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Breu descripció del document: Acta de la Junta Municipal de Sanitat, de l’any 1918, 
sobre l’epidèmia gripal de llavors ençà, i les mesures de prevenció adoptades per 
l’Ajuntament. 

Data: 1 de novembre de 1918. 

Procedència: Llibre d’actes de la Junta Muncipal de Sanitat de l’Ajuntament de Sant 
Llorenç des Cardassar. Arxiu històric de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. 

 

 

TRANSCRIPCIÓ DEL TEXT 

En la villa de San Lorenzo de Descardazar, provincia de las Baleares, siendo las cuatro 
de la tarde del dia primero de Noviembre de mil novecientos diez y ocho, se reunieron 
los abajo firmados, miembros de la Junta municipal de Sanidad, bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde de esta, en el local de la casa Consistorial, para tratar de la epidèmia gripal 
reinante. Habiéndose acordado lo siguiente: 

1º Persistir en el mantenimiento de lo acordado, en días anteriores, referente en no 
permitir sillas en los establecimientos públicos. 

2º Proveernos de aquellas substancias desinfectantes más necesarias como por 
ejemplo, solución de sublimado corrosivo, agua fenicada, azufre, cal viva, etc. 

3º Reiterar otra vez la conveniencia de que no vayan a las casas de enfermos de la 
enfermedad reinante, personas extrañas a ellas, y solamente que existan en las mismas, 
las necesarias para el cuidado de los mismos.  

4º Verificar una desinfección, todo lo esmerada possible, de aquellas casas donde haya 
habido, ó haya la desgracia de tener una defunción de carcater infeccioso.  

5ª Ordenar a los que tienen establecimiento de barberías que no puede haber en las 
mismas más de seis personas en espera de afeitarse, y que es sumamente necesario 
verificar una rigurosa desinfección de los instrumentos y utensilios, quedando privados 
de afeitar a aquellos que, aunque convalecientes, no tengan el alta definitiva del médico.  

6ª Verificar una desinfección a todas aquellas casas donde haya habito enfermos de 
caràcter infeccioso. 

7ª Extender esta desinfección a todos los locales públicos y casas donde concurran y 
recurran muchas persones, (cafés, barberías, casas de comercio etc.). 
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Alcalde: Francisco Tous 

Secretario: Miguel Nebot 

Gabriel Carrió 

Juan Antonio Femenias 

 

 

ANÀLISI 

Es tracta d’una acta de la Junta de Sanitat de l’Ajuntament de Sant Llorenç des 
Cardassar, celebrada l’1 de novembre de l’any 1918. 

És un text escrit a mà, amb escriptura cursiva i en llengua castellana.  

Entenem que l’acta fou redactada pel secretari de llavors ençà (Miguel Nebot), qui signa 
el document, juntament amb el batle Francisco Tous, i amb dos signants més: Gabriel 
Carrió i Juan Antonio Femenias (aquest darrer, batle del municipi alguns anys després).  

El document s’emmarca en el context de la pandèmia gripal mundial de l’any 1918, la 
qual s’estengué fins al 1920, i que va acabar amb la vida de més de 40 milions de 
persones a tot el món. Es calcula que a Espanya provocà 260.000 morts, i, a Mallorca, 
1.491.  

Pel que fa al nostre municipi, i segons el registre de defuncions del municipi, tenim 
constància de 14 defuncions com a conseqüència directa de la grip, només l’any 1918. 
Tot i així, en aquell mateix any, varen morir 12 persones més degut a complicacions 
respiratòries que es podrien relacionar amb la malaltia (bronquitis, bronquitis aguda, 
bronquitis erosiva, broncopneumonia, pulmonia aguda o laringitis aguda). En quant al 
nombre d’infectats, s’estima que a Sant Llorenç n’hi hagué 466, d’una població total de 
2994. Amb això, la grip tingué una taxa de mortalitat de 4,68% al nostre municipi. En 
quant al sexe, 11 dels morts foren homes, i 3 foren dones. I en quant a l’edat, 10 tenien 
entre 16 i 50 anys, i 4 en tenien menys de 2.  

És destacable el fet de que totes les morts a Sant Llorenç es produïren en una segona 
onada de la pandèmia – la més letal – , que tingué lloc entre els mesos de setembre i 
desembre (només una de les morts es produí a finals d’agost, però que entraria dins 
aquesta segona onada). A l’any 1919 hi hagué una tercera onada – no tan letal – que, 
a Sant Llorenç, provocà 3 morts més.   
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És precisament en el context de l’onada més forta de la grip – la segona – quan la Junta 
de Sanitat municipal de Sant Llorenç pren els acords recollits en el present document.  

En el document veiem que, per una banda, s’acorda l’adquisició de material 
desinfectant. Un material desinfectant que avui dia pot cridar l’atenció, però que era 
àmpliament usat en aquella època. Per altra banda s’acorda la realització de 
desinfeccions i les pautes a seguir per fer-les. I finalment, s’estableix limitar el contacte 
social en la via pública (prohibint la col·locació de cadires), i en establiments de 
barberies (limitant el nombre de persones a les sales d’espera). Aquestes mesures 
reflecteixen les funcions de les juntes de sanitat municipal de llavors ençà en un context 
epidemiològic. Aquestes eren, bàsicament, proveir-se del material necessari per 
combatre la malaltia en qüestió, executar les desinfeccions, i estendre a nivell municipal 
les normes sanitàries que es dictaven des dels governs central i provincial, en base a 
un reglament de sanitat específic per combatre malalties infecto-contagioses de 1916. 
A part de les normes de distanciament social, d’aïllament d’infectats i de desinfecció, es 
prengueren altres mesures relacionades amb l’adquisició i el repartiment de productes 
de primera necessitat.  

És remarcable que tant la situació com les mesures preses per les institucions per 
combatre la grip ara fa 100 anys, recorden a les aplicades actualment en el context del 
covid-19. 
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