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LA NISSAGA OELS VETERINARIS ANAOON A LLEIDA 

Dr. .Jaume Roca Torr.1s. Veterinari. 
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. tRTL'R . .\".·tDO<V I PIRIS (18~-1942) ., 

l."llliCI J\¡quc:--.ta ni ssa ~a \ a esser en .\rtur :\ naJ1111 1 ¡>¡ns. encara que el :;cu parc p cr~1 :--u\S-I li Ï c i~d 
I :.~ pcu ~IÍ 1 :-- t~t Jc l e ·tl s V .~ t e n nan Mi I i 1~1 r .r\ nur ' ~~ nc i \ Cf el 2 7 Jc mal u Je I X83 ~~ 13arcel1 lll~L li li J e . - --. 

narL' militar i J·..: n1are menorqUina 

Curs~l el bat~ilkrat a rvtawrú. cstudi~t Vctcnn~tria a Saragossa. obtenint el titol el 13 Jc JUllui dc 

\90:' amh qualitïcació J\:~cd·knt. 

Primer e~erci a [i, 1ss~1 i)erò en cont1aurc l:..:s kbr1·-; p: tl ·;úJiques. el metge li n..:comana un clima 
sec . Per aquest motiu passa a ¡ :~nard la ( \"erra Alta 1. on va destac:.1r en clin ica equina . 

.Anunciades Ics prim..:rcs oposicions a lnspçctors Provincials d'Higiene i Sanitat l ) ecu~tric s al 
¡l)l)Y. es prcpar~l intensament. i.lconseguint ingressar Va ser destinat a Lleida. on romandrà tïns a 
la seva mort. ocorreguda d 15 de juliol de 19-1-2. a èxcepció del període lcn'i-3U ldestmat a la 

Juana Jc Purt Goul. i Jc 1932:.1 19~-1- ¡destinat a Madrid) . 

SITUACIO DE LJ\ RAMADER!:\ !\ LLUO.\ ()UAN LS V,\ lNCORPOR ,.\R :\RTlJR 

:\N 1\DON 

Les estadi stiques ramaderes ro millor dit cen~ ramader) que existien. eren. la primera la dc I ~65 
( kta ¡xr la .!unta (lcncral J 'Fstadistica \. segUida Jc la dc I ~y I (roc !ïabk ). I la dc ll)0:5 ( kta ¡:er 
la " ;\ ~(Kiaciún General de Ganadcros Jcl Remo" l. Les estadístiques agrícoles 1 !"orcstals han 
tingut sempre mes e:'\actitud que ks ratnadcrcs. ¡x:r raons mult !acils Jc comprendre Els camps 1 
el s boscos son entitats ben visibles. poc ' anabks i que no es poden amagar. FI bestiar en camí . 
Je Ji!lcti recompte. grans vanaclonst ncl'\èi11Cnts. llllli1S L ncult:.Kions. nu estú a la' 1st;_¡ 

t>rimcrs censos ramaders de la prm i nci ~1 Jc l . kiJ~r 

.' \11\" Ca\'alls Mules 1\ scs Bo' i ()vi Porqui Capri 

\86:5 5X2~ 2929-1- -l~:::.l}-+ 43lJlJ3 31 6 1S7 :'3')37 :526h! 

\ ~NI 25XO 17263 23t )-+ I) :::.tRó:' l:5R0\:5 16RI:5 \5ó2l 

\l)()~ -1-168 1755-1- 27-1-07 27772 2298SX 2-1-17-1- 30903 

1\ partir de 19 I R . . ia varen intervenir els Serveis d'Higiene i Sanitat Pccuúrics, i c:.:ncara amb ks 
seves limitacions. milloraren la qualitat dc k s òtaJistiqucs ramaderes r.n un principi nom¿s es 
cumpta,cn els nombre dc caps. mes tard es cbssitïcaren per edats. sc~e. races, i acabaren 

resultant més pcrkctcs. 

\·Ïns el 19 lO els veterinaris ~o estaven jcrarquitnts. Un cop acabaven la carrera, s'establien al seu 
poble o ks rodalies . U ideal era establir-se en la car~,~alcra dc la comarca U seu principal u·dx1ll 
era L1 prc\'cncil) i l·ura dc k s nd ~1 !t1 cs dels èquids. b "direcció" dd krrat d'l1quests animal s 
(al guns v...:terinaris tenien un establiment on es l·crra,ell els equ11.ls i es pr~1ct ic~ 1' en ks cures) 

l dc \ :5 
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I : 11 c~lll' 1. ks altres cs¡x:c1cs <tllllllah ( bll\ 1. \l\ i . porqu1 ctc . l tCIIICil una 1111port~lllCI<.t lllllit 
-.,ccund~ma ¡·ambc e ra ;mport~tlll i:1 lll sp..:u:l\l :-> < ll lll~l rl ; l ,k ks ..:; ;111 s -.: :1 Jqu....:IL .. .- ~. p11hl ;1cion --: que 

t..:nlcll cscllr :---; adors. 

l.cs pnncipal s malalt1cs dch cqu1ds Ullllprclll<..ïl ks Cll i.\Crcs . tr; llhl\l 11 1s Jj~ç, t r L: :-- 1'-·ll lic:.; ¡ i k s 

malaltrcs rcsplr;t!t>rico..: I;!S ill;t. clc l. ;\part ll';iltrcs mcn,·s i"rcqüents 

t)uant a tractaments, es prodigavcn k s sagnies. k s purgues. el s tocs t amb cautcri ). k s 
cmbrm:acions. els cmplasts i k s cures radicals. els cl·kctuaris amb el imprescindible quermes. 

eis absccssoo..; dc ti :---; aciú . <..'ls sedal s. els é!ntit1~ rmic s. èlL". 

l.a l~mnaci ol a del , ·ete ri na ri consistia ...: n amar~t' i túnics digestius. e:---;tractcs 'cgctals. sals 
Jiürètiqucs. sulfat d...: coure com a tontc general 1 astringent. sals J'Lps1lll per a purgar. nli dc 
ll inusa per ;\ preparar "bam.~ges" . li so! C\llll a desinkctanL acetat de rl om. dC . Aquests 
medicaments s'aplicaven ¡xr la via topica o b¿ oral. t'v'\es tard s' uttltt.zaren cls ;n_¡ectJ.bles. com els 
sàums. 'acunes. l'arecolina. clnrur de bari. cakina. eserina. pilocarpina. veratrina. ergotina . 

cocaina. mortina. codeina. i halsamics (<..:ucaliptoL gomenolt guaiacol ). 

:\mh tots aquests esmentats . hem Intentat rctk:xar la terapèutica d'aquells temps 

I.J ramaderia esta' a classi IÏcJJa en tres grurs: 

- .-\mníals dc treball tèqu1ds 1 bous Jc treball r. 
- :\ni mals dc renda 1 bll\ 1. Ll' 1. porqut. e apn . L l¡uc duna' en ..:arn. I kt. l L111;1. 

-1\Jmadena menur (conills i aus l 

·n els animal s Jc rendJ. predomina' a ia produ.:c1o c:---;tC ilSI\ a 1 pa :; ~ urcs 1 -~ ' 1 hu' :. ·" 1 ~ L·;:i)f!. '· !<:'> 

' aques dc llet amb alimcntac il.l compkmentarta. 

¡:_n Ics cascs dc pagès predomina, a. sohrctP!. 1\¡grtcultura sobre la ramaderia . L.jUC era sccuillbri~l 
¡nomes alguns porcs i alguns \cdcllsi .l en r ~ 1m~u..kriJ menor alguns conills taus (gallines. uques. 
~\llecs). que en petita part eren per a consum propi . i la resta es venia al mercat local. l::J ni, ell Jc 
vida en aquella època en el camp agrari era molt bai :xa. amb uns ni, ells J'anaiL1bcti smc d.2\at s 
I !cm intentat pintar l'ambient rural del s anys en que ;\nur l\nadon 'a cotnciH;ar a l .kiJa. 

Quant a la ramaderia, era molt depenent dc l'ambient climàtic i agrari . i podriem kr tres grups: 

-lona alta i dc pastures. 
- l ona dc sccú. 
- /.ona dc reu ad i u . 

.'\ l'T l VIT 6_TS l)I ·:SLNV_< )l .l JP/\DI·:S 

.'\rtur. amb escassos mit jans cconúmics i humans. tntcta la tasca marcada pel f'v1 tni stcri Jc 
~dc I ~ 
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¡·\l ll\ Ci ll. ...: 11 1>rt...: nt:1r 1 :1jud:1r :1 k s tasqliL'" ~kb \ t..:tcnnans ckls :\iunt:Jmcnts . tant en malcria Jc 
tnspcccto sanit:\ria en els escor:-;adorsten :tqudls que en tenien) . com en lll~lt...:n:t ¡x:cuan:t 

I\ ;tC LII l:tClllll '-. . 111 CS UI<..: S ili ~ lt..:llll\Ll( '. . etc. I . 

(_)u;lll \n ur \;\ :11-rihar <I l.k1da . e l Ctll · k~ t dc Vdcrinan s _ja c:--.ta\a lünJat des \.k !l)() ( ). 1 ten 1a 
com J pn.:s1dcnt a l·ranccsc L11avla t Cudulo"a. ¡·...:nia poc :-. cu l·kgtab 1 puquc" :tell \ :t ::h. ¡~...:rn _¡:1 

..:\i su:1utl pct it co l·kctt ll. \11Ys tll<..:S tard . \rtur tntci\tndra :tcti,ament en el Col ·k gi . 

[ n I lJ 1.3 nc i:-; el moviment per la creació dc la "Federació lh.'gional Cata lano-Balcar" ¡xr a 
Jcknsar els drets i llhligacinns dels \ctcrina ri s ;\rtur els orient~\ administrativament t busc~l tots 
els recursos dc legi s lació per donar-lc·s :!utorit::lt i poguessin complir millor el s s..: us deures 
:\qu...:sta kderaciò no va tenir l'èxit esperat perquè ds col·kgis provincials \·ulicn tenir certa 
:lUtlmutnt<.L Va aconseguir que autoritats pro,.mcial s :~judcssm a quo.: els vctcnnaris enbrcss tn k s 

se\es Titulars. ja que els ajuntaments ò rctarda,en en el s ragaments 

r\ partir de IY 1-L Artur entrà a tormar part de la Junta del C ol·lcgi de U e ida com a "1cc-scc re tan . 
en ¡q I~ com a 'oca! i el Iq I~ com a trcson.:r t :~ e:-;ccpcio del pcriode I l):?_l)-32. que estigu~ a b 
du::na Je Portbou. ).Col·laborà a crear i donar mes , ·igor a l'..:nlltat col-kgial. qtH.: cunsiJc ra,:t 
imprescindible per a acabar amb ks dili.:rències intemcs inútils i en lluitar contr.l el intrusisme. 
~ll\1 com a aconseguir mitjans ¡xr tal que els' ctcnnaris poguessin Jcscll\ olupar mtlltlr k s SC\ es 

tasques en pro dc la ramadcri<.~ . 
,,~~ 

Fn 1 ll \h . el Col·kgi publi,c:i el st:u hutllcll amb el nom Jc ··~ PL"CUf1ria
1
' . ljUC cam·i<.l en \9\ X 

amb •.:1 nom Jt: l~Í. li ns el \ lJ2X. en que <au;rJa publi c~lHlc un Je Ctl ll_\unt de b quatre 

Coi·kgis catalans. 1>~ 
I :_11 \Ll IIJ ' a ser Suhdclc~:Jt dc Vctcrin:üia lïns el ill26. en que 'olunt :iriamcnt ,.a rrcscntar b 
JitlliSSI\l t passa a 1\.: xcedcnc!<l. Jc manera ~¡uc un :litre \Ctcrinari !i1s subdelegat i al'\1 b pwkss to 
! it; ·; ~: ·.:s d1 b representant s en la .lunt:1 Prm incial dc S<.~nitat. T:11nh~ 'a ser' ctcrinari higienista per 
\lpos icit'l Organitú els ~ci\cis en e l \ :li1oïaton \ :\ulllctp<d dc l.lc1Ja . dtm,;n: cu r. .~ ~ " .J ·~· ¡c~_xlatg• : 
a \ctcrinans dc la prm incta . 

. \nur ;\nadon ,;:¡ aprolïtar eb seus ,iatgcs a !\ \adrid i b~ per la "\niún :\acionai" . bc en rao Jc l 
seu carrecl per a kr gcstltlllS a ra,or del CLll·lcgL 1:.11 nu,...:mbre Jc l \1 27 r...:presenta en 0-·lcldrid al 
Col ·kgi a l'Assemblea dc la Federació de Col·kgis Veterinari s d'Lspanya IJ 192.3 es ku 

obligatòria la col · lq~iaciú . 1 a Lleida comctH,:a una acti\ itat acadcmic:1. 

Fins cb an's !920. el que el prcocup~l molt eren ks epizoòtics del bestiar. pel seu carúctcr 
col ·lcctiu i Ics pèrdues que produicn: \·a kr campanya per l'ús dc sèrums i vacunes ¡x:r a la 
ramaderia . i que al principi <;'ha\·ien dc importar dc França. tïns que es fundà a Barcelona el 
primer laboratori espanyol dc sèrums i vacum~s amb el nom dc l~VE;"i ,\ , Jirig1t p..:l \Ct..:ritlar i. 

lla\ors resident a l)arcclona. Caietú l.úpo. i l.úpo .. 



I ot :..11.'\0 cutnpuna utl tn ~qut c:c: :1 ~ ;; u n~tdcr ,_k Lt l'rl'' inci a dc l .kida 

:\ 11\ ~ l· ~ ~ ' all ~ i\. I uk~ ! \~e~ I ~()\ I (h t l .;1hnttn llorqut 

I '-1 I >~ q .:; ._f.:; -~-1_~ ( )h ~2"-H\ 37~ ) () 277~9 '<) -~nm h7UX) 

¡q::l q:_.:;:: ~-Hl4h :: L) I I I 3 4 ~9 1 25X773 349{) () ()()~24 

192:5 X6:5LJ 2 ~ X I X 2LJl) 5LJ 35257 25 77 14 _1 73U2 c)_~XÏll 

lll2LJ X461 2X 21 3 2141() .J6L)f>() 266595 41527 

Cumpar~1t amb llJtlX_ a mes del nombre J c c:tps (augment pnncipalmcnt en Gt,alls. mules_ bmi _ 
cabrum i porcs ) hi ha un millor rend iment per cap Jc bestiar (aquesta Ji krl:ncia era important. ). 

\lk s tard. el setembre J c i LJ~-+. per la ~e' a 'alua _ ll.1u rcqw.:~rit als serveis centrals :'\I arribar el 
juliol dc 1936. degut a un viatge oliciaL es troba lora, 1 Jurant la l .lucrra Ci' il. passa ;¡ ~e r 

• administrador dc 1'1\uspital J' . .\,ila. 

1-J 23 d'abnl dc ll) 3X es Com1à una Junta <.!estora del Col·kgi dc Veterinaris integrada pels 
\Ctcrinaris ¡\rtur 1\naJon 1 l)1ri s cum a president i Francesc 13ordabla Fn Francesc BJa,ia_ què 
havia conscf\at tota la Jocumcntacio <kl Col·kgi . la rcintcgr:1 a l'esmentada JUnta. l-:1 15 Jc 

desembre dc IY40 li.n1 elegit pn.:sidcnt del CLll-kgi en Lluis Gonz:ikz i'v1ongc 

Ln .'\rtur :\nadon 1 Pm s_ t.:ununua en el t11;.t lc Í\. t.: irrcc J'ab ~ltb _ 11è rí1 amh el nnm dc Cap 
Provincial dc Ramadcna dc l .kida _ 1 t.:unu nu;_¡ la matei :-; J tJSC:L amb el mcomcntcnt dc Ics 
destruccltlllS dc In liucrrJ l' i' tl _ que \1;_¡' ien akctat molt a l .kida . . 1\ rtur . .\nadon. a mes a mes_ I-ou 

present en mnltcs ;teli' it~tt s ciutadanes. 

b1 .'\11ur \:.1 ser un \ ctennaíi amb \t lGICil.J Va c:-;crcl la clinica cqu1na en els seus primers an' s 1 

• amb gran encert . 

No , .a ser ni cicntitïc. ni escriptor. però va ser un gran administrador. amb grans Juts 
d'organitzador. i el seu lema era "treballar amb t.:nn st~mcia " Fra un gran scm·or i amb molt dc 
caràcter. Dedica tota la SC\ LI ,¡Ja a la prorcssió i a la millora dc la ramaderia i dels seus productes 

pccuans. 

( iran amic dc D. Dalmacio Clarcia l/.cara_ Pcdro Movano. Santos Aran i altres grans ligurcs de la 

Vctcrinúria . 

:\rtur t\llildtln tingué la sati s l ~lCL'Í Ú dc L·umprovar que la Vctcrinúrin lleidatana el \<l rccul/.ar en 
tnt mlimcnt i el premià amb nombroses atencions. t'vluri en I 9-1-2 . als 5~ anys d'edat ....-------
/\ .'\rtur li scguci:-;cn ducs generacions dc \ctcrinaris. 

-1 dc I ~ 

;. 
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R.-4/HON .4NADON I PINTO.(ltJ/5-I ífló) 

D:\DLS 1>1-:RSON.\ I.S 
H- 2:' \et"(¡;' __ _ 

Va n<..:t \ cr al l'li ~ ~1 l.k1d~L l 'ili 1 11ar...: ~..k ,._:t~..:rinat·i l~...:alitò ...: ls -.;...: us estudi s dc Vd...:rin~tn; t ;t 
l'[sco la Superior dc Vctcrinaria Jc Madrid. amb lJ tvlatncuks d'llonur. 17 1:\ccl·ktlls. 5 Nutahk :-. 
i ..f Aprobats. Fou el millor C\pt..:dient Je la seva promocio. acabant els estudis el 19 .3 6. Va t'er el 
grau dc Llicenciatura en VLtcrin:.iria amb la qualitïcaciú d'F\ct..:l ·knt a la Univt..:rsitat Je Saragossa 
( \ l)..f\l) Real itzú els cursos monogr~11ïcs de! ÏX'rclorat a la Uni-_-:rsital Cumplutense de tvladriJ 

CURSOS D'l:~: sPEC IJ\LITZJ\C IO I DWLUt'viLS 

¡\cJbada la carrera realitzà alguns cursos d'cspecialitzacio en diversos centres. cntr...: clb a la 
• bc u I tat dc l'annac i a dc (; ra nada I Pam SL tulogi a\. a I 'Esc u la N ac 1 u na I de San i tat dc Madrid 

(Rabial. al Patronat de Biologia Animal de Madrid (inscml!laciu J.rtitïciall. a la l·~tcultal d...: 

Vdcrinaria de Saragossa (nutrició animal l. entre d'altres 

ACTIVITATS PROFFSSION!\I.S 

lns¡K:ctPï municipal , ·eteri nan pcr opostcto J...: 1':\¡untam...:tll J...: l.l . ...:iJ;,t. ha' cnt ,h.:up:tt 1.:\ s l.::trrcc ' 
dc Director dc 1'\ ·: scorxador MumctpaL Dtn.:ctur d...:l l.aboraton \lunici¡xd J'lligicnc . lns¡'CC\Pr dc 

0.tkrcats i Director dc la lns¡:x.:cctó dc l'ro\ctmctH Jc lkt d...: la ciutat d...: l.kida. 

Ingressa per oposicio amb el numcrn I Jc la sc' a pr,ltlHlCHl en ci C'llS N;H.:innal dc \. ctcllll~tn s del 

'. \tl1! ' . ~ ·.: 1l J '·\gricultttra t ¡tq \ 1. 

\'a ser sots-Cap provincial de Ramadena de Lktda t 1 ll..f \-4.21. desprt..:s Cap Pru' i nc tal Jc 
Ramaderia (Iq~~-T2). Cap l)rmincial Je lndustrialitzacio i Comercialització :\~raria lI \l72-X2l. 1 

• IÏn~tlment l 'ap dc b Sccció Tècnica Fspccial d...: Suport d' ~\~ric ultur..l de l.kida. tïns a la SC\ a 

_jubilació el I GX..f . 

Durant el tèmps que , ·a de \966 a \972 tambt..: 'a -.;er lnsp...:ctur Pwvincial dt..: Santtat VLtc rin ~tria a 

l.kida. 

,\CTi \' \T\T~ l .' ( )\ : 1.\·:CI L\l .S 

lla t.::\.t.:rcit. per votació. els c~mccs dins el Col·k:;i dc Veterinaris dt..: l .lcicb. b ~ecciú Tècnica 
( {l)..f 3 L' ~)L·al ( !9..f() ). i Secretari ( \9-tX L Fou dcsi=n~tt President d'llotwr el !97-t 

FI Jl)..f2 t'undú la re,ista "l.trida Ganadcra" . editada pel Col ·kgi dc Veterinaris dc Lleida. i la 

'~'d iri g ir !i ns t..: I \95X . i que desprès passú a denominar-sc" Lleida Pccu:hia" _ 

~dc 15 
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.· \ 1th.:s dels cursos d\: s pccl~tllt/:tLïP que '~ ~ rc : tllt l~ tr : 1 d1' cr<..;cs centres cs r:lll~ ols un cop ac:th:td~t 
la carrera. el llJ..\ 2. l(>u numcnat tccn1c per l' "l ·:studl sobre k s malaltt cs dels cqu1 t.is" c11 la 
l .t>missiò dc !11' cstl g.aciú 1 1·::-;pcncnc:a ra madera crcad:1 per la l) trcccl t.> ( ;c ncral Jc l<a madcria 

del iv1inistcn d' t\gricultura 

Fou vice-pn.:sidcnt dc la Stlcictat Veten nana dc /uutccn1a ( seec10 dc Saragossa¡ al I '!-t :' --t :-1 . 

[l ll)..\(> lünd~t l'Acadèmia Prm·incial Vctcrin ~t r ia de L.kida dins el Cul ·kgi . ja que era el Cap dc 
la Seeeiò Tècnica. aconseguin: algunes rcuni·.) :<S tècniques. i si b0. l'assistència no era nombrosa si 

que va ser l'embrió dc lúturcs rc;~litzaciuns 

El ¡1.) 57 col·l;~borii en !'organllJ.aCil) 1 dcsemol upamcn t Jcl s L' ursus J' ,\n ~tli s i Llin ics. lk C iru rgia 

i dc L·astrac ions :1 l .k ida . 

U ] l)ó ~ . l"undii la Secci ó d'Fstudi s Veterinaris dins del Institut d'Estudi s lkrdcncs Jcl Patronat 
".Josep \laria C uadrado" del Consell Supèrior dc lmcstigac iu ns C icntillqucs. Va ser i\ kmbrc 
dc Número i Vicc-Pn.:sidcnt Primer del "Institut d'Estudis llerdencs" en ]l)62 . Ja al ]L)7X 

s'havien celebrat 1-+5 conkrl:ncics i col ·loqui s. en k s que intcf\ ingucren cinc degans dc Ltcultats. 
dos Directors Generals Jc Ramaderia. disset Catcdr.ltic s. di' crsus Caps dc Departaments dc 
Ministeris. del Patronat dc Biologia .\ni mal. 'int-i-Jucs pèrsonalitats estrangeres. ai:-;i com 
destacat s compams dc la provincia Jc l .kida, L::n Ramon :\nadon. hi Jonà algunes d'dks. 

Va ser membre dc "The \Vorld ' s PoultrY Se i em:~.: . \~soóation" . Sl>l" l hllldadur dc 1'.\ssociaciú 
dc Parasitokgs Lspanyuls. Suci N umcr:.~ri dc !:.1 "Societat Espanyola de Bromatologi:~" 
'vkmhrc dc LI ":\:~tion:~l (;eographic Socicty of ELl ·t " . entre d'altres 

i ·." 1' ;' ~ - \ \lc::d Jc Ics "Primeres .Jornades Internacionals de :\utriciú .. \nimal" celebrades a 

\.k1Ja 

l !na dc Ics principals preocupacions d'en Ramon i\nadon va se r la millora dc la !()rmaciò tècnica 
i continuada dels veterinaris. començant per ell m:.ltCI \. que p re~tlill~t 'ans cursos 

d'especialització en diversos centres d'arreu d'Lspanya ' \ 

·~~ 
Amb aquest nwtiu . dins del col·lcgi tünda la revi sta "Lleida Ram i que dirigi 
tlns el ll)'\X . També insta ur~\ k s "Tertúlies veterinàries". amh la linalitat dc reunir 
pcriúdicament a veterinaris. a li dc que comcntcisin temes veterinaris. i'vk s tard. el \l)..\ó. l"ul1lb 
1 '/\cad~mia Provincial Veterinúria Je Lleida. amb la \lnalitat dc donar-li major amplitud . encara 
que la presencia al principi era poc numbrosa. però 'a ser un petit començament. <)uan ja si que 
va tenir èxit va ser el 1963 en fundar la Secció d'estudis Veterinaris dins Jcl Institut d' h tudi s 

ikrdcncs dèl C.S.l. C 

6 dc 15 

' t. 
•. 
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' eteri na ri s i ramaders 
tt~Lt ·,( 

I] lll42 fundà la rt.:\t sta "~1 · a" , a la qual \ a ser Llutllr Jc 111n ltcs dc ics editorials 

Utns d'aqucs t~L pu h liL·~t. entre ~ litres ~lrt icks · 

- Producció d'ous 
- b tudi Jcl latiri sme i la s~.:va prt.:st.:ntacil) t.:n la pro' incia dt.: l.kida 
- Organiuacit') dt.: la classitïcaciò d'ous en •.:' comcn,: i k s ~.rangcs ( ponl:m:ia prcscntada a 

13:.uct..:lona al maig dc I 9-fh) 
- Ramaderia pro' incial i Ics scvt.:s possibi litats dt.: millora ( pon~ncia prt.: st.: ntada J la Junta 

Provi nc iai d'Ordcnac iu l·:conom ica al març dc ll).f~ ¡ 
- L\mtrul de la !'rescur dt.: l'nu i t.:l st.:u ~.:stampilbt l prt.:st.:ntat a la lli :\ ss~.:mbka Nacional 

d'Avicultors al juliol de 1948) 
-Primer concurs comarcal dt.: bt.:stiar dt.: Ccrvera ( I <..J49) 
- Comentari al Rcglamcnt Jc paradcs particulars dc: scmcntals cquins ( llJ-F!) 
- Ramadt.:ria Prm incial i Ics scvcs possibilitats dt.: millora (pe l Pla d'Ordcnacio 1-=:conllnl tca 1 

Social. 19501 
- l.a ramadt.:ria lktdatana cn la lntt.:rnacional dd Camp a i'v\adrid I am s I L)) l a lll ~ ·2 L 

- l.a cria porquina a ks comarqucs dc L.kida i k s scvt.:s possibilitats l \l)).f l. 
- Malaltit.:s dt.: is animals transmissibles als homes ( I Y56 ). 
- .\spèctt.:s ramaders dt.: la l-'Ira dc Sant 0. \tquel t lll~()J 

lambt.: puhlic~l molts arttcks en el butlkti dc b ".Junta provincial dd Fomento Pecuari ode 
l.kitla" . dc la qual era s~.:crctan . i a partir dt.: l IL).f7 \a passar a st.:r Jirt.:ctm ,\qut.:sts :lrticks t.:rcn 

dt.: caractt.:r di' ul g<1 tiu. i ~lila\ t.:n dirigits princtpalmcnt a ramaders i pagesos 

I IISTORI:\ DL 1 .. '\ R:\ i'v\i\DI-:R\ ¡\ _:\ U .UI ) ,\ !.LS ~i!-: VI :s l'Oi'vL\l\< 2_l TS l)_l ;1\ ,. \ Nl LI. 

PU{\ODI ·: DL llJ.fll ,\ llJX5 

Quan Ramon ¡\nadon es , .a incorporar al se u dcsll a l.kiJa. es' " trobar amb un~1 ram ~1dcria m11lt 
a!Cctada i disminul'da per la Guerra Civil ( 19.36-.39). ja que Lleida va ser !'ront militar durant gran 
part del conllictc. Fn acabar la matei:-;a_ es va treballar per reemprendre 1' ~1cti' i tat ramadera i 

agrícola. amb els escassos mitjans dc que lla,·ors es Jisposa' en. 

El cens ramader. pèr caps, a la provi ncia dt.: Ucida a l'any I LJ-\.0 era 

Mules /\ses 8ovi O vi Cap ri Pures 

122-W 171 72-+ 41 .360 

Com t.:s pot comprendre. d1 aqudl temps prt.:Jomina' a la producció dc bestiar e:-; tensiva. a base 
dc pastura (ens rekrim principalment d s remugants). U bt.:stiar que rebia més atencions era el 
,aqui dc lkt. IOl hcstiar porquí t.: sta\a cstahulat. però la seva alimt.:ntaciú era molt desequilibrada. 
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pcr la qual cosa ~.:ls seus rcm.limcnts no eren alts . 

I .:ls ~1111111<1h que 1nc:-. e:-. ulllb\ell ...: re11 els eq u1ds. en espec1~d el s e~¡,a\l s i Ics mules . per ser molt 
útils com a ~tnima l s dc transport i pel s treballs a~ncolès. U \ èlCiïnclll d'aquells temps es dedici\LI 
principalment a cwa lls i mu! ..:s. 1 si en L.1 eonnrGt h1 ha' ia vaques dc llet. tamhl: s'h i ucdiGI\'a 
(els rarts distòcics . Ics hqmcalcc llllèS. Ics mam1ll S. la brun:l ·losi i la tuberculosi en:n el" 

pnncipal s problemes 1 

FI porquí tenia d problema dc les malalties ro~cs i la pesta porquina. èlC . l.cs altres csrl:cics 

ramaderes eren tracwdcs ml:s cs rorLtdicamcnt 

E:n els pobles que tambc tenien cscor:o;ador. tambl: h1 ha' 1a ll:ina per al \Ctcrinari. per a 
compro,ar l'cst;Jt sanitari dc Ics C;Jnals. i l'c-;amcn mquinoscúpic dc Ics canal s porcines 

- .- \ pnnc1pis del s ~111\ s -\! l l·:ncara era bastant estes l'ús dc k s fórmules magistrals. ja que n'h1 
havia pocs cspçcítics d'ús veterinari. Algunes d'aqudks espçcialitats van.:n nci-;cr a les l ·arm~lcle S. 
¡x:ró ~~partir Jc ll)-Hl \arcn sorgir a Catalunya_ i en especial a Barcelona i roJalies els primers 
laboratoris d'especialitats bm1acl:utiqucs vdcnnancs. la 4ual cosa' a ll:r que di sminuís l'ús dc k s 
r(·mnulcs magi st rals ¡:_n aquesta dl:caJa aparci-;cn ks sulfamiJcs. hon11tmcs. antiparasit~tris. 
correctors vttamlmcs. 1 cap el línal. els anubiotics l pcnicil·lina i cstrcptumicin;_¡). 

- Decada uds 50 1:s 'a iniciar la ramaderia 1ntcnsi\~L començant ¡x.:ls ptnsos compostos 1 
1' ~1\ · icultura . i a més s'cstl:n la inseminació aniticial. principalment en va4ui. 

I ::I lll59 el 'ctcnnan Jaume .\ ls1na ll11CIJ. en la poh \;_¡cil> dc Cu1ssona un~1 cooperau' a Jc p1n soo.; 
compostos. que anys mes tard arnhú a ser b coo¡x.:rall\ a agropecuari a mes gran dc tot 1\:stat 
cspamol. amb mes dc ~()!lllll associat s. mes dc mil llucs uc trcha\1 i arortant al mercat mes dc 

20lH)()ll tones dc carn 

- \)ccaJa del s h(l · <i ni cïa i\::\ p\PtaCH\ rorquma i!ltCnSi\~L a \a que s...:guiran e\ \LICU ,_i:_ •.:anl I \a 
cunicultura. Tamhl: comencen els tractaments co l kcuus en \'a1gua dc hcgud~1 a l'a' icultura i ~unh 
cb rinsos a la ramaderia Podem uir que jJ. h::1 :.1parcgut la Patologia uc Col·lcctivitats (iran 

l:poca J'c-;pansiú dels pinsos i dc la ramaJcria 

- l)ècad~_lj~ 7.~L .1\ la ciutat aparci-; la clinica dc gats i gossos. i tamb~ la integracio a la 
ramaderia. en la qual el ramader aporta Ics granges. instal·lacinns 1 b nü d'nhra . i l'cmrrcsa uc 

pinso<; aporta els animals. els pinsos i el servei tècnic veterinari 

-Dècada dels 80: Els petits col· lectius ramauers i laboratoris són absorbits per les grans empreses 
i multinacionals /\ ks ciutats augmenta la clínica d'animals de companyia. La clínica indiviJual 
quasi queda limitada a animals uc companyia. vaqui dc llet i al cqui . que torna com a animLd 

u\~spo11 i dc I lc urc . 

ACTIVITATS RAM;\DIJ<.LS 

(_)uan el \ll~ ~ en R~\111(\n /\nadon es troba amb la situació dc postguerra a la ramaucria. inici~\ una 
tasca sobre el impuls ramaucr. tant a Lkiua com a ses comarques. Jins dels lilllilals recursos dc 
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que disposava. l'um a Secretari de la .lunta de Foment Pecuari . contribuí tant com va podcr. 
dunant conscl ls i nonncs sanitàrics i dc mil lora ramadcra. llublica nombrosos articks Jc 

Jl\ ul~aCI\l cn cll)utlktl Je l'csmcntada .I unta Jc hllncnt 1\:cuari 

P :1rticip~1 en l'org:.mitiaciú de mes de vi nt concursos dc b...:stiar. principalment J'l:quids (ca,·alls. 
mules i tambl: ascsl, boví (de l pais. suisscs. holand...:s...:s), dc porc:-. . ..:te . li.:ts pnncipalmcnt en Ics 
poblacions dc 1.\cid:t. lh:1rs dc l lrgc ll. lklhcr dc Ccrdama. Vici ha. etc . 

[\ 19-l-7 . en ser director del Butlletí dc la .Junta. intensilió la publictció d'articks Jc di vu lgaà·l 

ramaJcra . 

l-:1 \\.}6-J.. al s...:r elegit President Jd Simlicat Prm incial Jc 1\amaJ...:ria. promu~ul: ml:s la ramadcri:1 
i els productes ¡xcuaris. i k s sc, es indústries en Ics SC\ ...:S \essants di, crses. Jonant orientacions i 

facilitats. pèr ai:-\i estimular els ramaders i k s empreses pecuarics 

En la Fira de Sant MiqueL a més dd caràcter agrícola que ja tenia.\ a int...:ns1!Ïcar la part1c1pau u 
ramadera i de Ics sc' es indústries. augmentant els concursos. no sol s morfolúgics. si nó també de 

rendiments de bestiar. publicant varis arttcks sobre a4uesta tcm<iuca 

:\mb els anys la ramaderia s'ana\a cs¡xctaliv.ant caJa 'egada ml:s . : \que~-;tes inll\J\acions ':111 l'er 
que Ics produccions animals (carn. llet. llUS. etc. l augmentessin cada dia més. i l.kida i k s sn es 
comarques. passaren a ser Ics primeres de l'Estat espanyol en porqui . i molt Jcstacada tamhc en 

altres especies rJmadercs (:JYicultura. O\ i. bm·i. conills .. !. 

Tot ai :-\ll rou po s si bk gràctcs a ks coo¡xrat i\ es r,unaJcrcs. Clll prcs:lfl S. ramaders . t·-:cmcs. 
\dCnllaflS. etc. La ramaderia e\oluuon<i tlHlltissim ris rx:tit s ramaders s':lSSOCl<l\èll o 

Jesaparei\ien . i Ics empreses petites es l·usiona' en n eren absorbides 

_., I J bc. !e: producció animal :~ugmcnt~l l~¡hu ln,amcnt. passant dels 1-J. Kg lk c:Jrn i dem ats que 

111cnja'a a l'am un 1\ciJat:l :!l s -W . als 7'- Kg ¡-x:r rcrsnna Jel \9X:' 

e \CT1VITAI"S Cl ll.TliR!\I .S I SClCL'\1 S 1-:N 1.:'\ SI-:V .-\ CllJ L\T N;\T t\1. 

r:ntre altre~ desenvo1up~l Ics següents: 

-Secretari del Casino de Lleida. 
- Vocal de la Càmara de la Propietat dc !.I e ida ( 1l}45 ) 
-Secretari. i més tard Tresorer de l'entitat cicntilico-cultural "Caliu llcnknc" . dc gran presti gi. 

Je la qual rebé. el 19\)6_ la Mcd:JIIa dc Plata 
-Membre Fundador dc la Societat Protectora Provincial d'Animals i Pla11tcs \ 1965) 
-Soci Fundador i Membre Directiu de la re,·ista "Ciutat" _ i en la qual també publid nombrosos 

articles -Membre Fundador i Membre dc la Junta Directi va del diari interpro\·incial "Diari dc Lleida" 

Són de importúncia hi stòrica els treballs publicats el la revista I LERD:\ del Institut d'Estudi s 
lkrdencs (C S l C l sobre aspectes hi ~túric s dc la ciutat de Llei da. com "lconogr:Jiia de la 
Catedral (Seu Vella)" del 1956. etc. !Js esmentats treballs estan rekri ts c11 un grall lllll11bre Je 
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publicacions També en treballs sobre lli stúna dc la Vètcrinúria lkn.knca ("Vctcrinans Residents 

en la Ciutat dc Lkida .. des dc I ~36 a I <-J36" ) 

SITU/\CIO Dl·: 1./\ R./\Mi\DI-:1\1 ;\ II NDlJSTR!I-:S 1'1-CUÀ RII :S Dl-l .l .lll) ,i\ I C()l\tli\R()l JI S ------ ---------- ---'L.---

L'i\ NY !985 wnv dc la jubdac1u d~..: 1\amun ;\naJuit ¡ 

Cens dc ramaderia (en caps) al I L)X) . 

l3uvl Ovi Caprí Ca\ alls Muks ¡\ses Porcs 

lh3 2-+61 0--Hl 

l\:ns Je productes a~rari s (en tones. litre i m1krs dc dotzenes respec ti ' amen t ) ~ 11 I tl:\~ 

Carn Lkt Ous 

135 183llUU 

*FOl\T: :\nuari Estadístic dc Catalunya.19H6. Generalitat dc Cata lunya. 

- Bestiar V~ui <.k lkt: Dc ks Jeu associacions de la Federació 1-· nsona Jc l.'at; .. lluma .. cinc 
p..:nan~cn a l .. kida .. k s dc '-) p~ucra . b T crr!-1 dc Ponent. del Bo\Í Je U r~dL Jel Pallars. i la Jc 

l'Alt Urgell - Bestiar porqui : Dc ks ~X è'\p lutactons assuc1adcs que p..:rtan' en a 1' .\ ssoclaCHl Nac 1unal 

(!\NPS).. \uit corresponen a l..kida i comarques. 
- .\\icultura l:ntrc altres hem Jc destacar k s sc~ücnts empreses ¡\~ropccuiri~t dc (!uissona SCI.. .. 

COP/\Cii\ dc l..ktda .. Cnna,·isa dc Tarrc~a .. etc. 
- i-::.;ccc:-;.aJors i :_: ! ~: prese s c;irn¡qucs. !'cnlltt en cumptc l'alt cens ram ~!(.kr del bestiar porqui 
(primer a l'Estat cspan:ol ¡_ \~tcú i d'aus. es ltl ~ic que c'\i stci '\l n moïts i ~¡~: r.s c :.; c or:-;.adl~r.: : 
empreses càmtques com : 1\ gro¡:x:cu~ma Jc (!u issona .. CC)Il .-\ (1 !\ dc l .. k1Ja .. 1..' ;\gudana Jc Ccncra. 

etc . -Indústries bc!lcs .:\qut tamhc hem d';bscmalar l'alt cens dc vaqui lleter dc qualitat. i empreses 
destacades com Granges Castelló dc 1\tlolkrussa .. la Cooperat I\ a Jcl Cadi. dc la Seu Jc l Jrgc iL 

etc. - Pinsos compostos: que han estat la basc d'una molt important ramadcna intensiva 1 amb 
t~i.briques molt importants com l't\gropccuúria de Ciuissona.. Vall Companys dc Lkida .. 

Cooperativa Artesa dc Segre, etc 

La producció anyal Jc pinsos compt)stoo.; dc l . kid ~t i k s sc\ es comarques avui dia es dc 2641000 

tones (corresponents per quantitats i per aquest nrdrc a Ics següents especies: porquí. aus. bo,·í .. 

conills i llnalmcnt a oví) 

CONDLCOR/\CIONS I D(STINCIONS 

-!Ja hiogratïa .. lllt)ll resumida , tl gura ;¡ !;1 (ir~Htl ~ nci c lopèdia CataLina (2" edició) 
1 O dc 15 
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- "l·: ncumicnda dc la< )rckn Ci vil Jèl Ml:rito i\!.!ricola" 
-l'resident d'! !unor del Col·kgi Oficia! dc Veterinaris dc la l)rovincia dc Lleida. ( l 97-f) 
- !'v kda!la "l r;u1ccsc i'vbc 1 ~1" . mènt al treball Jc la ( lcncralit;.tt Jc Catalunva.( I t)t)() L 

- i'vkcblla dc Plata dc 1'/\ssm:iacitl del Cus Nac1unal Vctcnnari 
- !vkda!la Jc Plata Jèl "Cal1u llcrdcnc" ( lLJ%L 

SA Pl~RSUNALITi\T 

l)udcm afirmar d'ell la seva gran ,·oc;¡ciú \Ctcrinària. la scv;.t intcl ·ligl:ncia i b seva capacitat Jc 
treball. p<.lsadt:s J~.; manifest ja en les SC\· ·~~: l:poqucs JbtuJiant i J\::'\crcici prokss ional. U s seus 

cursus J'cspccialitJ.;.tCill li hJn ¡:x:rml:s Jc tenir un profünJ cunci"cmcnt dc la prokssiú 

LJ sc\ a altJ capacitat J 'urganitzac1o l1 'a pcm1ctre Jc par11cipar en nombroses acti' 1tats. 

A les totograties sempre era l'últim de la tila.. ¡:x:ró en la l'cina sempre esta\ a en primera lin1a 
1 

1-:ls 
ml:s Je cinquanta anvs dc' ida proti.:ssional ho avalen _ i ai'\Ò li va permetre dc ser apreciat per 

moltíssima gent 

,\mh b sc\ a distmgiJa muller. Isabel Na' arro. ' a tenir ' u1t tí ll '< ci nc d'ell s scguci "cn el camí dc 
la Veterinària: Anur. Lnric. l.luis. Ignasi i Jordi Els altres fills . Ramon . i'v1aria !sabel i Mana 
Cannc. scguci"cn altres camins. ~rò tuts J.mb la matei"a línia d'activitat que varen veure en els 

seus parcs 

. ..tRTUR A:'i . ..tDO.N f t\-A ~ ARRO 

\· ~ ~ 11\ .. '1'\er ;¡ l .kida el !LI -fh. tïil dc \ctcnnan. i ~erma Jc quatre \ L:tcnnart :-:. Lst1~•k1 a :--..bdrid. i 
linalitJ.a els estudis el l'J7 1 amb la qual!licacio d'l : __ \c..:i·k nt 1 Prcm1 l :" tr:H Hdina ri Doctor en 

Vctcnnària amb L'\ccl ·knt cum Laude 

;\ CT!VITJ\T DOCFNT 

- Prokssor ajudant dc Tu"icologia 1 bnnacologia Jc la Facultat dc Vctcrinúria dc Madrid 

( 1972 ). 
-Professor adjunt ( !9n). 
-Professor Agregat Numerari de la Facultat de Còrdova ( 1981 l . 

-Catedràtic Numerari dc la Facultat dc Lleó ( !982). 
- l>rokssor Numerari dc htrmacologia del a Facultat de Medicina de Madrid ( 1988) 
- Catcdr~ltic Jc la Universitat Complutcnsc dc M<1c..lrid en To"icnlogia 1 l .cgislaciò Vctcrirüria 

( !99 I ). 
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,\RI TS DL CON!]Xf.MI :NT 

lngr~s al Cos dc Veterinaris Titulars ~r oposiCill \ l'-J75 ¡. 

lngrl:s per oposició a\ CllS Nacional Veterinari ( 1977) 

Ls tan c:-;.tensa i intensa que en farem un resum sintètic: 

- C mecs i projectes desem ol u pals 
- Nomenaments nactt)n:..tl 
-Nomenaments internaCionals 
- Estances a \'estranger 
-Treballs publicaLs 
-Llibres i monograties 
- lli recció de T csi nc s 
- Cl)munio.cions a con gressos naclllllab 
- Comunicacions a congressos ¡nternaclunal ~ 
- \'l)nèncics 
- Tauks rodones 
-Cursos com a prokssu r 
- L Li ï~.~~ s impartits 
-Cursos rebuts 
- lkqucs i ajudes rebudes 
- Co\ ·\aboració en l'organ ització de congressos 
- i'vkmbrc dc socict:.1ts naci onals 
-Membre de societats internacionals 

\() 

l) 

11 

\):.L'-> t:.mts (a h:.1n<;a. \ IK_ etc. ) 
n 

T2 
~() 

() 

-L~ 

21 
l ' 
'-

- Ftc 

Si be dl treballa a Madrid. dc tota la tasca que csti desenvolupant. no nomes ens bcndíc«nr d s 

\'ctcrinaris. tècnics i cicntilics. sinó la societat en genera\. i a tot el pais. 

1\rtor 1\nadon ba vingut moltes vegades a Catalunva. a donar cursos, conlí:rèncics, etc., dc Ics 
seves especialitats, que com ja sabem. són: Fannaculogia. Terapèutica. Toxicologia. l.egislació 

Sanitària. i Vctcrinúria Legal. 

l'resident del "Consc1o dc Evaluaciòn dc Mcdrcamcntos cctcnnarins en hpai\a" v "Dclcgadn en 

Brusc \as" 
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RLSlJM DL I _¡:_s SLVLS ACTUACIONS ;\ C Al/\l.LJNY A 

- ,\I .kida: 

llJ 72: ,\ b r-:, i ~ t ~l tlerd:t. XXX III. 3 1LJ-.)33 
I LJ7" i\ Lleida Pt."<:uària . p. 2- I 5X. 
197~ : t)ullniLltdapics -:n VLt -: ritüria C Lll·k ~ i dt.: V ~.: tcrinari s . 
1'1XO: Jornades T~cniques INCOPORC-2 
199 I: Residus en cams. Col ·kgi de Vdcrinaris 

1'1LJ I: ()uinoloncs lsb\l.: 
1')95 ;\ntibitltics i anabolitzants Uni vL:rsi t:.:t J c Lkida 

IY~5 XXIII. l3J.rcclona. 
198X: XXVI. Reus. 
ILJXLJ · \\VI\ 13arc~.:lona . 
ILJLJI \XIX. Barcelona. 
llJL)5 : \\\11 Barcelona 

- ,\ L\POA VI<.)Al BarcdonJ._l 

\ lJ SL) Sitn[1t1Si cnli :-; tina . 
I lJl} I lmrk~-C )uimica . 
I qq I : .1\SFMA/ 
I lJLJ:' t\ N1\PC m.C l simpost l 

I l) ll ~ -1 I Stmpust d-: la SLlCictat Lsran, nla J' .\ ntmah dc I .aboratnn 

I lJL/ 3-RcsiJus en bestiar porqui . 
I 99:'-Rcsidus en bestiar porqui . 

- ;\\tres a Barcelona ci ut•~ 

I :.n dotze ocasions. 

JOSEP IGNASI A NA DON I NA VAR RO 

Va ncixcr a LI e rda el Iq;¡, Lstudièr V eteri mi ria a la Faculto! dc Madrid. li na\ i van! la carrera d 

197'8>. 

ClWSOS I DIPI.OMLS POST-C! R/\ l J 
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-Pràctiques dc Vctcrinaria rural a Sarnatau ( Fran¡,:a) . 
-Seminari dc pcrkcclonarncnt Veterinaris d'hcur:-:.ador i dc Partit. Lleida \ L)l)2 

\la rcaliuat di versos cursos d'cspcc ialitJ.ació dc clinica dc 1x:tits i grans an1mal s 

-Veterinari del Cus Titulat Supc:riur dc la C) cncralitat dc Cataluma, pèr opos ició i_ 

-Interventor Sanitari a la comarca dc la Noguera des dc I 990 . 

LLUÍS A/'i.-tDON 1 .1\i.-t kARRO 

Va né ixer a i.kida el icJ5 7 Cnmen(a cb cs\UJIS Je Veterinilna a Saragossa . j1<0ró els acabà a la 
F ac ultat Je MaJnJ d I '17cJ _ ,u nb l'rcrn r h traorJrmn . U bit ngue el Jnc tnrat d I qq' amb ;\ ptc 

cum l .audc 

OPOSICIONS I DF.STINS 

- Veterina ri del c l)S 0l::lcionaL per Opl. lS IC IOl1 :-.. I ')X ~ . 
- Car dc Secció dc Ramadcna dc l.k1da. \ LJ:)3 
-Institut d'In ' esugac1o i Desem nlupamcnt .\grari dc l.kida i ~d centre l Jdi.-IR \' 1\ . I'):\() 

E/VRICASA DON I NAV4 RR0 

Va néixer a I krda en I 95-l Real i va d s cs\UdiS Je V etcn nil na pn nr cr a Saragns" '- i els acabà a 

Madrid en ll'J76. 

OPOSICIONS 

- Ingressà per o¡Mició al Cos dc Vctcnnari s Titulars en I '176. -Ingressà j1<0r connrrs oposició al 
Cos Naeronal V ctennari en I 9XO _ pa» ant des\ i nat al Laborat on dc Sanitat i Producció i\nt mal 

d'J\Igete (Madrid) ~actualmcnt és director adjunt. 
- "Stage" Jc tres rncsos er\ els Serveis dc la Comunitats Furopecs. a llruseles. en la inspecció 

veterinària 135 ( 19X5) 
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