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Introducció 
 

Seguint amb el compromís de lliurament d’un 

informe anual d’activitats dutes a terme per 

la nostra Associació  exposem a continuació 

totes les activitats que s’han dut a terme al 

llarg de l’any 2017, fent constar les que han 

gaudit del suport explícit del CCCV.  

Redactem aquest informe amb retard, 

passada ja la meitat de l’any 2018. Aquest fet 

és única responsabilitat del qui el signa com a 

Secretari de l’ACHV, i és degut exclusivament 

a motius laborals i personals que han afectat 

aquest darrer any a la nostra Associació. 

  

  1 - Blog de l’ACHV: https://achv.wordpress.com/ 
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Mort de Joaquim Gratacós i Prat, president de l’ACHV 
 

 

El 29 d’agost de 2017 de forma 

sobtada ens deixava el nostre 

President. Als seus 64 anys en 

Quim ha estat sempre una 

persona excel·lent  i un bon 

amic dels seus amics. 

Va pertànyer a una de les 

nissagues mes fructíferes de la 

veterinària: sis generacions de 

Massanella i Gratacós exercint 

la veterinària a les comarques 

gironines amb una continuïtat 

de 176 anys.  

En Quim va ser una persona 

inquieta a favor de la veterinària 

catalana tant des del punt de 

vista organitzatiu i polític com 

en la pràctica del dia a dia.  

Des del Col·legi de Veterinaris de Girona i del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya 

exercia una activitat incansable a favor d’aquesta professió, promovent tot tipus d’iniciatives 

que l’honoren. Des de l’Associació Catalana d’Història de la Veterinària (ACHV) cal reconèixer la 

seva decisiva influència en persuadir als òrgans directius de la veterinària catalana sobre la 

importància dels projectes de preservació i digitalització que s’han impulsat els darrers anys. 

Les seves inquietuds vers l’estudi de la història de la veterinària li venien de família, ja que amb 

el seu pare, Jaume Gratacós i Massanella, va dur a terme nombroses recerques en l’àmbit de la 

veterinària gironina, i especialment en l’àrea del Pla de l’Estany, amb la seva estimada Banyoles 

com epicentre. Destaquem el “Diccionari d'exterior del cavall” (Girona : Col·legi Oficial de 

Veterinaris de Girona, 1994), i el “Manescals, albèiters i veterinaris a Banyoles. Pla de l'Estany” 

(Banyoles : Ajuntament de Banyoles, 2001). El 1992 el Termcat (Centre de Terminologia del 

Català) el va nomenar assessor en terminologia de ramaderia, morfologia i races equines, també 

juntament amb el seu pare i van contribuir exitosament a l’edició del “Diccionari de veterinària i 

ramaderia (Barcelona; TERMCAT, 2002). A banda de les meritòries contribucions que va aportar 

als congressos d’història de la veterinària celebrats en els darrers anys. 

El 25 de maig del 2015, va resultar escollit com a President de l’ACHV, càrrec que va exercir amb 

responsabilitat i obertura de mires amb tota la seva Junta.  

  2 – Notícia traspàs Quim Gratacós: https://achv.wordpress.com/ 
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La “Asociación Española de Historia de la Veterinaria” ha decidit concedir-li a títol pòstum la 

“Medalla Quiron Española” en reconeixement a las eva figura i a as seva obra. Aquest honor li 

serà concedit en el  “XXIV Congreso Nacional y XV Congreso Iberoamericano de Historia de la 

Veterinaria” que es celebrarà a  Almeria els propers dies 27 i 28 d’Octubre d’enguany. En aquest 

acte hi assistirem membres de la seva família i una representació de l’ACHV per glossar la seva 

figura. 

Des de la mort d’en Quim, exerceix coma president en funcions del ’ACHV el seu vice-president, 

José Manuel Gutiérrez Garcia.  
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Patrimoni professional veterinari  

 

Al llarg de l’any 2017, 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 .  

Hem assistit a les diferents reunions que es varen dur a terme. N’adjuntem als annexes les actes 

corresponents: 

Sessió extraordinària, 13 d’abril 2017, a Reial Acadèmia de Medicina, Barcelona (adjuntem Acta, 

annex 1) 

 Sessió ordinària, 13 d’abril 2017, a Reial Acadèmia de Medicina, Barcelona (adjuntem Acta, 

annex 2) 

Fruit d’aquestes reunions va ser l’encàrrec de i presentar una sèrie d’imatges representatives 

del Patrimoni Veterinari Català per tal de formar part d’un llibre.  

Adjuntem en l’annex 3un pdf amb les 23 imatges del Patrimoni Veterinari Català que varen ser 

seleccionades per part de l’ACHV. 

 

 

 

  3 – Web Arquitectura i Salut del CATSALUT: 
http://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/arquitectura-i-salut/ 
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Setmana Internacional d’Accés Obert  
 

En motiu de la Setmana Internacional d’Accés Obert, 

que se celebra amb caràcter anual la darrera 

setmana del mes d’octubre, l’ACHV, amb la 

col·laboració de la Biblioteca de Veterinària UAB ha 

promogut les seves col·leccions històriques 

digitalitzades a través d’un pòster. 

Aquesta infografia te com objectiu posar en valor el 

conjunt de fons documentals veterinaris digitalitzats 

al Dipòsit Digital de Documents de la UAB i 

promoure’n la seva difusió i visibilitat pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4 – Pòster col·lecions especials i fons personals veterinaris al 
ddd.uab.cat : https://ddd.uab.cat/record/181866 
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Canvis col·leccions al Dipòsit Digital de Documents 
 

Les col·leccions històriques veterinàries que hem impulsat des de l’ACHV en format digital cada 

cop son mes importants, qualitativa i quantitativament parlant. 

Amb l’objectiu d’afavorir la cerca de materials hem dividit la cerca dels portals d’accés en dues 

seccions: “Llibres Històrics de Veterinària”: https://ddd.uab.cat/collection/fonhisvetlli  i 

“Revistes Històriques de Veterinària”: https://ddd.uab.cat/collection/fonhisvetrev. Es manté el 

portal general “Fons Històric de Veterinària”: https://ddd.uab.cat/collection/fonhisvet però 

amb aquestes dues seccions es pretén facilitar la cerca i consulta dels ja abundants materials 

digitalitzats.  

  5– Introduccions a les col·leccions de llibres i revistes digitalitzats al DDD   

https://ddd.uab.cat/collection/fonhisvetlli
https://ddd.uab.cat/collection/fonhisvetrev
https://ddd.uab.cat/collection/fonhisvet
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Participació en el 21st European Symposium on Poultry Nutrition  

Del 8-11 maig de 2017 es va 

celebrar a Port-Aventura, Salou-

Vila-seca, el 21st European 

Symposium on Poultry Nutrition, 

organitzat per la World’s Poultry 

Science Association. A la seva 

inauguració, el Dr. Martí 

Pumarola, Secretari de l’ACHV, va 

ser convidat a donar una 

comunicació oral amb el títol  

History of Catalan Poultry 

Production on hi va presentar els 

fets principals de l’avicultura al 

nostre país.  Adjuntem a l’Annex 

4 imatges de la presentació.  

 

  

  6 – Portada de la comunicació “History of Catalan Poultry Production”: 
https://ddd.uab.cat/record/174340  

 

   

https://ddd.uab.cat/record/174340
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Conveni amb l’Agència de Salut Pública 

de l’Ajuntament de Barcelona 

El 9 de maig de 2017, es signa un conveni de 

col·laboració entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB) i l’Agència de Salut Pública de 

Barcelona (ASPB) que ha estat promogut des de 

l’ACHV per tal de donar suport a totes les activitat 

d’estudi i de recerca que es puguin dur a terme entre 

ambdues institucions.  

Fruit d’aquest conveni ha estat una primera tongada 

de digitalitzacions de part del seu arxiu i biblioteca. 

Tot aquest material està sent inclòs al DDD de la UAB. 

Citem a continuació l’obra digitalitzada: 

 

Documents monogràfics 

Laboratorio microbiológico municipal de Barcelona. Registro de inoculados por provincias. Principio: 
mayo de 188: https://ddd.uab.cat/record/189482  

Vacunados contra la rabia por el procedimiento informado. Año 1894. Del folio 1 al 320. Llibre de 
registre  https://ddd.uab.cat/record/189477  

Rabia. Vacunados año 1892. Llibre de registre https://ddd.uab.cat/record/189478  

Vacunados contra la rabia en 1899. Del folio 1 al 689. Llibre de registre 
https://ddd.uab.cat/record/189481  

1942. Del folio 1 al 796. Llibre de registre https://ddd.uab.cat/record/189476  

Llibre de reclamacions 1930-1960  https://ddd.uab.cat/record/189479  

Llibre de reclamacions 1921-1965 https://ddd.uab.cat/record/189480  

 

Publicacions periòdiques 

Revista de los Servicios Sanitarios y Demográficos Municipales de Barcelona 
https://ddd.uab.cat/record/111300  

El Monitor de la salud, de las familias y de la salubridad de los pueblos : revista de higiene pública y 
privada, de medicina y economía domésticas, de política urbana y rural, etc., etc. /  
https://ddd.uab.cat/record/174100  
Gaceta sanitaria de Barcelona : órgano del Cuerpo Médico Municipal. / Cuerpo Médico Municipal 
(Barcelona): https://ddd.uab.cat/record/174101  
Revista de Inspección de Carnes, Mataderos y Mercados: https://ddd.uab.cat/record/182816  

  

  7 – Libro registro del Laboratorio Microbiológico Municipal de 
Barcelona de las personas vacunadas contra la rabia  (1892) 
https://ddd.uab.cat/record/189478  

 

   

https://ddd.uab.cat/record/189482
https://ddd.uab.cat/record/189477
https://ddd.uab.cat/record/189478
https://ddd.uab.cat/record/189481
https://ddd.uab.cat/record/189476
https://ddd.uab.cat/record/189479
https://ddd.uab.cat/record/189480
https://ddd.uab.cat/record/111300
https://ddd.uab.cat/record/174100
https://ddd.uab.cat/record/174101
https://ddd.uab.cat/record/182816
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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 2017.  

Quantitat total rebuda  en € 
 2006 5.100,00 € 

2007 5.100,00 € 

2008 15.000,00 € 

2009 6.000,00 € 

2010 6.000,00 € 

2011 6.000,00 € 

2012 6.000,00 € 

2013 6.000,00 € 

2014 6.000,00 € 

2015 6.000,00 € 

2016 6.000,00 € 

2017 6.000,00 € 
 

A la fi de l’exercici 2016, des de l’ACHV vàrem fer arribar a la Secretaria del CCVC el resum 

comptable justificant el destí que havia tingut l’aportació econòmica feta des del CCCV. 

Adjuntem a continuació l’informe econòmic corresponent a l’ajut rebut del CCVC per l’any 2017. 

 

COMPRA LLIBRES 727,61 € 

SUBSCRIPCIÓ REVISTES 167,22 € 

SUBSCRIPCIÓ REVISTES ELECTRÒNIQUES 623,15 € 

DIGITALITZACIÓ REVISTES "VETERINARIA ESPAÑOLA""INSPECCIÓN 
DE CARNES,  
MATADEROS Y MERCADOS" 1.004,28 € 
DIGITALITZACIÓ REVISTES "EL MONITOR DE LA SALUD" "GACETA DE 
BARCELONA" 2.636,83 € 

DIGITALITZACIÓ REVISTES "INSPECCIÓN DE CARNES, MATADEROS Y 
"LA VETERINARIA ESPAÑOLA" (Increment pressupost) 569,76 € 

    

  5.728,85 € 
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ANNEX 1: Acta 4, sessió extraordinària, 13 d’abril 2017, a Reial Acadèmia de Medicina, 

Barcelona. 

 

Assistents:  Presideix el Conseller de Cultura de la Generalitat, Hble. Sr. Santiago Vila i Vicente 

Director General d’Arxius, Museus i Patrimoni, Sr. Jusèp Boya i Busquet 
                    Lluís Guerrero i Sala, president de la CPHSC 
                    Jaume Perarnau i Llorens, vocal de la CPHSC, delegat de la Direcció General 
                    Joan Esteve de Sagrera, vocal de la CPHSC 
                    Anna Ramió i Jofre, vocal de la CPHSC 
                    Josep M. Ustrell i Torrent, vocal de la CPHSC 
                    Vicenç Allué i Blanch, per delegació de Martí Pumarola i Batlle, vocal CPHSC 
 

També hi són presents: Edelmira Domènech i Llaberia, vicepresidenta de la RAMC 

                                       Jordi Palés i Argullós, secretari general de la RAMC 

                                       Carles Ribera i Rustullet, cap del Gabinet del Conseller de Cultura 

 

Excusen assistència: Miquel Bruguera, vocal de la CPHSC 

Jon Arrizabalaga, , vocal de la CPHSC 

Anna M. Carmona, vocal de la CPHSC 

Martí Pumarola, vocal de la CPHSC 

Alfons Zarzoso, secretari de la CPHSC 

 

1. Seguiment de l’ordre del dia de la Reunió Extraordinària: La reunió s’inicia a les 10.30h. 

2. Informació general explicada al Conseller: 

A) Se li explica al conseller la taula rodona del congrés d’Història de la Medicina d’Igualada del 

2014, la Declaració d’Igualada, les adhesions rebudes al document, la constitució de la Comissió 

de Patrimoni Històric Sanitari de Catalunya, les primeres accions, la presentació de la Comissió a 

l’exconseller Ferran Mascarell, la redacció del “Macroinventari” que se li va presentar a l’actual 

conseller, al Parlament de Catalunya, les iniciatives de fer una exposició simultània en alguns 

col·legis professionals sanitaris i l’edició d’un primer llibre sobre el patrimoni històric sanitari 

català. 

B) Es posa a consideració del conseller l’interès cultural públic de les actuacions d’aquesta 

CPHSC en la seva actual funció de suplència de les institucions. 

C) Se sol·licita al conseller que es reconegui oficialment l’existència de la CPHSC per a fer-la 

pública i operativa. 
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3. Acords: 

A) El conseller decretarà al DOGC la creació de la CPHSC, la seva finalitat i els seus membres. 

2.- L’activitat de la CPHSC es canalitzarà a través del MNACTEC, que rebrà un augment de fons 

destinats a acollir nous objectes i a preservar-los. 

3.- La conselleria establirà un conveni amb la RAMC perquè pugui anar rebent  subvencions o 

aportacions per a l’acció de la CPHSC i els seus àmbits professionals representats. 

4.- Cal crear una web amb un museu virtual de la sanitat catalana que es penjarà de la web 

general del MNACTEC. 

5.- Cal redactar un Thesaurus de termes històrics sanitaris i fer-lo accessible al web. 

6.- La Conselleria col·laborarà econòmicament en l’edició del llibre sobre patrimoni sanitari en 

curs d’elaboració per part de la CPHSC. 

7.- La Conselleria dóna suport a l’adquisició de la taula quirúrgica per a operar èquids localitzada 

per l’equip de Veterinària dirigit pel Dr. Martí Pumarola. 

 

El Conseller dóna per acabada la reunió a 11.15h. 

Acta redactada pel Dr. Lluís Guerrero, com a secretari suplent en aquesta reunió  
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ANNEX 2: Acta 5, sessió ordinària, 13 d’abril 2017, a Reial Acadèmia de Medicina, Barcelona. 

Assistents:  Presideix el Conseller de Cultura de la Generalitat, Hble. Sr. Santiago Vila i Vicente 

                    Director General d’Arxius, Museus i Patrimoni, Sr. Jusèp Boya i Busquet 

                    Lluís Guerrero i Sala, president de la CPHSC 

                    Jaume Perarnau i Llorens, vocal de la CPHSC, delegat de la Direcció General 

                    Joan Esteve de Sagrera, vocal de la CPHSC 

                    Anna Ramió i Jofre, vocal de la CPHSC 

                    Josep M. Ustrell i Torrent, vocal de la CPHSC 

                    Vicenç Allué i Blanch, per delegació de Martí Pumarola i Batlle, vocal CPHSC 

 

També hi són presents: Edelmira Domènech i Llaberia, vicepresidenta de la RAMC 

                                       Jordi Palés i Argullós, secretari general de la RAMC 

                                       Carles Ribera i Rustullet, cap del Gabinet del Conseller de Cultura 

 

Excusen assistència: Miquel Bruguera, vocal de la CPHSC 

Jon Arrizabalaga, , vocal de la CPHSC 

Anna M. Carmona, vocal de la CPHSC 

Martí Pumarola, vocal de la CPHSC 

Alfons Zarzoso, secretari de la CPHSC 

 

1. Seguiment de l’ordre del dia de la Reunió Ordinària: La reunió s’inicia a les 11.30h. 

2. Acta 3, sessió 12 de juliol de 2016: Aprovació per unanimitat. 

3. Informacions generals: 

A) La presentació del “Macroinventari” als consellers de Salut, Antoni Comín, i de Cultura, 

Santiago Vila, ja està feta. El conseller Comín està disposat a donar facilitats quan calgui establir 

contactes amb institucions oficials i el conseller Vila va determinar convocar la reunió 

extraordinària d’avui, a la RAMC. 

B) Es comenta la necessitat d’ampliar el “Macroinventari” posant el focus en els temes que es 

decideixin com a prioritaris. Es considera que qui té una major preparació per determinar la 

prioritat i de redactar les instruccions tècniques per a dur-ho a terme és el secretari de la CPHSC, 

Dr. Alfons Zarzoso. 

C) Sobre l’exposició simultània de patrimoni sanitari en alguns col·legis d’àmbit català, es 

comenta que els de metges estant en disposició de fer-ho i amb les gestions molt avançades. 

També que els d’Infermeria poden fer-ho alhora que els de metges, aprofitant el Congrés 

Internacional d’Infermeria del proper mes de maig. 
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D) Sobre l’aportació de les 25 fotografies de cada àmbit professional que puguin explicar de 

forma seqüencial la seva història sencera, en màxima resolució, i els peus de foto corresponents, 

de cara a l’edició del llibre conjunt, cal acabar-ho amb urgència i tenir-ho disponible. 

4. Afers sobrevinguts: 

A) El primer, que probablement haguéssim pogut intervenir en salvar parcialment o tota la 

Petita Farmàcia Cusí, en el cas d’assabentar-nos de la seva dissort, temps abans de què sortissin 

les seves peces a subhasta. Si no podem anar per davant és impossible intervenir en el darrer 

moment. 

B) Es comenten els intents de fer alguna acció per ajudar a la Dra. Carmona després de la 

lamentable sentència de desnonament de l’Institut Medicofarmacèutic de Catalunya. El Dr. 

Esteva de Sagrera ens exposa com finalment s’ha pogut salvar tot i, unànimement se’ls felicita a 

ell i a la Dra. Carmona per la solució trobada. 

C) El grup FEBE organitza una visita guiada al conjunt de l’Hospital de Santa Creu de Barcelona 

pel dia 1 de juny. Cal comunicar a la Dra. Anna Ramió si s’hi vol assistir. 

D) Els dies 13 i 14 de maig, a la finca de Can Freixa de Terrassa, en ocasió de la Fira Modernista, 

el grup d’Odontologia hi participa amb la presentació teatralitzada d’un consultori odontològic 

antic. Si s’hi vol anar cal demanar detalls al Dr. Ustrell. 

5. Acords: 

A) El Dr. Zarzoso ens indicarà la prioritat de posar el focus en algun tema del “Macroinventari” 

que sigui comú per a totes les professions sanitàries, i la forma tècnica de procedir. 

B) El Dr. Zarzoso es posarà en contacte amb la Dra. Ramió per acordar la simultaneïtat de les 

exposicions als col·legis professionals de metges i als d’infermeria. 

C) Tots han d’enviar les seves 25 fotos i peus de fotos al Dr. Zarzoso abans de l’1 de maig. 

D) El Dr. Zarzoso redactarà els objectius i la composició de la CPHSC per tal de tenir-ho a punt 

per passar-ho a la Direcció General del Patrimoni. 

 

El president dóna per acabada la reunió a 12.15h. 

 

Acta redactada pel Dr. Lluís Guerrero, com a secretari suplent en aquesta reunió. 
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ANNEX 3: Presentació comunicació  “History of Catalan Poultry Production”  
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ANNEX 4: Proposta de 25 imatges del Patrimoni Veterinari Català feta per l’ACHV  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 imatges del Patrimoni 

Veterinari català 



1. Llibre de menescalia de Manuel Díez 
 

 
 
 
 
 
 

 



2. Títol d'albeitar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Libreta de Martín Pumarola 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. Segismundo Malats i Codina, el primer veterinari 
 
 

 



5. Anatomia descriptiva de los animales domésticos  

de José Robert i Serrat (1876) 

 



6. Pere Martir Rosell iVila (1883-1933) 
 

 

 



7. Els germans Farreras : els llibres i les revistes 

professionals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



8. La facultat de Veterinària de Barcelona 
 

 



9. La Reial Escola d'Avicultura d'Arenys de Mar 



10. Ramón Turró i Darder I  la Veterinaria 
 
 



11.Joan Arderius i   Banjol, veterinaria i política 
 

 



12. Francesc d’Assís Darder i Llimona: veterinari i 

naturalista 
 

 



13. Miguel Luera Carbó : la medicina d’animals de 

companyia, d’exòtics i de zoo 
 

 



14. Estris de cirurgia per cavalls 
 
 

 



15. Taula de cirurgia equina 
 

 

 



16. Tuberculosi bovina 
 

 



17. Ravellat 



18. Laboratoris farmacològics 



19. Granja Roca-Soldevila. Reus. 

Avicultura 
 

 
 

 



20. Granges Experimentals de la 

Mancomunitat. Caldes de Montbui 



21. Escorxadors catalans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



22. Triquinoscopi 
 

 

 



23. Cooperativa agrícola del Cadí 1950 
 

 
 
 
 
 

 



24. Central Lletera 
 

 



25. El dipòsit digital de documents veterinaris 
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