
EL PALUDISME DE SALOU I SON SANEJAMENT
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Les historiques i formoses platges de Salon, estan tan ben
situades, dotades de bones vies de comunicacio, i tenen tan bo-
nes condicions topografiques i climatologiques, que aprofitades
convenientment, constituirien un dels punts mes bells i delicio-
sos per a estiuejar i hivernar aprofitant els elements que la na-
turalesa li ha donat d'una manera prodiga.

Les platges de Salou, sense por d'equivocar-nos, podem afir-
mar son les mes formoses i les que tenen millors condicions per
a banyar-se de la costa mediterrhuia, i amb tota seguretat seria
un lloc molt mes concorregut, especialment durant 1'estiu, per
tenir condicions immillorables coin a balneari maritim, si no
tingues la contra del paludisme.

Tota la formosor de Salou resta eclipsada at presentar-se el
fantasma paludic, que allunya als que amb gran joia i carinyo
acudiren a fruir de les d.elicies i. eucants de la formosa encon-
trada meditarrania.

Sense cap classe do dubte, el paludisme ha dismiuuit en ses
proportions, a causa del sanejament que s'ha anat portant a ter-
me, inconscientment, pels veins i terratinents que lean conresat
molts terrenys pantanosos, convertint-los en terrenys sees per
ses plantations; pero aixo no ha bastat, puix han quedat molter
sequies descobertes i un estany de dimensions bastant regulars
relativament a poca distancia del poblat, constituint fogars
constants d'anofeles, que continuer propagant l'hematocoari en-
tre els habitants de Salou.

Enamorats de tan bell trot de Catalunya, fa varis anys vain
empendre una campanya encaminada a sanejar tan bell paratge,
-digne de mes sort, per qual motiu en 1912 invitarem a visitar-
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les, a l'il-lustre parasitoleg especialitzat en tals estudis, nostre
estimat amic Dr. Pittaluga, qui ens encoratjy per a portar a ter-
me dita campanya per a poder conseguir nostre proposit.

Constituida la benemerita Mancomunitat do nostres quatre
provincies, es preocupy tot seguit do I'estat sanitari do Cats.lu-
nya, per to que constitui el Servei tunic del paludisme, dirigit
pel Dr. Pittaluga.

Proseguint nostra tasca, intensifearem la campanya empre
sa, i posats amb relacio amb el Servei teenic del puludisme de
la Mancomunitat, i coneixedor el Dr. Pittaluga de is necessitat
del sanejament de Salou i de nostre desig, ens facility tot quant
podia, enviant als seus tecnics Drs. Saye i Carrasco, els quals,
amb el seu director, emprengueren els estudis necessaris, co-
mengant l'any 1915 els treballs d'un assaig profilyctic, posant en
practice la defensa mecanica de varis edificis i la profilaxia qui-
mica, administrant quinina previ examen hemytic als individus
nialalts i convalescents.

En aquesta profitosa campanya ha cooperat tambe amb els
seus esforcos morals i materials, el distingit company i estinlat
antic Dr. A. Andreu, metge de Salon, resident a Vilaseca, qui
cone a mes coneixedor de la poblacio i do sos habitants, per ser
sos clients, ens facility en gran manera la tasca.

La campanya s'ha continual tots els ant's sotmetent a profi-
lyxia quimica els atacars, podent afirmar que merces a dita cam-
panya s'ha pogut veure de mode ben clar 1'eficycia do la mateixa
per las dades estadistiques obtingudes d'un mode especial l'any
1918, per haver sigut nn any que les circumstyncies d'humitat i
temperatura aixi com la poca intensitat de la campanya de l'any
1917, s'hauria el paludisme intensificat, i, en canvi, no va esser
aixi. Un dels fruits obtinguts per aquestes campanyes, es 1'haver
educat als veins malalts a les pryctiques profilactiques.

Naturalment que amb els assaigs quo el Servei podia pot-tar
a cap, no podia resoldre d'un mode deflnitiu el problema, i es
pensy en constituir un Sindicat de sanejament i foment; una ve-
gada constituit, es posy amb relacio amb la Mancomunitat de
Catalunya, solicitant s'emprengues la tasca del definitiu saneja-
ment, acollint-se als beneficis que ]a disposicio d'En Cambo fa a
les entitats que reguen terrenys insolubles i pantanosos.

E1 plan a seguir, es reduir en lo possible les sequies, pro
curant taper totes les que quedin, terraplenar I'estany desseca nt-
do en lo possible, ler grans plantacions d'arbres yvids d'aigua
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corn son salzes, xops, eucaliptus, ylbres, etc., de mode especial

als terrenys sobreposats i aprop de l'estany, fent desapareixer

aixi les superficies d'aigua en lo que possible sigui i practicant

el petrolatge sistemyticament varis cops a I'any en les petites

superficies que no sigui possible tapar, per fer desapareixer aixi

els petits nius d'anofeles, continuant uns quants ant's la quini-

nitzacio profilyctica per esterilitzar la sang dels que han sigui

malarics.

Amb ansia esperem veure realitzat tan bell ideal :i poder

contemplar les formoses platges de Salou convertides en parat-

ge de salut, benestar i constituint una font inagotable de riquesa.

CONCLUSIONS

l.a Convencuts de la utilitat de les formoses platges salo-

uenques, l'any 1912 emprenguerem una campanya de divulgacio

cientifica per a poder for desapareixer el paludisme d'aquella

bells encontrada.

2.a A tal fi, sol•licitarem la col•laboraeio i els consells de
l'il•lustre parasitoleg nostre distingit amic el Dr. Pittaluga, qui

ens facility tot quan ha estat a son aleanc per a portar a terme
nostre pensament.

3.a Dels estudis preliminars fets dedueix que el laludisme
de Salou ha disminuit molt pel sanejament que representa el
conreu de moltes terres que abans estaven quasi tot l'any en-
clarcats.

4.a Una vegada constituida la Mancomunitat de Catalunya
i el seu Servei tecnic del paludisme, s'institui tin assaig antipa-
ludic i I'estudi del sanejament delinitiu.

5.a L'any passat es constitui un Sindicat do sanejament i
foment de Salou, que sol•licita do la benemerita Mancomunitat
Catalana, s'encarregues do dit sanejament, que despres d'accep-
tar l'encarrec, to ja fets els estudis preliminars, planols i pressu-
post, esperant sera una realitat tan bell ideal, dins de poc,
acollint-se als beneficis de In disposicio d'En Cambo sobre sane-
jament de terrenys pantanosos.

Disctassio: Dr. Andreu, ale Vilaseca.

Diu que eonfirmant lo dit per En Frias, que Salou es un dels
millors paratges de Catalunya, puix apart del paludisme i alguns
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casos de meliteusis, no es coneix una tifoidea ni altres processos

infectius, tan frequents arreu i molt poe nombre de processos

patologics de les vies respirat6ries, degut a la benignitat del

clima i que el paludisme va desapareixent, ja quo segons esta-

distiques fetes en anys passats, no sots disminueix, sing, quo dels

casos antics de caquexia palddica ja no n'hi han.

Rectificcccio: Dr. Alexandre Frias.

Contesta al Dr. Andreu donant-li les mes expressives mer-

ces per leaver intervingut en la diseussio de la eomunicaeio.


