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x la iluita contra ]a tubcrculosi i„ tcu articul,u , inRlubtal,lc-

ment el major progres ha sigut la crecio clefs sanatoris. S'ha

de tenir en compte la gravetat que revestia fa un segle ] a tubercu-

losi osteo -articular , la gran mortalitat que registraven les estadis-

tiques i comparar - les amb la relativa benignitat respecte a la vida

que s ' obscrva avui en els malalts tractats precocment en cis sana-

toris . Es on progres enorme , degut al tractament conservador i

particularment a ]a cura de sanatori.

La cura sanatoria ) es la cura conservadora feta en les condi-

cions optimes de clima i en tin ambient medic especialitzat que re-

uneix tots els elements apropiats per al fi que es proposa.

L'experiencia i les estadistiques ensenyen clarament que ]a cura

climatica i de repos es la base (lei tractament de la tubercu-

losi osteo -articular. I , per fer aquest tractament , tenint a mes a

ma tots els elements medics indispensables per al diagnostic i la

terapia ortopedica , s'han creat els Sanatoris . El tractament ambu-

latori en molts casos impossible ; en altres es pot acceptar coin tin

mal menor.

Es ben sabut que 1'estada d'aquests malalts en les sales dels

hospitals urbans els es perjudicial , perque alli es troben reunides,

precisament en quant a clinia, sol i puresa d'aire, condicions en-

teranient contraries a les que convenen a llur estat.

La cura sanatoria ] permet amb avantatge abstenir - se d'o-

perar. Pero , Adhuc en els casos en gtte esta indicat intervenir, la

cura sanatorial esta indicadissima i permet d'obtenir de l'ope-

racio tot 1'exit esperat , exit que, en altres circumstancies, es frusta

soviet.

Recordem la fotografia que posa A lbee en el seu llibre on es

veuen els liens pottics operats d'osteo-sintesi que fan la cura ma-

ritiina a la platja . Aixi, tambe , molts cirurgians de ciutat justi-
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fiquen o excuser lee Ilurs interveucions quirirrgiques amb la falta

de sanatoris on poder enviar els malalts.

Cirurg^ians com Viguard i Rockier ho han manifestat aixi en e]

darrer Congres de talassoterapia (Berck i93r). Jacobovici i Ni-

chita diner, referint-se ale malalts tractats en la ciutat de Cluj,

que "1'utilitzacib tan racional com possible dels raigs ultra-violeta

com aixi mateix la practica rigurosa de 1'helioterapia urbana no

ens ha donat mai els resultats que s'obtenen en lee estacions ma-

ritimes".

No s'ha de confondre sanatori maritim amb colonia escolar
maritima d'estiu. EI sanatori maritim es un establiment obert tot
1'any; els malalts hi poden permanciaer tot e] temps que calgui
fins al guariment defiuitiu. La cura d'hivern ^•al tart com ]a
d'estiu i, segons alguns, un hiveru val per dos estius. A mes, es
precisarnent a 1'hivern guar mes necessiten els malalts estar en un
sanatori, perque a 1'hivern es mes dificil yue a 1'estiu d'ohtenir
fora del sanatori lee hones conditions higieniques d'aire i de ]lum
que en aduell es troben.

D'en^a que, en i7<^i, es va fundar a l^Ialgate (Auglaterra) el
primer sanatori, s'ha vingut considerant el clima maritim com el
mes indicat, podriem dir espec^fic, per al tractament de ]es tuber-
culosis quirtirgiques, de les escrofules, com deiem abans.

En el VII Congres International de la 7`uberculosi, celebrat a
Roma en iyiz, es va adoptar la segiient resolucio, coma couclu-
sio dels treballs sobre el terra: "Importancia dell Hospitals Aia-
ritims en el guariment de la tubcrculosi quirurgica".

considerant la necessitat que els malalts de tuberculesi quiriir-
gica sien guarits en institutions especials.

considerant 1'eficacia de] tractament maritim en aquestes for-
mes

Es vote arse es firocatri 1'hos^itnlit^acio cf^°ls ^rtialnlts do tttibercrr-
losi gttirirr^zca-err pri^n^er lloc GIs iu{grits-eat 7nstit2tts cspec^nlit-
sa#s ^n I^z platja.

considerant que la integracio de fwicionament dels hospitals

maritime, mitjan^ant la corrtina<itat i la. dxra^cio i.lli^rtita^fa de la
cura posy aquests institute en situacio de satisfer en la practica
e] tractament de la tuberculosi quirurgica.

considerant que I'adopcio d'aquesta reforma representa un pro-
cediment facil i idoni per iniciar 1'actuacio dels "desiderata" expo-
sats.
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Es fa vots perque aquesta integracio de funcionament en la

forma dita s'efectui en la mesura mes ampla i en el temps mes

brew possible.

En el primer Congres de Metges de Llengua Catalana (Barce-

lona, 1913), els Drs. Ribas i Ribas i Guerra van presentar comuni-

cacions defensant la urgent necessitat de la creacio de Sanatoris

Maritims. En la discussio, el Sr. Rocosa va Ilegir unes estadisti-

ques de 1'Hospital Maritim de Berck, que en son la millor apolo-

gia. Molts altres congressistes van intervenir en la discussio a fa-

vor dell Sanatoris Maritims.

En els anys transcorreguts des d'aquells Congressos, la impor-

tancia dels Sanatoris Maritims en el guariment de ]a tuberculosi

osteo-articular no ha minvat pas si be, sota ]a influencia de Rollier,

1'ap6stol de l'helioterapia a 1'alta muntanya, aquesta ha entrat en

concurrencia amb el clima maritim. Hem d'agrair a Rollier que

ens hagi ensenyat a considerar el sol com el primer dels agents

fisics en el tractament d'aquestes malalties. Degut als seus tre-

halls, en els Sanatoris Maritims es dona avui a 1'helioterapia una

importancia abans desconeguda ; pero es indubtable que el clima

maritim continua considerant-se indicadissiin. L'helioterapia l'ha fet

mes eficac.

El clima de mar i el d'alta muntanya son tots dos favorables.

De quant en quant hi ha malalts que no s'aclimaten a Fun o a l'al-

tre. Pot esser que amb el temps es concretin indicacions particulars

que avui coneixem sols d'una manera vaga. De totes maneres po-

dem dir ja que un malalt amb lesions pulmonars concomitants se-

ra millor enviar-lo a Yalta muntanya que at mar i, sobretot, no

1_'enviarem als Sanatoris Maritims de 1'occea, de clima aspre.

El clima maritim to com elements 1'helioterapia, l'aire del mar,

la puresa de 1'aire.

A la platja, 1'espectre solar to menys ultra-violeta que a Yalta

muntanya, pero, en la practica, la lluminositat es molt gran per la

gran extensio de cel i per la reflexio de la superficie de la mar. Si

el Sanatori esta ben situat, si no to a la vora altes muntanyes, les

hores de sol s'aprofiten totes.

L'aire de mar es pur en el concepte bacteriologic; i en el de

particules estranyes tambe ho sera, si el Sanatori, corn es natural,

esta ]luny de poblat, de fabriques i tallers. A mes, faire de mar

ve carregat de particules iodades 1 salines que semhlen tenir efec-
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tes terapeutics ; a In platja, hi sol haver sempre corrents d'aire
que temperen a l'estiu 1'excessiva calor dels raigs solars.

Els banys de mar no son generalment aprofitables pels malalts
de que tractem, per mes que, en algun Sanatori, sembla que s'ha
intentat utilitzar-los proveint el malalt d'aparells de celuloide fe-

nestrats. A Romania, es donen banys de fang en el llac de Cons-
tanza i altres en la platja del Mar Negre.

A 1'alta muntanya, 1'espectre solar to mes raigs ultra-violeta
quc al nivell (lei mar. A I'hivern, la neu dona gran Iluminositat per
Ia reflexio difusa dels raigs solars. La fredor de I'hivern es favora-
ble per I'apetit i la nutricio i, a I'estiu, es gaudeix de temperatura
agradable, sense les calors excessives del pla.

h:ls dos climes, maritim i d'alta muntanya, son tonics i restau-
radors dels elements normals i de la fisiologia de I'organisme. Les
proves es troben en els malalts que s'han guarit beneficiant-se de
l'un o l'altre i en les observacions i estudis que s'han fet en els
respectius Sanatoris.

En defecte de la muntanva o del mar, tamhe un Iloc del ply ben
escollit pot donar resultats apreciables. Les condicions scran : allu-
nyament de pohlats, clima sense boires, estar resguardat dels vents
(lei nord i rodejat de pins o altres coniferes.

truant a canviar de clima, mes aviat s'ha d'anar annb cautela,
perque s'ha de comptar amb un temps d'aclimatacio que es per-
dut. Si el malalt es troha be en un clima, no cal canviar-lo. Si
manifestament li es perjudicial, si no s'aclimata, es clar que s'hau-
ra de canviar. Jo no s6c partidari de canvis ni d'estades cartes en
cis Sanatoris. Cal que durant tot el temps de la malaltia estigui el
malalt en les millors condicions d'higiene i en un clinia adient at
scu estat.

La progressio ascendent en el nombre de Sanatoria \iaritims
demostra Ilur utilitat. Com ja hem (lit, en 1791 es va fundar el pri-
mer Sanatori Alaritim a Anglaterra; en 1861 es va comencar el
gran Hospital llaritim de Berck, inaugurat oficialment per I'em-
peratriu Eugenia, en 1869. Avui dia, segons Areilza, hi ha a Eu-
ropa prop de 300 Sanatoris Maritims ; tots els paisos en posseei-
xen, pero, sobretot i mes abtndantment, Anglaterra, Relgica, Fran-
ca i Italia.

Els sanatoris de nnultanva son mes recents. A m6s dels de Ro-

llier, podeni citar, coin exemple, 1'Institut Codivilla de Cortina
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d'Arnpezzo, a Italia, i el de Font Romeu, a la Cerdanya francesa

(Pireneus Orientals).

No solament convenen els sanatoria per a infants sing tambe,

encara que en menor nombre, per a adults, perque tambe aquests,

a totes les edits, poden emmalaltir de tuberculosi quirurgica. Aixi,

a Berck, I'Assistencia Piiblica de Paris te, apart del gran Hospital

Maritim per a infants, un pavello anex per adults.

El servei de Sanitat Militar de Franca, juntament amb el de ]a

Marina, disposa de quatre estacions climatiques per les tuberculo-

sis oseo-articulars :

Un en el pla: Hospital Militar Percy, a Clamart (Seine), que

fa e! servei de triatge i d'instruccio.

Un sanatori d'altura, l'Hospital Militar de Briancon.

Un hospital helio-mari, l'Hospital Auxiliar U. F. F., a Berck.

Un altre centre helio-mari, en 1'Hospital Maritim de St. Man-

drier, a Toulon.

Amb aquesta organitzacio, diu Clavelin, es possible de satisfer

totes les indicacions i contra-indicacions que poden presentar-se en

els oficials, suboficials i soldats afectes de tuberculosi ostco-arti-

cular.

Com exemples tipics de sanatoris de mar, de muntanya i del

pla, podem citar, respectivament, l'Hospital Maritim de Berck, els

sanatoris i cliniques de Rollier, a Leysin, i el sanatori alemany de

Hohenlychen.

Berck (Pas-de-Calais). es avui dia un poble de sanatoris i hos-

pitals per tuberculosis quirOrgiques ; es el centre mes important en

aquest concepte. Entre els sews sanatoris i hospitals, ocupa el pri-

mer Iloc per la seva importancia i la seva antiguitat 1'llospital Ma-

ritim de 1'Assistencia Publica de Paris, destinat a infants, amb un

anexe per adults; disposa, en conjunt, duns r.5oo llits. Fou l'ini-

ciador del tractament a la platja de Berck el Dr. Perrochaud. Els

metodes de guarinient posats en practica a Berck son a base del

tractament general pel repos al llit, la immobilitzacio, 1'aeraci6 per-

manent. A Berck, la majoria de cirurgians especialistes son con-

servadors sistematics ; alguns son, tambe, intervencionistes mode-

rats o oportunistes. Es caracteristic de Berck 1'us del guix corn a

metode general d'immobilitzacio, confeccionat i emmotllat amb una

perfeccio envejable.

A Leysin In ha els sanatoris i cliniques del Dr. Rollier. El

nom de Rollier es prou conegut com propagandista de 1'heliotera-
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pia; com es hen sabut , ell es conservador a ultranqa en les tubercu-

losis osteo-articulars i no admet mai ]a indicacio d'intervencions

quirurgiques , obtenint anlb els seus metodes magnifies resultats,

tant en el que es refereix a la mortalitat coin als resultats respecte

a l'estat local . Els malalts estan distribuits en diversos sanatoris i

petites cliniques , tots sota ] a seva direccio . Es enemic del guix ; usa

I'extensio continua com a mitja d'immobilitzacio i descarrega.

El sanatori d'Hohenlychen depen de la clinica quirurgica de la

Facultat de Medicina de Berlin. El director efectiu es Kisch, que,

en quart a conservadurisme, no ho es menys que Ropier, del qual

crec que es deixeble. Alli no tenen el sol de Leysin i, per substi-

tuir-lo, el Dr. Kisch ha inventat ones lampares especials. Al mateix

temps que el repos al hit i l'aeracio , usen 1'estasi venosa de Bier.

Com a Leysin, tampoc no usen el guix.

S'acostuma a dir que el metode de repos al hit es propi dels

francesos i especialment de Berck i que els alemanys son partida-

ris del tractament ambulatori . Sens dubte sera veritat que en mol-

tes cliniques de cirurgia i ortopedia tracten els malalts de tubercu-

losi osteo-articular pel metode ambulatori ; pero es molt probable

que molts ho faran, no per convencinient, sing per necessitat, pre-

cisarnent per no tenir a ]a seva disposicio sanatoris on poder posar

en practica el guariment de repos. Una prova d'aixo la tenim en

aquest sanatori, on el repos esta entronitzat igual que a Berck i

a Leysin. Recordo, tambc, que, en el gran Institut Ortopedic de

Berlin, Oscar Helene Hein, vaig veure una seccio on es tractava

tuberculosis ossies, especialment ma] de Pott, pel repos al llit i

1'aeraci6 constant.

CONDICIONS D'EMPLAcAMENT

DESCRIPCIO DUN SANATORI

Coin ja hem clit diverses vegades, la primera condicio dun sa-

natori es estar ]luny de nuclis de poblacio, de fabriques o tallers

que puguin viciar 1'atmosfera . En segon 11oc , conve un clima en

que no hi hagi boires, que hi hagi pocs dies de pluja o de nuvols.

Un sanatori maritim haura d'estar situat el mes possible prop

de la platja o damunt la platja mateixa . Les galeries o terrasses de

guariment estaran de cara al mar . Per altra part, per fer heliote-
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rapia, hi hauran, tambe, galeries a proposit. Potser no sempre

coincidira en la practica la possibilitat de fer 1'helioterapia mirant

a] mar. En el sanatori de Calafell, orientat al migdia i de cara al

mar, coincideixen els dos elements : el mar i el so]. El sanatori de

muntanya haura de tenir una altura superior a 1.ooo metres (Ley-

sin 1.^oo, Font-Romeu i.8oo). L'orientacio tindra (l'esser al mig-

dia, en Lin llec poc ventejat i resguardat, sobretot, dels vents del

nord.

Knopf va descriure, ja fa alguns ant's, uu sanatori model per

a tuberculosi pulmonar, que, amh poques variants, podia scrvir per

a tuberculosis quirurgiques. La descripcio es ]a segiient :

Forniant la faSana, s'eleven tres pabel'ons que separen gale-

ries de cristalls de 36 metres de longitud.

Darrera el pave116 central, son disposats els edificis dels ser-

vers conntns (menjador, cuines, etc.). Adjunt, el jardi d'hivern.

Alli es troben, tambe, les oficines de l'Administracio. Aquestes

construccions son isolades les Lines de les altres, pero reunides per

galeries de cristalls.

A l'esquerra de l'edifici de l'Administracio, hi ha 1'habitacio del

metge, A dreta, simetricament, es troha una construccio semblant

destinada a les visites, a les families dels malalts.

8o metres mes llunv, a l'esquerra, tin pahello d'isolament per

a malalts infecciosos o que, per altres causes, conve separar dels

altres malalts. Simctricament, a la dreta, Lin pabello de joc.

Una vaqueria i estables estan a ]a dreta, a 70 metres i a 125

metres dels pahellons dels malalts. Simctricament, a 1'esquerra, ins-

tallaci' per desinfeccio. Sala per a difunts.

I3astant hunt', a esquerra i dreta, dues casetes, Puna per al por-

ter i Ialtra per al jardiner.

La maquinaria a vapor, dinamos, safareig, etc., estan en una

vall, a 150 0 aoo metres sota el sanatori, units a l'establiment per

tin petit funicular electric. Al sud del pabello central, un jardi amb

banes i quioscos. Al foes del jardi, Lin xalet suis per a repos dels

que es passegen.

Cada tin dels 3 grans pahellons to la disposicio segiient :

La planta baixa esta ocupada per petits salons, biblioteca, banys.

hidroterapia ; a mes, en el pahello central, hi ha tin gabinet de con-

sulta. A la part del migdia, una gran terrassa de 4i metres de

llargada per 6 d'amplada, amb cadires Ilargues per a] guariment de
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repos a 1 ' airc lliure. L'sta protebi<la, her Malt, per un ^^,strc de ^ i-

dre.

X11 primer pis, hi hau I :} camhres de malalts ; cola uua tc ^^
metres etibics de capacitat . Carla una comunica amb un balc6 situat

al migdia , de z metres d'ample, on es pot posar una cadira llarga.

L.1 ^I:1NCA DI? S:^\ .ATORIS A C_^"1'.ALC\1':A

I^ESCBIPCIO DIiLS I;XISTI:NT$

La creacio de sanatoris de mar i de nnultanya es una necessi-

tat urgent en el uustre pais. Les tub^erailosis osteo-articulars, ben

tractades des del principi, es guareixeu en llur gran majoria z

sense deformitat n an.b dcformitats minimes, mentre que, tracta-

des deficientment en males condicions, donee una nxn•talitat gran,

i els quc es guareisen ho tan amb deformitat, qucdant esgtterrats

i mcltes vegades inhabils per al treball.

Carla veada que el nletge es troba amb un cis do tumor Blanc

i, subretot, de cosalgia o mal de ['ott, passa per la Pena de vcure's

en la impossibilitat d'establir un tractamcnt a.dequat, perque aquest

es impossible o molt deficient a <Comicili ; als hospitals no els ad-

meteu i, en cas d'admetre'ls, es troben eu cendicious poc apropia-

des per a llur malaltia.

Catalun^^a to molts llocs a proposit p^cr a sanatoris maritims i de

nnultanya, pert, dcsgraciadament, uo son aprofita+.s. ^^ la Catalun}'a

cstricta no tcnim ni un sauatori ci'alta unmtau^°a. Conl a sanatoris

maritims, tenim el de Sant JOall de Dcu, a Calafcll, i el de Sant

Josaj^, Great pel Dr. Giro a la platja de la I3arceloneta. Prop de

Tarragona, en la platja de la Savinosa, hi ha un edifici costejat

per 1'Estat dedicat a sauatori i pre^^eutori que no funciona encara.

I^u les afores de ':^Ianresa s'esta acabant la coustruccio d'un petit

sauatori local, de 1'ordre do Sant Joan de Dcu.

I?u els alri•es paisos de Ilengua catalana, tenim, a Valencia, el

sanaluri nlaritim de ^Ilalz^arrosa, quc es de 1'Estat i que es, tambe,

part sauatori per als dos sexes i part preventori. .1 la Catalum_•a

francesa, hi ha e] sauatori n^aritinl de Bany^rls, al Ilossello, i el

d'altura d'ndello o Fo^at-t^o^^crn, a la Cerdanva.

I?1 Sancrtori. 1'I'Iarritim. de Sant Joseh, de la Iia^^celon^^ta, es per

a ncnes i dones afectes de tuberculosi quiritrgica. ^lctualment
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compta amb ^o llits i, acabades les obres que s'hi realitzen, aug-
nrentara en zo hits mes.

L'edifici, formant una illa, consta de planta baisa (dispeusari,
Capella i serveis administratius) i tres pisos, calla un d'ells amb
terrassa de cara al mi^dia i al mar, un el malalts fan la cara he-
lio-nlaritima.

Durant 1'any ic^31, form assistits >oc^ malalts, srn-tint-ne de
carats 66 i quedant-n'hi en tractament, el 3t de desembre, d3.

El sanatori es sostiu^ut per la caritat, es de beneficencia par-
ticular i hertan}' al sett fundador i director, Dr. Giro. Hi ha dos
hits sostinguts per P.^ juntament de 1Barcelona i ^ lyer particulars
protcetors del sanatori. Hi ha personal medic complet, Peru els es-
pecialistes pollen teuir-hi llurs mala]ts i atendre'ls ells mateixos.
Tenen cara dels malalts reli^ioses franciscanes terciaries.

l?1 sanatori dit de la S^rhinosn, esta situat entre ]es platges de la

.
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Snnrrtori d^^ In .^aGAu.^a

Sabinosa i de la l^ahassada, <listants uns dos quilumetres de Tarra-

g^una. I,'ha costejat 1'hstat amb la finalitat de scrvir per a sanatori

maritim i colun;es escolars i s'ha consri-tt^it rota la direccio de 1'ar-
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quitecte Sr. Monrava, qui ha tingut 1'amabilitat de proporcionar-

me les lades seguents

Els terrenys tenen una estensio superficial dunes 8 hectaries

i la seva cota mitja damunt del nivell del mar es duns io metres.

Es composa Pestabliment dels seguents edificis

Dos pabellons per a malalts permanents, nois i noies, sanatori

pr^^piament lit.

Un pabello central de serveis generals, cuines, Sala de maqui-

nes, hidroterapia, desinfeccio i rentadora mecauica, direccio i ad-

ministracio, serveis clinics, raigs X, lahoratori, sala d'operacions

i dispensaris. Sales d'isolan^ent i dependencies per a Pallotjament

de tota mena de serveis de la casa.

Un pabello diugres o d'observacio per als malalts permanents.

(hiatre pabellons per a dormitoris de colonies escolars.

Liu pabello per a menjador, esbarjo cobert i Capella.

Hi ha, a mes, una casa-habitacio per a us de PAdministrador,

una porteria i dil>nsit de cadavers.

La cabuda de 1'establiment es <le zoo places per a malalts perma-

nents (5o nois i So noies) i 40o places per a colonies escolars (?oo

nois i 20o noies).

El sanatori de Cada^fell es den a POrde de Germans }[espitala-

ris de Sant Joan de Deu, qne, conveu^uts de la necessitat daquesta

obra, la varen emprendre sense mitjans per a realitzar-la. Aquests

mitjans, pero, van venir aviat, gravies a la dvila de la senyoreta

Sant^>ere qne va permetre construir el sanatori rapidament i amb

esplendidesa. Aquest sanatori es un anexe de PFlospital-^1si1 de

Sant Joan de Deu, de Barcelona. F.sta dedicat a tuberculosis qui-

rurgiques, es^ sols per a news i es soste, Coco la casa mare de I;arce-

lona, unicament amb almoines. La capacitat del sanatori es ^xr a

^ oo malalts, distribuits en 4 sales de ? ^, d^^s a la planta baixa i

dos al primer pis ; pero, actualment, degut a 1'escassedat de recur-

sos, Homes n'hi ha 6q la majoria dell quals son tractats pel repos al

llit. E1s malalts son trets amh llurs llits cada coati de ]a sala on

han passat la nit i son lyortats a la galeria o terrassa de la planta

baisa edificada damunt de la platja mateixa, on fan helioterapia

i respiren faire de mar ; hi passen tot el dia. Lls malalts convales-

cents qne estan llevats passen, tambe, e] dia a ]a terrassa, ja ju-

gant o feat repos en cadires llargue^.

Els malaltets reben eusenyament apropiat a la seva eclat, facul-
tats i preparacio.
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La situacio del sanatori crec que respon a les condicions que

hem exposit ibans : p^latji nua, llunv de nuclis importants de po-

hlacio, sense veinat;;e de tillers o fabriques, plitja suau a proposi±

i^cr banys de mar per als infants quc puguin utilitzar aquest ele-

ment.

Les conditions del clima son, tambe, optimes. Duraut 1'any

r93i, hi ha bigot sols 8 die, de .-cut fort, quc ha impedit que eis

malalts estessiu fora, i rd dies de pluja. Els dies de sol bin estat

a^^}, i els dies ^^ariables, en els goals el sol ha lhut a estoues, 63.

I?n total, sols 3o dies durant 1'in^ no han pogut els Hens estar-se

i fora.

De la descriiicio de 1'irquitecte Sr. Rodriguez :Arias, prenem les

lades seguents

I^1 sanatori esta emplagit en un terreny ply, separat del mar

cols per tiny platji suau de sorry molt fina. L'edifici es parallel a li

platja, amh uni fauna al mar duns zoo metres.

Tot Pedilici, her evitar el perill de les em^estides del mar, esta

constru^it sobre una plitaforma de ciment irmat sostingudi per pi-

lirs i elevida i'i5 metres sabre el ni^-cll del terrem^; d'a<lucsta mi-

nera, les ones, eu cis de temporal, pissen per rota de 1'edifici i en

tot temps el sanatori cst^i isolat en absolut del terren}- e^•itant la

humitit i quedant completament han_vat per Paire en tot el yen ex-

terior.

Les parets de fauna son dohles de z5 centimetres de grttis, i

separades per una cambra d'aire de i S centimetres timbe.

I;l sanatori consti de trey planter i d'uus petits soterrinis per a
serveis generals, rituals en la fauna Hord i allun^-ats suficientment

de les ones.

Les sales-dormitori, que terren a^ metres de llarg i ^ d'amplada

contenen ^^-} hits tali una i estiu magnificament illuminides i

airejades per cl^ertures de i'i;o metres i tali 1'ilhtra dispnnil^ie,

resulta que prop del 4o per roo de les parets de la Sala correslxnl

a les Bites ol^ertures.

Hi ha implies galeries interiors i posteriors per ]a curi d'ai-

re i de sal, utilitzal^les en totes les ei>oques de 1'any, donada la ]lur

maguifica orientacio al sod i Hord, respecti^<u»eut.

Li fauna al mar preseuta ies grans galeries a>l^ertes, que son

una de les parts essentials de)w sanatori, seirarades eu el centre gels

finestrils de les sales d'estant^i utilitzihles els pots dies que es im-

possible p^ermaneixer a 1'iire lliure.
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La capella, que abarca 1'altura dels trey pisos, es utilitzable gels

malalts innnobilitzats en el Ilit, gracies als sous chors laterals.

I?n Tangle nordest del terreny del sanatori, s'ha construit el pa-

bell') dedicat a safareig, planxadors, secadors, cambra de desinfec-

cio, fora crematori per productes septics i diposit de cadavers.

L'Hosf'ital-/lsil de Sant Joan dc, Den, amb les reformes prac-

ticades ]'any, 1929, es, tambe, un vertader sanatori. La infermeria

de cirurgia installada en excel•lents eondicions de ]lunt i aeracio, co--

munica, per la part sud, amb una terrassa-solarittnm, on cada coati

son passats els nens en ]lurs hits, per fer helioterapia i guariment

d'aire Iliure.

Gracies a la deixa d'un caritatiu fill de Manresa, es construeix

en les afores d'aquesta ciutat tin altre Sanatori que, si avui es pe-

tit, pot Csser ]a iniciacio o punt de partida d'una Instituci6 flies

gran.

Aixi, 1'obra dels Germans 1-Iospitalaris de Sant Joan de Den, en

favor dels nois afectes de lesions quirurgiques, tuberculoses en par-

ticular, disposa de tres Cases, l'llospital-Asil de Barcelona, el Sa-

tiatori Maritim de Calafell i el Sanatori de Manresa. Aixo ens per-

metra un assaig d'espccialitzaci6 de climes en relaci6 a les diverses le-

sions i temperaments dell malalts, coldocant a cada un d'aquests en

la Casa mes a preposit per al seu cas particular.

L'obra dels Germans de Sant Joan de DCu i la del Dr. Gir6 sou

molt lloables i molt grans, considerades en elles mateixes ; Pero son

encara molt limitades en relaci6 a les grans necessitats de Catalunva.

Per aixo, ultra 1'ajut economic que necessiten aquestes obres per a

Ilur engrandiment, es urgent la creacio de noes sanatoris de mar i

de muntanya, gratuits, economics i de lose ; i sobretet, Cs urgent

tin sanatori per adolescents i adults del sexe masculi que avui es

impossible atendre'ls en cap de les poques institucions existents.


