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"Tot co que allunya el fill de la seva mare

es causa de malaltia i perill de mort. "-

Th. Russel.

C AUFN dintre 1'estudi de la present ponencia, els Hens que per

]a situacio economica o social de la mare, son abandonats a

1'assistencia publica o corren un risc d'esser-ho, si no son objecte

d'un auxili eficaq.

L'ideal seria, que en cap cas el fill fos separat de ]a seva mare

i que l'organitzacio social arribes a un grau suficient de perfeccio,

que permetes 1'ajud necessari a tota mare - soltera o casada -

per tal que pogues criar el seu fill ; car es ben sabut que la Mor-

talitat es molt diferent (legitims 1,5 %. illegitims 40 %) en el

medi familiar o entre els liens recollits en les Institucions benefi-

ques. En efecte, la separacio implica automaticament, una restric-

cio de lactacio natural i ]a manca de les atencions materials i

socials, que sols el sentiment maternal pot proporcionar i tantes

altres circumstances que anirem veient en el desenvolupament

d'aquest treball.

Sembla que a la Russia Sovletica, es fa una experiencia de

sustraccio de l'infant al medi familiar: no tenim dades sobre els

seus resultats, pero la nostra experiencia personal - que coinci-

deix amb la (le tots els pediatres dels paisos Bits de regim capita-

lists - ens fa molt pessimistes sobre 1'esdevenidor dels nens criats

en un ambient oficial i fora dels lligams basics de la familia.

L'assistencia al Hen il•legitim ha de fer-se, doncs, mantenint al
fill al costat de ]a mare i, si es possible, (quan no hi ha circumstan-
cies morals que ho impedeixin) en el medi familiar, pero moltes
vegades, la mare esta privada de liar 1 aleshores cal recollir a la
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fill. i finalment gran nombre de pens son abandonats i

assistencia prescindint de la seva mare.

Comencarem el nostre trehall, amb l'exposicio de la manera

com s'acompleix actualment I'assistencia

proposar despres les mesures que creiem

tre pais per tal de fer-lo mes eficaq.

LES INCLUSES

del nen il•legitim, per a

mes escaients en el nos-

Espanva ha estat sempre la nacio mes propicia, per a fundar

asils destinats als nens abandonats, que trobaren sempre protec-

cio en la pietat dels refs, en la caritat dels particulars, i en el zel

d'algunes congregacions religioses.

La creacio de les Incluses, tingue per objecte principal, reco-

]lir els nens acabats de neixer, abandonats a les escales de les ca-

ses, en els portics de les esglesies i en altrs Ilocs. La caritat cris-

tiana, amb les seves almoines, sostenien les fundacions religioses

qu'es consagraven a aquesta finalitat. L'objecte que realment es

perseguia era d'evitar molts infanticidis i sostreure a les families

]a vergonya d'un naixement illegitim, pero a l'infant en si, se li

concedia poca importancia, per creure'l fill (lei pecat, i per tant,

d'esser d'escas o ntil valor social. Aixi es compren, que interesses

poc a ]a col•lectivitat, l'enorme Alortalitat que despoblava la sala

de les Incluses. D'altra banda, ]a situacio social de I'exposit que

aconseguia sobreviure al regim incluser, era ben poc desitjable.

Per a comprendre ]a consideracio que mereixien els exposits, n'hi

ha prow en recordar la disposicio dictada per Caries III en 1788,

el goal ordena als rectors o administradors de les Incluses, que

atengtressin en particular atencio : que als nens se'ls doni deguda

educacio i ensenyament per que siguin vassalls utils.

No es aquest el lloc oportu per a fer tin estudi critic de la In-

clusa classica, sols n'hem (lit uns mots. per a demostrar quan han

han canviat les cores i quan diferent es el concepte actual.

La llei exigeix a les I)iputacions, el sosteniment d'un servei de

\laternitat i altre d'F.xposits. Aquests serveis, son ja actualment

en moltes provincies i d'una manera particular a Catalunva, forca

ben orientats.

Els resultats obtinguts son, corn veureni, altament encoratja-

dors, pero la nostra missio, es cl'influir cada dia mes, prop dels
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poders publics, perquc assoleixin la maxima eficacia i siguin la

base (le l'assistencia social dels infants illegitims.

Pendrem com a tipus el funcionament de la Inclusa de Bar-

celona, per esser-nos mes coneguda i perquc el gran Hombre de

nens que recall, planteja tin problema social (le veritable importan-

cia.

Abans de tot, cal que rendim on merescut homenatge a I'l:x-

cellentissima Diputacio de Barcelona, per ]a munificencia all) que

fa temps, tracta els exposits confiats a la sera tutela. Fa uns 30

anvs, creient inapropiats els antics locals del carrer de Ramalle-

res, ordena la construccio duns magnifies pavellons a les Corts,

on destinat a liens de pit i l'altre a desmamats , amb una cabuda

total duns 7oo asilats. Des d'aleshores i sense interrupcio, s'llan

estahlert una serie de millores, que han convertit ]a nostra Inclusa
en un estahlirnent quasi modelic.

Per a judicar la importancia de la Inclusa de Barcelona, n'hi

ha prou en dir, que el nombre d'entrades anyals oscilla entre 630

i 8oo, sense comptar els pens legitims, procedents de families po-

hres i malaltes.

Els nens que ingressen procedeixen:

De la seccio de Maternitat, aproximadament el 6o %.

Procedents d'altres estahliments henefics o (le cases particulars,

aproximadament el 40 °%.

bins fa poques setmanes, funcionava el torn, pero la Junta de
Govern, creient anacronica la persistencia d'aquest procediment
d'ingres a la casa, acorda de suprimir-lo, tenint en compte que cap
dificultat troha qui desitgi ingressar un nen a la Inclusa , trucant
directament a la porta.

Fis nens abans dingressar a les sales a quo van destinats, pas-

ses pet llatzaret, a fi d'evitar la introduccio de malalties contagio-

ses. El regim alimentici deleccio es la lactacio natural, si ho per-

met 1'estat sanitari del nen i si hi ha Bides disponiblcs. Dcsgracia-

dament cada dia n'hi ha en menor nombre i la lactacio artificial, es

forcosament la que mes inipera.

La Inclusa paga didatge a totes les mares que havent perdut

el sea fill o havent aquest complet I'anv, es decideixin a criar un

infant exposit. D'aquesta manera ]a Inclusa procura convertir-se

en distribuidora de nens, ev-itant aixi en el poss'hle, l'estancament

en les seves sales.
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La llortalitat a la Inclusa ha estat sempre massy crescuda per

dissort, havent sofert de tes contingencies socials. Heus aqui ]'es-

tadistica de la liortalitat global, des de Parry Iy13 fins a Parry

Iga7, en Hens menors de 2 anys

Entractes Defuncior.s

( spnsits menors de 2 anys) (Menors de 2 ancsl

.any 1913 6i9 z83 4i6'i °/0
1 1 1 80 50' 59 %9 4 75 3 . .

.,
1915 759 4^4 55'8(; %
Ic^16 817 431 S2'7'. %
1917 888 527 59'34 %

., Ig18 80; ;6^ 6g'Gt %
,.

1919 785 474 bo'38 %
19^^0 746 506 678'
1921 736 430 58'4
Ig^z 72' '96 40'99

19'3 704 '37 33^^
194 6^5 ^^1 35'36
1925 6J5 211 3a'a1

196 684 ?06 30' 11

1927 364 175 27'fio

L'any Ig13, anterior a la gran Guerra, 1'estadistica Bona 41'67

per too, xifra que augmenta d'any en any fins arribar a1 69'64

en 1918; mantenint-se en estat estacionari tins el Ic^?1, que comen^a

francament a disminuir, fins arribar a: X7'60 °o a Pang 197•
I?xaminem el per que d'aquestes oscillacions. Fins el moment

de declaarr-se la guerra, eren en gran Hombre les Bides foranes

que ven^en a cercar Hens a ]a Inclusa, per acriar-los a casa llur,

Pero els greus esdeveniments que conunogueren el loon enter, des

de 1'auv 1914 al 1918, produ'iren una alteracio econnmica formi-

dable, amb un gran augment de salaris i la valoracib, cPuna manes

estraordinaria dell productes de la terra ; consegiiencia : que la

retribucio estipulada per la Diputacio, no inTeressa^-a a les Bones

del camp i deisaven de criar Hens de la Inclusa. Des d'aleshores,

s'inicia 1'acumulacio en les sales de lactants i prengue euorme in-

crement la lactacio artificial. Els resultats form inuliediats: la

^Iortalitat puja cl 5,x'86 % Parry fc^15, per assulir Penorme si-

fra del E>9'64 % Parry 1918.
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Exposem a continuacio, el resum estadistic dels Hens conside-

rats normals, aixo es, d'un pes superior a ?.80o grams i sense tara

aparent hereditaria o adquirida, ingressats 1'any ^ qz9.

Total 6z4. Relacio amb el total de Hens de menys d'un any 79
Han estat criats a la lactacio natural o mixta 28i Percentatge 43
Han estat criats a lactacio artificial ... ... 333 ^^ 57

gels criats a la lactacio ^iatiaral i ^ni.rta

Sortides ... ... ... ... ... r44 Percentatge ... ... 5z
Continuen a fi d'anv ... 36 °/

Compleixen un any ... 59 ^ ^ • ^ ^ • ^ ^ ^ i
Defuncions ... ... ... ... 22 .. 8

Total. .. ... ... ... 28 i

Dels criats a lactaci6 artificial

Sortides ... ... ... ... ... 8i Percentatge ... ... a^}
Continuen a fi d'any, ... z r_l " ... ... 3:^
Com ^leixen un an ... 6^ "1 y ... ... 18

Defuncions ... ... ... ... ^6 °

Total... 339

Com pot veure's, la DZortalitat dels Hens normals ha arribat

a 1'any ig?q a xifres realment satisfactori^es, el 8 % en els criats

a lactacio natural i mixta i el z7 % en els criats a lactacio artificial.

No volem abusar de les lodes estadistiques, creiem que amb

les exposades n'hi ha prou per a demostrar allo que es pot aeon-

seguir quan els elements administratius i tectics, senten la neces-

sitan de perfeccionament. Pero vol dir aixo que ja estem satisfets

i que no s'ban <I'estahlir noves millores ? De cap manes : La In-

clusa encara pot i ha de millorar el seu funcionament, essent cada

dia mes Or^axisnie di.rtriUatiidor i no ^1.ri1 Di^osit. La m^issio

de la Inclusa hauria d'esser la de recollir el Hen abandonat, exa-

minar-lo acuradament, fer-li les reaccions serologiques oportunes

i si de 1'estudi se'n desprenia un bon estat sanitari, enviar-lo ra-

pidament a' camp, per a esser cri^ h'er una dida forana: ^'l^oines
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haurien de quedar-se a la Inclusa, els hens malalts que necessiten

una assidua assistencia medica. .Aixo evitaria 1'acumulaci6 de nens

en les sales de la Inclusa i la cria en comb que tan nociu resulta.

L'infant ha estat abandonat per la seva mare, cal cercar-ne un altra

que la substitueixi i en mare de fet Cs converteix tota dona que

nodreix un nen i 1'acarona en els setts hracos. Pero la dificultat

consisteix en disposar d'un nombre (le Bides suficient per a les

necessitate de la Inclusa. Per a aconseguir-ho, podrien posar-se en

practica els seguents procediments :

Primer : One la retribucio a les Bides, sense Csser massa one-

rosa per 1'hcrari public, fos el suficientment remuneradora.

Segon : Realitzar una activa i sostinguda propaganda, adrecada

principalment a les autoritats dels pobles, que estimules la crianca

(lets nens de la Inclusa.

Tercer : 'Iantenir intimes relacions amb les altres Incluses de
Catalunya i provincies veines, que tenen una pohlacio infantil molt

reduida i mantes vegades no poden satisfer les demandes de les
dides foranes.

Creiem que fent-ho aixi, es disposaria d'un nombre suficient

de dides, donada la situacio economica d'algunes comarques i prin-

cipalment de les provincies gtle ens rodegen. A mes, 1'estat sanitari

de's nens que actualment estan confiats a dida extcrna (la xifra

(le Mortalitat no passa a penes del 8 %, es prou eloquent per a de-

mostrar que aquest es realment, el cami a seguir.

CO1I HAURIEN DE TRACTAR-SE ELS \ENS IL.LEGITIMS EN LA

SOCIETAT MODERNA

El fornuis pensament del filantrop frances, Theophile Rous-
sel, que hem posat a la capcalera del nostre treball: "Tot qo que
allunya el fill de la Mare, es causa de sofriment per a 1'infant i
el posa en peril' de mort", voldriem veure'l gravat al portal de
totes les nostres Institucions de Puericultura.

Es ]a Ilei primordial, que ]a Naturalesa imposa, a 1'Csser huma

que acaba de neixer. La servitud de la Mare pel seu fill, no acaba

en el moment del part. El lligam, no pot trencar-se al tallar el

cordo umbilical, que her aixo sentira ]a 'Mare al cap de pocs (lies,

corn brolla dels sous pits el licor vital, destinat al fillet que ha

portat al mon. I aixo ning'i no hi tC dret a prendre-ho a 1'infant,

perque yes sen, ben seu, i amb ell, podra viure 1 nodrir-se i fer-se
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gran, i si 11 prenen, sera, com dill Roussel, "causa de sofriment i

perill de wort".

La Societat moderna, en les nostres nacions llatines, tindria

('ocupar-se molt seriosament, de millorar el greu problema dels

nens illegitims. No n'hi lha prou, ('haver creat uns Asils, mes o

menys ben dotats, que se'n diuen Inciuses, per a recollir tots els

infants que hi porten la miseria, ]a turpitud o el vici.

As precis de treballar per dos objectius principals :

Primer: Evitar les causes d'aquests abandonaments, per a re-

duir-los al minim possible ;

i Segon : Assistir en la forma deguda, a les Mares solteres,

perque puguin criar at sell fill.

Si observem els fets de cada dia, veurem repetit ben sovint el

cas segiient : Una noia soltera, queda embarassada, i es ahandonada

per el seu seductor. Tant Si es de classe humil, com de classe mit-

jana, es veura mal tractada en el medi familiar, o be foragitada

del mateix, i es trobara amb tantes dificultats per viure, lluitara

amb tan males condicions, que si no can en el vici, no tindra rnol-

tes vegades mes reniei, que arratilir-se en algun Asil, si abans al-

guna vets temptadora no l'ha estimulada, a llancar d'una nianera

violenta, el pes feixuc que ]'hi toca portar. I aquella pobre noia,

que pot esser una enganyada o una victima del medi en que ha

viscut, to que portar sola, la culpa quc cs de dos. Tot el treball

enorme, de ]a formacio d'un esser huma, tindra de fer-se en les

pitjors condicions, i a carrec tan sots del que probabiement fes
menys culpable, dels dos que l'engendraren.

I per fi, vindra un infant at mon, que sera una estranvesa bio-
logica ; perque tot esser vivent, to Pare i Mare, pero aquell, de

Pare no en to i forcada pel mal exemple, aviat, potser, no tindra
tampoc Mare.

No costa gaire de coinprendre, que la pobre dona, que porta
tin infant en les seves entranyes, que es veu abandonada de tots,
fins del propi Pare del seu fillet, tractada coin 01)1ecte de vergo-
nva per ]a seva familia, que no pot guanyar-se la vida, perque en
t'estat en que es troba, ningu la voldria a treballar, arribi a cometre
el delicte de pensament, moltes vegades, d'esperar am]) impacien-
cia el moment (let Part, per desfer-se d'aquell obstacle tan gran
ner la seva vida normal, deixant-lo en un Asil.

• La boca fosca del Torn, ha engolit centenars de vegades, cria-
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tures en aquestes condicions , nascudes fora de les Cases de Ma-

ternitat , o portades a ell, despres de proves infructuoses d'una

Mare, clue intenta tota sola de lluitar per ]a villa , am]) tin fillet als

bravos.

Contra tanta injusticia , tenim d'aixecar-nos els Metges de les

Cases de I\laternitat , per a demanar a la Societat , en nom de la

Ciencia i de la Humanitat una Ilci de proteccio i de defensa de

I'infant.

El Bret natural, fa responsables als Pares , dels fills que Por-

ten al mon ; Pero aixo, la llei, en els paisos Ilatins , nomes ho troba

be, quan els Pares son carats. Els fills, que la llei anomena illegi-

tims, son tractats am]) una cruel fredor, que revolta : se'ls pren

el dret a demanar pel seu Pare , amh tot el que aixo representa per

l'infant i per la Mare . I aixo es injust, perque aquella cria-

tura en to de Pare , pero es un Pare que s'esmuny del seu deure,

que enparat en una llei injusta, falta a ]a obligacio mes sagrada

que tenen tots els homes : la d'emparar i protegir els seus fills.

Tothom parla dels drets de ]'hone i de la Ilihertat individual,

pero dels drets de l'infant , que es el que mes proteccio necessita,

ja no se ' n parla tant.

Es d'elemental justicia , fer responsable it Pare, dels fills que

hagi engendrat , sigui amb la dona que sigui , tant si es casat com

no. Tot infant nascut a la nostra terra , to dret a esser sempre em-

parat per la Ilei sobirana que ens regeix a tots els catalans. I al

que falti at seu deure , la llei ha d ' obligar-lo a complir.

One es faci una llei d'Investigacio de la Patcrnitat, per tots
els casos en que el Pare no reconegui corn a seu a l'infant.

Que es tinguin en compte , totes les circumstancies necessaries,
en questio tan delicada. Que es guardi secret, si es vol, pero que

s'obligui a complir at Pare, segons la seva situacio economica, al
sosteniment de la Marc en el Part, i at so..iteniment (let fill en els
primers temps de la vida.

La llei ha de defensar at desvalt'ut , i el nado abandonat pel seu
Pare , es ]a imatge mes desconsoladora de 1'esser desemparat.

Molts paisos tenen ja vigent , la llei d ' Investigacio de la Pater-
nitat . A Dinamarca, Noruega i Suecia , on regeix fa mes de 15
anus , la Mare, no solament to el dret, sing que to el deure de de-
nunciar qui es el Pare del seu fill . A Anglaterra, Alemanya, ,Aus-
tria , Russia i Suissa , esta vigent tambe aquesta llei , amb modali-
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tats diferents segons els paisos. En tots ells han tingut dificultats
al comengament de la implantacio de la mateixa, pet-6 la realitat
ha ensenyat Ia manera mes junta (le resoldre en cada cas concret.
Gairebe a tots els paisos, s'admet l'excepcio anomenada de "plu-
rium concubentium". Pero en la majoria dell casos, la practica
demostra, que es pot determinar el Pare veritable.

Els paisos llatins no han resolt encara aquesta questio, i son
uua excepcio ]lastimosa, en el concert dels paisos civilitzats.

osaltres tenim el deure, de demanar per la nostra terra ]la-
tina, la prioritat en el compliment d'un deure social tan sagrat.

o es aquesta la primera vegada, que en tin Congres en
terra Hispanica, s'aixeca la vets d'un Puericultor, per a demandr
una llei d'Investigacio de la Paternitat. Va fer-ho el Dr. J. Alon-
so Mufioyerro en el Congres de Medicina de Sevilla del 1924 (1)
i va fer-ho tambC tin de nosaltres (Brossa) en el Congres de Pe-
diatria de Saragossa, en 195 (2).

Tantdebo que el VI Congres de Metges de Llengua Catalana,
volgues fer-se portaveu de tan justa demanda.

A falta cl'un d'una Ilei d'Investigacio de ]a Paternitat, la So-
cietat moderna, per propi instint de conservacio, ha de vetllar per
tot infant nascut, i si el Pare el rebutja i 1'abandona, ha de fer el
possible perque no 1'abandoni tambe ]a Mare.

Ja hem vist abans, en quina situacio moral i material, queda la
dona que es fa embarassada d'un infant illegitim ; puix que el menus
que pot fer-se socialment, es emparar en forma convenient aquesta
Mare i facilitar-li el compliment del seu deure.

Ja sabem quant important Cs aquest per la vida de ]'infant; la
Mortalitat (leis liens ahandonats Cs tres vegades flies alta que la
dels legitinis ; que aquesta ultima esperanca de ]'infant no es
perdi ; la Societat ha de vetllar per a conservar-la. I si la
Mare, malejada per ]'ambient en que ha viscut o acovardida i lassa,
gels obstacles que es drecen al seu davant, si guarda el fill al seu
costat, volgues ahandonar-lo, la Societat esta en el deure d'impe-
dir aquesta nova falta, obligant a la Mare a complir el deure sa-
grat, ineludible, de donar al seu fill la ]let del seu pit, que es de

(i) Dr. J. MUOYERRO.-La investigacion de la Paternidad comp
iredida imprescindible en ]a proteccion del nino abandonado.

(2) Dr. A. BROSSA.-De la implantacion de ]a lactancia obligatoria
en las Casas de 1lfaternidad i Expositos de Espana.
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]'infant que ningu li pot prendre, sense condemnar-lo a 1'avancada
,,a] sofriment i posar-lo en perill (le mort".

Allo que no ha fet el protector de ]'infant, que es el seu Pare,

ha de fer-lo ]a Societat, emparant a la 'Mare i a] fill, pero obligant

a la primera a porta.r-se com a tal.

Aquesta accio protectora i a la vegada coactiva, pot fer-se en

tots els Asils i principalment en les Cases de Maternitat. De la ma-

teixa manera que entren ja les embarassades, tin temps abans del

Part, hauria d'imposar-se tambe clue es quedessin a la Casa, al-

menvs tres mesos despres del Part, per a donar el pit al seu fillet.

L'obra de proteccio a 1'embarassada, que la llei del nostre pais

mana fer a ]a futura Mare, es faria igual, pero aixi coin ara es

protegeix principalment aquesta, i se li guarda el secret, aleshores

s'estendria el benefici a ]'infant, ja que ara no podern impedir per

cap mitja legal, que l'ahandoni. I tenim de veure, creuats de bra-

cos, com ana Mare ens diu amb tot cinisme, que no vol criar al

fill, o que va a vendre aquella llet, qu: es la vida del pobre aban-

donat, i que li pagaran amb unes quantes monedes o amb vestits

adornats amb medalles d'argent.

Demanem que s'ohligui a la ]Mare a quedar-se a I'Asil, almenys
tres mesos per a criar el seu fill, pero si es possible es molt millor

que s'hi quedi mes temps. De tota manera, veiem moltes vegades,

que si es queda una temporada amb el fillet, ja no es tan facil que

I'abandoni ; ja haura vist emhadalida la seva rialleta, ja haura sen-
tit el goig d'esser Mare, la que fins aleshores no n'havia sentit mes

que 1'amargor, ja se l'estimara, i es gairehe segur que no el dei-
xarA.

En el cas pitjor, sempre quedara a la Inclusa una criatura de

3 mesos, en comptes d'un nado, i ja sahem la diferencia que hi ha
entre els perills d'una i altra eclat.

Al mateix temps, aquesta disposicio tindria un altre avantatge
mol important. En augmentar en gran nombre les dides internes

de les Cases de Maternitat, es podrien criar tambe a pit, als in-
fants que per causes impossibles d'evitar, estessin orfes de Mare,

i es podria potser, suprimir de les sales de la Inclusa el alletament
artificial en els primers mesos de ]a vida.

Aixo que demanem, no es cap impossible, no es cap visio uto-

pica d'uns scmniadors, aixo es fa ja de molts ant's en algunes Ma-

ternitats d'Espanya. Ho hens vist en ]a Inclusa de Sant Sebastia
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(des del 1916), en ]a de Bilbao (des del 1918), i en les de Girona

i Tarragona.

Les dificultats que aquesta reforma tindria en la practica, son

mes aparents que reals. L'embarassada que truca a la porta de la

Casa de Maternitat, per a esser admesa, acceptare molt be, gene-

ralment, el quedar-se un temps mes en 1'Asil, i un cop ja ingres-

sada, fare el mateix que veura fer a les altres, que ban estat amb

ella. Si ha contret ja un compromis moral, si tot la porta a criar

at seu fill, si no to la temptacio d'altres companyes, que li ditien

que fan de dida en casa rica, o de la mateixa familia de la Mare,

que la instiga a deixar abandonat ]'infant, ella criare, ella ]'esti-

mare, i aquella dona que potser era, o hauria estat, una perduda,

podra redimir-se per l'amor del seu fill.

Aquesta lactacio obligatoria en Is Asils, podria esser una rea-

litat en poc temps. I encara es podria ampliar i millorar, si es po-

gues fer, com en alguns hoes de 1'estranger (Hongria), la col-loca-

cio -de la Mare amb el fill, at camp, en cases de families pageses,

on la Mare es guanva la manutencio, amb el servei que pot pres-

tar, compatible amb la crianca del seu fill. Pero, aixo son coses

que es fan en medis diferents del nostre, i que aqui es dificil de
preveure el resultat que donarien.

Pero no acaba aqui el deure de la Societat, envers la sagrada

funcio de la Maternitat.

Hauria de crear-se a casa nostra, un veritable "Servei Social"

en els nostres Asils. $s una Comissio de senyores. auxiliades per

infermeres visitadores, que tracten i coneixen les Mares asilades,

que saben les dificultats de l'esdevenidor de cada una, que les acon-

sellen i les ajuden en cada cas particular, i faciliten per tant, de

una manera extraordinaria, que la Mare en sortir de la Inclusa

am]) el seu fill, pugui guardar-lo at seu costat, ja que aquest to que

esser el nostre objectiu final.

Es una ironia crude], dir-li a una Mare abandonada de tothom,

que surti de la Inclusa i que s'emporti at seu fill. Si no to qui I'a-

companyi, qui 1'aconselli, qui I'ajudi a trobar els mitjans de gua-

nvar-se la villa, la pobre dona s'enfonsara, cada vegada mes, en

els baixos fons de les grans ciutats. Quantes n'hem vist tornar

una segona i una tercera vegada, a la nostra Casa! Son les victi-

mes desemparades, que potser una caritat intel-ligent, hauria pogut

altar del seu nivell moral, evitant recaigudes fatals.
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Aquest Servei Social, tan necessari, ens porta a parlar de la

necessitat d'associar la Beneficencia Publica a la Beneficencia par-

ticular.

En totes les grans ciutats, hi han diverses Comissions de Se-

nvores, que es proposen un objectiu semblant al que hem assenva-

lat al nostre Servei Social. Totes aquestes activitats, tots aquests

esforcos, podrien ajuntar-se i articular-se, en una direccio conver-

gent, que donaria el maxim de fruit en el resultat obtingut.

Aixo faria possible, de completar la Caritat oficial, amb ]a

Caritat privada. No ho demanem tot a 1'Estat. La Caritat privada,

hen orientada i dirigida ha d'omplir, en la Societat moderna, els

buits que deixara sempre la Beneficencia Publica.

Les conclusions que es dedueixen d'aquesta actuacio social, son
el demanar :

,.a Una Ilei d'Investigacio de la Paternitat;

2.a La lactacio obligatoria en els Asils; i
3 a La creacio d'un Servei Social, de proteccio a la Mare sol-

tera, que no abandona al seu fill.

Barcelona, juny de 1930-
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