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pel Dr . JOSEP SUAREZ DE FIGUEROA I CAREAUX

Inspector de Sanitat del Camp de Catalunya

Conseller Provincial de Foment

L'estudi del paludisme to especial interes en la provincia
de Girona, pel motiu d'heure 1'estigina d'esser-hi endumica la
rnalaltia que ens ocupa; d'existir-Iii oterres maleides>, anome-
nant-se aixi aquelles extensions de terrenys on, seg)")ns el dir to-
rrent, trobaven la malaltia o ]a mort gran nombre de malaurats
jornalers.

Visitarem la poblacio do Girona, atraent-nos 1'atenci6 el

gran hombre de rius quo banyen el seu terme, cap el Ter, I'On-

gar, el Giiell i el Gallimals per Girona escorren les Ilurs aigiies,

tenint on compte que devegades els rius solen forrnar tolls, i

que aquests sostenen el paludisme, hauria pogut creure's quo

Girona tenia niatic paludic, i res mes Iluny que aixd de la rea-

litat; oncara que el riu passa pet carrer principal do Girona,

encara que seinpre sol baixar-hi poca aigua, i encara quo quan

nosaltros visitarom la poblacio fou en un dels mesos mes xar-

dorosos de l'any, i. per to tart, esser el cabal tan reduit que en

molts punts do Ia conca del riu no hi havia aigua, i en altres sol

zament existien petits tolls, no poguerem trobar larves de mos-

quits en aquestes aigiios, i tampoc pogut'^rem recollir mosquits

anofels on els carrers mes propers a, riu; ames, d'existir les fe-

bres paludiques, els mes exposats a aquestes serien els quo vis-

quessin on ols carrers propers at riu. sobretot les persones quo

habitessin out aquelles cases quo tenen llurs fonaments vora

d'oll; consult-'rem a gran hombre de persones que vivien en

aquestes cases, i nostres resultats foren negatius: cap d'aquelles

persones havia estat atacada de febres paludiques; els mateixos
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ressenyaments ens van donar metges que feia molts anys que
exercien en la poblacio.

En les afores do la poblacio el resultat va esser el inateix:

el torrony se trobava en bones conditions, i hi ha gran Hombre

d'arbres, que, corn es sabut, es un dels millors medic per a sa-

nejar i dessecar el sol; sobretot on els arbres so troben en mOs

abundor t^s en el punt nomenat la I)ovesa, en les afores do la

poblacio, visititrern tambe els pobles propers a Girona, i tarn-

poe hi existien les febres, no hi havia focus paludics; ni troba-

rem el mosquit anofel.

Visitarem Girona, Figueres. Castello d'Empuries. Roses i
altres pobles de la rodalia, obtenint en aquesta visita els se-
giients re1'eriments:

Let' Tots els punts citats i pobles propers, fa anys sofrien

les fehres paludiques. essent les formes d'olles molt greus.
2.,',,, Quo en la provincia de Girona, on termos generals,

no's patien les febres paiddiques, i que en I'actualitat sols les
patios alguns molt comptats pobles.

3.1- Quo abans el paludisme es sofria on gran nonrbre de

pobles, per de conreuar-se 1'arroq en males conditions, i

que on l'actualitat desapareixien les febres de la major part, per

haver-se millorat el conreu de 1'arros.

4.rt Que, per ('insignificant nombre de malalts paludics,

els gilestionaris de malalties, que envien els alcaldes a la capital

do la provincia, no contenion casella de paludisme: havia estat

suprimida.
Entre els pobles do Sant Joan, Estany de Castello), Vilauova

i Castello d'Empuries hi ha un extens entollat, on I'aigua resta

retingada tot ('any, teniem especial interes on coneixer l'in-

fluencia que aquest entollat podia tenir amb les febres palddi-

ques, i, en resultat do la visita, haguerem els segiients referi-

ments:
1.P1 Que des de Figueres a Castello d'Empuries no s'atra-

vessa per terrenys paludics.
2.hn Quo do Castello d'Empuries a Roses tampoc es creua

per terrenys paludics.

3.er Que, en efecte, existeix un extens entollat, essent els

pobles rrres propers a ell Sant Joan, Vilanova, Estany de Caste-

llo, Roses i Castello d'Empuries, pobles tots pertanyents a Fi-

guores. (1).

(1) Aquestentollat rza to que resta dun gran estany que, fa anys , hi havia en at

mateix punt , i que en part va easer deasecat.
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4.rt Que on aquests pobles no's pateixen les febres paludi-

ques, segOns to manifestat per particulars i metges. Tainbe hem

do manifestar aqui que en repetits viatges fets per nosaltres per

la provincia de Girona, en distintes epoques, on els termes de

Calder de Malavella, Riudellot, Fornells, Celra, Bordils i Juia,

Sant Jordi, Carnallera, Sant Miquel de Ftuviil, Tuvii, Vi-

lainala, I"igueres, Perelada, Vilajuiga, Llanl;a i Cullera, no hem

trobat focu, paludfes. Si als pobles de l'Empordh ens referim

dev6in manifestar quo 1'Emporda d'avui no es igual a I'Empor-

dit d'ahir: les negros tintds do I'Entporda passat ban anal deva-

neixent-se, i ja no son •torres maleIdes. totes les quo I'F.mpor-

da compren; el secret de la transformaci(') rau en la millor

direecio dots conreus; taut aqui coin en altres pobles de Girona,

els governs esmercaren els seus bons oficis enviant persones

tecniques quo dirigissin els conreus, i per aquesta bona direccio

es logra la es clar quo aquesta transformaeio so-

ferta, des del punt do vista sanitari, va ©sser malt lenta, perque

les persones quo dirigfen els conreus no feien una veritable la-

hor ntediCa, coin Os, apart de desseeacio de torrent's, plantacio

d'arbres, etz., Ia medicacio preventiva de Is quinina, la petrolit-

zacio dels entollats quo contenien carves, les defenses contra el

nrosquit i altres molts mitjants pel rnetge esntarSats i que seria

nn',It Ilarg de sitar aqui; es clar que la millora sanitaria es va

for, pore es va for invertiut-hi mes ternps, trigant vint anys on

lograr to que amb l'auxili del inetge s'hauria fet on dos; 1o que

prova l'importancia de les mesures sanitaries i el gran paper

que at metge higionista Ii esta encomenat en aitals cassos. E'o

l'Ernpordii avui dia hi ha pocs poblos paludics, i en aixi,

insistir i fixar-nos, per inotiu d'havor-hi obres relativament mo-

dernes, i que presenten I Emporda, no tal com avui dia ©s, ni

s(')Is coin era fa quinze anys, sing com va esser trenta anys en-

darrera. L'Ernporda represontat aixf es un fantasma, essent per

sort, hen diforenta de la realitat que el distingeix. Hi ha encon-

trades a Catalunya on el paludisme fa m©s victimes i les febres

son greus, i se'ls concedeix menys importancia: aital suc-

eoix amb eI paludisme quo's patoix a Tortosa.

Del millorament sanitari do 1'Entporda s'estableix una no-
table diferencia, on to que at paludisme es reforeix, i ©s que
abans, a la provincia de Girona, of paludisme determinava una
zona o faixa que ocupava gran nombre do pobles de I'Emporda;
avui dia aquosta zona no existeix: existeixen uns quants focus
paludics, espurnejant la provincia que'ns ocupa.
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L' ESCA L.A

Un dels focus palndics do Girona es troba on el poble de

aquest nom. L Escala pertany at partit do Girona i esta situada

molt prop de la platja d'Empurios; es vila amb ajuntament; els

sous habitants passen do dos mil cine-cents; se troba a trenta-

dos kilometres de St. Miquel de Fluviil, quo es l'estacio mes

propera; to carretera a Vilademat i I'alafrugoll.

En el terme de l'Escala hi Ila grans extensions de territori amb

aigiles entollades, per conreus quo determinen aquest ontolla-

ment, causant aquestes aigiies entollades veritables focus paln-

dics, tant mes inlportants havent-n'hi varis i que's troben no

molt Iluny de la poblacio. El sanojament del terreny en aquests

punts on Ies aigiies resten retingudes es necessari, puig men-

tres elles existeixin existira la causa que'l paludisme soste.

El numero de mosquits anofels es molt nouibrus, trobant-

se'n on els terrenys proper a les aigiles entollades i en les cases.

En les aigiies entollades existeixen molts detritus de materies

vegetals; los cases no tenen les defenses necesaries per a evitar

el pas del mosquit; Ies febres son mes frogi'tents en els hones

quo en les dunes, i mes en aquells quo troballon en el camp quo

on els quo resten dins of poble.

La cifra de nlorhilitat es crescudissima, tenint en compte la

poblacio do l'Escala; el numero de malalts arriba a sis-cents

viut-i-tint, es dir, a la quanta part do la poblacio, quo, com hem

indicat anteriornlont, oncalca la cifra de mes do dos-mil cinc-

cents habitants.

Les carreteres que posen en corunicacio aquest poble amb

els quo abans hem dit, atravessen per terrenys palndics: aixi es

que la difusio del paludisine d'aquest poble a altres parts es
molt facil de realitzar, i mes tenint en compte el relatiu crescut
moviment que hi ha de carros d'aquest als pobles veins. Ames,

I'Escala celebra mercats tots els diumenges; aixi os que, durant

ells, persones d'altres pobles poden agafar les febres quo los

podran propagar al tornar als sous floes d'aposentament.

Tambe, per l'especial disposieio del sol, l'aigua de pluja pot

col•loccionar-se, donant floc a tolls extensos, en els quals fan

ses pontes d'ous els mosquits. La fondaria dels focus palndics

on alguns punts es d'uns quants centimetres, i en altres, de mes

do tres quartes parts, les voros o riberes doss focus son irregu-

lars.
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El trajo que vesteixen els treballadors d'aquest poble ds el
dels pagesos de la regio; l'elernent ohrer el constitueix on quasi

sa totalitat jornalers i obrers, per motiu d'©sser la riquesa do

I Eeala els cereals, 1'oli, el vi, els Ilegums i les hortalices, i els

mercats d'aquests productes, que's celebren semanalment, essont

la soya industria i el seu comers do poca importaneia.

El terreny en aquest poble es pla i ric on clorurs. Los plu-

ges hi son relativament frequents.
L'atmosferologia sols ens oeupara per a indicar que conte

gran nombre de gormens do 1'humitat, per de les grans
masses d'aigiles entollades, que incorporen a faire dits ger-
mens.

F,n quant a I'iudustria local, tot depen do les cullites i dels

camps; Ies vies de transport sbn les carreteres quo ja hem indi-

cat, quo la posen on comunicacio amb els pobles esmentats,

tanlho hi ha alguns camins veinals, quo's troben en males con-

dieions i atravessen terrenys palddics; Ies febres palddiques

tenen relacio amb les estacions de I'any, essont de major grave-

tat i essent els cassos Ines nombrosos durant I'estiu quo durant

1'hivern, i tardor.

1,'alinlentaci6 os mixta, pero predominant els aliments ve-
getal,. Les habitacions obreres deixen molt que desitjar, des del
punt de vista do l'higiona. per de la seva poca cubicacio
i els sous materials do construecio, i des de la manca de defensa
contra el paludisme, per causa do no estar protegides Ies lines-
tres i portes de les eases per teles rnetaliques que priven el pas
del ulosquit; tambe en molts cassos la Ilar se troba on males
condicilms, i el rum s'incorpora a l'aire quo s'hi respira.

L'isolalnent dots malalts tanipoc se realitza perque la

dis(losicio de los cases i la manca d'habitacions no he permet

perfectamout; aixi os quo per aquesta rao hi ha families en Ies

quals s'hi troben quatre o cine malalts.

quinitzacio preventiva tampoc es esmergada. S'esmerca
la quinina quan ja esta deelarada la malaltia; segons calculs
aproximats, el nombre de dies de treball perduts arriben, en
aquest poble, a la cifra do 3.225, i, ossent el jornal, per un terme
mig, d'unes dues pessetes, resulta la quantitat de (;.450 pessetes
anyals perdudes per l'element obrer d'aquest poble, per l'exis.
tencia do Ies febres palddiques.

A mes do les aigiies entollades que hi ha on el terme de
aquest poble, tamho s'hi troben alguns paratges en que diverses
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plantes, joncs, presenten el sot coin si fos see, peru quo sota

aquesta vegetacio existeixen aiguamolls.

Est roRn,C

0

Per l'importancia que abans tingue aquesta encontrada,
des del punt de vista pa'udic, li dedicarem tines quantes pa-

raules.

Aquesta comarca s'esten des dels Pirineus at riu Tordera, i

des de la conca del FIuvia al Moditerrani. Se li dona el nom de

Alt Emporda at territori compres des dots Pirineus a la conca

del Ter i al Mediterrit; i's cosoix amb el nom de Raix Emporda
el quo compres dE^s del Ter at Tordera, limitant a I'Est pal mar

i a I'Oest per los comarques do La Selva i La Garrotxa.

El vent predominant en I'Emporda es el Nort, el qual es

coneix amb el nom de tramontana. El terreny, en part, es molt

pia, i en altres punts to molt altivoles tnontanyes, ranliheacions

dels Pirineus, i, ja en el interior, se n'hi troben dugues, quo te-

nen la particularitat d'esser isolades. Entre los principals valls

s'hi troben les de Llancl, St. Quirse do Cullera, Soma, ('aIrer,

Arner i Albany. Dins I'Emporda s'hi troben els segiient^ rius:

el Fluvia, quo neix en el partit judicial d'Olot; i l'Algama i of

Muga, que neixen prop de Franca. Els principals estanys son:

ets de Castello d'Empuries, avui quasi dessecat, restant, cons a

record dell, nn toll; i els de Banyoles, Roses, Ciurana i altres.

Atravessa I'Emporda la carretera de Barcelona a Franca; tambe

eroua una carreterra do Roses a Olot. En bastants pobles de

l EImporda es conreua I'arroc.

E:IIYUIIIES

Llogaret amb tronta-tres edit cis i seixanta habitants, agre-

(at al municipi de L'Escala. Es troha a dos kilometres (luny do

aquesta poblacio i a vier-i-set do Girona. Estil situat on tin pro-

moutori m(At proper al poble de Roses. Es territori marasmos,

sobretot on I'antiga desembocadura del riu. Es pateix paludisme

que encalca a la quarta part de la poblacio. Hi ha aigiies onto-

llades per conreus mal dirigits. Les formes cliniques qua's pa-

teixen son Los quartanes, en primer terme, i, en el se;ron, los

tercianes.
LEE CoRTS

Cases de Les Corts, agregades tambo, corn Empurios, al

ternle municipal de l'Escala.
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To aquest petit Ilogaret vint-i-vuit habitants, i en ell, corn a

Empuries i a l'Escala, es pateixen Ies febres palddiques, essent

el nonibre de cassos, en comparacio amb els habitants, molt

nonlbrosos.

Aigiies entollades i conreus mal dirigits.

Formes cliniques: quartanes i tercianes.

VILADEMAT

Quatre-cents cinquanta habitants. Poble molt proper it

L'Escala. Es pateix el paludisme; part dels cassos halt estat im-

portats de I'Escala, Empuries, etz. I?Is demes she deguts a ai-

giies entollades que existeixen en el terme de Vilademat.

Formes de paludisme: febres quartanes i tercianes.

ALRONS

Chic-cents vuitanta-quatre habitants. Es poble tambe molt

proper it L'Escala.

S'hi pateixen Ies febres palddiques ; s'hi donee cassos d'im-

portaeib del poble abans dit, i altres pels focus quo existeixen

a Albons.

Febres: quartanes i tercianes.

ARMENTERA

V'uit-cents quaranta un habitants. Poble proper als inte-

riors. '1'6 focus palddics.

Febres: quartanes i tercianes.

PORIlt'ERI:S

Nou-cents quaranta-tres habitants. Paludisme pel molt eul-

tiu del eanem.
Febres: quartanes i tercianes.

C RUILLES.-(La Uisbal).

Nou-cents-sis habitants: Petits focus palddics, formats pal

riu I>ar0, aigiles do pluges i conreus mal portats. On els cassos
sou mes frequents os en els agregats St. Ciprb dels Ails, Sant.
Joan de Salelles. St. Cipriil do Llado, St. Miquel de Cruilles
i Santa Pelaia.

Febres tercianes; alguns, molt pots cassos, de quartanes.
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Fotxn.-( La I3isbal)

Nou-cents setanta-sis habitants . Petits focus paludics, for-
mats pel riu Ter, aigiies de pluja i conreus mat dirigits . Sou mos
frequents els cassos en els agregats de La Sala, St. Lloreng do
les Arenes i Ultramort.

Febres tercianes , alguns , molt pots cassos, de quartanes.

GUALTA.. -(La Bisbal)

Tres-cents noranta- un habitants . Focus paludics . formats pel

Ter i el Daro. Prop de Gualta hi ha un gran estany , quo ha de

esser dessecat , per motiu d'esser focu paludic.

Febres tercianes i algunes , poques, quartanes.

FONTANILLEs.-(La Bisbal)

Don-cents vint-i-tres habitants. Tambo es troba prop del
punt de que abans ens hem ocupat, i, per to tant, do l'estany.

Febres: tercianes i algunes poques quartanes. Son m6s fre-
giients els cassos a 1'estiu.

SILS.-(Santa Colorna)

En les afores de Sils hi ha aigiies entollades, que han de
esser dessecades.

Pots cassos de paludisme on I'actualitat. Formes: tercianes
i algunes quartanes.


