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pel Dr . BALTASAR PIJOAN

Fins a I'Abril de 1911 es pot dir que, fora de petits intents

en sentit quirurgic i principahum, t per Is Creu Roja, res 0
quasi res s'Iravia fet en nostra terra respecto a i'ensenyament

tecnic del personal secundari: informers i infernreres, ja quo no
poden esser considerats coin a tals ni les anomenades llevado-

res. ni els practicants o sangradors. Per alts banda, tots eonei-

xeu de sobres el valor de la preparacio que sol donar se en les

ordres religioses dedicades a aital objecte, que si be les fa me-

rexeidores do tota nostra consideraeio per son esperit caritaiiu

i do sacrifici, no es pot tampoc desconeixer son escassissim va-
lor mig professional.

Era evident que la disciplina rigorosa del personal relli•

gins, unit a la manera peculiar de viure, els hsvem fet insubsti-

tufibles a pesar dels mentats ineonvenients per les garanties de

nioralitat i economic quo oferien. L•a majoria dell paisos civi-

litzats va sentir ja, is molts anys, finida la guerra de Crimea, quo

era necessari contribuir i ajudar ,, la cainpanya empresa per

Miss Nightingale, la mare de les infernreres angleses, puix que

la cura dell malalts, aixi corn la complimentacio de les ordres

facultatives, devia dsser coufiada a perspires quo, a rues do los

condicions morals necessaries. estessin en possessio de coneixe-

monts professionals solids.

En materia de cultura i d'edueacio, ds impossible improvit-

zar, majorment donade, les condicions de nostra gent, poe ai-
mant do canvis en el pensar i sentir. Les coses tenon forcosa-
ment de comengar poc it poe.

La iniciativa va partir d'una entitat, el Moutepio de Santa
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Aladrona, que arnb fins aItruistes es cuida d ' ajudar a la donaque

viu de son treball . La idea va esser el petit millorament quo

podria conseguir - so instruint quelcom al modest personal ano-

menat «vetlladores de malalts >, ja veil a la nostra terra . Sorto-

sament , un cop llengat I ' anunci de quo s'obria el curs per

apendre de cuidar malalts, acudi un nonibre inesperat i extraor-

dinari do persones de tots estaments , donant immediatament la

sensacio do que) l'ambient estava preparat i que nostres dones

sentien el nob;e afany dA millorament propi dels pobles vius i

forts. Aleshores jo vaig decidir , havent-se ' rn confiat la direccio

del curs, donar- li un to mes extens i enlairat , a I'ensems que es

confiava a altres porsones d'indole pedagogica la preparaciO de
poe adaptat per a aital empresa.

Va esser precis dividir les alumnes en grups a causa de

1'excessiu nombre i vaig donar un curs te6ric d'unes-25 a 30 Ili-

cons acompanyat de la major presentacio do material possible.

Un cop avencat el curs , les alumnes anaren assistint a mon dis-

pensari do la C.a de Al . Z. A., a I'objecte de for practiques do
cirurgia i embenaments.

M'ajudaren a la tasca, donant conferencies especialitzades,

distingits corn professors , Drs. Agell,Ferrando , Nubiola, Gallart,

Barraquer . Moragas i Peyri.
Los deixebles , degudament acompanyades , han gnat visitant

els diversos establiments de caracter medic - quirurgic de Bar-

celona, en alguns dels quals tingueren o(,asio de prestar - hi ser-

vei, i recordem arnb plaer la petita col•laboracio que aluunes de
nostres alumnes prestaren a I'homenatge tributat a nostre
oximi cirurgia, Dr . Cardenal, on la Sala d ' operacions do la clinica
La Alianza.

AA.cabat el curs, es va procedir a un examen do les alumnes

per un tribunal format uel Dr. Francisco Esquerdo, metge nu-

merari de ('Hospital de la Santa Crou, Dr. Cesar Olive, ajudant

de dit Hospital i per

Les alumnes aprovades foren admeses a les practiques que

s'orgauitzaren l'any segiient , podent for con-tar que el nom-

bre de rebutjades no passa d ' un S o 10 °;,,.

I'organitzacio de les practiques fou laboriosa i va fer-se
d'acord amb les juntes i direecions dels establiments on tingue-
ren Hoe, devent ara i uu cop mes siggnificar l'agraiinent mes
sincer a les persones quo amb liar enlairat criteri i esperit pa-
trU)tie varen ajudar-nos . Tant do bo tothom hagues sigut igual!
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Per dissort no fou aixi i tinguerem ]a tristez^a de veure que es-
tabliments, com ('Hospital do la Santa Creu, ens tancaven rigo-
rosament la porta.

Les practiques consisteixen en: Assistencia durant un ines i
tres hores diaries a la Casa de Materuitat do Les Corts, departa-
ment de primera infancia, baix la direccio dels metges interns
de l'establintent. Assistencia durant uu rues a practiques de
gran cirurgia a I'iIospital Clinic, servei del Dr. Puig i Sureda.
Assistencia a un curs de practiques de quimica en els laborato-
ris del Dr. Agell a l'Uuiversitat Industrial. Assistencia a un curs
de cuing per malalts, fet atnb arreglament a un programa con-
cret i executat a I'Institut do Cultura de la Dona, per la senyo-
rota Dolors Sort.

A 1'ensems quo s'han fet dites practiques, s'ha comencat cada
cop non curs teoric analog al primer, bavent vist amb goig quo
el nombre d'inscripcions en els cursos successius no minva.

Aquesta es, senyors, I'obra feta al Montepio do Santa Ma-
drona. Per nostres cursos ban passat prop de 300 deixebles,
l'fmmensa majoria amb bona assiduitat i profit. No estic des-
content do la rostra tasca, que ha donat ja fruits, i mes que res,
ha escampat una Ilavor, quina fructiiicacio pot donar boneficis

i gloria a rostra terra.

La Mancontunitat de Catalunya, regida per homes atents a
les reactions do nostre poble, va adonar so de que era sentida
una necessitat i que li calia ajudar a I'obra. Sens dubte va creu-
re que, portada a cap pel Montepio de Santa Madroua amb els
escassos medis amb quo aquest disposava, no podria assolir el
fl desitjable i quo calia auar a la creaci6 do personal amb pre-
paracio ja mes solida i destinat en 1'avenir a omplir els flocs do
confianca eu sos establiments benefits.

La substitucio del personal no pot ni den fer-se gib irato

movent-se per raons politiques tli relligioses, puix aixo porta

sempre inhereuts els perills i inconvenients amb que va topar

Franca quan va fer-ho sons disposar abatis d'un personal in-
telligent degudament instruit.

La Mancomunitat, previsora i inspirada en un criteri llibe-

ral, ha treat una escola en la quo totes hi son acullides. Se'ls

exigeix tant sols suficibneia, salut, moralitat i respecte.
Per lo que es refereix a ensenyaments, es va creure be, do-

nat l'estat mig de l'ensenyament primari en la nostra terra, co-
mencar per un curs principalment tedric, en of que ee donessin,
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a 1'ensems quo les nocions professionals necessaries, 1lit;ons 0
cur;os de materies que milloressin el nivell cultural do les

alumnes.
Acabat aquest primer any, los que a fi de curs hagin de-

mostrat llur suficiencia, seran admeses el segon a practiques

am[) internament en els establiments hospitalaris, procurant

conseguir que concorrin successivament a vans de diferenta

especialitzaeio i treball_ tin cop a fi do curs s'hagi demostrat, a

judici dels facultatius als serveis dell quals assistiren, sa aptitud

i labor-iositat, els sera concedit el tftol o diploma d'infermera de

la Mancomunitat de Catalunya, la que es compromet on el per-

vindre a for eix diploma, exigible en molts dels carrecs, els

emoluments dels quals ella abona.

Per ultim, les mateixes diplomades podran encara aspirar

a quelcom mes, treballant un altre any, a l'objecte do especia-

litzar-se en establiments ad-hoc, ja sigui com ajudanta de labo-

ratori, ja sigui com a infermera en manicomis, ja com guarda-

infants. Es inutil insistir en la urgent conveniencia de quo

a Catalunya pugui disposar-se de personal apte en eixes tres

branques. Els laboratoris del mon civilitzat estan ja oberts a les

dones. Els manicomis necessiten millorar Ilur personal i la te-

rrible mortaldat infantil que delma rostra terra, no to altre

esperanga de remei.

Hell's aquf. senyors, to que hem fet fins avui. No ens ha por-
tat a la empresa ni prejudicis, ni odis, ni vanagl6ries. No vWem
que les infermeres siguin ni d'un color ni d'un altre, pensin
com vulguin, viuguin d'ou vinguin; perb Fps precis que valguin
i que, amb floc treball abnegat i intel•ligent, contribueixin al
major be de la humanitat i at major enlairament de Catalunya.

Discassid: Dr. R. Battestini.

Conec fa temps at Dr. Pijoan i se que es home d'acciO; se
que a la Infermeria del F. C. de Madrid a Saragossa i Alacant
ha rnodernitzat tots els procediments; d'arcaics els ha fet tornar
moderns; avui alto es una veritable Clinica moderna i crec que
la seva accio a I'Escola d'Lrfermeres sera la mateixa. La Manco-
munitat, er, aquest cas, podem dir que ha trobat l'home.

Discussid : Dr, Riera Villaret.

Felicito al Dr. Pijoan per la bona organitzacio do l'Escola
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d'Infermeres, que en el pervenir vindra a substituir l'arcaica
carrora de practicants que avui dia estudien potser mes doves
quo homes, pero per a dedicar•se at curanderisme amb 1'excusa
de son titol oficial. L'actual carrera de practicant compren avui
dia sots coneixements teorics en oposicio a la finalitat que
tindria que tenir la carrera.

Discusio: Dr. Guilera.

Coral felicitacio mereix l'obra colnengada pel Dr. Pijoan;
era necessitat sentida de temps i per tots i jo espero quo els or-
ganismes oflcials de Catalunya es donarau pressa a predicar amb
1'exemple modificaot radicalment el regisme interior de les Ca-
ses de Caritat, Maternitat i Exposits aixi com dell altres esta-
bliments benelics provincials o municipals on s'obtindran segu-
rament millors resultats que amb I'inepte, malgrat sa bona
voluntat, personal secundari actual.

DiscussiO: Dr. Petri.

Ws que objecte de discussio, In comunicacio del Dr. Pijoan
ha d'esser per a apreciar-ne la utilitat.

Com que els que Them viscuda en podem certificar, demano

quo la Seccio folieiti at Dr. Pijoan per la seva tasca i que aquesta

felicitacio li serveixi per perfecciouar-la i millorar-la.

Discussio : 111. Salvatt.

Abans que tot progo consti el men vot do felicitacio i ]a

meva adhesio a la proposicio presentada pol or. Peyri. Despres

sigui'm permes mes quo fer objections parlar d'aquest assumpte

tan eapdal per a nosaltres ja que es d'esperar que dintre pot

hen do tocar-ne els sous aveutatges desitjant no trobar-hi cap

inconvenient.

Res tint que afegir despres de So dit aqui del benefici social

quo represents aquesta bella institucio, porn at meu modest en-

tendre, es giiestio molt mes delicada del quo a primer moment

sembla, els eusenvaments auxiliars do ]a mediciua. Tots hens

tiugut ocasio de veure els greus ineonvenients de les institu-

cious avui autoritzades per un titol oflcial i es que Part de cu-

rar to per a ulolta gent un ends especial i es on el que es vet)

mes l'atreviment do in ignoriincia. Entengui's be quo jo no tree

que aix() porti cap greuge at metge, rya corn lla pot li faria, pero
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quantes vogades perjudiquen al malalt no ja per una malaoatre-

vida intervencio sing encar que sigui deixant perdre una opor-

tunitat, una do les coudicions mes essencials per a la vida del

nialalt, sobre tot on tocologia, on tants exemplars Item tingut

ocasio do veure. Nostres costums i rostra gent no estan encarri-

lades com a l'estranger a aquesta classe d'institucions la neces-

sitat de les quals tots seutirn pero es precis procurar en crear-

les evitar defectes quo tins ara dominen en totes les conegudes,

quo la dona que vulgui cursar aquesta carrera estigui ben cap-

tinguda do la importancia do la mateixa i do la tasca que Ii es

euconiauada.

Ja se que l'amic Ur. Pijoan que amb tauta intel•ligt ncia i
cura ha cuidat d'aquesta institucio, s'liaura fet aquestes o pare-

lies consideracions i ltaurt posat els mitjaus per a ovitar tota
innporfeccio, pert he cregut que on posar a consideracio aquesta

conlunleacio, venient obligats a dir lo que pugui contribuir a
la perfeccio do la mateixa; for-la nles simpatica que los fins avui
existents. Acabo repotint Ia lnova Ines sincera felicitacio al di-
sertant per la sova important tasca.

liecli/icacin: Dr. B. Pijuttn.

:Agraeix In felicitacio i I'acord del Congres.

Al I)r. Salvat din que no s'ha perdut alai do vista el peril[

de que poguessin ols ensenyaments d'infernieres contribuir a

1'auglueilt del curanderisnte i com mes educat es el personal

degeneren on eix porill . Que anom a crear un personal

capay do rellevar a les Ilevadores , la ignoriulcia de les quals en

nioltesgiiestious i petit uivell cultural sou ntotiu do temenga

per a la vida do los parteres i to eonstar que on temps que corre

no s'ba donat mai el cas do que les inferlnores prescindissin del

metge i es lleucessin a for curanderisme.


