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Introducció
El 2016 ha estat una any rellevant i ple de
reptes per l'ACHV. Per un costat cal destacar el
treball efectuat pel Xavier Fàbregas Comadran
amb el seu projecte de 5.000 imatges
digitalitzades
sobre
temàtica
d'higiene,
inspecció càrnia i races animals, el qual ha
pogut veure la llum en versió digital, gràcies a la
col∙laboració amb l'equip professional de la
Biblioteca de Veterinària UAB i la contribució
econòmica del CCVC.
Així mateix s'ha constituït la Comissió de
Patrimoni Històric Sanitari de Catalunya amb la
intenció de promoure un projecte conjunt amb
totes les disciplines mèdiques que te com a
finalitat última l’apertura d’un museu que
1 Nou blog de l’ACHV: https://achv.wordpress.com/
guardi el patrimoni sanitari català. La Comissió,
presidida pel metge Lluís Guerrero, i amb participació
dels investigadors Miquel Bruguera, Jon Arrizabalaga, i Alfons Zarzoso, ha animat la creació d’un
òrgan que vetlli pels interessos de la memòria de la professió veterinària, com ja existeix en
altres disciplines. L'ACVH ha emprès diferents accions per concretar aquest instrument que
considerem que, tard o d'hora, podrà veure la llum per contribuir a millorar la preservació i
difusió del nostre llegat professional, en el marc del conjunt de les professions sanitàries del país.
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Juntes de l’ACHV
Al llarg de l’any 2016 s’ha celebrat una reunió de la Junta de l’ACHV.
Adjuntem a continuació l’acta corresponent a cada Junta. Incorporem
la de finals del 2015 perquè no es va fer la difusió dels acords
oportunament.




Acta de la Junta de l’ACHV celebrada el 15 d’octubre de 2015
Acta de la Junta de l’ACHV celebrada el 7 de setembre de 2016

2 Facebook ACHV:
https://www.facebook.com/ACHV‐
175162349165193/
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Acta de la Reunió de la Junta de l’ACHV

Lloc: Facultat de Veterinària de la UAB.
Data i hora: 15 d’octubre de 2015, de 11.00‐12.45h
Assistents: Vicenç Allué (VA), Joaquim Gratacós (QG), José Manuel Gutiérrez (JMG), Martí
Pumarola (MP), Helena Lafuente (HL),
Excusen assistència: Jaume Camps (JC) , Xavier Fàbregas (XF),
No assisteixen: Francesc Lleonart (FL)

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Lectura i aprovació de les actes anteriors (14 de desembre de 2014 i 26 de maig de 2015)
Informe d’activitats: President i Secretari
Comissió de Patrimoni: exposició d’activitats i propostes de treball
Precs i preguntes

1. Lectura i aprovació de les actes anteriors (14 de desembre de 2014 i 26 de maig de 2015)
S’aproven per assentiment dels assistents i sense modificacions les actes de 14 de desembre de
2014 i 26 de maig de 2015.
2. Informe d’activitats: President i Secretari
El Secretari (MP) informa:
Congrés de la AEHV a Baeza (23‐25 d’Octubre), membres de l’ACHV presentaran:
Una comunicació: “Adquisició de la col∙lecció Causa per part del COVGi”, signada per Martí
Pumarola, Bernat Serdà i Vicenç Allué
Un pòster: “Arxiu digital diapositives Fàbregas”, signat per Xavier Fàbregas, Vicenç Allué i Martí
Pumarola
El tresorer (VA) informa:
Que s’ha fet la transferència bancària a l’AEHV corresponent a l’any en curs 2015.
Que s’han rebut els 1.300€ del COVGi corresponents al cofinançament de la digitalització de
l’arxiu Causa.
S’aproven ambdós informes.
3. Comissió de Patrimoni: exposició d’activitats i propostes de treball
Llistat de Patrimoni elaborat per MP (veure Annex 1).
HL informa de les seves activitats
4. Precs i preguntes
MP sol∙licita a l’ACHV subvenció pel viatge i assistència al congrés de l’AEHV tal com s’havia
acordat en una Junta prèvia i s’accepta la proposta.
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MP propasa fer una visita el despatx V0-135 on es traba el diposit de material veterinari.
Es dóna per acabada la reunió a les 12.45h de la que com a Secretari en redacto la present Acta.
Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 16 d'octubre de 2015

S
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ANNEX 1: PATRIMONI HISTÒRIC DE LA PROFESSIÓ VETERINÀRIA
1.‐ IMMOBLES:
Edificis monumentals o no:
Escorxadors municipals que s’han salvat gràcies a la seva reconversió en edificis públics (biblioteques,
arxius, teatres, espasis culturals, etc.) com els de Vilafranca del Penedè s, La Seu d’Urgell, Tortosa, Reus,
Lleida, Figueres. En tot cas, caldrà fer un inventari més complet.
Granja Roca Soldevila, Reus, obra de l’arquitecte Enric Catà i Catà de l’any 1929
Museus:
No existeix cap museu específic a Catalunya.
Al Museu de la Vida Rural de L’espluga de Francolí hi ha objectes relacionats amb activitat veterinària. En
tot cas, caldrà fer un inventari més complet en museus locals i populars.
Com espais museïtzats i llocs que acullen col∙leccions destacar:
‐ La sala d’actes del Col∙legi de Veterinaris de Girona i el vestíbul del Col∙legi de Veterinaris de Barcelona
on s’hi exposen objectes i llibres veterinaris.
‐ La Agència de Salut Pública de Barcelona on en els seus passadissos i vestíbuls s’hi exposa material del
laboratori municipal
Biblioteques especialitzades, Facultat de Veterinària de la UAB; Col∙legis oficials de Veterinaris de
Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida
Arxius personals: Biblioteca de la Facultat de Veterinària UAB.

2.‐ ELEMENTS URBANS:
Plaques de carrers, places i espais dedicats a activitats, institucions o personatges: carrer de Dr Turró a
Girona i a Barcelona. Caldrà fer un inventari més complet arreu de Catalunya ja en l’àmbit rural no és rar
dedicar carrers i locals a veterinaris.

3.‐ ELEMENTS ARTÍSTICS:
Pinacoteques (galeries de presidents o d’il∙lustres...), quadres de personatges, caricatures, etc.
‐ Galeries de presidents dels Col∙legis de Veterinaris, sobretot Barcelona i Girona
Cartellisme.
‐ Fundació Uriach 1838, disposa de cartells publicitaris de la seva línia veterinària. Caldrà avaluar la resta
de laboratoris catalans, especialment els dedicats específicament a la veterinària.

4.‐ OBJECTES:
Aparells. Instrumental i eines diverses.
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A més dels ja citats a l’apartat 1 afegir:
Col∙leccions privades:
‐ El veterinari Lluis Vila Quera de Vic, estris i llibres
‐ L’ACHV disposa de vàries caixes amb estris sense identificar i classificar donats per veterinaris

5.‐ DOCUMENTS:
Documentació científica.
Documentació clínica i professional en general: a la Biblioteca de Veterinària de la UAB
Fons Històric de Veterinària
Biblioteca Digital d’Història de la UAB: Fons històric de Veterinària http://ddd.uab.cat/collection/fonhisvet
(col∙leccions completes de les revistes professionals del s.XIX i primera meitat del XX; llibres, apunts, notes
personals etc.)
Arxius personals veterinaris: Jaume Camps (https://ddd.uab.cat/collection/jcamps) i Jaume Roca
(https://ddd.uab.cat/collection/jroca)
Col∙lecció de fotografies digitalitzades de l’activitat veterinària del professor Xavier Fàbregas
(http://ddd.uab.cat/collection/xfabregas)

6.‐ EDICIONS:
Llibres sobre història de la professió : Llibres dels centenaris del quatre col∙legis catalans.

7.‐ INVESTIGADORS:
Grups de treball d’història de la professió.
Investigadors d’història de la professió: José Manuel Gutiérrez Garcia (veterinari, professor associat a
Medicina UAB); Helena Lafuente; Martí Pumarola (Veterinària, UAB); Jaume Camps (Veterinari)
Col∙laboracions amb:
Centre
de
Recerca
d’Història
(http://www.udg.edu/instituts/CRHR/)

rural,

U.

de

Girona:

Joaquim

Mª

Puigvert,

La ciència en la cultura catalana a l’Edat Mitjana i el Renaixement: : Lluís Cifuentes, UB
(http://www.sciencia.cat/)
Persones que tenen cura de biblioteques, arxius, col∙leccions: Vicenç Allué, Biblioteca Veterinària, UAB.
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Acta de la Reunió de la Junta de l’ACHV

Lloc: Facultat de Veterinària de la UAB.
Data i hora: 7 de setembre de 2016, de 11.30‐13.40h
Assistents: Vicenç Allué (VA), Xavier Fàbregas (XF), Joaquim Gratacós (QG), José Manuel
Gutiérrez (JMG), Martí Pumarola (MP)
Excusen assistència: Jaume Camps (JC)
No assisteixen: Francesc Lleonart (FL) i Helena Lafuente (HL),

ORDRE DEL DIA
1
2
3
4
5
6

Lectura i aprovació de les actes anteriors (Acta del 15 d’octubre de 2015)
Informe d’activitats: President i Secretari
Relacions amb el CCVC
Comissió de Patrimoni: exposició d’activitats i propostes de treball
Finances i proposta de despeses pel 2017
Precs i preguntes

1. Lectura i aprovació de les actes anteriors (Acta del 15 d’octubre de 2015)
S’aprova per assentiment dels assistents i sense modificacions l’acta del 15 d’octubre de
2015.
2. Informe d’activitats: President i Secretari
El President informa: dels actes del centenari Darder que s’estan duent a terme a Banyoles.
Proposa que l’ACHV faci un acte. Es proposa un acte conjunt de JG, VA i JMG per abordar
temes de Darder com a veterinari i de la digitalització de la seva obra. JG farà gestions davant
la comissió que organitza els actes perquè es faci abans de Nadal (novembre?)
El Secretari informa:
Congrés de la AEHV a Baeza (23‐25 d’Octubre), assistents de l’ACHV en VA i MP. Es paguen
els càrrecs d’assistència i desplaçaments. Hi participa també Jordi Vendrell de l’Ametlla de
Mar.
21‐12‐15: Entrega del XLVI Premi Uriach a José Manuel Gutiérrez García. La Junta felicita al
guanyador present a la reunió.
10‐03‐16. Inauguració de la nova seu del COV de Tarragona. Xerrada de MP sobre l’origen de
la Sanitat Animal
04‐04‐16: presentació del primer volum de la Història de la Medicina Catalana de Jacint
Corbella a l’amfiteatre de l’Acadèmia de Medicina de Barcelona. Assistim VA i MP.
Juliol: Montse Cantí, veterinària de Piera i Vidal Munné. Arxiu personal i biblioteca. Proposta
de l’ACHV: catalogació, donació? i digitalització? de la biblioteca i arxiu
personal.
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Congrés de León (21‐23 octubre). JMG fa una conferència amb el tema del Premi Uriach. MP
hi assitiarà amb presentació oral. Es parlarà de la docència de la Història de la Veterinària,
actualitat de l’AEHV, webs, etc.
2018: Congrés Mundial de la Veterinària a Barcelona
(http://www.worldvet.org/congress.php?year=2018 ). Un dels temes que s’hi ha proposat és
el del Patrimoni profesional.
3. Relacions amb el CCVC
11‐04‐16: HL i MP s’entrevisten amb Carme López, presidenta, i Josep Gómez Muro, tresorer
del CCVC. Prèviament se’ls havia enviat un document per discutir durant la visita (Annex 1)
Els membres del CCVC expressen el seu desconeixement sobre l’ACHV i les seves activitat.
Reclamen un informe anual que expliqui el que es fa amb les seves aportacions. MP es
compromet a fer‐los arribar l’informe corresponent als darrers anys
També reclamen aportacions de l’ACHV cap al CCVC. La Junta discuteix diferents propostes i
s’acorda presentar les propostes següents assumint‐ne les despeses que generin:
Una conferència anual per Col∙legi a càrrec d’algun membre de l’ACHV: data i tema a
acordar amb cada col∙legi
Crear una secció d’imatges fixes al webs de cada col∙legi on apareixerien llibres, estris clínics,
fotos, títols, etc. amb una ressenya explicativa. MP proposa que abans de l’1 de gener de
2017 s’haurien de recollir imatges per crear un arxiu i presentar‐les de prova al CCVC
Exposicions de patrimoni professional
Quan es planteja el tema del Patrimoni professional els membres del CCVC manifesten els
seus dubtes sobre l’interès d’aquest tema entre el membres col∙legiats. Proposen dur a
terme un enquesta per avaluar l’interès que pugui generar entre els seus col∙legiats. MP i HL
expressen al necessitat de que ho assumeixi la professió i que doti de continguts i doni
suport a persones encarregades de desenvolupar i posar en marxa aquest projecte.
4. Comissió de Patrimoni: exposició d’activitats i propostes de treball
MP comenta els seminaris sobre Patrimoni que s’han dut a terme durant tot el curs 2015‐16.
En el de Veterinària (04‐05‐16 ) hi participaren per part de l’ACHV VA, HL i MP. Es va
presentar el primer esbós del macroinventari veterinari. S’hi varen expressar les sensacions
negatives rebudes des del CCVC.
13‐07‐16: Presentació del primer macroinventari sobre patrimoni sanitari català. En la
mateixa reunió, des de la comissió de Patrimoni, es presenten propostes d’activitats a dur a
terme pel 2017 (Annex 2).
Des de la Junta de l’ACHV es proposa convidar a persones relacionades amb aquesta àmbit
dins del món veterinari (Lluís Vila, QG, FL, ) per tal de crear una comissió d’experts.
5. Finances i proposta de despeses pel 2017
VA presenta estat de tresoreria i propostes pel 2017 (pdf adjunt)
S’aprova l’informe i les propostes de despesa presentades
VA presenta la renovació el blog de l’ACHV, és rebuda amb felicitacions pels presents
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6. Precs i preguntes
XF aporta noves entrades pel macroinventari veterinari. Tots els presents reconeixen la
necessitat de disposar d’una persona, com a mínim, que es dediqués de forma casi exclusiva
a aquest apartat.
Es dóna per acabada la reunió a les 13.40h de la que com a Secretari en redacto la present Acta.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 7 de setembre de 2016
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ANNEX 1: Escrit adreçat al CCVC sol∙licitant la trobada
Benvolguda Presidenta del Consell de Col∙legis Veterinaris de Catalunya:
Como ja us vàrem informar, l’any passat es va crear una comissió para iniciar un projecte
conjunt amb totes les disciplines mèdiques amb la intenció d’obrir un museu que guardi el nostre
patrimoni. Des d’aquella comissió ens han animat a la creació d’un òrgan que vetlli pels
interessos de la memòria de la nostra professió. Aquesta figura existeix en d’altres disciplines i
ha aconseguit ser una referència per a les persones que volien deixar el seu llegat, conservar la
memòria històrica de la professió, recuperar un més que saludable patrimoni, per no esmentar
unes investigacions històriques molt valuoses.
La creació d’aquest òrgan que hauria d’iniciar el camí de la investigació, catalogació, inventariat
i recol∙lecció de patrimoni és més que necessària i justificada perquè el patrimoni de la
veterinària catalana actualment està en seriós perill. Estem veient com la generació que posseïa
els instruments que aconseguiren el canvi en la professió s’està apagant i tot el seu legat s’està
perdent por la falta d’un referent on adreçar‐se. Si no posem aviat en marxa un projecte per la
recuperació del patrimoni ens quedarem sense passat.
Des de que l’any 1904 el Real Decreto de la Instrucción General de Salud Pública va autoritzar la
creació de col∙legis oficials, no s’ha vist la necessitat de crear un òrgan que vetllés pel patrimoni
dels socis. Resulta sorprenent que no aparegui la paraula patrimoni en las normes
deontològiques i que les quatre vegades que apareix en els estatuts no sigui en referència a la
riquesa cultural i històrica de la professió. El consell és la màxima autoritat dins de la professió i
és obligació seva reinvertir part dels guanys rebuts dels professionals en evitar que se perdi la
memòria històrica de la nostra professió.
En l’estatut del consell esta reflectit que “En l'exercici de les seves funcions privades, el Consell
resta sotmès al dret privat. També queden inclosos en aquest àmbit els aspectes relatius al
patrimoni, a la contractació i a les relacions amb el seu personal, que es regeixen per la legislació
laboral” entenem que no seria cap problema pel Consell crear aquest òrgan i donar‐li un marc
laboral legal. A més, com en les normes deontològiques del Consell s’explica que “En la formació
del veterinaris correspondrà al Consell desenvolupar les següents accions: Promoure, facilitar,
organitzar i, si s’escau, finançar activitats de formació professional contínua i cursos
d’especialització professional” i com que aquesta figura estaria vinculada a l’ensenyança d’una
especialització dins de la professió, estem segurs de que és al Consell a qui ens hem d’adreçar per
aconseguir la creació d’aquest òrgan.
Alguns col∙legis estan proposant una fórmula per finançar aquestes activitats, un euro per soci al
mes. Estem convençuts que amb aquesta mesura el Consell podria sufragar les despeses
d’aquest òrgan. A més, caldria esbrinar altres formes de finançament complementàries que
podríem trobar entre l’ACHV i el CCVC, per a les despeses que aniran apareixent per la
mobilització, l’emmagatzemament i la restauració de peces, que sens dubte necessitaran d’una
major inversió econòmica.
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Des de l’Associació Catalana d’Història de la Veterinària (ACHV) ens veiem obligats a demanar‐
vos la creació d’un òrgan per a la defensa, protecció, recuperació, vigilància i custòdia dels bens
culturals pertanyents al patrimoni cultural de la veterinària catalana.
Des de l’ACHV no ens podem fer càrrec econòmicament d’aquesta figura ja que cal un
professional que tingui una continuïtat laboral assegurada. Podeu comptar amb nosaltres per
tota la resta.
Proposta de pla de treball
L’ACHV té en aquests moments vàries caixes de material i utillatge que ha pogut anar rescatant.
La idea inicial és fer un inventari, ja que sense inventari es perdrà tot el que existeix. Però crear
un inventari ens obre varis reptes (més enllà del repte d’aprendre com inventariar, o catalogar,
que seria molt millor).
Portem prop d’un any elaborant un pla per abordar aquest projecte i hem arribat a la
conclusió que la única manera de no perdre temps, esforços i diners és mitjançant la dedicació
d’un professional a temps complet.
Aquesta persona desenvoluparia el pla de treball en tres fases:
Primera: començar a inventariar les caixes disponibles. Per això, comptaríem amb el suport
tècnic i logístic del personal del Museu d’Història de la Medicina.
Segona: abans de fer una crida caldrà preveure qui voldrà donar material? On el guardarem?
Què acceptem i què rebutgem? Quina capacitat d’admissió tenim? Qui i com transportarà el
material? Qui l’embalarà? Qui rebrà el material en el magatzem i qui el desembalarà? Qui el
guardarà fins que es pugui inventariar i com? Resumint: el més important aquí seria el transport
i el magatzem.
Tercera: restauració i exposició o préstec de peces.
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ANNEX 2: PATRIMONI
Acta 3, sessió 12 de juliol 2016, a Reial Acadèmia de Medicina, Barcelona.
Assistents: Lluís Guerrero (president), Alfons Zarzoso, Anna M. Carmona, Anna Ramió i Martí
Pumarola.
Excusen assistència: Miquel Bruguera, Jon Arrizabalaga, Joan Esteva, Josep M. Ustrell i Jaume
Perarnau
1. Acta 2, sessió 4 de març de 2015: Aprovació per unanimitat.
2. Taula Rodona: El president recorda que al darrer Congrés de la Societat Catalana d’Història de
la Medicina, a Puigcerdà, es va organitzar amb èxit una taula rodona dedicada al patrimoni
sanitari històric de Catalunya, tot seguint el format de la taula rodona realitzada al congrés
d’Igualada, on es va donar lloc a la “declaració d’Igualada” que va posar en funcionament
aquesta comissió.
3. Accions de promoció i difusió: Atès l’èxit de les taules i sessions dedicades al patrimoni
sanitari històric de Catalunya, tingudes en el marc del curs acadèmic 2015‐2016 de la Societat
Catalana d’Història de la Medicina, la comissió planteja les següents accions:
3.1. Publicació d’un llibre: L’objectiu és construir una publicació amb un predomini dels aspectes
visuals i amb textos breus d’explicació dels continguts patrimonials que les seccions d’aquesta
comissió han presentat al llarg del curs. S’acorda i es programa una reunió de la comissió per als
dies 12 o 14 de desembre de 2016 a la qual els membres de cada comissió hauran d’aportar una
selecció d’unes 20‐25 imatges representatives dels continguts patrimonials esmentats. En la
mesura del possible, cada comissió intentarà aconseguir els drets de reproducció d’aquestes
imatges.
3.2. Exposició simultània de la Comissió de Patrimoni Sanitari Històric de Catalunya:
1. L’exposició “Patrimoni Sanitari Històric de Catalunya” tindrà lloc a les seus dels col∙legis
professionals de Medicina, Farmàcia, Odontologia, Infermeria i Veterinària de la província de
Barcelona l’any 2017. S’intentarà que totes les exposicions inaugurin de manera simultània
durant el mes de maig de 2017. Cada secció de la comissió haurà de tractar i resoldre les
qüestions administratives i logístiques amb els corresponents col∙legis professionals.
2. Les exposicions seran petites. Formades per una o dues vitrines. Es demanarà a Teresa Blanch,
directora de la Casa‐Museu Tomàs Balvey de Cardedeu, la possibilitat de disposar d’aquest
mobiliari.
3. Ateses les dimensions de les vitrines i de l’espai, els responsables de cada comissió hauran de
pensar i seleccionar uns pocs objectes interessants, adients, atractius. I també hauran de
redactar breus cartel∙les explicatives de què són aquests objectes.
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4. Quant al disseny gràfic de l’exposició, s’acorda que cal desenvolupar una línia uniforme per a
totes les parts de l’exposició. Això vol dir que les cartel∙les tindrà un disseny homogeni. També
s’acorda, en aquesta línia, fabricar una banderola, comuna per a totes cinc exposicions, que
contindrà el títol de l’exposició i el context de l’exposició en el marc dels objectius d’aquesta
comissió. Igualment, s’acorda fabricar un díptic, en forma DIN‐A4, plegat, que contindrà imatges
representatives de totes cinc exposicions, el títol de l’exposició i una breu explicació de context
de la feina de la comissió i de dades bàsiques de les cinc exposicions.
5. Cal pensar en el finançament i en l’execució del disseny gràfic. També cal tenir en compte els
temes de l’assegurança i transport de les peces des del lloc on estiguis ubicades fins els col∙legis,
així com la seva protecció i seguretat durant el període d’exposició.
6. Per tal d’agilitzar aquestes feines es demana als membres de la comissió compartir les seves
iniciatives, gestions, dubtes, etc, tot fent servir el correu electrònic.
4. Dossier de Patrimoni i conselleries de la Generalitat de Catalunya: S’acorda que el president
de la comissió presenti el dossier amb els inventaris patrimonials davant de les conselleries de
Cultura i Salut.
5. Accions de comunicació en els mitjans: S’acorda convocar una roda de premsa en el moment
de programació de l’exposició simultània esmentada.
8. Torn obert de paraules: S’acorda que les reunions de la comissió tinguin lloc a les tardes, a
partir de les 19.00 o de les 20.00 hores.
Barcelona, 12 de juliol de 2016
Alfons Zarzoso, secretari de la comissió
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Patrimoni professional veterinari
Al llarg de l’any 2016, des de l’ACHV hem seguit treballant per posar al dia el capítol
corresponent a la professió veterinària que forma part del Macroinventari sobre Patrimoni
Sanitari Català .
Adjuntem a continuació aquest capítol.

3 Fons Històric de Veterinària: http://ddd.uab.cat/collection/fonhisvet
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PATRIMONI HISTÒRIC DE LA PROFESSIÓ VETERINÀRIA (12‐12‐2016)
1.‐ IMMOBLES:
Facultats i Escoles
Reial Escola d’Avicultura (REA) Arenys de Mar, (1896)
http://www.avicultura.com/historia/memoria/
Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB), (1911)
http://www.esab.upc.edu/ca/escola/historia/historia
‐esab
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA) Lleida (1972)
Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (1982)
http://www.uab.cat/web/la‐facultat/ressenya‐historica‐1185528313142.html
Facultat de Veterinària de la Universitat de Lleida (2014)
Edificis monumentals o no:
Escorxadors municipals
S'adopta com a criteri d'inclusió a l'Inventari, els establiments de construcció anterior a 1940,
principalment del període de la Mancomunitat de Catalunya i de la II República.
Es prioritzaran els que puguin estar en actiu actualment.
Molts d’ells s’han salvat gràcies a la seva reconversió en edificis públics (biblioteques, arxius,
teatres, espasis culturals, etc.).
Destaquem:
Vilafranca del Penedès
La Seu d’Urgell (actual oficina de la joventut)
Tortosa
Reus (arquitectura industrial del s. XIX; actual biblioteca pública Xavier Amorós)
Lleida (Escorxador municipal, 1922, Francesc de Paula Morera i Gatell; actual teatre municipal
de l’escorxador)
Figueres (Escorxador municipal, 1907, Arq. Josep Azemar; actual Arxiu comarcal)
Sant Celoni (biblioteca)
Vidreres (modernista “moruno”, punt d'informació turística)
Igualada (Escorxador Municipal d’Igualada,1903‐1905, Arq. Pau Salà i Espasa i Isidre Gili i
Moncunill, Estil modernista),
S'afegeixen altres possibles establiments (a verificar): Caldes de Malavella; els de poblets
pirinencs; els de les comarques de Tarragona, principalment Ribera d'Ebre, Terra Alta, Montsià,
Priorat ‐Falset‐...; Vallgorguina (Baronia del Montseny); veterinari porcí Galofré; altres.
Granges
El criteri d'inclusió s'amplia a granges de la dècada de 1960, començaments de la ramaderia
intensiva (inici de l'ús de pinsos compostos). Especial èmfasi però a les construccions avícoles
anteriors a la Guerra Civil.
Es prioritzaran les que puguin estar en actiu actualment.
A la llista es relacionen algunes (a verificar):
Avicultura: Escola Avicultura Arenys de Mar (1896); Granja Roca Soldevila, Reus, Enric Catà i
Catà (1929); Palou de Granollers
Vàries espècies: Torre Marimón, Caldes de Montbui (1922); Torrebonica, Terrassa
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Boví i porcí: granja Valloparda, Tordera; Riudellots de la Selva (vaques de llet); Santa Coloma
de Farners (Casa Xifra, vaques de llet)
Estables: Castells de Figueres, Girona i fortalesa d'Hostalric
IRTA: del Prat de Llobregat (antiga granja experimental HENS), Mas Bové, altres.
Museus:
No existeix cap museu específic a Catalunya.
Al Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí hi ha objectes relacionats amb activitat
veterinària. En tot cas, caldrà fer un inventari més complet en museus locals i populars
(http://www.museuvidarural.cat/cainicio ).
Museu dels traginers d’Igualada (http://www.museudeltraginer.com) té una sorprenent
col∙lecció de material i estris de feines relacionades amb els traginers (manescals, mossos,
ferrers,...) i una espectacular col∙lecció de carros, tartanes, carruatges, landós, berlines (20‐25).
Existeixen museus (menors) “de la vida rural” públics o particulars, en diversos municipis: Fogars
de la Selva, Santa Susanna, Call (Sils), Arbúcies, Llessui, altres.
Encara que no directament d'ús professional veterinari, aquests museu mostren material i eines
tradicionals agrícoles, forestals i ramaderes.
Com espais museïtzats i llocs que acullen col∙leccions destacar:
La sala d’actes del Col∙legi de Veterinaris de Girona i el vestíbul del Col∙legi de Veterinaris de
Barcelona on s’hi exposen objectes i llibres veterinaris.
La Agència de Salut Pública de Barcelona ubicada a Drassanes s’hi apleguen vitrines amb
material procedent del laboratori Municipal (Ramon Turró) i molt d’altre material interessant
per estudiar i identificar i estudiar.
L'Escorxador de Mercabarna disposa d'una col∙lecció de “monstres fetals i neonatals” a les
oficines dels veterinaris oficials.
Biblioteques especialitzades, Facultat de Veterinària de la UAB; Col∙legis oficials de Veterinaris
de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida
Arxius monogràfics: Biblioteca de la Facultat de Veterinària UAB.
2.‐ ELEMENTS URBANS:
Plaques de carrers, places i espais dedicats a activitats, institucions o personatges: carrer de Dr
Turró a Girona i a Barcelona. Caldrà fer un inventari més complet arreu de Catalunya ja en
l’àmbit rural no és rar dedicar carrers i locals a veterinaris.
3.‐ ELEMENTS ARTÍSTICS:
Pinacoteques (galeries de presidents o d’il∙lustres...), quadres de personatges, caricatures, etc.
‐ Galeries de presidents dels Col∙legis de Veterinaris, sobretot Barcelona i Girona
Cartellisme.
‐ Fundació Uriach 1838, disposa de cartells publicitaris de la seva línia veterinària. Caldrà avaluar
la resta de laboratoris catalans, especialment els dedicats específicament a la veterinària.
4.‐ OBJECTES:
Aparells. Instrumental i eines diverses.
A més dels ja citats a l’apartat 1 afegir:
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Col∙leccions privades:
el veterinari Lluis Vila Quera de Vic, estris i llibres
L’ACHV disposa de vàries caixes amb estris sense identificar i classificar donats per veterinaris
5.‐ DOCUMENTS:
Documentació científica.
Documentació clínica i professional en general: a la Biblioteca de Veterinària de la UAB
Fons Històric de Veterinària
Biblioteca
Digital
història
de
la
UAB:
Fons
històric
de
Veterinària
http://ddd.uab.cat/collection/fonhisvet (col∙leccions completes de les revistes professionals del
s.XIX i primera meitat del XX; llibres, apunts, notes personals etc.)
Arxius personals veterinaris: Jaume Camps (https://ddd.uab.cat/collection/jcamps) i Jaume Roca
(https://ddd.uab.cat/collection/jroca )
Col∙lecció de fotografies digitalitzades de l’activitat veterinària del professor Xavier Fàbregas
(http://ddd.uab.cat/collection/xfabregas )
6.‐ EDICIONS:
Llibres sobre història de la professió : Llibres dels centenaris del quatre col∙legis catalans.
7.‐ INVESTIGADORS:
Grups de treball d’història de la professió.
Investigadors d’història de la professió: José Manuel Gutiérrez Garcia (veterinari, professor
associat a Medicina UAB); Helena Lafuente; Martí Pumarola (Veterinària, UAB); Jaume Camps
(Veterinari)
Col∙laboracions amb:
Centre de Recerca d’Història rural, U. de Girona: Joaquim Mª Puigvert,
(http://www.udg.edu/instituts/CRHR/)
La ciència en la cultura catalana a l’Edat Mitjana i el Renaixement: : Lluís Cifuentes, UB
(http://www.sciencia.cat/)
Persones que tenen cura de biblioteques, arxius, col∙leccions: Vicenç Allué, Biblioteca
Veterinària, UAB.
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Suport econòmic i activitats desenvolupades
L’ACHV ha portat a terme les seves
activitats gràcies a l’ajut continuat
que ha fet i segueix fent el CCVC.
A continuació exposem un resum les
xifres ingressades al llarg dels
darrers anys i el balanç econòmic de
les despeses del darrer exercici 2016.

4 Rebem el suport econòmic i de recursos humans i de serveis del CCVC i de la UAB
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Suport econòmic per part del CCVC i activitats desenvolupades
A la taula següent es poden apreciar les quantitats que hem rebut del CCVC en els darrers anys.
Quantitat total rebuda en €
2006
2007
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016

5.100
5.100
15.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

A la fi de cada exercici, des de l’ACHV hem fet arribar a la Secretaria del CCVC el resum
comptable justificant el destí que ha tingut l’aportació econòmica feta des del CCCV.
Adjuntem a continuació l’informe econòmic corresponent a l’ajut rebut del CCVC per l’any 2016.

Despeses efectuades en €
Digitalitzacions
Llibres
Revistes
Congressos, viatges
Total

4.396,05 €
1.117,79 €
512,87 €
364,28 €
6.390,99 €
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Reconeixement CCVC i Xavier Fàbregas com Amics de les Biblioteques
UAB

5 Josep Antoni Gómez i Xavier Fàbregas guardonats com Amics de les
Biblioteques UAB
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Degut al suport incondicional que estem rebent del CCVC, l’ACHV i la Biblioteca de la Facultat de
Veterinària de la UAB, vàrem proposar al Servei de Biblioteques de la nostra universitat que es
reconegués d’alguna manera aquest fet.
La proposta va ser acceptada i en la festa anual (2 de desembre de 2016) que celebra
l’Associació d’amics de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Servei de Biblioteques va lliurar
la distinció “Amic de les Biblioteques” al Consell de Col∙legis Veterinaris de Catalunya (CCVC)
per la seva aportació.
Els premis del Servei de Biblioteques són un reconeixement públic que es fa per primera vegada
i que es lliuren, juntament amb altres reconeixements que fa la UAB, coincidint amb la festa
anual de l’Associació d’Amics de l’UAB.
En el mateix acte, el nostre company i membre de la Junta de l’ACHV, Xavier Fàbregas, també va
ser premiat en reconeixement a la seva aportació gràfica (Memòria càrnia digital) al dipòsit
digital de documents de la UAB (DDD).
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