
LA FEBRE DE MALTA I L'AJUNTAMENT

DE TARRAGONA

pel Dr . LLUIS SOLER

Sense pretensio do cap mena i sols per for constar una volta

mes l'importancia gran que la constitucio dels Ajuntaments to

per a la salut pdblica, presento at III Congrds de Metges de

Llengua Catalana aquesta modesta comunicacio.

Anys enrera, quan politicament es votava als regidors i

aquests eren fills do compromisos politics o imposats per cacics,

els remats de cabres Ileteres anaven pels carrers i cada remat

s'aposentava d'una cantonada taut at coati coin at cap-vespre i

at remor duns cascabells osperaven pacientment ser munyides

per a alimentacio del pnbiic.

Unes hores quietus forQ.osamont tenion quo for llurs neces

sitats corporals i a sa retirada deixaven les aceres fetes una por-

queria de solids i liquids.

Allavors hi havia molts de la Febro Melitonse que

constituia no cols I'obsessio nostra si que tambe el nostre des-

credit ja que son malalties inacabables, estiguin a les mans de

qui vulguin.

Al inig de molts casos que podria citar on recordo tres si-

tuats on cases dels carrers de GasOmetre, Unio i Apodaca; en

totes tres cases feien bullir la hot do vaca que prenien (de cabra

no en tastaven), mes totes tres cases tenien gos i despres de

molt indagar vaig poder saber que dits gossos anaven a

nejar a tin lloc de parada de cabres (Mitja-Iluna) i que despres

eren petonejats pels hens de les cases que estigueren malaltets

do dita Febre Barcelonina.
Reaccionant, Tarragona va poder for un Ajuntament Popu-

lar amb caracter administratiu, deslligat per complet de politica
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i per to taut el candidat toll no havia de captar vots sing que
la seva eleccio era per devocio i no per imposicio, no esta.va
iligat a cap personalitat ni agrupacio, essent, per lo taut, com-
pletament Iliure i amo i senyor dots sews actes i pensaments;
aixI un dia, fa uns tint ant's, prongue 1'acord, per unanimitat,
de privar aquelles peregrinations Ileteres i des do pot temps
despres i fins a la data els metges no veiem casos do Febre del
Mediterrani mes quo do (luny en (luny i encara tal volta de
diagnostic insegur.

Nostra ciutat es pot vantar ben he lo mateix d'haver sigut
la primera de treure's ols Consums do sobre, d'haver sigut de
des primeres que tant valentment han acabat amb dita malaltia;
no aixi ho podran dir ciutats ben populosos i forga admirades
per sa grandesa quo malgrat tenir regidors ben capacitats de lo
que ve obligat a for on defensa del Salus Populi, on canvi en te-
non uns quants analfabets quo passivamentper afavoririnteres-
sos particulars d'uns quants lleters no fan cas de lo molt quo
s'ha eserit, i inclos legislat, en to referent a la propagacio de is
Febres de Malta i per to tart no donen ni taut sols l'impressiio
de lo tant facilment gaudit per Tarragona.

Lo mateix va succeir amb la Febre tifoidea; ja quasi endE-
micament es veien casos tifics i per Iles que es netejaven els pi-
sos i robes dels malalts, ademes de desinfectar bastant energi-
canlent les letrines, cada dos per tres hi Ilavia defuncions per
dit bacil; el mateix va prohibir 1'us dels barrals
sense previa desinfeccio i van anar esfumant-se els tifics aca-
bant per no haver-n'hi; i es que dits barrals eron rentats en
dip,isits on despres diariament eren rentades les verdures que
es menjen trues i eren el veritable portador de microbis.

Ales van apropar-so unes elections municipal- i un dels

candidats per obtenir vots dels pagesos els hi va prometre que

dita ordre seria revocada i penjant-se a Ies orelles del Batlie va

obtenir co quo volia; al cap de pot temps van multiplicar-se els

tifics, fins que darreranlent va imposar-se el sentit comli sosti u

gut per uu grup do regidors que no tenien res que agrair

directament del cos electoral i va tornar a la prohibicio i des

de flavors que son rarer avis els tifus que veiem en la nostra ciu-

tat a no esser els importats de Barcelona.
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CONCLUSIONS

Que els Ajuntarnents per a poder for complir estrietament

les ordenances municipals no han d'estar Iligats a res mes que

a Ilur conciencia is la ciencia dels seus assessors cientifics; pr?c-

ticament es demostra en els casos do Febre do Malta.

Disclcssio : Dr. F. Llaurado.

A la comunicacio del Dr. Soler de Tarragona tine d'afegir-hi

que es cert que tenon de pendre's grans precautions per a evi-

tar la gran expansio que avui pren la febre do Malta, els Inetges

la veiein amb molta fregiiencia i amb gran disgust per tots, taut

per metges corn malalts per t'inseguritat dels medis terapeuties.

Estic convencut que no basta el no deixar circular los ca-

bres pels carrers, to quo recornanar-so la vacunaci(') forgosa de

les cabres, medi absolutament segur per evitar aquesta terrible

malaltia.

Disclcssio: Dr. Arnadeu Casanovas.

Prenent peu do la comunicacio del Dr. Soler i Canellas,
voldria que tota Ia classe medica es capacites de la necessitat de

donar en una o altra forma major eficacia als informer tecnics

que dona el metge a les Juntes locals do Sauitat; doves, es ver-
gouyos que moltes vegades malgrat de senyalar els perills quo

menacen la salut d'una poblacio, si per a allunyar los ban do
perjudicar-se interessos particulars, se li fa dificil I evitar-los.

Discussio: Dr. Riggobert Sedo.

Corr objeccio al terra del Dr. Soler i conelusio del mateix,
die que la manera d'evitar la propagacio do la febre do Malta,
es la vacunacio de les cabres, dec dir que no crec quo tot el
contagi vingui exclusivament do les cabres, puix ben sabut es
que la citada malaltia es moltissiln fregi'ient on les poblacions

de la costa, esseut rara en les del interior, jo se d'algun cas que
fet l'analisi microscopic i cultius de la sang s'ba conmprovat
1'existencia del melitensis associat anib l'hematozoari propi de
les febres paludiques, per lo que pregunto jo, no podria tambe
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trasmetre la febre de Malta l'Anofel do la mateixa mauera quo

trasmet el paludisine? Jo crec que pot haver-hi quelcom d'aixd,

ja que com he dit, en les poblacions do ('interior on el pa-

ludisme no es coneix no ds tainpoc frequent la febre melitensis.

Discussio : Dr. Argemi Laconia.

La protilaxia de la febre de Malta en les poblacions on

sigui endemica es, ademds de vacuuar les cabres, privar en

absolut que aquestes rondin pals earrers i manar que els esta-

bles per les mateixes siguin fora de les poblacions i la llet at

far-no entrada en la mateixa sigui buhida.
Altre punt ds, que en les poblacions petites el metge titular

que ha do dietaminar sobre un punt higienic que lesioni intere-

sos particulars ademds de no sor complerts els sous consells. Ii

porta una serio do disgustos per evitar lo qual tindria de ser of

subdelegat del partit o I'associacid medica mds prb^:ima si no

n'hi haguds en la comarca, la que dic alnillds i apures tots els

mitjans per a que fos coinplert; a I'ensems el dictamen seria

mds respectat.


