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Humbert Torres i Barbera (1879-1955), metge, alcalde i ciu-

tada exemplar de Lleida, va ser en el periode a que ens referim
Paer de l'Ajuntament de Ia nostra ciutat i des d'aquest carrec va

portar terme una important tasca sanitaria, adregada molt especial-
ment al camp de la Salut Publica; presenta, aixi mateix, projectes
molt interessants per a la vida sanitaria de la ciutat de Lleida, al-
hora que va ser introductor de criteris i aspectes cientifics en el
seu treball d'administrador que avui son encara dignes de record.
Rs seguint aquest esquema que hem preparat el nostre treball, que
tot seguit desenvolupem:

INTRODUCCIO

La tasca sanitaria d'Humbert Torres i molt especialment la seva lluita per la
millora de les condicions higieniques de vida dels seus conciutadans te, a hores d'ara,
una especial importancia si tenim en compte les condicions de comencament
de segle. Ell mateix, en una de les Sessions a la Pacria, constata que "la tradicib
del nostre poble, ja de per si poc higienica, fa dificil arribar a una transformacio
com caldria de I'estat sanitari de la Ciutat", es a dir, es ben conscient de la pro-
blematica existent, encara mes ja que com a President de la Comissio de Gover-
nacio de la Paeria (que incloIa, entre altres, les materies referents a Beneficcncia,
Policia Sanitaria, Establiments perillosos i insalubres, Cementiris, Neteja Publica,
Allotjament, Balnearis i Safareigs) i Vocal de la Junta Provincial de Sanitat, co-
neixia perfectament tots els entrebancs. per aix6 que amb la perspectiva de-
guda la seva tasca ens sembla tan important.

1. ACTUACI6 EN MATERIA DE SALUT P(JBLICA

La seva tasca en aquest camp, simplement enumerada, ens donara criteris
de valoraci6 suficients:

a) Proposta adrecada al Ple de la Paeria tot afirmant la necessitat de re-
dactar un Reglament del Cementiri.

b) Dictamen de la Comissio de Governacio (que presidia) en el qual es
proposa quo quedi prohibida 1'existencia dins de la poblacio de corrals de bestiar
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ovi o porqui, quan els caps d'aquestes especies es destinin at trafic o comers

(1906).

c) Pregunta del Sr. Torres sobre si s'han estudiat ja les obres que s'han

de practicar per a evitar els tolls de materies insalubres at curs del riu (1906).

d) Resolucio de la Comissio de Governacio per tat que el Farmaceutic mu-
nicipal compri els reactius i aparells necessaris per a realitzar analisis de vins

(1906).

e) Dictamen sobre supressio de sellers amb obertura a ]a via publica (1906).

f) Proposta per tat que es desinfectin les dependencies municipals (1907).

g) Proposta per a realitzar desinfeccions i neteges acurades de la Ciutat,

^arran de les inundacions de 1907.

h) Proposta sobre prohibicio de venda de earns en mal estat a l'Escorxa-

dor, contra el costum habitual (1907).

i) Proposta sobre la dotacio d'aigua a la Casa de la Misericordia (1908).

j) Proposta de "Bases per a 1'organitzaci6 del servei de desinfeccions", di-

vidides en 4 apartats: I. 1Desinfeccions en cas de malaltia; II. Desinfeccions pe-

riodiques; 111. Personal; IV. Material, desinfeccions que van ser d'una gran im-

portancia per a la millora sanitaria de la ciutat (1908).

k) Proposta d'inspeccio periodica de les Escoles Municipals per a la revi-

sio sanitaria dels nens (1909).

1) Proposta de mesures a prendre per tat d'evitar una possible invasio co-

lerica, entre les quals s'acorda 1'adquisici6 d'una barraca de fusta per .a desinfec-

cions.

2. PROJECTES D'UNA GRAN IMPORTANCIA

Dins d'aquest apartat hem volgut assenyalar les propostes que per la seva

importancia per at desenvolupament sanitari de la ciutat hem cregut mes deci-

sives:

a) Proposicio de la Comissio de Governacio per la qual es fa avinent que

l'Hospital municipal, denominat de Santa Maria, no reuneix ja, per a la seva fina-

litat peculiar, cap d,e les condicions higieniques i tecniques mes basiques, i es

proposa com a mesura d'extrema necessitat la construccio d'un nou Hospital en

condicions acceptables, i on s'assenyalen les condicions tecniques i economiques

de l'operacio (1906).

b) Proposta reprenent la definitiva construccio d'un Laboratori Municipal

i la desinfeccio d'establiments i edificis, per a la qual es lliura personalment u

dirigir la brigada encarregada d'aquestes tasques, en l'ocasio de l'adopcio de me-

sures per a prevenir la invasio de c6lera (1908).

c) Projecte de la portada d'aigues potables a Lleida, que presenta com a

Mocio, i actuacions derivades de la Comissio (de la qual es membre), creada a la

Paeria sobre el problema del proveiment d'aigua (1909).
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3. ASPECTES CIENTIFICS

Encara que tots els projectes i propostes anteriors tenen un marcat accent

cientific, incloern dins d'aquest apartat aquelles aportacions que des d'un punt de
vista estrictament tecnic ens han semblat de mes importancia.

a) Pregunta dirigida a l'Alcaldia interessant-se per la introduccio del Serum
Pasteur a Lleida, corn a metode de lluita antirabica.

b) Escrit seu on s'acompanyen uns estudis grafics de la mortalitat a Lleida
durant el quinquenni 1900-1905. Ell mateix fa a continuacio alguna explicacio
sobre la importancia que per a la salut publica tenen aquests estudis, ja que se'n
poden treure ensenyances profitoses, indica la urgencia que hom sent de preocu-
par-se de la mortalitat infantil i assenyala ]a necessitat de consignar alguna quan-
titat at pressupost destinada a aquesta finalitat. L'Ajuntament en pie felicita el
senyor Torres per aquest treball. Aixo l'assenyala corn l'introductor a Lleida
dels moderns estudis de mortalitat i epidemiologia.

c) Corn a representant de la Paeria va assistir al Certamen medic del Collegi
de Metges de la Provincia (1906) i corn a President de la Comissiio de Governacio
presenta un dictamen on proposava de concedir per al Certamen de treballs me-
dics (maig, 1909) un premi sobre el tema: "El problema de I'alimentacio a Lleida
sota el doble aspecte economic i sanitari".

Creiem que una consideracio sobre la seva tasca sanitaria, encara que breu
i limitada en el temps, horn la pot percebre en aquest treball, que volem que ajudi
a descobrir la dimensio de la seva estima per Lleida.


