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La diftèria és una malaltia causada per una bactèria que habita a la boca, nas i
gola dels infectats i que es contagia per via respiratòria (tos, esternuts). Si no es tracta
ràpidament la bactèria fabrica una toxina que s’estén per l’organisme causant
problemes cardíacs, paràlisis i altres efectes negatius.
Durant la Guerra Civil es va produir un epidèmia de diftèria, al 1941 per Ordre
Ministerial de 31 de març s’inicia una campanya de vacunació centrada en els nens
d’entre 1 i 4 anys.
Al 1945 la vacuna passa a ser obligatòria i descendeix notablement la malaltia.
Al 1964 s’estableix una vacunació sistemàtica i al 1965 es combina la vacuna amb la
del tètanus i la tos ferina. Els darrers casos coneguts a España daten de 1987.
Aquest mes us presentem la comunicació de la primera campanya de vacunació
contra la diftèria de 1941 on es cita per al dia 3 de setembre a les 5 de la tarda a tots
els nens de Sant Pere de Ribes amb edats compreses entre 1 i 4 anys. La vacuna
seria administrada per el personal de la “Jefatura de epidemiología” i els metges
d’assistència pública i domiciliària del municipi.

Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 01.07.03 Correspondència d’entrada
Nivell de descripció: Unitat documental simple.
Títol: Atribuït “Comunicació vacunacions diftèria”.
Data: 1 de setembre de 1941.
Volum i suport : 1 pàgina, paper.
Àrea de context
Nom del productor(s): Ministerio de la Gobernación. Sanidad Nacional.
Història del productor(s): Els orígens del ministeri de governació s’han de buscar
en “la Secretaría de Despacho de Justicia, Gobierno Político y Hacienda” que
Felipe V crea en 1717. Amb la Constitució de Cadis de 1812 s’establí la
“Secretaría de Despacho de Gobernación del Reino para la Península e islas
adyacentes.
Al llarg de la història ha anat perdent competències i canviant de nom fins a
convertir-se en l’actual ministeri de l’interior.
Al 1941 el ministre de governació era Ramon Serrano Suñer i Sanitat era una de
les moltes competències assignades
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Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Comunicació del Ministeri de la Governació de la posada en
marxa de la campanya de vacunació contra la diftèria i la obligació de vacunar a
tots els nens d’entre 1 i 4 anys. Es cita a les famílies i els nens el 3 de setembre
de 1941 per a procedir a la vacunació.
Informació sobre avaluació, tria i eliminació: Documentació de conservació
permanent en aplicació de la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català i de la
16/1985 del Patrimonio Histórico Español.
Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions d’accés: Documentació de lliure accés.
Condicions de reproducció: Lliure.
Llengües i escriptures dels documents: Castellà.
Instruments de descripció: Inventari finalitzat al 2011. Elaborat per Laura Tomàs
Sánchez i Jesús Castillo Prado. Inventari amb caràcter intern, en suport
electrònic, no consultable pels usuaris de l’arxiu.
Àrea de documentació relacionada
Documentació relacionada: Correspondència dels dies 17 de setembre i 2
d’octubre de 1941 sobre el mateix tema.
Àrea de control de la descripció
Autoria i data: Laura Tomàs Sánchez, 13 de novembre de 2014.
Fonts: http://www.interior.gob.es/web/interior/el-ministerio/historia
Regles o convencions: Norma de descripció Arxivística de Catalunya (NODAC).
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció
general d’arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.
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