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CATALUNYA 

ACADÈMIA DE CIÈNCIES VETERINÀRIES DE CATALUNYA 

5flMA~A Dt LA ClfJ/Cifl (J3-.2o Je~k) 
FUNbAC(O CA1A~ANA Dt Lff RE.CERC¡j 

s~~~~ UWESCO 
La Junta de Govern de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de 
Catalunya es complau en invitar-vos a la sessió pública que tindrà lloc 
el proper dia 18 de novembre, dimecres, a les 7 de la tarda,· al saló 
d'actes del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, adreça de 
l'Acadèmia, amb una conferència col·loqui sobre 
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"EL VETERINARI RAMON TURRO I DARDER (1854-
. · 1926) I L'INSTITUT D'ESTUDIS CAT~LANS" 

.GAíALÀ1 BACTERtOLEG-1 IMMUNÒLEG t FJL0SE
0

FE a.A"hCELoa~A 1 Dl\-\EtTOR DEL j_ABOB,AíOR\ MUN ICIPAL v r. N 
, a carrec derDr. JAUME KOCA I TORRAS, Presié:lent de l' Ass~ciació 

Catalana d'Història de la Veterinària. 

Nota.- A l'acabament de l'acte, se servirà un refrigeri 

Av. República Argentina, 25 • 08023 BARCELONA 
Tel. 93 2 11 24 66 • Fax 93 2 12 12 08 • E-mail: depadm@covb.es 
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El 1914, Ramon Turró fou el gran protagonista de la tenible epidèmia de, febre tifoidea 

humana que va afectar amb gran mortalitat a Barcelona, i que el Laboratori Municipal de 
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Barcelona, dirigiB per Ramon Turró va resoldre. Turró trobà el bacil de Eberth en les aigües ..{-

provinents de Montcada, i que abastia la major part del casc antic de Barcelona. Malgrat 

això, les autoritats de Barcelona, polítics i inclús tècnics superiors sanitaris, consideraven 

que les aigües de Montcada eren les bones i les de Dosrius eren les dolentes, sostenint-ho 

més per intuïció que per anàlisis bacteriològics seriosos. 

--7 S'atribuí el problema al ti·Frus de les aus de corral i de conills que hi havia a les cases, als 

animals dels escorxadors (bovins, porcs, etc.). Els veterinaris extremaren les mesures 

sanitàries, sense resultats. 

En Turró proposà al Batlle de Barcelona que es tanqués l'aigua de Montcada el1).,~6 
d'octubre, però no es va fer fins el 23 de novembre. Passats uns dies, disminuïren les 

defuncions sensiblement. En Turró, gairebé sol, guanyà la batalla i la guerra. 

-.Temps després, en un cèntric hotel de Barcelona, les primeres Autoritats provincials i 

municipals de Barcelona oferiren un banquet d'homenatge i desgravi al Dr. Turró, i al qual 

també hi assistiren les primeres autoritats mèdiques, farmacèutiques i veterinàries, no 

solament de Barcelona, sinó també d'altres punts d'Espanya . 

. _..::¡ Ramon Turró fou Director del Laboratori fins a la seva mort (1926). El 1924 li tocava la 

jubilació, però com a cas excepciona~'hi demanà que continués. 

OBRES FILOSÒFIQUES 

Ramon Turró va escriure diverses obres científiques i filosòfiques en català, i que després 

foren traduicles a ·d'altres idiomes. 

\ més dels treballs científics (més de 60), tenim que destacar les següents obres 

filosòfiques: ''Verdaguer vindicat per un català", 1903. "Orígens del coneixement. La fam", 

1909. "Criteriologia de Balmes", 1912. "El sentit del tacte", 1913. "Orígens", 1914. "El 

mètode objectiu", 1916. "Filosofia crítica", 1918. "La base tròfica de la intel·ligència", 1918. 

"La disciplina mental", 1924. "Diàlegs sobre Art i Ciència", 1925, etc. 
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