
LA QLESTIU I)E 1,A LI.UITA CONTPA LA LEPRX

A CATALUNYA

pel Dr . JAUME PEYRI

SENYORS:

Venir a parlar de lepra a Tarragona es col•locar una man-

xiula damunt d'un mal que en aquestes terres mes que a les al-

tres terres catalanes aqui patine, i el meu objecte es votive si

aquest reactiu to prou elicacia per a empendre una accio medi-

co-social que porti a I'extincio d'aquesta malaltia en la rostra

terra.

Perque qualsevol quo sigui el mode de pensar respecte a
details teorics, tots estem conformes en que els paisos que es
proposen extingir la lepra, ho consegueixen i tots sabem que
la lepra en un pais es una marca d'atras i de deixadesa de les
institucions sanitaries que cl governen.

Jo em proposo avui portar la conviccio do la necessitat
uua accio social- liigienica no sols als metges, quo la

majoria ja en son convencuts, sing als profans, sobre totals que
pels seus carrecs publics puguin donar la solucio al mode d'en-
carrilar-la per a fer eficac aquesta accio.

I permeteu que en lo quo vaig a dir exposi el nostre punt
do vista personal ; former un criteri doctrinal quo potser no
tindril prous elements do demostracio , peril que es fill d'haver
viscut clinicament i bacteriologica la giiestio de la lepra mes de
dos decenis.

•
El bacil.-Malgrat les dificultats del cultiu i la manta per
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is

taut do la prova experimental, no es dubta quo el cos bacilar

prim, afilat, que es troba isolat devegades, pero que ordinaria-

mont es troba amuntegat formant corn a feixos o com a paquets

de cigars o corn holes espesses espinoses i quo ds acid-resistent
que fou fa 40 anys descrit per Armaur Hansen en les lesions

patologigues dels leprosos, sigui el parasit de la lepra.

La presencia solament a les lesions leprosos, la presencia en
les lepres do tots els paisos i la identificacio del mateix en totes

les varietats de lepra des del tubercul de 1'hansenia ileonf a la

medulla del siringomielic, fan quo no es pugui croure quo sigui

un senzill poste o un comensal qualsevol.
La forma de irobar-se en els teixits, fa pensar que alli es

troba aglutinat, per taut, en un comengament do snort.

Com el bacil tubercul6s, va recobert d'una capsula fruit de
la secreci6 i es pot dir amb LJnna de la nlort dels altres bacils,

capsula mucosa quo embolcalla el bacil i tota la colonia micro-
biana.

E, aquesta substancia la quo den excitar la proliferaci6 i In
hipertroha cellular, i fot curios en rnicrobiologia, el bacil no
mor victima de sos propies secretions; aquestes i la proliferacio
cellular serveixen de lilt per la seva proliferacio; eutre el mi-
crobi i els teixits s'establoix una simbiosi, una mutua ajuda; els
bacils proliforen en mig do la hiperplasia i la hiperpl"rsia ds ex-
citada pels bacils. Com reds aceentuada sigui aquesta simbiosi,
mes grew sera el eas de lepra. Escassa en les formes nervioses
localitzades, abundant en la lepra tuberosa, sobre tot en les for-
mes agudes.

Els bacils envelleixen o moren, perden ses propietats tine-
turies i es tornon granulosos; el blau victoria-safranina serveix
per a distingir els bacils vius dels morts.

Les difcult,«ls de culthe. -En Inedi, glieerinats i suerats, si-
gui amb serum de be i do c,ivall, null) sang gelosada, s'obtenen
colonies aerobics i anaerobies indistintament, els bacils de les
quals tenen les caracteristiques del do Hansen, pero es perd a la
segona o tercera resembra; ds precisa una condici6: quo els tu-
berculs siguin recents.

Aixo creiem quo es degut a conditions quo nosaltres igno-
rem, pero alguna la podem deduir veient el que passa en la vida
parasitaria; els bacils dols globi de lepra quo son els quo sem-
brem, porten en si la mort; el tubi,rcul de lepra ds un element
fill d'una emh6lia limfatica o sanguinia bacilar que alli es quoda
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i que acabeu amb el temps per atrofiar-se si roves pul•lulacions
als teixits que el tombeu no el mantinguessin en activitat i tei-
xits per altra part preparats per les secretions bacilars; aques-
tes coudicions no es poden repetir en el cultiu; ademds I'evolu-
cio ds lenta; cal buscar el mode do revifar-lo.

Vehicles del bacil.-Creieni possible el contagi d'home a
home immediat, directe, perque Ili han, encara quo pots, casos
que lie demostren clar; per5 creienl quo la majoria dels casos
1'entrada dels bacils es fa per objectes intermitjos.

A les comarques leproses s'assenyalen no individus, sing
cases de masells, cases de lepra; nosaltres hem viscut el cas
d'una Casa que tingud aquesta fama; mori el pare lepros; pots
anys desprds de la mort, es cash l'hereu, i pots ant's desprds la
soya muller, que no tenia antecedents de lepra en sa fanlilia, ad-
quiri la malaltia; aquells anys els bacils havien viscut en les
parets, en els mobles, en los robes.

Nosaltres emprenguereni un treball de busca en aquest sell-
tit; embrutantpare ts,robes, fustes amb bocins de
gerenl com persistia en mig do la bruticia el bacil i this prolife-
rava; I'optianum de condicions fou mullant els Roes deixant-los
dessecar desprd., exactamuent com a les leproses on
Iii ha humitats i dessecacions brusquos repetides.

Per aix5 creieni que cis objectes inunimats en tortes cir-
cumstancies do china (humitat, canvis sobtats terniies) embru-
tats do secretions leproses son el lloc nuns coniu do contagi.

Creiem possible amb molts autors quo els iusectes i ariic-
nids velriculin els bacils i els portin dels hots infectats o dels

malalts als individus sans, pet-6 ho crec exceptional perque no

basta en la nuijoria dots casos la senzilla erosio per a produir la

sembra si el terrouy no esta preparat.
de les d if d'ad,netre el contagi.-I-l a sig u t pre-

cis que passessiu quatre segles per a arribar a la conviccio do

que el xaucre do la sifilis ds el primer moment de ]a paralisi ge-

neral o de la tabes i mds do 40 anys per a portar la conviccio a

tots.

En una malaltia corn la lepra on es senyalen incubations do

mds de 10 anys, on inclds els no coutagionistes i partidaris de

I'herencia admeten que la malaltia adquirida al moment de lx

concepcio, no es presenti devegades fins als 25 ants, ds impos-

sible en la majoria dels casos fixar el coin ha tingut hoc el con-

tagi.
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A nles, la lepra, cons tit tubereulosi, no es una malaltia cunt

la sifilis quo deixa at toe on entry un xanere , una demostracio

rnacroscopica de que per alli ha entrat el parasit; Is lepra, corn

la tubereulosi , devegades deixa xanere pero mes cornunment la

inoculacio es transcutania i pot generalitzant - se abans de que' hi

hagin simptomes locals que puguin orientar per on ha entrat

el bacil.

Nosaltres creiem respecte it aquesta (1uest. io que les formes
xancroses son ordiuariantent Hies greus que aquelles en que no
es troba l'entrada i que deuen user per inoculacio trauseutania.

Creiem quo avui dia despre: del : a ssaigs d'ilioculacl6 ex-

perimental als animals, del - dVinocalaci6 a I'honre , cas del

condemnat inoculat per Arnii,g i el cas do auto - inoculaci6

voluntaria citat per Coffin i p,^r fi per un bon nombre de casos

clays observots no hi l.a dret it dubtar pergae es un princild de

Biologia que els casos posit is afirnteu i els negatius no

neguen.

1$osti-epttnt de vista del mode d'entrar.- Pero es evident que

,si nosaltres trobem qne una lesio I,jprosa permaneix meson i

auys acantonada coltstituint lesi6 tinica i persi,tint de vegades

indefinidanlent com a tat o generalitzant - se la malaltia despres,

tonin ► Bret a pensar que per aquell Iloc s'ha Fet ['entrada dots

bacils i que aquella prinlera manifestaci6 es el xanere de la

lepra.

Aixo vol dir que nosaltres creieui que estudiant detingudn-

ment cada cas podria dir aproximad n inent per on ha tingut Hoe

i ontrada; el printer o primers flocs d'apariciu, fa densilat de la

distribucio lets elements i tit foram rte Irropa !lacie , ajudat^ do ve-

gades pets antecedents son el elements per a jutjar la Aorta 0

portes d'entrada i devegades is manera com ha tiugut floe el

Con!agi.

Do I'estudi delis nostres casks adrnetem els floes d ' entrada

per ordre de fregiiL ncia.
1.er Els petas i cartes ; els traumatismes fregiients de la gent

que treballen it camp, sobre tot ohs quo van ccnstannlent mu-

Ilats do peus , la facilitat do produir - se dermitis , eczematitza-

cions, linlfangitis , fiebitis, etc ., prepara el terreny per it facilitar

la porta d'entrada i un cop entrat servir de lilt a la senlbra.

2.e,1 Les cecitats nose blaco faringies , sobre tot el nas; son

frequents els individus que presentee rinitis, epistaxis repe-

tidcs que precealeixen a la lepra en nlesos i en any,,; a n16s es
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sap que e- un dels hots on hi han mes abundancia de bacils i
cotnpronem faeilmont coin do les ungles brutes quo han ras-

cat terra o Inobles o robes iufectades, pot anar at nas en gent

quo fan pot us del mocador.
3.eC El tub digestict: son molts els casos en que es YOU es

clatar per diferentes bandes del cos a Is vegada el brot erup-

eiii do los taques o dels leprotnes i si be aixo en els easos primi-

tivament acautonats, to floc taut he quart es generalitzen, en

aquests no hi han precedents d'altres simptomes com no sirrui

de desarreglalnents digestius que despres persisteixen; son bona

part d'aquests casos ale lepra tuberosa que evolucionen riipida-

ment i els quo els clinics antics racnaven com d'origet intesti-

nal per aliments averiats i que els clinics d'ara raonen com a

casos de lopra primitiva intestinal, com es raonen de I'origen

intestinal de la tuberculosi.

4.rt L'heredro-lepra o herMcia de gernteu. En els casos he-

redats no es veil desenrotllar-se In ntalaltia gran aquesta eo-

metcot per un floc, sino quo els simptontes es troben per tot.

5.1"t Contlagi Zter les mans; a part d'un cas nostre, evident,

contar,iant la nlalaltia a an Inetge que enida per espai d'anys

ones uleeres leproses, nosaltres creieni que tortes formes nor-

vioses localitzades a les mans son d'inoculaeio trauscutauia.

fi.'` Coactccgi genital; el nuttrintoni que eneara hi ha ara a

can Masdeu pot servir de mostra; ttub tot nosaltres creieni la

cosa exceptional.

Poder nocin de calla mala/i de lepra. Comencent per posar bon

en clot' quo cada malalt de lepra t© una nocivit it, diferenta i po-

driem dir que aquesta es en rao directa de la intctsitat do Is
infeccio.

Les formes otenccades fustres quo duren ands i ant's amb

sols uu simptoma o grups de simptontes tiniculosos, sonsitius;

amb una polineuritis acantonadtt a un grup nervios d'ana cxtre•

ntitot, S 5 )11 ntal•lancetil Coll toll'oses.

Les formes nervioses pures des de la siringomielia a la gene-

ralitzada son prou perilloses; els bacils sou prop fondos per te-

mer res, potser feria excepcio pet ponides do Morvan i per les

ulceraeions de certes mutilations, si be es digno de for constar

qne les ulceres trofo-neurotiques no contenen bacils.

Les formes nc-utcccloses fortten los neurolepridos en quip ca§

son escassament cot+tagioses, pero les nlacltloses per entholia ba-

cilar ja son mes perilloses.
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Els de les tuberoses amb manifestations mucoses son

els quo les secretions son baciliferesson els perillosos no tan di-

rectancent segons nostre mode de veure In giiestio, sing porque

embruten objectes, mobles i innobles.

Els luberculs ulcerats, sobre tot els joves son una veritable

emulsio do bacils; els veils no contenen sine cadavers bacilars,

of mucus nasal es potser la secrecio mes rica en bacils en quasi

tots els tuberoses; tenint on compto la quantitat do secrecio

angmentada en aquests malalts i els descuits d'higiene dels ma-

toixos, es compendra to porillosos quo son els que porten rini-

tis. A Is lief, les secretions vaginals, I'esperma, a I'orina, a la co9t

juidival sin ha trobat bacils si be es inconstant sa frogiiencia,

que suposem que vindrit condicionada amb lesions de la glandula

soeretoria o dels conductes exeretors.

Els malalts do lepra a!lutia els tuberculs dels quals en hoc

d'esclerosar-so o degenerar-se entren on fusio purulenta i

s'obren, solen osser els ties perillosos.

Conditions generals de receptivitaf per cadasck-Es neeessa-

ri creure en que la majoria dels individus son serologicanlent

immunes a la lopra; l'escassetat d'individus qne han conviseut

amb leprosos que s'llan contagriat fa pensar qne la i innunitat

per In lepra es la regla per la immensa majoria dots individus.

Precisar des del punt do vista general quires siguin les con-

dicions de receptivitat no es pot dir; pero si es Lief: dir quo aqul

ve Ia herencia a donar parcialment la rao als que no crenen mes

que en aquesta; sobre tot peasant que en bon uoutbre de oases

l'herencia Lie predislwsicio sera Is unica quo es pot for valor i

quo la majoria dels eases de leprosos, fills do leprosos pateixen
la malaltia perque s'han contagiat despros convivint amb els

pares malalts; d'altra manora s'explicaria eI que els leprosos
tinguin fills sans i fills leprosos

Aixu no vol dir quo neguem l'herencicc de gertnen que es
troba clar moltes vegades quan es desenrotlia In malaltia on la
infancia o als primers anys de Is joventut i per difu-
sos inicialment no es ]a forma mes comu de l'heri^ucia do lepra;
cal for constar que els embarassos do les leproses tuberoses
acaben quasi bo sempre amb an part prematur, o amb un fe-
tus do incapacitat vital que mor als pots dies de neixer, i aixi
mateix la majoria do les leproses de lepra anestesica pareixon
fills sans.

Aqui fern notar la dualitat de la forma nerviosa i de la for-
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ma tuberosa de lepra que to el seu pario en In sifilis forniant
el quadro de In doble ntalaltia tan hen diferenciada, simptoma-
tologicantent, evolutiva i terapi^utica.

Condicions de receptivital local.-Nosaltres no podem apor-
tar proves mds que d'evidencia elinica, perquc les que hem in-
tentat experimental no ens ban pot-tat on creieni quo hem
d'anar.

Pero aquestes proves cliniques poden douar una Conviccio
un cos do doctriua quo es el segii«'nt:

La majoria dell casos de lepra porter dintre son historial
en les regions primeranient invadides, uua dermitis, una Iitnfan-
gitis, una esclerosi, de vegades un proses scenic de limfangitis
troncular o reticular qne al capdavall on derutitis fatal es sem-
pre uua limfangitis de l'osponja linifatica del dermis.

Per altra part vegetn c• in passen anatbinicantent les cores

en les lesions loproses; per via sauguinia, arriba uua entbolia

bacilar que s'empelta a les parets del teas i fit In taca inicial,

aviat ve una limfangitis leprosa que produeix abultantents

nodulars (limfangitis reticular) o que produeix cordes limfati-

ques( linifatis troneular) qne son les que provoquen i genera-

litzeu la inalaltia.

E evident que el bacil quo hem dit que viu en sintbiosi
amb els elements anatomics es fa uu Ilit de limfangitis per con-
viure be i d'alli escatnpar-se per l'acarreig Iimfati,c.

Per tan creiem nosaltres qne individus antb bones condi-

tions defensives, i fins amb bones condicious serologiques quo

no admeteran l'etnpolt bacilar and) In poll i mucoses integres i

this am b traumes nets, si porten una limfangitis que prepari

el Hit facilitaran ]a som bra bacilar; establert el primer focus de

limfangitis leprosa, lo denies ve tot so]; la suceesio de liutfangi-

tis derntiques reticulars i trouculars fan la trama inextricable

i inabordable terapeuticament de Ies lepres tuberoses.

Suposem on altres casos que no den haver-hi xancre i si

sols inoculacio transcutania; quan una linfitis o unit flebitis
fonda o una losio anterior dels teixits aponeurotics pot for de

fixador dels bacils que sense fixar-so ban atravessat la poll.

[,'it trauma ttervios, unit neuritis anterior, un proses ante-

rior del sistenta nervios central farau que el basil s'inoculi

transctutuniantent i passi sense deixar rastre a la poll del medi

extern al neuriletna, lieu's aqui perque en In majoria de lepres

nervioses no den haver-hi xancres ui de fet s'hi troba lesio
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previa cuthnia fins que Ia degeneracio del pareuquilna del
nervi porta les alterations trbfiques cut^znies.

El que es pot ter en terapeutica.-Un nosocomi de lepra no
ha d'esser sols un asil; deu esser un Hoc d'esperansa pel malalt
que hi entra.

Contra la idea d'incurabilitat de ]a malaltia, jo put mostrar
prop d'una dotzeua de malalts sense simptomes actius carats
amh I'ajuda do Fart.

En espera d'un sint,u o d'un plasma que pugui actuar espe-
cificanlent.

Un redactor potent coin of chalmoogra, sigui en ]a forma
quo sigui i un oxidant, on arsenical, heu's aqui resumida ara
per Ia terapeutica de In lepra, nosaltres, que creieln possible
la curacio on certes formes que comeneen o en certs casos
que hi ha reactivitat local i general, creieln quo hi han casos
que sols contenen elementse onjuntius o parenquimes o nervis
degeuerats en fusiO granulo-grassosa. no poden esser actuats
per eap medicacio de les avui conegudes al menys i segu-
rament que mai els orgues destructs podran esser substitucts
per altres de sans.

A Ines, Is terapi'utica local es forca util; a part la simptoma-
tica de certes alteracions o de localitzacions de certs orgues
(sentits, mucoses, etc.), de fet els agents termies des de ]a non
carbonica al ternio a distancia i als banys calents obren sobre
el tuhercul diluint o fonent els elements granulo-grassosos de-
generats del leproma, lo que facilita poder ser actuats milior o
poder ser eselerosats, i per taut, curats amb reductors potents
dhus local o anlb els recursos ffsics.

La profi'a.ci: diferents modes ('entendre" la. - Catalunya os

a Ia Ilista dels pacsos de lepra; comprovats per nosaltres com

a trios autoctons eu cada pobiacio, nosaltres tenim 56 pobles

nlarcat5.

Ili ha a Cataluny a uu contingent de valencians leprosos quo

sumen a Barcelona al menys taut cem els catalaus. A antis venen

importats d'America i de Filipines altres malalts, i per fi, del

Marroc, quo entre altres ens regala aquesta malaltia, quo alli

existeix eutro els indigenes en quautitat espantosa; recordo un

pobre soldat, fill do Tarragona, sense antecedents familiars, que

I'adquiri a Africa i que acah"t amb una lepra aguda complicada

amb tuberonlo,i.
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\osaltres calculom, entre propis i estranys, quo existeixen

a Catalunya mes de Crescents leprosos.
La distribucio esta repartida vorejant les costes i els rius;

sobre tot les vores de I'Ebre, fins quasi a tocar l'Arago, esta li-

teralment infectat; queda fora de lo dit la conca do Tremp f ca-

sos escampats per diferents indi ets do Lloida; on canvi, eis flocs

quo ho foren do leproseries a l'Edat Mitja, Tarrega, Tarrassa,

ni per observacions personals, ni pols sous informes, sun in-
fectats.

D'aquests, els mes son pagesos, n1hi lla dedicats a rovendre
fruites, varis pescadors, dos forners, varies criades de servei,
un espardenl-er i dos cistellers; a Barcelona resideixen una
trentena d'aquestes professions ultimament dites. quo, si es do-
nuncien no hi ha on portar-los, perque prow fan a can AIasdeu
tonint-ne mes dels quo poden.

AixO, senyors, no pot continuer.

La giiestio perentOria la vaig resumir en altre ocasio
aixf:

l.a Inscrrpcio oblirlatoria de la malaltia.-Pero per for aixo
es prods printer ten it' un nosocomi per a Ieprosos.

2." Atllatnent volnntari per tots; obligatnria pels leprosos
va,iabunds.--\o som partidaris do in legislacio draconiana prus-
siana o nord-amerieana, de tancar en un in pace als pobres le-
proso^.

Es precis for el quo pan fet els escandinaus quo quasi be
Phan extingida: bones leproseries perque el malalt quo s'hi troba
millor quo a case seva vagi allf ospontiinlanment.

Per aixo es menester crear una leprosoria: o millorar la de
case lIisdeu a carre.c de 1'Hospital do Ia Santa Creu, lo quo cree-
dificil per falta d'aigua, per Its topografia i perque es massy
aprop do grans nuclis de pohlaeio, lo qual trot quo to incon.ve-
nients, o crear-ne una do nov(i.

3." Inlerdiccio de certes professions als leprosos lliures.
a) Servei domestic.
b) Assistencia de malalts i professions sanitaries.

c) Cenedors d'aliments sense distincio (carnicers, pesea-
dors, fruiters, especiers, etc.)

(1) Fortlers.
e) Barbers.
f) Sastres i modistes.
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4.1 Interdiccio de l'entrada a certs flocs. Banys i f.mts, vehi-
cles, fondes.

5.0 Avis als glee convisqu in amb els malalls de la constant
exposicio quo, estan club els elements contagiants i que conr-
pleixin:

a) Aillar els ubjectes de meujar i de toaleth del malalt.
b) Les robes serau rentades i col-locades apart.
c) Els draps i objectes de cura serail crenlats.

d) El malait deu viure ell quarto apart.

6.° 31alriatoui.-Deu explicar-se detalladament at conjuge
sa el peril[ i se Ii fara avineut el contingut de l'apartat an-
terior.

Ilespecte a la interdicciO de niatrimoni als leprosos crec
que deuria esser absoluta; tan lees en certes formes fustres que
a copia d'anys un pot tenir la conviccio de que restaran acanto-
nades podriem autoritzar el casanrent.

z,Com portar a ternle la iluita a Catalunya?
No crec que sigui una cosa gaire dificil, ni tan sots una obra

cara; sols es necessitaria bona voluntat.
I no lie vingut sots a parlar del mal, he vingut expressa-

mont a parlar del remei i el mode d'adniinistrar-lo.
Crear una leproseria en forma de colm,ia agricola; p. ex. en

una d'aquestes petites cales de in costa de Tarragona quo hi ha

mes enlla de 1'Hospitalet, Iluny do poblats i sobre tot dels gratis

nuclis do poblacio, bonic paisatge, ben resguardat per muir

tanyes i croiem quo no seria dificil do trobar-Ili uua treutena de

jornals de terra arnb aigua que servissin per establir-hi els pa-

vellons.

Soo partidari do pavellons mobils de fusta amb teulada de
uralita i pavini ent de fusta; una eixida coberta, quarto de banys
amb dues banyeres i excusat cumu; pavellons que es poguessin
variar de Il oc o cremar-los quan convingues.

De moment es podia cornea car amb 60 malalts repartits en
quatre pavellons; dos pavellons no d'homes i no altre de doves
de 20 ]fits cada un per malalts de forma tnberosa i dos pavellons
de 10 flits coda un pels anesti^sics. Una infermeria capaq. per
vint flits en pavello igual; un altre pavello per serveis generals,
residi,ucia dels infermers i administracio; aquest pavello podria
ser do pedra.
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En conjunt aixo costaria aproximadament:
Expropiacio do una finca rti tica d'uns

trenta jornals do terra . . . . . . 15 a 25.000 ptes.
Cada pavollo de 20 flits 9000 ptes.; tres son. 26.000

de 10 flits 5000 > dos > 10.000 >
Un pavello per a administracio i serveis

generals. . . . . . . . . . . . 30 a 40.000
Canalitzacio d'aigua, llum, cloaca, etc.. . 5.000
Material m6bil. . . . . . . . . . . 10.000 >

96 a 116.000 ptes.

Cada malalt pronent per tipus a Fontilles consum alli 1`75
per estiineia; es pot afegir 75 centims per balneaccio i millorar

es c ondicions de la terap^+utica farmacologica; per tart 912'50
pessetes a l'any. Per tint la leproseria costaria 54.750 pessetes a

1'any; Out de tenir en compte la carrega, que aquesta quantitat

es a!lougerida perque com hi ha bon Hombre do malalts que es
dediquen a feines agricoles, aixo alleuja el pressupost conside-

rablement.

Corn arbitrar fons de sostoniment?

Per de prompte l'ostat espanyol to 100.000 pessetes desti-

nades a Ia Iluita de la lepra de les quals no n'arriba ni una pes-

seta a Catalunya, nosaltres podrienr reclamar de dret 20.000

pessetes i si els nostres parlamentaris volguessin podria ang-
mentar-se Ia quantitat incloent er, els ppessupostos generals de

1'Estat major quantitat per a la lepra.

Despros els Ajuntaments que tinguessin leprosos de Casa

seva podrien contribuir and) una quantitat com amb els bojos

provincials ho fan.

Despros la Mancomnnitat i les Diputacions sobre tot les

que estan mos afectades podrien ajudar amb subventions anuals

la leproseria quo podria estar baix Yalta inspeccio sanitaria de

la Mancomunitat.

Finalment es podria croar un Patronat per a la ilnita con-

tra la lepra quo arbitres recursos do particulars amb quotes

anuals o amb donations que ajudessin a cobrir el pressupost.

Jo proposo al Congres quo crei des d'ara aquest Patronat.

Per for fons per la creacio de la leproseria, necessitariern

una ajuda initial dels poders publics, pero jo conflo que es po-

dria arbitrar tot el que fes falta acudint a nostres fllantrops i

posant el seu nom a cada un dels pavellons per ells costejats.
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Senyors: H, vingut aqui amb el deliberat proposit do sem-

brar inquietuds, do fer memoria als professionals i d'espantar

als que no ho son; que es preocupin tots do quie existeix una

malaltia terrihle a Catalunya, malaltia que es vergonyosa per-

que es extingible i els pobles que es preocupen d'extingir-la

110 eonsegueiXell.

Taut debo quo aquesta conferencia que va dirigida a met-
ges i profans sigui una fuetada perquO ens despertem i ens
poseur a for feina en aquest sentit, (que fern una leproseria
que pogueul tanear dintre uns quants deeenis deixan: ull Iletrer
que digui: eA Catalunya s'ha extingit la lepra>.


