
L'ASSISTENCIA 1E'LS ALIENATS A CATALUNYA

pel Dr BUSQUET TEIXIDOR

EL BOIG ISS UN MALALT CURABLE-COI A TAL IIA 1)'ESSER TRACTAT

Els manicomis de Catalunya que preston serveis do benefi-
eencia, igualnlent que els de la resta d'Espanya, son un fidel
reHexe de les idees i prejudicis que en el nostre poble predo-
minen, respecte els boigs i respecte la bogeria.

L'Estat apareix nles iufluenciat encara per aquests prejudi-

cis que el mateix poble, puix no ha pas donat cap indici de
conlprensio do la importancia i de les necessitats que requerei-

xen aquesta nleua de malalts i aquesta mena do serveis benefits.

L'Estat en 1852, reconegue com a funcio seva l'assistencia

dels boigs i en consegiiencia va acordar construir sis manico-
nlis per a I'assistencia dels boigs de tot Espanya.

Al lnateix temps que dictava aquesta disposicio, en dictava

tam be una altra amb la qual encarregava a les Diputacious Pro-

vincials quo interinament i mentre I'Estat procedia a la creaeio

d'aquests manicomis fossin elles les quo cuidessin d'ateudre

aquest servei benefit, empero sons fer-les-Ili cap concessio eco-
nomica que les compensos d'aquesta feixuga carrega.

Aquest sol fet ens indica ben clarament la poca importan-
cia que t'Estat concedia a aquest servei do beneficencia. puix
quo, com si fos una cosa de poe interes, ho endossa a les Cor-
porations provincials.

Estem en el 1921 i 1'Estat no posseeix pas mes que dos ma-
nicomis, dels sis quo va acordar construir en 1852. FIa neces3i-
tat mes de 00 anys per a posseir dos manicomis, manicomis
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quo per cert no tense pas gairo cosy de moderns. La iuterinitat

do la Reial Ordre al•ludida, fa 68 anys que dura i porta traces de

durar-ne oncara uns altres Cants.

D'aixit n'ha rosultat quo aquest servoi d'inunensa impor-

tancia social,--abandonat per I'Estat i coufiat a les 1)iputacions

que, la major part d'elles, tenen una vida economica miserrima
i tnediatitzada pet caciquisme,--ha vingut prestant-se d'una

manera desastrosa; i en espera que s'acabes la interinitat es-

mentada, ningu no ha pensat en reformes, ni ntillores dets

serveis.
Els serveis d'assistencia d'alienats quo arreu del men han

marxat rorassagats als altres serveis publics, malgrat el reco-

neixer-se in iinportancia social d'aquest aspects de la beneficen-

cia pdbliea; en el nostre psis, on en virtut de prejudicis i do

fatta do eultura psiquiatrica, no es reconeguda encara aquosta

importancia, ui per I'Fstat, ni quasi per ningd, es natural qoe

s'hagin escatimat i s'escat.imin avaramont, totes los despeses

que aquests serveis ocasioneu. Les Diputacions Ii-an vingut con-

siderant I'assisteencia dels boigs, com una feixuga i improduc-

tiva carrega la qual s'havia do procurar alleugerir tot el pos-

sible.

AixI els boigs Ilan sigut reclosos en qualsevulla Hoe, sons

preocupar-se, ni que tinguin aquests Roes de reclusio les con-

dicions mks indispensables do salubritat. Veiern boigs rectosos

en presons, casals i convents m6s 0 menys ruinosos, sense 1111111

i sense aire, i abandonats completament a la brutalitat de llurs

guardians. Soviet es Ilegeix on els periddics alguna descripcio

d'aquests cataus foscos i infectes on jeueu apilotats, dotzenes

d'aquests desgraciats atacats do follia mks o menys peritlosa.

Aquestes ressenyes, producte la major part d'elles de 1'es-

garrifosa itnpressio rebuda per alga que per curiositat s'ha

posat, per uns instants, en eontacte anti) aquests pobres infeli-

cos; products alguwia vegada do la irritaeio d'alguu ntetgo alie-

nista, davant de la immensitat d'aquesta injusticia social, seran

Ilegides, o no seran Ilegides pels pares do la patria. perb la

q_i estio es que no arriben a sotsmoure la soya sensibilitat, no

consegueixen pas tampoc revoltar I'opinio (let polite contra

procedinrents tan inhumans.

A Catalunya, afortunadament, ja de tr.olts anys ent;a, no es

donee pas aquests quadros esgarrifosos d'altres provfncies.

Catalunya, quo sans cap dubte porta sempre un avenS on molts
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aspectes, en relacio amb la rests d'Espauya, tarsi, el ports en

go referent als serveis d'assistt^Licia als alienats.

A Catalunya, existeixen mes manicomis que en cap altra

regio d'Espanya, un d'ells el do Sant Boi; molt interessant per

sa gran cabuda i per sa tradicionalitat. Molts boigs d'altres pro-

vfncies no catalanes, son reclosos en aquest manicomi.

Les Diputacions provincials de Catalunya, especialmeut la

de Barcelona, ja fa molt temps que venen gastaut crescudes

quantitats per al sosteniment de Ilurs boigs, pero aixo es degut

quasi exclusivament, a que les nostres diputaeions han tingut

una vida economica rues prospers. La Maneomunitat, on els

anys que Aorta de vida, Ira augmentat progressivanient on sos

pressupostos, el capitol de despeses per a atendre els serveis

de dements. En el pressupost de 1915, hi bavia consignades per

a aquest servei 786,483 pessetes; en el do 1916, hi havia 1.101,771

pessetes; en 1917, 1.170,816 i en 1921 puja ja a un milfo 239,331

possetos.

No obstant, els nostres serveis d'alienats a Catalunya, resul-

ten deficients i notablement .urtiquats, taut en Ilur orgunitzacio

corn en Ilur funeionanent. La satisfaeeio que podem sentir quan

ens comparem amb les altres regions i provfueies espanyoles,

fuig i es converteix en fonds amargor, quant alcem la vista mes

enlla do nostres fronteres, i veiein co que passa a l'estranger.

Llavors es quan ens donem vertaderament compte del nos-
tre retras, puix veiem que alit el boig es alguna cosa mes que
un ser perill6s per a la societat, que el boig, en els altres pai-
sos, ha millorat en categoria i en consideracio i quo es ates i
tractat on la mateixa forma que son tractats i atesos els malalts
afectes de qualsevulla altra malaltia.

A casa nostra aixo encara no ha arribat. Els nostres mani-
comis no son pas cases do curacio, no son res rues que magat-
zems o dipbsits rues o menys atiborrats de gent boja. En els
nostres manicomis, els boigs no son pas tractats com requereix
llur estat psicopatic, poques vegades se'ls subjecta a un tracta-
ment racional i cientific; per aixo els nostres boigs no es curer.
Clar quo aixd fins a cert punt depen del zel i dais coneixements
del facultatiu que els cuida, pero per rues que el facultatiu s'es-
forci poca cosa podrii obtenir puix haura do Iluitar sempre amb
is constitucio i organitzacio dell nostres manicomis quo Lines
vegades li contrarresten el seu esfor4 i en altres li inutilitzen
per corn plot.
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Alla on veieu que el metge to confiats a la seva cura 400,

600, 800, i adhuc 1.000 malalts, podeu assegurar que el malalt de

la mont no hi es pas tingut en coinpte i que sols I'individu boig

i perillos es a qui es presta atencio.

El facultatiu quo to tin noinbre gran aixi de malalts a la

seva cura, no pot pas coin ixer I'estat mental de cads un, no pot

pas pendre per cada un Wells les indications terapeutiques que

requereixi el seu estat mental.

La malaltia mental requereix per a esser coneguda molta
mes atencio encara que les malalties d'altra mena; car no s'acu-
diria pas a ningu d'encarregar a un sol metgo quatre o cine
cents malalts del cor, do I'aparell digestiu o afectes de variades
infections.

Ili ha toes encara, el psicupata rs tin malalt que a part dels

tractaments medicamentosos i fisioterapics, requereix la Psico-

terapia quo es sons duhte el tractament mes ehein: per a aques-

ta mena de malalties. Aquest tractament, el metge no pot pas

encarregar-lo al personal auxiliar, I'lia de fer ell personalment.

Tenim per taut quo les malalties que son de mes dificil
diagnostic, que requereixen mes ('atencio personal del faculta-
tiu per a Ilur tractament, son aquelles, els malalts de les quals
en mes gran nouibre conflem a cada metge.

El rnetge en aquestes conditions no podrh fer mes que pas-

sar una revista, no visita, als seus malalts; prescrivint algun

purgant, alguna dieta o alguna que altra niida d'ordre general.

Detenir-se a investigar l'estat mental de cada un, i I'evolucio

que segueix la psicopatia, aixi com el contestar a les multiples

preguntes quo Ii adrecen els malalts al passar la visita, motiva-

des per llurs dubtes i idees patologiques, aixo es materialment

impossible fer-ho.

Hem do tenir present que les contestations que hom dona
als boigs han d'esser sempre, igualinent que amb els wens, do-
nades amb molta prudencia i coneixement; i que aquestes con-
testacions, aixi coin la conversacio hiibilment portada, es Qo
quo desvirtua Ilurs preocupacions i idees malaltisses. Aixo
constitueix la base del tractament moral.

El motiu de ereure quo on so] metge pot euidar-se d'un

nombre aixi, tan gros de boigs, es el prejudici do la iucurabili-

tat d'aquests malalts. El prejudici do la incurabilitat es el quo
mante en els nostres manicomis aquest sistema de tractament

del tot inefcaq que on Psiquiatria es coneix amb el nom de
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tractament col•lectiu, o tractament dels malalts on bloc, el qual
s'ha vingut abandonant arreu per tots els psiquiatres.

Amb el tractament col•lectiu no es pot arribar a coneixer

les particularitat que ofereix cada individu; podra anotar-se la

curacio cl'aquells processos psicopittics que acaben francament

pero no es podra seguir I'evolucio del proces, ni coneixer les

probables reactions dels casos una mica complexes.

El cuidar un sol metge un nombre aixi: excessiu d'alienats,
es la causa principal d'aquest estacionament en la millora dels
serveis de boigs.

Tothom esth conforme, diu SERIEux, que el hoig es un ma-

lalt i adliuc s'admet que cal tractar-lo i que hom pot guarir-lo.

Pero aquesta nocio que podria esser tant fecunda en resultats,

resta en estat de pura concepcio teorica; 1'organitzacio defec-

tuosa del asils i dels serveis medics la reduoixen a I'esteri-

litat.

SfMEUx es plant' antargament que hi hagi asils on es con-
fiin 600, 800 i 1000 malaits a un sol metge client: es un sol metge
el que ha de coneixer i do tractar aquesta multitud de boigs?
es un sol metge el que to tota Ia responsabilitat d'aquests ser-
veis! D'aixu en resulta forcosament, es digui el que es digui, quo
el boig no es pas considerat corn a malalt, l'alienista mateix, no
es pas tanrpoc gaire metgo

El noinbre de boigs que un sol rnetge pot cuidar deguda-
ment, oscil•la entre 50 i 200, segons siguin aguts o cronies, cura-
bles o incurables.

Es«uixoi, en 1817, contestant a una consulta del ministre
de I'Interior digue quo els boigs quo podia cuidar un sol metge
no podia pas esser major do 150 a 200. FALRET deia tambe que
100 o 150 boigs eren ben be prow per a ocupar enterament un
sol metge. LisiE era tambe de la matoixa opinio. GRIESSINGER
senyala la xifra do 100 coin a mttxirnum, pero si aquests eren
aguts, no devia pas passar-se do 50 o 60.

Un asil per a boigs, diu GRIESSINGFR, 110 es pas altra cosa

que on hospital per als iudividus afectes de malalties del cer-

veil; deu tenir el caracter d'hospital i no el d'una escola, d'una

fabrica o d'una preso.

MARCE, en el seu tractat de malalties mentalts, escriu: els
malaits apilotats i sens direccio intellectual i moral, esdeve-
nen incurables la major part de les vegades, per la sola rao, que
no se'ls tracta pas. Donem a un sol metge tota la salut, jovene-
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sa, forSa i zel imaginables, i no podra pas visitar i tractar 500

boigs.
Opinions semblauits podrfem citar de I)AGONET, MOREL, DE-

LASIAUVE, GUISLAIN, MARANDON DE MONTYEL, MAXIM(': DU CAMP,

etcetera. Aquest d::rrer din que on aquests serveis tan extensos,

of tractament medic es deixa arreu abandonat.

MARIE en of Congres do Nancy deia: «el prejudici quo con-

sisteix en pensar que a I'intornar un boig en I ' asil, s ' ba do tor-

nar eucara mes boig del quo ho era abans d'entrar, so funda en

un fet real, qo es , I'abai,do relatiu on que ben sovint can of nou

internat, des de punt de vista do l'observacio individual i de la

terapeutica especial. Aquesta observacio, aquesta terapeutica,

es fan impossibles do realitzar en un medi reple de cronics, on

la impressio superficial sola, absorbeix ja tota l'atencio del fa-

cultatiu.»

(Aquest deplorable estat de coses obeeix a dues causes es-

sencials: 1.a confusio i barreja dels boigs aguts i cronics, trobant_

se els curables perduts i ofegats entre 1 ' onada general d'aquestes

bogeries. 2." la insuficiencia en of Hombre de facultatius.»

Efectivament, per a assolir la curacio dels boigs, per a can-

viar Ia 1'esonda dell nostres manicoinis, cal cauviar de proce-

diments, cal classificar els boigs en agrupacions d'aguts i en

agrupacions de cronics puix uns i altros requereixen cura dis-

tinta i lnauicomis, o almenys pavellons especialment organit-

zats.

hem d'augmentar el nombre de metges dels nostres manico-

mis i organitzats els serveis medics d'una manera ben diferent

de ('actual; donant a cada facultatiu un nombre de boigs reduit,

donant-li la necessaria mdependencia economica i moral, per,

tamb© la responsabilitat completa del son servei. No com avui

quo of metge do seccio s'excusa amb of Director, el Director

amb 1'emprosa i I'elnprosa amb of eos facultatiu.

Sols aixi podrh desterrar - se dels nostres manieomis aquest

sistema de tractament col•lectin tan ineicac , i substituir-se pel

tractameut individual que es Punic procediment que hi ha per

a coneixer completament la psicopatia i of psicopata; i com a

consegiiencia , poder aplicar degudament els banys, l'enllita-

ment, el tractament moral intensiu ; i concedir a cada malalt la

dosi de Ilibertat quo li permeti disfrutar el seu estat psicopatic.

Les resultes d'aquesta manta de tractament dels nostres

boigs, poden apreciar- se d'una manera ben objectiva, si compa-
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rem les curacions que s'obtenen en els nostres maniconris, amb

les que s'obtenen a l'estranger.
En el manicorni de Sant Boi, que es coin lie dit abans on

s'acullen el major nombre do boigs de Catalunya, les curacions

en relacio anrb la poblacio initja anyal del nranicomi donen els

segiients perceutatges: any 1918, 1'80/0; any 1919, 1'50/0; any

1920, 1'1 Proporcio rnitja de curats en aquets tres darrers

anys, 1`5

Les altes per nrillora, teuint en conrpte tarnbe la poblacio

mitja anyal del manicorni don el segiieut: any 1918, 1'90/0; any

1919, 311 "/0; any 1920, 2'6 %. Promig de sortides per nrillora du-

rant agnests tres darrers anys, 2`5 0/,,.

Total entre curats i millorats: 4 0/0•
Aquest tacit per cent en els mauiconris estrangers es molt

Ines gros. Asil de Zurich, 11'1 0/0; Asils del Sena, 19 "/0; Belgi-

ca, 16 0/0; Nietleben, 18 0/0; Alt-Scherbitz, 25 "/,; Bale, 28 0,.

Si aquesta estadistica la fern tenint en conrpte el nombre

d'adrnissions de 1'any corresponerrt, trobem els segilents pereen-

tatges: any 1918, 11'4 °/,,; any 1919, 8'5 "/o; any 1920, 5.2 Pro-

mig dels tres anys: curacions, 8'3 "/0.

Les nrillores donen el segi ent: any 1918, 12'30/o; any 1919,

17 0 ; any 1920, 12'(10/(). Pronnig dels tres anys 140/0.

Total cut re curats i millorats, 22 0/0.
A ('estranger aquestes nrateixes estadistiques, en relacio

anrb el nombre d'admissioins, donen resultats coin els segiients:

Bale, 54 0/0; Reggio-Emilia, 54 0/11 Irlanda i Ese6eia, 40 Men-

drisio (Suissa), 45 0;,,; Belgica. 53 ";'p1 Ciinica de Giessen (Alema-

uya), 62 0/0; Asil d Alt-Scherbitz, 62 0/01 Id. de Nietleben, 59 0/0•
A Anglaterra, ternne mig: 00

Les estadistiques exposades, indiquen ben he, quo l'assis-

teucia que donenn als nostres boigs ha d'esser molt defectuosa;

imperiosanneut reclannen una trarnsformacio dels nostres serveis

d'alienats. Aco es precis que es faci per posar-nos a to amb els

sentiments humanitaris del nostre segle, puix la manta de trac-

tament medic reporta. fatalnient, His i l'abtis dels mitjans de

coercio i repressio (carnisa do for^.a, Iligadurea, cel•les de castic

o quartos forts, etc.); mitjans que avui tot metge alienista ha do

rebutjar per innecessaris, anticuratius i altament repugnants.

Cal que es procedeixi de pressa a aquesta transformacio dels
esmentats serveis tambe des d'un punt de vista purament
d'egoisme social, tota vegada que el gros nombre de boigs que
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podriem curar i no curem, son individus que produirien i no

prodneixen, ans al contrari es converteixen en una carrega per

a Is societat quo es troba amb ]a obligacio do niantenir-lo,", Hits

quo moron.

Encara un altre aventatge d'incalculahle importancia social

reporta el perfecccionament dels serveis d'alienats. Com Ines

desaparegui el caracter earcelari dels nostres nurnicomis i Ines

suau i afectuos sigui of tracte quo es doni als intermits, menys

repugnancia sentira la gent envers aquests establiments i Ines

aviat, hi portara Ilurs nialalts, amh Is gnat Cosa s'augmentaran

les probabilitats de curacio i s'evitaran on un Out per cent ben

crescut els erims i els actes delictuossos do tota niena.

Els pobles moderns tenon ben en compte els trey punts do

mira indicats i a Ines a Ines un altre d'una mica ir_es de comple-

xitat, quo es el d'evitar la degeneraeio do la rata, co que va es-

tretament lligat amb el perf,-(•ciwnament dels serveis d'alionats;

i s'afanyen a dictar lleis i rlisposicions diverses per a perfeccio-

nar tot el que es relaciona amb I'assisteneia i tractament dels

boigs, aixi com tambe amh el coneixement do les nralalties

mentals.

L'Estat espanyol, quo corn he dit do bon prineipi no ha pas
donat cap senyal de compendre is importancia d'aquesta ques-

tio, ultra mantenir is interinitat que coin hem dit, fa mes de 60

anys quo dura, no ha dictat mes disposiciO legal que el Reial de-

cret de 1985 i alguna altra disposieio posterior-, com aeiaracio

do l'esmentat Reial decret; i quant al referent a I'estudi do les

malalties mentals, cal dir nomes que Espanya es Punic estat

europeu quo no to establerta eu^ les seves Universitats l'ense-

nyanpa de la Psiquiatria.

El Reial decret dei 1885, aixi com les disposicions aclaratd-

ries quo han vingat despres, estan on pugna amb les orienta-

tions modernes, puix si be en dies es veu el desig d'harmo

nitzar Is llibertat do I'individu i la proteccio de la societat, no

es veu enlloc is proteccio del malalt do la ment. Al dictar la

llei es pensava en el reclds, pore no el malalt.

A Catalnnya, dintre is 1llancomunitat. s'han donat mostres

do compendre's is importancia d'aquost eomplexe probleme.

L'eminent patrici ENRIC,PRAT DI' LA RI13A amb Yalta comprensio

que tenia de Ies coses va compendre tambe la necessitat do

transformar aquests serveis d'assistencia, i amb els escassos

mitjans economics de que podia disposar i dintre-el pot que
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tolera el do I'estat, va assenyalar les fifes en que s'havia

d'enquadrar la modernitzacio dels serveis do dements a Cata-
lunya.

La idea qus predomina on el pla de reforma es que el boig
sigui tractat veritablemeut com a malalt, per aixo el primer pas
quo va donar-se fou la creacio do la Clinica per a Malalties Men-
tals i \ervioses. En aquesta Clinica p.odran entrar directa-
ment; sense cap expedient previ, tots els boigs Warren de Cata-
lunya. El que presenti una forma de bogeria curable, sera
tingut i tractat a la clinica tot, el temps quo
requereixi la malaltia. El boig quo presenti uua. forma de boge-
ria incurable o sots curable en un plat de temps molt llarg, ally
mateix se li tramitara ('expedient necessari i una vegada llest
se'l traslladara at quo sigui mes a proposit a la seva
forma de bogeria.

Aquesta clinica, per a la qual ja hi ha acceptat un avantpro-
jecte, cientificarnent estudiat, i que disposa, demes, per at son
emplacament, d'una extensa i magnifica finca en el poble de
Sta. Coloma do reunira totes aquelles conditions quo
pugui reunir la millor clinica de l'estranger. Sense cap muralla,
amb pavellons aillats i voltats de jardins, proveida de laborato-
ris i do tots els elements de cura nocessaris per a aquestes ma-
lalties, personal medic i informer, suficient i eseollit, amb
aules i museus, sera, a la vegada que un hoc de repos i curacio
dels mentals i nerviosos, un centre d'estudi d'on ha de sortir el
planter de psiquiatres de Catalunya.

El trasbals economic reportat per la Guerra Europea, ha re-
trassat la construccio d'aquesta clinica, peso tint quo
no ha de tardar en esser una realitat, perque els continuadors
do la grar tasca empresa pel primer President de la Mancomu-
nitat, estan tambe en aquest punt compenetrats amb la seva
idealitat.

V'es una prova d'aquesta compenetracio, quo les millores
on projecto del Manicomi de Salt, iniciades pel seu digne i il.lus-
trat Director, hau trobat tan bona acollida en la Mancomunitat,
quo ben aviat podrem veure-les roalitzades. Aquestes millores
consisteixen en la construccio de quatre pavellons nous, ohs
quals ban do servir per a separar els curables i aguts dels incu-
rables i crduics, font-se aixi possible el tractament apropiat i
iutensiu dels boigs que estan en situacio de curar-se.

Tanibe en el Manicomi do Sant Boi, la Mancomunitat ha
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volgut que es creessin aquests pavellons per al tractarnent dels

aguts i aguditzats i s'ha esforgat a obtenir un canvi de sistema

del rhgim alli seguit, procurant que, en Iloe de tenir al seu cii-

rrec un sol rnetgc 800 i 1,000 malalts i que sigui un sol metge

Director l'encarregat de signar les altos d'aquests 1,800 malalts,

se reparteixi la feina i la responsabilitat entreels diferents met-

ges; pero aixO ha topat amb resistencies, i sols podr;t la Dlanco-

munitat obtenir la conformitat on el conveui de referencia

que actualment to on projecte, transigint on alguna de les so-

ves parts, espocialment en la del repartiment de la responsabi-

litat.

Es molta la feina a for encara i costa grans esforcos el

treure of earro de les antigues i fondes roderes. La gent, que no

conlpren aquesta necesitat de nlodernitzacio, tampoc no la

sent; I'Estat no es preocupa de res d'aixo i sols veiem la Manco-

munitat do Catalunya mostrant-se ben disposada i orientada a

la milloracio d'aquest servei de tanta inlport.ancia social. Totes

aquestes considerations in'ha fet decidir a portar aquest terra

al IV CONGRES DE 11IETG1?S DE LLENGUA CATALANA, pergne do-

nant sa alta aprovacio a aquest modest treball, donara una in-

jeecio d'esperan(,a i d'energia als quo treballen i prediquen

aquesta necessitat do reforma, tart dintre els organismes ofi-

cials, com fora dels mateixos.

Corr a consegiiencia, vine a proposrtr al CO_CGRES DE MET-

GES DE L LENGITA CATALANA, l'aprovac io de les segilents

CONCLUSIONS

1." El CoxwtEs DE METGES DE LLENGUA CATALANA C011-

sidera d ' urgent necessitat el transformar els nostres serveis

d'alieuats en el sentit basic de que pugui esser cada boig estu-

diat iudividualmont i tractat conforme requereixin les parti-

cularitats de la seva psicopatia.

2.A El CoNGRES DE METGES DE LLE NGUA CATALANA es di-

rigeix a l ' Estat espanyol perqui , donant tota la importancia que

la giiestio mereix, procedeixi a ('aprovacio d'una llei especial

quo abarqui tots e!s problemes referents a la protecci(`) i trac-

tament dels alienats, adaptada a les orientations de la Psiquia-

tria moderna.

3." (Zue la redaccio del projecte de I'esnlentada llei, sigui
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conhat a persones ben assabentades de los questions socials i

psiquiatriques.

4a El CONGRES DE METGES DE LLENGUA CATALANA COnSi-

dera coin a normes per a la modernitzacio dels serveis d'assis-

tencia als alienats: a) Organitzacio de l'ensenyanga de la Psi-

quiatria en totes les Universitats d'Espanya i quo es declari

obligatori son ensenyament on la carrera do Medicina; b) For-

macio del cos do Metges psiquiatres, en el qual, per a ingres-

sar-hi, s'haurien d'acreditar coneixements especials; c) Creacio

d'un nombre suficient d'establiments manicomials, anlb quanti-

tat fixa de places cada uu, adaptats a les regles do la Tecnica

Manicomial Moderna i especialitzats per a boigs curables i

aguts, per a incurables i cronies, per a epileptics, per a alcoho-

lies, per a boigs dificils, fossin o no fossin processats, per a

anormals, etc.; d) Creacio de Lligues per a combatre la boge-

ria i Patronats per a la defensa i proteccio dels boigs fora del

manicomi; e) Creacio de Comissions tecniques veritat, per a la

inspeccio dels manicomis o serveis d'alienats, especialment els

de caracter particular.

5." Que I'Estat, en redactar la llei especial per als alieiiats,

tingui ben en compte ies earacteristiques de cada regio, espe-

cialment en co que fa referenda directa at regim dels establi-

ments manicomials.

(; a El CONGRES DE METGES DE LLENGUA CATALANA aprova

i expressa la seva satisfaccio per les bones orientacions i pro-

posits que ha manifestat la Mancomunitat de Catalunya respecte

a la modernitzacio dels seus serveis d'alienats i I'anhel perque

siguin ben aviat realitzades les obres ea projecte, especialment

la Clinica per a malalties mentals i nervioses.


