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L'Escola superior de Zootecnia 
nI 

La conservacl6 de la riqueaa pecuaria i la funció higiimica·saniüria 

L'Escola Superior de Zootecnia cometria un manca.ment si des
cuidés la manera de conservar la riquesa pecuaria. Les besties po
den §Qfrir mol tes malalties: les més són pura.ment individuals, és 
a dir, que la presencia del malalt no constitueix cap perill per als 
aUres animals; pero hi ha altres malalties que s6n contagioses, que 
el malalt pot encomanar-la a tot o pan del bestiar. 

Les malalties individuals o espora diques represente UD perju
dici molt petit per a la ramaderia; en canvi, les malalties contagioses 
poden comprometre seriosament la r iquesa pecuaria . Conseqüencia 
d'aqu t fets, rEscola Superior de Zootecnia donara una gran im
portlmcia a l'estudi de les malalties contagioses, i no tanta a les 
altres. 

Les malaJtie contagio es fereixen on ara un altre aspe te: llurs 
relacions amb la medicina humana. Havent-hi rnalalties comuns a 
l'home i als a imals, sera convonient que l'Escola no es desatengui 
del perill de certs malalts en contaminar l'especie humana. 

Oi més: una gran part dels aliments que consumeix l'horne prové 
del bestiar sacrificat als escorxadors; una part, més petita, de pro
ductes animals conservats o al natural. El tecnic que hagi cursat a 
l'Escola de Zootecnia podra saber millor que ningá les alteracions 
que presontin els subsdits aliments i el mal que podrien causar a. 
l'especie humana. 

Al costat de la tecn ica de la producció animal hi roman, «natu
ralrnent,. involucrada una altra {unció higienica i sanitaria. 

Amb el que s'ha dit queda exposat l'objecte de l'Escola. Supe
rior de Zoote nía. I!:s evident que el pla d'ensenyament ha d'ajus
tar-se al motíu pel qual s funda l'establiment. 

Bases del pla d'ensenyament 
Per a ingressar a l'Escola caldrA que ela Dais tinguin uns setze 

o disset anys i que posseeixin una cultura general. 
El primer curs sera destinata l'estudi de ciencies fundarnen

t~: Matematiques, Física, Química, Historia Natural. 
El segan curs estara destinat als coneixements baslcs de la pro

ducció vegetal i animal. (Agronom ia, Topo rafia, IIidrlmlica, Bio
logia, ID tologia, Anatomía i Fisiología animal, Higiene). 

El tercer sera. una. lógica continuació de l'anterior: Construc
cíons rurals, Fitotécnia, Zootecnia. propiament dHa, IndlÍstrles zoo
lbgiques, Iudú tries de la. carn i de la llet, Legislaci6 i CompLabilitat. 

El quart cura cornpendra. l'estudi de la conservaci6 dels vegetal s 
i anirnals: Patologíes generals i especial animals, Patología v aetal, 
Obstetricia, Operacions, Terapeutica. Parasitologia, Bacteriología i 
Inspecoió sa.nitaria de subst ncies alimenticies. 
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L'ensenyament pot donar-se de moUes maneres: pendre un aire 
exclusivament practic, o, pel contrari l amplament teór ico Aques~s 

dos extrems són igualment pernici os. 
Els alumnes que hagin cursat a l'E e la Superior d Zo tecnia 

ba.uran d'ésser a la vegada. teórics i practic . TeOrics, per a com
pendre tota. la. valor deIs fets, par a l'elligar els fenomens , per a saber 
observar i per a invest igar per om pte propio Haur n d'ésser pl'ac
ties, perque la principal ft nalitat de l'Escola és industrial- r petim
ho una. Ura vegada,--consel'var, augmentar i desenrotllar la Pl"() 

ducci6 an imal. 
Aquesta dual condició de l'ensenyament exigeix: biblioteca es

pecial, laboratoris, camps i estables. A la biblioteca hi ha d'haver 
tots eIs docurnents , tota la. hist ria i l 'actualitat de la producció 
animal. Els laboratoris seran proveits del material necessari a les 
demostracions, observació i experifmcies. Els camps, d'ésser pos
sililo, de diversa condici6, per a obtenir major diversitat de eonreus. 
EIs estables i aUres llllbitaeions per a animals, per a explotar-hi eIs 
individus de es diverses especies objecte de l'ensenyament, i, per ti, 
el materIal propi per a les exp1otacions vegetals i les iodústries 
animalB. 

Coro es poL veure, la realització d'aquest pIa d'ensenyament COlll

porta que l'Escola sigui Cora de Barcelona, empla.c;ant-Ia en una. 
linea. 

Títols que pOdran obtenir·se en l'Escola 

El pla d'en enyamentt esta dividit en forma que eIs alumnes 
que solament s'in teressin per la produeeió animal no hag-in de perdl'e 
tamps euJ'S nt la. part que tracta de la conservació de la riquesa. pe
cua.ria . 

Així eIs alumnes, estudiant els tres primers nnys , veuran tot 
el que fa referencia a la produceió. Aquests alumnes podrien titu
lar-se "Enginyers zootecniaS». 

Els que, a. més a més deIs tres primor cursos, passessin el 
quart, se' ls podria titular !!Enginyers i met.ges zootecnIcs». La pa
ra.ula (( metge» ja. ha. esta.t propos tia més d'una vegada per a substi
tuir la de eterinari. Tal substitu 'i6 és necessaria per a la Dost.re. 
finalitat. VEse la Superi r de Zootecnia ha d'e borrar tota. pre
sumpeió de poder ésser la. repetició d'una Escola. de Vet rin8.ria. O 
dit d'una aItra manera: les Escoles de Veterinaria. havien prodult 
t1nicament tecnics d stinats a la con ervaci del capital pecuari; l'Es
cola . Superior de Zootecnia tracta de produ' I' enginyers que s'oeupin 
prefere ltment de la indústria a.nimal i de la indúst ria deIs produc
tes animals. 

No obstant , Catalunya, havent d menester teenies que s'ocupin 
de les éLlalties contagioses prin ip lment i de la inspe(;ció sanitaria 
d'alimeTlts desti ats a l'home, aquests tecnics poden ésser els ma.
teixos enginyers zoot cnies que hagin estud iat u altre ány. 

Obsm'vi.'s que eIs títúls que d ni l'Escola Superior de Zootecnia. 
actuaLmen , no tenen altre valor que el profit que l'alumne hagi tret 
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de les nsenyances. E ls ng'inyers zoo tecn i 's hau rar, de tJ-~ballar 
pe Miicularment el' a guanya r -se la "lda, no p dent aspira r , per 
llur títol, a cap dels carrées oficiuls de ]'Estat espanyol. 

EJs 0nginyér i metges zootéc:.n ies tampoc podrall ocupar cap 
plalla en escorxadors, mercats ni prestar servei san itari o III die p ú
blicamen t . 

Els alumnes que hagin estudiat a l'E cola Superior de Zootecn ia 
de la Mancomuni tat de Catalunya , l'Estat espan. 01 el' ti lldra exacta
ment n Ja mateixu cons idel'ació que el aluolIlcs que s 'han titulat ce 
una Escola. estrangera , 

La ramaJcria do Catalun yu , par al seu progrés no necessiLa prc
cisamollt títols ofic ials, sinó directors que Si ruIn compctents . A ve
""ades, dal'rera un ti tol ofi ia1, s'hi am aga un tecnlc de coneixcm uta 
inccrts. 1 aixu és el que TI convé a Catalunya. D · les Escoles 8,

talanes n'han de sorLir jovas que tinguin conscdmcia de 11m vaIua.. 
joves que s'amidin p 1s coneixements que posseeixen i n pel t itol 
amb el qual s' J orn ín . 

L'Estat espanyol, .11 acon d icionar l'Escola Superior de Zootec
ni a, com iotes les aItres Escoles ca.talanes, eh el 111és gTan desentes, 
menyspreu o estranyament-estrlil1gers din tre la nostra casa , u CR.
Lalunya m ateíx -indirectaruent en fa el servei le crear una serio
sitat en tre eis alumnes i una competencia entre eIs professors, degu
des al tet de no poder f l' valer sinó la llur capa ' ítat , és a di!', la p ro
1 ia vaJui\. cient ífica. , arnb exclusió e t ítol. 

Aque ta conilició d 'infel'ioritat e¡1 la. qual expressamEfnt se'n~ 

vol col,locar, determinlu'a, a lo; llarga , que les Escoles cata lan gau
de ixin d'UIl prestifri científi que les Escoles de I'Estat espanyol, en 
Sil. !larga historia, no han posseIt mui , 

T, mentre la c n fian a en nosaltl'es male ixos persisteix i, msntre 
els catalans t inguem fe en 18 alts destws de Catalunya, l 'all ib l'<ició 
parcial O total de la p lttri esdevindril natura1menl p l' l'esfore¡. deIs 
cata lans , i lIavors els fill s de Catalunya, estudiant en les propies Es
coJe:; , oursaran en Escoles nacionals-amb lítols ofici ls i tot,_· no, 
c.om a.ra, en Escoles que, essent cal lancs, SÓll ting de~ re l~ G o vel'fiS 

espanyol com Escoles es!!' ngeres . 
Ñl. ROSSELL 1 VILA 

Els fem s de l b t!~·tiU1· deuen ésser la base de lrt ferWi tllaci6 de le! 
le r rl)S, 

4>-

Tcnir el bestial' {¡ru t és pl'eriarar-lo per a un sen.Y nombre de 'malaltie • 

4>

L a unió f a. la f OI'\:a: lI rJ'l'iwltors, flssocieu-vos a un Si nd¿cat AgN
cola. 

<S>-

S ón preferibles le$ tteoalZalles de tardor o d'1i.ivent a les de pri
1)ta~eTa, 


