequedat, etc., el virus és també destruït 
amb rapidesa . Una falsa membrana retirada de 
la tràquea d'un malalt de crup i conservada en-
tremig de roba dintre un armari durant cinc 
mesos, presenta al cap d'aquest temps nombro 
sos bacils. Aquestes 111embr.anes, embrutant la 
roba del llit del pacient, l'habitació i els objec 
tes que manipula, són perilloses durant molt 
temps per a les persones exposades al contacte 
de la pols que d'elles pugui çlesprendre's. S'ha 
trobat el bacil diftèric a la vora del vas en què 
bevia un malalt. Wrigt i Emersou l'han trobat 
en la pols del sòl i en els objectes emprats per 
a la neteja, en els cabells d'un infermer i en 
la pols del calçat d'una infermera. 

Ferí-ol esmenta el cas d'un jove que mor a 
Argèlia a conseqüència de la diftèria . Un ger
mà seu recull la roba del difunt i la guarda en 
un bagul que trasU.acla a Lava1, on resideix; 
alguns mesos després, treu els vestits del bagul 
i se'n pÓsa un d'ells; als pocs dies contrau la 
malaltia i mort. A Laval, no hi havia cap cas 
de diftèria, ni n'havia hagut de molt temps. 
Grellet, en r88g, visita ·en una màsia, comple
tament aïllada, a un nen amb crup; no més 
feia a lgunes setmanes que estava a la casa; ni 
ell ni els seus familiars havien tingut contacte 
directe ni indirecte amb diftèrics. Després d'u
na detallada enquesta, es sabé que feia dos 
anys que en la mateixa casa havia mort, tam
bé de diftèria laríngia un altre infant. 

Els animals domèstics, el gos i el gat espe
cialment, poden servir de vehicle al germen dif
tèric. Encara que no s 'ha registrat cap cas, pot 
admetre's que jugant amb el malalt o estant 
en el seu llit, recullin en llurs teguments peti
tes partícules de falses membranes. 

La diftèria aviar és essencialment diferent d " 
la humana. 
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Klein di u haver trobat el bacil de Loeffler 

eu un cas de diftèria d'Lm gat i Colbert en la 
mucosa rino-faríugia d'un cavall . 

L'escupir, toss:r i estornudar pels carrers, 
cines, teatres, etc ., fa perillosa la 1 ols que el'::· 

quests llocs es desprèn. S'ha trobat el bacil a ia 
llet i a l'aigua, però no s'ha registrat cap cas 
per elles. 

CAr;SES PRJ;;DISPOSANTS. 

Encara que el bacil de I¡oeffler sigui la causa 
específica de la diftèria, no és el tot en aquest 

procés. Existeixen factors intrínsecs i e21.-trín· 
secs que favoreixen, afebleixen o anullen d 
seu poder patogen. 

Els adults no estan lliures de sofrir la diftè
ria, però és la infantesa la que major tribut pa· 

ga a aquesta malaltia. Poc freqüent en els pri
mers mesos de la vida, augmenta al final del 
primer any ; arriba al sen màxim entre els .~ 

i 6 anys; declina ràpidament des dels I4 o IS 

per a arribar en les edats més avançades al lí
mit mínim de morbositat. · 

El sexe no sembla tenir cap influència ; t:l 

mateix que la raça. 

Les angines de repetició, cròniq u e , rinitis, 

vegetacions adenoides i altres processos naso
faríngios, preparen el terreny favorable per a 
la implantació del bacil de Loeffler. Les infec

cions agudes de la gorja hi juguen un paper 
importantíssim, jta que els gèrmens causals 

(estafilococus, tetràgenus, estreptococus, coli
bacil, -etc.), associant-se, a vegades, al diftèric , 
compliquen extraordinàriament la malaltia. 

Algunes infeccions generals influeixen tam
bé en la marxa de la diftèria. Coneguda és la 
gravetat i la freqüència de l'associació de la d if
tèria i el xarampió, així com la mortalitat ele

vada en les seves associac:on a la coqueluche, 

escarlatina i febre tifoide. 

Encara que es presenta en qualsevol èpoc:1 

de l'any, els casos són més freqüents a la pr:
mavera i a l'hivern. La corba màxima de mor
talitat correspon als mesos de gener-abril; bai
xa des d'agost, i torna a elevar-se pel novem · 

bre. 

93 

hl ~llf;\" I'l'AT 

En tot temps s'ha observat que existeixen 
certes persones refractàries a la diftèria, és a 
dir, que disfruten d'una immunitat natural i 

espontània, posseint en llur sang antitoxines. 
En famílies infectades, el nombre d 'atacats, 

en general, és reduït; entre cinquanta famílies 

en les que s'havia donat algun cas de diftèria, 
tan sols en dotze h.; hagué més d'un malalt. De 
cent infants que vivien en contacte amb diftÈ-

i"ics, tan sols dotze sofriren els efectes del con
tagi (W elsch). 

Escherich i Klemensieviez, en 1893, demo'>
traren en la sang de convalescents les substàn· 
cies immunizants. Abel, en J 894, les descobrei.\. 
en la d'individus sans, que no havien sofert la 

diftèria. Wasermarin, Loos, Orlowiki i molts 
d'altres, confirmen poc després aqueste5 de 
mostracion$. 

Per a l'aplicació d 'aquests estudis era prec¡.; 

conèixer q1ú1s eren els immunes i quins no ho 
eren. Marx, resolgué el problema d'una manera 

molt enginyosa : dilueix una dosi de toxina, 
fins el punt de que injectada sota la pell del 
cobai, no produeix més que un lleuger i fugis

ser edema en el lloc de la injecció ; barreja 
aquesta dosi amb un c. c . de sèrum de la per
sona sotmesa a aquesta observació; si aquest 
sèrum conté antitoxina, la injecció de la bar
reja al co11illet no produeix ni tan sols l'ede
ma, bastant per a això que la potència antitò

xica del sèrum sigui de r/240 d'unitat per 
c. c., que és mínim denunciable amb aque t 

mètode. Per a averiguar el màxim, es mesura
tan le porcions (dosi edema) d'aquell~ toxina. 
necessàr;es perquè el volum de dit sèrum e:o 
neutralitzi. 

Schik i Michiels, de Viena, l' any I9T2-l3, 

comuniquen llurs observacions sobre la reacci-', 
d'una injecció intradèrmica en l'home de dosi5 
innòcues i mínimes de toxina. Deposita en l' es· 
pessor de la pell, dues dècimes de c. c. de toxina 

diftèrica, diluïda en tal forma, que dit volumen 
contingui la dosi I :so (quinquagèsima part d.
la mínima mortal per un cobai de grams 250 

a 300 de pes). i la reacció és po ;tiva, es forma 

entre les 24 i 48 hores, un cercle roig al volt 
de la picadura, quelcom elevat per Ja infiltra

ció (en alguns casos arriba fins a la inflamació, 
amb vesícules). Aquesta dermiti dura de i 
n T() cli""c: acabant per escatar-se ; cl?ixant co•p 
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a senyal una taca morena que persisteix algun 
temps . En cas negatiu, la pàpula isquemiacla 
que a~xeca la injecció intradèrmica, es desva
neix en algunes hores, sense que s'observi re!> 
més. 

Aquesta reacció de Schik s'interpreta, adme
tent que, quan és positiva, 110 existeixen en 
l'organisme antitoxines capaces d'invalidar 
l'acció patògena de la toxina, succeint tot el 
contrari si és negativa. 

Nombroses observacions han permès sentar 
les conclusions de que : 

Quan un subjecte ha sigut tractat per b 
seroteràpia, la injecció sèrica transfon;na la re
acció positiva en negativa. 

En el nadó és el Schik negatiu en el 93 % 
dels casos. 

Després dels 6 mesos augmenten les reac
cions positives.-

Dels 2 als 5 anys són Schik p0sitius al 63 %. 
En els adultes els positius gairebé no arribe11 

al ro %. 

AUGMENT I GRAVETAT DE LA DIF'l'ÈRIA 

El professor Burgers, Director de l'Institut 
d'Higiene de Koenigsberg, diu: que de 10,599 
diftèrics en l'any 1923, puja a 38,604 en el 1929, 
a Alemanya. 

Debré, en la seva obra (Revista Médica, nú
mero XXXIX, Buenos Aires, 21 de juliol de 
1923) afirma : ccA partir de l'any 1926 el perill 
és més seriós ; el geni epidèmic adquireix en 
moltes regions d'Europa un aspecte més sever. 
El nombre de casos de diftèria i llur malignitat 
augmenten a Alemanya, Hongria, Polònia Rús
sia, Txecoslovàquia, Bèlgica, Itàlia, Anglaterr.1 
i França». Amb aquestes diftèries hipertòxi
ques, el sèrum, àdhuc a fortes dosis, és impo
tent, tant, que molts metges descoratjats per 
llurs fracassos amb el sèrum, començaven a 
desconfiar de la seva eficàcia, siguent precisos 
els esforços de Comby i Roux per a portar la 
tranquilitat a llurs esperits. 

El metge 110 pot mesurar el grau de toxicitat 
del seu pacient; és l'evolució de la malaltia qui 
ho dirà. El sèrum és un meravellós remei quan 
s'aplica a temps, és. a dir, mentre la quantitat 
de toxines fixada sobre les cèllules és massa 
feble per a provocar llur degeneració definiti
va; si arriba aquest cas, el sèrum és impotent. 

Es un error considerar el sèrum com curatiu; 
l'antitoxina actua sempre com ¡;reventiu, im
pedint l'extensió de la intoxicació. 

Gorter, a Berlin, parla de la fallida del sè
rum, i la seva opinió s'estén de tal manera, que 
arriba aquest afer a la Societat de Iacions, es
sent Roux el que demostrà la seva veritable 
eficàcia, sortint d'aquesta discussió la confir
mació de la gran eficàcia del sèrum, que àdhuc 
els seus momentanis enemics tingueren que 
confessar. 

La major freqüència i gravetat de la diftèria 
és un fet universalment compr-ovat. Lorebou
llet, Novecourt, Debré, Ramon, Thiroloix, 
Grenety, Lernet, a França; Bokay, Szmai, a 
Budapest ; Friedmann, Deicher, Agulnik i Se
tibmann, a Berlin ; Bié, a Copenhaguen ; Hit
tinger, a Dusseldorf; Stroe, Bazquen i Zouda· 
nesco, a Bucarest, donen el crit d'alarma. Juies 
Renaul recorda a l'Acadèmia de Medicina de 
París, que aquest fet, després de molts any 
favorables, és un vell fenomen en l'Històrn 
de la Epidemiologia. · 

Stizner, en 1929, recorda que a darreries del 
segle passat, el Dr. Gottstein havia previst, 
com a resultat de les seves investigacions epi
demiològiques, ccque la malignitat de la diftàn a 
en el període preseroteràpic, reapareixeria 81 
cap de 30 anys, i que llavors el sèrum antidif
tèric, -es veuria sotmès a dures proveSJJ. L'es
pectre d'una epidèmia de diftèria ens amenaça. 

Bockay diu : ceLa corba de mortalitat deis 
païssos del Centre d'Amèrica s'eleva, arribant 
en 1929 a una altura aproximada a la que tenia 
eu r894 .JJ 

En l'informe de Vaccaro, Dirèctor de l'Ins
tihtt Estadístic de Buenos Aires, anota el ma
teix. 

Afortunadament, sembla que en aquets da
rrers anys, m ·u ven els casos de· diftèria ; però 
bo és viure previnguts i no oblidar aquests 
avisos. 

VACUNACIÓ ANTIDIFTÈRICA 

Els primers passos en la profilaxi de la dif
tèria per la immunització, foren donats poc des
prés de la seroteràpia específica . 

La injecció del sèrum antidiftèric provoca 
ràpidament una immunitat passiva; però, ni 
les dosis elevades, ni le injeccions repetides, 
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poden allargar aquesta immunitat més enll à 
d'algunes setmanes. No obstant, nua seropro
filaxi sistemàtica, pot reduir notablement la 
morbicitat per diftèria. 

Els inconvenients de la seroprofilaxi, com 
són, la malaltia sèrica i la sensibilitat al sèrum 
de cavall, no tenen en 1a pràctica la impor
tància que se'ls hi ha volgut concedir, ja que 
la primera no és gaire freqüent en els infants, 
i la segona s'evita e¡nprant per a la seropro
filaxi sèrums ovins ·O bovins. 

La curta immunitat passiva i el costós que 
resultaria si s'emprava en gran escala, fa que 
es reservi el seu ús per a casos especials, en 
els quals pot prestar eJ..'"i:raordinaris serveis. 
Més enclavant insistirem sobre .aquest punt. 

Calia cercar el medi d'immunitzar per llarg 
temps a les persones receptibles. 

Dzerigovvski, en 1902, emprà la toxina dif
tèrica a petites dosis. P etroschki, en 1912, 
tractà d'immunitzar als portadors de gèrmens, 
per medi dels bacils morts; els resultats foren 
satisfactoris i promptament confirmats per di
versos autors, entre ells Reith, Fresser i Dun-
can. (The Lan.cet, 1920). . 

Behring, en 1913, va tenir la idea de utili t
zar per a la immunització activa toxina fet¿:¡ 
innòcua. per la barreja d 'antitoxina . Aquest 
mètode fou nomenat ((de les barreges hiponeu
tn¡litzades». Els resultats foren brillants, arri
bant, segons Park, Zingher i Schroeder , a con
seguir 1a immunització en el 95 % dels va
cunats. 

Aquest mètode fou emprat en gran escala 
als Estats Units de Nord-Amèrica, amb resul
tat altament satisfactoris ; però no deixa de 
tenir alguns seriosos inconvenients . En la cam
panya de vacunació antidiftèrica en l'Estat de 
Texas, es comptaren 40 reaccions amb síndro
mes de diftèria generalitzada, molt greus, i 
5 defuncions per miocarditis. 

Poc després, Loewenstein i Kassowitz em
praven el mètode de les barreges neutralitr.ades 
o hiperneutralitzades, també amb idèntics re

sultats. 
Opitz, demostrà que en l'organisme la bar

reja es dissocia, quedant lentament en llibertat 
la toxina, a expenses de la qual es formen les 
anti toxines. 

En 1923, Ramon troba l'antitoxina. Afegeix 
a 1a toxina diftèrica una petita quantitat de 
formol comercial al 40 % i a la proporció del 
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r: 2.ooo, i observa c1ue aquesta toxina abando
nada a la temperatura del Laboratori perd gra
dualment la seva to:x-icitat, b<;> i conservant t:l 

seu poder floculant. Augmentant Ja quantitat 
de formol fins el 3 ó 4 per mil i elevant la 
temperatura a 42°, la neutralització de la to
xicitat s'aconsegueix ràpidament. Aquesta és 
i.'autitoxina Ramon. Innocula a un cobai u11 
c . c. d'anatoxiua, i als IS elies l'animal suporta 
bé de so a roo dosis de toxina diftèrica, i Sl 

se li aplica u na altra inj eec ió de un e. e., el 
cobai resisteix ro dies després a lguns milers 
de dosis mortals de toxina. 

L'anatoxina provoca ((iu vivo>> la immunitat 
i 1a producció d'antitoxina específica; aquesta 
antitoxina, per tant, prové d'Lm antigen iu
noeu, i no obstant, neutralitza la més activa 
de les toxines antidiftèriques tal com si pro
venís de la toxina mateixa. 

El Dr. G. Ramon, senyala les propietats de 
l'anatoxina: ((L'auatoxina és un derivat de la 
toxina diftèrica que ha perdut la seva nocivi
tat, conservant íntegrament. la seva especifi
citat, el seu poder floculant, el seu valor anti
gen, la seva activitat immunitzant, posseint, 
endemés, el poder de dissociació, una gran es
tabilitat, resistència relativament elevada als 
agents físics, químics i biològics, essent irre
versible, es a dir, que no es pot obteu;r d'ella, 
ni en tot ni en part, la toxicitat específica que 
caracteritza la toxina d'on precedeix. (G. Ra
mon. A n.nales de l' T nsiitui Past eur. Mai, r933, 
n(unero s) . 

Com tot mètode d'immunització activa, Ja 
vacunació antidiftèrica per l'anatoxina cal que 
tingui per base : La innocuïtat de la vacLÍnació, 
1a seva eficàcia, duració de la immunitat per 
eUa conferida i la senzillesa de la seva tècnica . 

INNOCUÏTAT 

L'ana.toxina, com el seu nom indica, és atò
xica : el verí que enclou el brou diftèric és, e11 
l'anatoxina, transformat en un derivat que dei
xa indemnes als animals més sensibles, qual
sevol que sia la dosi injectada. El control ri 
gorós a que és sotmesa aquesta vacuna en els 
grans Laboratoris de eroteràpia on es prepara, 
és una garantia necessària de seguretat. 

Reaccions.- En certs casos, l'injecció d'ana
toxina provoca una reacció local i general, ]JaS· 



satgera i feble en la immensa majoria dels 
casos. 

G. Ramon, G .. Timbal i P. 1\elis hau estu
diat els diversos factors que podeu intervenir 
eu l'aparició d'aquestes reaccions o modificar 
llur freqüència i intensitat; aquests factots 
són : l'edat de l'infant, el sexe, la valor anti
gen de l'auatoxina i la quantitat injectada. 

L'edat, juga un paper molt important en el 
nombre i intensitat de les reaccions. En els 
infants de II a 14 anys, . tant· el percentatge 
de reaccion;;, com llur intensitat, són majors 
que en els infants de 8 a II, i en aquests da
rrers, més que en els de encara menys edat. 
I.,a de ro mesos a 2 anys és la més favorable 
per a: la vacunació. 

Les nenes són, en general, més sensibles que 
els nens, sense que pugui atribuir-se al sexe 
un paper important en l'aparició o intensitat 
de les reaccions. 

LJantigen. -Les anato:>.:ines de valor elevat 
(ro a 20 U. A .) donen Doc a reaccions locals 

I 
i generals més fortes que les anatoxines de po-
der antigen més reduït; les reaccions són pro
porcionals a la quantitat de anatoxina injectada 
(o,s a 2 c. c.) ; la segona injecció dóna una 
reacció més forta que la primera . 

Lloc de la injecci6. - No és indiferent el 
lloc de la injecció; generalment es practica al 
braç, al nivell de la inserció del deltoide. Els 
doctors esmentats han constatat, que la injecció 
subcutània dorsal, en l'espai limitat per la co
lumna vertebral i l'omòplat. té l'avantatge de 
no provocar la reacció local, o quan menys qtte 
aquesta reacció sigui insignificant, i de dismi
nuir el nombre i intens:tat de les reaccions 
generals. L'han emprat per a vacunar diversos 
contingents amb anatoxines titulades a r6, 2c 

i 30 U. A. per c. c., sense donar lloc a ca~> 

reacció. 
LJana,toxina i el rony6. -Alguns fets ex

cepcionals, feren sospitar si l'anatoxina posseïa 
una afinitat especial per al tei}..rit renal. Les 
experiències i observacions fetes per Ramon, 
Timbal i Nelis, neguen aquesta acció. 

Bn pla de prova, s'ha injectat a conills afec
tats de nefritis aguda, subaguda i crònica, for
tes dosis d'anatoxina, sense que s'observés eJi 
ells cap alteració en el curs normal de llurs 
afeccions. 

La vacunació antidiftèrica per - l'ariatoxina, 
té alguna influència sobre el desenrotllament 
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dels infants vacunats? Després de nombroses 
proves, senten la conclusió de que ni immedia
tament, ni despré de cert temps, han observat 
cap ~nfluència. 

Existeix la fase negativa? Alguns autors han 
sostingut, que la injecció d'anatoxina, provoca 
en els injectats un estat de major sensibilitat 
per al bacil de Loeffler: l'anatoxina, sensibi
litzaria l'organisme per a la diftèria, i els casos 
observats immediatament després de la vacu
nació, podrien- ésser deguts a una disminució 
passatgera, adés de la taxa d'antitoxina, adés 
de la resistència de l'organisme. Abans del 
període d'immunització hi hauria el de sen
sibilització; a aquest període se l'anomena 
«fase negativa». Pfeiffer i Neisser, en llurs es
tudis sobre immunitat, jamai" no han observat 
la fase negativa; Prigge, de Francfort, dedicat 
a estudiar aquest afer en la vacunació antidif
tèrica, no han remarcat mai la baixa de la 
immunitat després de la injecció de l'~mato

x :na. Un dels autors, amb collaboració amh 
Z.oeller i R. Debré, han practicat els dosatge" 
de antitoxina en els subjectes vacunats, abans 
i després de la injecció, sense que hagin pogut 
constatar la baixa de antitoxina . La vacunacin 
en els portadors, no ha donat mai lloc a casos 
de diftèria. 

L J anatoxina i altres m.alal/.ies. - Sezory i 
Galleaud, han assenyalat l'aparició d'eritemes 
polimorfes, immediatament després de cada nua 
de les tres injeccions d'anatoxina ; l'agent de 
l'erupció, que no pogué ésser identificat, fóra, 
segons ells, reforçat en la seva virulència per la 
disminució de les reacciops de defensa pr0\7{)
cada per l'anatoxina. 

G. Ramon ~ els seus coJ.laboradors, estudien 
aquest problema aprofitant la circumstànci:.t 
d'haver-se declarat en algunes Colònies, en d 
transcurs de la vacunació, veritables epidèmies 
de xarampió, varicel-la i escarlatina, podent 
comprovar, que no eren pas més receptibles a 
aquestes malalties els vacunats, que els no ya
cunats. 

Debré, Ramon, Mozer y Prieur, en més tie 
ro,ooo infants tuberculosos vacnnats, no po
gueren constatar cap reacció d'importància, n; 
cap fet digne d'esment. 

EI doctor Raoni Cibils, de Buenos Aires, 
en 6o,ooo injeccions d'anatoxina, sols en un 
tres per cent, trobà fugisseres i lleus reaccions, 
que es manifestaven per dolor i enrogiment en 



, DF..i\1000AFICS MUNICIPALS [)E B:'\JRCELONA. 

el lloc de la injecció i una elevació de tempe
ratura de 38' _o com a màxima. 

A Itàlia, Pepen, en 17,568 vacunacions, se
guides i anotades escrupulosament, sols pogu.~ 
observar 30 reaccions : una urticària, un fort 
edema de la regió injectada, cinc casos amb 
temperatures elevades i 23 amb temperatures 
de 38 a 38' 5· Aquestes reaccions desapareixe
reu ràpidament sense cap conseqüència. 

Moloney i Frasser, observen major percen
tatge en subjectes de més de 7 anys. 

De 7 a ro anys ... 
De ro a 19 )) 
De 20 a 35 )) 

I 7 ¡:, 
29 cy., 
37 % 

Segons Debré, aquestes reaccions sols es 
presenten en el 4 % dels casos . · 

En resuin es pot dir: que la vacunació an
tidiftèrica per l'anatox.ina, dóna' un menor nom
bre de reaccions, i més lleugeres, que qualsevol 
altra vacunació immunitzant de reconeguda 

eficàcia. 

EFICÀCIA 

No n'hi ha prou en que la vactmació anti
diftèrica per la anatoxina sigui innòcua : cal 
també que sigui eficaç; que aquesta eficàci2 
s'estengui a la major part de subjectes vacu
nats i que es trobi sempre en ella un element 
d'immunització veritable i positiu. 

Per a conèixer el grau d'immunitat confer~t 
per la vacunació antidiftèrica per medi de 

l'anatmcina, comptem amb dos mitjans: la 
reacció de Schik i el dosatge de l'antitoxina 

de la sang. 
El dosatge de l'antitoxina de la sang, pre

senta en la pràctica grans dificultats, pel que, 
malgrat la seva alta precisió, no pot emprar-se 
en gran escala. L'eficàcia d'aquesta vacunaci ó 
és evident per la reacció de Schik (malgrat al· 
guns excepcionals fracassos) i pel que l'Epi
demiologia ens manife ta : absència de diftèria 
en els establiments on es practica d'una m.t
nera correcta, completa i sistemàtica i la dis
minució de la morbositat sota els efectes d'a
questa vacunació. (Conferència de Londres, 

any I931). 
Molts autors que hau emprat l'anatoxi11a 
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eu gran escala, han arribat al resultat següent, 
respecte a la immunitat per ella conferida : 

Després de la 1 .n injecció, 30 a 40 % d'in ,
munitzats. 

Després de la 2.• injecció, 8o a 90 % d'inl
munitzats . 

Després de la 3·a injecció, 94 a 98 % d'im
mtmitzats. 
. Les dosis emprades foren: o'5, r, r'5 c. c. 
d'anatoxina titulada a ro . A. per c. c., amb 

un total de 30 U. A. 
El medi més senzill i pràctic de conèixer el 

paraHelisme entre el poder antigen i l'imm u

nitzant de l'anatoxina en l'home, és l'exameíl 
comparatiu dels resultats obtinguts en grup,; 
importants d'individus vacunats amb anatoxina 
de valors diferen t9. 

Els assaigs portats a cap en grups idèntic-; 
en quan al nombre i edat dels infants recep
tibles, amb tres mostres d'anatoxina de valor 
antigen, 

la primera de 40 '5 U. A. eu total, en dues i11 · 
jeccions de I i I' 5 c. c. d'anatoxina titulada 
a r6 U. A. per c. c. 

la segona de r7' 5 U. A. en total, en dues in· 
jeccions d'anatoxina a 7 U. A. per c. c. 

la tercera 5 . A. en total, en dues injeccions 
també de ri r'5 c. c., però titulada a menys 
de 2 . A. per c. c. 

donaren als IS dies de la injecció, els resultats 
següents: 

En la primera mostra .. . 96'r d'immunitzat·, 
En la segona n 83' I ll 

En la tercera >l I4 )) 

que demostren clarament, la importància que 
té, ¡;er a la immunització, la valor intrínseca 
de l'anatoxina. 

La unitat anatòxica ( . A.) es determina pel 
número d'unitats antitòxiques que calen pe. 
a flocular, el més ràpidament possible, un cen 
tímetre cúbic d'anatoxina .• i calen ro unitat,; 
antitòxique~ per a fer flocular ràpidament 
I c. c. d'anatoxina, es diu que aquesta ana
tox.ina està titulada a IO unitats anatòxiquts 
(ro U. A. ). 

Lardier, en les estadístiques dels Hospita:s 
de Saint Louis, Bretonneau, Enfant. :\!alades 
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i Heroíd, troba, per cada 100 casos de diftèria, 
2 '30 en vacunats. 

La Societat de Pedriatria de París, en l'any 
1930, nombra una comissió que presideix Tar
rieu, per tal de que informés sobre la influència 
de la vacunació antidiftèrica en la morbosita•. 
Dels 18o,ooo infants vacunats, solament ho 
sigueren correctament 52,000 . Lereboullet, va
cuna 20,000 infants ; Lerne en vacuna 5,000 ; 
altres s,ooo són vacunats completament a l'Ins
titut Pasteur; 82,000 vacunacions en total. Els 
casos de diftèria entre aquests 82,000 infants no 
arriba a l'I per 1,600. 

Charlier a Lyon, en 2,39I casos de diftèria, 
solament en trobà el 0'96 % vacunats . 

El Servei de Serologia de l'Institut d'Hi
giene Pública de Hongria, pot controlar els re
sultats en 1oo,ooo vacunats amb l'l¡lnatoxina, 
en els diversos departaments del seu territori, 
i especialment en els de Szolnok, Nograd-Hont. 
Komaron i Pest. El Dr. J. Tomcsik, tenint en 
compte les observacions, estudis, escrupuloses 
estadístiques d'aquests 1oo,ooo infants vacu
nats, senta les següents conclusions : 

<CEl nombre d'atacats per la diftèria era, eu 
el grup d'infants no vacunats (de 5 a 10 anys), 
deu vegades més elevat, que entre el mateix 
número, a la mateixa època, en el grup d'in
fants de la mateixa edat, vacunats tres ve
gades. 

La vacuna antidiftèrica ha reduït, a Hongria. 
en un 90 % la morbositat per diftèria. 

Què està plenament convençut de l'eficàci~. 

i necessitat de la vacunació antidiftèrica. 
Entre aquests Ioo,ooo infants hi han I02 ca

sos de diftèria. 
El temps trau corregut eles de la darren 

injecció fins l'aparició de la diftèria, 

de I a 2 mesos 
de 2 a 6 mesos 
de 7 a 12 mesos 
de I a 2 anys .. . 
de I a 3 anys .. . 
de més de 3 anys 

ha estat : 

en 8 
en 20 
eu 26 
eu 40 
en 5 
eu 3 

Aque.sts casos es declareu en i~fants l'ed at 
dels quals estava compresa entre : 

de o a 2 anys 
de 3 a 4 anys 
de 5 a 6 anys 

6 
23 
2J 

de 7 a 8 a11ys 
de 9 a lO anys 
de II a 12 anys 
de més de 12 anys 

En relació a la forma de diftèria d'aquests 
102 casos: 

Atenuats 
De mitjana intensitat 
Casos de grup . . . . . . . . . . . . 
Casos tòxics ........ . ..... . 
Infeccions mixtes . . . 
Casos mortals . . . . . . . . . . . . . .. 

77 
17 

I 

3 
I 

3 

E ls metges visitants, consideraven com casos 
atenuants, aquells en que l'estat general no era 
ensiblement influenciat, de temperatura mo. 

clerada i curació completa abans dels 10 dies, 
molts d'ells sense tractament seroteràpic. 

Aquests casos, amb altres de semblants re
g istrats en tots els països, demostren que hi h :1 
un percentatge de vacunats per triple injecció, 
en els que l'anatoxina no provoca l'aparició 
d'antitoxina en quantitat sufic:ent. n (A nnales 
Pasteur. Tomo XLIX, número 5, pàg. 537). 

El Dr. Poulain, de , aint Etienne, després de 
tres anys de vacunacions en le escoles mater
nals, senta les conclusions egüents : 

<CLa vacunació per l'anatoxina, a la do i de 
30 U. A., dóna com a resultat la disminució 
de la diftèria en fortes proporc:ons. 

Es possible , emprant els medis corrents de 
propaganda, obtenir en les escoles una pro
por·ció del 65 al 70 % de vacunats . . 

La v·acunació antidiftèrica, a la dosi de ·40 
a 50 unitats ·en tres o quatre injeccions, immu·· 
nitza amb més seguretat. 

La diftèria sobrevinguda en un mitjà va
cunat, és menys greu. 

La vacunació per l'anatoxina Ramon és ino· 
fensiva. Seria de desitjar que fos obligatòria, 
per tal d'obtenir un percentatge del 8o % de 
vactmats de la totalidad de la població infan
til, que faria nul·la la morbositat per diftèria.l> 

La vacunació durant tres anys a la ciutat 
de Saint Etienne, ha evitat centenars de casos 
i moltes defuncions.)) (A nnales Pasteu1·. To
mo XLIX, número s.) 

Els Drs. Dreyfus i M. Besençon, comunica
reJJ recentment a l'Acadèmia de Medicina de 
París el resultat de llurs ob ervacio11s res]JeCt<! 
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a les vacunacions antidiftèriques practicades a 

la vila de Boulogne-sur-Seine. 

Mercès als mitjans de propaganda emprats 

per l'Oficina d'Higiene, s'arrivaren a vacunar 

fins l'any 1930, 3,837 infants dels s,ooo que 

integreu la població de les escoles i asils. Tots 

. ells vacunats ·amb tres injeccions d'anatoxina 

Ramon. (A 4S unitats total). 

Eu 1930 es declarareu 99 casos de diftèria . 

8o entre r,8so infants no vacunats i 19 entre 

els 3,145 vacunats. 

Eu 1931, entre 57 casos de diftèria, so foren 

enh·e r, 163 infants no vacunats i 7 entre 3,837 

infants vacunats. Tots els casos foren bacte

riològicament controlats. 

Dels 19 casos de diftèria ocorreguts durant 

l'any 1930 entre infants vacunats, sis ho foren 

d'una forma tan benigna que es curaren en 

breus dies i sense ruplicació de sèrum ; no morí 

cap dels vacunats. 
En 1931, mor a l'Hospital un infant; única 

defunció entre els vacunats; ·però cal remarcar 

que fou vacunat a pagès, i no sigué possible 

averiguar ni les condicions ni la manera com 

sigué vacunat. 
Aquestes vacunacions foren realitzades amb 

tres injeccions, en tres setmanes d'interval les 

efectuades l'any 1930, i en dues setmanes les 

efectuades després; les dosis emprades foren : 

I c. c., 1'5 i 2 c. c., o siguin, 4S unitats. 

Com resum de llur treball presenten el se

güent quadre : 

Infants no Infants 

Anys vacunats vacunats 

1928-Número. 4,532 380 

Casos de diftèria 106 

Defuncions 7 

Casos per 1.000. 23'19 

1929-Número. 2,509 2,491 

Casos de diftèria 76 

Defuncions 2 

Casos per 1.000. 15'20 

1930-Número. .. 1,855 3'145 

Casos de diftèria 80 19 

Defuncions o 
Casos per i.OOO . 43'12 6'04 

1931-Número. 1,163 3,837 

Casos de diftèria 50 7 

Defuncions 1 

Casos per 1.000 . 42'99 1'82 

(Anna/es Pasteur, n. 0 3, març 1933). 
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A Buenos Aires, en el Preventori Rocca, 

dirigit pel Dr. A. Raimondi, sobre soo vacu

nats, no es registra cap cas de diftèria, àdhu~ 

trobant-se en ple període d'epidèmia, com suc

ceí. en 1930. . 
Entre 3,200 vacunats amb anatoxina, in:.· 

crits per a la Colònia Marítima de Necochea, 

no hi ha hagut cap cas. (La Semana ,Uédica , 

Buenos Aires, any XXXIX, número I, pà

gina r8). 
Entre 2,ooo vacunats en el Patronat de la 

Infància dels doctors Saubidet i Smith Buuge, 

sols es presentareu dos casos, en infants ÍlTè· 

gularment vacunats. En totes les dependències 

d'aquest Patronat, on en els deu anys darre1 e; 

s'havien presentat més de 8o casos de diftèna, 

no se'n registra cap entre els infants vacunats. 

En el mateix Patronat es constata que després 

d'efectuada la vacunació, són Scbik negatiu el 

9S % de vacunats, i que el dosatge del pod~r 

antitòxic del sèrum dels esmentats donà eu 

el 100 per roo dels casos dosatges molt supe

riors al I: 30, amb una valor promitja de ris 

d'urÏ.itat antitòxica per centímetre cúbic. 

Com resum d'estadístiques (que a poca d i

ferència donen el ma teix resultat en tots eb 

països), copiem les conclusions que la Comis

sió d'Higiene de la 'ocietat de Xacions r::!

unida a Londres en el mes de juny de 193 r, 

sota la Presidència del Dr. 1andson, present-t 

a la Societat en contestació a l'encàrrec d'in

formar sobre la profilaxi de la diftèria i la 

valor comparativa de les diverses vacunes : 

Primer. Les reaccions observades alguna 

vegada amb la vacunació antidiftèrica no só:1 

de témer, i no poden ésser un obstacle per a 

la propaganda en favor de la vacunació dels 

infants. 
Segon. La vacunació antidiftèrica provot.a 

una disminució notable de la morbositat i de 

la mortalitat entre els vacunats. 

Tercer. Basant-se amb dades sobre la mor

bositat, del percentatge de les reaccions de 

Schik negatives després de la vacunació i dd 

dosatge del poder antitòxic del sèrum, es pot 

afirmar que l'anatoxina és l'antigen més eficaç 

i el que actualment cal aconsellar. 

Quart. Cal escollir la via subcutània, lJG

dent recórrer a la via nasal en els casos en qui.! 

no sigui possible emprar la via abans esmeu

tada. 
Cinquè. La vacunació deu incloure, ar.l 
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com ara, tres lDJeccions. Quan, temps a veni~. 
es compti amb un antigen més actiu, tal vdta 
podrà reduir-se aquest número. (Ja s'ha acon
seguit). 

Sisè. Els intervals aconsellables entre in
jecció i injecció seran : tres setmanes entre la 
pri·mera i la segona, i, quan menys, de dues, 
entre la segona i la tercera. 

Setè. La vacunació cal imposar-la àdhuc en 
temps d'epidèmia . Ah:i com també als infants 
que han estat en contacte arn b malalts. 

DURACIÓ DE LA IMMU 'l'rAT 

El Dr. Paul Cibils Aguirre, President de la 
CQJnissió de Vacunació antidiftèrica de Buenos 
Aires, diu: 

ccTotes les investigacions porten a aquesta 
conclusió : que no és illògic ni prematur afir
mar i sentar la conclusió que, la immunitat 
antitòxica conferida artificialment per l'ana
toxiua i eu certs casos agmentada i consolidada 
per la immunitat natural d'migen ocult, per
sisteix, com :aquesta, durant llargs anys, i, 
versemblantment, tota la vida. Ningú no dubta, 
eu efecte, que aquesta immunitat que es mostra 
tan estable durant més de quatre anys, no s'hi 
mantingui durant molts més amb prou força 
per a preservar a l'individu vacunat de la 
toxi-infecció diftèrica.JJ 

Bazan, sobre I3 I reaccions de Schik efec
tuades recentment per ell eu vacunats contra 
la diftèria en els anys de I925 a I928, li donen 
el resultat següent : 

Schik negatiu . .. 
'' dubtós 
n positiu ... 

I24 . 
7 

cap 

A França, Boulanger Petit torna a examinar 
6o infants vacunats en I925, i en tots 6o el 
Schik es manté negatiu després de 6 anys. 

Altres observacions donen, a curta diferèn
cia, el mateix resultat. 

DIFTÈRIA EN VACUNATS 

La societat de Pediatria de París, elegeix 
una Comissió l'any I93I, composta pels més 
distingits pediatres, higienistes i bacteriòlegs, 

!REVISTA .DELS SERVEIS SANITAJRIS 

per tal de que examinin la freqüència dels ca
sos de diftèria en els ja vacunats, esbrinin le'> 
causes que els produeixen i sentin les conclu
sions pr&ctiques que siguin possibles . Dels tre
balls d'aquesta Comissió, resulta: 

Que el percentatge de fracassos és relativa
ment feble: I per ·I,6oo. 

Que la vacuna antidiftèrica conserva tota la 
seva valor. 

Cal tenir en compte les vacunacions incom
pletes, i les irregulars, en relació al temps que 

' separen les injeccions. 
Traduïm de La Semana Médica, gener de 

I932, número I : ccEls casos de diftèria, entre 
els vacunats inscrits en el Patronat de la In
fància de Buenos Aires, són : un infant que 
rebé només que dues dosis d'anatoxina; la 
darrera el IS d'octubre de I930. Emmalalteix 
el I2 de febrer de I93I, amb diftèria comú, 
diagnosticada clínica i bacteriològicament; 
cura amb una injecció de 2o,ooo unitats. 

Un altre infant, portat a la Colònia Escolar 
de Mar del Plata en I92I, contrau la diftèri<.~. 
Sols havia rebut una injecció de mig centí
metre cúbic. 

Els dos casos anotats :a l'Assistència Pública, 
també de Buenos Aires, són : dos infants quo:! 
es curen, l'un amb sèrum i l'altre sense. 

Cal tenir present que els diagnòstics equiVú
cats :arriben, segons un interessant treball de 
Molinelli, a un 22 % entre els malalts ingres
sats :a l'Hospital Muñiz.JJ 

Cal reconèixer que es presenta la diftèria 
entre infants vacunats, car ja sabem que :amb 
l'actual mètode de vacunació, queda un 2 per 
cent de vacunats sense immunitzar. Com ja 
direm després, sembla que s'ha aconseguit fer 
desaparèixer aquest percentatge. 

METúDES DE VACUNACIÓ 

El mètode percutani de Lowenstein, dón:t 
un percentatge de vacunats molt inferior a :al
tres procediments. 

La rino-vacunació s'ha de deixar per als ca
sos en que circumstàncies especials facin pen
llosa la vacunació subcutània. 

Durant els anys I929 i 1930, Pepen vacuna 
a Itàlia IJ,ooo infants per via subcutània i 
n,687 per insuflació nasal. El Schik contrcl 
donà el resultat següent: 



I IDEMOGJRAFICS MUNICIP<\LS IDE BAlRCEI,ONA 

Subcutàni.ament... . . . . .. . . . 94'8 % negatius 
Rino-vacunació.. . . . . . . . . . . 70'8 n >> 

Aquest resultat és confirmat per la immensa 
majoria d'autors. 

PERFECCIO AMENT DEL MÈ'fODE ACTUAl, PER 

L' ANA'l'OXINA. 

Donada la gravetat que a França i altres païs
sos ha pres la diftèria en els darrers anys, els 
doctors Debré, Ramon i Prieur, de la Societat 
Mèdica dels Hospitals de París, tracten en 1933 
de millorar el percentatge d'immunitzats i pro
posen a aquest fi : 

a) Tal com ja han fet ells en l'Asil Marí
tim de Berck, donar una quarta injecció un any 
després d'acabada la vacunació. Així ho han 
practicat també Martin, Loisseau i Lefaille en 
diverses coHectivitats, i així mateix ho acon
selJ en Gorter, Bokel Heminnick i Zoeller ; a 
aquesta injecció se l'ha anomenada ((injecció 
de cridan . 

b) Basats en l'observació de que dues do
sis d'anatoxina injectades amb un interval de 
temps suficientment llarg, confereixen major 
immunitat que les mateixes dosis injectades 
amb poc interval, investiguen aquest punt i 
senten la conclusió de que l'interval de tres 

setmanes és el millor. 
e) Que cal millorar la valor de l'anatoxina, 

augmentant les unitats de ro a rs, o bé aug
mentar el volum de cada dosi. Les experièn
cies de elis demostren que amb anatoxines 
de diferents valors, s'obtenen resultats molt 
variats. Així, en un grup d'infants vacunats 
amb anatoxina titulada a s u., donen reacció 
negativa el So per cent, i la mateixa quantitat, 
però titulada a 12 ó rs u., donen 9S per cent 

negatius. 
Dels treballs fets a Bèlgica pels Drs. Ramon, 

Timbal i P. Nelis, amb la coHaboració dels ins
pectors d'Higiene Drs. Lacomble, Lomry, Van 
Meenen, Duble i dels metges de les colònies 
escolars Drs. Boulanger, Degrez, Gilbert i 
Brouet, sobre la immunització en dos temps 
per medi de l'anatoxina diftèrica naturalment 
rica en unitats antígenes, es desprèn que poden 

reduir-se a dtleS injeccions. 
Entre r.r69 infants vacunats amb dues in

jeccions, la primera d'un c. c. d'anatoxina i la 

IOl 

sego11a de I'S c. c. de la mateixa anatoxina 
titulada a r6 U. A., r,r21 clonaren Schik ne
gatiu després de la vacunació; és a dir, el g6 
per cent: Això representa un gran progrés, per
què ha estat possible reduir a dues les injec
cions : ja sabem que la tercera és difícilment 
admesa per mols vacunats. 

Després d'aquests resultats obtinguts en 1931 
i I932, s'ha aconseguit millorar la preparació 
del brou destinat a la preparació de toxines, i 
per tant, d'anatoxines, havent-se emprat recent
ment anatoxines titulades a 20 i 30 U. per c. c. 

Amb dues injeccions, de r c. c. la primera 
i r's c. c. la segona, d'anatoxina titulada a 
20 U. A~ per c. c. (en total so U. A.), s'ha acon
seguit immunitzar el so per cent de vacunats. 
La reacció de Schik fou pract;cada a les tres 
setmanes de la segona injecció. Els mateixos 
resultats han conseguit A. Debre i ee, a París 
i Nicoll, a .Tunis. 

Emprant dues injeccions, de I c. c. cada una, 
d'anatoxina a 30 U. A., separades per 21 dies 
d'interval, s'ha aconseguit immunitzar el 100 
per roo de vacunats. · 

Resum : Actualment es pot immunitzar el 
roo per 100 de vacunats emprant dues injec
cions d'anatoxina d'una valor antígena de 
20 U . A., com a mínim.>> (Office Inlernational 
d'Higiene publique, Tomo XXV, número S, 
pàg. I40S). 

Les conclusions que estableix l'Institut Pas
teur, de Garches i el «Laboratoire de l'Admi
nistration de l'Hygiène à Bruxellesll. (O f fi ce 
lnternational d'Hygiene Publique, Tom. XXV, 
número 8), sobre I4,ooo infants vacunats, són : 

((La vacunació antidiftèrica per l'anatoxina 
és pràcticament inofensiva. 

L'anatoxina no pot provocar jamai una in
toxicació específica. 

Les reaccions són passatgeres i mai no s6n 
perilloses. 

La vacunació no té cap influència desfavo
rable sobre el desenrotllament ulterior dels in
fants vacunats. 

La immunització és de llarga durada : el per
centatge de subjectes vacunats no disminueix 
amb el temps. 

Amb anatoxines titulades a 20-30 U. A. per 
c. c. i dues injeccions de I i 2 c. c. amb tres 
setmanes d'interval, s'immunitza el 99-100 per 
cent. 

La vacunació amb l'anatoxina, sistemàt:ca, 
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correcta i completa disminueix considerable
ment la morb<>sitat per diftèria i representa un 
gran progrés en la profilaxi individual i collec
tiva contra la diftèria.» 

Els resultats en el Japó, on és emprada en 
gran e cala, han estat també altament satisfac
toris. El doctor japonès Yshikata Asakava, con
firma la valor d'aquest mètode de profilaxi. 

VACUNACIÓ ASSOCIADA ANTITÍFICA I AN1'IDIF · 

TÈRICA. 

En I926, Ramon i Zoeller tingueren la idea 
de barrejar l'anatoxina diftèrica i la vacuna 
antitífica, per a emprar-la al mateix temps i 
en la mateixa persona, donant .a aquest fet el 
nom de vacunació associada. 

Zoeller, Martin, Loiseaux i Lafaille, practi
caren aquesta vacunació a nombrosos subjectes, 
amb resultat satisfactori. 

En I930, el general Dopter, de l'exèrcit fran
cès, introduí en l'esmentat exèrcit la vacunació 
associada, per tal de combatre l'endèmia dif
tèrica que existia en algunes unitats, especial
ment en el regiment de guarnició a París a son 
regrés dels camps d'ocupació i en el que, mal
grat les rigoroses mides de profilaxi emprades, 
la diftèrica ocasionava víctimes, més nombroses 
a l'ingrés de reclutes novells. 

Dos p unts essencials calgué estudiar : 
Primer.-Si la concurrència d'antígens (teo

ria sostinguda per metges alemanys), augmen
tava, disminuïa o destnúa l'acció de cada nu 
d'ells. 

Segon.- Si la reacció que freqüentment s'ob
serva en la vacunació antidiftèrica, es feia més 
intensa amb la barreja. 

Els fets han demostrat que la ((lluita d'an
tígens» no té importància i que la reacció de 
la vacuna associada no és maj·or que la que pro
dueix la vacuna antitífica sola. 

J. Ericker i Terrabouc, del Laboratori Cen
tral de l'exèrcit francès, afirmen que aquesta 
reacció és molt moderada. La reacció local con
sisteix en un dolor en el punt de la vacunació 
o al voltant d'ella acompanyada, a vegades, 
d'un eritema. La reacció general es tradueix 
per un augment de la temperatura que arriba 
fins a 38 i 38 I/ 2° dintre de les 24 hores rle 
la injecció: tot desapaJ:eix a les 48 hores. 

Amb subjectes sans jamai ba ocorregut cap 

tREVISTA DELS SEtRVEIS SANITAJRIS 

greu accident : cal evitar sistemàticament la 
vacunació de les persones afeblides, convales
cents, etc., i més especialment les que sofrei
xen transtorns renals encara que siguin lleus. 

{--a reacció en persones sanes i joves és menys 
intensa que la que provoca la vacuna antitífica. 

Els resultats obtinguts amb aquesta vacuna
ció en els nombrosos subjectes ~otmesos a ella, 
no poden ésset més satisfactoris. Malhaurada
ment, fins a la data, les estadístiques es refe
reixen a individus de l'exèrcit francès, gent 
jove i sana, essent molt poques les que fan 
referència a la població civil i encara menys 
a la infantil. 

En la comunicació que el doctor Dopter adre
ça, amb data del I I de maig de 193 r, a l' Aca
dèmia de Medicina de París, explica els assaigs 
efectuats, eu cinc regiments en els que la dif
tèria era endèmica, des de feia molt. temps. Des
prés d'aquestes vacunacions, desaparegué com
plet-ament la diftèria d'entre els vacunats. 

En altra comunicació enviada a la mateixa 
Acadèmia, eu 24 de maig de I932, demostra 
l'eficàcia d'aquesta vacunació, i senta les con
clusions següents : 

Primer. Podem assegurar la seva utilitat i 
eficàcia. 

Segon. La reacció que provoca no ha de 
ser causa d'abstenció, car si bé és veritat que 
la reacció local és més intensa, la general és 
menys forta. 

Tercer. Cal excloure d'aquesta vacunació 
els febles, convalescents, i aquells que presen
tin algun transtorn, encara que sigui lleu, de 
l'aparell renal. 

TÈCNICA DE LA VACUNACIÓ 

Primera injeccció I c.c. de T.A.B i o' 5 d'ana
toxina diftèrica. 

Segona injecció, I c.c. de T.A.B i I c.c. d'ana
to:Xina diftèrica. 

Tercera injecció, o c .c. de T.A.B. i I'S c.c . d'a
natoxina diftèrica. 

La barreja es farà per cada individu ~n el 
moment de La injecció, prenent amb la xeringa 
la quantitat necessària de les dues vacunes. 

Les injeccions primeres, estaran separades 
per un interval de r8 dies, i la tercera als rs 
dies de la segona. 

Darrerament es practiven solament dues in-
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jeccions, augmentant la valor intrínseca de l'a
natoxina. 

Cal que els vacunats estiguin en repós i es 
sotmetin a dieta làctia durant 24 )lores. («La 
Clinique», novbre. de 1932, pàg. 322) . 

Ramon i Zoeller han demostrat l'acció de 
mutu reforç de les vacunes associades. La reac
ció provo~ada per una d'elles, Teforça el poder 
immunitzant actiu de l'altra. De totes les vacu
nacions associades, l'anatoxina diftèrica i Ja 
vacuna T.A.B. és la que dóna més alts resul
tats. 

Pel fet de l 'associació i de la repetició de do
sis, s'obté una sòlida immunitat antidiftèrica, 
que demostra amb el dosatge de l'anatoxina 
en el sèrum dels vacunats i per la Teacció ne
gativa de Schik. La immunitat antitífica es de
mostra per la taxa d'aglutinació del sèrum. 

Associant la vacuna :autitífica i l'anatoxina 
antidiftèrica, es reforça aquesta anatoxina fins 
a tal punt que queden reduïts a zero els recep
tius després de la vacunació. La vacunació an
tidiftèrica aïllada, sempre deixa un 2 per cent 
de vacunats sense immunitzar. (Dr. Denjou). 

En la sessió celebrada per l'Acadèmia de Me
dicina de París el dia 21 de febrer de 1933, e1s 
Drs . O. Gronzou, Lafalle i d'altres, donaren 
compte dels treballs i vacunacions per ells por
tats a terme que confirmen els resultats alta
ment satisfactoris d'aquesta associació. 

Molt digna de teniT-se en compte és aquesta 
vacunació i molt mereixedors de l'agraïment de 
tothom aquests savis que s'afanyen per la sa
lut i el benestar de l'home. Molt indicada tam
bé en els regiments francesos que patien endè
micament la diftèria, però crec quelcom pre
matur la seva aplicació a la població infantil 
compresa entre els 3 i 7 anys, edat de màxima 

Teceptibilitat per la diftèria i mínima per la ti
foide, en tant que noves estadístiques i obser-
vacions no ens ofereixin les mateixes garanties 
de innocuïtat que veiem en els adults forts ; 

sans. 
Endemés, el nostre poble, que després de mol

ta propaganda ha entrat de ple en la vacunació 
preventiva antitifoide per os, per la comoditat 
de la seva administració i absència de fenòmens 
reaccionals, mira amb prevenció tota injecció 
immunitwnt si no se'l convenç de la seva efi-

!03 

càcia i innocuïtat. Per altra part, en emprendre, 
com pensem fer-ho, una activa campanya pro 
vacunació antidiftèrica, no crec oportú compli
car els arguments a favor seu, que ¡1odrien fer
la fracassar. 

COMBINACIÓ DE SÈRUM I A 'ATOXINA 

El Professor T. Pontano, de Roma, conce
deix al sèrwn antidiftèric una importància ca
pital en la immunització, molt més en circums
tàncies especials (famílies, coUegis, internats, 
etcètera). 

Poden emprar-se altres medis destinats a evi
tar la difusió de la malaltia. (Portadors, aïlla
ment, etc.). 

Es pregunta Pontano, si podria combinar-se 
l'aplicació de sèrum amb la d'anatoxina, utilit
zant d'aquesta manera la immunitat passiva del 
primer i la passiva de la segona. Per tal de con
testar-se, practica diversos experiments. 

En un grup empra, ensems, l'anatoxina i el 
sèrum, resultant que l'acció d'aquella és anul
lada per aquest. 

En un altre grup, aplica primer el sèrum i 
24 hores després l'anatoxina, amb el mateix 
resultat que en el cas anterior. 

En un tercer grup, aplica l'anatoxina abans 
que el sèrum, resultant: que després d'una sè
rie d'experiències pot deduir que el poder va
cunant de l'anato:xina inoculada 24 hores 
abans que el sèrum, no resulta pertorbada pel 
sèrum antidiftèric, que desenrotlla la seva ac
ció protectora sense alterar la de l'anatoxina, 
essent suficient la distància de 24 hores, abans 
que el sèrwn curatiu, per a conseguir d'aquestn 
manera els avantatges d'una ràpida immunit
zació pel sèrum, i una altra persistent, encara 
que més tardana, per l'anatoxina. (Anna/i 
d'Higiene. Maig de 1933). 

Crec molt dignes de tenir-se en compte 
aquestes experiències del Dr. Pontano, i si d'al
tres que amb tota seguretat segwran a aques
tes donessin el mateix resultat, perdrien la por 
aquells que continuen creient en la fase nega
tiva. 

(Continuarà) 
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INFORMACIÓ ESTADÍSTICA 

Cos de Veterinària 
RESUM ESTAtDISTIC 

dels serveis realitzats p.pt personat del Cos 
de T1ete1·inàr·ia l\lluniciP(f1 dm·ant t'any 1933 

SEIRVEI lD'ESTtAJCIQNS I FIBLATS 

Bestiar reconegut 
Bestiar vacum ... 

a Ja seyp. arribada a la Cintat : 

» llaner. .. 
» caprí ... 

porquí.. . 
» solípedes .. 

Total. ,. 

Avirams conills .. . 

~l'SOS 

Vtacum ' ... 
Llaner ... 
Caprí... .. . . .... . , .. 
J>orq~ ..... . .. .. .. 
SoLípedes .... ... . 

Total. .. 

Avirams i conills .. . .. . 

Substàncies al~meutoses : 
Carns vàries 
Embntits ... . .. .... , .. .. 
Peix ... ..... . .............. . 
Mariscs 
Caragol... ... .. . . .... 
Fruite i verdures . . . . .. 
Taronges ................. . 
Substàncies vàries... . . . . .. . .. .. . 
Aus i caça ..... . ...... ..... . 
Ous ......... ....... ...... .. 

. 149·552 
87o.goo 

43·531 
64.IIÓ • 
I. 0 57 

1.1'29 .156 caps. 

2.g65.714 caps. 

1.005 caps. 

4.8so caps . 

16 Qgs . 
ro8 )) 
167 
66o 

68 
I.OI2 

449 ·949 )) 
37 )) 

428 Un,itats 
179 

Inspecció en viu i en cana•! del bestiar sacrmcat : 
Bous ..... . ...... .............. . 
Vaques .. .. . . ......... . .. 
Vedelles ................. . 

Total bestiar vacum 

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

Total bestiar llaner .. . 

!.722 
II.g&1 

126.866 

140.56g èaps. 

70.802 
39·551 

624-486 

734.839 caps. 

Crestats i bocs . . . 
Ca.bres... . . . . .... . 
Cabrit s 

Total bestiar caprí ... 

Porcs ... 
SoJ.ípedes ... 

Tota l general .. . 

1.802 
3-242 

83.631 

88.675 caps. 

95-417 
2-944 

r.o62.444 caps. 

,o\,demés foren in speccionades : 2.091 vedelles de 
procedència forana i 430 braus de lidia. 

R.EN!DDlVIIBNT ML P!8S BN CAN.AL [)EL 
.BBSTil!\lR SAICIRIFroAT 

Vacum major ... 
» menor. . . 

Llaner i caprí .. . 
Porquí. .... . .. . .. . 
Solipeòes .. . 
Vedella foran a .. . .. . 
Braus de J:idia ..... . 

Total 

IDECOuvi!I'SOS 

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

Total be tiar vacum ... .. . 

l\1o1tous ........... . . ......... . . 
Ove1Jiei1 .. . 
Xai s .... .. 

Total· bestiar llaner ... 

Crestats i bocs . . . . .. 
Cabre ..... . 
Cabrits ..... . 

Total bestiar caprí 

Porcs ... 
!Porcelles .. . . .. 
Solípeds ..... . 

Total .. . 

3-262.739 
ro.888.575 
8.310.927 

I0-737-037 
549·472 
II6.8o7 
98-703 

5 
450 
135 

590 caps. 

29 
3Il 
318 

658 caps. 

55 
226 
121 

402 caps. 

226 
20 
49 

295 caps. 
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Baixes Mercat bestiar : 
Vacum ... .... ...... . 
Llaner .. 
Ca.pri .. . 

Total 146 caps. 

Total general 2.091 caps. 

--o-

MOTIUS ID'ELS !DEOOiVIISOS 

Per malalii:ie comuns : 

Aparell digestill.---'LI vaques, 19 ve-delles, 2 moltons, 
9 porcs, 7 porcelletes i L solípede . 

Apa1·eU respi1·atori.-8 vaques, 12 ve-delles, r ovella, 
I xais, I4 porcs i ro soüpe<ls. 

Ap1111·elL locomotor.----2 vaques, 7 vedelles, 2 moltons, 
7 ovelles, 3 xais i 4 cabrits. 

Aparell ci1·cu!a.t01·i.-I'.C) vaques. 
Apa.Tell genito-1wi:na1·i.-4 vaques, I vedella i 2 porcs. 
Carns. ictèriques.-r vedella, 4 moltons, 12 ovelles, 9 

xa is, ·I crestat, I cabrit i 5 porcs. 
Carns h.idrohè11úq1~es.-r bou, 5 vaque. , 6 moltons, 

132 ovelles, 91 xai , 35 crestats, ro8 cabres, 4I ca-
brits, 7 porcs i 6 solíped . . 

Ca.quèxia.-49 vaques, 2 ve-delles, 4 ovelles, 3 cabres, 
r cabrit, 4 porcs i 2 solípeds . 

:1-/a.grura .. -2 bous, 32 vaques, 22 ve-delles, 14 moltons, 
8¡ ovelles, g6 xa.i , 22 crestats, 33 cabres, 66 ca
brits, 2 porcs, 2 porcellets i 3 olípeds . 

Tm1~ma.tisme.-zr vaques, 20 vedelles, r moltó, I4 
ovelle , 17 xais, 3 cabres, I cabrit, I porcellet i 12 

· solipeds. 
CongesLi6.-4 vaque , ro vedelles, 2 moltons, 19 ove

lles, 6r xais, 9 cabre , 4 cabrits, 9 porcs i 6 solí
pe-ds . 

Melanosis .-2 solí peds. 

!Per malaJ.ties parasitàries : 

Cistice1·cosis.-22 porcs. 
T1·iquinosis.-52 porcs. 

Per malalties infeccioses : 

Agalàxia contagiosa.-r cabra. 
Piohèmia.-6 vaques, 5 vedelles, r ovella, 2 xais, 5 

cabres, 5 porcs i 2 solípeds. 
Psendo-tr~benulosi.-r moltó, 6 ovelles i 3 cabre . 
Septicèmia hemorràgica .-r bou, 40 vaques, 6 vede

lles, 2 ovelles, r xai, 4 cabres, 23 porcs, 9 porcellets 
~ r solíped. 

T1~bercnlosi.-2 bous, 251 vaques, 29 ve<lelle , I mol
tó, 5 ovelles, r xai, 5 crestats, sr cabres i 6o porcs. 

Baixes departament nans.-r vedella, r moltó, 3 ove
lles, 31 xais, 3 cabres, 9 cabrits, I8 porcs, r porce
llet i 2 solípeds. 

IDecomisos parcials : 

Fetus vacum ........ . 
Fetu llaner i capri .. . 
Fetus porquí ...... 

Total 

I.II] 

6.86g 
3·919 

ri.go5 fetus. 

ros 

Espurgalls i despulles ... ..... . 130 .329 Qgs. 
Potes (bestiar vacum) .. ....... . .. 
Peus (bestiar llaner) ... ... ... .. . 

I3 unitats . 
30 

--0--

S.BRVBI !llBLS lV!iEIR.C\.TS PUBLICS IDE 
J'!R OViEl!MB 1 

IDecomiso 
Carns vàries ... .. . 
[)espolles .. . .. 
Embotits .. . .. . .. ... . 
iPeix ... .. . ... ..... . 
,;vrariscs .. ... ...... . .. . 
Bolets ... .. ... ...... . 
Fruites i verdures .. . 
Substàncies vàries .. . 
Ous ...... .. . 
Aus i caça .. ............ . ..... . 

--o--

311 Qgs . 
3·147 

103 
302.202 

25 
I0 .031 

281.364 
39 • 

12.126 unitats . 
ISO • . 

CONTROL DE LLETS 

Eu el Mercat !Central foren recollides pel seu anàlisi, 
2.209 mostres, resultant antireglamentàries, 84. nu 
el mateix es varen decomisar 140 gerros buil. i 339 
litre~ de llet. 

A les Lleteries foren recolLides pel seu anàlisi, 8.231 
mostres , resultant antireglamentàries 828, decomi
ant- e 3 gerros buits i 75 litres de llet. 

SER l'ElS DE DISTI~ICTES 

Han sigut recollides les mostres de substàncies a li-
mentoses que s'especifiquen a continuació : 

Embutits, 2o6; antireglamentàries , 25. 
Carns fresques, 5· 
!Despulles, 2. 

Carn de cavall, 7. 
Gelats, 6g; antireglamentàries, 14. 
.Mu.sclus, 39· 
Aigua de remull bacallà, 73 ; antireglamentàries , 

8. 
Caldo de llegum., 40 ; anlirreg•lamentàries, 5· 

IDecomisos : 
Carns vàries .. . 
Embotits ..... . 
Peix ........ . .. . 
Bolets ........ . 
Fruites i verdudes .. . 
Ous ........ . ... .. ... . 

--o-

1 .2 Qgs. 
193 

8 » 
32 » 

794 
r8.38o unitats. 

REGISTRE NOSOGRAFIC 

Acusa les següents baixes : 
Cavalls ...... .. . 
Ases .. ... . ..... . .. . ..... . 
Bestiar vacum ........... . 

» caprí ........ . .. . 
» llaner ....... ... . 

porquí ....... . 

Total ... 

1.313 caps. 
I38 » 

1.061 » 
4g8 » 

3·41J6 
!.004 » 

] . .¡Bo caps . 
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Institut d'Assistència Mèdica 
' 

SERNIEI [)'A!MBUUNICLA. 

Segon i1·imeslre de l'lliny 1933 

Abril Maig Juny 

Ferits tralladats ..... I27 141 r6o 
Malalts traslladats ... 97 129 us 
Morts traslladats al dipòsit ju-

dicial ... ... ... ... . .. ... 34 45 26 

Total 258 315 301 

Terce·r t1·im esire de l'any 1933 

Juliol Agost Setbre. 

Ferits traslladats .. .. . . .. .... ... r6o 140 
Malalts traslladat ... . .. .. . TIS rr2 
Morts traslladats al dipòsit ju-

dicial.. 26 4I 

Totwl 301 293 

Qu.ari t·r-imesire de l'any 1933 

Oc tub. Nbre. 

Ferits traslladats . ... . . I24 II9 
Malalts traslladats ... II7 152 
Morts traslladats al dipòsit ju-

dicial. .. ... ... 4I sb 

Total ... 282 352 

AiLBERJG iMíU!N•IOiiPIA[¡ ID!EL PAiRe · 

1 

132 
II7 

37 

286 

[)bre . 

155 
141 

41 

337 

IDII '~SAJR1I !DiE íMJA!úAil./I'IiES IM:eNTALS 

Segon t1·imesi1·e de l'any 1933 

Homes iDones Total 

Certi.ficacions per passar als 
Hospitals ............ ro IS 25 

Curacions quirúrgiques 683 843 !.526 
iDictàmens em esos ... 4'2 6o I.02 
Operacion 7 li rS 
Visites ... 2.824 2-974 5·798 

Tota-l de serveis .. . 3·566 3·903 7·46g 

Nombre d'alienats exjstents 
en primer de mes . . . . . . . . . 

Nombre d'ingressats durant el 
m atei..-x ... .. . .. . .. . .... .. 

Nombre dels sorti ts durant el 
mateix ........ ... ... .. . 

Nombre dels existents en el 
dia de la data .. . 

Abril 

328 

78 

6r 

34~ 

:Maig J11ny 

345 339 

86 66 

92 6¡ 

339 338 

T erce.,- í·rinz esi re de /!amy 1933 

Homes [)ones Total 

Certificacions per passar als 
Hospitals ... ... .. . ... .. H 45 56 

C uracions quirúrgiques 667 727 1.394 
(i)ictàmens emesos ... 28 42 70 
Operacions ... 6 12 r8 
Virutes r.63o I.676 3-300 

TotaL de serveis .. . 2-342 2.502 4·844 

Juliol Agos t Setbre. 

Nombre d'alienats existents 
en primer de mes ... .. 338 330 285 

Nombre d'ingressat durant el 
mateix .. . ... .. . .. . ... .. . ... 8s 43 75 

Nombre dels sortits durant el• 
mateix .. . .. . .. . ... ... . .. 93 88 85 

Nombre dels existents en el 
dia de la data .. .. 330 285 275 

Quart i?··im est.,-e de l'any 1933 

Homes [)ones Total 

Certificacions per passar als 
Hospitals ........... 36 74 IIO 

Curacions quirúrgiques . ... ... 476 595 I.07I 
[).ictàmens emesos ... .. 25 40 65 
Operacions ... ... 6 I2 r8 
Visites ... ... 2.835 2-979 5.824 

Total de serveis. 3·378 3·70<? 7.088 

Octub. Nbre. iDbre. 

Nombre d'alienats existents 
en primer de mes ...... ... .. . 275 I29 174 

Nombre d'ingressats durant eL 
mate i.." ... ... ... .. . ... ... ... ¡o 45 35 

Nombre dels sortits durant el 
mateix ... ... ... ... 216 31 

Nombre dels existents en el 
dia de la data ... 129 174 178 

-o--
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Casa de Maternologia 
Estadística dels ser11eis efectuats dttmmt el segon 

trillnest?·e de l'any 1933 

SOOCIO AIDINLINIS11RA.T]V A 

Resta11ra11t de M aternitat 

Abril •l\Jaig Juny 

Apats servits. .. . . . . ... ... . . . !.533 !.579 !.537 
Litres de llet e terilitzada i 

repartida amb biberons. ... 9.1 6ÇJ 9·3·10 9·135 
1· ombre de biberons lliurats. 44· 140 45 ·640 43 ·890 

SECC'IO IDIE OINIEGOLOGIA 

Abril l\Iaig Juny 

!Dispensari : 
i\Ia laltes ingre sades en el 

mes actual ........ . 
Malaltes ingressades en me

sos anteriors.. . .. . .. . . . . .. . 

47 

134 

78 57 

147 124 

SEC:CIO iD1E LA.IBOIRA.TaRI ID•'.t à LISIS C:LINICS 

Abril• :Haig Juny 

Tola! d'anàli i ... ........ . .. . 468 

ECOIO IDiE 'PUJ.EiRJCULTUiR...\c 

A bril l\Iaig Juny 

Nens in ·crit en me o ante-
riors .. . ............ ........ . 

Nens ingressats durant el 
mes ................. ..... . !21 125 I2j 

BC:C:LO IDE TOCOLOGIA 

Tola! de done assistides 
Total de serveis .. . .. . . .. 

Abril Maig JnnJ. 

I.450 !.382 
2.412 2495 

Tercer tri·m.estre de l'a1¡y 1933 

SI<)OCIO AID!MITNIS'DRATIV ,\. 

Restatwant de Matenütat 

Juliol gost Setbre. 

.'\.pals servils. ... ... ... ... .. . 1.241 !.479 !.366 

Lilres de llet esterilitzada i 
repartida amb biberons. ... 9·295 9·175 8.og5 

Nombre d e biberons lliurats. 45-490 44.268 31:.468 

lOj 

SECCIO !DE GINECOLOGIA 

Juliol .\go~l Seture 

!Dispensari : 
JYialalte ingressades en el 

mes actual. ......... ....... . 67 71 
:.vralaltes ingre sades en me-

sos anteriors .............. . 143 105 

SECC:IO DE L.\BOR.\TORI ID',\N.\I,ISI CLL.'\IICS 

Juliol .\gost , etbre. 

Total d'anàlisi~. 494 488 43:7. 

SBCC:IO IDE PUERICULTUR,\ 

Juliol Agost Se~lJre 

Neus incrits en mesos ante-
riors... ... ... ... ... .. ...... 1.002 !.049 I. I n8 

Nens ingressats durant el 
mes .......... .. IIO 109 86 

SEOCIO íDE TO OLOGI.\ 

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

Juliol .\go t Setbre. 

!.397 !.217 !.074 
2.258 !.976 1.835 

Qua.1·t trimestre de l'any 1933 

SEC:CIO .\JD:\IINIS'l~R.\.TIV.\ 

Reslam·a¡¡f de illalemitat 

,\.pats servits ........ .. .... . 
Litres de llet esterilitzada 1 

repartida en biberons... .. . 
Nombre de biberons lliurats. 

Oclub. Nhre. ilJbre. 

8.240 7·550 7.670 
32.918 26.818 27.972 

SECCIO DE GmECOLOGL\ 

Dispen ari: 
:\Ialalte ingressades en el 

mes actual.. ............... . 
::\Ialaltes ingre sades en me-

os anteriors .............. . 

Oclub. .. bre. Dbrc . 

54 55 30 

n6 

SECCIO IDE LABORATORI ID' A •• ALISI C:LINICS 

()club. Nbrt-. 'l>lm.·. 

Total d'anàlisis ...... 439 401 
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SECC10 IDE PUERICUJ/l'UIRA 

Octub. Nbre. IDbre. 

Nens inscrits en mesos anle-
riors .. . ... .... ... .. .... . . 

Nens 1ngressats dunanl e l 
més .... .. .. . .... .... . .... . 89 49 47 

SBCCIO íD1E TOCOLOGIA 

Total de dones assistide .. . . 
'l'o tal de servei s ... 

-o--

Octub. Nbre. [[)bre . 

1.243 1.245 1.153 
2.1g8 2.324 2.189 

Dispensaris d'especialitats 
IDISPENSAJR•I 1D1E ~IIATOLOGIA 

SLP'lLIOGtRAIFIA I VIES URINtAJRIES 

Estadística del segon trimest1·e de l'a.ny I933 

•Abri.J· ·Maig Juny 

Malalts ingregsats durant el 
mes ........ . .. . ...... .. .. . . I40 173 I44 

Total de serveis fets .durant 
el mes .. .. .... ..... . 5.298 9.I24 6.031 

Te1·ce1· t1·im estre d.e t'any 1933 

Juliol Agost Setbre. 

:IIa la lts ingressat durant el 
mes .... .. ... .. . ... .. ...... . I~2 242 III 

Tola! de serveis fets durant 
el mes .. .... .. ..... .... .. . . 

Q1uwt lrimest1·e de t'amy I933 

Octub. ::Nbre. IDbre. 

Malalts ingressats durant eJ. 
m9 .... ......... . . ... . . . I72 139 159 

Total de serveis fets .. . .. .. . . 2.589 4·234' 3.068 

SEIR V'EIS !D'OID ONTOLOGIA PlETS 
E .ELS IDISP.EiNSAJRIS I ESCOltES NACIONALS 

Segon trimestre de . t'any I933 

Abril Maig Juny 

Inspeccions... . . . . . . . ...... . . 
Operacions i curacions . . . . .. 

Sos 
16g 

Te1·cer t1·imest1·e de t'any I933 

867 !.402 
257' 177 

Juliol Agost. Setbre. 

Inspeccions.. . .. . . ... 
Operacions i curacions 

912 
192 

742 
74 134 

!REVISTA DtELS SEIR. VElS SANITAJRIS 

Quart trimestn~ de t'any 1933 

Octub. Nbre. [)bre . 

Inspeccions.. . . . . . . . . . . r.2r2 1.523 
Operacions i curacions r8I I42 

---o---

IDIBP.EiNiSAIRI OFTcALiMOLOGLC 

Estadfstica del segon trimestre dt. l'any 1933 

793 
193 

Abril 'Maig Juny 

Total de malalts tractats. . .. 937 9SI 954 
Nombre de visites practi-

cades . ............... 2.701 2.853 2.862 
Nombre d'operacions .... . . ... ro 14 I7 

Te1·cer t·rimest1·e de t'any .1933 

Juliol Agost. Setbre. 

Total de malalts tractats. ... g68 96g 907 
Nombre de visites practi- , 

cades. ... ... .. . ... ... 2.704 2·907 2.721 
Nombre d'operacions . .. ... ... 12 9 17 

Qtta?·t t1·imestre de t'any I933 

Octub. Nbre. IDbre. 

Total de malalts tractats. ... 952 945 88o 
Nombre de visites practi-

cades. ... . . . ... ... ... 2.8s6 2.835 2.640 
Nombre d'operacions ... ... .. . 16 I9 

Total de malalts T1·acomatosos ingressats 
en el primer semestre de t'any 1933 

Ingressats en el mes de gener . . . . . . . . . . .. 
n » » » n febrer ..... . .. ...... . 
» )) )) » març ......... .. . 

)) » » abril ... .. ...... . 
» >> » » maig . .. ... . .. .. . 
» » » » juny ... · 

Total ... 

e las sificació per p¡·o- e lassificaci6 
víncies d'origen dels de malalts 

malalts per Districtes 

Alacant ... 2 !Districte Primer .. . 
Almeria ... ro Segon. 
Barcelona 

.. . 
II Tercer .... Castelló ... 2 

Girona ... I » Quart ..... 
Granada .. . 3 Quint .. ... 
Múrcia 41 » Sisè ... 
Lleida 

... ... ... ... I 
Setè ...... Osca .. . ... ... ... 2 

Pamplona ... .. . I » Octau ..... 
Tarragona ... . .. 2 Novè . ..... 
València ... ... ... I » iDesè ... ... 
Saragossa ... I 

Total ... ... ¡8 Total. . . ... .. . 

II 

13 
I5 
I7 
rs 
I3 
5 

78 

24 
4 
2 

II 

7 
5 
7 
4 
7 
7 

¡8 



I IDBl\I.OGtR!l\iFLCS :'lmNJJCJffiALS !DE iBAJRCELONA 
-------------- - - --- -- ----

I64 ma,laUs T1·acomatosos ingressats al Dispensari 
del Gn¿p Escoltw Rll!lnon de Penyafort. Cases 

Bllil·ates Fer·re1· Guardia 

PIRO.VINCI:ES 

Alacant .............. . ........... . 
Almeria ................ .. 
Barcelona ...... . ..... ..... . 
Còr.doba .. . 
Castelló ........... . 
Jaén .............. . 
Lop~ño ........... . 
Murc1a ... . .......... ... ... .. . 
Osca ....... .. .... .. . 
Pontevedra .. . .. . .. . 
València ........... . 

8 
75 
5 
2 
2 
I 

2 

SI 
2 

I 

IS 

TotaL .. 164 

Total de nUlilalts Tracomatosos ing1·essats 

en el segon trimestre de l'any I933 

Ingressats en el mes de juliol .. . ........... . 
» » » » » agost... .. . .. . .. . .. . 
» • • » seteml;re. .. . .. . . .. 

» » » octubre .. . .. . .. . .. . 
» » » novembre 
» » • desembre .. . .. . 

I6 
I4 
I7 
I6 
II 

7 

TotaL.. 8I 

Classificaci6 pe·r P1·o
víncies d'o ri gen dels 

malalts 

Classificaci6 
de malaUs 

per Districtes 
Albacete. .. ... ... ... 3 
Almeria ............ 21 

Districte :Primer .. . I8 

Barcelona... .. . .. . .. . 7 
Castelló ... ... ... .. . 6 
Granada... .. . ... ... 3 
Logroño ... .. . ... ... I 
Lleida.. . ... ... .. . ... I 
~úrcia ............... 30 
València... ... ... ... 6 
Saragossa... ...... ... 2 
Hongaresa . . . I 

TotaL .. ... 8I 

-o---

Segon. ... 6 
Tercer .. . 
Quart.. .. . 
Quint.. .. . 

. isè ..... . 
Setè ..... . 
Octau .... . 

o 
I6 
5 
I 

I2 
6 

Novè ...... Io 
IDesé... 7 

Total. .. .. . .. . 8r 

ID[SPIENSAlRJI OTORJRIINOLAJRLNGOLOGIG 

Segon t:rimestre de l'any I933 

Abril 'Maig Juny 

Nombre de malalts que han 

assistit al consultori ... 974 g65 936 

Nombre de visites ......... ... I.o6o 1.043 I.032 

Nombre d'operacion ... ... I9 20 22 ... 
il\l!alalts d'orella ..... ......... · 37r 376 363 

'Malalts de nas ... .. . ... .. . ... 347 331 341 

'Malalts de gola ...... I86 189 171 

Malalts de larinx ... 70 6g 6I ... ... . .. 

Tercer lrilllestrc de /'a1ty 1933 

Juliol Agost. Setbre . 

Nombre de malalts que han 
assistit al consultori. 930 9.54 940 

Nombre de visites ..... . 1.009 1.045 1.035 
Nombre d'operacions .. . 18 23 20 
:vfalalts d'orella ... 3S2 300 3SS 
:vfalalts de nas . . 344 370 351 
Malalts de gola ... I63 163 I68 
.:vralalts de larinx 7I 6r 66 

Q1¿art trimestre de l'any I933 

Octub. Nbre. Dbre. 

Nombre de malalts que han 
assistit al consultori. 973 g86 998 

Nombre de visites ...... r.o6s 1.0 47 1.043 
Nombre d'operacions ... 22 I8 IS 
Malalts d'orella ... 372 364 36g 
Malalts de nas ... 363 36g 3S7 
Malalts de gola ... 176 I82 201 
:\1aJalts de larinx 62 7' 71 

-o--

SBRVELS P'E1 ALS !DISPENSARIS :.rOOICO
QUIIRUlRGICS !DUIRANT EL SEGON, TEíRCEíR 

I QUAR "f TIRJil.\.llESTIRE IDíE L'A Y I933 

Ferits auxiliats, operacions practicades, visites gra
t1¿ites en l'estatge, visites a domicili, 1'econeixe
ments a persones alienades, certificacions, infor
mes, m¿xilis a alcoholitzats, vectmacions, serveis 
diversos: 

SEGON TRIMESTRE 

Abril Maig Juny 

!De les Cases Consistorials .... 1.235 r.652 1.060 
tDe Ja Barceloneta ... .. . .. . 877 I.I2I I.OI7 
ID'Hostafranchs. ... ... .. . 1.286 1.33° I.II8 
lDe Santa Madrona .. 2.348 2.561 2.458 
tDe la Universitat ... 534 653 633 
!De Gràcia ... .. . .. . !.847 2.362 2.305 
lDe Sant Martí .. . ... 1.o6o 1.323 1.300 
!Del Taulat ... ... r.o6s r.r6s 731 
lDe Sant Andreu ... .. . I.32I 1.247 1.404 
lDe Sant Gervasi ... 4S6 448 439 
lDe Can Tunis .. . ... 3SI 46o 387 
!D'Horta ... .. . ... ... s62 6os 593 
!De Sarrià ... 20S 237 r67 

TERCEn TRIMESTRE 

1De les Cases Cons istorials .. .. 
!De la Barceloneta .. . .. . . .. 
I!)!Hostafranchs. .. .. . .. . .. . 
[()e Santa Madrona .. . ..... . 
De Ja Universitat ... .. . 
!De Gràcia ........ ..... . 
De Sant :\Taní. .. .. . 
lDel Taulat .. .. .. .. . .. . 
lDe Sant Andreu .. . .. . 
!De Sant Gervasi .. . . .. 
[()e Can 'Tunis .. ... . 
[()'Horta ..... ..... . 
[()e Sarrià .. . 

Juliol Agost Setbre. 

929 
r.o85 
1.128 
2.32I 

002 
2.207 
r.o63 

842 
I.022 

426 
62r 
647 
I97 

r.r68 
I.I45 
I.ro6 
2.409 

7g6 
2.3S1 
r.u8 
1.037 

726 
4S4 
636 
SI6 
120 

l.ISv 
822 

1.343 
2.446 

8I9 
6.287 
L224 
!.764 

838 
444 
419 
477 
r86 



T! O íREYIS'l'A D:ELS SE!RVEIS SANITAJRIS 

QUART TRIMESTRE QUART TIUMESTRE DE L'ANY 1933 

Oci ub. Nbre. iDbre. 
Fortulls Agres- Vol un- Total s fons taris 

De les Cases Consistorial. . .. . I.305 793 744 
IDe la Barceloneta ... 683 s8o 777 
ID'Hostafranchs .. . .. . .. ... . 1.518 !.455 !.309 
iDe anta liVI:adrona .. ...... . 3-215 2.6ç¡s 2.26! 
iDe la U ni ver i tat .. . ... r.r48 !.029 537 
De Gràcia ... ..... ... . ... 2.58o 2.686 2 .6ç¡2 
!De Sant lVlar'Lí .. . ... .. . !.552 88o 452 
iDel Taulat .. . ... ... .. . r.8o7 1.195 277 
iDe Sant Andreu ..... . ... 1.549 !.570 I.I06 
IDe ant Gervasi .. . .. . 416 494 419 
iDe Can Tunis ... ... .. . 002 450 42S 
!D'Horta ... ... ... ... 5~ 313 sor 
iDe Sarrià .. . ... ... .. . 262 rSs 129 

!De les Cases Consistorials .. 239 66 I 306 
[)e la Barceloneta .. . ... ... ... 220 74 194 
ID'Hostafrancbs ... ... 312 107 419 
!De San-ta .:\Iadrona .. . 4r6 59 3 47S 
!De la Universitat. .. . ... ... 592 n8 4 714 
iDe Gràcia ... . .. ... ... 374 44 418 
!Del Taulat ... .. . ... 199 32 231 
iDe San.t .Andreu ... .. . 173 21 194 
iDe Sant Gervasi . .. ... .. . 73 14 87 
IDe San. t :iVIar tí . ... .. . 197 36 233 
!De Can Tunis ... . ..... 104 4 ro8 
!D'Hor ta ... 72 9 8r 
!De /Sarrià .. . ... ·•· ... 83 I - S4 

--o----

Accidents a11xiliats als Dispensaris , 
- -o--classificats pe1· la ca11sa qne els va p1·od11ir 

SEGON TRIMESTRE DE L'ANY 1933 

Fortulls Agres- Volun- Total s fons taris 
Serveis de vaczmaci6 i ?'evac11.naci6 fet s en els 

iDe les Cases Consistorials .. 236 So 316 
Dispensaris .awrant el segon trimest1·e de l'any 1933 iDe la Barceloneta ... 250 ss I 309 

!D'Hostafrancbs .. . ... 422 126 I 549 
iDe Santa Madrona ... 490 91 3 s84 
!De la Universitat. .. . 517 145 4 666 
iDe Gràcia ... ... ... ... 361 90 I 452 Vacunacions Revacunacions 
iDel Taulat .. . ------- ..--.... -~ Certificats .. . .. . .. . 234 40 279 Resultat Resultat lliurats iD.e ant Andreu ... 1711 46 I 2IS Posi!. Negat. lgnor. Posi!. Negat. lgnor. iDe Sant Gervasi ... 23 2 25 
IDe San.t Martí. .. 147 91 I 239 !De les .Case·s 
iDe Can Tunis . .. .. . 138 21 I Ifio Con sistorials. 224 31 66 95 IS 42 381 
iD'Horta ... .. . 1)8 IO ro8 De Ja Ba rcelo-
iDe Sarrià . .. ... ... ... ... ro6 5 DI-I neta ......... 

iD' H osta -
!.63 24 13 4 6 rSo 

fr ancbs ...... 240 15 
!De Santa Ma-

64 s6 II 70 s64 

drona .. . ...... n6 22 242 42 23 Sg 5I2 
TERCER TRIMESTRE DE L'ANY 1933 !De ·la Universi-

tat ........... . 91 20 ID4 70 6 IL3 133 
iDe Gràcia ...... I62 131 I7 36 8r 22 1715 

Agres- Volun- !De Sant J\Iarti. 138 23 12 86 24 23 3SO Fortulls s ions tar! s Total [)<el Taulat.. ... 143 24 ro 30 20 36 231 
iDe St. Andreu . nm 47 27 ro 133 

iDe les Cases Consistorials .. 288 79 367 
!De San t Ger-

iDe la Barceloneta . vasi . ......... r8 13 li 3 39 ... 247 so 2 299 
[)'Hostafran.cbs 488 II2 6oo .D'Horta . .. . ... 34 17 28 14 4 IS 100 ... ... 

iDe Can Tunis . iDe Santa :Madrona .. s62 IOl 663 4 27 8 
iDe la Universitat. 642 130 I 773 

!De Sarrià ...... 13 IO I8 6 2 13 62 ... 
Casa lVI a ter n o-iDe Gràcia ......... 399 75 474 logia . Secció iDel Taulat ... 307 34 341 .. 

de Tocologia . 456 iDe San t Andreu ... 235 40 275 -
iDe San t Gervasi ... 91 II I02 Casa :i\Iaterno-
iDe Sant Martí . ..... 256 38 294 logia . Secció 
iDe Can Tunis .. . . .. 204 9 

de P uericul-213 tura ..... . !D'Horta ......... L2I 14 I I36 ... 24'1 
iDe Sarrià ... .. . ... • · · I2I 5 I26 1453 297 923 486 190 go6 4430 



I IDiB:\lOG<R.\ FICS :\1UNIC1P.\LS ID!B BARCEGOKA 

T ercer lrimes/.re ric l'any 1933 

Vacunacions Revacunacions 
_.._..__...__ ~ ---... Cert ificats 

Resultat Resultat lliura ts 
Posit. Negat. lgnor. Poslt. Negat. lgnor. , 

1De les Cases 
Consistorials. 103 

De la Barcelo-
neta ... ... ... 38 

ID'Hosta
fr anchs .. . . .. 153 

!De Santa .Ma-
dr ona... ... ... 81 

IDe la Univer si-
tat... ... . .. ... 36 

!De Gràcia. . . . . . 245 
!De Sant Martí. ro2 
iD"el Taulat.. . . . 66 
!De St. Andreu. 18 
IDe Sant Ger-

vasi . ... .. . ... 7 
D 'Hor ta. . . . .. . 17 
!De Can Tunis . n 
!De Sarr ià . . . . . . 2 

Casa Materno-
logia . Secció 
de Tocologia. 

Casa Materno
logia. Secció 
de P uericul- ..,. 
tura . .- ..... . 

2 li 

5. 19 

II !JI2 

2 44 
53 IO 
I j 8g 
1·3 II 

7 19 

2 ro 
2 7 

3 10 

132 

130 294 

66 5 rog 

52 23 45 

33 27 133 386 

140 6 203 125 
273 266 ro 3659 

57 22 37 ro¡ 
r68 41 9 294 

3 3 20 31 

IO 3 16 30 
r8 5 14 93 
6 3 r6 24 
7 2 Ij 39 

g63 429 rogo s8r¡ 

Q1w.1·t trimestre de l'any 1933 

Vacun~clons Revacunacions 
~~Certificats 

Resultat Resultat lliurats 
Poslt. Negat. lgnor. Po11t. Negat. lgnor. 

-----------------
[)e les Cases 

Consistorials . 
De la Barcelo-

n eta ........ . 
ID' H osta

fran cb s ...... 
De Santa JUa-

drona ........ . 
!De la Univer i-

tat ........ . . .. 
!De Gràcia ..... . 
!De San t 1artí. 
il)eJ Ta ulat ... . . 
!De S t. Andreu. 
[)e Sant Ger-

vasi ......... . 
D'Horta .. .. .. . 
IDe Can Tunis. 
!De Sarrià ..... . 
Ca a Materno-

logia. Secció 
de Tocologia. 

Casa J.\faterno
logia. Secció 
d e P uericul-
tura ..... . . . . 

97 35 54 278 42 99 441 

68 33 48 r8 ro r6 152 

28o 6 24 440 75 47 832 

77 3 jO 

152 22 IS 

339 22-I 17 
so 12 23 
36 35 

II I Ii3 
20 j rs 
30 
r6 5 2 

ro6 

r63 

424 
331 

72 
153 
276 

22 
IO 

IOI 

6r 

2 271 

53 38 
24 IS 
13 r6 
24 392 

7 41 
3 IS 
5 IO 

10 47 

g6o 

1427 368 SI7 2349 324 !832 5774 

III 

HOSI'IT.AL 1D'R GU.\IRIBLES 

Estat d'en/ rades i sortides de ¡¡¡a falls des dc 31 de 

desemb1·e de 193-2 a 30 de jmzy de 1933 

Home. !Dones 

Existents en 31 de desembre 
Ingressats fins el 30 de juny de 1933··· 
:\I ort fins el 30 de juny de 1933 ... 
Altes fins el 30 de juny de 1933 
Existents en 30 de juny de 1933 ... 

Segon semest1·e 

83 
55 
18 

7 
II3 

Homes !Dones 

Existents en I de juliol .......... . 
Ingressats fins 31 de desembre de 1933 
Morts fins 31 de desembre de 1933 .. . 
Altes fins 31 de desembre de 1933 .. . 
Existents en 31 de desembre de 1933·· 

ss 
26 
II 

3 
97 

ll3 
29 
I7 
6 

II9 

Serve is prestats durant el primer semesL1·e 

de l'any 1933 en l'A.sit Municipal del Parc 

Vi ites practicades a malalt no alienat : ma-
lalt assi tits, homes . . . . . . 904 

!dem, ídem, dones 868 
Visites practicades, homes... 450 
Idem, ídem, dones . . . .. . . . . 418 
Total de malalts assistits .. . 1772 
Total de '{isites practicades... 868 

Se1~<Jeis prestats durant el segon semestre 

de l'any 1933 

Visites practicades a malalts no alienats : ma-
lalts a sistits, homes ........... . 

!dem, ídem, dones .. . .. ............ . 
Visites practicades, homes ........ . 
Idem, fdem, dones . .. .. . .. . .. . .. . 
Total de malalts assistits ..... . 
Total de visites practicades .. . 

S so 
6gg 
433 
374 

1549 
8o¡ 

Ser<Jeis Mèdics p1·est.ats en la IJ)irecci6 d'aquest 
lasUluL i en la Comissaria Municipal de Beneficència 

dm·anl el Prime1' semestre de 1933 

Visites per a l'ingrés en eJs Hospital d'aquesta 
Ciutat ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 168 

Yi ·i tes per a ésser as,i tits per l'In titut d'_\s-
istència )Ièdica per no poder é ser despat

xats pel Negociat d'Estadística, per diferents 
motius, els Carnets de Pobre, transeünts, me-
nors d'edat, indomiciliats, etc. ... . . ... ... ... 32 

Visites per a ésser proveïts d'aparells ortopè-
dics ... . .. . .. ... ... ... ... ... ... r32 

Visites d'altra mena benèfica . . . . . . . . . ... 54 

Total ... 



II2 

Segon semestre de l'any 1933 

Vis ites per a l'ingrés en. els Hospitals d'aquesta 
Ciutat ... .. . ... ... .. . .. . ... ... ... ... ... . . . .. . 243 

Visites per a ésser assistits per l'Institut d'As
sistència :Mèdica per no poder ésser despat
xats pel Negociat d'Estadística, per diferents 
motius, els Carnets de Pobre, transeünts, me-
nors d'edat, 1ndomiciliats, etc. .. . .. . .. . .. . ... 21 

Visites per a ésser proveïts d'aparells ortopè-
dics... . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . ... II2 

' Visites d'altra mena benéfica ro4 

Total 480 

---{)--

Serveis Mèdics prestats d1~rant el prvmer semest1e 

de l'any 1933 en la Colònia lndttstr·ial 

de Nostra Dona del Port 

Reconeixements efectuats a nous ingressats .. . 
Malalts visitats, ............................... . 
Visites practic¡¡des als malalts .... .... . 
Morts ............ ........... . 

Total 

!REVISTA .DIELS SE!RVEIS SANITAJRIS 

Segon semes I re de l'any r933 

Reconeixements efectuats a nous ingressats 718 
Malalts visitats... . . . .. . . . . . . . .. . 241 
Visites practicades als malalts... . .. .. . .. . 88r 

Total . . . r84o 
--o--

Serveis prestats a les q11atre Cases de Soco·rs des de 
I d'ab1·il al 31 de desemq·re de 1933 

Visites de Cirurgia... .. . .. .... 
Visites de Medicina .. . 
Visites de Oto-rino ..... . .. . 

---o-
Total 

6r68 
6579 
135 

SenJeis p¡·esta(s a l'Esc01·xador durant el prime·r 
semestre de l'any L933 

Accidents nous . .. . .. 
Visites i curacions 

643 
I8o3 

Total ... ... 2446 

Se¡;on se1nest1·e de l'any 1933 

Accidents nous... .. . .. . 
Visites i curacions ...... 

Total 



I IDBMOG!RAFIOS IMUíNICLPALS IDIE :BAJRCELONA Il3 

Institut d'Higiene 

Serveis practicats per L' Institut M1micipaL d'Higiene 

d1trant eL segon t?'imesl?'e de L' any 1933 

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

!Reinspeccious . . . . . . . . . . . . . .. 
!Desinfeccions per distints con-

ceptes ...... ........... . 
!Desinsectacions . . . . .. 
IDesratitzacions . . . . . . . .. 
Carrers desodorats .. 
Hipoclorit fabricat en l'estació 

sanitària de1 !Centre Nord. 
iLi tres ....................... . 

!Robes desinfectades en les es-
tufes del Centres .. . .. . .. . 

!Robes rentades i planxades ... 
Robes repassades .. . .. . 
Robes cremades en ds forns-

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

tades ........... ....... .. . 
Vacunacions contra la verola 

fetes .. .............. . 
Paperetes de defunció clas-

sificades ................. . 
Aclaracions de diagnòstic eu 

les paperetes de defunció ... 
Insp~ccion.s fetes pels metges 

sanitaris d'aquest Institut. 

Abril Maig Juny 

485 
387 

637 
¡ro 

2.¡28 
343 

2.000 

772 
L.329 

277 

I06 
16 

2.6¡6 

!.379 

671 

1.16o 

21 

132 

778 
351 

3.120 
351 

1.555 

666 

I.II·1 

16 

1'12 

2.000 

409 
r.o¡6 

388 

5 

15 

123 

Tercer t1'i1aestre de L'allY 1933 

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

!Re inspeccions .. . .. . .. . .. . .. . 
!Desinfeccions per distints con-

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

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

Juliol Agost Setbre. 

26<) 
417 

6¡¡ 
soS 

4-120 
251 

:1.000 

6ro 
504 

772 
485 

3.g82 
257 

2.000 

tRobes· desinfectades en les es-
tufes dels Centres .. . .. . 

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

inodors .............. ...... . 
Auto-taxis desinfectats . .. .. . 
IR.ates caçades vives i mortes 
Ordres de vacunació trami-

tades ..... . ................ .. 
Vacunacions contra la verola 

fetes ........ ... ... . ........ .. 
Paperetes de defunció clas-

sificades ........... . ........ . 
Aclaracions de diagnòstic en 

les paperetes de defunció .. . 
Inspeccions fetes pels metges 

sanitaris d'aquest Institut ... 

495 
L.4or 

293 

59 
9 

4.46r 

6 

1.019 

ros 
2 

3·797 

1.299 

7 

!.052 

102 

24 

974 

24 

150 

Qua1·t trimestre de L'any 1933 

Inspeccions per distints con-
c~ptes ·:· ................. . 

Rernspeccwus .. . .. . .. . .. . .. . 
!Desinfeccions per distints con-

ceptes .. . ... ... 
!Desinsectacions... . .. 
IDesratitzaciones .............. . 
Carrers desodorats .. . 
Hipoclorit fabricat en !'·Estació 

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

Blanqueig ; metres quadrats 
!Robes desinfectades en les 

estufes dels Centres ... 
!Robes rentades i planxades ... 
!Robes repassades... .. . .. . .. . 
IRobes cremades en els forns 

inodors .............. . 
Auto-taxis desinfectats ........ . 
!Rates caçades vives i mortes. 
Ordres de vacúnació trami-

tades ....................... . 
Vacunacions contra la verola 

fetes ....................... . 
iPaperetes de defunció classi-

ficades .. . ... ... ... 
Aclaracions de diagnòstic en 

les paperetes de defunció ... 
Inspeccions fetes pels metges 

sanitaris d'aquest Institut. 

---o--

Octub. Nbre. IDbre. 

442 
6rr 

go6 
4g6 

4·120 
3g6 

1.097 
855 
sSS 

37 
I 

4-212 

1.205 

978 

1.1og 

5 

II2 

193 
740 

2.000 

!.742 

r.261 

li 

1.242 

19 

162 
33 1 

2.000 
r.o6r 

1.054 
1.249 

731 

15 
6 

4-101 

1.2r5 

3 

II 



li4 REVISTA DELS SBRVEIS SANITAJRIS 

MOVIMENT !DiE MALALTS 00 L'HOSPITAL MUNICliPAL IJYIN.RECCIOSOS !DoliR •. \;Nl' 'BL SI.<)GON 
'I iRDIESTRE !D·E L'ANY 1933 

MALALTIES 

Verola ..... .. ........ .. ... . ..... . 
Varicela ...... .. . 
Xarampió ......... . .. 
Escar la tina.. . . . . . .. .. . 
i:)iftèr ia .. . . .. .. . .. . .. . 
Tifus exantemàtic ............. .. 
Erisipela mèdica .. . ...... ... .. ... . 
Infecció eberthiana . .. .. . .. . .. . . .. 
Infeccions en.dodigestives no específiques ... 
!Disenteria .. . .. . .. . . .. .. . 
Grip ........ ~ ...... .. . . .. 
Bronco-pneumonia .. . .. . 
Coqueluche ...... .. ..... .. 
Febre melitensis ........ . 
Paln.disme .. . .. . .. . . .. 
Febre recurrent ...... .. . . .. 
Febre groga .. . .. . .. . · .. . . .. 
Pes te bubònica ...... .. . ..... . 
Còlera morbo asiàtic .. . .. . .. . 
Carbuncle ... .. 
Ràbia .................... . 
Lepra ...................... . . 
Sarna .. . ............ .. ...... . 
Meningitis cerebro espinal . . 
Tètanos ....... .. 
En obser vació ..... . 

Totals 

I .. , ... ,o;, .,,, ... li''" "''""'"" ., ,,.,,_ 
~r:. ~~~ H. F H. ' D. ~¡~ 

8 

3 

5 
105 

200 

4 

5 
74 

19 

9 

92 

238 
I3 

37 

2 

3 

I 

2 

11 

33 

44 
34 

2 

2 

I 

37 

2 

9 

I9 
7 

36 

4I 
I6 
3 

rs 

2 

3 

3 
30 

79 
22 

2 

I 

s6 

7 

13 
3 

35 

97 
6 

23 

466 4IO I72 ISO 200 r87 

2 

I 
8 2 I 

3 

IS 
2 Il 4 

2 107 91 

5 6 220 176 
I 2 6 2 17 

2 

6_ 

I 

4 
55 29 

2I 

MOVI•?I1ENT !DIE MALALTS EN L'HOSPITAL MUNICIPAL ID'INFECCLOSOS IDU:RIANT EL TE!RCEIR 
TllUiVIESTRE iDE L'ANY I<J33 

MALALTIES 

Verola.. . ... ... . .. ... . ....... . 
Varicela ... .. . 
Xarampió .. . 
Escarlatina .. . 
iJiftèr ia .. . .. . .. . .. . 
Tifus exantemàtic ..... . .. ... . . .. 
E r isipela mèdica... .. . .. . . .. .. ... . 
Infecció eberthiana . .. . .. . .. .. . .. . 
ID;feccioz:s en.dodigestives no específiques .. . 
!Disentena ...... . .... . ................. . .. . 
.Grip ... ........... .. 
Bronco-pneumonia .. . .. . .. . . .. 
Coqueluche ........ . ..... . 
Febre melitensis .. . .. . . .. .. . 
Paludisme .... .. . ....... . 
Febre recurrent ...... .. .. .. 
Febre groga .. . .. . .. . . .. . .. 
Pes te bubònica ..... . ...... . .. 
Còlera morbo asiàtic ........ . 
Carboncle ..... . ..... . 
Ràbia .... .. . ...... . .. ... . .. 
Lepra .. .................... .. 
Sarna .............. . 
Meningitis cerebro espinal. ..... 
Tètanos ... ..... . 
En observació ... .. 

Totals 

Existència Entrades Altes I Def cio s En tracra -anlerto r un n ment 

_!:!:___ J__r::_ ~,_o _ _!!:_ ~~ ~ J__r::_ ~ ¡__r::_ 
2 I I 

2 r 
4 . IS 3 3 13 

3 

14 
86 

3 

I O 2 

2I r6 
70 54 

131 133 41 
I7 

I I 

I 

. rr 

3 
I4 

2I 

5 

2 

I9 

6 
23 
44 

35 
·s 
I 

3 
· r 

44 

2 

3 
I4 
75 

43 

I 

2 

I 

23 

IO 
7 

54 

:;r 

2 

I 

5 
4 

5 
I3 

5 
4 

4 

6 
II 32 
6I s6 

9 124 128 
9 4 17 
I I 

I I 

I3 

3 
IO 9 



L tDEMOt;;JRAFICS MUNICIPALS ,IDE. 13AJRCELONA Il5 

MOVIMENT :DE 'MALALTS EN L'HOSPITAL MUNIOIPAL ID'INFECCIOSOS IDUtRANT EL QUAJRT 
TlRIMES'DRE DE L'ANY 1933 

MALALTIES 

--- -· 

Verola ...... .... .. .... .. . . 
Varicela ......... .. . 
Xarampió ... .. . ..... . ... , ... 
Escarlatina .. .. .. ..... . 
.:>iftèria ... . .. ..... ... . .. 
Tifus exantemàtic ... ... .. . 
Erisipela mèdica ...... .. . 
Infecció eberthian¡¡. . . . . .. 
Infeccions endodigestives no específiques ... 
ID isenteria . . . . . . . .. 
Grip ............ .. . 
Bronco-pneumonia 
Coqueluche ...... . . 
Febre melitensis 
Paludisme ..... . 
Febre recurrent 
Febre groga .. . 
!Pes te bubònica .. . 
Còlera morbo asiàtic .. ... . . . . 
Carbuncle .. .. : ..... . . 
Ràbia . ...... ..... . ..... . 
Lepra .......... ......... . . 
Sarna .. ... .. ...... ....... . 
Meningitis cerebro espinal.. .. .. 
Tètanos ............... .. . 
En observació... . . . . . . . . . . . . . . 

Totals 

' 

Laboratori 

SBIRVEIS Ji!E1' EN EL ê\ü\T'EIX IDUIRANT EL 

SBGON 11RL\IES'l1R'E IDiE L'ANY 1933 

Departa·ment de Bacteriologia ge 11 era/ 
i Epidemiolog ia 

Abril 'Maig Juny 
-----·---

Sero-reaccions d'aglutinació .. . 87 6u 57 
. ero-reaccion \Vasserrnann II5 ¡6 77 
tDiagnòslics bacteriològics .. 7 11 17 

Exàmens de rate ..... 127 172 28g 

Serveis epidemiològics ... . .. II 3 7 

Existèr·cia 
anterior 

H D. -----

3 

4 

9 
r6 

131 
r8 

li 

3 
7 

12 

4 
38 
47 

97 
21 

I 

18 

E ntrades 

H. D ---

3 

2 3 
JO r8 
53 so 

73 37 
29 17 

3 

Altes Defun cions - --
H. o. H D 

-- I 

1 4 
2 

2 

4 
Il 16 2 4 
39 25 4 3 

38 33 9 8 
6 4 25 l O 

3 
4 

35 135 

202 238 219 2 7I 139 227 

Municipal 

Deparlalll ellt d' A 11 àlisis d'aigües 

i bacteriologia d'alime11ts 
, . 

En tracta-
meni --H 
I 

f) 

2 8 

2 

2 3 
6 36 

26 6g 

157 93 
t6 24 

8 

3 2 
19 2I 

Abril )laig J uny 

.\ uàli5is bacteriològic .-1 'aigiie•. 240 274 2_íf) 

.\uà) i5is químics d'aigiie., .. .... 2 7 53 sn 

.\nàlisis bacteriològics de Jleb 8 

.\ uà li sis bacteriològic,; .. . ... ... .u 6 
r n vestigacions d 'en fermetat~ 

infeccioses dels animals, ... 6 8 14 



u6 

Departament de Sem.mteràpia i Vacunació 

Abril :vfaig Juny 

Sèrum antid iftèric, tubs de 
IO cc. ... . . . .. . ... ... ... ... .)2 6o 30 

~èrum antitetànic, tubs de 
IO cc . ... . .. . .. ... ... ... ... 8g 86 rs8 

Sèrum antipestós ... ... ... ... 
Sèrum normal de cavall. (iDo-

is) ... . . ... ... . . . . .. . .. ... 30 20 45 
Vacuna anti tífica preventiva 

(via bucal). (iDo i) ... ... ... 1·52ï 4-076 5·580 
Vacuna anti tífica preventiva 

(v ia hipodèrmica). (!Dosi ) ... 3 39 68r 
Vacuna anti pes tosa. ('Dosis) . .. 120 240 
Vacuna antimaltense. (!Dosi ) .. 
Vacuna antituberculosa pr e-

venti va Calmette «Per OS». 
(iDosis) ... ... ... . .. .. . ... ... 3·S85 3·978 3·925 

Vacuna antid iftèrica IRa mou. 
(!Dosis) ... ... ... ... ... ... ... 10 129 

Vacuna Jenneriana. (!Dosis) ... S-477 4· 725 2.684 
Vacuna Ebertl1lisina. ('Dosi ). 30 
Neu ro-vacuna L evaditt i. (IDo-

sis) ... .. . .. . . . . .. . ... ... r:450 4·190 I.S55 
Persones vacunades conlra la 

verola ... ... . . . 7 29 IS 

Departa111 e11 t d'Anàlisis bro111atolàgics 

Abril .:.\Iaig Juny 

Llets i d erivats Sor 8go Bo¡ 
Grasses ... ... ... 2 2 
Farines ... ... . .. I 1 
Alcohols i vins .. 4 4 6 
Embutits ... ... ... 3 3 20 
Cafè en gra torrat ... 2 

Departa111ent antiràbic 

A bri! ~raig Juny 

Consultes de persones mosse-
gades per animal .. ... .. . ... 2S4 467 250 

Persones vacunades con tra la 
ràbia ... ... .. . ... .. . ... . .. ... S6 173 II3 

Curació de ferides causades 
per animals ... ... ... ... . . . . . . 5 7 I5 

Anàlisis histològics (ràbia). .. . 37 37 56 
Inoculacions r eveladores (rà-

bia) ... ... ... ... ... ... ... ... 
Gossos vagabunds caçats eu 

els carrers de la ciutat ... ... 250 394 232 
An imals conduïts a aquest Ins-

titut per a ésser observats ... 145 r8r I4S 
Gossos entregats als seus amos 

pagant J.>arbitri .. . ... 146 159 146 
Gossos asfixiats ... . ..... ... ... 318 370 318 
Gossos entregats a la Facultat 

de Medicina ... 31 34 31 
Go sos vacunats contra la rà-

bia ... ... ... . .. . . . ... ... . .. rs8 224 475 
Vacuna «U meno iDoi». IDosis 

entregades ... ... ... S70 g64 !.370 
Conills emprats per sèries i 

proves . . . ... ... 53 220 2SI 

--o---

!REVISTA DELS SER VElS SANITAIRIS 

SeJ-veis fets en el mateix durant el 
terce1· tJ·i:lll est m de l 'any 1933 

Dcparla111 ent de Ba-cteriologia ge 11 cml 
i Epidemiolog ia 

Juliol Agost Sebre. 

Sero-reaccions d'aglutinació ... n6 102 183 
erc-reaccions \Vassermann ... 97 g6 sr 

[)iagnòstics bacteriològics .. nS ss 65 
Exàmens de r ates . .. . .. 142 56 141 
Servei epidemiològics .. ... 3 ~ 

Depa1·ta.ment d'AnàLisis d'aigiies 
i bacteriologia d'aUments 

An'àli is bacteriològic d'aigüe 
Anàli is químics d'aigües ...... 
Anà li is bacteriològics d 'em-

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

infeccioses dels animals. . .. 

Juliol Agost Sebre. 

309 
91 

20 

12 20 

Dcpa1'tCI!IIl ent de Seru111teràpia i Vawnació 

Juliol Agost Sebre. 

èrum antidiftèric, tubs de 
ro cc. ... . .. ... 143 Ss 62 

èrum antitetànic, tubs de 
ro cc. ... ... ... . .. 256 !22 r28 

Sèrum normal de cavall. (iDo-
is) . ... ... . .. ... . .. .. . ... . . IS2 4 26 

Vacuna anti tífica preventiva 
(via bucal). (IDosis) ... ... ... 25.030 rs.687 I0.93S 

Vacuna anti tífica preventiva 
(via hipodèrmica). (iDosis) .. 351 924 2.o84 

Vacuna antimaltense. (!Dosis). 300 30 
Vacuna Ebertblisina . (!Dosis). 210 240 
Vacuna antituberculosa pr e-

venti va 1Calmette «.Per OS». 
(IDosis) ... . . . . . . ... ... ... ... 3·905 3·712 4·S84 

Vacuna antidiftèrica IRa mon·. 
(!Dosis) ... . .. .. . .. . .. . .. ... 66 99 

Vacuna J enneriana . (iDos is) ... !.075 r.6so 3.6oS 
Neu ro-vacuna Levaditti. (IDo-

sis) . . . ... ... .. . ... . .. ... 2.950 Soç 3·381 
Persones vacunades contra Ja 

verola . . . ... . . . ... ... . .. ... 6 12 
iPersone vacunades contra la 

tifoide ... ... ... ... .. . . .. .. . rso 

Depa?"tament d'Anàlisis b1·omatolà gics 

Juliol Agost Sebre . 

L let i derivats . . . . ......... . 827 r.o8g gos 
Grasses .... .... . 4 I 
Farines i altres productes die-

tètics .. .... .. . ·2 s 
!\leo bol s i vin I2 4 s 
Embutits .. ... . 7 IS 12 
Gasoses ............ .. . 2 
An.xoves 
Xocolata ..... . ....... .. 2 



1 IDEMOGIR.\FICS :'ILUNLCLPALS [)i&; BAJR.CELO~ _t 

Departalllclll a111iràbic 

Juliol Agost Sebre . 

Consultes de persones mosse-
gades per animals ........ . 

Per. ones vacunades contra la 
ràbia ........ . ........... ... . 

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

Anàlisis histològics (ràbia) ... 
Inoculacions reveladores (rà.-

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

els carrers de la ciutat. ..... 
lulimaLs conduïts a aquest Ins

titut per a ésser observats ... 
Gossos entregats als seus amos 

pagant l'arbitri . . . . . . . .... . 
Gossos as.fixiats .... .. ........ . 
Gossos entregats a la Facultat 

de Medicina . . . . . . . . . . .. 
Gossos vacunats contra Ja rà-

322 

IOl 

9 
42 

42 

249 

193 
459 

8 

344 

122 

5 
61 

6r 

23 7 

177 
497 

280 

8 
42 

42 

323 

IO 

bia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s8o 83 22 
Vacuna uUmeno 1D'oi». [)osis 

entregades ... .. .! ... ... ... ... 2.204 2.016 1.320 
Conilfs emprats per sèries i 

proves . . . . . . . . . 227 281 264 

Serveis f ets en el mat eix d.1~rant el 
q1cm·t trhnest·re d.e l' any r933 

Depa r tament de Bacte·riologia general 
i Epidemiologia 

Octub. Nbre . [)bre. 

Sero-reaccions d'aglutinació ... 
&ro-reaccions \Vasserman. 
~Diagnòstics bacteriològics . .. . 
Exàmens de rates ..... . 
Serveis epidemiològics ....... .. 

92 
r8 
r8 

302 
5 

Departament d'A11àlisis d'aigiies 
i bacl eriologia d'alimen ts 

2I í 
66 

3 
53 I 

Octub. Nbre. iDbre. 

.\ nàlisis bacteriològic d'aigües 
Anà lisis químics d'aigües .. ... . 
Anàlisis bacteriològics d'em-
but~s ........ .. .. .... . ..... . 

Investigacions d 'enfermeta ls 
infeccioses dels a nimals ... 

272 

54 

.;6 

9 

go 

20 14 

tDepartament de Serumteràpia i Vawnació 

Octub. Nbre. iDbre. 

Sèrum antidiftèric, tubs de 
ro cc ..................... . 52 23 24 

~---- --- --

Strum antitetànic, tubs de 
lO CC ......... . ........... . 

Sèrum normal de ca\·all . (•Do-
sis). .. ............ . ..... . 

Vacuna antití fica preventiva 
(v ia bucal). (Dosis) ... ...... . 

Vacuna antilítica preventiva 
(via hipodèrmica). (tDosis) .. . 

Vacuna ant im altesa. (Dosis) .. . 
Vacuna Eberthli iua. ([)osis). 
Vacuna antituberculo a pre-

ventiva Calmette «Per o •. 
(Dosis) ............ . ........ . 

Vacuna antidiftèrica IRa món. 
([)os is) .............. . ..... . 

Vacuna Jenneriana. ([)osis) ... 
Neuro-vacuna Levaditti. (iDo-

sis) ....................... . 
Persones vacunades contra la 

verola ........ . ........... . 
Persones vacunades contra la 

tifoide .................... . 

68 

5 

8.957 

1.866 
ISO 
300 

352 
7·3ll 

2-737 

19 

21 

2 

3-202 

2.230 

s 

¡t¡ 

20 

1.594 

4.217 

1.175 

Depm·tantent d.'Anàlisis bromatològics 

Octub. 

Llet i devivats ............. .. 
Grasses .................. .. 
Fa~i~es i altres productes die-

tetlcs .. . ........ . 4 
Alcohols i vins .. . 
Espècies ............ .. .. .. 
Embutits ........ . ...... .. . 
Aigua de bacallà remullat 
Sabó ........ . ........... . 

Deparlame11l antiràbic 

ure. [)bre. 

816 

4 

3 

I 

4 

6 
3 
li 

Octub . .Nbrt!. Dbre 

Consultes de persones mosse
gades per animals .. . .. .... 

Persones vacunades contra la 
ràbia ..................... .. 

Curació de ferides causades 
per a nimals. .. . .. ........ .. 

.\.nàlisis histològics (ràbia) .. . 
Inoculacions reveladores (rà-

b:a) .. .... ................. . 
Gosso!> vagabunds caçats en 

els carrers de la ciutat ..... 
.\ni mals conduïts a aquest Ins

titut per ésser observats ... 
Gossos entTegats als seus amos 

pagant l'arbitri ........... . 
Gossos asfixiats .............. . 
Gossos entregat a la Facultat 

de :\Iedicina ......... . .. . .. . 
Go . os vacunats contra la rà-

bia ........................ . 
Vacuna cUmeno tDoi». 'Dosis 

entregade ......... . 
Conills emprats per sèries i 

proves ........... . 

217 

i 
34 

34 

2¡2 

103 

107 
332 

23 

9·533 

1 55 

201 

24 

Iii 

¡6 
2jl 

6 

6¡ 

49 

IO 

33 

33 

153 

12 

5 



ESTADÍSTI CA DE MOGR À FICA 

CORRESPONENT ALS Z.on, 3.er i 4rt. TRIMESTRES DE 1933 

Defuncions per causes · .i .. ,e,dats 
SEGON ïRIIVIESïRE 

De De D e P .e De De 
30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 ; 50 a 54 1 • 55 a 59 

anys ,anys anys anys anys anys 
M~~ys 1 ~e 4 ~~e 9 10 ~e 14 15 ~e 19 20 ~e 24 25 ~e 29 

-

____ C_t_N_~_m_~_n_~_l_~_l u_~_a_E_. a_b_~..ceE_v~i :_d_~-~-9C_5_~_) 0_. ____ , __ H_1 aln- y D _ H anly-s D H an~~y_s_D-11--a...,ny_s--1·--a...,n_ys--1·--a-n:-y-s_+_-H~-a-n:-l y--s-D-_-1 
De 

60 a 64 65 a 69 70 i més No consta T O T A L S De De r -
' ' H-.1-D __ H _,_D ~~ -D 

I Febre tifoide i paratifoide (r i 2) .......... ,. ... -
2 '"fifus exantemàtic (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
3 Verola (6) ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . ... .. . -
4 Xarampió (7) ..... ... ... . ,.. . .. ... ... ... 6 . I 

6
5 Escarlatinba (S) .. . .. . .. . .. . . .. .. . . . · .. · .. · .. · --; 

Coqueluc e (9) .. . .. .. . . .. .. ....... . ......... .. . 
7 Diftèria (ro) .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . -
S Grip o influença (u} ... ..... . ...... .. ........ ,. I 

9 Glànola (14} .. . .. . .. . .. ...... . .......... · · .. · ·.. -
ro Tuberculosi de l'aparell respiratori (23) ... .. . ... -
n Totes les demés tuberculosi (24 a 32) .. . .. .. ... . 2 

r2 Sililis (34) ... .. . .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · 3 
I3 Paludisme (malàda) (38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
r4 Altres malalties inieccioses i parasitàries {4, s, 

12 1 13, IS a 22 ; 33, 35 a 37; 39 a 44) ... .. · .. · I 

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) .. . .. . .. . .. . -
I7 !Reumatisme crònic i gota (57 i sS) ...... .. ... . 
r8 [)iabetis sacarina (59) . . . . . . . . . . . . .. . . . · · · · · · · · · · -
I9 Alcoholisme crònic O agút (7 5) '. ·.· . . . . . . .. . . . . . .. -
20 Altres malalties generals i intoxicacions cròni-

ques (56, 6o a 74; 76 i 77) .. . ... .. ... . .. . ..... . 2 

2r Atàxia locomotriu progressiva i paràlisi general 
(Bo i 83) ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... -

22 Hemor.ràgia cerebral, embòlia o trombosis cere-
brals (82 ) .. . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . .. .. . . .. . . . . . . -

23 Altres malalties del sistema nerviós i dels òrgans 
dels sentits (7S, 79, Sr, S4 a S9) ........ . ..... . 

24 Malalties del cor (90 a 95) .. . .. . .. . .. ... . 
5 
3 

25 Altres malalties de l'aparell circnlatori (g6 a 103) . r 
26 Bronquitis (Io6) ... .. . .. . ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 6 
27 Pulmonia (ro7 a rog) .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 46 
2S Altres malalties de l 'aparell respiratori (excepte 

tuberculosi) (ro4 i ros ; rro a rr4) .. . .. . .. . .. . -
29 !Diarrea i enteritis (rrg a 120)... .. . ... .. . 48 
30 Apendicitis (r2r) .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. ...... 
31 Malalties del fetge i de les vies bil iars (I24 a 127). -
32 Altres malalties de l 'apar ell digesti u (rrs a nS ; 

I22, 123, I2S i I29) ..................... .. ... . 
33 Nefritis (130 a 132) .. . . .. ... ... .. . .. . ... -
34 Altr es malalties de l'apar ell urinari i .de. 1 'aparell 

genital (133 a 139) . . . . .. .. · .. · · .. · .. .. · · .. .. · -
Septicèmia i infecció puerperals (140 i J4;;) ...... -
Altres malalties de l 'embaràs, del part i de l'es-

tat puerperal (141 a 144 ; 146 a rso) .. . .. . .. . .. . -

37 Malalties de la pell, del teixit ceHular, dels ossos 
i dels òrgans de la locomoció {ISI a IS6) ... - .. . -

3S !Debilitat congènita, vicis de conformació ·congè-
nits, naixement prematur, etc. (157 a r6I) .. . .. . 23 

39 Senilitat (162) ... ..... . . . . , ..... ...... .. . .. . .. .... _ 

40 Suicidi (163 a 17r) ... ...................... .. ... . .. -

41 Homicidi (172 a 175) .. . .. . .. .. .... , ... ... . . .. . ... .. . . .. -

42 Morts violentes o acci.dents (excepte suïcidi i ho-
micidi) (r76 a rg8) .. . .......................... . 

43 Causes no especificades o mal definides {I99 i 200) -

2 

2 

I 

2 

4 

2 

33 

I7 

4 
I 

~. 
I 

I 

I 

3 
II 

2 

I 

I 

9 
I I 

I 

2S 
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TERCER TRI lVI ESTRE 

D f • e u n e I o n s p e r e a u s e s i e d at s 

Menys De De 
o. ~· o. 

De De De De De De De De De De 

CAUSES DE DEFUNCIÓ 
de 1 a 4 5 a 9 

"'" "' " 20•24 
25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 a 69 70 i més No consta TOTALS 

1 any anys anys anys anys anys anys anys anys anys anys anys anys anys an~ anys 

(Nomenclatura abreviada 1930) 
,_ D H ,_D _H ~~ H- 1 -~ HF HI D ~~~ _ H 1-D ~~-D- _ H_ I_ D _ H I_D ~I ~~~-D _H ,_D _ H ,_D _H ,_D _H ,_D _H ~~~ Total H 

-

I Febre tifoide i paratifoide (I i 2) ... ... .. . ... ... - - I - 4 3 7 s - s 4 s - 6 5 2 4 I - - 2 I - 1 - - zS 40 68 
Tifus exantemàtic (3) 

I - - l - I - -
2 ... ... .. . ... ... .. . ... ... . .. - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Verola (6) ... .. . .. . .. . ... . .. . .. .. . ... ... ... .. . .. . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 Xarampió (¡) ... ... ... ... ... ... .. . .. . ... ... .. . .. . I - r - - I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 I 3 

5 Escar la tina (8) ... ... ... .. . ... ... .. . ... . .. . .. . .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 Coqueluche (g) ... ... ... .. . ... ... ... .. . .. . .. . . .. - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - 3 3 

7 ID~ftèria (ro) ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . .. ... .. . I 2 - 2 ,r I - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - 2 6 s 

s Grip o influença (rr) . .. ... ... ... ... .. . ... ... ... - - - - - - - - - - I - - - - I I - - - r - - - - - I - - - I - - - 5 I 6 

9 Glànola (14) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ro Tuberculosi de l'aparell respiratori (23) ... ... ... - - I - r I 2 I 14 r6 II 23 I9 !8 14 Il 17 I4 I7 5 rS 4 r6 6 II 5 6 2 3 2 I 2 - - I5I ITO 26! 

Il Totes les demés tuberculosi (24 a 32) ... ... ... ... 3 I ro 6 2 3 I I 2 s 4 4 2 2 3 I - 4 - - 2 I 3 3 3 - I I 2 - I - - - 39 35 74 

T2 Sífilis (34) .. . ... ... ... .. . ... ... .. . ... ... ... ... ... 2 - - - - - - - - - - - I - I - I - I - I I - - I - I - - - - - - - 9 I JO 

13 Paludisme (malària) (3S) ... ... .. . ... ... ... .. . .. . - - - - - - - - - - - - I - J - I - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 3 -
14 Altres mal·al<ties ind'eccioses i parasitàries (4, s. . 

I2, I3, 15 a 22; 33. 35 a 37; 39 a 44) ... .. . ... 6 2 I(' I I 2 3 I - 7 I 2 - ¡ 2 3 3 I 3 5 2 3 3 2 I 2 I - 2 2 3 2 I - 42 37 79 

rs Càncer i tots els demés tumors malignes (45a53). - I I - - 3 - - - - 2 2 - 3 2 3 3 9 9 s 17 r4 r7 2I 2I 20 I5 rs 2r 24 40 33 - - I48 rs6 304 

I6 Tumors no malignes o en. els que el caràcter de 
malignitat no s'especifica (54 i s sl ... ... ... ... - - - - I - I - - - I - - - - I - I r - - I - I 3 I I I 2 2 2 - - - 12 s 20 

I7 !Reumatisme crònic i gota (57 i ss) ... ... ... ... ... - - ·- - - - I - - - - - - - - - - - I - ·- - - - I - - I - - I - - - 3 1 4 

IS ID•iabetis sacarina (59) ... ... ... .. . ... . .. ... ... .. . - - - - - - - - I - - - - - I - - I r - - I 1 3 2 2 2 4 I 5 5 5 - - 14 2I 35 

rg Alcoholisme crònic o agut (?S) ... ... ... ... .. . - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - I I - I - - · - - - - - - - - I 2 3 

20 Altres m alalties generals i intoxicacions cròni- ' 
q ues (56, 6o a 74 ; ¡6 i 77) ... ... ... .. . ... ... I 2 - I 2 - I - - I - I I - I 2 - - - I 2 - - - 2 I I J 2 I 4 2 - - I7 I3 30 

2I Atàxia locomotriu progressiva i paràlisi general 
(So i S3) ... .. . ... .. . . .. ... .. . ... ... ... ... ... . .. ... - - - - - - - - - - I - - - I - 2 - 2 - 4 I - - - r 2 - l - - 2 - - I3 4 I7 

22 Hemorràgia cerebral, embòlia o trombosis cer e-
bral (S2) ... ... ... .. . ... ... ... .. . .. . ... ... .. . ... - I - 2 - - - - - 1 I I 2 I 2 5 I 3 7 4 8 6 8 5 14 I7 rS I7 22 25 s6 95 - - !39 1S3 322 

23 Altres ma.Jalties del sistema nerviós i dels òrgans 
dels sentits (¡8, 79. Sr, 84 a Sg) .. . ... ... ... .. . 12 ro I4 I4 7 6 - 4 2 2 l 4 - - - - I 2 2 - - - 2 - I - - I I - 3 3 - - so 48 g8 

24 Malalties deL cor (go a 95) .. . ... ... ... ... ... .. . I 2 3 I 2 I 3 6 3 - 3 s 5 7 6 6 IO 7 8 6 II 8 IS I2 r4 9 19 21 20 22 45 70 I - r6g r86 355 

?' Altres malalties de l'aparell circulatori (g6 a I03). I - I I - - - - - I I 2 - - I - 2 I I - 3 I 2 - 2 - , s 2 7 7 23 27 - - 52 42 94 
-;) 

26 Bronquitis (Io6) .. . .. . ... . .. ... ... ... . .. .. . . .. ... I I - 3 - - - I - - - - - - I - - - - I - - - - I - I I 4 I 7 5 - - IS I3 zS 

27 'Pulmonia (ro¡ a rog) " ... ... ... ... ... ... ... ... I 7 I7 17 19 2 2 - - 4 2 5 9 5 2 4 3 7 6 5 2 9 2 4 4 · s I 4 5 5 3 r¡ 23 - - IlO 100 :po • 
2S A·ltres malalties de l'aparell respiratori (excepte 

tuberculosi) (104 i ros; uoa II4) .. . ... ... ... ... 2 4 II 2 2 I - - I 2 2 I - I 2 I 3 I 4 - 6 I 5 2 8 3 9 3 2 I 5 6 - - 62 29 9I 

29 !Diarrea i e nteritis (rrg a !20) ... ... " ... ... .. . 91 6g 24 33 I 2 - - I I - I - - I 2 - - I 3 - I - - 2 J - I 3 2 4 6 - - I2S I22 250 

30 Apendicitis (12!) ... ... .. . .. . .. ... .. . . .. ... ... .. . - - - 2 2 2 2 2 s 2 I 3 2 3 I I I I I - I I - - - 2 - - - l - I - - I9 zr 40 

31 ::VIalalties del fetge i de les vies biliars (I24 a 127). - - - - 1 - - ¡ - 2 - I I I I I 4 4 3 2 I 4 9 3 3 2 2 6 2 5 4 2 I - 32 34 66 

32 Altres malalties de l'aparell d igesti u (rrs a II8; 
I22 , r23, I28 i 129) ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... 3 r I 2 2 2 I 3 3 I 6 5 7 6 3 5 4 7 r 9 s 9 s 5 IO 4 5 3 14 5 7 lO I - 8o 77 I 57 

33 Nefritis (r30 a 132) ... .. .. . .. . ... .. . ... - - I 2 I - - - 3 - r I 3 I I I 5 2 3 7 5 6 7 3 3 8 ro ro IO li 35 rg - - 8S 7I 159 
... ... ... 

34 Altres malalrt:ies de l'aparell ur inari i de l 'aparell 
' r6 

geruital (I33 139) - - - - - - I - 2 - 2 I 2 - 3 I I - - I 1 - - 7 23 
a ... ... .. . .. . ... .. . ... ... ... 3 I - - I I 2 - - - -

35 Septicèmia i ind'ecció puerperals (140 i I4S) .. . - - - - - - - - - - - l - 3 - I - I - 4 - - - - - I - - - - - - - - - II IT 
... 

36 Altre malalties de l'embaràs, del part i de l 'es-
tat puerperal (I4r a 144; 146 a rso) .. . - - - - - -· - - - I - I - j - I - 3 - - - I - - - - - - - - - - - - - 12 I2 

... ... ... 
37 :vrala.lties de Ja pell, del teixit cellular, dels ossos s 

i dels òrgans de la locomoció ·(rs r a IS6) I - - I 3 - r I - 2 - - -- - - r - - - - - - 2 - 2 - 3 2 I - 2 I - - rs 23 

I• 
.. . ... 

38 !Debilitat congènita, vicis de conformació congè· 
nits, naixement prematur, etc. (157 a r6r) 25 II I 3 - r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 IS 4I 

... ... 8 
39 Senilitat (!62) ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - 4 r 2 7 25 - - 32 40 

... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... .. . 
40 S uïcidi (r63 a I7I) . .. - - - - - - - - - - - - - I I - - - - - - - - - r - - - - - - - - - 2 I 3 

... ... ... .. . .. . ... ... .. . ... 
41 Homicidi (172 a I75) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

... ... ... ... . .. ... ... ... . .. 
42 Morts violentes o accidents (excepte suïcidi i bo-

micidi) (176 a rg8) . .. I - I I 2 - 2 I ro 4 6 2 s I 5 - 12 I 5 - 3 I 2 2 2 2 3 r 2 r 4 3 3 r 7I 21 92 
... ... ... .. . .. . ... ... ... .. . 6 

43 Causes no especificades o mal definides (.199 i zoo). I I - - - - - - - - - - - I - - - - I - r - - - - - - - I I 2 I - - 4 10 

' 

Totes les ca1tses ... I73 129 gS g6 37 31 25 30 52 6z 52 82 57 66 6o 57 s3 72 77 57 IOO 6g ros 77 Il3 86 rrs !03 129 r24 28o 345 7 I rs68 r4Ss 3053 
. . . ... ... ... ... ... ... . .. ... 

. En el m4-teix trimestre de l'any anterior ... 2915 
Les xifres entre parè11tesis corresponen a la nomenclatura deta llada. 

... ... 
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(Nomenclatura abreviadd 1950) I I 

1 

I I 

1 
---~-I~-D _ H -~ -~~-[) ~ .~~--D ~ -D _ H _D 

1 Febre Lifoide i paratifoide (r i 2) ... ... ... . .. ... -
2 :riíus exantemàtic (3) .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . .. . -
3 ~erola (6) .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . ... . .. .. . . . . . . . _ 
4 Xarampió (7)... . . . . . . . .. . . . .. . .. . .. . .. . .. ..... 
5 Escarlatina (8) .. . .. . . . . ... •.. .. . .. . . .. . . . . .. _ 
6 Coqueluche (9) ... ... .. . .. . ... ... . . . ... .. . ... .... -
7 !Diftèria (ro) . .. . . . .. ........ ..... ...... .. .. .. .. . 
8 Grip o influença (n) . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . 

3 

9 Glànola (r4) ............... ..... ...... ... ... . . -
ro Tuberculosi de l'aparell respiratori (23) ... ... .. . -
rr Totes les demés tuberculosi (24 a 32) .. .. ....... . 
I2 Sífilis (34) ............. .. · ·· · ·. ··· · ·· · ·· ··· ·· · · ·· I 
13 PaJudisme (malària) (38) ... ... ... ... . .. ... .. . . . . -
14 Al-tres mala lt ies infeccioses i parasitàries (4, s, 

12, r3, rs a 22 ; 33, 35 a 37 ; 39 a 44) ·· · 6 
rs Càncer· i tóts els demés tumors malignes (4S a 53). -
r6 Tumors no malignes o en els CJ)le el caràcter de 

malignitat no s 'especifica (54 i ss) . . . . . . . . -
17 /Reumati sme crònic i gota (57 i sS).. ... ... .. . . . -
r8 IDiabetis sacarina (59) . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . .. . . . -
19 Alcohol isme cròn ic o agut (75) . .. ... ... ... ... .. . -
20 Altres malalties generals i intoxicacions cròni-

ques (56, 6o a 74 ; 76 i 77) . . . . . . . ..... 2 
21 .Atàxia locomotriu progressiva i paràlisi general 

(Bo i 83) .. : ... ... . . . ... . ........ . .. . ... ... _ 
22 Hemorràgia cerebral, embòlia o trombosis cere-

brals (82) . . . . . . .. .. . .. . .. . . .. . . .. . .. . -
23 Altres m~lalties del sistema nerviós i dels òrgans 

dels sentits (7S, 79, 8I, 84 a 89) .. . . . . . . . . . . . . . 9 
24 •Malalties del cor (go a 95) . . . . . . . . . 3 
25 Altres malalties de l'aparell circulatori (96 a ro3). -
26 Bronquitis (Io6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
27 'Pulmonia (ro7 a rog) . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
28 A·ltres malalties de l'aparell r espiratori (e~cepte 

tuberculosi) (104 i IOS; IIO a II4). . . . . . . . . . . 2 
29 IDiarrea i enteritis (n9 a r2Ó). " · 45 
,JO Apendicitis (I2I)... . . . . . . . . . . . . -
31 Malalties del fetge i de les vies biliars (124 a I27). -
32 Altres malalties de l'aparell digestiu (rr5 a rrS ; 

!22, I23, I28 i 129). . . . . . . . . . . . .. 
33 Nefritis (r3o a 132)... . . . . . . . ....... . 
34 :\]tres m alalties de l'aparell urinar i i de l'aparell 

geruital (133 a I39) .. ... . ... · · · · · · · · · · ·· · · 
35 Septicèmia i infecció puerperals (I40 i 145) ..... . 
36 Altres malalties de l'embaràs, del par t i de l'es

tat· puerperal (I4I a I44; 146 a I 50) ... 
37 1\{alalties de la pell, del teixit ceHular, d.els ossos 

i dels òrgans de la locomoció (rsr a rs6) ..... . 
38 JD·ebilitat congènita, vicis de conformació congè-

I 

I 

I 

nits, ruaixement prematur, etc. (157 a I6r) .. 17 
39 Senilitat (I62) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 
40 Suïcidi (r63 a I7I) ... ... . .. ...... .. . . . 
41 Homicidi (r72 a I75l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
42 Morts violentes o accidents (excepte suïcidi i ho-

micidi) (176 a 198) ......... .. ......... . 
43 Ca uses no especificades o m al defu¡jdes (r99 i 200). -

T oles les causes ....... .... . .. . ........ . IIO 
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Les xifres entre parèntesis ·corresponen a la nomenclatura detallada. 
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Informació general 
UNIVBRSIJDAID AUTO OMA ID'E 'BAJRCELONA.

FACULT:\D !DE iVI.BIDICINA.-C\TE'ORA Dll HlGIIi

NE Y SA~IDAD.-Profesor !DR . . fu'ITONIO SALVAT NA
VARRO. 

Programa general del período de ampliación du
rante el curso académico corriente, dedicado princi
palmente a :\Iédicos, Farmacéuticos, Veterinario. , 
Arquitectos, Iugeuieros, Maestros, y en general, a 
persouas con título que deseen un complemento cul
tural sanitario. 

r.0 Higiene de la habitación urbana : selección de 
temas fundamentales.-IDe rs a 20 lecciones .-4Doctor 
Autouio Salvat Navarro. 

2.0 Higiene social del Trabajo.-IDe 10 a rs leccio
nes.-IDT. Carlos Soler IDopff. 

3 .0 Higiene social de la Infancia.-IDe ro a rs lec
ciones.-iDr. )Iauuel Salvat E pasa. 

4. 0 Organizacioues de lucha social antituberculo
sa.-s lecciones.-Dr. Courado Xalabarder. 

s.0 Organizaciones de lucha social antivenérea.;-
5 lecciones.-lDr. Antonio Peyrí. 

6.0 'Estudio monografico acerca de los agentes ani
mados de propagación infecciosa.-s lecciones.--D:oc
tor -Luis ·Claramunt. 

El desa1Tollo de dicho programa se verificaní segzí.n 

las nomuts siguientes 

r.a •El curso comenzaní el día ro de abri l, a la 
rg horas (7 de la taTde), en el aula núm. r de la Fa
cu1tad de :JVIedicina, y continuara duraute el período 
trimestral subsiguiente. 

2.a Las lecciones seran doctrinales y practica , 
quedando al arbitrio de cada :Profesor el escoger los 
medios de exposición y demostración, con el horario 
oportuno según los casos y siu l•imitaciones dentro 
de la jornada. 

3 .a Los Alumnos que aspiren a los efectos acadé
micos que se deriveu del certifica-do oficial de asisten,. 
cia y aptitud, deberan matricularse especialmente pa
ra este curso eu la Secretada de la Facultad de Me
dicina. El plazo ha.bilitado para ello es ha.sta la fe
cha misma del comienzo (ro de abril), y la cuota fija
da es de roo pesetas. 

4... Lo A.lumuos matricula-dos tieuen la obligación 
de asistir a. las lecciones y demostraciones, incluyen
do las visitas y las excursiones que seau convenien
tes , así como participar eu los lrabajos practicos. 

s.a Habida cuenta de que uno de los propósitos 
concebidos al organizar e te curso es el de contri
buir a Ja extensión cultural, ademas de los Al umnos 
matriculados se admitira un contibgente limitado de 
oyentes. Estos podrim asistir como tales a las leccio
ue · doctrinales, y, en lo posible, como ob ervadores a 
cierlos aclos pnícticos y de demostración. o abona
rim matrícula, no tendra u obligaciones académicas, 
a. í como tampoco podran aspirar a derecllos de esta 
índole. 

Barcelona, 20 de marzo de 1934. 

E l Catedr{ltico Numeraria, 
['rof. !DR . ANTONIO SALVAT NAVARRO 

---o--

A!CAID&vLLA. lDE l\I.EIDICINA IDE -BAJRCELON 

'PRI>l\HS DE L'ACADÈMIA 

Estudi Topogràfica-Mèdic d'al,gm~ Uae del districte 

acadè11-iic de BMcelona 

'Excepte Vic, Tarragona, Ca ldes de Malavella, Olot, 
Sant Feliu de Guixo! , Girona, Terras a, L 'Escala, 
:\Iasquefa, Seu d'Urgell, !Reus, Sentmenat, Mataró, 
Banyoles, Tremp, Vilaseca de Solsona, Castellar 
del Vallès, ICastelltersol, Santa Coloma de Queralt, 
Sallent, Solsona, Vilafranca del Penadés, Tortosa, Ba
da lona, Sant !Cugat del Vallès, Sabadell, Vall d'Aran, 
Viladrau, !Caldes de 1VIontbuy, Torredembarra, Cam
prodon, 1.'alamanca i Esparraguera, les corresponents 
Topografies dels quals ja foren premiades en concur
sos anteriors. 

Descripció d'Cl!lgzma epidèmia o epizoòtià observada 

d:1want t!,ls 1í.ltims anys 

Aquests !Premis consistiran en una Medalla d'01· i 

el Títol d'Acadèmic corresponent . Eru:1emés, si l' Aca
dèmia acordés la impressió de Ja femòria a compte . 
seu, regalarà a l'autor cent exemplars . 

Els Accèssits, un o varis per cada !Premi, consistí
ran en el Títol d'Acadèmic corresponent, en el cas 
que el guanyador sigui Doctor o Llicenciat en Medi
cina, Farmàcia o altra Facultat, o Veterinari. 
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Les :\lencim1s Honorífique. seran cada una un 'Di
ploma especial, en el qual es faci constar el mèrit de 
la memòria corresponent. 

P:ruEMI EN HONOR iDIJN,.ID1" . .SALVA i .CAJl\1J>ILLO 

!nves /.igacions clíniques o expe1·ime11tal ?'efe-rents 

a la infecci6 tubenulosa 

Aquest Premi serà ~ma MedalLa d'01·, el títol d'A

ca.d.è·mic Conesponent i Mil pessetes. Si l'Acadèmia 
acordés la impressió de la Memòria a compte seu, 
regalarà a l'autor cent exemplars . 

L'Accèssit consistirà en el Títol d'Acadèmic cor
responent, en el cas que l'agraciat sigui ID'octor en Me
dicina, Farmàcia o altra Facultat, o Veterinari. 

;:[¡es Mencions Honorífiques seran, cada una, un !Di
ploma especial, en el qual es faci constar el mèrit 
de la memòria corresponent. 

Condicions gen emls 

Les .:Memòries que aspirin a algun del premis an
teriors, deuran reunir precisament les segiients con-
dicions : · 

I.a Estar redactades en català, castellà, llatí, fran

cès o italià. 
2.a Expressar-se el nom de l'autor i el punt de la 

seva residència dintre un plec tancat, en el sobre del 
qual es posarà un lema que ha d'haver-se escri t tam

bé al• principi de la Me mòria. 
3.a Ésser dirigides a la Secretaria de l'Acadèmia 

(Carme, 47), on s'admetran fins les dotze del matí 

del 30 de setembre pròxim. 
4.a Venir escrites a màquina i ense firma ni rú

brica. Podran acompanyar-se de preparacions, micro
fotografie s o qualsevol material demostra til) que jut

gi útil l'antor. 
A més, l'Acadèmia fa present la cmweniència de 

que les 1emòries en les quals . 'exposin tr eballs d'ob
servació o d'experimentació de l'autor, vagin acom
panyades d'un certificat de l'Institut científic, Labo
r atori o Clíllica en què s'hagin real•itzat , o de perso
na de solvèñcia científica reconeguda, a judici de 
l'Acadèmia, que garanteixi l'autenticitat de dits tre

balls . 
lEJ.s plecs de les :¡vr emòries que obtinguessin Pre

mi, Accèssit o Menció honorífica . eran oberts, i el 
de les re tants cremats, en la sessió pública inaugu
ral de I935, en la qual, apiguts els autors de les Me
mòries que hagin estat premiadas, seran cridats pel 
senyor President, el qual els farà enotrega de la re

compensa, si assistissil'l. a l'acte. 
Les Memòries que vinguessin després del dit dia 

30 de setembre no seran adme es al concurs. S'invi-

Í25 

tarà públicament als seus a utors a què eu el terme 
d'un any passin a recobrar-les en la Secretaria de 
l'Acadèmia, mitjançant els r equi sits establerts; però 
si acabat aquell plaç no s'haguessin presentat, dites 
::Vfemòries passaran a l'Arxiu de l'Acadèmia. 

Els Acadèmics :Numeraris no poden concórrer al 
present certamen, però si els Corresponents . 

.Sols els a utors de les memòri es que hagin obting ut 
Premi o Accèssit donarà permís l 'Acadèmia per a pu
blicar-les, si ha de constar que foren presentades a 
concurs. El text no podrà ésser modificat. 

I R!EMI I[)IEL iDr. GAIR1 íPER. .\ 1936 

Per a complir aq uesta Acadèm ia la voluntat del 
doctor don Francesc Garí i J3oix, declarada en el le
gat que va fer, obre concurs p61Jlic reglamentari. 

Es donarà en premi la quantitat de QuaL1·e mil pes

setes eu metàl·li c al professor que se'n faci mereixe
dor per un treball escr it, referent al tema segiient : 

Exposici6 d'un o varis feLs d'observaci6 personal 

o inte1·p1·etaci6 o?'iginal de jets ja co11eguts, 

co ncernents a l'Anatomia, Fisiologia o Palologia de 

l'apaTeU 1trina.ri 

I un accèssit ·de mil pessetes al de la Memòria que, 
mancant de mèrit absolut per a alca nçar el premi, el 
t ingui relatiu suficient per a ésser recompensada. 

Desitj osa l'Acadèmia de realçar Ja importància del 
premi, testimoniant així Ja seva gratitut a qui el va 
fundar, i cooperant !l l'assoliment del seu propòsit, 
concedirà títols d'Acadèmic cm·responent, un a l'au
tor de la Memòria premiada, i un altre al que olJtin
gués l'Accèssit. 

o obstant, no es donarà el títol si nó a l'autor o 
autors que t inguin ja el de !Doctor o Llicenciat en 
:\1ed icina i Cirurgi a o Farmàcia, o siguin Veterina

ris. 
;rer a guanyar el premi, serà necessari que la :\Ie

mòria s igui inèdita i que tingui mèrit suficient en 
concepte d'aquesta Corporació. 

En cas de no concedir-se el premi a cap de les )I e
mòries presentade , l'Acadèmia podrà augmentar el 
nombre o la quantia dels Accèssits. 

;:(¡a 'i\Iemòria que obtingués el Premi o J',\ccèssit 
seguirà essent propietat del seu a utor, el qual podrà 
imprimir-la, però seuse correcció, addició ni supres
sió de cap gènere, si en Ja seva impressió fes constar 
el resultat obtiJJgut per la mateixa en el concurs . 

Aquesta Corporació, però, es reserva el dret d'i m
primir aquella memòria, regalant cent exemplars al 

seu autor. 
Les condicions generals seran les mateixes dels 

Premis anterior~, però el plaç de pres~ntaci6 ,¡e !~:~ 



memòries que aspmn al Premi Garí expirarà el dia 

30 de sdémbre .Ue 1935, per tal d'atorgar el P remi en 

Ja Sessió inaugural de 1936. 

PIREM! TUIRíR.ó 

. \.quest J>remi, in tituït per l'Acadèmia a Ja bona 

memòria del que fou il:lustre Membre de Ja Corpora

ció i :Mestre d'una generació d'investigadors, consis

tirà en Mil pesselcs. 

Serà atorgat per vot del ple de l'Acadèmia a l'au· 

tor de Ja Comunicació de major mèrit, i de preferèn

cia basada en investigacions originals, que s'hagi pre· 

sentat a alguna de les Sessions Científiques, durant 

el curs de 1934. 
El premi serà entregat en la Sessió Inaugural de 

T935, i al concurs no podran concórrer els Acadèmics 

Nuruernris, però sí els Corresponents. 

PRE:\ri ::\HQU'0L VISA I TUBAU 

Instituïda la F undació «Miqnel Visa i T1t.batt», d'a

L"ord amb les disposicions testamentàries del !Doctor 

Visa, aquesta Acadèmia de ::\'ledicina de Barcelona, 

en l10nor i perpètua memòria de tan exemplar col· 

Jega, inaugura els concurso aL «Premi Visa» , ate

nent-se a Ja voluntat del causant. 
El tema sobre que versaran les memòries presen

tades serà, segon deci ió del ple de I' Acadèmia de 
:VIedicina ; 

lmJesligacioi!S so bre problemes ?'eji?A'el!ts a. 

l'etiologia o pa.togè1tia del cranc 

L'import del Premi és de Quinze mil pessetes. Pe· 

rò serà a càrrec de l'autor Ja impres ió del treball 

junt amb el veredicte i vots particulars si n'hi ha· 

g ués, reservant-se òos-cents exemplars per a l'Aq1· · 

dèmia de :i\ledicina. !Respecte a les condicions mate· 

rials de dita publicació i amb l'objecte de què no 

resulti excessivament gravosa per a l'autor, i en can

vi l'aspecte tipogràfic sig ui digne de l'Acadèmia , es 

procedirà de comú acord entre la Junta Directiva de 

la Corporació i l'autor, per a tractar de le de peses 

de dita edició. 
No es podrà dividir el Premi, ni es concedirà cap 

Accèssit. ÉS voluntat del donant que els jurats, eu 

emitir llur dictamen, facin ús de Severitat, concedint 

el íPremi únicament al treball que tingui veritable 

mèrit i reconeguda originalitat, i donant preferència 

a les memòries que ofereixin, encara que sigui en 

petita part, caràcter experimental o essencialment 

pràctic. 
El treballs que es pre entin al concurs podran e · 

lar escrits en català, castellà, francès, italià o aJe-

lR.ÈVIS'I'A .DELS SEIR.VEIS SANI':l'A!RIS 

mnny, però els lemes que acompan:}'in a dits treballs 

hauran de "redactar-se, per disposició de !.'autor, pre· 

cisament en castellà o llatí. 

Quan es tracti de memòries que exposin fets d'ob

servació experimental o clínica, deuran venir acom

pau,yades de proves dimanants de les institucions on 

haguess in estat realitzats els treballs . 

Juntameu,t amb la m emòria aspirant al Premi, es 

presentarà una plica tancada, contenint el nom i l'a· 

dreça de l'autor o autors, i portant el mateix lema 

que el treball. iLa plica corresponent al treball pre

miat s erà oberta en la sessió en la qual es faci en

trega del !Premi. Les altres seran cremades sego11s 

és costum, a menys que els autors no facin manifes

tac ió expressa de què no desitgen romandr e en J 'a· 
nònj m. 

Les memòries deuran arribar a la ecreta ria de l'A· 

cadèmia - que lliurarà rebut amb Ja data i segell -

abans del 31 de maig de 1935. L'obertura de la plica 
corresponenl al treball premiat i ¡,•entrega del Premi 

ti11dran lloc en la Sessió inaug ura l del Cnrs de 1936. 

Llavors serà anunciat el tema per al segon concurs . 

l/ Acadèmia de Medicina de (Barcelona, volent 

contribuir a la genero a inicia tiva del donant i de· 

mostrar a ixí la seva gratitud, atorgarà e l Títol d'Aca

dèmic Correspo 11ent al guanyador del 01Premi li•Iiquel 

Visa Tnbau». 
Barcelona, 31 de &:ener de 1934. 

.\.UGUST PI SU.ÑER, 

P1·esident 

\V'TFRJm COROI,EU I BORR,\S 

Sec1·eta.1·i 

Anàlisis de pub lícacíons 
LLUITA ICüN'l)R!\. LA FEBIR.iE T'IlFOJIDE ACATA

LUNYA, pel [)R. LLuís Ü:.ARAMUNT i FUR1¡sr. -

J3arcelona 1933 . 

Quan el que això escriu voltaya per Catalunya, a l 

servei de Sanitat de la Mancomunitat, dedicat espe

cialment a la lluita contra Ja tifoide, va tenir ocasió 

. de veure Ja importància que dita malaltia tenia en 

nostra terra i els estrall que produi"a. 
Amb els poc mitj ans i amb escàs numerari, però 

amb molt bona voluntat, es conseguí dominar l'esclat 

de vàries epidèmies importants en distints llocs i es 

corregí l'ambient endèmic en moltes altres. 
Mentre això es feia, contrastava l'actuació de Ja 

'anitat oficial de l'Estat, que es limitava quasi sem

pre a enviar un telegrama. dient : «Enterado su co· 

municación, reunan Junta local San,idad, notifíquen

me acuerdos recaídos», i menys mal que es limitava 

a n'això, que si hagués fet actuació més directa, 
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bauria caigut sobre la població, endemés de l'epidè

mia, un munt de papers de pagament a l'Estat. 

Altre aspecte desolador observat en nostra actuació 

fou el comprovar el poc interès de la professió mè

dica (per no dir en qualque cas hostilitat), en les 

campanyes de prevenció ; ja que si bé la majoria 

de metges, tractaven bé individualment els ma· 

!alts, quasi tots negligien l'aspecte epidemiològic, 

o s igui recerca de l'or igen i evitació dels casos sub

~egiient s. 

Per això sempre predicavem la necessitat d'aixecar 

la com:ièucia col-l ectiva per desvetllar .l'apatia reg

nant i consegui r una enèrgica actuació per aturar 

el desenrotllo .Uel flagell i redui1·-lo al mínim huma

nament pas ible. 
A tal fi era precís íer obra de dinllgació sanitària 

que es dirigís a tot el nostre poble; aquesta obra 

l'ha realitzada de m à mestra el !Dr. En Lltú Clara

munt en l'obra «Lluita contra la febre tifoide a Ca

talunya», que ha editat a les . eves coste. i n'ha fel 

un tiratge Je 5.000 exemplars que ha r epartit a tots 

els metges i sanitaris, als m estres, a les Autoritats , 

etcètera, de tot CatalUllya. 
La personalitat del !D1:. Claram unt és prou cone

guda perquè n'haguem de parlar; en l'aclualilal 

!Director de l'Institut :Municipal d'Higiene; de Bar

celona, i !Director d'aque ta !Revista, és prou conegut 

el seu estil i .Ja eva intensa labor d'apostolat sani

tar i pels lectors de la :RllVISTA DELS SliRVEIS SANI

l'ARIS . 

.\. pe ar d'haver arribat ja a edat madura, et eu 

esperit i la seva fortale a s 'han mantingut joves, i 

. egueix de enrotllant una activitat i demostra una 
capacitat de treball que cau a l'admiració dels que 

el volten. 
En aquest llibre el !Dr. Claramunt expo a en un 

estil clar i senzill, tot el referent a Ja història,. et io

logia, patogènia i epidemiologia de la febre tifoide. 

Bona part de l'exposat en aquest llibre meritori, 

ja havia sigut tractat en aquesta !Revista pel !Doctor 

Claramunt en varis articles com a resum d'unes con

ferènci es que donà a l'Acadèmia d'Higiene de Ca

talunya sobre el mateix tema. 
A remarcar en el llibre el capítol referent a l'epi

dèmia de tifoide de Barcelona de l'any 1914, que està 
exposat amb gran claredat i tractat amb lot detall ; 

l'epidèmia de 1914, després de llegi t el capítol , apa
reix clarament, en les eves· causes, evol ució, ¡¡te .• 

i en ell s'hi assenya la, fruit de pacient ob~ervació i 

afinada sen ibilitat sanitària, el punt on possiblement 

s'infectà Ja galeria que conduïa en aquella època 

l'aigua de :Montcada a Ja ciutat de .Barcelona. 
Acaba mo trant la importància del consum abundó 

de l'aigua en el sanejament deL pobles i amb con

~ideracion :> sobre les vacunacions pre,·entives en les 

febres tifoides. 
F.s precís que tots els sanitaris i també tots els 
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ciutada ns llegeixin l'obra del IDr. Claramnnt, i es 

captinguin del seu con6ngut per contribuir tols ple

gats a l'increment del tresor vital de nostra terra. 

I ara, per acabar, diem nosaltres, que aquesta pa

triòtica labor sigui continuada, que a l 'estructurar 

de bell nou la Sanitat de Catalunya es consegueixi 

la desaparició de les malalties evitables, fent-se una 

labor .Ue medicina preventiva, deixant ben morta i 
enteHada la febre tifoide, però a l'ensems resti ben 

morta i enterra~la per sempre tola aquella anitnt 

inútil i onerosa basada ,;olament en el paper de pa

gaments i am b el tant per cent que l'Inspector co

brava. 
S. "GRAS 

.PIROFIL_\XJ !DE LA V_\RIC'EL-LA, pel ·IJR. AI,J'ON~ 

NnnoT, metge ·sani tari encarregat de Ja direcció del 

Servei de profilaxi antivariolosa .-PuiJJicacions de 

l'In sti tut :\Iunicipal d'Higiene. 

La varicelia (verola borda) és una malaltia infec

tiva, contagio. a, gairebé empre benigna, que pot 

presentar-se en forma epidèmica i que fins avui dia 

no es compta amb cap vacunació específica per evi

tar-la 
El contagi pot é ser directe d' nues persone a les 

altres o bé mitjançant robe o objectes que hagin 

pertenescut o estat en contacte amb el malalt. 
El malalt de varicel:la és contagiós directament, 

des del començament de la malaltia, poc .. dies abans 

de l'erupció, en el curs de la mateixa i especialment 

quan s'assequen les crostes, desprenent-se fàcihnent 

de la pell. 
Per l'atmosfera no és de témer el contagi més que 

quan la distància sigui molt propera al focus infectiu. 

La receptivitat per la variceJ.Ia és molt gran, sobre

lot en les criatures i nens, havent-hi poque,- que si

guin refractàries a dita malaltia. 
Gairebé lote les edats són aptes per la variceHa, 

no ab tant ésser molt més freqüent entre Ja d'un 
any i els vuit anys; donant-se casos fins els qua

ranta-cinc- i quaranta-set anys. 
Un cop pa sada una varicelia, salvat rarís imes ex

cepcions, jamai es repeteix el mal. 
Generalment la variceJ.Ia és malaltia benigna i d'un 

curs evolutiu molt més curt que la verola. 
L'erupció, <;inó és turmentada ni es graten llurs 

elements, no deixa les ;.;enyals epidèrmiques carac

terístiques de la ,·erola. 
Per é ser la varicella una malaltia completament 

diferent de la verola, la vacum, contra nc¡ue-ta no 



produeix immunitat per la var icel·la . [)e,·en t teuir 
s,e mpre pres<!nt que jamai una varicel·la pol esdeveuir 
una \'erola ni •la verola una variceJ.la. 

PRECAUCiONS CONTNA EL CONTAGI 

R:l que deu fer-se 

En primer lloc é precís donar coueixament de lots 
el.s casos de varicella dirigint les denúncies a l'Ins
titut 1unicipal d'Higiene. 

El ma lalt deu ésser i olat el po sible perquè no 
pugui contagiar als convivents. 

Es procurarà que llur isolament duri, quan, menys 
vint-i-cinc dies, comptant des de la iniciació del mal. 
En els wllims dies, es ban.yarà el malalt amb aigua 
tèbia i sa b6, per afavorir el despreThdiment de les 
crostes i suprimir el perill de contagi . 

L'habitació del malalt deu ésser despulla.da de tot 
ornament i altres coses supèrflues, restau-t'hi sols 
els mobles més precisos. 

~a pols serà treta diàriament de terra, amb serra
dures mullades, millor encara amb un líquid anti
sèptic. 

En quan a les robes de llit, es procurarà que esti
guin el més netes possible i desinfe~tades abans d'és
ser rentad·es amb una solució d'hipoclorit o lleixiu 
de clor disolt amb aigua. 

Tots els recipients que serveixin pel malalt, deuen 
€:sser desirufectats i rentats tot s ovint. 

Els que entrin a l'habitació, tindran cura qe no 
acostar-se gaire al malalt perquè · els seus vestits 
o trajos no puguin ésser factors de transmissió. 

El q11e no deu je1·-se 

Els que ass isteixen el malalt de varicel:la, d eue n evi
tar tota relaci6 i contacte amb altres, sobretot amb 
criatures i nens. 

No es permetra que el malalt remeti a l'exterior, 
objectes, espec ialment llibres, cartes, noi documents 
de cap classe, fi11'S h aver passat el temps suficient 
per>què es destruJfiixi espontàniament llur conita
giositat, o bé prèvia una desinfecció dels matei..,.os. 

:Deu evitar-se que el m alalt estigui eu un local on 
puguin reunir-s'hi vàries o moltes persones, societats, 
collegis, taller , o bé en botigues en males coThdi
cions; en qual cas deu ésser traslladat el més promp
te possible a un lloc més adequat. 

Si e.J malalt està eu l'edat d'anar al col-legi, el ma
teix que si, per ésser més gran, va a un treball de
terminat u oficina, deu procurar no assistir en aquests 

REVIST.\ .J:)JELS SEIR VEIS SANITAJRIS 

llocs 1ius haver tra nscorregut, quan meu_,·s, vint-i-cinc 
d ies des de la iniciac ió del mat. 

«:\questa nota és r epar t ida en els casos d enunciats 
de variceJ.la .» 

--o--

Disposicions legislatives 

Llei Municipal de Catalunya 

.El ;president de la Generalitat de ·Catalunya, 

Sia notori a tots els ciutadans de !Catalunya que el 
!Parlament ha sancionat la següent 

LLEI !.MUNICIIPAL [)(E CATALUNYA 

(Primera part) 

TÍTOL I 

Orga.nismes 1-mt:nicipals 

.\ rticle primer. Tot el :Municipis de Catalunya 
estaran lega lment representats per l'Ajuntament res
pecti u. 

ICada Ajuntament estarà constituït per nombre de 
Consellers municipa·ls que determina l'art . 2 .n, d'en
tre els quals s'elegiran els càrrecs i representacions 
que els corresponguin segons aquesta Llei. 

iPodran els Ajunrt:aments adoptar el règim de Con
ell obert en els caso que determina l'articulat del 

cap. rv del present ~ítol. 

'CAIPJTOL IPIRIMlER 

De l' Aj1tnta~nent 

Art. 2.n Els A juntaments de poblaciou,~ que no 
depassin el nombre de soo habitants estaran cous ti
tuï·ts per cinc !Consellers, i per cada 500 habitants 
més o fracció fins a 3.000, en tindran un altre. Els 
de 3.oor a 5.000 habitant estaran integrats per dotze 
Consellers ;. els de s.oor a ro.ooo, per setze; els de 
ro.oor a 20.000, per divuit ; · els de més de 20.ooo per 
vint-i-quatre, i el de Barcelona, per quaranta. 

Art. 3.r Els consellers municipals seran elegits 
per sufragi universal, directe, igual i secret, de con
formitat amb la present Llei i al que disposen les 
Lleis e lectorals . 
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Art. 4.t La renovació de l'Ajuntament es farà per 
meitat cada dos anys. El càrrec de Conseller en du
rarà quatTe. En la primera renovació el sorteig de
terminarà els Consellers que hagin de cessar en el 
càrrec. 

,ut. 5.è lLa convocatòria de les eleccions corres
pon al G~vern de la Generalitat òe Catalunya, que 
les convocarà a1menys amb trenta dies d'anticipació. 
Les eleccions hauran de celebrar-se a la primera quin
zena de novembre. Els Ajuntaments es constituiran 
el 'dia r.r de gener següent. 

Art. 6.è Cada l\l[unicipi formarà, per a.Is efectes 
d'elecció, un districte únic, subdividit en el nombre 
de CoHegis que preceptuï la legislació electoral. 

.\.rt. 7.è iPer a ésser Conseller municipal cal estar 
inscrit en el Cens electora1 del 'Muruicipi, saber llegir 
i escriure i haver complert vint-i-tres anys d'edat i 
e· tar inscrit en el Padró municipal amb tres anys 
d'anrt:icipació. 

Art. 8.è El càrrec de Conseller municipal• és obli
gatori i no comporta retribució de cap mena. 

_ rt. 9.è Estan incapacitats per a ésser Consellers 
municipals : 

tPrimer.~Els que estiguin interessats en contrac
tes o submini traments dintre del lVIunicipi, per 
compte d'aquest o d'organismes de caràcter públ c . 
Si l'interès consistei.'>: a ésser accionista d'una entitat 
lligada de manera directa en el contracte, s'entén 
que la incapacitat va referida a qui tingui caràcter 
de. Gerent, ICon eller o Adtninistrador, o participi en 
el capital social en més del 25 per roo del seu total. 

Segon. - Els que so tinguin litigi de qualsevol 
mena que no sigui per raó de recurs contra pres u
po los o tributs, així admini tratius com judicial com 
contenciós, amb la Corporació mwticipal o amb es
tabliment que en depengui, i els que siguin repre
sentants de la persona que es trobi en aquest cas. 

Tercer.-El deutors de qualsevol caràcter a ca
bals municipals, sempre qne hi hagi hagut previ re
queriment, incur o en procediment d'apremi . 

.\rt. ro. El càrrec de Consell er municipal és 111-

compatible : 
[>rimer.-Amb el otari, !Regi trador de la Pro

pietat o qualsevol de caràcter judicial. 
Segon.-Amb l'exercici de funcion públiques re

tribuïdes de caràcter permanent, encara que es re
nunciï els ba,·ers, exceptuant-se el professorat d'en
senyament secundari i superior. 

Art. rr. Poden excusar- e d'és er Conseller mu· 

nicipals : 
.Primer.-!Els fí icament impedits. 

egon.-Els que tinguin mé de seixanta anys. 

Tercer.-Els que e!lJ un període que no excedeixi 
d'un any abans de la designació, hagin exercit un 

càrrec públ.ic d'elecció popular. 
QuarL......JEls !Diputats al !Parlament de atalunya. 

Cinquè.-La mare de família que en el moment 
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de l'elecció tingui un o més fills menor de catorze 
anys. 

,\.rt. r2 . Si un Conseller electe es troba en algun 
del casos d'incompatibilitat i no justifica abans de 
constituir-se la Corporació ::\Innicipal que ha cessat 
en el càrrec incompatible o han desaparegut les cau
ses que la motivaven, s'entendrà que renuncia el 
càrrec de /Conseller, i la Corporació declararà la va
cant en l'acte de la constitució. 

Art. IJ. Si la causa d'incompatibilitat ocorregués 
en l'exercici del càrrec, la manifestació indicada 
s'haurà de fer dintre dels quinze dies següents i es 
presentarà a 1'.\lcalde Pre ident la justificació d'ha
ver renunciat l'altre càrrec o d'hayer desaparegut la 
causa . 

Quan aquesta justificació no pugni fer-se o recai
gui sentència dels Tribnn.als que imposi inhabilitació 
per a l càrrec, es farà la declaració de vacant per 
l'Ajuntament en Ja primera sessió que celebri . 

Art. 14. En els Municipis de població fin s a 10.000 
habitant , exercirà la totalitat del Goverr11 l'Ajunta
ment en ple. runb tot, els i:\-Tunicipis de :;.ooo n 
ro.ooo habitants podran prendre l'acord de regir-se 
per Comi sió de Govern mitjançant el vol favorable 
de dues terceres parts dels Consellers i prèvia una 
informació pública per un espai no menor de trenta 
dies. 

CAPITOL II 

De la Comis:.i6 de Covem 

Art. 15. Tot els :\Iunicipi. de més de 10.000 

habitants, o els de població inferior que estiguin 
en el ca· de l'article anterior, tindran una Comi sió 
de Govern per a regir i administrar el :Vfunicipi, la 
qual serà elegida d'entre el. Consellers en l'acte de 
la con tilució de l'Ajuntament. 

.\rt. r6. La Comis ió de Govern estarà formada, 
a més de l'Alcalde President, per quatre Consellers 
!Regidors en els .:'IIunicipis de més de c;.ooo habitaJLts 
i per a vuit Consellers !Regidor- en la ciutat de 
Barcelona. 

.\rt. 17. En l'acte de la constitució de les Cor
poracions municipals de població superior a ro.ooo 
habitants i en les de població inferior que estiguin 
en el cas de l'art. 14, els Consellers elegiran primer 
1'.\lcalde, el qual serà pre iàent de l'Ajuntament i 
de la Comissió de Goven~, i després els Consellers 
/Regidors. La jerarquia dels Consellers Regidors la 
determinarà l'ordre de votació; el primer Conseller 
Regidor substituirà l'Alcalde i successivament cada 
Conseller Regidor erà substituït segons l'ordenació 
establerta. Aquesle~ votacions es faran mitjançant 
,-otació secreta i en la forma prevista ca l'art. 2R 

d'aque~ta Llei. 
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L'Ajuntament de iBarcelona podrà elegir :Presi
dent de l'Assemblea de l'Ajuntament eru ple; aquest 
càrrec serà sense retribució i elegit eu la mateL'>:a 
forma que l'Alcalde. 

Ar. rS. Les vacants de Consellers !Regidors les 
cobrirà iuterinamerut la Comissió de G<Jvern, fins a 
la primera sessió que celebri la Corporació .muni
cipal en ple, la qual les cobrirà en la forma esta
blerta en L'art. 17. 

Art. rg. !L'Alcalde i els Consellers Regidors no 
podran absentar-se del terme municipal per més de 
vuit dies sense llicència de la <?omissió d e Govern. 

No podran gaudir d e llicèocia s imultàn iament, 
més de la meitat dels membres que composin la 
Comissió de G<Jvern. 

Art. 20. La !Comissió de G<Jvern distribuirà les 
fnncions i serveis de la competència municipal en 
forma que ca.da !Regidor ting ui cura d'un, dels grups 
en què .l'a.dministració de 1' Ajuntament es dividei
xi. I/Alcalde podrà r egir un d'aquests grups o limi
tar-se a tenir la presidència de la Comissió de Go
' ' ern., a més d e les fUlllCions que per raó d el s~u càr
rec li pertoqueru. 

•En poblacions de més de ro,ooo habitants, per 
acord de 1' Ajun.tament, podrà haver -hi delegacions 
especials, exercides per C:opsellers qu.e no formin 
part de Ja !Comissió de Govern. 

Art. 21.. Els CollJSellers !Regidors, al front d els 
respectius departaments, pre-ndreu les mesures que 
estimin necessàries pe_r al bon desenvolupament de 
les funcions a complir. 

Les resol·ucions dels !Regidors referents als ser
veis que regeixin, haurall< d'ésser sotmeses a la Co
missió de Govern, excepte les reglamentàries . 

Art. 22. La divisió de funcions municipals s'en
tendrà . feta per la totalitat del. territori de•l Muni
cipi. 

REVISTA .DELS SEiR VEIS SANITAIRIS 

!Dins d'aquesta . divisió, per a major eficiència 
dels serv-eis, L'Ajuntament podrà establir subd).vi
sions territorials. 

Art. 23. El càrrec de !Conseller !Regidor podrà 
ésser remunerat. En el seu cas l'Ajuntament fixarà 
la quota que estimi procedent ateses ' la importàn
cia de Ja població respectiva i la quantia dels Pres
supostos municipals, d'acord amb les normes que 
regulin les !Lleis de les Hisendes Locals . 

Art. 24. L'AlcaLde :President presidei.'>: la Comis
sió de .G<Jvern, i la seva substitució es farà de con
formitat amb l'art. 17. 

En el cas de l'últim paràgraf de l'art. 17, l'Al
calde, previ acord de la Comissió de Govern, ira
metrà al ll?resident de l'Assemblea; amb tres d i e~ 

d'anticipació, l'ordre del dia de les sessions del ple, 
i el !President haurà de convocar-les abans de les 
vint-i-quatre hores d'hav.er rebut la notificació. 

Art. 25. El ll?resident de l'Assemblea de l' Ajun
tament en ple de Barcelona, si opta per el.egir-lo, 
dirigirà i rordenarà els d ebats, i tindrà vot de quali
tat per a res-oldre els empats. \El seu mandat dura
rà dos anys i, com tots els altres. càrrecs, és reeJ.e
gible . 

En cas de produir-se 1a vacan.t ·deJ. ·President de 
1' Assemblea, s 'haurà de proveir a Ja primera sessió 
que celebri l'Ajuntament i en la forma establerta en 
l'art. 17. 

Art . 26. Quan a consequència de la confecció 
d'un nou Cens resulti canvia.da la categoria d'un. J\IIu
n.icipi, l'orgal1lització corresponent a la n-ova catego
ria començarà eu el moment de la renovació biennal 
posterior, eu la qual· seran eJ,egits aquell nombre de 
Consellers que calgui per a completar el. nombre cor
responent a la .nova categoria. 

(Conliimuwà) 

Impremta eLa Ibèrica» -C. Gisbert ¡ Nou de St. ·Francesc, 25.- Barcelona. 



lndusfrtas. 5anifarias s. A. 
(Anfidua ''t:asa DARTHANN") 

BARCELONA MADRID SEVILLA VALENCIA 

Paseo Gracia, 48 fuencarral, 55 Rioja, 18 Embajador Vich, 5 y 7 

Instalaciones completas de 

Centros d~ Desinfección 

Institutos de Higiene 

Maquinaria para lavaderos 

mecanicos 

Planchadurías 

Laboratorios químicos y 

bacteriológicos 

Instrumental quirúrgico 

Cocinas modernas a vapor - Mataderos 

Proveedores efectivos de los 

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

malalts. 

Tònic Mandri 
Reconstituent 

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

èpoques de l'any. 

Preparats per Francesc Mandri, Metge i Químic Farmacèutic 
EN EL SEU LABORATORI 

BARCELONA 
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