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pel Dr . E. PEDRALS FERNANDEZ

En el criteri huma, iudividualment corsiderat, hi pot niar

Terror, sobretot quant se tracta d'obra egoista. Per aixo parers

oposats s'exposen, per a resoldre tota mena de questions i this

en els assumptes mds iusignificants, en aquells en que sembla

obligatbria la unitat do pensament, sempre hi ha qui desacorda

del sentir del colnn. Ultra la bona fe amb que es pot preopinar,

tambe hi ha qui, amb fins rolins, proposa corn a sa, lo xorc i

corcar, cercant el benestar propi amb menyspreu del dels sees

consemblarts.

L'establirnent de I'autoritat directora tendeix a evitar

('error, en tots els easos abans insinuats, albirant des d'un pla

superior i desinteressat, tots els assumptes a resoldre i decan-
taut-se vers el parer de la majoria en aquells altres en que el

dubto assageta la pensa fent perdre la serenitat de judici.
L'existencia d'aquesta autoritat directora, es fa indispensa-

ble entre I'estol dedicat a 1'ensenyament acostumat a obrar amb

completa llibertat i seguint per lo mateix Gamins diversos i fins

oposats en llurs procediments o metodes d'ensenyament. Aques-

ta independencia insana ha fet possible que en ciutats cosmo-

polites corn la rostra, convisquin les mes oposades escoles ja

sigui per llur indole religiose, ja per la lingilistica o be per la

politica, fent possible fins t'existencia i persistencia d'ensenya-

ments qualificats en son dia per la judicatura, do malsans i con-

tra (lei.

Aquesta idea nostra que sembla una lieretgia do Ia deessa
llibertat, no ho es si partim de la realitat dens fets, descendint
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de les regions esfumades de la teoria i trepitjant el terreny

ferm de la practica.

Sembla planer que quiscun pugui apaivagar Ia set cienti-

fica en la font que li plagui, assadollant-se a pleret d'aquells

coneixenrents i d'aquells nretodes de qui' senti fretura. Tanrbe

ho sembla que tothom pugui vertir en forma mes o menys

escaienta les idees nades en Ilur intel'lecto al caliu i en holo-

causts do t'arnor al proisme. Tot aixo f6ra veure si la perfeeeio

humana resplandeix com ho fa en nit serena d'istiu 1'estelada

volta. Llavors el discerniment perfecte do quiscun seria el

garbell d'aitals ensenyances i to dolent sots serviria per a for

sobressortir les perfections, quo per altra part, ja anirien iso-

lant-se depurades automaticament com fa Natura amb les aigiles

contaminades dels rius.

Mes en la humanitat existeix un nonrbrosissim estol d'im-

perfectes, somaticament i espiritual considerats, incapacos do

discernir lo bo do lo doleut i llengats fregiienrnont impelits

per Ilurs tares a les idees equivocades i antinaturals. Aquest

estol que nodreix tot lo quo es delictiu, sols troba plaer amb lo

torcat i deformat i els seus actes do tota arena des do l'infantesa

fins a la velluria tendeixen sempre a contradir les Ibis i les

sanes ensenyances do la Natura. En aquest estol hi han totes les

gradations, des del ser elevat d'una intel•lectualitat quo sembla

superior, enrpro quo try els seas toes on el llindar do la vesania,

fins al ser inure, rastrer, coin el cut de terra i les idees del qual,

xorques, estan en la lila divisoria do In hestialitat. Res to d'es-

trany,dones,queels primers, els superficialmentelevats,tinguin

fretura de dirigir i ensenyar i quo els segons, els del cervell

pot mes estructurat quo el del sinri, acceptin i a I'ensems cerquin

la tutela dell primers. D'aqui quo moltes ensenyances i moltes

lectures a totes Ilunrs malsanes tinguin grail predicament i tin-

guin tambd els sews apostols, moltes voltes convencuts de llur

paper directiu.

Per aixo cal quo l'autoritat directora i servadora del coma
hi posi cura, intervenint activament totes les ensenyances i pro-
curant a lensoms I'ensen_yament adequat d'aquest gran nombre
do tarats de tota mena. Aixi ho veiem realitza: en el desvetlla-
ment de in nova Gormimia, nacionalitzant l'escola. rememorant
segurament que 1'ou aquesta Iluita qui guanya les do 1'any 70.

I aixi dicta la rao quo den realitzar qui vulgui assolir la per-
feccio.
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I si de tal faiso pot guiar-se is part intel•lectiva, raonadarnent

tambe pot dirigir-se Is part higietiica, distribuint a quiscun en

el floe adequat segons ses tares somatiques o espirituals, i pro-

porcionant a quiscun l'alimetit corporal i intellectual conve-

nient a ses necessitats.

Ales per a realitzar-ho de manera profltosa cal una com-

pleta uniformitat d'ordinacio i d'execucio. Es fa precis que

tothom pugui i degui fruir del be, en l'impossibilitat absoluta

do IlenQar so al mal per estar monopolitzada I'ensenyanca con-

siderada sota tots Ilurs aspectes

A mes, Is convivencia de tots els estanients socials deixant

les Bores de classe, I intercauvi intellectual imprescindible als

que laboreti jutits, l'intimitat quo s'estableix en els jots, on el

gimnas i en tots aquells actes de la vida escolar que suposen

esbarjo, ha de produir necessariament tin torrent involuntari

de simpatia, entre els quo dema deuran ocupar Roes distints

en la societat, assolint nivells diferents, abans quo tot honro-

sos, en l'estructura de l'humanitat.

L'escola dnica es fer, duties, necessaria i imprescindible

per unificar els metodes i les materies a ensenvar, per a subjec-

tar a tots a les imprescindibles i salvadores practiques higieni-

ques i per a provocar la camaraderia imprescindible en la vida

d'un poble.
lies deu tenir-se en compte quo, tin cop establerta, des del

moment en que desapareix la voluntarietat d'assistir-hi, deu

dotar•se•la do tots els avengos i de totes les comoditats quo el

mes exigent en questions higieniques i pedagogiques pugui

sol•licitar, unica manera de no fey odios el monopoli i que les

generations futures no facin trontollar, amb llur maledieciO,

el sepulcre dels innovadors.

Partint dones d'aquest principi, 1'escola deu estar ben em-

placada i ben construtida contenint la matricula adequada a
Ilur cabuda. Tots els factors liigienics quo no repetim per esser

ja sobradament coneguts deuen estar-hi curosament aplicats.

A mes cal fer is deguda separacio dels sans i dels insans, ja

siguiu aquests d'indole espiritual o somittica, conduint-se als

tarats degudament classificats i acoblats a escoles especials

esmercades a modificar Ilur defecte capdal.

Deu pensar- se en la sans alimentacio i en la salutifera es-
tada estiuenca assequible a tots els necessitats. Aixf coin als
beneflcis de la farmacia, do l'infermera i dels camps escolars.
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Partint de l'unitat d'ensenyament i calculant en cent mil
l'escolaritat primaria de Barcelona podem for els segiients cal-
culs disiributius apoiats en els avencos de percentatgo fets per
laInspeccio Medico-escolar.

12 per cent de defectuosos oculars.
;35 per cent de defectuosos oto•rino laringologics.
8 per cent de defectuosos intel•lectius (anormals).
2 per cent de tees, sords i routs.
4 per cent de defectuosos somatics agressius.
8 per cent do defectuosos somatics auto perjudicials no

classificats.

31 per cent de francament sans.
dones que poden rebre 1'escolaritat ordinaria encara

que amb l'adequat tractament correctiu un 78 per cent d'iufants.
El 2 per cent restart necessita ensenyament especial.

Per tan cal, a I'ensemps que el personal pedagogic neces-
sari, organitzar un cos d'higienistes que puguin triar i guiar
aquest gran estol escolar.

En aquest cos d'higienistes deuen formar necessariament
especialistes en les malalties quo la practice medica ha agrupat,
puix que en aquest projecte integral l'iuspeccio medica deu a
I'ensems quo descobrir les tares, aplicar-hi el consegiient trac-
tament fins a Ilur curacio o modfficacio. Aiyf es que aquest cos
d'liigienistes pot considerar-se integrat per dos agrupaments.
L'un, d'higienistes propiament dit, encarregats de la recerca de
tarats, i profilactiques i l'altre, format per patolegs, amb
l'encarrec do cuidar les malalties i I'ensenyament adequat dels
que puguin concorrer a l'escola.

Calculant on 10.000 els escolars corresponents a cada dis-

tricte municipal, precise per a cada uu d'aquets el nomenament

de deu higienistes amb els segiieuts qualificatius: un director

medic-higienic, quatre (oculista, oto-rino-laringolee,

psicoleg i higienista) i cine supernumeraris.

El director cuidara d'assesorar al Cap del cos en tots aquells
assumptos sobre que li fos demanat parer. Organitzara i distri-

buira la tasca higienica del districts i cuidara que aquesta es
realitzi convenientment. Conjuntament amb els altres no direc-

torns publicara un butlleti periodic o be una memoria anual en
la qual constaran els treballs f enquestes fetes durant el curs.

Ordenara els treballs de les brigades de desinfeccio i conser-

vacio de locals i material. Tambe cuidara de les colonies de
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Iles aquest projecte esta molt Iluny de la realitat, per

,motius de gobernament, per causes economiques i per falta
d'ambient propici i cal viure els moments actuals i serena-
ment treure partit de to existent, situant les cores de tat faiso,
que un canvi vers la perfeccio anteriorment dibuixada, no ens
sorprengui desorganitzats, ni to actualment establert sigui
destorb a la realitzacio rapida del capdal projecte.

Per aixo, aquesta ponencia tot anyorant la realitzacio rapi-
da i total de l'anterior magne projecte, proposa el seguent com

a periode de transicio entre el desgavell actual i la perfeccio
relatada.

Punts hi han en aquest projecte que la ponencia no es creu
autoritzada a resoldre, com es la forma de seleccionar el perso-

nal i les jefatures del cos pedagogic i de l'higienic encara quo
referent at primer que un bon higienista escolar sera

aquell que conegui la naturalesa humana sana i malalta i a

l'ensems demostri, mitjantcat titol adequat, que posseeix la
pedagogia i el tracte escolar. I en quant a to segon, recordant

que el Cap a Belgica es el burgomaestro, a Franca el maire i a
1'Anglaterra el lord major... propossar que a la nostra

benvolguda Barcelona sigui l'Exc. Sr. Batlle-Constitutional o

be la Comissio do Cultura per ell delegada.

L'Ajuntament de Barcelona es troba avui on els seus co-
mencos do la tasca educadora en to que fa referencia a ensenya-
ment primari. Aquests comencos amb les persones do valua re-
coneguda que integren la Comissio do Cultura i Assessoria
adjunta, poden esser broument obra magna i de profit innega-
ble, mes at present son solament les beceroles de l'ensenyament
primari municipal. Per aixo ens espanta la creacio d'un orgue
abans d'esser nessesaria a funciO i per aixo proposem avui la
realitzacio d'un projecte minim que es podra anar ampliant so-
gons les necessitats escolars fins a assolir I'amplitud i grandiosi-
tat del projecte primerament descrit. Portant a la practica el
que ara descriurem no es lesiona cap interes establert que amb
seguritat impossibilitaria en absolut la realitzacio do qualsevol

altre projecte i a 1'ensems es posen els fonaments, Ies fites del
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cos d'inspeccio medico-escolar futur. A mes devem fer notar

l'economia d'unes mils pessetes en el personal que podrien es-

merSar-se molt be en les obres circumescolars tan necessa-

ries avui.

El cons escolar national de Barcelona 1'integren actual-

inent 20.000 alumnes i les escoles quo l'Ajuntament to on cons-

truccio o on projecte d'immediata realitzacio tenen una cabuda

aproximada do 5.000

Amb tal matricula com a base de calcul precisa ]a creacio

d'un cos medic format per 20 higienistes i per als serveis ad-

junts, coin son cliniques oftalmologiques, otolbgiques, dentals

i medicina general podran utilitzarso els immillorables serveis

dels dispensaris i del Cos medic municipals, en espera que

l'unificscio d'ensenyan^.a faci precisa ]a creacio d'organismes

especialitzats a l'objecte escolar. Aixi, doncs, la tasca netament

d'higiene escolar estaria directament sots el control del cos

medic higienic i en els dispensaris i cliniques municipals s'efec-

tuaria la curacio dels escolars amb malaltia quo no impedis

l'assistencia a les classes.

Les tasques quo den desenrotllar el Cos medic higienic son

les segiients:
Examen psico-fisic de 1'escolar o signi recerca dels tarats

d'esperit i somatics per a dirigir-los, els uns a les institutions

convenientment ampliades que per a aquests menesters ja soste

el municipi i els altres on busca del tractament adoquat a Ilurs

malures , ja sigui 1 'escola do bose, ampliada sufleientment, ja

la de sanatori, creada de nou o ja el tractament ambulant.

Antropometria escolar o examen complementari de l'ante-

rior per a redactar el carnet escolar.

Organitzacio i direceio medico-higienica de les colonies de

vacances.
Organitzacio i direceio medico-higienica de les cantines.

Organitzacio i direccio medico-higienica dels banys marins.

Desinfeccio i conservacio de locals i mobiliari escolars.

Profilaxi do les malalties infeccioses.

Desenrotllament do cursos a mestres, escolars i families

sobre paidologia, maternologia, higienes professional, privada,

etc., Iluita contra la tuberculosi, etc.

Redaceio d'un Butlleti escolar o d'una memuria anyal.

Direccio dell serveis de 1'infermera escolar.
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Els serveis complementaris a carrec del cos medic munici-
pal seran:

Clinica oftalmologica.
Clinica oto-rino laringologica.
Clinica dental.

Clinica de medicina general.
Laboratori d'examens clinics i bacteriologics (examen

d'orins, pus, etc. tuberculi•reaccions, vacunes, etc., etc.).
Per mitja d'impressos adequats estaran en relacio els dos

organismes,
El cos d'infermeres cuidaria de la neteja del escolar i d'en-

sinistrar a les families en les mss elementals practiques higieni-
ques i vigilara el curs de les malalties d'allitament. Aquest orga-
nisme estara, format per 20 infermeres a les ordres dels metges
higienistes.

El cos medico-higienic estara format per deu metges nume-
raris i deu supernuineraris, convenientrnent escalafonats per
als ascensos, motivats per ampliacio de places, per baixes o per
jubilacions.

El metge supernumerari estara a les ordres del numerari,
qui seria responsable de ]a bona direccio i execucio de les tas-
ques del districte, que es deuran repartir equitativament entre
ambdos. Com a tal director regiria el cap d'infermeres correspo-
nents al seu districts, les colonies do vacances i els banys de
mar en lo quo en fos giiestio medico-higienica. Sera atribucio
eva el dictamiuar on totes les questions d'liigiene escolar; tin-
dra plena representaci6 en tots els assumptes escolars del dis-
tricte.

Conjuntament amb ols nou restants redactara les memories
o publicacions corresponents.

Per a ]a deainfeccio de locals s'utilitzaran els serveis immi-
llorables del Cos d'IIigiene urbana que tan imprescindibles
s'han fet on la rostra ciutat i per a la brigada de conservacio de
locals el municipi td personal convenient per a destinar a tal
menester.

Les oficines del cos higienista escolar s'instal-laran en les
respectives tinencies d'alcaldia, podent disposar d'un oficial
mecanograf i dels ordenances do les mateixes.

El municipi cuidara de proveir de material corresponent als
respectius higienistes segons proposta anual dels mateixos vi-
sada i aprovada pel Cap.
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Pressupost del personal

Deu metges numeraris a 6.000 ptes. anyals . 60.000 ptes.

supernumeraris a 3.000 30.000 >

Vint infermeres a 1.000 :36.000

Total. . . . 126.000 ptes.

Mes aquest cos d'higienistes, tal i com avui s'exposa, que es

com deu esser, si volern situar les cosec amb la vista fixa en el
pervindre, deu intervenir les escoles, que avui dopenen, en
questions higieniques i pedagogiques, directarnent do I'Estat.
Per aquest motiu i amb el criteri d'evitar el dia de l'organitza-
eio integral do la higiene escolar en nostra ciutat, dualitats
d'organismes Irigienics que impossibilitarien en absolut la solu-
eio de I'assumpte tan vital.

La Inspeccio M6dico-escolar, que depen del 11linisteri d'Ins-

truccio Publica i Belles Arts, sense abdicar dels seas drets i
deures, tindra a gran estima 1'ocupar els lloes destinats als nu-

meraris do 1'abans esmentat cos d'higienistes escolars, oferint a

l'Excm. Ajuntament Constitutional de Barcelona la deduccio

del sou de 3,000 pessetes anyals quo percebeix de l'Estat. Y fal-

tant proveir quatre districtes municipals d'aquesta Ciutat,

prega a l'Excm. Ajuntament faci les gestions necessaries vers
la Superioritat, per que siguin ocupades les talc vacants, com-
pletant, on forma legal, el Cos d'Inspectors Medico•escolars. De
no fer-ho 1'Estat en son temps, deuria proveir-les, amb caracter
interi, l'Exem. Ajuntament Constitutional, amb la gratificacio
quo acordes.

CONCLUSIONS

l.' F.s de tot punt necessari 1'establiment de la higiene es-

,colar on les nostres escoles, conforme esta establerta en les do

totes les nations civilitzades.

2.a Es precis, per a obtenir-ne resultats profitosos, l'unifi-

cacio d'aquesta higiene, donant-li el caracter executiu i no con-

sultiu, com fins avui s'es fet.
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3.a Cal establir-la en forma que no resulti an destorb per

a un dema autonomista i que ja actualment dongui la sensacio

d'unitat d'accio.
4.a Conforme esta argumentat, cal establir la Inspeccio

M dico-escolar en forma gradual, a usanra de les necessitats hi-

giOniques de les escoles, comensant pel projecte minim fins as-

solir la perfeccio del projecte maxim.


