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Generalitats

Existcixen una scrie de Jades que clefincixen les caracteristiques geo-

grafiques i climatiques dun pats, i que repercuteixen d'una manera directa
en l'epidemiologia de la zona. Anem a revisar-les brcument a continuacio:

1. L'allilud, cs a dir, 1'al4aria sobre el nivcll dcl mar que presentcn les

diferents regions de la Terra, exerceix una gran inllucncia higicnica

actuant en la temperatura i en la pressio atmosferica dun floc;

la qual cosa determina condicions higicniqucs molt variables quail

es comparen comarqucs d'altura molt desigual o fins i tot les que

presenten un desnivcll dc 30 o 40 m.

2. La latitud, Os a dir, la distancia que existeix entre l'Equador i un

punt qualsevol de la Terra, cxerccix una inllucncia manifesta en la

temperatura de l'atmosfera, modificant per Cant el china i condi-

cionant les diferents zones geografiqucs en que la Terra qucda divi-

dida. La inllucncia de la latitud en la temperatura cs resultat de

la diversa obliquitat dels raigs solars, ja que corn riles s'aproximen

a la incidencia normal, mes gran es la quantitat de calor absorbida,

i per taut la temperatura del s61 ha d'anar descendint necessa-

riament de I'Equador als pols pel let que els raigs son calla cop

mes oblics en rclacio amb I'horitzo.

Aquest decreixement tcrmic es troba una mica compensat du-

rant I'estiu a Ics zones tempcrades i glacials perquc cis dies son

mcs llar(_,s. A una latitud mcs petita correspon una temperatura

flies alta, corn succccix en la zona torrida o els punts pruxims a

l'Equador; pero a mesura que avancem cap als pots, va decreixent

Icntament fins arribar a scr de molts graus rota zero. Aixi, clones,

coin mes gran sigui la latitud, mes ostensibles set-an cis cfectes

del Fred.

3. La longitud, o sigui, la distancia que hi ha entre el meridia d'un

pals i un punt qualsevol de la superficie dc la Terra cap a Orient o
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Occident. No tc ma.ssa importancia pcl Clue Ia a Ia hilJene general,

pcrquc, en tenir cada rcgio de la Terra un meridia, resulta que la

lonaitud varia segons quip sigui el que es pren coin a punt de

partida.

La longitud ofereix un intcres maxim quan es tracta de concixer

Ics conditions higieniques d'una localitat, perque ens informa sobre

les difercncies de Ics bores del dia i dc la nit en comparar diferents

pa'isos, dcsigualtats quc suposen una difercncia sidcral per a cada

una de ics regions en quc es divideix la superficie de la Terra.

Aixi, referint-nos al meridia de Madrid, pollen apreciar-se aques-
tcs difercncies i puntualitzar l'inllux sidcral que correspon a cadas-
cuna de les provincies d'Espanya, comparant-les les ones amb les
altres.

4. Els accidents orogrdfics que exerceixen una major importancia per
al desenvolupament de la vida son les muntanyes, ja quc influcixen
sobre la tcmperatura, la vcaetacio de ]furs vessants, el clima, la
distribucio de les aigiics, i fins i tot cls caracters organics i fisiolo-
gics dels habitants.

Les muntanyes impermcablcs i desprove'idcs de tot tipus de

vegctacio fan Clue es precipiti 1'aigua de la pluja, amb major velo-

citat com mes fort cs cl declivi, arrosscgant aixi tota classe de

materials, quc no solamcnt augmenten llur volum sing que fan

quc es destrucixi mes facilment tot el que troben a Ilur pas. Aixo

pot donar com a resultat grans inundacions o formacions de tor-

rents, segons si ics pluges son generals o locals. En canvi, si les

muntanyes estan cobertes d'abundant vegetacio, I'aigua retinguda

a cada instant i dividida mes i mes pets obstacles, arriba al fons

dc in vall amb menys velocitat; cl desguas es fa Icntainent i no hi

ha arrossegament de materials.

Si ics muntanyes son permeables, absorbeixen l'aigua quc cau

en gran quantitat, fins que el terrenv queda completament xop.

L'aigua absorbida es dividcix en dues portions, una que es ultra

de mica en mica fins que troba una capa impermeable sobre In

qual come per tornar a aparcixer a la superficie -originant d'aques-

ta mantra les fonts si no es qucda a les profunditats de 1'escorca

terrestrc-, i una altra que cs la quc dissol els materials de la Terra

i interve en la nutricio i el desenvolupament de Ics plantes.

En el nost re cas, val la pena de comentar una de les nostres
principals agrupacions muntanyoses, els Pirincus, que estan situats
al Nord de la nostra peninsula i s'estenen d'Est a Oest, des del cap
de Creus fins al de Finisterre i que poden dividir-se en dues grans
portions, denominades respectivament Pirineus gallibcrics i ocea-
nies.

La primera, denorninada ordinariamcnt serralada pirinenca o
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Pit incur, considcrada nonucs des dIcl vcssant nicridional o penin-
sular port sudividir-se cn Pirincus catalans, aragoncsas i de la zona
de Navarra i el Pais Basc. D'aquclls es despren un estrep que cons-

titucix 1'orografia de Catalunya i forma Ics scrres del Cadi, Bou-

mort, Ics Gavarrcs, .Montserrat, Puig de Montagut i Prades, confi-

gurant paisos muntanyosos amb vegetacio abundant i aigues cor-

rents que, gencralment, reuneixen bones condicions higieniqucs.

Del Pirincu aragones ncixcn les scrres de Sobrarb, Guara i la Penva,

muntanyes granitiques d'aigUcs abundants i climas frcds. De la zona

basco-navarra cs dcsprenen Ics do Higa do Monreal i San Adrian,

que son riques de vegetacio i tcnen abundants aigues minerals,

amb bones condicions higieniqucs, en general. En aqucsta serra-

lada dcstaqucn el pic de la Maladcta, cl Cilindre i el Mont Pcrdut.

La segona serralada cs la Celtiberica, els primers estreps de

la qual arrenquen dc Reinosa (Santander), i se'stcnen dcspres do

Nord a Sud per tota la Peninsula constituint-ne I'orografia, i for-

mant part especialment de les muntanyes de les dues Castelles,

Arago i Catalunva, i totes les del Pais Valencia i de Murcia.

Quan a la superficie no hi ha protuberancies de cap classe,

parlem de terrenvs plans o planuries, que poden ser baixes si son
proximes a l'alcada del nivell del mar, o altcs quart se situen a una

major elevacio: es precisament de la relacio que tenen amb cl nivell

del mar que depen la salubritat, ja que aixo inlluira en la natu-

ralesa dell tcrrenys, en la falta de pendents que no permeten l'es-

tancament de lcs aigues, en ]a facilitat del desguas, etc.

Les valls o els espais de terra, generalment plans, situats entre
dues muntanyes i de baixa elevacio, tenen interes higienic precisa-

ment per 1'extensi6 que presenten.

Les que son profundes i estrctes son d'una insalubritat mani-

festa, perque es com que no hi pot circular faire amb facilitat i s'hi

reconcentra 1'aigua al tons, resultcn d'una humitat persistent i d'aire

insa, per la gran quantitat d'emanacions organiques que aqucst

contr. Son, d'altra Banda, terrenys ombrfvols, amb poca llum i do

poca durada, perque son cstrets i profunds de forma que nomes

hi arriben els raigs solars porques bores al dia. En resulta aixi una

nutricio pobra i, per tant, constitueixen un punt de partida de

malalties.

En canvi, les walls superficials i amples, convenientment des-

guassades, permetcn la circulacio Iliure de faire, son ben illumina-

des i ofereixen, per norma general, abundants aigfies corrents i rica

veeetacio.

Un altre fenomen que cal tenir en compte es la intluencia higie-

rica de les condicions del sol, caracteritzades per ensulsiades i
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alcaments capa4os do transformar la topografia d'un poble o d'una

comarca determinada.

En ]a nostra peninsula es registrcn tambe algunes ensulsiades,

com la que va haver-hi a 2 km. d'Alhama i la que va produir-se a

Catalunya a la vora de] Pont de Bar, en el camf de la Seu d'Urgcll

a Puigccrda, que va procluir sorprenents transformacions en el sol

d'aqucsta comarca.

5. La inllucncia higicnica de ]es condicions 1lidrografiques dels ter-

renvs, es tambe notable.

La capa superficial de l'escorca terrestre, formada pel sol i el

subsol, pot trobar-se amb aigua disponible o, contrariament a aixo,

amb poca quantitat d'aigua, formant en aquest cis cis terrenys que

dcnominem secs. Quan la posseeixen en abundancia, parlem de

terrcnvs humits, embassats o amb diposit d'aigua. La quantitat

d'ai"ua que caracteritza els terrenys humits es molt variable. Per

a estudiar-los s'ha dividit en:

AigLies tranquilles, quc son les que romanen estacionades, en

major o menor quantitat, constituint els llacs, llacunes, pantans,

estanys, basses, etc.

Els llacs son diposits d'aigua rodejats de terra que no tenon

comunicacio directa amb cl mar.

Les llacunes son llacs dc poca extensio.

El panty es una llacuna de fons poc net, les aigues del qual for-

men una bassi enllotada o fangosa.

Les albuferes son Ilacunes formades per aigua de mar en plat-

ges tranquillcs, amb la goal estableixen comunicacio mitjangant un

canal dc desguas.

Les basses son receptacles artificials constructs amb la fi do

recollir i conservar aigua.

Els tolls son diposits d'aigua que es formen en les desigual-

tats del terrenv.

Entre cis pantans cal distingir els superficials i els subterranis.
Aquells son a for de terra i en contacte amb faire atmosferic, per
la qual cosa llur insalubritat es mayor, i els subterranis estan si-
tuats sobre la capa impermeable i constitueixen diposits d'aigua
mes a menys grans: estan limitats en Ilur extensio per la capa
de terra que els cobreix.

La temperatura del dia, de l'estacio i del pats, exerceix un influx

poderos en la produccio i en 1'activitat patogena de la malaria, ja
que la intensitat d'aquesta esta en relacio directa amb la calor. En

Ics estacions calides i en els pacsos de la zona torrida, la malaria

es major com mes elevada es la temperatura, sobretot si els pan-

tans, per causa de la gran evaporacio, contenen poca aigua, amb
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la dUhl Lush CS niillurcn CnLhrh InCS ICI, ion', perquc CIS dclri-

tus organics entrin en putrefaccio i es formi 1'agent paludic, que

adquireix un accio mes morbifica enmig d'aquestes circurnstancies.

Per aixo la majoria de Ies epidcmies i epizootics cs presenten

a la primavera i a la tardor, i son dun abast mes ample i de nmcs

gravetat en els pa'isos calids.

Si cl terrenv cs baix i cl sol poros i permeable a la hurnitat,

amb abundancia de substancies organiques i poca renovacio de

faire per causa de les muntanves que 1'envolten, cl perill del focus

paludic cs digne dc tenir-se en compte.

A mcs, en lcs costes marftimes, en cis flocs en que, per causa

del flux i el reflex, es harrcgen les aigiies dolces amb Ics del mar,

es formen maresmcs que contribueixen poderosament a acrcixer cl

paludisme. Tambc cal comptar amb un altre factor important en

cl desenvolupament i la propagacio de la malaria: el vent. Aquest

cs capac de traslladar I'agent paludic a regions molt distants, i

aixo es particulaiment grew a ICS ciutats per culpa de ]a massi-

ficacio.

Les aigiies corrents son les que, circulant en part sobre la

superffcie terrestre, van a unir-se amb d'altres per a acabar en

aigiies tranquil•les, o les que van a desembocar a] mar. Poden scr

corrents naturals corn cis rius, rieres i torrents naturals, o arti-

ficials.

El riu es una porcio d'aigua clue corre a partir d'un punt cons-

tantment sobrc la terra fins que va a parar a un altrc riu, a un llac

o al mar. Les rieres son ens petits corrents perennes de poc cabal,

i el torrent as un efecte dels grans xafecs o dcl dcsglacament de

les news i cls gels. Tenen importancia higienica de cara a] rise

d'infeccio, no solament per la facilitat amb que s'cnterboleixen i

canvien de temperatura, sing principalment per la gran quantitat

de materics organiques, i per l'infinit nombre de germens patogens

dc Iota classe que transporten, sense comptar amb cis productes

toxics que acostumen a ser llancats als rius i ricres cn passar per

Ies comarques habitades. No tots cis rius presenten el mateix grau

d'impureses, is que ens tenen aigiies potables per in proximitat

de 1111r origen o per in naturalesa i salubritat dels paratges que

recorren; uns altres, en canvi, per in quantitat d'cscombraries que

agafcn quan passen per les poblacions, o perque han recorregut

comarques infcctades, resulten altament perillosos per a la salut

publica. Cal distingir en la peninsula Iberica les regions segiicnts:

a) Regio hidrografica del Cantabric. Als Pirineus occidentals

existeixen alguns rius do gran cabal i de curs lent que solen originar

molts caps dc riu exempts, fills a un cert punt, de in inlluencia pa-

ludica, ja quc falta l'elevada temperatura do les regions oricntals
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i rncridionals de la Peninsula , no cssent possible aixi cl desenvolupa-

ment do la malaria en iLauais proportions.

h) Regio hidro,1rafica dci Mediterrani . Son rius cabalosos
quc regucn extenses hortes de la part mcs oriental de la Peninsula,
i que generalment sun protagonistes do grans desbordaments, quc
inunden els tcrrcnvs comarcans , on dipositen les immundicies. Son
mcs pcrillosos quc CIS dcI primer grup.

cj Rc(_6o hidrogatica de 1'AtIantic , amb rius llargs i cabalosos,

coin Os aar cl Ducru , cl Tajo, el Guadiana i cl Guadalquivir.

6. Inlluencia dels litorals. Les cornarqucs quc son banvades per les

aigbes del mar, o quc s'hi troben pruximes , reuneixen conditions

higieniqucs especialissimes i que doncn un caracter determinat a

les poblacions maritinics o del litoral.

Si a les costes del Mediterrani existeixen alguns punts en que

hi ha una variabilitat extrerna en els factors que constitueixen el

china, en el litoral de l'occa han de ser necessariament majors les

accions d'aquest regirn violent i variable que caracteritza aquests

climes , ja que en ells Os molt coma que el cel estigui carregat de

boires i quc lcs pluges siguin molt frequents , cis vents forts i el

sot debit , cosy per quc en aquests paIsos son frequents les reac-

cions infeccioses , coin afeccions reumatiques , i les malalties de

l'aparcll respiratori, espccialment la tuberculosi , que en aqucstes

circumstancics adquireix cl seu maxim de gravetat . Si a tot aixo

sumem Cl let quc Ics cornarqucs situades a la vora del mar estan

exposades a Ics infections que poden provenir de les aigues mari-

nes, i a les malalties contagioses quc solen presentar- se per causa

de Ics relations maritimcs que estableixen amb d 'altres paisos -que

podcn scr responsables dc l'extensio dels agents d'infeccio i do

contagi-, s'evidenciara encaar millor la insalubritat que presen-

tee alguns poblcs dcl litoral.

Repercussic de 1'estructura geografica en

1'epidemiologia infecciosa

Efectuant -a titol d'cxemple- una ressenya historica a traves de
Catalunya , Pais Valencia i Ics Illes Balcars, i analitzant les diferents condi-
cions geografiqucs en rclacio amb ] a sindrome infecciosa , citarem per ordre

ordre cronologic diverses patologies que, en relacio amb la infeccio, van
tenir lloc:

A) Palurlisnze.
Citem una epidcmia dc tercancs que va haver-hi als camps d'Urgcll,

des del setembre dc 1783 fins at juny de 1785. El doctor Gaspar Balagucr

ens descriu quc pct setembre de 1783 van comenear les pluges als camps
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d'Urgcll, quc van durar tot l'hivcrn i la primavcra, per la qual cosa van
podrir-se cis grans do les graminics.

Indica que <el pa era molt dolent en totes Ics seves circumstancies, i
que a ]a vila d'Agramunt el poblc utiiltzava Ics triadures de les cols per
a mcnjar-se-les crucs, o menjava pa a base de sego unicament». Finalment
ens diu quc '<van vcurc una altra gent que afegien a una mica de mal blat
closques d'ametlles perque tot junt, molt, fes el pa mes abundant),.

A mit,jan 1784 la pluja va calmar-se, pero va tornar a ploure per l'oc-
tubre i durant tot l'hivern i part de la primavcra segi.icnts; els camps sem-
blaven Ilacs i estanys d'aigua at mes do maig i de juny. La calor quc feia va
corrompre les aigdes estancades i s'hi feien insectes que infestaven l'am-
bicnt: aquests foren la causa de 1'epidemia de tercanes.

Als camps d'Urgell, situats a 1'Oest del Principat, si hi dominen vents
forts i frees, pot esperar-se quc no arribi a « infeccionar-se l'ambient, pero
si domincn la calor i la humitat, cal deturar la putrefaccio».

El doctor J. B. Peset, en la seva Topografia inedica de Valencia, escrita

1'any 1878, ens diu quips son els sofriments de Valencia i ens cita la gran

incidencia del paludisme, indicativa scgons ell dc la quantitat de detritus

on s'inclouen les despulles de peixets, mosques, mosquits i infusoris.

Explica tambe que l'aigua estava en continua evaporacio, i que la

calor existent ajudava cis fenomens d'incubacio, fermentacio i putrefac-

cio, afegint-se a les caracteristiques especials de la terra, de 1'aigua i de

la temperatura.

La Coinissio Mixta executiva per a la lluita antipaludica at Baix Llo-

bregat es va rcunir i va descriure la seva actuacio des del desembre de

1921 fins at novembre de 1922, indicant que:

Tot el delta del Llobregat presenta condicions d'ambient paludic,

que les tasqucs realitzades per a la intensificacio dels cultius han gnat

rcduint amb cis anys a una estreta faixa dc mig quilometre a ]a vora del

mar.

»L'ultima epidemia dc paludisme registrada ho fou els anys 1886-1890,

coincidint amb unes plantacions d'arros a la banda esquerra del Llobregat,

quc dcspres d'algunes alteracions d'ordre public foren suprimides, ja que

en el Prat les terres destinades a conreu do l'arros no cren ordinariament

inundades . Eren terres baixes, salabroses, maresmes, seques tot I'cstiu

pero inundades molt parcialment durant l'hivern.

Eren terres inadequades per a le'stat larvari dell anofels. En aques-

tes terres el conreu de 1'arr6s ha estat motiu d'un augment de la quantitat

d'anofels en els Hoes mes proxims als nuclis humans, i aixo ha determinat

I'esclat epidemic.
Despres de prendre mesures higieniques, la crcixent intensitat de

l'epidemia va aturar-se. Aixi, cl nombre de malalts era de 450 l'any 1921 i

de 111 cl 1922.

»A Barcelona hi havia 31 malalts, especialment localitzats a la carre-
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tera clef Cementiri Nou, Can Tunis i Riera de Magdria. Hi ha influIt la
neteja de pluvials quc ha realitzat la Companyia del Canal de la Infanta
Carlota.

»A Viladecans hi existiren pluvials obturades on cls pagesos contrui-
ren passos, i es feren diversos pous per a facilitar la circulacio de les aigi.ies
cap al Rcmolar (es cl focus d'anofelisrnc mes important).

»A Castclldefels tot es completarnent diferent de la resta del Pla, ja
quc cl sistema de dunes i maresmes, tan abundants, representen un perill
molt petit, que no cal tenir en compte, en no coincidir llurs periodes
d'inundacio amb 1'epoca d'activitat dcls anofels.

Son molt rues perilloses totes les excavacions practicades pels agri-
cultors, amb l'objecte d'obtenir terra per a elevar el nivell de les terres
contingudes i dcixar-les en condicions de conreu.

r,s necessari aixecar el nivell del terreny, ja que les excavacions
produ'ides per ]a ma de ]'home afavoririen el dcsenvolupament de
1'anofcls.

»Aixi, a Viladecans es calcula quc s'haurien de transporter 172.284 m.3
de sorra a una distancia mitjana de 870 m. A Gava 86.582 m.^' a ]a dis-
tancia de 1.700 m., i a Castelldefels 140.600 m.' a la distancia de 1.300 m.»

B) Colera.
De 1'epidcmia de cdlera ocorreguda ]'octubre de 1885 al manicomi

de Sant Boi del Llobregat, el doctor Josep Balaguer i Oromi ens explica
]'especial situacio del Centre Assistencial i ]a seva topografia geografica.

El manicomi de Sant Boi del Llobregat esta situat a la falda d'un dels
estreps de la serralada que recorre tot el litoral de la provincia. Sobre el
seu nucli de terreny siluria i de masses de granit hi ha assentades forma-
cions terciaries i quaternaries d'alduvio, el caracter sedimentari de les
quals contrasta amb el plutonic d'aquell terreny primitiu.

Les argiles i calcaries, tan abundants en els sediments esmentats, de-
terminen les males condicions del terrenv, que ni es completament im-
permeable com els que estan formats per alguna roca Jura, ni es prou
poros per a absorbir els liquids i lcs substancies organiques que aquests
arrossegucn; els retenen pet-6 no els filtren, afavorint d'aquesta manera
cis fenumens de descomposicio.

Aqucst defecte, ara incorregiblc, va haver de ser tingut en compte en
buscar un empiacament per al manicomi, juntament tambe amb el de la
poca al4ada quc tenia sobre el nivell del mar i el de la humitat deguda al
Llobregat i a] seu canal de ]a dreta que banya la facana de I'Asil i als
molts pantans que fan del pla per on passa ]'esmentat riu una regio en la
qual el paludisme es endemic.

Remuntant el riu, pero, a mesura que anem acostant-nos a la muntanya,
el terreny es cada cop rues accidentat i va adquirint millors condicions de
salubritat, encara que aqucstes condicions no son del tot acceptables fins
despres d'haver traspassat els estreps de la serralada.
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La primera invasio del culera va comen4ar el dia 26 do setembre

de 1885. La mortalitat anual quc aconseguia l'epidemia es va veure incre-
mentada, a mes, pct fet que els dements estaven mes predisposats al culera
que els individus dotats de rao.

El doctor Claudi Passerat de ]a Chapelle, en Ics sever Reflexioynes

geiierales de Meirorca, indica la gran Irequencia del culera, i trobava l'ex-

plicacio d'aixu en l'cxistcncia do gran quantitat d'aigucs estancadcs, pan-

tans, etc., entre les quals cita <des aigi.ics de Vats i do Balaruc». Tambe asse-

nyala l'elevada fregiicncia de la tisi, quc s'explica per dl'escalfor i la se-

qucdat que I'aire salat tenia>>. Incloia tambe cis cases do nefritis, cis quals

considera deguts a « Ia presencia de les aigues dels pous».

El doctor Rafael Hernandez assenyala coin a aigues pures i saludables

les aigues de da font de Sant Joan, les del pla de Baixena, Consigna i cala

Piguera».

El doctor Murillo explica coin a la vila del Vendrell, capital del Baix

Penedcs, a ]a provincia de Tarragona, « inesperadament, sense previs indi-

cis ni sospites, aparegue cl 31 d'agost do 1911, fatidicament, una cpicdcmia

de culera de la qual emmalaltiren unes 70 persones, nombre que augmenta

durant el dia i en dies successius, fins a assolir un total de 600. Aixo, en

una pobdacio d'un tens de 4.700 habitants.

L'aigua potable del Vendrell procedia dells torrents de Tomavi i AI-

borna, distants 4 o 5 quidometres de la pohlacio. Corn clue l'aigua s'csco-

lava des de la deu per dipositar-se circulant at descobert en una extensio

de 400 o 500 m., es natural que els habitants de les masoveries i cases

properes utilitzessin aquell torrent per a rentar roba bruta, cncara que fos

infringint les dispositions d'aquell Ajuntament i burlant-se del guardia

quc vigilava aquell bell paratge poc fregiicntat. Succei, doncs, que el dia

abans del funest 31 d'agost, una dona ana a rentar a l'aigua del Tomavi

les robes interiors d'un malalt diarreic, el qual, segons cs va esbrinar mes

tard, havia tingut contacte clandesti amb la tripulacio d'un berganti italic

provincnt d'un port infestat do culera.

C) Altres infections.

Bonfili Garriga i Puig, el 1907, ens descriu corn cra Sant Cugat, i ens

diu que <<esta situat a 1'extremitat inferior dc la comarca del Valles,

voltat d'altes muntanyes que constitucixen una scrralada quc es dirigeix

cap at Tibidabo (lloc mes alt sobre el nivell del mar: 460 m.), i amagat

dcls vents del N.E. -tot i quc es obert als vents del Sud-. E.s cl Hoc

adicnt per a la construccio de sanatoris per a tuberculosos, corn el « Sana-

tori del Tibidabo>>; nomes hi existeix una riera, que es 1'aigua que pro-

cedeix del riu Ripollet, alluent del Bes6s. La gran abundancia d'aigua fa

pensar en 1'existcncia de cabals subterranis. L'aigua del you es utilitzada

per la gent, que no en disposa d'altra>>.

Entre les malalties infeccioses, Garriga distingeix:
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auruulpini: Durant cl mes dc dcsembre en Toren descrites 45 inva-
sions, amb 3 morts.

Verola: Des del mes d'abril fins al juliol de 1907 hi va haver 8 casos,
dels quals en va morir un.

Ti/us. Sc n'han descrit molt pocs casos.
Difteria: L'any 1898 en va morir un malalt. Aixo va ser abans que arri-

bcs el Serum de Roux; quan va comencar a utilitzarse, n'aparegueren 2 o 3
casos nmcs que es van guarir amb 1'aplicaci6 d'aquest serum.

Tuberculosi: No se'n va presentar cap cas.
Cervcllera i Castro ens descriuen medicament i geografica el poble de

Burjassot, en la seva obra Topografia medica de Burjassot. Ens diuen

que Burjassot esta situat at N.O. de la ciutat de Valencia, a 4 quilometres

dc distancia. La gent viu en <<coves», font de « grips», i es costum que be-

guin « aigiies dels pous» i que <<per aixo a 1'estiu la gent pateix, tifoide, para-

tifoide i co]ibacillosi». Assenyalen com a endemic el xarampio, conegut

sota cl nom de « pallola», indicant que ono dona hoc a complicacions si

no es que es compliqui amb broncopneumonies».

La verola, in varicel1a i 1'escarlatina son poc frequents, igual que l'eri-
sipela, lcs « galteres» i la tos ferina.

La difteria, diu, <<des que s'empra el serum de Roux es tambe molt

menys amoinadora».
Cita coin a frequent ]a febre tifoide, de la qual I'any 1919 hi hague

20 casos, deguts a 1'existencia de pous i al caracter endemic que to a la

ciutat, ja que estadisticament es responsable de la produccio del 2,09 %

do ]a xifra dc mortalitat total.
L'any 1920 en descriu 30 casos, i el 1921, 14 casos.

La febre de Malta fou poc important.

Quant at paludisme, l'any 1919 n'existiren forca casos, degut al <cultiu

que abusivament es va fer prop de Valencia».

El colera es va deixar sentir l'any 1888, pero despres ja no en van tenir

cap cas.

Rcspecte a la grip, des de la tardor fins a 1'hivern la xifra fou de
1'128 4b. L'any 1918, durant el mes de maig, van cxistir for4a casos de grip
benigna i que era denominada per la gent amb sentit de 1'humor «cuca-

racha». No obstant aixo, durant el mes de setembre presenta una recru-
descencia i per l'octubre fou la causa d'un gran nombre de dcfuncions

(36 morts). Els casos de tuberculosi no poden considerar-se corn a oriiinds

d'acf, ens diu Cervcllera.

Nolnes van poder quantificar-se 3 casos de tetanus.

Dins Cl grup de les malalties parasitaries subralla 1'helmintiasi.

D) Salmoncllosi.

El doctor Gallart Mones fa un estudi critic de la vacunacio antitifica

a la ciutat de Barcelona, i indiea que la disminucio de la tifoide a Bar-
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celuna cs un let evident, suposant tambe responsable d'aixu in millura

aconseguida en el sistema de la captacio d'aigiies , ja que diu : (( En aquests

darrers anvs s ' ha acabat la installacio d'aigua de Montcada, posant-la en

inimillorables condicions de conduccio moderna i de pressio; per altra

panda, cada dia disminucix el nombre de cases sense aigua ». Cita una rela-

ciu do Ics defuncions per febre tifoide des del 1912 fins al 1921:

1912 372

1913 404

1914 2.211

1915 575

1916 462

1917 593

1918 545

1919 313

1920 282

1921 272

Estadistica de la mortalitat de la verola:

1880 36

1881 1

1882 0

1883 14

1884 7

1885 0

Amb motiu de 1'epidemia de febre tifoide a la Vall d'Aran, Francesc

Fontanals indica que Viella agafa I'aigua del corrent del riu Negre, i a

1'estudi que en fa considers que es higienic per tal corn neix a ]a part ii-16s

alta dc I'abrupte port dc Viella, que scpara ]'Aran de In cornarca ribagor-

cana i d'Espanya, i que durant els mesos de I'hivern resta tancat amb Ics

sever near continues. El riu rep aquell nom perque ]'aigua destaca del

blanc mare nevat.

Tan sols quan arriba a Viella i entra a la ciutat sembla que pot

iniciar-se la contaminacio, ja que hi mou quatre fabriques: una d'electri-

citat, dues de serrar fusta i una altra de cardar i filar liana. La fabrica

d'electricitat no pot alterar gens les condicions de ]'aigua, pero Ics dc

serrar si, perque una gran quantitat de serradures van al hit del riu. I la

mateixa coca passa amb Ics particules de la liana de la fabrica que mani-

pula aquest producte. Corn que la presa de les aigiies es fa a pocs metres

d'aquestes instal•lacions, els diposits cs carreguen de substancies organi-

qucs que poden contenir germens de verola, glossopecla i altres epizootics

-les procedents de ]a ]lana-. Aixo pot produir alteracions, per tant, en is
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^alut do Icy per5unr^ i del hc^tial clue fan tip gua cn aquc1, tC', cun-

dieions.

Corn quc ]a rarnaderia Os el principal element de vida per a Viella,

molt de bcstiar esta tancat en els hoes que anomenen «bordes», que son

estables situats a la mateixa habitacio dels amos o al costat, durant els

inacabables mesos d'hivcrn en quc les ncus cobrcixen les muntanyes. Aquest

acorralament tan llarg origina una enorme quantitat de ferns, i aquests

ferns es fan servir per adobar els extensissims prats que cobreixen tota la

part baixa de la Vall d'Aran, amb l'herba dels quals s'alimentaran du-

rant 1'hivcrn.

A Viella, a mds a mds, no hi ha clavegueres que puguin recollir els

productes de ]'excreta. Per aixo, si tenim en compte que nomds hi ha al-

guns pons negres (aixo que so] anomenar-se fosses fixes) i que, per tant,

s'hi barregen sovint dejeccions hurnanes i animals -que desprds es faran

servir corn a adobs-, comprendrem quc passa, i trobarem l.'explicacio

de la causa quc infecta un riu tan naturalment valuos, en principi, des

del punt de vista higicnic.

La ribera do Viclia, per on passa el riu Negre, es emplagada a la pailt

mds alta i accidcntada dels Pirineus, fins al punt que la muntanya que

forma el port de Viclla s'uneix desscguida a la Maladeta, que es alla a la

vora. Per aquesta rao es producix l'arrossegament dell elements diposi-

tats als vessants de Ics muntanyes cap a les parts mds baixes. I son aques-

tes faldes de muntanyes les quc estan cobertes de prats adobats amb ferns

recollits durant tot I'hivcrn a les corts dell animals i que estan situats

a una algada que algunes vegades sembla increible, intercalats a la regio

dcls boscos.

(Pei que fa a la resistcncia del bacil d'Eberth, cal tenir en compte

els resultats dels experiments de Pruddens. Aquest, en cultius de bacils

de In tiloide cxposats al gel, desprds d'una congelacio de 103 dies encara

va trobar-hi 7.348 bacils d'Eberth per cm.' Aixo demostra que, cncara que

els ferns restin molt de temps coberts de ncu, no s'anul•la de cap manera

1'acci6 infecciosa dels gcrmens patogens que pugui haver-hi.)

A la ribera de Viclla, a un quilometre aigua amunt de la vila i al peu

de la muntanya dc Ribalta, neix una bella deu dita la font de la Palanca,

que ds pcrenne i hi raja molta aigua. La massa de producte liquid que vessa

a l'exterior ds capag de satisfer les necessitats d'una ciutat amb el doble

do la poblacio i el bestiar de Viclla. L'aigua d'aquesta deu sempre es Clara

i no ha sofert mai cap alteracio de quantitat i de naturalesa.

La muntanya de Ribalta, a ]a base de la qual neix la font de la Pa-

lanca, Cs altissima i coronada de neu. f'.s molt abrupta i la formen roques

de pissarra, quc fan quc la muntanya sigui molt absorbent a causa de

tants intersticis coin hi ha entre les pedres. Aqui queden les neus retin-

gudes, i i'aigua do In pluja, in qual cosy detcrmina una pcnetracio abundo-

sa en un terreny verge, inaccesible per a ]'home i el bcstiar. D'aquesta
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E) Infeccions infantils.

Existeix un estudi sobre la demografia infantil a Catalunya en quc
s'analitzen les causes de la mortalitat infantil, que es considera inclosa en
una fase de mortalitat infantil moderada. S'ha comprovat que predominen
com a causes de mort, en els paisos amb aquest index, ics malaltics que
s'agrupen en els perills congcnit i infeccios, especialment les del primer
grup en edats inferiors al mes i ics del segon en edats que van d'un mes a
onze mesos (periode postnconatal). Sembla quc el xarampio prcdomina a
Lleida i a Girona, i aixo potser es deu a una utilitzacio menor de ]a vacuna
antixarampionosa en aquestes ciutats, comparades amb Barcelona i Tar-
ragona.

F) Infeccions tropicals.

En un article sobre dermatosis tropicals publicat per James Marshall
a ,The Practitioner», aquest autor explica, referint-se a la indiscutible
facilitat actual per a desplacar-se gracies als avancos tecnics, quc «abans
de la segona gucrra mundial pocs metges que no exercissin en climes
calids es preocupaven de les malalties tropicals i de les dermatosis; ara,
en canvi, cal que s'hi interessin, perque viatjants, immigrants o visitants
procedents dels tropics poden importar malalties que ban desaparegut
o que poqucs vegadcs havien estat observades, abans, a Europa o a Ame-
rica del Nord. Aixo vol dir que el factor tecnic s'ha sumat a 1'especifica-
ment geografic, potenciant encara mes la seva importancia indiscutible.
Marshall diu que el turista que intenti visitar els tropics s'hauria d'asse-
gurar quc estigues vacunat contra la verola, la febre groga, la tifoide, la
paratifoide i el colera. Hauria de prendre un antipaludic preventivament
i una locio protectora de la Hum solar de base alcoholica.

D'altra banda, el fet de mullar-se o banyar-se els peus en rius, rieres
i aigiies estancades, significa un risc per a l'individu, ja que pot contraure
I'esquistosomiasi.

A mes, alguns insectes -deixant a part les molesties quc poden pro-
vocar Ilurs picades- son portadors de malalties, corn es el cas de les
mosques Phlebotomus, que propaguen lcs leishmaniosis cutanies, i de
les mosques Simulium, que son cls vectors de l'oncocercosi.

Tota aquesta variada patologia es endemica d'aquests paisos, coin ho
son tambe el xancre tou i el limfogranuloma veneri, malalties vencries
que son molt mes frequents en els tropics quc en climes menys calorosos.

G) Infeccions respiratories.

Al IX Congres Nacional de Patologia Respiratoria (SEPAR), organitzat
a Sevilla del 21 al 24 del mes d'abril de 1976, i en la ponencia sobre epide-
miologia dins la Patologia Respiratoria, va presentar-se una analisi de la
morbilitat de la tuberculosi pulmonar, i es va veure que les provincies en
quc aquesta aconsegueix un index mes elevat eren les d'Oviedo i Navarra,
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en cl pcriodc compres cntrc 1970 i 1974. Pcl que la a la 11101 talitat per

aquesta malaltia , en cl pcriodc entre 1970 i 1973 va resultar que ]a mes

alta era a Galicia i a] nord d'Asturics , i tambc a Andalusia Occidental. Els

nivells de morbilitat i mortalitat de la tuberculosi a Catalunva son menors.

Tambe va efectuar - se un estudi sobre la mortalitat per pneumonies, la

qual cosa va mostrar que era predominant a Galicia oriental , Murcia i la

vall de l'Ebre, i que tenia una incidencia minima a Lleo i Castella la Vella,

llevat de Santander i Logronvo.

En una estadfstica amablement oferta pc i Departament dels Pirinetts

Orientals, observem la incidencia de la tuberculosi a la Catalunva-Nord:

1972 1973 1974 1975 1-I V-76

Brucel•losi 7 6 11 5 3
Difteria 0 0 0 0 0
Meningitis C.E. 6 8 8 9 4
Poliomiclitis 0 1 0 0 0
Tetanus 1 1 0 0 0
Tuberculosi 125 122 128 193 16

Tifoidca 14 12 16 14 0

Colera 0 0 0 0 0

Resum

La inlluencia de la fcoL^rafia en la sindrome infccciosa rcsta ben demos-

trada, doncs, per tal corn cls aspectes que modclen l'especial condicio

geografica de cada terremv determinen una patologia concreta que coinci-

dcix amb la d'un mare dc topografia semblant. Es aixi que apareixen les

diverses infeccions que caracteritzen un territori determinat.

La conclusio que podem inferir d'aixo, doncs, cs que cal coneixer amb

una absoluta seguretat l'epidemiologia de les malalties infeccioses, basant-

nos en cl coneixement corrcctc do quina distribucio geografica tcnen, per a

aconseguir d'aquesta mancra I'eradicacio total de llur patologia.

L'cstudi corresponent haura d'anar acompanyat d'una valoracio esta-

distica comparativa. Aixo sera una ajuda efica4 per a un estudi mes apro-

fundit de la qi estio, alhora que ens donara una visio global del present

medic i constituira Cl fonament sobre el qual podrem investigar el futur,

tasca clue no hem d'oblidar mai Si volem que la medicina avanci per tal do

contribuir a millorar Ia nostra convivencia.
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