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XIV .- CONCLUSIONS 

líl.- IDSTORIA GENERAL.- El terme "Manescal" equivalent a "Albeitar" en la resta de 
la península) apareix ja el 1298, en associar-se els "Manescals i ferradors" en confraries 
i en el segle XV en gremis. En els segles XIV i XV apareix els primers textos i còpies 
en català sobre "Hipiatría", essent "Lo llibre de la Manescalia" de M~el Dieç el més 
con~gut. El Proto-Albeiterato an:ibà tard a Catalunya i tingué poc arrelament. 

Els veterinaris catalans més antics dels quals tenim notícies més concretes foten els 
barcelonins Miquel Viñas, Antoni Sabater, Geroni Darder, Josep Presta, els gironins 
Cassa, Mensa i Colls i del lleidetà Comadó. A finals del segle XIX i en les dues 
primeres dècades del segle XX, destacaren els veterinaris 'Arderius, Turró, gemians 
Darder i Farreras, Sugrañes, Mas Alemany, Rosell i Vila, etc. · 

En aquesta època, la Mancomunitat Catalana sol.licità la creació d'una Escola de 
Veterinaria a Catallln.ya, ·que no es portà a terme perquè en la seva fundació no es feu 
cas del ·criteri dels veterinaris (que volien una Escola molt ben equipada) i també a la 
temença a l'augment de la "Plètora" que aleshores ja existía, i calgué esperar fins al 1982 
a que es fundés. 

Que l'ensenyament veterinari en les nostres Facultats, ha de comptar amb més mitjans 
humans i económics (més material de pràctiques, etc). Selecció d'alumnes més rigurosa 
a l'entrada, per que així el Professorat (malgrat els seus esforços) no es trobi desbordat -
pel elevat nombre d'alumnes. Per a que així es puguin efectuar per als post-graduats, 
auténtics cursos d'Especialitats Veterinaries. · 

2a.- VETERINARIA MUNICIPAL DE BARCELONA- En 18371' Ajuntament nombrà 
ja a dos Inspectors de carns i en 1842 s'anomenà la Comissió de Salubridad Pública de 
la qual formaven part dos veterinaris, un metge i un farmacèutic, que despatxava 
directament amb l'Alcalde. En 1899, es creà el Cos de Veterinària Municipal amb 28 

· veterinaris essent el seu primer Degà Antoni Sabater i Casals. Actuacions destacades 
foren l'actuació de Ramón Turró en l'epidèmia de tifus el1914, en el Memorandum de 
Sanitat Veterinària de 1929, amb la participació de la creació del Seminari de Ciències 
Veterinàries de Barcelona el 1953 i en la Setmana Nacional de Veterinària de 1960, 
apart dels nombrosos Sympòsiums científics. 

3a.- COLLEGIS VETERINARIS CATAlANS I LLURS ACTIVITATS.- Foren 
provincials desde el seu començament i es fundaren entre 1900 i 1906, essent el de 
Barcelona el més actiu, degut a tenir sempre molt majornombre de col.legiats. 
Destacà també el de Girona pels seus contactes amb els veterinaris francesos. 

En 1915, 1931 i 1933 es crearen les Federacions Catalanes i el Col.legi Veterinari de 
Catalunya, peró tingueren una vida efímerl;l. 

Les actuacions tècniques més destacades dels Col.legis catalans han estat les següents: 
"L'assamblea Nacional del Veterinària en Barcelona (1917)", el "Primer Congrés 
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Veterinari Espanyol" en Barcelona (1929), els "Symposiums Regionals sobre Temes 
Monogràfics" iniciats a partir de 1958 i amb periodicitat anyal, la "Setmana Nacional 
Veterinària"de 1960, la "Setmana Nacional del Bestiar Poquí i les seves industries en 
Montjuïc (1967)", la creació de l'Academia de Ciéncies Veterinàries (1960), els EXPO
A VIGA .desde 1975, i els Congressos Mundials d'Animals de companyia i Cunicultura, 
ambdós en 1980 . 

. : .. 
L'activi~t Col.legial Catalana i en especial la de Barcelona, durant el període de 1950 
al 1980 trascendiren a tota ~panya, i; del seu sen sor~en nombroses entitats 
científi~ues. 

4a.- SERVEIS VETERINARIS EN ORGANISMES OFICIALS. 
Serveis Técnics de Ramaderia en les Diputacions Provincials.- En els de Barcelona que 
han compré.s totes les especies ramaderes, destacarem la tasca dels veterinaris Rosell i 
Vilà, Ferrer Palaus, Danés,. Cervera, Soler, Bastons, etc. En la Diputació de Tarragona, 
preferentment en avicultur~ destacaren Romagosa, Jordà, Sanz Calleja, etc. En la 
Diputació de lleida, amb preferencia amb bestiar boví destacaren els veterinaris 
Anadón Pintó, Vidal San tos, Vidal Luis, etc. A la Diputació de Girona que desenvolupà 
molta activitat, tant en el bestiar equí i p~cipalment en boVí. ColJaboraren activament 
els veterinaris Verdaguer Estrach, Solà Puig, Soldevila Feliu, etc. 

Serveis dependents del Ministeri d'Agricultura. En 1909 es crearen les "Inspeccions 
Provincials d'Higiene i Sanitat Pequaries", així com els Serveis Veterinaris de Ports i 

. Fronteres (de Barcelona, Port-Bou, Puigcerdà i Seu d'Urgell), i en 1944 el Laboratori 
Pecuari Regional Català. 

SerVeis de Sanitat Veterinaria a Catalunya.- Ja en 1847 es crearen els "Inspectors de 
Sanitat de Districte" o anomenats també "Sotsdelegats de Sanitat" i llur actuació era 

. comarcal. En 1859 es crearen els serveis d'Inspecció sanitària dels Escorxadors. En 1929, 
: es crearen els Caps de Secció Veterinaria dels Instituts Provincials d'Higiene, i que en 

1944, passaren a ser Inspectors Provincials de Sanitat Veterinaria. 

5a.-l.A GENERALITAT DE CATALUNYA I lA VETERINARIA-
Període de 1931 a 1939.- En 1931, es creà la "Federació de Col.legis Veterinaris de 
Catalunya", i en 1933 es fundà el "Col.legi Oficial de Veterinaris de Catalunya" amb cinc 
Delegacions. 
Restabliment de la Generalitat en 1977.- Els veterinaris en ramaderia passen a dependre 
del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca", en 1979 es nomenat Director 
General de la Promoció Agrària el veterinari Josep Tarragó i Colominas, i en 1980 es 
elegit Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca Agustí Carol i Foix. 

En Sanitat Veterinària, els veterinaris són inclosos en la Direcció General de Salut 
Pública, i per aquest càrrec fou nomenat en 1982, el Veterinari Pere Mercader i 
Vilardell. 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaria (IRTA).- l'IRTA és una empresa 
pública de la Generalitat de Catalunya, creada pel Parlament de Catalunya, que centra 
la seva activitat científica i la transferéncia tecnológica en l'àmbit de l'agricultura, 
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ramaderia i industries agroalimentàries. Compta amb diversos Centres Tècnics en 
Catalunya i el seu Director General és el veterinari Josep Tarragó i Colominas. El 
personal tècnic que l'integra és interprofessional. 

6a.- SOCIETATS CIENTIFIOUES.- Gairebé totes elles han tingut el seu origen en els 
Col.legis Veterinaris Catalans i en especial del de Barcelona. A continuació passem a 
enumerar les més importants: Seminari de Ciències Veterinàries de Barcelona (1953), 
Acadèmia de Ciències Veterinàries de Barcelona (1960), amb 10 Seccions i més tard 
16 Seccions, Associació Veterinària Espanyola de Petits Animals (A VEPA) en 1964, 
Branca Espanyola Científica Avícola de la WPSA (1962), Institut d'Estudis llerdenses 
(Secció Veterinària) en Lleida (1963), Associació Espanyola de Cunicultura (ASESCU) 
en 1976, Associació de Porcinocultura Científica (ANAPORC) 1977, etc. 

7a.- LABOR ZOOTECNICA.- En la conservació i millora del "Eguasser Català" 
destacàren principalment els veterinaris de Vic, Joan i Miquel Vilarrasa i Joan 
Corominas, així com també Rosell i Vila de la Diputació de Barcelona. En avicultura, 
els antecedents cal cercar-los en Salvador Castelló i la seva Escola d'Avicultura. A partir 
dels anys cinquanta sorgeixen veterinaris especialistes escapsalats per Brufau, Agenjo, 
Solé Gondolbeu, Bastons, Sant Gabriel, Boncompte. 

La raça "Gos d'Atura" o gos de pastor català d'origen del Pirineu català tingué amb el 
veterinari Agustí Franco de Ribes de Fresser, el seu principal impulsor, als que sigueren 
els veterinaris d'aquesta comarca.Igualment el professor Sotillo Ramos, dirigí la Tesi 
doctoral "EL perro de Pastor Catalan" a l'avui doctora Josefina Avila Cantariño. També 
el professor Saraza Ortiz seleccionà un esplèndid planté de gossos d'aquesta raça en la 
Facultat de Veterinaria de Madrid. 

En quant a la Nutrició animal, a part de l'obra "Alimentació del bestiar" en 1920 de 
Rose li i Vila, cal destacar la tasca científica d' Amich Galí amb les seves RITENA 
iniciades el 1958, altres especialistes que destacaren foren Séculi Brillas, Brufau, 
Romagosa, Castella Beltran, Costa Batllori, Puchal, Roca Torras, Boncompte, Brennes, 
etc . 

En bestiar boví destacaren els veterinaris Geroni Darder, Rosell i Vila, Mas Alemany, 
Riera Planaguma, Carol Foix, Viñas Borrell, Vila Vidal, etc. 

sa.- PREMIS CIENTIFICS.- Implantats pels Col.legis Veterinaris i en especial pel de 
Barcelona, per honorar la memòria de persones il.lustres. De tots ells cal destacar el 
"Premi Enric Coris Gruart", veterinari de Cassà de la Selva (Girona). 

9a.- PUBLICACIONS I REVISTES.- Nombrosos butlletins i revistes s'han editat. De 
totes elles destaquen: "La Veterinària Catalana (iniciada en 1899)" , la "Revista 
Veterinària d'Espanya" i la "Biblioteca Veterinària d'Espanya" iniciades en 1906 i 1912 
respectivament pels germans Farreras, els "Annals del CoLlegi de veterinaris de 
Barcelona" iniciats en 1944 i que segueixen publicant-se. 
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1Qll.- BIOGRAFIES.- D'entre els nombrosos veterinaris catalans que han existit, només 
passem a esmentar els més destacats: 

Bacteriòlegs com Turró Darder, Vidal Munné, Gracia Mira, Ravetllat. 

ofuïcs com Riera Planaguma, Mas Alemany, Darder llimona, _{}..:-ata-c.6.s, e~c 

Bromatólegs com Martí Freixas, Martí Güell, Pagés Basac4, Farreras Sampere. 

Zootécnics cóm RoseU i Vila, Homedes Ranquini, Romagosa Vilà. 

Anatòmics com Robert Serrat. 

Fisiòlegs com Turró Darder i Cervera AStor. 

I a Arderius Banjol1 Sugrañes Bardají com veterinaris infatigables en l'assoliment de la 
consecúqó de la unió de tots els veterinaris mitjançant Col.legis i Associacions. : 

na.- CONCLUSIO FINAL.- Que si els veterinaris volem seguir millorant tècnica, 
científica i socialment, per així poder servir millor a la nostra societat hem d'unir tots els 
veterinaris els nostres esforços de superació en la mateixa direcció i sentit. Això fou allò 
que pregonaren els veterinaris ARDERIUS BANJOL I SUGRAÑES BARDAJI en 1883 
i 1899 respectivament, pensaments que avui en 1992 segueixen tenint tota la seva 
vigència. 
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• JAIME ROCA TORRAS 
Vatezine•l• 

TITULQS ACAPEMICOS •• Liaanciade an Vaterina~i• (Zarageza, 1950). Cuzaea 
doctora~• (Ma~zid, 1972). T .. a Taaia doctozal •Hiateria ~- lo Vetaeina• 
zia an Catalunya•. Eapacieliata an lactazoialagia y Analiaia cl.tnicoe, 
Ma~rid (1953-,.). y an Nutrician ani•al, Madzid (1958). Acada•ico Nu.eza• 
zoio ~. la Acadaaia da Cianciaa Vatarinaziaa de la•c•lona daada 1974, y 
Viea•P•aaidanta 21 de la do Catalunya ~aada 1987. · 

fPOSlCIONES.- A Vatazina•i• Mili••• en Madrid (19!0) 1lagando a Coronal 
Vatarinarie. A Vaterino~i• Titular en Madrid (1953). A Tlcnice Suporiez 
Yatarinario dol Ayuntaaiante da Barcelona (1969). 

ACTIVIUA»EJ TECNICAS.• Vaterinario en LaberatoZ"iaa Dr. ESTEVE, 5.A. d ... 
la fundaci n tle au Diviai•n Vatarinazia on 1963. Director Tlcnico .. do d ... 
Induat•i•• ~• PiaRaea coa,ueatea (1956-78). 

Dl5IINCIQNE~.- Cruz y Plaoa (1973 y 1913 zoaapactivaaante) da la Real 0~
dan da 1 .. Henaneg11do. Enco•ianda D2dan Mlri\o Agricala y Co•an~ador 
(1977). 

~RO,ESOR i' CURSILLQS.- En Hoapital da Ganado da la 41 Ragiln Militar 
lf 3-197 • En al Ayunt .. ianto da lercalona, aabra Contzoal da Higiene 

da loa Ali•an\oa y Zoonaaia (1977-88). 

PUILICACIQNE5 X ÇONfERENCIAS.- Han aide nu•arooao y qua aa detallen 
opa~ta. Deatacan lea carraapondiantaa • Fa.-acologia y TazapaGtic• Veta• 
rin••i•• ( nitrofu•anoa, ha•aatlticoa, tranquilizantaa, antihalalnticoe, 
fungicidae, antiintl .. atorioa na aataroidaaa, araenicalaa argAnico·a) • 
• Nutzioi•n aniaal y a Central aanitazoia da ali•antoa. 

Calabozoedar Tlcnico da la e••n •Enciclopadia Univaraal Iluatrada (Eapaaa• 
Calpe)• daada 1965, en aua laccionaa da Vetazoinaria y Zeotacnia. 
Calaboredoz Tlcnico aa•La Gran Enciclopedia Catalana• daada 1974. 


