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LA CONVENIENCIA 
DEL COL·LEGI UNIC 

., 

Tots els es tam ents dç Cata lunya cal que coo perin al redreçam ent de la nos"" 

tra fesomia espiri tu al. D e res no servirien les conquestes polítiques -avui tan 

malmeses- si les organi tzacions de la nost1:a terra s 'entossudissin en servar el 
segell d 'un provincianisme que s'adiu ben poc amb el nostre gallejar de catala

nisme co m a fet diferencial . Aquest aspecte quasi teòric de la qüestió és poc 

menys que negli gible pensant en les coses veterinà ries. No vol dir que no s ' hi 

pensi, puix és ,precís tenir-ho present, si nó que altres raons més veterinàries 

aconsellen enrobustir el CoJ·Jegi. Passem-hi revista. 

C ULTURA . -Els ve terinaris catalans no teníem cap fogar que mantingués 

ben a lt e l nostre prestigi cientípc. La dispersió en províncies- donat el nostre 

nombre reduït- no pe rmet massa fan tasies. Aïlladament no cal ni pensar en 

biblioteques nodrides, cosa ben necess.ària no sols a tots els companys sinó 

tam bé als científics d'al tres branq ues que no saben on trobar una documentació 

disc re ta de qüestions de biologia comparada o de punts concrets de patologia 

veterinària . I això és una vergonya que tenim el deure d 'acabar ben de pressa . 

Els ve terina ri s catalans no serem dignes de la nostra representació fins que una 

bona col·lecció de revistes i de llibres selectes ens posin a cobert de preguntes 

com èlquesta : I doncs, on podrem trobar tal revista o tal llibre? 
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Ultra oquest aspecte , s' ha de tenir present que la manca d 'Escola de Veteri-
nària imposa al C oJ·Jegi l'obligació d 'organitzar C ursos monogràRcs , C on fe - ,. 
rències , Lli çons de tècnica , etc . Però no solc1ment a Barcelona , lloc de fàcil co
municació per a tots, sinó que també cal anar a les comarques a aixecar la 
moral i mantenir el nivell de les coses noves que la inèrcia fa oblida r manta 
vegoda. I tot això no ·pot fer-ho més que una organitzctció fo rta , rica i abran-
dada d 'un gran entusiasme pel pres ti gi de la classe i la riquesa de Ca ta lunya. 
Les divisions i les gelosies provincianes no poden fer més que esterilitzar els 
bons propòsits. 

PREVISIO. - Les característiques de la nostrc1 actuació professional, han 
a stc1blert diverses categories de veterinaris, condicionades per les llurs possibili
tats econòmiques i, d ' una manera especial , per la facilita t de mantenir un or
gclnisme de previsió que servei xi per quelcom. És rea lment revoltant que no tots 
els companys tin guem resolt un problema com aquest, que dóna tanta tranquil 
lita t. El nostre Esta tut ordena d 'una manera ben clara que es dong ui un a solu
ció als diversos aspectes de previsió i mutualitat. És per nosaltres un desig fer
vent , poder arri ba r en un dia no llunyà a tenir constituïda la Mútua Veterinària 
Ca tal ana , on hi siguem tots, amb els mateixos avantatges i amb els mateixos 
deures . Serà aquest dia per a nosaltres un dia de joia extraordinàric1 perquè 
s'hc1 urc1 n acabc1 t les c1 ngú nies d 'una vellesa miserable i el pesombre d 'una vídua 
i uns Rll s vivint c1 mb privacions . I aquesta obra de pregonc1 humanita t i de veri 
ta ble companyerisme, sols pot realitzar-lcl el CoJ·Jegi únic a mb eBcàcia i amb 
ga ran ti a. Si les boires de recel i cl "hostilita t que plc1 naven sobre el CoJ·Jegi únic , 
s' han esvaït , pensem que no tri garem ga ire c1 veure rea litzada tan bella aspiració. 

ELS INTERESSOS PRO FESSIONALS. -Per a defensar els nostres drets, 
res millor que un orga ni sme fort i que concentri i harmonitzi el s neguits de tots. 
Tant és així, que molt abans de promulgar-se l'Estatut del C oJ·Jegi els anti cs 
co]·Jegis provincials ja havien sentit la necessita t d 'a juntar-se i crearen espontà
niament la Federa ció que tots recordeu. P erò el CoJ·Jegi pot ésser d'una supe
rior eRcàcia per la seva continuïtat , perquè no esta rà mai a mercè del malhumor 
o la rebequeri a d ' una Directiva provincial , que pod ria fàcilment des fer i anu]·Jar 
l'actuc1ció d ' una Federació. Manta vegada un a im pc1ciència mal continguda ins
pira c1ctuacions de rebeJ·Jia que us porten fa talment a solu cions absurdes . El 
C oJ·Jegi amb el seu meca nisme profundament democrà tic, pot fer pr2tcti ca ment 
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impossibles aquestes desviacions. I si cal demanar quelcom als governa nts, pen

seu qu e la majoria de coses que no s 'obtenen , és per ca usa de peticions i de 

cri teris divergents que predi sposen al dubte i com a consqüencia a deixar- ho es

tar. Fe u, doncs, que la veu de la Veterinària ca talana sigui sempre la mateixa, 

procurant sin cronitzar-la am b les necessi tats i e ls des itjos de la col· lectivitat. 

Si cal modip car quelcom del nostre Reglament , es pot fer seguint les normes 

de la més es tri cta correcció democràtica. Ço que no és recomanable, és e l man

teniment d 'actituds de malpança, q ue no ajuden mai a fe r obra constructi va. 

El Col· legi no és un grupet de persones q ue manen : és un organisme on uns 

companys executen la vo lu ntat de les assemblees i vetllen per l'acompliment del s 

preceptes reglamentari s . . I mentre la volunta t dels compa nys no els negui explí

citamen t la conpa nça, deuen merèixer el nostre respecte, perquè quan menys 

són la nostra representació lega l. Però ai xò no ha de signipcar mai una tole

rància d ubtosa . El Coi ·Jegi es tà per da munt dels seus homes directius. Ouan, 

per neg ligència o incapacitat , de linqueixin professionalment , fo ragiteu-los dels 

seus ll ocs, se nse ca p consideraci ó. La Veterinà ria no pot ésser patrimoni d'uns 

quants; és de tots. l és per ai xò que tots plegats , si sabem apagar petites vani

tats i, encara més, pe tits egoismes, podrem fer, amb un esperit de franca cor

dialitat , un Coi·Jegi que ens empleni d 'orgull , que sigui la nostra Cà ted ra, la 

nos tra Previsió , la nostra Defensa contra les arbitrarietats , i la casa afectuosa 

on s' hi respiri l'c1ire d 'una Veterinària feli ç i la com panyon ia conscient q ue ens 

a germani a tots. 

No volem dubtar que el nostre seny tradiciona l s' imposarà a to ts, per a fer 

un Col ·legi de vida magnípca, en el qual sentim sa tisfetes totes les nostres ne

¡¡:ess ita ts i pugu i ésser un in strum ent de g ran epcàcia per a servir Catalunya a 

través de la Veteri nària dels nostres amors . 
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INTERESSOS PROFESSIO NA LS 

Jd prou d'dquest color. .. 
Per À . Sabatés 

Al dilecte company En J. VIDAL MUNNÉ 

En dos números seguits de LA VE
TERINARIA CATALANA -tots els 
v~scuts fins ara - veniu banderillejant els 
~ubdelegats (r. i p.). El primer dia els 
hi ela veu un parell de bcwulerilles de les 

I 

«ordinàries», després ja les hi coUoqueu 
<<de foc». 

Doncs bé : el brau es desvetlla i 
enraiga per dir-vos que vós sabreu molt 

tar en profit positiu al contacte de no
ves transfusions, no sols se la respecta 
sinó que se la regenera, guardant-li els 
honors deguts a la seva executòria . Ací 
a Espanya, no ; millor dit: en la Vete
rinària espanyola, no. Aquesta malau
rada professió nostra, disposa, d'un quan 
temps ençà, d'uns ressorts directrius que, 
nascuts per generació expontània -sal-

d'«engaviar microbis» però, de mà ·es- vant honroses excepcions de les que pot-
querra, en teniu ben poca, bo i essent 
tan esquerrà com diuen. I a fe que, 
d'aquesta cosa, per a exercir-la en un 
lloc com .el que tan dignament ocupeu, 
se n'ha de fer molta gimnàstica. 

Què diantre us han fet els subdele
gats , (e. p. d.) perquè sempre hagin me
rescut el vostre tracte rancorós? A Ma
drid fóreu vós el «divo» que en to més 
alt els hi cantàreu les absoltes. Els ca
talans pogueren fugir de la crema, però, 
temps a venir, deixàreu aquells «paradi
sos» i tornàreu altre cop aquí a sacrifi
car-vos per la classe, sacrificant de se
guida els m edis de vida del sector pro
fessional degà, encara que aital mot 
us sàpiga greu. 

Arreu del món civilitzat, quan una col
lectivitat social ·env·elleñx o passa de mo
da, se la jubila «amb els deguts respec
tes», mes no se la maltracta. Al contrari; 
si serva matèria vital que pugui fermen-

ser vós en sóu una- confon les deixu
plines dels saions amb d guió del Te
trarca, i totes les reformes han estat 
recolzades damunt de desconsideracions 
i injustícies que vós, pel que es veu, 
poseu interès a e mular. 

Aquella gentilesa que retraieu en el 
darrer escrit, tan mal corresposta pels 
subdelegats, en «fer campana» a la reu
nió que, tocant a rebato, convocàreu, té 
una explicació. Voleu saber-la? El segell. 
de coacció que posàreu a les papere
tes de convit als CoUegis, dient-els-hi 
que els seus «enviats» no reunissin la 
condició de subdelegats perquè ells ja 
n 'hi tenien de sobres, tenint-n'hi «un de 
sencer». I dieu-me, si us plau: les de
més branques, no n'hi tenien, també? 
Perquè s'havia de fixar que, precisa
ment no fos deLegat com si això consti
tuís un rebaix i, en canvi, podien ésser- . 
ho els municipals titulars, els hig~enis-
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t es, els pecuaris, els «domadors de rru

crobis» . .. i fins els moros, si a lg un n'hi 

hagués hagut ; tothom menys els sub

delegats... ¡ V ade Tetr·o! Quina llibertat 

és la vostra? Teníeu por d 'una «ma joria 

aplastant» de subdelegats? Home, home! 

Penseu que ja són morts -a Madrid els 

assassinaren i aquí han canviat de nom, 

po·r si ·zas moscas . . . - però, perdonant

els-hi la vida, com vós feu, així i tot 

penseu que són una potència «d 'última 

classe» i que «no arriben enlloc». Sou 

vós i els vostres amics d 'i dees els qui, 

si -ells fossin pretensiosos, els farí eu en

rampar ·el coll d'org ull en donar-los tan

ta importància. Per bé que aquesta im

portància coincideix amb l 'evolució del 

càrrec, des del primitiu de simples vi

g ilants honoraris de l'intrusisme profes

SIOI1al, fins a passar a .servidors sanita

ris a mb devengament m etàHi c. Mentre 

sirgaven poc o molt sense ingressar a l

tre profit que algun cansament .de ·cames, 

els selectes de la professió no s'atalaia

r en de l 'existència d 'aquell estol bordis

senc, i consentiren la seva vida. estèril, 

com la d'un subjecte imprecís que no es 

cuca ni ocell, ni carn ni peix. Però, ah!, 

ving ué un .estat de força que imposà l'a

com pliment de les ll eis sanitàri es i al
trament a ;Barcelona volg ueren ésser ex

haurides les vaqueries «per motius» di

g uem-ne, també, «higiènics», i fou lla
vors quan ·es desenterrà un R eglament 

de l'any 1867, en plena vigència encara, 

i els subdelegats, no morts com ara, 

VISARE N DE FRANC uns certifi ca ts 

estesos i cobrats, és clar, com a veteri 

naris particulars '(a rt. 31 i 32 del re

glament suara dit). I llavors esclatà el 

t ro . E ls subdelegats eren uns im morals 

perquè, autorit zats legalment, reunien en 

una · sola signatura la doble persona litat 

oficial i privada, permetent-se cobra r per 

aquesta última condició, uns honoraris 

més modestos encara que els ridículs 

que vénen fi xats en el paràgraf 9 de 

la tarifa del 1866 - que ningú no ha 

tingut cura de millorar- i sense que 

pel visat reclamessin el tant que e ls cor

r esponia. Si el servei hagués estat de 

fra nc, ningú no hauria ting ut esment de 

l'«anomalia » o «incompa tibil1tat»; però, on 

s'és vist cobrar pessete s per serv·eis pres

ta ts! Això •mai; a ixò es deñ xa per a 

tr-eballs lliura ts ubiqua ment en diferents 

llocs a l es mateixes hores i segons per 

qui, i en feines de laboratori difoses en

tre interessos heterogenrs i fins per a 

enxufes polifacètics; però prou i res més, 

que tot això ja és massa. Veritat, com
pany Vidal? 

No el sabeu a quell verset epigramàtic 
que diu: 

«el nc s'emborratxa 

i ·està marejat; 

el pobre es mareja 

i s'ha emborratxat . .. » 

Doncs apliqueu-lo a l 'auca de la vida 

veterinàr ia i convindreu amb mi en la 

conclusió que «cap geperut es veu ·el 

gep>>, i que «si voleu mal a un .gos, 

dieu-ne que és ra biós» i enca ra una 

altra , «Si no vols pols no vagis a l 'era». 

Vós us planyeu del mal que us fan i 

no us sentiu del que vós, massa engreït 

-oh, joventut 1- féu a ls altres . Penseu 

que, qui anés qui menys, compta amb 

els ingressos normals que té c reats i 
quan aquests li perillen es defensa com 

pot i contra qui sigui. Podrà sortir-ne 

escalaborna t de la lluita, però ha de 
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persistir per dues coses ben definitives: 
per virilitat d'home i per instint del 
viure honest i social. 
· Per què no feu, doncs, per manera 
que des del vostre setial d 'honor i tam
bé de feina, on tots us toleren bé, del 
contra ri -encara que us en rigueu
algun puntal feble s'hi trobaria per a 
t rontollar-lo; per què, dic jo, no procu
reu agermanar •els interessos generals de 
la classe a mb els particulars de qualque 
sec tor o g ru p, sense violències que dei
xen rancúnies, ni injustíc ies que engen
dren odis malpaïts, que tots hem de 
defug ir i si n 'hi ba de creats, escolar
los, elimina r-los? 

De no procedir a ixí, penseu, amié Vi
dal. que serem -com som- la riota de 
les classes sanitàries que ens tenen per 
l 'ase dels cops, extra ient-nos tots els 
profits i carregant-nos totes les culpes; 
un símil com entre nosaltres, els vete
rinaris, es fa amb els subdelegats que 
tant b escanteu. 

No veieu ara mateix, com d'aquelles 
pessetes, cobrades últimament en paper 
de pagaments oficials, que per escrúpols 
de monja heu contribuït a fer escàpoles 
del profit de companys, a ra se 'n gau
deix el municipi, posant un arbirti anual 
de duro per vaca i per inspecció sa
nitària, que, suposant que els veterina
ris mw1icipals un clña la facin -com és 
la seva obligació- no en cobra ran res 
i sí solament se'n lucraran els a dminis
tratius pa rticipants del exceso de recau

dación? L 'obra dels subdelegats podia 
ésser millorada, mai destruïda; després 
de tot significava, en general, una visita 
de controlament, una visita de preven
ció que els vaquers tenien en compte 

per a posar més cura en la neteja de 
l 'establiment i tracte del bestia r. Ara 
ningú no la fa, i què? E ls industrials 
paguen més cara la feina que no reben, 
i els vet-erinaris, pel crim d'ésser de la 
matèria fané dels subdelegats s'han d'es
trènyer un punt més la ventPera. Era 
això el que volíeu ? Ja ho teniu, i di
gueu-me: quines activitats heu esmer
çat per tal d 'impedir que a l 'esquena 
d 'un servei deixat de fer per sanita ris 
coHegia ts, es cobrin impostos més one
rosos per a l' industrial, que l'altre pa
gament que s'ha volg ut estalviar ? .. . 

Creieu-me, Vidal ; deixeu de banda 
més bandet·illes, mal sien de «luxe» i 
disfressades amb flocs, car, en fiblar, 
el toro ha de sentir-se'n i tornar-s'hi, 
i si hi ha cogida culpeu, llavors, a l ban

derille?·o que ha punxat, no les banyes 
del brau, que, ferint s'ha defensat. 

I no en parlem més, us ho prego, 
així com a t ots els altres companys. Fem 
tasca moderna, molestant el menys pos
sible els interessos reconeguts, que a 
quests són generals i els profits tots 
els a bastarem més tard o més d'hora. 
És qüestió de paciència i comprensió. 
I com que crec que aquestes quali tats 
no us manquen, confio arribar a un 
estat de transacció favorable a tothom 
i particularment a la professió. 

En aquest sentit, compteu-m'hi sem
pre; d'altra manera, no em cerqueu en
lloc... encara que a lgú cregui que no 
hi faig cap falta. 

Penseu, però, que la Naturalesa no 
ha creat res inútil. 

Malgrat t ot tingueu-me arreu per amic. 

Ciutat, desembre del 1834. 
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Llnct mi cd mes d'dquest color? 
Per josep Vidal Mu nné 

Amic Sa batés: Ja comprendreu que 

no és possible deixar sense una discreta 

resposta, la vostra humorística, irònica 

i en certs indrets feridora endreça. Tan

mateix procuraré no donar-me per en

terat de les coses que per a mi puguin 

significar bamde1·illes. Tampoc a mi no 

m'interessen les polèmiques personals que 

convertirien la nostra revista en des 

agradable xafardeig. 

Però cal que públicament repete1x1 

quelcom que ja he dit particularment. 

En primer 'terme jo no sé quina ma

nia heu agafat d'atribuir-me la gènesi 

del Decret que va decapitar els subde

legats. Podeu estar ben segurs que en 

el Decret del govern de la República, 

en el qual es declarava cos a 'extingir 

el de subdelegats de Veterinària, dei

xant-els-hi t ansols les coses d'especta

cles taurins, jo no hi vaig tenir cap in

tervenció ni vaig fer res per a crear un 

ambient contrari als subdelegats . 

És de molt abans d'aquesta data que 

jo considero que 1es funcions dels sub

delegats -concr-etant més, dels subde

legats de Barcelona especialment- no 

sols no tenen cap eficàcia sanitària, sinó 

que lleven al funcionari una bona dosi 

del seu prestigi en convertir-lo en re

captador d 'arbitris . El Sanitari és pre

cís que actuï d 'una manera clara i neta 

oom a conseller higienista, i aquesta mas

sió tan digna és desfigurada per la coac

ció, inconscient s i voleu, que significa 

cobrar cada vegada que es fa una vi-

' 

sita, i encara fer-ho de l 'industrial sub

jecte a inspecció. Acabar amb això que 

legalment no pot ésser més que cir

cumstancial, sempre m'ha semblat un 

bé a la professió en general. Per una 

mercia una mica divertida, les visites es 

feren -cròniques, .àdhuc quan ja eren 

força discutibles els drets exclusius a 

fer-ho. Jo em situo al vostre lloc i pot

ser també hauria defensat uns ingressos 

que nivellen el pressupost individual, pe

rò com ·que no hi sóc i crec que per 

redimir les . professions i aixecar-l,es en 

prestigi i consideració, u n factor impor

tantíssim és dignificar-les, cal que hi 

hagin aparent ment víctimes. ¿Voleu un 

paper més ro màntic? I dic aparentment, 

perquè jo estic segur que sense trigar 

gaire en trobaríem la compensa ció eco

nòmica amb -escreix. No cal dir res del 

superior prestigi del serveu. El bon nom 

d'una coUectivitat no es guanya amb 

riqueses, sinó amb una actuació honesta, 

eficaç i digna a tothora i en tot mo

ment. 
Sembla també que jo sigui responsable 

de l'impost que han carregat als va

quers. Sabeu perfectament que mai no 

he tingut a utoritat ni posició oficial que 

puguin a utoritzar-me per a vetllar per 

aquests interessos. Si els perjudicats no 

han protestat és que ja s'hi troben bé. 

No seria pas la primera vegada que es 

resignen a pagar per un concepte diem

ne volunta ri. Però no crec que el meu 

criteri sobre aquesta qüestió tingui res 
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a veure a mb la iniciativa de posar l 'ar
bitri municipal damunt les vaques. Si 
m'arribés a creure això potser sí que 
m'envaniria. 

De la reunió a la qual féreu campana, 
parlem-ne un xic. Em varen fer una 
comanda personal per tal que organit
zés els Serveis de Veterinària a Catalu
nya, i jo vaig creure que la meva obli
gació era consultar els principals sec
tors de la Veterinària nostrada. I va 
semblar-me que un representant de ca
da una de les 5 delegacions, més un 
representant dels subdelegats era sufi
cient per a conèixer les diverses aspi
racions i punts de vista dels companys 
de Catalunya. Com que jo sabia que 
els subdelegats m és destacats havien re
but molt malament la comanda de re 
ferència, no vaig voler - me arriscar a 
tro bar-me arn b uns repr·esentants dis
posats a no coHaborar cordialment en 
una tasca difícil i que precisava, per a 
fer- la bé, un esperit que no portés els 
prejt.:dicis de l 'hostilU.tat personal i de 
.criteri professional. Per això advertia a 
les Delegacions que el representant no 
fos subdelegat, car aquests companys ja 
tenien repres·entació exclusiva . Significa 
això coacció ? 

Si haguéssiu assistit a la reunió, hau
ríeu .constatat com ningú no protestà 
d 'això. I hauríeu comprovat una altra 
cosa m és interessant: Que en ,eJ. meu 
projecte no sols no sacrifico els .sub
delegats, sinó que se'ls dóna una funció 
definida i se'ls situa en una categoria 
professional i científica ben digna, que 
tant de bo sigui un .fet el nostre projecte. 

Jo no he sentit mai el desig imbècil de 
minvar per sadisme, la posició económi
ca dels meus companys. Si fos a la 
meva mà, estigueu segur que procuraria 
què ningú no passés angúnies pel nostre 
pa de cada dia. 

Encara, sobre la reunió solemne, per
meteu-me una pregunta.¿ La no assistèn
cia, fou acord d'una reunió general dels 
28 ò ·30 subdelegats, o bé la decissió fou 
presa per sis de Barcelon..:1. 1 un de Giro
na ? Això té una certa importància. 

Em penso que no he fugit del camí 
de l'object ivitat •en comentar la vostra 
endreça, amic Sabatés, però abans de 
finir, permeteu-me que faci uns aclari 
ments sobre la meva manera d'actuar. 
A tot arreu on la meva tasca és veteri
nària o tècnica, no hi traspua la més 
mínima fesomia de política de cap m ena. 
Si tinc un pensament ,o una responsa
bilitat de ,tècnica professional, a lena per 
damunt dels partidismes i banderíes po
lítiques. Jo penso que també pot servir
se a la Pàtria, a través d'una professió 
i al servei de tots els homes de Govern, 
si no us obliguen a actuacions incorrec
tes.. . Després un hom s'enquadra al 
partit que més li agradi. 

I per a acabar. Voleu dir que no es
pecu1em sobre supòsits i projectes, d'una 
manera massa tivant? Si arribo· a tenir 
quiscuna r•esponsabilitat d'organització ja 
ens vagarà de fer-ne e l balanç i la crí
tica. M·entr·estant compteu amb la sincera 
amistat del vostre company que no vol 
res més que una entesa fecunda en be
neficis per a la nostra Catalunya i la 
nostra V·eterinària. 
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EL DEURE DE LÀ VETERINÀRIÀ CÀ TÀLÀNÀ 
DÀVÀNT LÀ SITUÀCIO POUTICÀ ÀCTUÀL 

Per Àn toni Martí Morera 

La restricció que ha sofert l'Estatut 

en tota la seva extensió, per a cord del 

Parlament de la República, i com a 
conseqüència de la nit tràgica del 6 

d'octubre passat, portarà com és na tural, 

modificacions a l'Estatut Veterinari que 

els nostr·es directius tenien a punt d 'en

cetar i posar ·en pràctica. 

Crei.em que a mb tot i la realitat polí

tica de l 'hora present, no són pas mo

ments de deixar de banda els projectes 

esbossats o iniciats, ni d 'abandonar po

sicions, i que d'una poc pensada a ctuació 

d'avui en podria sortir malpara da la 

nostra futura actuació. 

Possib1ement la .situació provisional de 

la política ~ens obliga rà a modificar a l

gunes orientacions de la nostra actua

ció com a Veterinaris catalans, però com 

que de fet no ,havíem encara gaud1t dels 

preoeptes restatutaris, aprofitant l 'ànsia 

de millora professional que tots els col·le

gues sentíem, no podem ni devem aban

donar e l poc que en el projecte s'inten

tava restablir. Pel fet d 'ésser Veterinaris, 

els governants que ha.n tingut entre mans 
l'Estatut e ncara no s'havi,en recordat 

que al món fóssim, i fora d'un concurs 

del qual ·en ,sortí ben malpara da la nos

tra dignitat, d'w1es promeses de càrrecs 
fetes a determinats companys, del Re

glament del CoUegi únic, de la llei de 

Sanitat, i d'un encàrrec rebut pel com
pany Vidal Munné per organitzar rels 

Serv-eis veterinaris a Cataltmya, res més 
no s'havia fet ren dos anys d'Esta tut. 

Si bé ,e] canvi polític portarà un tras

bals i noves orientacions a la legislació 

sanitària catalana, això no vol dir que 

els V·eterinaris oom a tals i com a ciu

ta dans havem de restar inactius esperant 

vents més favorables . Si havíem consi

derat poc a dequada per als interessos 

catalans i veterinaris la llei de Sa ni.tat 

Veterinària, a ra podem treballar en pro 

d'un millorament de la professió, d 'acord 

-si així ho preveu la nova organització 

-amb els organismes veterinaris del 

Poder central, fent que totes les dis
posicions, referents al millorament dels 

Serveis veterinaris tinguin, ací, una fo r

ta i major intensitat. Intensificar els 

serveis professionals, encara que sigui 

d 'a cord a mb la legislació de la Direc

ció General de Ramader ia, no pot en

torpir pas la nostra !futura actuació dins 
d'un règim d'Estatut; és :més: ara més 

que ma i, és fàcil i possible fer aquesta 

intensificació aprofitant el CoUegi únic, 

les Delegacions provincials i les agru

pacions comarcals que, sense vida, es

peren ressuscitar aprofitant les indica

cions dels organismes superiors. 

Els Vreterinaris catalans tenim el deure 

sagra t de r econstruir la nostra Rama
deria, bon xic abandonada a mans es

tra nyes per pròpia culpa i per atribuir

se funcions veterinàri es els qui en lloc 

d'invadir el nostre camp ha vien de ve
nir-hi a buscar una coHaboració. P er 

mostra dir-em que el bestiar porcí per 
uns mal dirig its procediments zootèc-

I 
! 

i. 
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nies, ja no és e l bestiar sobri i resistent 

de vint anys e nrera i que les malalties 

infeccios·es, ho sap tothom, ens causen 

cada any unes pèrdues importantíssimes, 

cada dia en augment. Pot i deu fer-se 

obra positiva en aquest sentit, per evitar 

caure més avall, i prendre mesures en

caminades a una lluita seriosa i eficaç 

contra les malalties infeccioses i evita

bles, de totes i cada una de les espècies 

animals. 

La sanitat catalana a la ruralia, la 

inspecció sanitària dels centres indus

trials munafactura dors de ·Carns, t é molt 

que desitjar. Encara hi ha molts muni

cipis que no tenen escorxador ni pensen 

amb dl ; seria convenient per tal de re

meiar aquesta deficiència secular, es

tudiar la possibilitat de ·construir es

corxadors comuns a dos o més munici

pis que per la seva poca població és 

completament impossible exigir -los el 

compliment del reglament d'escorxadors 

vigent, feina aquesta, que e s podria dei

xar llesta •en e stablir o reorganitzar la 

classificació de partits veterinaris. Amb 

referència a ls escorxadors industrials, de 

la República ·ençà, no hi ha positiva

ment resolt altra cosa que la creació del 

cos de V•eterinaris Higienistes, que per 

fet paradòxic normal i propi d'Espanya 

està condemnat a la inactivitat. És hora 

ja que la Direcció General de Ramade

ria resolgui d'una manera definitiva so

bre ds Vet erina ris Higienistes; sobre la 

conveniència o no d'importar carns con

gelades i sobretot, que ens ·diguin d'una 

forma categòrica les espècies animals 

que poden dedicar-se a la fabricació 

d',embutits per ·evitar que rrnolts veterina

ris hagin d '·estendre certificats per a la 

circulació d'embutits fabricats amb carns 

d'·espèóes animals no tolerades per la 

nostra legislació. Endegar aquesta qües

tió d'acord amb la Direcció General de 

Ramaderia i !'esolent d'antuvi els dub

tes que hi pugui haver, no és feina difí

.cil ni de molt temps. T enim estudiat un 

projecte d'organització dels serveis vete

rinaris als ·escorxadors industrials i fà

briques d'embutits, que procurarem re

sumir i comentar •en un pròxim article. 

Tot quan deixem consignat no té al

tre objecte que demostrar a ls companys 

de prof·essió la pila de problemes que 

tenim a r·esoldre amb tot i la restricció 

que ha sofert l'Estatut, com a Veteri

ris catalans. Ara més que mai, ens és 

convenient mantenir la fe i la confiança 

en nosaltres mateixos; fe i confiança 

que ·ens ha d'agermanar i ens ha de 

portar a la fita del nostre ideal de Pà tria 

i prof.essió. El dia de demà no ens 

valdran •escuses; tots amb tots havem de 

fer d màxim esforç per superar l'hora 

present i tenir el camí esblanat per un 

futur pròxim. 

No fa molt, en un article sobre la 

situació de la Veterinària Catalana pu

blicat a «La Semana Veterinaria», que 

un distingit company qualificà de der

rotisme butifler, dèiem que el prestigi 

i dignitat de la Veterinària Catalana no 

podíem ni devíem esperar-los dels altres 

companys residents a les terres d'Es

panya, sinó del nostre propi esforç. Així 

podem cloure aquest; ço que ens don

guïn f.et 'els a ltres, podrà plaure a molts, 

però no •ens portarà satisfacció del deure 

complert, ni ·en serem dignes per no 

hav·er-hi aportat els nostres afanys de 

cada dia, de cada hora, de cada moment. 

Calaf, desembre 1934. 



La Veterinària Ca talnna 1 1 

ACTIVITA 1 
COMENTARIOS À 

SIMUL T ÀNEA CONTRA 

DOCTRINAL 
VACU 

PES TE 
A ClON 
pORCINÀ 

Por Salvador Riera Plc1nagum6 

Desde algunos años a esta parte vie
nen efectuandose con bastante constan
cia entre los ganaderos la «vacunación 
simultanea» de los <.:erdos contra la te
rrible peste poroina. 

I-Ian contribuído a ella las grandes 
pérdidas que ocasionaba esta enferme
dad cuando atacaba una piara, en la 
que pocos eran los animales qu.e la 
resistían; lo'3 halagadores resultados que 
en Norteamérica se obtenían con el sis
tematico · ·emp1eo del suera-virus y los 
traba jos que .sobre tan interesante tema, 
han llevada a cabo veterinarios espa
ñoles dignos de toda encomio. 

En los albores de la vacunación si
multanea fueron empleados en Cataluña 
suera y virus de procedencia húngara, 
virus que en realidad no podía ser ca
lificado como tal, ya que solamente era 
suera normal inyectado z,± horas antes 
de su r ecogida en la cavidad peritoneal 
de cerdos apestados. Posterior:mente, 
nuevas .marcas, cada vez de mayor sol
vencia científica, fueron invadiendo nues
tro mercado, introduciendo el virus tí
pica y -el suera clarificada y concentra
do, que señalan verdaderos avances en 
la técnica de su obtención. 

Poca a poca, al compas del tiempo, 
el ganadero ha ido ernpleando estos 
productos y el veterinario familiarizan
dose con su técn1ca de a plicación, hasta 
el punto de que hoy •el mercado catalan 

absorbe una cantidad grande de suero 
y virus de las mas var iadas proceden
cias. 

Casas norteamericanas como la Le
derle, Pitman-Moore y otras, rivalizan 
con las -europeas Meister-Lucius, Per
vodick y la española Ibis-Thirf en ofre
cer a l profesional, productos garantiza
dos . Si tenemos ·en cuenta que la vacu
nación simultanea a ntipestosa es hoy, 
sin ningún géneros de duda la columna 
de sostén de la ganadería porcina de 
nuestra r egión, se comprendera la ne
cesidad de hacer unos comentarios a 
los resultados obtenidos ·con su e mpleo 
durante ·estos últimos años, por otra 
parte formulados desde un punto de 
vista puramente subjerivo. 

Si con una mirada retrospectiva, abar
camos lo acontecido durante es tos úl
timos 4 ó 5 años en la practica de la 
vacunación antipestosa, francamente he
mos de confesar haberse registrada he
chos desconcertantes y de los cuales es 
preciso .se deriv·en enseñanzas para el 
porvenir, al descorrer el velo de misterio 
que los rodea. 

La suero-vacunación, por el hecho de 
la inyección del virus (sangre pestosa) 
determina una inmunidad activa, pro
ceso que a veoes y según la proce 
cedencia de los productos empleados, se 
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revela por transtornos de los individuos 

vacunados; estos tran stornos que consti
tuyen la fase negativa (estado de hiper

sens.ibilidad a los procesos infectivos) del 
proceso inmunógeno, duran normalmente 

unos 8 6 10 días y en los cuales el 
cerdo pierde ,e] apetito a partir del 5 ó 

6 día hasta el 8 o el 9. AJ mismo tiem.

po hay ligera reacci6n febril, postración 
y a veces ligera diarrea y tos. A partir 

de aquí, entramos ya en la fase positiva, 
verdadera inmunidad a dquirida que dura, 

en térm.inos generales, unos 8 6 9 m eses. 

Es durante la fas e negativa, de menor 

r esis tencia del organismo, cuando los 

gérmenes secundarios o de complicación, 
huéspedes normales del cerdo, pene tran 

en el mismo, gracias a la poca. actividad 
de sus defensas organi.ca.s. Así se intro

ducen en algun vacunada los gérmenes 

de la septicemia porcina y determ.ina n 

junto con el suipestifer, el escaso nú

mero de bajas que ocasiona una vacu
nación normal (del 2 a l 3 ,o;o de los aní

males vacunados) . 
Fero hay veces en que debido al ex

cesivo grado de virulencia del v.irus o a 

las po<:<l.S U. I. del suero, la fase ne

gativa es de mayor extens ión e inten

sidad, los fen6menos reaccionales se a

centúan, los 'enfermos ·en mayor número 
se agravan por momentos y determinan 

la m uerte de muchos vacunados con el 
cuadro clínica de la peste porcina pura. 

La necrops.ia, ·en esos casos, revela las 

típicas petequias, y el la boratorio, llega 

por •exdu$ 6n a un d.iagnóstico de pes te : 
ni en el riñ6n s.e encuentran el suipestifer 

y el ~uisépticus, ni con la inyección_ de 
sangre a otros cerdos se consig ue trans

mitir •Otra infecci6n que la pestosa. 

Toda vacunaci6n debe producir esca-

sas bajas. Si la mortalidad excede del 

3 o;o, puede afirmarse que la reacción 

vacuna! ha sido demasiado intensa y 

el r esul tado de la operac:ión no puede 

conceptuarse •Como normal. 
Deben tenerse .en cuenta las conclu

siones sentadas por Dorset, Mac Bryde 
y Niles ·en ] 908, fundamenta les desde 

luego en el problema de la sueroterapia 

antipestosa, y ·que subsisten en todo su 

valor. Debo recordar en especial manera 

y como a poyo de cuanto digò, las nú

m eros 8 y 9, que textualmente d.icen así: 

«8 .o En la vacunación simultanea no 

es n ecesario producir enfermedad en el 

cerdo vacunada con el fin de asegurar 

una inmunidad que dure al menos .3 

meses». - <19°. Si se d a una dosis su

fici ente de suero, los cerdos no sufren 

por la inyección simultanea.» 
Vacunando cerdos de igual peso, edad 

y raza, con productos de la misma pro
cedencia, se obtienen resultados desigua

les. Unas veces con cerdos celtas, a dmi

rables asimiladores de virus, he obtenido 

una exígua mortalidad, del 1 al 2 o;o ; 

otras veces, ésta ha ascendida hasta un 

18 ó 20 o;o, ófra verdaderamente enor

me. Donde los efectos de estas excesi

vas r eacciones post -vacunales, son ver

daderamente desastrosas, por su frecuen

cia y su intensidad, e s e n los cerdos de 

la comarca del Vallés, hecho que qu1ero 
remarcar, _por las consecuencias que del 

mismo se derivan. 
En las comarcas de Vich y Granollers, 

de explotaci6n cerdícola intensa, se cría 

una raza típica del país, la raza valle

sana, o btenida por ·cruzamiento de la 

indígena, el ·céltico de hocico largo y 
orejas péndulas, con machos yorkshire. 

D e esta forma se ha obten:ido un cerdo 
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pr.ecoz, bastante parecido a l mejora dor 
por .el gran predom.inio de su sangre, 
de .oreja y hocico corto, de extremidades 
pequeñas, piel fina y ,escasos pelos, muy 
apta para ·el engorde y con el que se 
obtienen e n pocos meses, pesos remu
nera dores. 

E stos cerdos en la vacunación simul
tfmea n o t oleran íntegra la dosis de 
virus que .señalan las casas productoras, 
sean la.s que fueren. Si les inyectamos 
el suera y el virus corresponcLiente a su 
peso ~con arreglo a la.s instrucciones, se 
ob üene en l a mayoría de los casos, una 
reacción ta n intensa, que las muertes 
post-vacunales se eleva n sistematica men
t:e a u n 15 ó 20 o¡o y en algunos casos 
has ta el 30 ó 40 o¡o. 

Si ,con idénticas dosis de suera y 
virus de la rrúsma procedencia, fecha y 
número de ·contr:ol, vacunamos a cerdos 
de tipa ·celta de idéntico peso, a un cuan
do los pongamo.s en peores condiciones 
de m edia, la reacción ,e.s escasa o nula 
y a penas hay que lamentar a lguna pér 
dida . 

E l hecho es tan cierto, que los profe
sionales de ·estas dos com.arcas se r e
sisten en g ra n m.aner.a a practicar la 
vacunación preventiva por miedo a sus 
consecuencias y cuando tienen que efec
tua ria, r.educen ·en gran m anera la dosis 
del virus a inyecta r . E lla determinó, no 
haoe mucho tiempo, a practicar unos 
ensayos patrocinados por la casa «Meis
ter- Lucius», los cuales evidenciaran has
ta la saciedad, la verdad de los hechos 
an teriormente -expuestos. 

La causa determinante de este estada 
de casas, es a mi parecer, bastante cla 
ra: la raz.a . 

E l cerclo de Vich bie ne una gran sensi-

bilidacl a l virus del cólera, consecuencia 
obligada de su precocidad y exotismo. 
Ha blando ·en términos generales, las ra
zas .mas sensibles a las enfermedades 
infecciosas, son las . m as fi nas y m ej0l<:'1-
das. Un cerclo de raza a utóctona resiste 
mejor las infecciones domin.antes en el 
pa ís que cualquier otro cerclo impor
tada y por lo tanta perteneciente a una 
raza ·exóüca. Influyen en ella una se
rie de factores que son los que deter
minan ·en suma, la a climatación . Igual 
ocurre con las otras ·especies e inclusa 
con .el hombre. 

Estos -cerdos sólo toleran la tercera 
parte de la dos is normal de virus. Así, 
sólo deben ser inyectados, en la suero
vacunación, 0 '3 c. c . . de los virus eu
ropeos y 0 '7 c. c. a 0 ·8 c. c. de los 
norteamericanos. Si se sobrepasan es
tas dosis, el fracaso es casi segura. 

Apa r te estos intensos brotes post- va 
cunales, de los que acabo de hablar, el 
ejercicio dia rio de la clínica, ofrece a 
la consideración del practico, ot ros ca
sos, dignos de mencionar. 

Ocurre algunas veces que piaras sue
ro- vacun.adas 4 ó 5 meses antes, con
tra igan una peste en forma aguda, que 
ocasione bastan tes ba jas, cuando t eórica
mente los a nimales que las constituyen 
debían estar inmunes contra la misma. 
E sta deinuestra que el concepto arrai
gado, hasta entre compa ñeros, de que 
«los cerdos vacuna dos n o pueden con
traer la peste», es erróneo y debe po
n erse sobre a viso para n o eliminaria 
a utomatica mente al hacer el diagnóstico 
de enfermos vacuna dos. Nos evitaremos 
con -ello una serie de sinsabores y fra
casos, al indicar como septicemia . por
c ina l o que es solamente un 'cólera típica. 

I 
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Estos casos son debidos a poca ac

tiv:idad del virus empleada, el que de

termina una inmunidad de corta dura

ción. 
La potencialidad del virus es cierta

mente variable, pues uno de tipo exó

rico por su ·excesiva a tenuación o viru

lencia en r elación con la dominante en 

la localidad, puede no convenirnos. En 

el laboratorio y por pases sucesivos por 

lechones, se exalta basta el extremo que 

es pï:èciso atenuarlo con una solución 

concentrada de fenol. ~o obstante, den

tro ·esta variabilidad, present:1.n los vi

rus de distintas procedencias un cierto 

uniformismo, hijo de que la peste en 

todas las partes del globo, evoluciona 

en plazos bastante fijos y presenta una 

sintomatología ca si idéntica. 

Por otro lado, el virus filtrante es 

sumamente sensible a la acción de los 

agentes atmosféricos; un cambio brusca 

de temperatura puede anularlo en poco 

ti.empo, a veces basta para que esto 

suceda, el exponer involunta riamente al 

sol d paquete que se envía. 

Como resumen de todo ello, puede 

afirmarse que los intensos brotes post

vacunales son casi siempre debidos, o 

a falta de U. I del suero o a mala pre

paración del virus. 

* * * 
Los técnicos españoles de la casa Pit

man-Moore, en r eciente trabajo y co

mo resultada de investigaciones al decto 

practicadas, llegan a unas conclusiones 

que no estan en consonancia con lo 

que acabo de exponer. Sientan es tos 

técnicos, tres conclus.i.ones provisionales, 

dignas de ser comentadas. Literalmente 

una enzootia de caracter genera l y de 

forma larvada en la mayo ría del ga

nado de cercla, consistente ·en una in

f,ección mixta por suipestifer, pasteure

losis y paratifus B. >> - «2.a Que al 

vacunar el a nimal con la vacunación si

multanea de suero y virus, la reacción 

(fase negativa) que produce el proceso 

de inmunidad contra la peste porcina, 

predispone a la exacerbación de los a 

gentes causales de las infecciones mix

tas (suipestifer, pesteurelas, etc .) que vi
ven saprofíticamente en el a nimal y por 

la debiüdad ICi rcunstancia l que le pro

duce la vacunación ; se vuelven V1.ru

lentos y ocasionan muertes por sep

ticemia hemorragica o infecciones mix

k1.S asociadas a la anterior.» - «3.a 

Que existe degeneración en la raza y 

por lo tanto una disminución de r esis

tencia de la que tenían años a tras .» 

Veamos cada una de ellas. 

La primera conclusión, es obvia. Hay 

que tener en c uenta, que ta nto la bac

teria ovoide, como el suipestifer y pa

ratifus, son huéspedes nm·males del pul

món e intestüno del cerclo y que sólo 

se exaltan y se vuelv.en patógenos en 

cuan to por diversas circunstancias, casi 

siempre el paso prevío de virus fil 

trante pestoso, se crea un esta do de 

m enor resistencia en el organismo que 

los aloja. 

E l cerclo, por su alimentación, por 

el medio que lo rodea, es un animal 

que ofrece magnífica campo de acción 

a todos los gérmenes del grupo coli

tífica y ·en especial manera a l s.ub-grupo 

del hog -cólera, dentro del cual e l sui

pestífer ·es el hermano mayor, y el bacilo 

de Volgasten, causante de la peste por-

dicen así: «l .a Que existe de hecho cina bacilar, ·el hermanito q ue le sigue 
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en importancia. Por ello casi todas sus 

enfermedades infecciosas son de tipo in

testinal, .o cuando m enos este órgano 

es uno de los principales a fecta dos. 

Ahora, que de eso a creer que su 

sola presencia ya determina un estado 

de morbosidad y aceptar en su conse

cuencia que todo o casi todo el ganado 

porcino catalan ·es objeto de una infec

ción mixta lat.ente, media un abismo. 

Parece desprenderse del contenido de 

la 2.a conclusión, que forzosamente la 

vacunación debe ir seguida de trans 

tornos mas o menos pasajeros, y que 

las muertes post-vacunales son siempre 

debidas a las infecciones mixtas. 

Y nada mas lejos de la r ealidad. He 

citado a nteriormente la conclusión n.o 9 

de Dorsse t, la autoridad maxirna en la 

mate-ria, para a firmar que para obtener 

una inmunidad dura dera, no es nece

sario causar ningún tra nstorno a l indi

viduo vacuna do ; afirmar lo contrario se

ría tanto como n egar U. I. a l suero 

empleada o atribuir al virus una viru

lencia que no debe terrer. 

E n cuanto a las infecciones rnixtas, 

las inv.estigaciones de estos últirnos años 

sobre el suisépticus, han modificada de 

tal manera el concepto tenido hasta a ho

ra de su modo de actuar, que a no du

dar, dentro d e poco tiempo no faltara 

qui.en le ni·egue casi poder patóg,eno. 

La frec uencia de su presentación junto 

con el virus filtrante, los trabajos de 

I-I utyra y Preisz, que sólo reconocen a 

la septicemia un escaso poder difusiva 

y la propiedad de ocasionar lesiones se

cundarias •en ·el cerdo pestoso, así como 

los mocLernos tra ba jos, que relegan a 

la bacteria cvoide a un plano secunda

ria, en contraposición con las afirmaci.o -

nes de la escuela a lemana, con Ostertag 

a su cabeza, confirrnan esta impresión. 

Las afirmaciones de von Ostertag, de 

haber provocada el cuadro típtico de la 

septicemia porcina con cultivos puros 

de bacteria ovoide, son cada vez mas. 

combatidas y pierden terrena por mo

m entos. Los trabajos de los norteame

Tiicanos y especialmente en estos últi

mos tiempos, aceptan la. septi.cemia como 

enfermedad de complicación del virus fi l

trante .e identifican como pestosos, la 

inmensa mayoria de pretendidos casos 

de pulmonía contagiosa, pem casi nie

gan la existencia de esta enfermedad 

como primaria y en estada puro. 

A mayor a bundamientci, Frosch y Broll 

afirman que •en algunos casos de septi

cemia porcina crónica, en los cuales el 

estada anatomo-patológico no permite 

r·el.acionarla con el cólera, han compro

bado, como causa, el virus filtra nte. 

W. Freí dice a propósito de la septi

cemia porcina, lo sigui en te : «Represen

ta w1a infección muy rara y su nombre 

debe pronunciarse muy pocas veces. Es

ta enfermedad como hemos dicho, no 

tiene ninguna importancia practica, por 

lo tan to . .. etc. >> 

En cua nto a l suipestifer y al paratifus 

B ., comprendidos en el grupo genérico 

de «paratifus», son junto con la bacteria 

ovoide, huéspedes norrnales, es decir, vi

ven saprofíticamente en los órganos del 

cerdo. Por lo tanto, su presencia en las 

vísceras de un necropsiado, no :revelan el 

que ellos sean los causantes de la muer

te; solamente la inyección de sangre fi l

trada a ;un anin1al susceptible a la pes

te (cer do) puede aclarar el diagnóstico 

y casi s~empre resuelve el problema a 

favor del hog-cólera. 
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Clínicamente, son m uchos los casos 
en que la lenta difusión de la epizootia, 
L:1. existencia de la tos como único sín
toma, con a usencia absoluta de t ranstor
n os in tescinales y el resulta da de las 
necropsias hace pensar con fundamento 
en u na pulrnonía contagiosa y en cam
bio el lab ora tor io no puede rev·elar la 
presencia del suisépticus y por exclusión 
llega a <un cliagnóscico de cólera que el 
desarrollo posterior de la enfermedad, 
s i·empre confiTma . 

Por eso, por error de diagnóstico, al tra 
tar rnuchas piaras enfermas con producto 
con tra d suisépticus, se ob tiene un re
crudec irniento en la marclu evolutiva de 
la infección, que cede prontament e cuan
do a l darse cuenta d el lapsus cometido, 
se recurre a l tratamiento de la peste, 
la afección causal. 

La '3.a y última conclusión, que supone 
una degeneración en los cerdos de Vich 
y GranolleTs, a mi entender, no puede 
ser sustenta da ha jo ningún concepto . 

P recisamente esta raza, muy m ejora da, 
por los factores que en ella intervienen, 
y ·especialmente por la a limentación y 
el c ruzami·ento con cerdos ingleses, cum
ple la finalidad con que fué creada. 
Son cerdos precoces, de rapido creci
m iento, desprovistos de los inconvenien
tes de 1as razas perfeccionadas como las 
Yorkshire y Middlerex, y que a sí como 
el celta n ecesita dos y tres a ños p~ua 

poder ser sacrificada con un peso de 
100 kgs., a quellos lo alcanzan e n diez u 
once m eses. El gran rendimiento en 
carne y su rapido desarrollo, hacen que 
s·ean muy a precia des en el rnercado y 
si la «ley del óptim o» de Barón es cier ta, 
es el <tipo m ejor para la producción de 
rnúsculo. 

S i a eso se lla ma raza degenera da, y 
debemos mejorarla, .retro trayendo la s co
sas a l tipo del celta, ambulante eterno 
y ayunador a la fuerza, o al extremeño, 
cargado de g ra sa y con t res o cuatro 
años a cues tas; si lo que de be ser citado 
como modelo y digno de imita ción, pues 
como tal, debe ser ca1ificada la crea
ción de •este núcleo de cerdos, lhí.me
sele raza o var ieda d de las com.arcas de 
Vich y Granollers, se señala como malo, 
es que verdadera m ente yo ya no sé 
donde estoy. 

Zootécnicamente, el tipo de cerdo me
jor es el que mas rinde, el ;que mas rapi
damente t ransfor me el capital empleada 
en su explotación, sin olvidar las condi 
ciones de medio y las a petencias del 
m erca do . Ahora bien, ¿ que ese cerdo 
es mas susceptible a las enfermeda des 
que ' el indígena? Venga en buena hora 
la Medicina, con sus laborator ios y fór
mulas y resuelva esa excesiva suscep
tibilidad, pero pr etender que para ser vir 
a l veterinario, tengan que modificarse las 
razas a su capricho, en contra las nor 
mas que la Zootecnia señala, eso, jamas. 

No terg iversemos los conceptes, ni las 
cosas. M·edicüu , e n este punto concr e
to, debe •estar supeditada a la Zootecnia ; 
es ella la que debe r esolver e l problema, 
no esta ú ltima. 

* * * 
En Norteamérica, el problema de la 

pr·evención de la peste, a ún no lo con
sideTan r esuelto satisfactoria m ente. E s 
ÓeTto que con la suero - va cunación han 
reducido la morta lid ad anual de cerdos, 
de 20 rnillones a uno y pico, pero no 
es m enos c ierto que esta última cifra 
es a ún ·exorbita,nte en atención a los 
trabajos y dinero gastada pa ra conseguir 

¡¡ 
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r educirla a un mínimun1 casi despre
ciable. 

Sosüenen los técnicos americanos que 
estas bajas son debidas a imperfeccio
nes en la elaboración del inmunosuero 
y de la sangr·e virulenta y no creen sean 
achacab1es a .causa infecciosa distinta a 
la peste. Dorsset afirmó rotundamente 
en este última Congreso Internacional 
del Waldorf-Astoria que los rotundos 
éxitos alcanzados en los E. U. duran te 
estos últimos años débense a la aplica
ción de un virus activísimo y una fuerte 
dosis de suera. 

V éas-e pues .cuan distinta es la manera 
de apreciar los h echos. Mientras los nor
teamericanos,. cuya perfección en la téc
nica de -obtención del inmunosuero es 
envidiable, creen que puede irse aún 
mas a lla Jen el refinamiento técnico, los 
españoles dicen haber obtenido un pro
ducto pra.cticamente insuperable y car
gan el muerto, como vulgarmente se 
dice, a Jas otra s infecciones, o al veteri 
nano que :aplica -el producto. 

En cuantas r·eclamaciones, por fra
casos obtenidos, se hacen a una casa 
productora, ésta, es ya t radicional, que 
se .escude, en defensa de su prestigio 
y sus .. intereses, cosa que por cierto yo 
no censuro, .en dos punt os: Error de 
diagnóstico, achacando !Siernpre las ba jas 
a la pulmonía contagiosa o bien a la 
imper.icia del vacunador. La casa pro
ductora contesta .siempre, sustentando un 
criterio peregrino : nues tro suero y virus 
sale debidamente controlada de nuestros 
laboratorios, por lo tanta es inadmisi
ble un fracaso y en caso de haberlo 
obtenido, -el veterinario es el causante 
de dlo. Otros, mas comedidos quizas, 
no hacen acusación tan concreta, pera 

la d-eían sobreentender, que para el caso 
es lo mismo. 

Es muy ·cómodo afirmar la bondad 
de un producto desde el laboratorio, 
la mansión de los elegidos, y es mas 
cómodo todavía no admitir r eclamacio
nes sobre un producto por ignorar la 
aplicación que del mismo se haya hecho. 
No parece sino que la técnica de pre
paración del inmunosuero sea a lgo sen
cillísimo, que no se saiga fuera de las 
normas de lo corriente y en cambi,o la 
aplicación del mismo sea a lgo compli
cada y necesario para ello una menta
lidad excepci.onal. 

Viene a propósito y para reforzar mi 
ai·gumentación, un r eciente artículo del 
Dr. Eichorn, en que hablando de la 
preparación di ce : «no era raro que cu.al.
quier individuo ·estableciera una fabrica 
(se r efiere a laboratorio productor de 
material anti-colérico) en algún pajar 
abandonada» y ·en otro parrafo «que 
exis'te extraordinaria variación en la ac
tividad de los varios sueros». 

Y ·es que hay que convenir que del 
campo del microscopio al r eina de la 
quimera sólo med!Í.a un paso, y que del 
laboratorio al t empla de los mercaderes, 
también media otro paso, pero bast<U1-
te mas corto. 

He emplea da en gran escala y durante 
muchos a ños, sueros y virus de proce
dencias diversas. Hoy por hoy, puede 
afirmarse que la mayor actividad co
rresponde a los productos norteameri
canos; afirmar ot ra cosa sería faltar a 
sabiendas a la verdad y negar lo que 
la practica enseña. E l control que el 
departamento de Agricultura de los .E. U. 
ejerce sobre los laboratorios destinados 
a la 'elaboración de material anti-colérico 
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es intensa y exigente, a diferencia de 
los ,euro pees, que lanzan sus productes, 
sin pecar de exagerades en sus com
probaciones . 

Obedecen todas las casas productora s 
a principies ,excesivam ente ríg ides, a l 
señalar las dosis de suero y virus a 
inocular. La fijeza en la dosis, según 
el peso, pero sin tener en cuenta la 
raza, es a lgo que pugna con el mas 
elementa l concepte de la medicina. Si 
a l practi co lo primera que se le ·enseña, 
es que no hay ·enfermedades y sí en
fermes, es decir, que los individues y 
las razas r eaccionan de distintes modos 
a l ataque del mismo agente morbíg,eno, 
también es natural que los cerdos ino
culades, r eaccionau d e modo distinto 

ante las mismas dosis de suero y virus. 
Si posci.ble fuera, lo cual ya sale de 

la órbita del profesional, para cada cer
do deberían señalarse las dosis corres
pondientes, en el memento de la va
cunación, teniendo en cuen ta su raza, 
su peso, su edad, su estado de ·carnes 
y otros factores susceptibles de hacer 
apreciar el estada de las defensas or
ganicas. Mas ya que esto es :im.posible 

en la practica, debe deja rse a l a rhitrio 
del profesional, el señalar estas dosàs, 
oscilando, ·eso sí, entre u n mínimo y 
un maximo. 

Es sumamente cómodo, com.o antes 
ya he dicho, al hacer una reclamación, 
excusarse en el veterinario, en estos ca
sos limitada al papel d e obrero manual 
que aplica, prospecto en mano, las do
sis que la casa impone. 

Como compendio d e todo lo dicho y 
para terminar, me a trevo a senta r c uatro 

conclusiones : 
l.a Los productes anti-coléricos pr-o

cedentes de Norteamérica, deben repu
ta rse como de acción mas eficaz y r e

gular, que los de elaboración europea. 
2.a Que los brotes post-vacun.a les in 

tensos, deben ser a chacados a mala ca
lidad del producte empleada, mientras 
no se pruebe lo contrario. 

3.a Que en estos brotes, los gérme
nes de c omplicación, ocupan un lugar 

muy secundaria, y 
4 .a Que para Catalunya, el problema 

antipestoso, consiste en la utilización sis 
tematica de un vn·us patente y un buen 
suero, en suficiente dosis. 
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IN VESTIGÀCIO I MO RFOLOGIÀ 
MICROBIÀ À DE L'HEM OGLOB I URIÀ 

BOVINÀ, À CÀTÀLU NYÀ 
Per Lluís Sdlvans i Bonet 

Tots els anys, .sense excepció, des de 
fa mig segle, potser més, que en diver
ses contrades de Ca talw1ya i entre elles 
la comarca del Berguedà, com si fossin 
es tigmatitzades, paguen un fort tribut 
a aquesta destralera malaltia, moderna
ment a nomenada piroplasmosi bovina. 

Paraula exòtica, paraula composta i 
expressiva d 'una infecció específica, pa
raula l'etimologia de la qual n o expres
sa pas prou clar si es deriva del mot 
pi?·un pera, o de piros foc, i que de la 
morfologia microbiana que vo·l repre
sentar, no presenta pas sempre la for ma 
de pera o piriforme que sembla que és 
la que li dóna aquell nom. 

Poques malalties com aquesta, han 
suscitat tantes discussions. T ècnics i pro
fans, i cada lli amb el seu lèxic, argu
menten segons la seva manera d 'enten
dre aquest mal. 

Entre la gent ramadera, uns creuen 
que és una calor que s'ha ficat al cap 
del bestiar i propaguen les exceUències 
d'un canvi a un clima més fred. Altres 
diuen que és una calora da per haver 
llaurat al sol i aconsellen portar les 
vaques a W1a riera o dutxes sota una 
r esclosa. Hi ha qui creu que són vaques 
que no fan prova ; diuen que són vaques 
d e ponent i que no fan prova en el 
nostre país . No falta qui ho atribueix 
a una mullena o a un cansament, etc. 

Aquesta diversitat de criteris referent 
a les causes determina!1ls que argüeixen 
els profans, fa contrast amb l'unificat 
criteri microbià que sos tenen els pro
fessionals moderns. 

Amb tot, hi ha, però, ,un fons de coin
cidència en allò que fa referència amb 
el diagnòstic de l'hemoglobinúria. Tam
bé hi ha un altre punt de convergència 
de criteri, i és que uns i altres accep
ten que la malaltia es produeix en temps 
de bonança i per elements externs . 

Més encara; hi ha una altra coinci
dència, i és que ni uns ni altres, em
pírics i tècnics, nu havien pogut com
provar .i demostrar d 'una manera in
contestable les seves asseveracions. 

Els primers es perdien en conjectures 
més o menys enginyoses i raona bles, i 
els professionals -entre els quals hi ha 
via tècnics de vàlua- fracassaven en les 
investigacions . 

Per últim hi ha encara u n altre punt 
de vista comú, i és el pronòstic, fatí
dic per cert, que mor un 90 o¡o del bes
tiar que emmalalteix d'hemoglobinúria 
bovina. 

Didgnòstic 

Es.tuili Clínic.-Gens no sorpendrà, 
doncs, si diem que a ls pocs casos que 
hom visita, s 'adona de dues coses: 
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P rimera ment, que cs tracta d'una ma
laltia que mai no és observada durant 
l 'hivern, ni en bestiar d 'estabulació cons
tant; que si a lguna vegada ha atacat 
a a lguns vacuns establats, es comprova 
tot seguit que poc temps abans havien 
fet llargues caminades per camins rama
ders, o havien concorregut a alguna fira, 
o havien tornat de muntanya, o havien 
sortit a estones al d i::t a pasturar en les 
margeres de camí ral. i 

Segonament, el que hom nota és l' estat 
avançat en el curs de la malaltia del pa
cient que li presenten per a guarir. 

Es així que hom es troba davant del 
greu qua dre dínic d' una vaca que mig 
fent tintines seguei•: rerassagada al ra
mat, i que amb t ot i caminar poc a poc, 
respira amb manifest sobre-a lè, una vaca 
que a quí s'aixeca i allà s'ajeu, que men
ja sense gan-a i que en lloc de remugar 
fa xerriscar ds queixal ', una vaca de mi
rada trista, amb ulls plorosos, amb fort es 

vi n egre i recoberta amb una escu
ma blanca. 

R ecollida curosament l'orina i diposi
tada dintre una ampolla de vidre blanc 
i transparent, hom nota la persistent uni
formitat de la seva rojor. També es nota 
com una mica de xerigot, que és l'al
búmina i alguns r esidus plàstics de la 
sang, ço que fa que perdi nitidesa la 
seva rojor. 

D eixant l 'ampolla d'orina un o dos 
dies .sense sacsejar-la s'observa un pe
tit sediment ral fons; l'orina resta tan 
uniformement roja ·com abans, .si bé una 
mica més clara i transparent, la qual 
cosa la distingeix d 'altres orines tèrbo
les, més o menys rogenques, pròpies 
d'altres malalties del bestiar boví, però 
en aquests casos la terbolesa de l'orina 
té una ·coloració roja i inestable, puix 
que deixada 24 hores ·en repòs queda 
molt de solatge en ·el fons de l 'ampolla, 
mentr·e que la part líquida retorna a l 

ulleres llagrimejades, amb el cap baix color normal de l 'orina. 
i a lent, àdhuc les ban yes, amb la boca De l'anàlisi químic fet en el Labora
encesa i a rdent com un forn, a mb el tori del partit de Berga pel seu di-
ventre caigut i voluminós en la seva 
base, amb mucoses enrojolades i gro
guenques que tenen quelcom de semblant 
amb el color de l'escorsa de taronja una 
mica. verda. Els pulmons li funcionen 
amb lleu a cceleració però sense senyals 
ni sorolls estranys a la seva integritat . El 
pols flui x i accelerat, el pols precordial 
tumultuós que fins fa moure la barba
llera en impeUir violentament la sang. 

Les funcions digestives es troben for
tament pertorbades, alternant-se la diar
r ea mal-olent a mb el restrenyiment ir
ritant. 

La temperatura rectal és de quaranta 
graus. L'orina roja, d'un roig fosc com 

rector Sr. Cardona, resulta: 
«Orina de reacció alcalina, densitat 

1018, 12'2ï8 o¡o d 'albúmina, color roig 
fosc, tèrbola, contenint h emoglobina i 
glòbuls roigs.» 

Si fem un tall a l'orella de la malalta 
surt una sang esclarissada, anèmica. Si 
hom fa una preparació microscòpica se
guidament nota una enorme disminució 
de glòbuls roigs. Si es tracta de colore
jar l' esmentada preparació pels procedi
ments tècnics més recomanats: Roma
noswy, Giemsa i altres, no es percep 
la presència dels microbis parassita ris 
que hom cerca. 

No els hi troba, senzillament, perquè 
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s ucceeix com en el diagnòstic clínic , que 

el procés patològic e s troba en una fase 

molt ·avançada de l 'enfermetat i els a 

gents d-estructors dels glòbuls han sortit 

d e llur lloc endoglobular. 

Aquests fets ens varen demostrar que 

si volíem conèixer bé a questa enfermetat, 

ens calia començar pel començament, 

això és, estudiar la malaltia des de la 

queixals. Passat aquest mareig es posen 

m és tranquils . 

:f:s a quest el quadre clínic que corres

pon a l primer dia de la ma laltia ; és, 

podríem dir-ne, la fase de rea cció de 

l 'enfer metat, la qua l pa ssa gairebé sem

pre desapercebuda . 

Si hom fa un tall a l 'orella del ma

la l t, surt la sang com si fos congestio-

seva iniciació i període no diré d 'in- nada . Si en fem una extensió i l 'obser-

fecció però sí de reacció d 'aquesta in

fecció. 

P er aquest motiu se'ns suggerí el se

g üent: En tot cas que ens avisaven i 

sabíem, procuràvem prendre la tempe

ratura de totes les va ques companyes 

de la malalta. Com que a questa malal

tia generalment es presenta en forma de 

casos a ïlla ts, fracassàrem en els nostres 

primers intents, però la nostra fe i la 

nostra perseverança ens permeteren d u

ra nt un període d 'alg uns a nys, veure no 

un cas, sinó m olts . 

:f:s per a questa circumst ància que n os

a ltres podem presentar l 'estudi com plet 

personal d 'a questa ma laltia, que a mb 

molt de gust transcrivim. 

Si quan en un estable o vacada apareix 

un cas d 'hemoglobinúria hom observa 

sistemàticam ent totes les vaques o bous 

companys del malalt, no li és difícil d e 

trobar- ne un o altre que mig tristoi se

g ueix r erassagat del ra mat, a mb el pèl 

del coll i espatlles esborronat, amb les 

conjuntives congestionades, boca a rdent, 

llengua grossa, pols fort i a ccelerat i 

temperatura r ectal de 41 a 42 ° c. Amb 

tot, ds excrements i l 'orina semblen nor 

m als ; àdhuc mengen i remuguen amb 

c urts intèrvals, -encara que hom pot no

tar que de t ant en tant, pa ren sobtada-

vem en el microscopi podem constatar 

que conté glòbuls roigs en propor ció i 

forma norma ls. 

Al di a següent, o sia a l segon dia de 

la malaltia, s 'agreugen els símptomes clí

nics i no ta rda en a parèixer l'orina lleu

gerament rogenca. 

Si fem sagnar una orella, la sang sem

bla quelcom més fosca, més espessa, 

agafallosa. Les prepa ra cions microscò

piques de la sang pr esenten un qua dre 

mico g ràfic especia l : no sembla - pas ha

ver disminuït el nombre de hematies, 

però es nota certa modificació en la 

morfologia d 'a lguns d 'ells: talment sem

bla que es tornin abonyegats. 

Al tercer dia l 'aspecte del mala lt és 

greu. E ls símptom es tenen el màxim 

d 'intensita t . E l cor ba tega a mb violèn

cia, impeDint enèrgica ment la sa ng, que 

exterioritza llur pas tumultuós per les 

caròtides bo i fent m oure les barbe

ller es com si fos un pèndol. 

El pols és més accelera t i m enys fort, 

les mucosita ts enceses presenten un fons 

a mb cer ta grogor ; l 'animal està abatut, 

dóna la sensació de tenir el t erç poste

rior molt debilita t, camina tambalejant . 

La tempera tura rectal, però, no passa 

dels 40 o c . Ha cedit una mica. 

És ·en a questa fase àlgida de la ma -

ment de m enja r i fan xerrisquejar els laltia qua n a par·eix el seu símptoma pa-
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to gnòmic, l 'hemoglobinúria. L'animal ori
na molt i l'orina és intensament roja. 

La sang que hom fa rajar de l 'orella, 
és encara agafallosa, però més escla
ris~.ada. El recompte de les hematies de
nota una .enorme disminució numèrica; 
queda reduïda a molt menys de la mei
tat de la seva xifra normal. Els glòbuls 
roigs que resten presenten formes anor
mals : n'hi ha d'extremadament abonye
gats juntament amb les hematies sen
ceres, hi ha estromes o membranes de 
g lòbuls romputs. 

Aquest quadre microgràfic, demostra 
de la manera més evident que la sang 
dels malalts és objecte d'un procés he
molític ; amb aquest procés líssic es des
compon l'exihemoglobina globular i lli
berta l'oxigen i hemoglobina i aquesta 
és expulsada per l'orina donant-li la co
loració roja característica de l 'hemo
globinúria. 

És llavors quan els ramaders comen
cen a comprendre que tenen un bou o 
una vaca amb hemoglobinúria i encar
reguen al tècnic el seu g uariment. 

Amb tot això passa un altre dia i així 
entrem al quart dia de l'enfermetat. 

És llavors quan el tècnic es troba da
vant d 'un malalt greu, en curs avançat 
de l'hemoglobinúria. Aquí ens trametem 
a les nostres disquisicions emprades al 
començament d 'aquest treball. 

Si hom fa un tall a l 'orella del ma
lalt surt una sang feble i esclarissada. 
Si en fem preparacions microscòpiques, 
notem una enorme d ism inució d 'hema
ties ; talment semblen reduïdes a una 
quinta part del seu n<Jlnbre normal. Es 
veuen pocs glòbuls roigs i deformats. 

A l'endemà, o sia al cinquè dia, l 'a
nimal està sumament íeble. el pols petit 

i accelerat, les mucoses assequibles es 
tornen anèmiques i ictèriques; la tem
peratura rectal descendeix a 38•5 o c. i 
a menys. L'orina es torna negrosa, els 
excrements diarrèics i fetilents. Les pre
paracions de sang denoten la presència 
de pocs glòbuls roigs. 

En entrar al sisè dia, sembla que 
entri en una fase estacionària que dura 
un o dos dies més; en aquesta fase de 
la malaltia, el malalt sembla trobar-se 
més descarregat, més tranquil, menja 
algun mos, jeu, descansa i fins i tot 
podria creure's que ha fet un tomb per 
anar bé ; la temperatura és normal o 
subnormal. Les mucoses cada vegada més 
anèmiques i groguenques, però torna lleu 
disnea, el pols és imperceptible i cap 
allà el setè o vuitè dies l'animal mor, 
sense sofriment i amb temperatura sub
normal, fins a 36 o c. 

Practicada l'autòpsia trobem el fetge 
congestionat, la melsa lleugerament in
fartada, la bufeta del fel replena i di
latada, els ronyons amoratats en llur in
terior, el llibre replè d 'aliments resse
cats, etc . L'aspecte general de les carns 
acusen un estat anèmic i es descompo
nen molt aviat. 

Si hom sacrifica l 'animal en el curs de 
la malaltia, per allà els tres o quatre 
dies de malalt, troba ja el fetge lleuge
rament congestionat, el llibre replè i res
sec, els ronyons quelcom morats i la 
bufeta irritada. Les carns tenen un as 
pecte gairebé normal, però es descom
ponen prompte, comencen a tornar-se 
negres a les vint-i-quatre hores del sa
crifici. 

* * * 
Fins aquí, ens hem limitat a fer una 

mica d'història i a descriure l'aspecte 
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clínic, urològic i hematològic de l'he

moglobinúria bovina, de Catalunya. 
Expressament ens hem abstingut de 

parlar fins ara de la seva etiologia o · 

naturalesa de l'enfermetat. Ho hem fet 

per a no congestionar la primera part 

del nostre treball i per a poder presen
tar d'una manera gràfica. i senzilla un 

estudi de les causes determina nts de 

l' esmentada malaltia. 

Les repetides observacions que por

tàvem fetes del procés de destrucció 

globular ens havien convençut tant que 

era obra de naturalesa microbiana que 

ja ho atribuíem a un protozoari. Em
prenem doncs la tasca d'escatir-ho. 

Microbiologid 

Valent-nos de les extensions de sang 

que ens serviren per a les observacions 

hematològiques que acabem d'esmentar 

i examinades al microscopi a 1000 i 

1200 diàmetres 1 sense colorejar, cons

tatem, que: 
La sang dels animals hemoglobinúries 

recollida durant e l període de reacció 

orgànica, o sigui en el primer dia de 

l'enfermetat, presenta dintre les hematies 

uns corpucsles esfèrics, petitíssims, trans

parents i refringents, sense nucli visible, 
podent-se contrastar gràcies a l círcol que 

ofereix llur membrana envolvent . Aquests 

elements corpusculars generalment es tro

ben de dos en dos, en forma de diplo
cocs, allotjats en el centre de les hema

ties, la morfologia de les quals no pre
senta modificiació visible. 

Examinades les extensions de sang re

collides a l segon dia de la malaltia, ob
servem que -els esmentats corpuscles s'ha

vien dessituat acostant-se a la perifèria 

endogl()bular. En a lguns casos es veia 
clarament com si els corpuscles empe

nyessin amb força centrífuga, la mem

brana del glòbul roig, a bonyegant-la. 
Les mostres de sang recollides al ter

cer dia de la malaltia, denotaven una 

disminució de glòbuls roig considerable, 

i s'observava que els corpuscles endo
globulars estaven junt i apretant la mem

brana de les hematies fins a deformar

les i a rompre-les. En a lgunes ocasions 

es veien ·encara els corpuscles junt amb 

la membrana globular que acabava d'es
botzar-se. 

Les extensions de sang recollides al 

quart dia, pocs glòbuls roigs presenta

ven, ni es distingi.en corpuscles en el 
sèrum. D"altra banda era difícil · de veu
re'ls. 

Aquestes preparacions ens foren sem
pre les més dificultoses en tots concep

tes, sigui per deficiència de tècnica -a 

les quals tampoc hi est àvem habituats-, 

sigui perquè el procés emolític conti

nuava la seva obra; però el cas és que 
mai no poguérem fer observacions pre

cises en les mostres de sang des del 

quart i cinquè dies de la malaltia. Per 
altra banda, com dèiem abans, els cor

puscles es fan visibles dintre els glòbuls 

perquè contrasten amb el marc de la 

membrana globular. 
Pel que havem vist, les manifestacions 

clíniques i urològiques, guardaven rela

ció i coincidència amb l'evolució del pro

cés destructiu de la sang, i aquest se

guia paral-lel amb el cicle evolutiu dels 

corpuscles endoglobulars que acabem 
d 'esmentar. 

No ens cabia cap dubte, doncs, que la 

destrucció globular era provocada pels 
corpuscles que trobàvem dintre d'ells i 
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que consideràvem hematozoaris i que 
l'hemoglobinúria era una conseqüència 

d 'aquell procés, i per tant, un símptoma 

patognòmic. 
Amb tot, el nostre criteri no era pas 

acceptat encara per a lguns tècnics d'a

questa capital que no volien reconèixer, 

però tampoc negaven, que allò fossin pi

roplasmes, puix que no concebien altres 

piroplasmes que els de morfologia piri
forme. 

Per tal d 'obtenir preparacions en les 

que els ·corpuscles o protozoaris presen

tessin més relleu i ensems per tro bar 

algun cas on l'agent causal es presentés 

més característic, vàrem tornar a co

mençar els n ostr·es tr:eballs no perden t 
cap avinentesa. 

Érem a l'estiu de l'any 1918 que ens 

avisaren de Castellar del Riu per a veu

re unes vaques que orinaven sang, com 

vulgarment diuen, al mateix temps ens 

avisaven de Campllonc i d'una masia 

de vora Berga. En tots <els casos pren

guérem mostres o extensions que fixàrem 
al calor. 

De cada animal fèiem vàries prepara
cions. D'aquesta manera ens era possible 

de poder sotmetre a diverses investiga

cions una mateixa mostra. 

Així unes preparacions les miràvem 
sense colorejar i les altres les tenyíem 

amb blau, violeta i amb les coloracions 

clàssiques de Romanoswy i Giemsa; pe
rò ens serviren per a major confusió, 

puix que les preparacions que a 1200 

diàmetres sense colorejar es distingien 

perfectament els corpuscles endoglobu
lars, una vegada tenyides distingíem mi
llor els glòbuls sanguinis, però els cor

puscles se'ns presenta ven foscos, defor

mats, com gruixuts i irregulars, talment 

semblaven una molècula estranya inde

finible. 

Ér·em ja estiu entrat quan ens avi
saren de Campllonc per una altra vaca 

que orina va sang; recordem que era un 
dia borrascós a pesa~ del temps en què 

érem; recordem també que férem la 

visita i les extensions de sang sota el 

simbòlic Pi de les Tres branques del 

pla de Campllonc; no oblidem tampoc 
dificultats que per fer les extensions i 

fixar les preparacions ens posaven les 

fortes rufades d'aquell dia bru; ni dins 

l 'estartalada casa-masia poguérem tre

ballar segurs. 
La vaca de referència, presentava clí

nicament un cas d'hemoglobinúria de 

simptomatologia menys greu, de curs 

més lent. Feia dos dies ja que orinava 

roig, però un roig clar. Era un quadre 

clínic sumament b enigne i lent compa

rat amb els a ltres casos que havíem es
tudiat. 

Feia dos o tres dies que orinava roig 

i la seva sang contenia encara abundosa 

quantitat de glòbuls roigs, molts dels 

quals es trobaven lliures d'elements es

tranys, això és, de · corpuscles o herna
tozoaris. 

Però els glòbuls atacats ho eren per 

dues formes diferents de corpuscles: els 

uns - dels quals n'hi havia pocs- eren 

esfèrics, tal com eren els que ja conei

xíem, i els altres tenien forma de pera 

invertida, diríem iguals o una mica més 

petits que els que havíem vist fotogra
fiats en -els t reballs de la febre de Texes. 

Eren d tipus clàssic del piroplasme bi
gèminum. 

Amb el nostre convenciment i la nos

tra satisfacció de poder demostrar d 'un..:1. 
manera incontestable les nostres asseve-
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racions tornàrem als Laboratoris: pri
mer al del partit de Berga, després al 
Laboratori municipal de Barcelona i en 
ambdós llocs i després de molt mirar 
preparacions confirmàrem el nostre diag
nòstic bacteriològic de l 'hemoglobinúria 
bovina. 

Volem consignar que aquestes pre
paracions no eren gaire pulcres ni de 
gaire durada.; per una pa rt no ten ien 
prou tècnica i per altra part les cir
cumstàncies en què havíem de treballar 
ens agreujava la nostra inexperiència en 
el treball de lab oratori . Quant a la co
loració d'aquestes preparacioons ens tro
bàrem a mb les mateixes dificultats de 
tenyir -els corpuscles i que ens eren de 
millor tincció pels procediments clàssics 
els corpuscles piriformes. 

En altres casos posteriors, poguérem fer 
a mb més tranquil'litat algunes tinccions 
de preparacions de sang i constatàrem 
que •els corpuscles esfèrics són extrema
dament sensibles als colorans i d'una 
manera exagerada al blau de metilèn, 
fins a l 'extr.em que bastava dipositar una 
gota de solució normal de blau de me
tilèn sobre la preparació i rentar-la im
mediatament a l raig de l'a ixeta a tota 

la destrucció de l 'exihemoglobina de les 
hematies apropiant-se de l 'oxigen, i es
gotat l'oxigen endoglobular rompen llur 
membrana per a continuar la seva vida 
parassitària a despeses de l 'organisme 
del qual s'han ensenyorit. 

Per altra part, ¿no hi ha altres for
mes de piroplasmes i àdhuc modalitats 
diverses d'una mateixa forma? 

És més, Ligneres i Nicole accepten en 
l'hemoglobinúria bovina l'existència d 'uns 
piroplasmes esfèrics i diminuts d'una mi
cra de diàmetre. Per què, doncs, els 
corpuscles esfèrics, refringents i trans
parents que trobem sempre dins dels 
glòbuls roigs dc la sang recollida. en 
els primers dies de l'hemoglobinúria no 
poden ésser piro plasmes? 

Si, morfològicament, hem contrastat 
dues formes distintes de piroplasmes en 
les nostr s investigacions personals, tam
bé hem constata t que l'aspecte clínic i 
curs de la malaltia eren més moderats 
amb tot i morir-se l' esmentat malalt. 
Nosaltres ·Creguérem que tant podia trac
tar-se d'una doble infecció com de la 
presència del bigèminum en dues de 
les seves modalitats morfològiques ac
ceptades per alguns investigadors. 

pressió per a romandre els corpuscles Considerant ja determinades l'etiologia 
endoglobulars no solament tenyits sinó de l'hemoglobinúria bovina vàrem diri
embotiflats . gir la nostra atenció a cercar un remei 

Aquí, se'ns farà una pregunta. Són 
piroplasmes .els corpuscles esfèrics en
doglobulars tantes vegades esmentats en 
el transcurs d 'aquest treball? No sal tres 
h em començat per considerar-los proto
zoaris i en trobar-los dintre la sang els 
hem qualificat h ematozoaris els quals en 
llur vida. parassitària i per a satisfer les 
seves necessitats respiratòries molt sen
sibles a la manca d'oxigen, provoquen 

que la guarís. 
Tot seguit vàr em veure la dificultat de 

trobar remei per aquest mal, no perquè 
el consideréssim incurable, sinó perquè 
quan els rama ders se n'adonen ja hi 
ha tal destrucció globula r que fa poc 
menys que impossible la vida.. 

Vàrem considerar, doncs, d'acord amb 
les dades preses en les nostres investi
gacions, que en veure una vaca malalta 
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el primer que havíem de fer era mirar 
la sang: si la sang era espessa roja, ín

t egra - millor .encara si hom l'observa a l 

microscopi- pot empren dre's u n t racta
ment; si la sang és anèmica, esclarissa
da, si el microscopi ens revela una exa
gerada destrucció glob ular, és inútil tot 

tractament. Sota a quest criteri de prin
cipis vàrem fer els nostres càlculs i as

satgs. 
La primera idea que se'ns suggerí fou 

valdre'ns de l'extremada sensibili tat que 

havíem observat en els corpuscles al 

blau de metilèn. 
Sota aquesta suggerència, i en els ca

sos que ereguérem de possible curació 

provàrem un tractament basat en in

jeccions venoses isotòniques amb l'u per 

cent de blau de metilèn ·en quantitat de 

200 c. c. diaris, resultant que tenien efec

tes favorables, però insuficients; entrete

nien, però no curaven els malalts. 

En altres casos vàrem provar el 

tripant- blau en injeccions intravenoses 

i subcutànies a l'u o dos per cent 

en solucions fisiològiques. Entre els 

malalts així tractats hi havia una va

cada de la muntanya de Rús. Amb 

aquest tractament obtinguérem algunes 
curacions d'aqueUs ma11.lts que tenien 

la sang més espessa i l'orina roig-c11.ra: 

més concretament, dels ma11.lts que es 

trobaven a l començament de la ma laltia, 

puix que els que portaven varis dies de 
malalts, és a dir, aquells que orinaven 

roig-fosc moriren tots. 

Des de llavors vàrem adoptar la nor
ma de medicamentar únicament els ma

lalts que pels seus símptomes clínics i 

hematològics vèiem que es trobaven a l 

començament d·e 11. ma11.ltia, emprant 
el tripant -blau en injeccions venoses de 

diferents concentracions i d'un total de 

1 a 2 grams de tripant al dia, obtenint 

resultats cada vegada més satisfactoris. 
No poguérem fer experimentacions 

d 'infecció en animals receptibles, primer 

perquè no teníem mitjans, i segon per 

què no volguérem fer servir de conills 
d'!ndia els interessos dels ramaders. 

* * * 
Direm, per acabar, quatre mots sobre 

11. manera com ·entenem que s'infecten 

els animals. 
En primer terme, ens trametem per 

un moment a les disquisicions més o 

menys enginyoses que argüïen ds pro

fans quan par11.ven de les causes de l'he

moglobinúria bovina. 

Aquelles argumentacions són per a nos

altres com una indicació empírica que 

les vaques indíg·enes no contrauen tan 

fàcilment aquesta malaltia. Serà que el 

bestiar fixat al país ha obtingut un g rau 

d'immunitat i per tant és de més resis

tència que el bestiar forà? La manca 

d'experimentacions no ens ha permès 
constatar-ho. 

Hem deixat dit que aquesta malaltia 

sols es presentava a la primavera i a 

l'estiu i en bestiar que circula per carni

rals i ramaders i en el bestiar de pas

tura . Això -ens demostra que intervenen 

elements exteriors d'influència estacional. 

Havíem omès de dir que a totes les 
vaques o bous malalts ·els hi trobàvem 

paparres, a vegades en escàs nombre. 

I si alguna vegada no havíem trobat 

cap paparra a l 'animal en vida, pogué
r em v-eure, després de mort, que en 

corrien pel damunt de la seva pell. 

Nosaltres ja havíem observat que les 
paparres s'arrapen tan fortament a la 
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pell dels animals, que no és possible a r
rencar-les sense fer-les malbé, però que 
tan bon punt l 'animal mor, es desprenen 
de la pell i corren escapades entre el 
pèl per abandonar ràpidament el cadà
ver. Tal és el seu instint de conser
vació . 

Aquests paràssits a nomenats vulgar
ment pa panes, r ènecs, garenys, )la gas
tes, .etc., pertanyen a la família dels 
ixodis, ordre dels acàrids, gru p dels. aràc
nics i a la gran divisió zoològica dels 
animals artròpodes. 

La paparra comú o òxides ricinus, 
trasmet als bòvids un protozoari hemos
porídic, que no és altre que el piroplas
ma bovis, causant de l 'hemoglobinúria . 
Hi ha · una altra espècie de paparra, 

la Boophilus annulatum, també paras
sitària dels bòvits, i transmissora del 
protozoari ·causant de la febre de Texes. 

Contra a quests paràssits, la natura
lesa ha cr eat la vespa ixodiphagus, que 
és el seu mortal enemic. Aquesta vespa 
s'aclimata bé en les r egions on hi ha 
paparres. 

La vida dels ixodis sofreix grans me
lamòrfosis. Així no ens estranyarà que 
les paparres en abandonar el cos dels 
bòvits morts cerquin r efugi a llà on si
gui, sota una pedra, en un matoll, ·etc. , 
i g ràóes a la seva naturalesa resistent i 
metamòrfosi de la seva biologia poden 
viure-hi per espai de dos anys. El temps 

no ·els priva que durant la primavera i 
l '·estiu, que és a la vegada quan circu
la e l b estia r boví, de sortir del seu 
amaga tall i amb aquella finor instintiva 
saben trobar una altra víctima on en
sorrar els seus tentàculs asserra ts i xu
par-li la sang. 

Si aquesta paparra procedia d'un ani
mal mort de pi roplasmosi contenia en 

el seu tub digestiu piroplasmes que con
taminaven l 'animal del qual n'havien fet 
la seva víctima. 

D'on es desprèn la conveniència de 
destruir les paparres del bestiar, espe
cialment dels malalts i morts d'hemo
globinúr ia bovina . 

RESUM: 

1.-El l!:ipus m orfològic dels piroplas
mes trobats generalment a la sang de 
les vaques malaltes d 'hemoglobinúria, en 
el Berguedà, és corpuscular, lleugera
ment elipsoide, i de tamany molt més 
petit que el piros bigèminum. 

2.-Llur coloració és més dificultosa 
i exigeix una tècnica distinta a aquells. 

3.-El seu r etrobament en la sang 
dels malalts és també m és difícil que 
el protozoos de tipus piriforme. 

4.-Tansols d 'una manera ·excepcional 
hom ha trobat piroplasmes bigèminum 
clàssics en les vaques del Berguedà ma
laltes d 'hemoglobinúria. 

Q uan tingueu dubtes, consulteu els companys o els organismes capacitats, que 

quasi sempre us donaran solucions racionals per reeixir dels múltiples proble

mes que la vostra actuació professional us plantegi. N o vulgueu ésser rutinaris. 



28 L a Vet e rinària Cat al a na 

ÀCTlVITA 1 DEL COL·LEGI 
ACTA DE LÀ SESSIO ORDINÀRIÀ DEL PLE DEL CONSELL DEL 
COL· LEGI OFICIÀL DE VE1ERINÀRIS DE CA 1ALUNY A, celebrddd 
el dia z:8 de desembre del ' 9 '34· després d'ésser prèviamen t convocddcl i posdt 

de mclnifest l'Ordre del Dia 

Assistents: President, J. Vidal; Vice-president, J. Gra
tacàs; Tresorer, J. Monsalvatge; Comptador, J. Rost; 
Secretari, J. Planas ; Vocals: Danès, Bruga!, Rius , Bel
tri, Vilanova, Pagès, Fàbrega; Carner , Jofre i P ujoldevall. 

A les 4.30 de la tarda en l'estatge 
social -Portaferrissa, 10, l.cr- sota la 
pr·esidència del company Josep Vidal i 
Munné i amb assistència dels companys 
margenats s'obre la sessió. És llegida pel 
Secretari l'acta de la sessió anterio·r i 
queda aprovada. Pr·en. la paraula els 
company Vidal dient que abans que tot 
es fa precís :aclarir la situació en què 
sembla desenvolupar-se el CoBegi i que 
es digui a què és degut l'ambient de 
fredor que s'obira entorn la marxa que 
s'•està iniciant. Diu que no· comprèn com 
s'han dirigit cart•es :a Madrid des de la 
Delegació de Girona. Creu que és ne
cessari .el posar per part de tots un gran 
entusiasme a l'obra a escometre, ja que 
el GoHegi és per a tots i ha de vetllar 
a l '•ensems tant pels 'interessos dels de 
les ·ciutats com pels de les comarques, 
ja siguin ci·entífics, ·culturals o mutuals . 

E l company Rost, per la Delegació de 
Girona, contesta fent referència al fet 
que de l'Associació Nacional demanaven 
opinió particular ·del perquè no es paga
ven les quotes i que .si s'esperava acord 
del CoBegi de Catalunya va dir que la 
Junta es dir igís a l'Associació Nacional 
perquè demorés fins que estigués cons
t ituït el Col'legi de Catalunya. 

E l company Vidal diu que haV'ent 
estat a Madrid per parlar amb l 'A. N . 
V. E . sobre l 'assumpt•e Orfes, li donaren 
a llegir correspondència ·de companys ca
talans ds ,quals deien que no existia el 

CoBegi de Veterinaris de Catalunya; fa 
remarcar que no ho diu per ganes de 
perjudicar ni d'al'ludir ningú, sinó per 
veure si es r ectifica . 

E l company Rius diu que la seva 
Delegació va entendre que es devia pro
posar a l'Assemblea, de tornar a l 'an
t iga organització per creure que la Vete
rinària quedaria ben r epresentada i que 
no hi havia mala intenció contra .el Col
legi de Catalunya, i que volien actuar 
amb independència, fent solament al
gun canvi d 'impressions i que no exis
tia a ltr·e recel per part d 'ells, resumint 
que no ·es podi.o1. actuar amb indepen
dència si no .es modificava •el Reglament. 

E l company Carn er ·diu que no està 
plenament satisfet del CoBegi d 'ençà que 
es var·en .abolir ds provincials; fa remar
car que no senten cap recel envers el 
President, i r eferint-se a la qüestió de 
de subdelegats i manera de contractar 
els serveis municipals diu que hi ha 
municipis que no paguen als titula rs, 
crei·ent que des de Madrid estarien més 
ben defensats, i que a-eferent a :l'aspecte 
cultural no rebran •cap benefici i en 
canvi contribuiran, donant la seva con
fm·mitat sempre i quant els ingressos 
anessin a pa;rar a la Mútua . 

E l company Pagès diu que a Girona 
va convocar una AssembLea per copsar 
l'opinió dels veterinaris; compara l'ac
tuació ràpida a utònoma amb la ·col'lec
tiva que porta retràs. Diu que ells no 
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volen ésser a nàrquics i s'a tenen a l'Es
ta tut, però, modificant-lo, i que les D e
legacions conservin la seva potencialitat 
econòmica , remarcant els a vanta tges so
bretot per la persecució de l 'intrusisme, 
i que ·es deíxin per l'entita t superior 
(Col·legi de Catalunya) totes les a ctivi
ta ts científiques. 

E l company Vidal cçmtesta a l com
pany Carner , de Lleida, i li fa a vinent 
la falla que t é l'Estatut, que no fa es
m ent de la conveniència d 'ésser des
plegades pel Col-legi les s eves activitats 
a les comarques i .que ·és incumbèn cia 
dels comar cals demanar-ho ; e n quant a 
la qüestió .dels titula rs creu que no tri
garà a r esoldre's, a ixí com també diu 
que s 'obligarà els Ajuntaments a r eposar 
els funcionaris i consignar llurs sous en 
el pressupost . R eferent a ls subdelegats, 
s 'ha fet ja un ·estudi i s'ha donat una 
solució fi Xant una ponència que tindrà 
cura d 'organitzar .els serveis ' per tal de 
donar -els-hi la ma jor •efi càcia possib le. 
Estranyat pel fet que q uan es va cele
bra r l'Assemblea no s 'exterioritzessin més 
a questes qüestions, prega que concretin 
les cinc Delegacions si el seu criteri és 
que persisteixi el Col-legi o bé si ·es vol 
tornar a l 'antiga F ede ració. P roposa que, 
a ba se de possibles modificacions que 
es puguin fer al Reglam ent, donin la 
seva conformitat a quedar constituït el 
Consell Directiu del Col-legi. 

E l company Gratacòs r eferint-se a la 
qüestió política per les derivacions pro
fessionals a què podria donar lloc, no 
hi veu cap inconvenient puix que totes 
les ;;ugg·erències poden fer- se en els di
versos estam ents sense perill de que 
subsisteixi :el" Col-legi. I sense més dis
cussió s'a corda que quedi constituït el 
Consell Directiu del ple del Col-legi Ofi
cia l de Veterinaris de Catalunya. 

2.on, 3.er i 4.rt. - R elacions a mb l 'A. 
N . V . E. ; Co l·legi d 'Orfes i Mútua Ve
t erinària .-El compa ny Vidal pa rla del 
problema d 'orf·es i de la Mútua Veteri
nària per quant hi ha molts companys 
que ·estan disconformes a pertànyer-hi ; 
diu. que el Col-legi o > D elegació de Bar
celona no hi : per tany pa rticularm ent ; en 
can"vi ·hi . pertanyen m olts inqividus. D iu 
que s'ha' gestionat s i a mb una quota 
única es pogués contribuir a fo rma r pa rt 

de l'A. N . V. E. o bé si a juntant e ls 
cabals que posseeixen les D elega cions 
seria possible fer una Mútua R egional en 
millors condicions. Llegeix la proposta 
de l 'A. N. V. E . de Madrid sobre l'ing rés 
en bloc. 

E l com pany Pagès, de Girona, diu que 
ells pert eneixen col-lectivam ent a l 'A .. N · 
V. E . i que no t é coneixem ent de tras
pàs a Catalunya de les Associacions pro
fessionals, replican t-l i el company Vidal 
que ,en el Decret de traspàs de serveis . de 
Sanitat h i van incloses d'una marJJera ex
plícita les organitzacions professionals . 
D iu que no comprèn les propostes dels 
directius de l 'A. N . V. E. quan és cosa 
d 'aprovació de tots els associa ts. 

E l company Mon~alvatge fa avinent 
que .el Reglament ·obliga a consti tuir 
una Mútua i que pot fer-se havent-hi 
cabals; del contra ri ha d'ajuntar-se a mb 
altres, quedant en estudi la propos ta a 
r esul tes del que acordi la comissió finan
cera, de la conveniència - d'a cord amb 
el Reglamen t- d 'ana r al complimen t de 
formar una :Mútua Vet erinària a mb r e.; 
lació o sense de l'A. N. V . E. i els seus 
organismes filials . 

5 .è - D ocumen tació oficial.-S'acorda 
im primir els documents per les ·certifica-;. 
cions oficials relaciona des a mb els càr
r ecs respect ius . 

·6 .è - Posició del Col-legi a mb r elació 
a l Govern de la Generalitat.-S 'acorda 
intercedir del Govern de la Genera lita t 
el m és prom pte possible l'organització 
dels serveis de Veter inària a Catalunya, 
coordinats ·eficaçment amb la resta d 'Es
panya per m itjà- de la Direcció general 
de Ramaderia, deiJCa.J.J.t per una altra 
sessió el:. altres assumptes, i encarre 
gant a una comissió composta dels cinC; 
P resident s de les D elegacions perquè fa 
cin un estudi sobre l es propostes de mo
dificacions a l R eglament i l 'assumpte de 
la mutual a il<iocant-se la sessió a les 
6.30 de ~ ta~da, el que com a Secre
tari certifico . 

Barcelona, 28 de desembre de 1934. 
c.J. Planas 

Conforme: 

El President , 

J. Vidal Munné 
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Noticiari 

Circular del Servei ·d'Higiene i Sanitat 

Pecuàries 

«En compliment del que disposa l'ar
ticle 12 del Reglament definitiu del 26 
de setembre del 1933, per a l'execució 
de la Llei d'Epizoòties, i a proposta de 
la Inspecció Provincial d 'Higiene i Sa
nitat pecuàries, és declarada oficialment 
l 'existència de verola en el terme muni
cipal de Corbins, en les circumstàncies 
expr·essades a cont inuació ; per tant, les 
Autoritats, funcionaris i altres persones 
inter-essades, han de complir i fer com
plir, el més exactament possible, les dis
posicions referents a l'esmentada e pizoò
tia, amb les responsabilitats que hi són 
assenyalades . 

Lloc on radiquen els animals ma lalts: 
Les pletes que t é en arrendament el 

. senyor Franoesc Gabàs. 
Zona declarada infecta: Les pletes in

fectades, i tota la part alta del terme 
municipal de Corbins, des de la carretera 
de Lleida a Balaguer a ponent. 

Zona declara da sospitosa: El que resta 
del terme municipal de Corbins. 

Mesures sanitàries adoptades: Desin
fecció, isolament i vacunació dels sospi
tosos. 

Mesures que cal posar en pTàctica: Les 
assenyalades en els articles 234 - 241. 

Lleida, 12 de gener del 1935.-El Co
missari de la Generalitat, Lluís Josa>>. 

Disposició oficial 

Amb data del 8 de Gener i en el 
Butlletí Oficial de la Generalitat de Ca
talunya, va ésser publicada aquesta orde: 

«Vista la comunicación del señor Co
misario Delegada de la Generalidad en 
Tarragona, referente a la conveniencia 
de suspender Jas inspecciones sanitarias 
que se venían realizando en la demarca
ción de su jurisdicción; 

P.ersistiendo las mismas razones y cir
cunstancias que determinaran la publi
cación del Decreto del Departamento de 
Sanidad y Asist·encia Social .de 15 de 
marzo del año anterior, regulando las 
dichas inspecciones sanitarias; y en uso 
de las atribuciones que me han sida 
conferidas; 

HE RESUEL TO: 

Que los Inspectores Sanitarios de Dis
trita de Medicina, Farmacia y Veteri-· 
naria de Catalunya suspendan todas las 
inspecciones para la realización de las 
cuales les faculta ·el Decreto de 18 de 
diciembr-e de 1933 y que no practiquen 
otras que las .solicitadas a instancia de 
pa rte y aquellas ,que la Superimidad les 
ordene en cada caso, con la condición 
precisa de que la Inspección ha de ser 
realizada personalmente por el titular 
r·espectivo, el cual .elevara a la Superio
ridad el conespondiente informe de ca
da una de elias . 

Barcelona, 8 de enero de 1935.
Francisco Gimenez Arenas.» 

Un decret que interessa 

T·enint en compte la vigència que ac
tualment té a Catalunya el decret que, 
Teferent a la prevenció de la ràbia, va 
publicar-s·e l'any passat, creiem necessà-
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ria !la seva inserció per tal que a rribi a 
coneixement de tots els nostres com
panys . 

«El Decret del 23 de juny de 1933, 
remarcava la desagradable situació de 
Catalunya respecte la ràbia. Novament 
cal insistir sobr,e el mateix malgrat els 

èxits obtinguts a mb les m esures a dop
ta des per la nostra lluita antiràbica. Però 

tot i que els g uanys .són manifestos, no 
s 'ha arribat ,encara a l 'extinció del ver
gonyós flagell que ens preocupa. Per 
això cal que tores les Autorita ts muni
cipals de Catalunya •es disposin a col·la
borar -eficaçment als esforços del Go
vern de la Genera litat, d qual ·està de
cidit a acabar a mb una malaltia que no
m és ,escau a ls pobles endarrerits civil
ment. 

Amb aquest propòsit d'a rribar a la 
seva total ex~inció, i davant dels nous 
casos de ràbia denunciats d 'arreu de la 
nostra verra, ens és imprescindible em
prar mesupes enèrgiques, i per temps in
definit, fins a poder considerar comple
tament n et el nostre t erritori d'aquesta 
esfereïdora malaltia. 

Per tant, a proposta del Conseller de 
Sanitat i Assistència Social i d'acord 
amb el Consell Executiu, 

DECRETO: 

Que es posin ,en VIgor les següents 

ordinacions: 
Primera.-Des de la data de la pu

bhcaciió d 'aquest D ecret tot Catalunya 
serà ·considerada zona infectada de rà
b ia, als efectes de la Llei d'Epizoòties, 
i fins qua tre mesos després d'haver apa
regut el darrer cas . El precepte r elatiu 
.a la vacunació obligatòria únicament es 
fa rà ,efectiu en els Municipis on s'hagi 

manifestat un cas de ràbia. 

Segona.-Tots els gossos .existents a 
Catalunya haura n d'ésser r egistrats al 
Municipi on r esideixin llurs propietaris. 
Aquest r·egistre es farà a mb fitxes que 
proporcionaran els Serveis de Rama de
ria i V eterinària, Secció de Sanitat Ve
terinària, els quals .subministraran tam
bé les xapes corresponents, numerades 
d 'acord a mb les fit xes ; aquestes xapes 
facilita ran en tot moment la identifica 
ció del gos que s'escaig ui. 

T·ercera .-Els Ajuntaments es posa
ran d'acord a mb els Veterinaris munici
pals respectius per a l'ordenació i pros
secució de les tasques corresponents a l 
servei anti ràbic i fixaran les quantitats 
que hauran d'abonar els · propietaris dels 
gossos en concepte de drets de R egistre, 
certificació i lliura m ent de la xapa, com 
també el subministre de la vacuna i 
la seva aplicació quan els propietaris 
ho sol-licitin . 

Quarta.-Els Municipis, o en llur nom 
els Veterinaris municipals, en sol-licitar 
de la Secció de Sanitat Veterinària les 
fitxes i xapes que necessitin, acompa
nyaran la comanda amb 1 pesseta per 
cada gos que vulg uin registrar, entenent
se que a mb a questa quantitat el Servei 
de Sanita t Veterinària proporcionarà la 
vacuna an t irràbica que els calgui. 

Cinquena.- El registre de cada gos 
es farà per fitxes triplicades, de les 
quals una restarà arxivada a l 'Ajunta
ment, una altra serà tramesa a l Servei 
Sanitari de la Generalitat i la tercera 
es lliurarà a l propietari del gos, junta
ment amb la xapa corresponent, que 
haurà de fixar- se al collar del ca per a 
la seva identificació . 

Sisena.-E ls Veterinaris municipals són 
obligats de comunicar als Serveis de 
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~anitat Veterinària de la Generalitat la 
relació dels gossos que vacumn o reva
cunin, els accidents que observin i la 
causa de la · mort dels gossos vacunats si 
s'esdevé aquesta conti.ngència. 

Setena.-En període de caça ·els Mu
nicipis podran lliura r uns permisos es
peéials gratuïts, d 'acord amb .el que dis
posin les Ordinacions establertes en el 
Decr·et de 24 d'agost del .1933. 

Vuitena . ...:_ Fer tal · d 'unificar el Servei 

de Lluita Antiràbica a tot Catalunya, 
els Municipis que ting\.lin ja establert 

el r·egistre de gossos, hauran de refer-lo 
dintre un període de t res mesos cenyint
se al que disposa l'ordina.ció cinquena 
d'aquest Decret, per la qual cosa els 
çaldrà soHicitar al Servei de Sanitat de 
Li Generalitat de Ca talunya les fitxes i 
:¡¡:apes conesponents. 

Novena.-Mentre duri el període in
definit de zona: infecta que estatueix 
l'ordenació primera del present Decret, 
els gossos n o podran circular per les 
vies públiques sense morrió. Els Muni
cipis tindran cura que ·els que ho facin 
siguin recollits i sacrificats e l mateix dia, 
emprant !els mitjans que tinguin a mà. 

Desena.-El servei ambulant de Üuita 
a ntiràbica de la Generalitat col-laborarà 
amb els Ajuntaments a la recollida i 
sacrifici dels gossos que vagin sense 
morrió. Seran exceptua ts d'aquesta me
sura extperna, per part del servei am
bulant, aquells gossos que es . demostri 
que estan registrats, però per ·a ésser 
retornats a llurs propietaris aquests hau-

ran de satisfer una penyora de 25 pes~ 

set·es · i haver : interessat el rescat din-· 
tre rel mateix dia de la captura. 

Onzena.-Fer a la màxima publicitat 

del present Decret, els Municipis en fi
xaran una còpia al tauler d'edictes i 
advertiments, i encara periòdicament re
cordaran els seus · preceptes a tots els _ 

veïns pels mitjans que estimin més a
dí,ents, per tal d'assegurar que arribin · 

a coneixement del públi:c. 
Do tzena.-El Servei ambulant de llui

ta a ntiràbica de la Generalitat comuni
carà a l Departament de Sanitat la nota 
dels .Municipis .on obs·ervi manifesta ne

gligència en d compliment d'aquestes 
ordinacions. En presència d 'aquest cas 
les Autoritats competents exigiran les 
r'esponsabilitats que estimin pertinents en 

relació a la seva gravetat. 
Tr•etzena.-Els Municipis que ja tin

guin ·establert un servei permanent de 
lluita a ntiràbica podran seguir actuant 
d'acord a mb les normes vigents fins 
ara, si no són inferiors en rigo·risme a 
les E;Stablertes en aquestes ordinacions. 

La condició que s'estableix en el pre
sent rapartat serà objecte de comprova
ció per part de la Direcció dels Serveis 
Sanitaris de la Generalitat de Catalunya. 

No obstant, per tal de facilitar k1. rà

pida identificació de tots els gossos, els 
Municipis hauran d'haver adoptat la fit
xa i la xapa de la Generalitat en un 
termini d'un any, a · partir de la data 
de la publicació del present Decret . 

Barcelona, 26-3-34.-Ll. Companys.» 

AQUEST NÚ MERO HA PASSAT PER LA PRÈVIA CENSURA 

CilS<lllOVas de Rubí , impressor 


