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EL PAPER DE LA RECERCA EN LA LLUITA CONTRA LES MALALTIES 
 
 
 
Presentació: 
 
Les epidèmies de grip, còlera i tifus van ser freqüents a final del segle XIX i 
principis del XX arreu d’Espanya. Però la que va causar més estralls va ser 
l’epidèmia de grip de 1918, que va ser coneguda internacionalment com la “grip 
espanyola”. A Barcelona l’epidèmia va causar 1.554 morts. Els dos documents 
que hi ha a continuació (DOCUMENT 1 i DOCUMENT 2) permeten analitzar 
l’impacte de les epidèmies i el paper de la recerca per obtenir resultats per a la 
millorar de la sanitat pública, ja en forma de medicaments, ja en forma de 
vacunes. Aquests documents són específics per aquesta activitat i no es troben 
a la pàgina web. 
 
 
 
 
DOCUMENT 1: Circular de la Inspecció provincial de Sanitat, apareguda a La 
Vanguardia el dia 23 d’octubre de 1918. 
 
 
Pautes per treballar el Document 1: 
 
Quan es pot considerar que hi ha una epidèmia? 
Quines demandes fa la Inspecció de sanitat? 
A qui va dirigida la circular? 
Quina funció creieu que tenia per objectiu aquesta circular? 
 
Es pot considerar la grip de 1918 una pandèmia? 
Per què és coneguda com a “gripe espanyola”? Té relació amb la neutralitat 
espanyola durant la Primera Guerra Mundial? 
 
Podeu buscar més informació sobre la grip de 1918 i les seves conseqüències 
mundials a Wikipedia.  
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Circular  de la Inspecció  provincial de Sanitat apareguda a La 
Vanguardia el dia  23 d’octubre de 1918  
 
“Para que pueda formar juicio el más exacto posible de la marcha de 
la actual epidemia de gripe, y hacer una estadística completa de la 
misma , se hace indispensable que por los señores inspectores 
municipales de Sanidad se remitan con la mayor urgencia a esta 
Inspección provincial de Sanidad los siguientes datos: 
 
Primero.- Nombre del enfermo y dia en que se presentó el primer 
atacado de gripe, expresando si se conoce el punto donde se 
contagió. 
 
Segundo.- Número diario de atacados. 
 
Tercero.- Número diario de defunciones. 
 
Cuarto.- Resumen de los atacados y óbitos (...)  
 
También se hará constar si las complicaciones  fueron en grupos 
familiares o si no tuvieron relación entre sí. 
Igualmente se consignarán las medidas de aislamiento y desinfección  
que se pusieron en práctica en los primeros casos y durante la 
epidemia , singularmente en los enfermos graves. 
Confio en el celo de los señores inspectores municipales de Sanidad, 
para que se cumplan  con la mayor escrupulosidad y rapidez con este 
importante servicio de  reconocida imortancia sanitaria.  
 
Barcelona, 22 octubre 1918 
 
El inpector provincial de Sanidad: Miguel Trallero. 
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DOCUMENT 2: Inoculació del virus gripal, 1937. 
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Pautes per treballar el Document 2: 
 
La recerca és fonamental per avançar en la ciència mèdica, tant per conèixer 
millor les malalties com per obtenir productes farmacèutics. 
Sovint s’utilitzen animals  per a dur a terme la investigació. 
El text d’aquest document, aparegut a la revista mèdica  La medicina catalana 
l’any 1937, aporta un seguit d’informació. 
 
De quina malaltia es tracta? 
Què és un virus? De quin virus es tracta? 
Quin animal es fa servir per la experimentació? Per què aquest i no un altre?. 
Quins passos segueixen en el procés d’ investigació? Utilitzen un mètode 
científic d’observació?  
Quin creieu que era l’objectiu d’aquesta recerca? 
Avui dia, hi ha algun sistema preventiu contra la grip? 
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