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Veterina'iis EDITORIAL

J a estem al segon nu moro
d'Annals VETERINARIS, tol
i tiLi'- encara no han passat
tres mesos des de l'aparició

del primer. I es així perquè, per
una banda, pretenem que Annals
VETERINARIS aparegui tot
coincidint amb els trimestres
naturals, i per una altra perquè el
número anterior era mes CILIO res
de presentació, com ara un
numero zero, que van voler fer

coincidir amb la
celebració a
Barcelona del
congrés mundial
de la WSAVA, ja
que ens va
semblar una
oportunitat única
per a
presentar-nos.

casSi féssim

mentaris
comentaris
dels amics

podríem
considerar que

la nostra
revista ha

estat un èxit.
Com és

natural, però,
no ens

acontentarem
només amb

aquestes
opinions. És
agradable,
l'afalac, i
estimula.
També és

necessària,
però, la crítica

constructiva
que ajuda a
orientar el

rumb

Malgrat la
participació i
algunes
improvisacions
vam poder sortir
i creiem que
VETERINARIS
va complir la
seva missió.

Si féssim cas
dels comentaris
dels amics
podríem
considerar que la
nostra revista ha
estat un èxit.
Com es n t a r e m
però, no ens
acontentarem
només amb
aquestes
opinions. És
agradable,
l'afalac, i

estimula. També és necessària, pero,
la crítica constructiva que ajuda a
orientar el rumb.

No ens cientsde l ' i ne
demanar col·laboració, encara que
som conscients de l'inèrcia c|Lie cal
vèncer. Sera difícil; es. pero, el
nostre repte superar aquesta manca
de participació. La mateixa

manca de participació que hem
pogut constatar un cop més en el
recent I ( 'ongrés de la Veterinària
( atalana, durant el qual la
comissió organitzadora, els
nombrosos ponents, els estudiants,
¡nclús les autoritats i la premsa
han demostrat gran interés. Ha
estat precissament entre la
«veterinària catalana» on menys
interès ha suscitat.

Nosaltres, per la nostra banda,
buscarem col·laboracions, les
opinions de qLii ens sembli que té
alguna cosa a dir. No obstant això
foren molt interessants les
col·laboracions espontànies.
Aquestes col·laboracions són
indispensables si volem que
VETERINARIS tingui marxa.

Una altra col·laboració que és
fonamental per a Péxil d'Annals
VETERINARIS es la de les cases
comercials que amb la seva
participació a la publicitat
financien la revista. Si hem de ser
sincers l'acollida en aquest sector
ha estat excelent i ho volem agrair
a aquells que ja hi col·laboren.
Sabem que cada cop s'espera més
dels sponsors i que aquests van
estirant elàsticament els seus
presupostos i lambe sabem que
això té un límit. Confiem, però.
sincerament, en que el creixent
interès d'Annals VETERINARIS
acabarà per convencer a aquells
que encara no hi son. I )
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más avanzado sistema
De una vez por todas, Bayer acaba con el problema de las
pulgas. Definitivamente.
Cuando en un hogar hay perros o gatos, nunca se puede
estar tranquilo. Aunque no se vean, las pulgas están por
todas partes y son una
amenaza permanente.
No olvide que en otoño
e invierno el peligro de
infestación permanece.

Ahora, Bayer le ofrece el
sistema más completo y
eficaz contra las pulgas.

Algo absolutamente
revolucionario. Incluye
dos productos: Para
el animal: Tiguvon en
gotas. Para el entorno:
SPRAY ANTIPULGAS
HOGAR. Tiguvon en
gotas se aplica sobre la
piel del animal y es
absorbido y transportado
por la sangre a todas las
zonas del cuerpo.

ANTIPULGAS
Asi se crea una protección invisible que actúa
fulminantemente cuando las pulgas chupan la sangre.
Además, el sistema Bayer no olvida que cuando un
animal tiene pulgas, infesta también su entorno

II Antipulgas
para perros
Tiguvon

Antipulgas
para gatos
Tiguvon

B

inmediato.

Si no se actúa sobre esta
zona, no se acaba
con el problema de las
pulgas. Por esta razón
existe el SPRAY
ANTIPULGAS HOGAR.

Así es el sistema Bayer
que, de una vez por
todas, acaba con el
problema de las pulgas.

Consulte a su veterinario o farmacéutico. Bayer
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TEMA DE PORTADA

Per segon an\ consecutiu va fer aparició a Espanya
la pesta equina africana. II panorama es va
complicar amb la declaració de dos rasos de
rinoneumonitis al Club de Polo de Barcelona. IVr
tal de conèixer quina és la situació a casa nostra
\nnals VETERINARIS ha parlat amb el cap de
Sanitat Animal de la Generalitat. Enric Roca. i
amb Ismael Rcnna, veterinari del ( lub de Polo.

ENTREVISTA

Francesc Florit es el presiden) del Consell del
Col·legis Veterinaris de Catalunya. Annals
VETERINARIS ha mantingut amb ell una llarga
entrevista en la qual es passa revista a la situació
de la professió a Catalunya, la seva organització
corporativa, cl programa d'actuacions de la junta
del Consell i d'altres aspectes d'interés pels
veterinaris i la veterinària catalanes.

REPORTATGE

I I passa! mes de novembre es va celebrar el
Primei ( ongrés de la Veterinària Catalana. les
principals autoritats polítiques de casa nostra, així
com els representants dels veterinaris i un bon
nombre d'estudiants i veterinaris van participar
activamente al llarg d'una setmana en el debat de
les 30 ponències que van anahi/ar el passat, cl
present i el futur de la professió veterinaria a
( aialunya.
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Veterinaris TEMA DE PORTADA

La pesta equina no
arriba a Catalunya

Per segon any consecutiu ha fet aparició a Espanya la «pesta
equina africana» (PEA). Al final de l'estiu alguns cavalls van
ser afectats i van morir a la comunitat autònoma andalusa.
El fet va aixecar nombroses crítiques per la manca de
control sanitari que la presència d'aquesta malaltia suposa a
un país civilitzat i una gran inquietud, especialment a
Catalunya, davant la proximitat dels Jocs Olímpics de 1992 i
les complicacions que això podria comportar perquè les
proves hípiques es celebresin a casa nostra. El panorama es
va complicar posteriorment amb la declaració de dos casos
de rinoneumonitis al Club de Polo de Barcelona, tot coincidint
amb la celebració del Concurs Nacional de Salt, clase A, que
va tenir lloc el diumenge 13 de novembre.



M algrat que la rinoncumonitis
no s en absolut cap relació
amb la PEA l'opinió pública.
sensibilitzada per la situació,

es va alarmar i les crítiques a les autoritats
sanitàries van créixer. Annals VETERINA-
RIS s'ha posat en contacte amb Enric
Roca, cap de Sanitat Animal de la Generali-
tat, i amb Ismael Renna, veterinari del Club
de Polo de Barcelona, per tal d'aclarir les
informacions.

La pesta equina africana (PEA) es difícil
que arribi a Catalunya perquè l'agent vector
i dilussor. el Colicoides immicola, no exis-
teix a partir del paral·lel 40. es a dir. de
Madrid cap al nort. segons estudis de cientí-
fics britànics -asegura Enric Roca-. Mal-
grat això -afegeix- nosaltres tenim una fita
que son els Jocs Olímpics de 1992 i la
preocupació i l'obligació de l'Administració
es demostrar que a casa nostra no hi ha
PEA.

• Quines han estat les actuacions de
l'Administració catalana?

E.R. Les actuacions fonamentals en
aquest sentit han esiai saber els cavalls que
tenim i posar mides sanitàries estrictes, com
l'obligatorietat de la targeta sanitaria, que es
l'equivalent al Libro de Identidad Equina
de la Federació Espanyola.

Una altre de les mides es la total prohibi-
ció de la vacunació perqué dona anticosos.
La profilaxis ha de ser sanitària, mai mèdi-
ca. Aixó, juntament amb un estricte control
i la realització continuada d'un cens de la
població de cavalls a Catalunya evitaran
que pugui donar-se aquí la PEA.

La PEA és una malaltia moll aparatosa,
pero que només es transmet a traves d'a-
gents vectors. Per això la difussió i trans-
missió de la PEA a Catalunya es difícil.

• L.R . Jocreèenl' especialistaen en ca-
valls a Catalunya?

E.R. Jo crec en l'especialista en sanitat
animal, més que no pas en un especialista
en un tema concret. Si nosaltres hem pogut
erradicar la pesia porcina que és moll mes
fàcilment contagiosa, no se per qué no
podem impedir que la PEA entri a Catalu-
nya. Aquí ni ha un problema de conceptes
d'allo que es un país. Hucha que és on
s'ha registrat l'últim brot de PEA esta a
mil kilometres de Catalunya. Igual que Bar-
celona de Pans. Vol dir que si aquest focus
de pesta s'hagués produït a Barcelona hau-
rian de prendre mides a París'.' Aixó el que
indica es que hem de cuidar aquest límit,
controlar cl comerç i l'intercanvi de cavalls
amb acinesia /ona.

El que haurien de tenir en compte certes
organitzacions internacionals opina el di-
rector general . com ara l'Oficina Interna-

cional de Epizootics (OIE), per exemple,
abans de crear alarmismo es ei concepte de les
regions europees, en lloc del concepte de
país. \ i \ i ha succeït amb la pesia porcina.
Nosaltres, per exemple, ja podem exportar
carn de porc. mentre que a Andalucía i
Extremadura no poden fer-ho. De la matei-
\a manera pol succeir amb la pesta dels ca-
valls.

L'Administració es conscient del proble-
ma, pero no pas alarmista. El servei de
Sanitat Animal està convençut que la PEA
es pot controlar i la prova es que a Espanya
s'ha produil i a Catalunya no. Ara la ques-
lió bàsica es vigilar la comunicació amb la
resta d'Espanya. En definitiva, si la pesta
porcina s'ha regionahi/at. jo tinc l'esperan-
ça que passi el mateix amb la PEA.

In quant a la rínoneumonitis -conclou
Enric Roca-, és senzillament una grip. una
malaltia que no te cap importància, i se li
ha donat massa. La rinoneumonitis esta
extesa per toia Europa. Hi ha mes risc en
casos d'egües prenyades i cavalls vells. El
problema, però. s'acaba amb la vacuna.
El que va passar és que aqucsis cavalls del
Polo no estaven vacunats. S'cls hi va vacu-
nar i s'ha acabat el problema.
El doctor Renna no dubta en calificar de
«terrorisme informatiu» l'exagerada impor-
tància que. al seu parer, se li va donar als
casos de rinoneumonitis detectats al Polo
en un moment tan decisiu per a Catalunya i
rebutja radicalment qualsevol acusació de
manca de control a les autoritats sanitàries
catalanes que en aquesta ocasió, afirma,
«han reaccionat ¡nmediatament de forma
correcta i adequada, aïllant els ca balls afec-
tats, impedint el moviment d'animals du-
rant els dies següents i fent un seguiment
estricte de l'evolució de la malaltia en els
set caballs afectats, dels quals només dos
han patit un procés mes greu, ara ja total-
ment superat.»

L'opinió del doctor Renna es avalada per
una trajectòria professional fora de tot dub-
te. Nascut fa 48 anys a Montevideo (Uru-
guai), Ismael Renna va cursar estudis de
veterinària al seu país i va fer l'especia-
lització en equins a l'Argentina, especialitza-
ció que ha desenvolupat, a més a més de
l'Uruguai i l'Argentina, a Brasil i des d'el
any 1976 a Espanya, en concret a Barcelona
«on vaig a r m a r per sis mesos» i on encara
continua vivint i treballant com un català
mes «perquè jo em sento català de tol cor».
Aquell mateix any va començar a treballar
al Club de Polo. on no ha deixat de fer-ho
des de llavors. Membre tic l'Associació Bri-
tànica d'Especialistes en Equins, des de
l'any 1980 viatja anualment a estudiar a
Anglaterra, Irlanda i la RFA per tal d'am-
pliar i renovar els seus coneixements especí-
fics.

El doctor Ismael
Renna té cura dels
cavalls malalts del
Club de Polo
barceloní.
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Ismael Renna creu
que Catalunya
reuneix les millors
condicions per sor
un gran centre
especialitzat en
cria de cavalls.

Encara que el doctor Renna coneix i
s'estima la llengua catalana la nostra con-
versa es \;i desenvolupar en castellà, per tal
de facilitar la comprensió en tenies tan
delicats, i en aquesta llengua la transcribim.

• Doctor, ¿cómo cree que se podría
erradicar la peste equina africana?

IR, En primer lugar, los colegios profe-
sionales, fundamentalmente los de Andalu-
cía tienen que tomar conciencia de que los
equinos también existen. Se ha hecho una
labor formidable para erradicar la peste
africana en cerdos, conejos y vacas y en
cambio se han abandonado totalmente los
equinos, siendo como es España productora
de una raza tan importante como es el pura
sangre. Los reincidentes brotes de PEA se
han dado porque no hay controles. La pro-
fesión veterinaria española, repito, ha aban-
donado la especialización equina. Éste es un
mal endémico.

• ¿Hay alguna ra/.ón para que los casos
de PEA se hayan registrado en Andalucía?

l.R. Sí. claro, primero la proximidad
con África. Y segundo porque los controles
sanitarios animales en Andalucía están bajo
mínimos. Y. como ya he dicho, también
por el total olvido de la especialización
equina en España. Nuestra profesión ha
descuidado claramente los equinos, de esta
manera, no hay directivos especializados en
equinos en los organismos profesionales. Y
si no hay directivos, no se fomenta el estu-
dio ni la especialización. Así que nos move-
mos continuamente en un círculo vicioso
difícil de romper.

;F.n Catalunya la situación es la mis-
ma .

l.R, Sí. y es una pena. Porque Catalunya
podría ser un magnifico centro de cría de
caballo, especialmente en las comarcas de
montaña, la Cerdanya, la Garrotxa... Si aquí
hubiera un hipódromo -y yo creo que lo
acabara habiendo, pese a las actuales resis-
tencias políticas, porque es muy positivo
para Catalunya y eso antes o después lo van
a entender- Catalunya podría convertirse
en unos pocos años en un centro importan-
te de cría de caballos y el hipódromo, en
uno de los principales de Europa. Barcelona
está y se siente mucho más cerca de París
que de Cádiz. Eso significa que nuestro
nivel sanitario es mucho más semejante al
europeo que al africano, y que no hay que
temer que la PEA se extienda a nuestro
país. Y la prueba la tenemos en el compor-
tamiento de las autoridades sanitarias en el
caso de la rinoneumonitis.

• ¿Cómo ha actuado la Generalitat en
este caso en concreto?

l.R. Sanitat ha llevado de forma impe-
cable el seguimiento de la enfermedad. Y
eso es algo que el resto de España y el resto
de Europa debe saber. Se tía actuado al
mejor nivel europeo. Como se ha actuado
ahora se tiene que actuar siempre. A pesar
de que en la cúpula de mando no hay
especialistas en equinos, y ésa es una caren-
cia lamentable, tengo que decir que los
señores Enric Roca y Gou, responsables de
la sanidad animal para Catalunya y Barcelo-
na, respectivamente, han actuado de mane-
ra impecable.

• ¿Puede explicar sintéticamente cómo
se desarrolló el proceso de la rinoneumonitis
en el Club de Polo de Barcelona?

l.R. Coincidiendo con la celebración del
Concurso Nacional de Saltos de clase A el
domingo día 13 de noviembre se delecto
una parálisis parcial en una yegua. En prin-
cipio no diagnosticamos rinoneumonitis.
pero estaba claro que era un proceso ncu-
mológico. A los dos días se cayó otro caba-
llo, un tordo, y ése sí que presentaba una
sospecha clara de rinoneumonitis. Inmedia-
tamente lo comuniqué al doctor Romà Luc-
ra, veterinario oficial del Polo. Él llamó a
Gou, que se personó en las instalaciones a
las 12 e inmediatamente ordeno cerrar el
club a efectos de entradas y salidas de los
animales. El lunes ya estaban en marcha
todas las medidas sanitarias pertinentes.
Guardas de la Generalitat impedían las sali-
das y entradas de caballos y cuatro o cinco
veterinarios titulares de la Generalitat se
dedicaron a controlar el estado sanitario de
toilos los caballos que había en el club, cuyo
número en esos momentos era exactamente
de 315. Todos los animales fueron inmedia-
tamente aislados y permanecieron durante
dos días separados en sus boxes. Se les
realizaron análisis de sangre y las pruebas se
enviaron al laboratorio de Algetc. en Ma-
drid. El martes 15 de noviembre aparecie-
ron cuatro caballos mas con fiebre en la
misma zona. En ningún momento fueron
mas de siete los caballos afectados y en
ningún momento, y eso ha de quedar muy
claro, se sospecho en absoluto que pudiera
ser PEA. los síntomas no dejaban lugar a
dudas.

• ¿Se sabe cuál fue la vía de contagio?
l.R, No. No se pudo determinar la vía

de entrada de la rinoneumonitis, pero en
previsión fueron inmovilizados \ aislados
todos los caballos que en esc momento
había en las instalaciones, también los que
habían participado en el concurso, por su-
puesto. Es posible que en España se este
padeciendo una crisis subclinica de rinoneu-



monilis, pero que correctamente tratada es
fácilmente controlable. El tratamiento es de
antiinflamatorios >. si hay fiebre, con anti-
bióticos. La recuperación se prolonga de
una a tres semanas.

• ¿Que secuelas puede tener la rinoneu-
monitis?

l.R. Puede causar una parálisis temporal
del tercio posterior, totalmente superable
con el tratamiento adecuado.

• ¿Hay riesgo de PEA en Catalunya?
IR Aquí es muj diñcil que se produz-

ca, v mas en esta época del ano. Actualmen-
te en Catalunya se está llevando a cabo un
control exhaustivo de la población equina y
aplicando un control muv severo de todos
los caballos que entran. Creo que este brote
de rinoneumonitis ha hecho que oficialmen-
te se tome conciencia de la situación equina
y espero que. gracias a esta circunstancia
sean escuchadas las inquietudes técnicas del
director general Enric Roca. La profesión
veterinaria, v no solo las autoridades, tiene
que entonar el mea culpa en este aspecto.
Porque no es por falla de capacidad técnica,
ahí estan los casos de erradicación de las
pestes en otras especies, como cerdos, cone-
jos, vacas. Eso demuestra que es problema
político, de planificación. Yo espero que
esta actuación concreta, impecable, repito,
no sea un hecho aislado, sino que a partir
de ahora, tanto la Generalitat como cl Con-
sell v los Colegios de Catalunya lomen
conciencia de que. parafraseando la canción
de Serial, los caballos también existen.

• ¿Hay pocos veterinarios especializa-
dos en caballos en Catalunya?

l l< Sí. hay pocos, no creo que supere-
mos la docena. Y eso que Catalunya, insis-
tí), reúne las mejores condiciones para ser
un gran centro especializado en cria de
caballos; geográficamente la situación es en-
vidiable. Y desde todas las instancias ya se
debería estar promocionando el hipódromo,
y podemos llegar a tener el mejor de Europa
si nos lo proponemos, necesitamos profesio-
nales , e n unterreno Si q u e , s evitar
que los europeos nos invadan, cuando pró-
ximamente se imponga la libre circulación
de profesionales, en un terreno que, seria-
mente, podemos desarrollar nosotros per-
fectamente. Solo tenemos que proponérnos-
lo. La profesión veterinaria y sus órganos
representativos deben tenerlo presente.

• ¿Qué beneficios reportaría?
l.R. De todo tipo, para la profesión y

ra el país. Primero, se dispondrían la
t l l d l b

para el país.
instalaciones precisas para la cria del caba-
llo, el pura sangre, en Catalunya; segundo,
ello obligaría a que se crease la especialidad

correspondiente en la facultad de Veterina-
ria de la UAB. El siguiente paso seria desa-
rrollar la especialización en clínica equina
deportiva. Por todo ello, está claro que la
profesión saldría beneficiada -se abriría una
nueva salida profesional a los nuevos vete-
rinarios- y, con ella, al país. Económica-
mente, de eso no cabe duda, y socialmente.
porque si se sabe hacer Catalunya podría
ganar un gran prestigio. Pero primero, sobre
todo, hay que preocuparse de empezar a
formar buenos especialistas. No es casuali-
dad que en España casi todos los veterina-
rios que se dedican a caballos sean extranje-
ros.

(En este aspecto cabe recordar las declara-
ciones que Silvia Blasco, de la Cuadra Ro-
sales hacia hace unos meses a la revista
Veterinaria en Madrid: «Es mas difícil en-
contrar un buen veterinario que un buen
entrenador». En aquella ocasión (la pasada
primavera) la citada revista publico un re-
portaje sobre la posible invaslón de veterin
narios hispanoamericanos en clínica de ca-
ballos, a la vez que daba la voz de alarma
sobre la posible invasión de veterinarios
europeos especializados en caballos que po-
día registrar España cuando la Europa sin
fronteras sea una realidad). Teniendo en
cuenta todos estos factores, el doctor Ren-
na, insiste:

l.R Catalunya debería proponerse la
formación de veterinarios especializados en
equinos de manera totalmente independien-
te v sena. Hay que romper ese circulo
v icioso del que hablaba al principio. Hemos
de hacer una veterinaria equina totalmente
catalana al mejor nivel europeo.
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Francesc Florit
Representant

dels veterinaris catalans



F rancesc Florit es un home jove,
modern i tranquil. Va néixer l'a 38
anys a Barcelona, esta casal i es
parc de dos fills de 7 i 8 anys. Va

estudiar veterinària a la universitat de
Saragossa, com lants altres catalans de la
seva generació i d'altres anteriors.
(Llavors encara no existia la facultat de
Barcelona, aquesta que acaba de ser
inaugurada l'a unes setmanes durant el
Congres de la Veterinària Catalana). Un
cop acabada la carrera. Florit va fer un
curs a l'Escola de Veterinaria de
Toulousc. Hls dos anys següents va
prestar els seus serveis a l'empresa
pinada. De llavors ençà s'ha dedicat a la
clínica de petits animals, «que era la
meva vocació i el meu objectiu», diu. Té
un consultori al bell mig de l'Eixample
barceloní que comparteix amb un altre
veterinari de la seva mateixa promoció

Francesc Florit és. doncs, un perfecte
representant dels veterinaris catalans.
Perquè d'uns anys ença la veterinària en
general, i la catalana especialment, ha
iniciat un procés de rejuveniment i
"d'urbanització". És a dir. cada cop son
més els joves que estudien veterinària i
cada cop son mes els joves veterinaris
que en acabant la carrera es queden a les
ciutats i es dediquen a la clínica de petits
animals. Com en Francesc Florit. Per això
Co l ' l c g i s d e els Veterinaris deCataluny
Pescollisin president del Consell de
(Ollegis de Veterinaris de Catalunya.

Del Consell, de l'escasa participació
dels veterinaris a la se\a vida corporativa,
així com de molts altres tenies importants
per a la professió i molt sovint oblidats
pels propis veterinaris va tractar aquesta
entrevista, amb la qual hom intenta donar
a conèixer la persona que hi ha darrera
del càrrec i, sobretot, la tasca que porta
aparellada aquest càrrec.

• En primer lloc potser és necessari
explicar què és exactament el Consell de
Col·legis Veterinaris de Catalunya

F.F. El Consell és un organisme que
reuneix els representatiu de t o t s e
veterinaris de Catalunya. El Consell
l'organisme representatiu de tots els
veterinaris de Catalunya. El Consell es va
crear perquè així ho disposa la Llei de
Col·legis Professionals que ordena que a
tots els col·lectius professionals organitzats
per províncies es constitueixi un orga
superior que aplegui i representi tots els
professionals a nivell de la comunitat

autònoma amb la finalitat de que hi hagi
un únic interlocutor dels col·legis davant
de l'Administració.

Abans que es promulgues aquesta llei
a Catalunya ja s'havia creat la federació
tic col·legis, que fel i fet cumplía el
mateix paper que desprès ha encarregat al
('onsell la llei. Així que, un cop aprovada,
la federació va canviar ¡nmediatament de
nom. L'any S7 es van fer les eleccions
per a escollir els membres de la Junta del
Col·legi de Barcelona, que van atorgar la
represenlativ itat a l'única candidatura que
es va presentar. En aquell mateix acte
vam ser escollits els veterinaris que
haurien de ser representants de Barcelona
al Consell. Miquel Molisl i jo, a mes a
mes ú\-n I ranéese Monné, que ho es com
a president del Col·legi de la Província de
Barcelona, .lo vaig ser designat president
del Consell al setembre de 1987. en el
transcurs d'una reunió dels nous membres
del Consell. Vull deixar clar, però. que
sóc president de forma provisional, en
tant que són elaborats i aprovats els nous
estatuts. Ara ja estan aprovats, encara,
però, no han estat publicats al Diari
Oficial de la Generalitat (DOG).

• Abans que vostè, quins van ser els
altres presidents?

F.F. ja c o m a president de l
Federació va ser Magí Brufau. El va
succeir, ja com a president del Consell.
Agustí Carol.

• Ens podria explicar cóm funciona el
Consell?

F.F. El Consell és composat per I 2
membres: els presidents dels quatre
col·legis provincials, que són membres per
rao del càrrec, i dos membres mes per
cada col·legi que són escollits per
l'assemblea de cadascú dels col·legis.
D'entre aquests 12 membres s'anomena
president, vicepresidenl. secretari i tresorer
del Consell.

Les funcions del Consell estan
especificades als estatuts, que s'adapten a
la llei de Col·legis Professionals de la
Generalitat i bàsicament consisteixen en
representar la professió davant la
Generalitat tic Catalunya, l'Administració
de l'Estat i cl Consejo General de
Colegios Veterinarios de España. I na
altre de les funcions bàsiques del Consell
es la de coordinar els col·legis que ho
integren sense perjudici de la competència
propia de cada col·legi.
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Fins ara hem parlat de les funcions
del Consell, però si la pregunta es referia
a com és el seu funcionament li diré que,
com a qualsevol junta de col·legi, es
discuteixin i s'aproven o es rebutjen els
icmcs previstos a l'ordre del dia. Les
reunions plenàries, tot i que els estatuts
preveuen que es facin dos cops a l'any,
regularment es fan un cop al mes, si mes
no. Això ens pot donar una idea de
l'activitat i la quantitat de temes que es
discuteixin.

• Potser dotar al Consell d'uns nous
estatuts és una de les tasques més
importants de les que s'han desenvolupat
sota el seu mandat?

F.F, No hi ha dubte que sí. Des de
que es va constituir la nova junta de
govern la principal idea. àdhuc obsessió,
que hem tingut ha estat la de que el
Consell fos veritablement representatiu
dels quatre col·legis. Hem volgut eliminar
suspicàcies, aclarir els malentessos i
començar a fer feina de debò. Per això
una de les coses que primer hem volgut
fer ha estat redactar uns estatuts nous que
van ser aprovats per unanimitat de tots
els membres del consell. S'ha pretès,
sobretot, que l'etapa de la meva
presidència es definís el propòsit de ser
eficaços, d'anar per feina. Hem intentat
evitar perdre el temps i l'humor discutint
aspectes obvis, com, posem per cas, la
proporcionalitat de vots i de quotes entre
els quatre col·legis. El que sempre he
tingut molt clar es que si el Consell havia
d'existir tenia de ser fonamentalment útil
i representatiu de l'opinió dels col·legis;
que havia d'intentar per sobre de tot
aplegar opinions i esforços i no
disgregar-los. En definitiva, la meva
obsessió al fer-me càrrec d'aquesta
presidència era, com ja he dit, llimar al
màxim les posibles asprors que puguesin
existir. I crec que ho estem aconsseguint.
En un any no s'ha arribat mai a tenir de
\otar res: tot s'ha consensuat. La primera
mostra evident és que els estatuts es van
aprovar a la primera, en contra de la por
existent.

• Vostè també temia trobar oposició?
F.F. És clar que jo sentia aquesta por

igual que tots els col·legiats, potser per
experiències anteriors. Precissament, però,
degut a aquestes experiències anteriors jo
estava totalment decidit a evitar cometre
els mateixos errors.

• És per això que va presentar la
seva candidatura?

F.F. Jo no vaig presentar la meva
candidatura. Jo només era un representant
del Col·legi de Barcelona al Consell i. mes
en concret, la meva idea era que el càrrec
de president havia de recaure en una
persona de dilatada trajectòria i
experiencia i per això em semblava més
lògic que recaigués sobre algún president
del Col·legi. Fin un determinat moment,
pero, va ser proposat el meu nom. davant
la meva sorpresa, (om que semblava que
hi havia consens, jo no vaig declinar la
proposta, malgrat que amb una gran
preocupació per la responsabilitat que
adquiria. Jo sempre he estat molt crític
aqu e s t s representants i n o vaig
tenir l'oportunitat de convertir-me en un
d'aquests representants no vaig considerar
just negar-me a prendre la responsabilitat.
A mes a mes perquè ja era hora que els
veterinaris clínics de petits animals
reivindiquesim la nostra especialització.
La nostra es una especialitat tècnicament
molt qualificada i que en molls casos esta
donant la imatge que té gran part de la
societat del que representa la nostra
professió. Perquè aquest és un altre dels
meus propòsits: millorar la imatge social
del veterinari, adequar-la a la realitat. La
imatge que la societat te de la veterinària
volem que deixi de ser exclusivament la
del clínic rural dedicat a gran bestiar i
que pensi que som una professió
tècnicament cada vegada mes
especialitzada i diversa.

• A qué creu que és degut aquest
creixement de l'interés pels petits animals?

l.l. El descens de la tasa de natalitat
degut, per una banda i entre altres coses
a la natural incorporació de la dona al
treball remunerat i per altra al encariment
del cost de la vida; la soletat que aquesta
manca de fills pol causar; cl tipus de vida
de Ics grans ciutats, que aumenta les
dificultats d'establir i mantenir altres
menes de relació i crea un nou model de
persona, més solitària, mes independent...
Són moltes les raons a les que els
sociòlegs atribueixen l'increment de
l'interès pels animals de companyia a les
grans ciutats. Siguin quines siguin el fet
és j o cada cop hi hagin més veterinaris,
animals, la qual cosa requereix que cada
cop hi hagin més veterinaris, i sobretot
millors veterinaris dedicats a petits
animals. Això es un fet innegable. I la

I I !



meva presència al front del Consell es el
reconeixement explícit d'aquest fet.

• Precisament per aquí li venen les
crítiques. Crec que hi ha més d'un
col·legiat que pensa que desde que vostè
presideix el Consell se li està donant
molta importància a la clínica de petits
animals?

F.F. Ja comença a ser hora de que se
li doni importància a un sector al que
s'iií dedica potser cl 50% de la professió.
Però això no vol dir que es descuidin
altres sectors. El que passa és que les
coses que s'han fet en el terreny dels
petits animals han tingut més resonancia,
precisament perquè es el sector més
nombrós.

• Vostè mateix ha dit que sempre ha
estat molt crític amb els seus
representants. Ara que és vostè al

«poder», per dir-ho així, què és el que
pretén fer?

F.F. Principalment intentar prestigiar
al màxim la professió i les seves
institucions, intentar demostrar amb fets
als propis companys la necessitat de tenir
unes institucions que tinguin força per
representar-nos correctament. Controlar i
evitar els comportaments poc ètics,
vetllant per la deontologia professional
que en els moments que corren i els que
venen pot ser fonamental pel nostre
prestigi i, sobretot, intentar crear un clima
d'unitat, participació i esperit col·lectiu.

• Creu que els càrrecs col·legials no
tenen el prestigi que es mereixen?

F.F. Jo crec que haurien de
millorar-ho. Els propis companys veuen
aquests càrrecs d'una forma distant com
si tingués poc a veure amb ells. Potser si
la professió veu que les institucions
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treballen senament amb les finalitats que
acabo d'anomenar els càrrecs tindrian mes
prestigi. Tot just ara comencem a ser
alguna cosa més que un grup d'amics
amb els mateixos interessos professionals.
En pocs anys hem passat de 200
col·legiats a tota Catalunya a més de
1.500. Per lot això, tant per l'augment de
col·legiats com per la necessitat de
millorar la nostra imatge social creiem
que es necessari tenir un orga d'expressió
propi com és Annals VETERINARIS.
Perquè a traves de la nostra revista els
veterinaris podem fer sentir la nostra veu
i defensar els nostres interessos, perquè
ara que ja no som només un grup
d'amics necessitem sentir-nos i
conèixer-nos; saber com desenvolupem ta
nostra professió als diferents llocs.
empreses i especialitats; necessitem,
també, saber què pensem uns dels altres,
qué pensen els altres veterinaris de fora
de Catalunya i de fora d'Espanya i què
pensem nosaltres d'ells. Hem de dotar-nos
de tots els mitjans possibles per fer sentir
la nostra veu i el nostre pes a la societat.

• Com són les relacions entre el
Consell i els col·legis?

FF. En aquest moment jo diria que
immillorables. Les relacions entre els
col·legis catalans sempre han estat bones,
encara que en cert moment es va
qüestionar la necessitat o el protagonisme
del Consell, i jo mateix, en aquell
moment, com un membre més de la
Junta del Col·legi de Barcelona vaig ser
molt crític. No em semblava que cl
Consell aplegués la professió, que al meu
parer era la seva missió principal si tenim
en compte dos factors. Per una banda el
reduit nombre de veterinaris en
comparació amb la major part de
professions, i per altra, la diversificació de
la nostra professió, amb escasa relació
entre els diferents sectors. En aquest sentit
em sembla que allò més intel·ligent es
aglutinar i nopas disgregar encara més els
interessos. Per una altre banda, si tenim
en compte que el nombre de col·legiats a
Barcelona -uns 900- respecte de la resta
de Catalunya -aproximadament uns 600-
va provocar, en ser constituit el Consell.
certes reticències, principalment en alio
referent al finançament i la representació.
Això va ser. en definitiva, el motiu de
que es tinguesin d'aprovar uns estatuts
incomplets i que no s'adaptaven
estrictament a la Llei de Col·legis
Professionals.

Actualment, pero, toles aquestes
reticències sembla que han desaparegut,
degut, en bona mida, a que han hagut
canvis a les juntes dels col·legis i
lògicament al Consell. S'ha aprofitat
aquesta situació per a propiciar un clima
que jo calificaría de positivitat, es vol
donar al Consell el protagonisme que ha
de tenir sense perjudicar el propi de cada
col·legi. Jo crec que tols ens hem adonat
de la necessitat d'aglutinar els esforços.
Una mostra d'aquesta positivitat, com ja
he dit abans, va ser l'aprovació dels nous
estatuts.

• Són igualment bones les relacions
amb el Consejo General?

F.F. Aquí es produeix una paradoxa,
ja que mentre que els nostres estatuts i la
Llei de Col·legis Professionals de la
Generalitat preveuen la relació entre el
Consell i el Consejo General, aquest no
preveu als seus estatuts l'existència dels
Consells autonòmics. Per això, oficialment
les relacions no existeixen. El Consejo
General manté la seva relació a través
dels col·legis provincials i d'un
representant autonòmic que ha de ser un
dels presidents de col·legi.

S'ha de dir també que als darrers
temps les relacions de la professió
catalana amb el Consejo General no són
tan bones com haurien de ser-ho.
M'explicaré: tornant al tema de la llei de
Col·legis Professionals, els col·legis
catalans es van veure obligats a reformar
els seus estatuts i adaptar-los a dita llei.
Un cop publicats al DOG els de
Barcelona, primer, i els de Tarragona
després, van ser impugnats pel Consejo
sense avís previ. Tot i que és clar que el
contenciós enfronta cl Consejo General
amb la Generalitat de Catalunya, el cert
és que aquesta situació ha creat un clima
força tens.

Nosaltres som conscientes -per tot
allò que hem dit abans que el més
intel·ligent és aplegar esforços i no
disgregar-los- de que hem de fer tots els
esforços perquè les relacions siguin lo més
bones possibles. Amb aquest fi està
prevista pel mes de gener una reunió amb
la Permanente del Consejo a la qual es
pretén posar sobre la taula tots els
problemes pendents per tal d'acostar i
clarificar posicions.

• Com és que van ser només dos
col·legis els qui van recorrer la
reestructuració?

i :



F.F. La veritat és que no ho sé,
perquè en aquell moment jo no formava
part del Consell. El que sí puc dir es que
si el tema s'hagués plantejat en l'actual
situació del Consell, probablement hagués
estat el Consell qui hagués interposat el
recurs en representació dels quatre
col·legis. No vull pensar que el fel de la
coincidència de càrrecs col·legials amb
segons quines relacions laborals haguesin
pogut afectar una decisió d'aquesta
trascendencia. En tal cas no em semblaria
correcte.

• Finalment, com són l a r e l a c i ó amb la
Generalitat

F.F. Lògicament la relació amb la
Generalitat la tenim principalment a
través del departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca (DARP) i el
departament de Sanitat. Les relacions son
bones, malgrat que en algunes ocasions
nosaltres considerem que no se ens ha
escoltat ni se'ns ha tingut prou en
compte. Em refereixo particularment a la
reestructuració dels partits veterinaris que
va provocar un recurs dels col·legis de
Barcelona i Lleida.

Per altra banda, creiem que pel que
fa a altres temes com ara la llei de
protecció als animals podríem haver

col·laborat i. possiblement, podriem haver
aportat quelcom positiu. Un dels primers
treballs que va fer la nova junta del
Consell va ser un estudi sobre
l'organització de la campanya antirrábica
;i casa nostra que afecta la major part de
veterinaris, i ho vam fer motivats per una
proposta del DARP que ens convidava a
fer propostes per a possibles col·laboracions.

D'aquest estudi va sortir un projecte
d'organització de campanya antirrábica
que. al nostre parer, eliminava els
inconvenients actuals alhora que facilitava
un control, un seguiment, i al mateix
temps la possibilitat de realitzar uns cens
real de la població canina. Doncs be.
aquest projecte -que va ser avalat pels
quatre col·legis, per l'Academia de
Ciències Veterinàries de Catalunya, per
W 1 PA i pel Sindicat de Veterinaris de
l'Administració a Catalunya, es a dir, per
totes les organitzacions de la professió, va
ser desestimat pràcticament sense discussió.

Concretant, crec que estem obligats a
mantenir molt bones relacions amb
l'Administració i volem demostrar la
nostra predisposició, la qual cosa no
implica que en determinats moments
poguem mantenir posicions enfrontades
per defensar els interessos de la professió
que es cl nostre primer objectiu.
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El futur de la professió

Rafael Mendiela i Filrr
I clerinan espei tali\ta

en Petits Animals

D avant la plétora que sembla que s'ens
acosta sento una moderada preocupa-

ció, per si el resultat no es prou optimista
com espero. M'explicaré. La professió vete-
rinària gaudeix i gaudirà de nies prestigi del
que tingué en anys passats, sigui perquè la
societat coneix millor les seves funcions a
tots els nivells (administració sanitària, ad-
ministració ramadera, veterinària militar,
agroindüstria, clínica d'animals de renda i
clínica d'animals de companyia), o sigui
perquè el major grau d'especialització en
qualsevol dels camps ens ha aportat noto-
rietat. Això anirà a més, malgrat o mercès a
la plétora.

Es cert que tots els sectors professionals
esian saturats, Uns i tot el dels petits ani-
mals, que va suposar una porta oberta per
les darreres promocions. És cert que hi ha
excés d'aspirants a professionals, amb un
futur aparentment emboirat. Es cert que de
la CEE vindran no pocs veterinaris cercant
climes mes meridionals i la falsa terra pro-
mesa de les /ones turístiques, en un país
que segons diuen esta de moda. La compe-
tencia, per tant, seia mes aferrissada, pero
cal no oblidar que la societat catalana ha
estat, es i sera cada vegada més exigent, i
farà que sobrevisquin només els millors, i
això... es bo. Els qui ens representin guaudi-
ran del prestigi i l'estatus que sempre ens ha
semblat anyorar, malgrat haver-lo tingut en
mes o menys grau. sempre hi ha haguí moll
bons i honorables veterinaris.

Per afrontar la plétora, hem de tenir molt
present una'màxima: «Valora't i se'l valora-
rà». No per cobrar menys, ésser mes simpà-
tic, ni comportar-se de manera servilista
tindrem mes èxit, sino per l'esforç diari en
superar-nos, per la nostra prolessionalital i
en definitiva pel valor que nosaltres matei-
xos donem a la nostra feina. La geni avui
exigeix sobretot: look i qualitat.

Josep I lupia
i eierinan

de hi Intimin,i Farmacèutica
(investigació)

D urani el I Congrés de la Veterinària
Catalana, que ha comptat amb una

important participació estudiantil, es va ex-
presar que des dels coneixements de les
ciències bàsiques fins l'estudi econòmic per
millorar les explotacions agropecuàries s'ex-
tén l'ampli espai on es pol moure el veteri-
ndai

Una llicenciatura com la nostra, en la
qual la formació, bàsicament es centra en
disciplines referents a la salut i l'alimenta-
ció, que pretén el benestar de l'home i el seu
entorn és una professió de futur, consubs-
tancial a la societat.

A Catalunya hi hauran mes veterinaris
que lloes de treball. Qui no tingui suficient
paciència o vocació tindrà que optar per
altres sortides.

Hom espera que la reestructuració veteri-
nària defineixi amb més clárela! les tasques
a realitzar, mentalitzant al veterinari en el
sentit d'aportació social, col·laborant amb
les diferents emitáis, la qual eosa beneficia-
ria molt a la nostra professió.
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a Catalunya

Di. Lluis I 'iñas Borrell
('atedrdiieo de Patología

General v Médica

L a plétora es una realidad innegable a
muy corto plazo. Algunos dicen que es

bueno para una profesión; pero lógicamente
no para quienes tienen que sufrirla. Su
posible bondad se justifica por el estimulo
que presupone para encontrar nuevas sali-
das profesionales.

Nuestra actividad profesional es una de
las más diversificadas de la estructura uni-
versitaria, pero admite ya pocas novedades.
y las que existen deben estar impregnadas
de mucha imaginación.

No olvidemos que estamos inmersos en
una sociedad pragmática y las funciones las
demanda a los profesionales que mejor y
mas rentablemente las llevan a cabo.

De las tres grandes salidas profesionales
(clínica-patológica, la producción animal y
la higiene e inspección y tecnología de los
alimentos), existen unas que nunca se nos
Laactivida d clínica-patológica , la entodos
ción.

1 a actividad clínica-patológica, en todos
sus aspectos, solo permite aumentar la de-
manda a base de especializaciones muy con-
cretas, tanto en los animales de renta como
los «.le compañía.

( abe recordar que la auténtica especiali-
zación debe realizarse en el periodo univer-
sitario. Una ve/ el licenciado ha adquirido
los conocimientos básicos, es cuando está
en condiciones de escoger su verdadera vo-
cación de acuerdo con sus habilidades y
ser3ndiscutidas,

He dicho que aquellas facetas nunca nos
seran discutidas, y me reafirmo en ello.
Pero aprovecho esta oportunidad que se me
brinda para llamar la atención sobre un
hecho que estoy constatando cada ve/ con
mas frecuencia, l.a actividad analítica, bio-
patología, con iteración, la realizan profe-
sionales no veterinarios, con el agravante de
que los resultados que emiten van comple-
mentados con los diagnósticos de presun-
ción, incluso con distintas alternativas. Esto
no lo debe realizar el profesional veterina-
ri o-analítico, sino que la función interpreta-

tiva corresponde exclusivamente al clínico.
que es quien conoce la historia clínica de
los enfermos. Recordemos que el diagnósti-
co se hace con el laboratorio y no en el
laboratorio. Cuidemos entre todos esta for-
ma de intrusismo. No olvidemos que la
ignorancia es la virtud más atrevida.

En cuanto a las dos restantes facetas, es
donde el reto es más crudo. Hay que poten-
ciar y encauzar nuestra formación y especia-
1 i/ación en la vertiente productiva y en la
tecnología e higiene alimentaria. Este ulti-
mo es el campo más interprofesional que
tenemos. Muchos puestos de trabajo han
sido ocupados, con todo derecho, por otras
profesiones que sufrieron la plétora y la
falta de salidas profesionales antes que no-
sotros. Hubo, hasta cierto punto, culpa pro-
pia. La poca oferta de veterinarios hace
unos veinte años, y el hecho de que algunos
puestos en las industrias venían impuestos
y reglados por normas generales (¡era nues-
tro!), pudo, de alguna manera, hacer decaer
algo del interés y la motivación por la
especiali/ación y la actualización de conoci-
mientos.

( on motivo del 1 Congrés de la Veterinà-
ria Catalana tuve la oportunidad de escu-
char a nuestro entrañable amigo y compa-
ñero Dr. Camacho -ejemplo para las nue-
vas promociones- de como se especializo \
lucho para alcanzar el prestigio que ostenta.
Me llamó tremendamente la atención lo
que dijo, que creo que es la clave para
recuperar el terreno perdido: empaparnos
de las nuevas técnicas («tecnologías») apli-
cadas.

Es el momento, ante la inminente rees-
tructuración de los planes de estudio, de
que aquellas asignaturas básicas interdisci-
plinarias: química, física, matemáticas, bio-
logía y otras, se estructuren para formar a
los futuros veterinarios, y capacitarlos, en
pie de igualdad, o mejor, como a otros
profesionales en los fundamentos, bases,
manejo y aplicación del moderno a paralaje
\ su vinculación a la actividad industria!,
alimentaria y sanitaria, en el mas amplio
sentido de su concepción.
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PRIMER CONGRÈS DE LA VETERINÀRIA CAl

Borregon,
Gañoions, Cañellas,
Xavier Trías,
Ramón Pascual,
Jordi Pujol, Miró i
Ardèvol, Carol,
i Francesc Florit,
d'esquerra a dreta,
a la taula
presidencial del
congrés.

rof essors, estudiant~
i professionals
es planteien el futur
i analitzen el present

El passat novembre fou la cita amb el Primer Congrés de
la Veterinària Catalana, organitzat pel Consell de Col·legis
Veterinaris de Catalunya i la facultat de Veterinària de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Durant una
setmana, del 21 al 27, es van exposar 30 ponències en
forma de taula rodona amb tres especialistes de diferents
aspectes d'un mateix tema. I

• Els actes es desenvoluparen en dos períodes diferents. Els primers quatre dics a les
respectives seus dels col·legis veterinaris de Tarragona, Girona, Lleida i Barcelona, i els tres
últims dies a la facultat de Veterinària de la UAB, tot coincidint amb la inauguració oficial
d'aquesta i del mateix congrés el divendres 25.
• La inauguració comptà amb la presència del president de la Generalitat, Jordi Pujol, i dels
consellers d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Josep Miró, d'Ensenyament, Josep Laporte, i de
Sanitat i Seguretat Social, Xavier Tries, que foren rebuts pel rector de la Autònoma, Ramon
Pasqual, i el degà de la facultat de veterinària, Eduard Goñalons.
• Després d'una curta entrevista amb cl rector, Jordi Pujol va procedir a la inauguració de la
facultat, l'única que comptarà amb un hospital per animals, i al descobriment d'una placa
commemorativa.
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TALANA

E l presiden! de la Generalitat
expressà la seva satisfacció per la
creació del nou edifici, on estudia
un dels seus fills, i va fer una

breu història dels diferents intents de les
autoritats catalanes, des d'abans de la
Mancomunitat, per crear una escola de
veterinària. Pujol va provocar el somriure
ilels assistents quan digué, dirigint-se en
un to jocos al rector, Ramon Pasqual, que
com ja s'havia aprovat el pla quatríenal
«el que no es faci a partir d'ara ja no
seia culpa de la Generalitat».

Minuts mes tard es va inaugurar el
congres a la Sala d'Actes. La presidència
d'honor corresponia a Jordi Pujol, que
compartia la taula d'honor amb el
conseller d'Agricultura, Ramaderia i
l'esca. Josep Miro, el redor de la
Universitat de Bellalerra. Ramon Pasqual,
Agustí Carol, ex conseller i un dels
organitzadors del congrés, Francesc Florit,
president del Consell de Col·legis
Veterinaris de Catalunya, el degà de la
facultat de veterinaria. Eduard Gañalons,
cl president del Consejo General, Antonio
Borregón i un representant dels
estudiants. Tots van dirigir unes paraules
als assistents, agraint la participació dels
estudiants i dels ponents i remarcant la
necessitat d'unir la professionalital amb la
lasca universitària.

Al finalitzar l'acte, quan els assistents ja
començaven a marxar, un dels estudiants
va llegir una carta adrecada al president
Pujol, el qual va contestar als estudiants
expressant el seu recolzament i «confiança
absoluta» a les autoritats acadèmiques.

I.'ambient que va reinar durant tot el
congres l'ou molt participatiu, sobretot per
part del alumnat. «El congres pretenia»

diu l'ex conseller d'Agricultura, Agustí
Carol «conectar amb els futurs
veterinaris i aquests han estat, han opinat
i s'han informat. Podriem parlar d'un èxit
rotund». La gran afluència dels estudiants
i veterinaris joves es. segons Antonio
Borregón, president del Consejo General,
«una demostración de que hay una
inquietud enorme por parte de la
juventud. Y además» continua «ponen
el dedo en la llaga, denuncian lo
denunciable y dan la cara para participar
en el trabajo y en la mejora».

A llarg dels sel dies es van posar
damunt la taula els problemes mes
importants que le la veterinaria actual.
I'na tic les máximes preocupacions es la
falta de treball per als futurs veterinaris
com a conseqüència de la massificacio de
les facultats espanyoles. «LI problema en
si» comenta Antonio Borregón «no es
la masificación solamente, sino ademas la
libre circulación de veterinarios que

pueden venir de I uropa con mejor
preparación técnica que la obtenida en las
facultades españolas. Si ha\ una buena
preparación» continuà «hay hov
campos enormes por investigar en la
veterinaria tic nuestro país».

Malgrat la massillcacio. per al president
del col·legi de Valencia. Juan Contreras,
«la creación de facultades es una
necesidad, porque en aquellas autonomías
donde no hav facultad de veterinaria, la
profesión tiene muv poca
representatividad. \ s i , cuando se habla tic
alimentación o de producción no se
acuerdan de los veterinarios, puesto que
no existe un factor científico como en
una facultad».

La facultat de veterinaria de la UAB es
va crear l'any 1982, encara que fins el
curs passat (N7-NM) no han tingut edifici
propi. Els intents de crear estudis de
veterinària a Catalunya es remunten al
segle passal. a l'any 1S74. quan comença
el primer ensenyament oficial agrari amb
la incorporació de la zootecnia. I a
primera granja experimental creada al
1851 fou el nucli inicial de l'Escola
d'Agricultura de la Mancomunitat. Prat de
la Riba va impulsar els estudis de la
escola i va voler donar caire oficial al seu

El president Pujol
arriba a la facultat
de veterinària.
uanContreras,
d'esquerra a dreta,
Juan Contreras,
pre'>ldent Veteri
Col·legi de
Veterinaris de
Valencia; Antoni
Borregón,
president del
Consejo General;
José Bonacaio,
president del
Col·legi de
Barcelona,
Francesc Monné,
del de Barcelona,
i Jaume Balagué,
del Sindicat de
Veterinaris.

ensenyament, aquesta petició, pero, li fou
denegada a l 'any 1411. Cinc anys mes
tard va proposar la creació d 'una escola
de veterinària amb iotes les especialitats,
pero lambe aquesta sol-licitud fou desatesa.

Des de llavors, malgrat el
desenvolupament que ha experimenta! la
ramaderia de Catalunya, i fins fanv 82
no s'ha aconseguit una facultat de
veterinaria a la nostra comunitat.

\ra. les autoritats acadèmiques de la
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Els estudiants van
asistir maslvament
al congrés. El
president, el qual
té un fill que
estudia veterinaria,
va xerrar amb ells.

Universitat Autònoma i els professionals
es planlcjen la situació de la veterinària i
la ramaderia de cara a l'entrada a la CEE.
«Catalunya» diu el doctor Enric
Castellana «té un incovenienl i es que
esta molt indefinida. Les /ones ramaderes
del Pirineu i pre-Pirineu leñen una
producció de vacú de la que la CEE està
excedentada. Ha de llançar-se a l'oví»
-segueix el doctor Castellana- «perquè la
Comunitat Econòmica es deficitaria
d'oví». Per a Enric Castellana, el futur de
la veterinaria a Catalunya «es presenta
molt bé perquè és una regió amb una
capacitat d'iniciativa molt forta i una
industrialització que pot actuar amb la
ramaderia de tot l'Estat».

Un altre dels problemes mes importants
que es troba actualment el veterinari és la
pesta equina i la pesta porcina africana,
encara que la forma d'crradicar-la no és
total responsabilitat del col·lectiu de la
professió, sinó «de quien le toque marcar
la política de sanidad animal», declara
Antonio Borregón, «llámese ministro de
agricultura, director general o
subsecretario». Segons el president del
Consejo General, «España debe cubrir sus
fronteras teniendo en cuenta la gran
responsabilidad de ser el filtro de A l ina
con el resto de Europa. No hemos de
haber tenido la consideración para
establecer los controles necesarios cuando.

a pesar de los razonamientos que pueda
dar la Administración, lo cierto es que
tenemos aquí la peste porcina africana
desde los anos 60 y que ya nos ha
visitado por tercera vez la peste equina».
Antonio Borregón va expressar les
protestes dels veterinaris perqué «por una
falta de visión en España, nos estan
entrando epizootias exóticas que estan
erradicadas en el resto del mundo».

El primer Congres de la Veterinaria
( atalana fou clausurat el diumenge 27 pel
conseller d'ensenyament. Josep Iaporle, i
el redor de la UAB, Ramon Pasqual, els
quals van destacar les conclusions per
incrementar positivament les relacions
entre la universitat, les empreses.
l'Administració i els col·legis de veterinaris.
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Senyor anunciant:

Annals VETERINARIS té un format de 21 X 29,7 centímetres i està impressa a 4 + 4 sobre paper
estucat de \2*> grams. La seva periodicitat és, en principi, trimestral, amb posibilitáis de convertir-se
en bimensual.

El seu tiratge és de 1.700 exemplars que són distribuits gratuitament a tots els veterinaris de
( atalunya, els periodistes especialitzats i a les empreses del sector.

Les noves tarifes de publicitat a partir d'octubre de L988 són les següents:

Contraportada
Interior de portada i contraportada
Una pagina interior (entre textes)
Mitja pàgina interior
Un quart de pàgina

Per mes informació poden adreçar-se a:

César Viguera, Editor
Bot, 13. Tel.: 302 5198. 08002 Barcelona

50.000 pessetes
35.000 pessetes
20.000 pessetes
35.000 pessetes
20.000 pessetes

PARA TODO PUNTO CONFLICTIVO DONDE NO
SE ALCANZA UNA AUTENTICA DEPURACIÓN

DESCONTAMINACIÓN
DEGRADACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS

NEUTRALIZACIÓN DE OLORES
La nuevo línea de productos biológicos
de LABORATORIOS HEBECO de Suiza, ofrece
auténticas soluciones con procedimientos
ECOLÓGICOS adaptados a las más diversas
indicaciones específicas:

BIOLIBAC POLVO

BACTER AGRO

BIOLIFOSS
BIOLIFOSS FORTE
BIOLIFRESH
BIOLISOL

Distribuye:
PRODESA S.C.P.
San Valentín, 45, 2.°-1.°
Mataró. Tel. 798 02 1 8

Degradación de residuos proteicos, grasas animales y
vegetales, celulosa, féculas.
Acondicionamiento de purinas, deyecciones animales,
aguas residuales.
Fosas sépticas. Pozos negros.
Estaciones depuradoras. Lagunas, efluentes.
Neutralización de olores.
Acondicionamiento de alpechines. Grandes superficies,
suelos, zonas de trabajo y utensilios.
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Veterin~Wis

Les ponencles

Col·legi Oficial de Veterinaris
Tarragona
APICULTURA.
Situació del sector apícola a Catalunya. Blanca
Rigau.
\ arroasi, Miquel l [rasa i Fava.
Problemàtica del sector apícola. Laura Oriol i
Blau a

AQUICULTURA INDUSTRIA DEL FUTUR.
Estado actual de la Acuicultura mannà j
función del veterinario. \fí Dolors Espuña i
Puig.
Contaminación de moluscos bivalvos. Juan W
Josa i Pérez.
l as enfermedades bacterianas y por biotoxinas
producidas en el hombre por consumo de
moluscos. Eduardo Vila de Juan.

NOUS ASPECTES DE LA PATOLOGIA I LA
PRODUCCIÓ AVÍCOLA.
la producció avícola catalana davant el repte
europeu. / Pucurull i Marti.
Nutrició i control de qualitat Joan Prous i
Lloses.
Salmonelosi en la producció avícola. Albert
San Gabriel i (loses.

Col·legi Oficial de Veterinaris
Girona
VETERINARI LLIURE, OFICIAL I JUBILAT.
Veterinari Lliure. ./ Kiaríscot Ba\.
Veterinari Oficial. Lluís Rosell i Casas.
Veterinari Jubilat. Jaume Fàbrega i Dalmau.

NOVES TÈCNIQUES I SALUT HUMANA.
ProducCió animal i salm pública. Juan

¡rala i Gifré,
Vdditius: Producció animal i salut publica. ./.

• <l / Sanchis.

BOVÍ DE LLET.
Genètica i reproducció per millorar la
producció lletera. Mani Pallisera, Pere Ros i
IAimr Serveis lli Empordà.
Aplicacions de l'informàtica a la clínica de la
vaca de llet. Joan Galí i Hugas.
Sanejament boví. inioni Manich i Ballesta.
Servei V. La lli^hal.

Col·legi Oficial de Veterinaris
Lleida
PROBLEMÀTICA DE LA VETERINÀRIA A
L'ALTA MUNTANYA.
l 'alhus Jussà, Pallars Sobirà. Alia Ribagorça i
Vall d'Aran. .1/, Beneirà i Iglesia
Problemes de l'ovi en transhumància. Eduard
Garcia i Xieto.

PASSAT, PRESENT I FUTUR DE LA
PROFESSIÓ.
Història de la Veterinària José W Cavero
Lail/a.
l l futur de la Veterinària, Montserrat <>i! c/c
Bernabé.

PORCICULTURA.
(¡enética. Esteve Gras Forn,
Repaso de la patologia actual mas
problemática en cerdas madres 5 lechones.
Luis Sanmartín i 'illa.
Procesos respiratorios <--n el porcino de cebo.
Francisco Perramon i Ruc.

Col·legi Oficial de Veterinaris
Barcelona
DEONTOLOGIA. Deontologia de les relacions
profesional. F. Monné 1 (>>
Deontologia social veterinaria, Josep Llupià i
May
Deures específics en el lliure exercici
professional. Pilar Gurria 1 Bellido.

ASPECTES DE LA CLÍNICA DELS ANIMALS
DE COMPANYIA.
I a relació liome-ammal de companyia. Lluís
Ferrer 1 ("aubet
Conducta professional 1 evolució psicològica
del client davant la mori d'un animal de
companyia. Ignasi Dttrall.

Facultat de Veterinària U.A.B.
Bellaterra
CLÍNICA DELS ÉQUITS.
Cirurgia en el síndrome còlic. Fidel San Roman.
Medicina deportiva Veterinaria, Uuís \fonreal
1 Hostil.
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Clínica de la reproducció equina. Inseminació
artificial, Pere i 'ifleta i ('orna.

L'ESTUDIANT DE VETERINÀRIA.
La Formació dels futurs veterinaris, liben
Genfrau i Girbau,
Perfil de l'estudiant, Sergi López d'At.xer.
Relació del estudiant i l'estructura
universitària. Joan Capdevila i /-.'sine.

ORGANITZACIONS PROFESSIONALS.
Organització Col·legial, Francesc Florit i
Cordem, Quinti Camprubí i Font.
Organitzacions i Diversificació Professionals.
Jaume Balagué i Estrenis,

ZOONOSI.
Les Zo()no~is i altres malalties als escOI\adors.
obligatòria. Ramon Mora i Ventura.
Zoonosis i altres malalties als escorxadors.
Ignaci Ros i Trenchs.
Definicions i legislació aplicable, Josep /'.
López i Ros,

VETERINÀRIA I ECONOMIA AGRARIA.
Veterinària i Agricultura, irtur Solvila i Feliu.
El veterinari i la macroeconomia agrària, fscla
Selga i Jorba.
II veterinari en la direcció de les empreses
ramaderes catalanes. Magí Bru/au i Estrada,
TECNOLOGIA I INDUSTRIES DELS
ALIMENTS D'ORIGEN ANIMAL.
II profesional i la indústria alimentaria. Josep
M? Martínez Figuerola.
L'actuació del profesional veterinari en la
producció de carn porcina. Alexandre Diestre.
Í.R.T.A.
Tecnologia de la carn i dels productes carn ics.
Jaume oliven i Güell.
C.E.E. I VETERINÀRIA.
la veterinària en el Mercat Comú. Josep W?
lymerich i Bagues.

Situació, evolució i futur. Enrique Castellà i
Herirán.
la Veterinària a Catalunya i situació actual i
futur, Salvador Perranwn í Carrió.

PRODUCCIÓ ANIMAL.
Producció animal. Xavier Carré t Salort.
Millora Genètica del bestiar, Jesús Piedrafita.
Perspectives de l'mur. Eduard Torres /
Fernández.
VETERINÀRIA I SOCIETAT.
Passat. Josep Seeiih i Brillas.
Present. Uiqucl Molist i Bach,

I os pròximes ducs dècades, Joan . Imich i Galí.

INSPECCIÓ I CONTROL D'ALIMENTS.
Maria Àngels Valenzuela, Lluís Camacho
[riño i Jordi I llatí:

PROBLEMÀTICA DEL POSGRADUAT.
( Imica. Xavier Gabarro i i all.
la trayectoria empresarial. Alejandro Séculi
Palacios.
Proyección del Post-graduado en la
Administración. Micaela Garcia Tejedor.

VETERINÀRIA I INDÚSTRIA FARMACÈUTICA.
Els Veterinaris a la indústria farmacèutica.
Francesc Lleonart i Roca.
Recerca Veterinaria a la indústria
farmacèutica. Josep Llupia i M<i\.
l e g i s l a c i ó Z o o s a n i t a r i a , F u t u r , l'.nuli ( i d i
I enluta
REPRODUCCIÓ ANIMAL.
II c r dc la Reproducció en el vacu di cina
Pantaleó I lunell i Yuste,
Paper de la Reproducció en la Medicina
Veterinària, Teresa Rigau.
fransferències embrionàries en bovins de llet.
Aportacions pràctiques en la millora de la
tècnica. Intonio i 'idal i Luis.

ANÀLISI DE RISC I CONTROL DELS PUNTS
CRÍTICS EN LA PRODUCCIÓ I
INDUSTRIALITZACIÓ D ALIMENTS.
Teresa Mora i Ventura, Xavier Bertoli i Serra
i Ricard Farré i í 'rgell.
ENSENYAMENT.
Enseñanza de patologia \ la clínica. Lluís
i 'iñas Borrell.
Com ha de ser Pensenyamenl veterinari a les
i acultats, en producció animal i higiene
alimentària. Jaume Roca i Torres.
TOXIINFECCIONS ALIMENTÀRIES.
Epidemiologia \ prevención. Manifestaciones
clínicas > Diagnostico diferencial.
Salvador Maneu Soriano, Pedro i Gómez
Royo i Gaspar Lombardo Mata.

LOS ALIMENTOS ULTRACONGELADOS.
Feo. Javier Gabds \zcona.

INVESTIGACIÓ I EXPERIMENTACIÓ.
Actualitat i futur de la ¡nmunoprofílaxis en
Medicina Veterinaria.
Joan Plana Duran. Investigación en la
Universidad. / Carlos Dotninguez, F, Tejerina.

I 'institut de Recerca i Tecnología
\groalimentanes: una empresa publica de
recerca i desem olupanienl. . / / \'oguera.
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Veterin~i'ris NOTICIES VETERINARIES

Festivitat de Sant
Francesc d'Assís
1988
Barce lona

T ;il i com es habitual, el propassal
I d'octubre cl ( 'ol·legi Oficial de

Veterinaris de la província de
Barcelona va celebrar la Diada de
Sant Francesc d'Assís, Patró de la
Veterinària.

Els actes, que foren precedits per
una Missa al Monestir de Pedralbes,
s'iniciaren a la seu del Col·legi amb
l'entrega de diplomes i medalles als
jubilats d'enguany, companys: \ngcl
Àlvarez Oídas. Joan Baucells i Pujol.
Antonio Concellón Martínez, .lose D.
Esteban Fernández. Celedonio García
García, Lorenzo González Pascual.
Antonio Navarro Martín. Eduard
Rué i Piqué, i Máximo Vivas
Rodríguez.

A continuació es va procedir a
l'entrega dels Premis d'Estímul a
l'Estudi als fills dels col·legiats que
aprovaren els corresponents estudis a
la convocatòria de juny, Per acabar.
es va celebrar un sopar a un típic
restaurant de la Barceloneta,

D'acord amb la voluntat de la
Junta del Col·legi, la l'esta, lluny de
protocols i actes institucionals, fou
una trobada d'amics i companys per
passar una Diada de germanor
aprofitant el tradicional dia del Patró.

Lleida

L a celebració de la Festa del
nostre Patró la vàrem fer aquest

an> a la ciutat de Mollerussa,
divendres dia 7 d'octubre.

S'iniciaren els actes amb
l'assistència a la Missa Solemne
celebrada a la (apella del Col·legi
Santa Joaquina Vedruna de les
( armelites de la ( aritat.
Seguidament, ens reunírem al
restaurant Big Ben on ens esperaven
amb un apetitós aperitiu mentre
esperàvem l'hora de sopar i acabaven
d'ambar alguns companys enderrerits.

Tot plegat ens vàrem reunir una
colla de companys que sentim
d'aprop la vida col·legial: alguns no
van poder venir per motius
justificats, el reste els esperem en
properes ocasions.

Un cop mes ens van acompanyar
en aquesta Festa els Delegats
1 enitonals de Sanitat i Seguretat
Social, el d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca i el Director Provincial del
Ministerio de Agricultura. Pesia \
Alimentación.

Gràcies a les col·laboracions tic
diverses firmes comercials es va

poder fer cl preu del nket del sopar
mes econòmic als assistents, als qui
tambe els varen obsequiar amb
diversos regals.

Quan acabii Tapat, es va retre
homenatge als companys jubilats
enguany: Sr. Ramon Arqué i Sala i
Sr, Adolfo Fernández i Esteban,
fent-els-hi entrega d'una medalla
commemorativa i diploma de
reconeixement de labor professional.
El company Luis Delgado de las
Heras fou l'encarregat d'exposar les
seves corresponents biografies i
mèrits professionals.

Finalitzat aquest acte i per tal
d'amenitzar la vellada, el (ol·legi
contrata l'humorista Mariano, qui ens
va proporcionar, amb els seus
acudits, un fi de festa molt divertit.

Tarragona

L os veterinarios de la provincia de
Tarragona celebraron la Fiesta de

su Patrón San Francisco de Asís, con
una serie de actos, clausura de
cursillos científicos de formación
continuada y actos diversos que
culimaron con una Cena de
Hermandad celebrada en un céntrico
hotel de Punía Dorada, en Salou.

En este último acto se rindió un
emotivo homenaje a los veterinarios
que se han jubilado desde octubre
del año entrega y que por sus
merecimientos han sido objeto de la
entrega de u n a s como
veterinarios de honor tic este Colegio,
y la entrega de unas medallas
conmemorativas. Los veterinarios
homenajeados fueron los siguientes:
Señores Ángel Álvarez Ordás. Ignacio
del Río Cuesta. Vicente García
Rodríguez, Jesús Guiral Grau v Rufo
Insausti Estanga.

Presidieron el acto e hicieron
entrega de las diversas distinciones
ilustres personalidades de la
Generalitat de Catalunya y del
Estado Español. Entre ellas
destaquemos al Dr. Antonio
Borregón, Presidente del ( onsejo de
Colegios Veterinarios de España; Dr.
Pere Mercader, Director (ieneral de
la Salut Pública de l'Autonomia de
Catalunya; Dr. .lose Bonancasa,
Presidente del Colegio de
Veterinarios de la Provincia de
Tarragona; Dr. Enric Roca i
Cifuentes. Cap del Servei de Sanitat
Animal de la Generalitat de
Barcelona; Dr, Magí Brufau i
Estrada, ilustre especialista en
avicultura a nivel internacional;
Dr. Eduard lones. Cap del Servei de
Ramaderia de la Generalitat en
Barcelona; D. .lose Luis Morales.
Comisario Jefe Provincial del Cuerpo
Nacional de Policia; Dr. Francesc

Monnc i Orga. Presidente del Col·legi
ovincia de Veterinaris de vcter inar
Dr. Miguel A. Espuis, ilustre
personalidad veterinaria de nuestra
provincia. Fueron acompañados por
la Junta de Gobierno en pleno del
Colegio: Dres. Ballabriga, Borrell,
Carrascal, García Moya y Pucurull.

La presencia de estas altas
autoridades fue motivo de una
posterior reunión, donde se llego,
entre oirás conclusiones, al auge que
se esta produciendo en la profesión
veterinaria y a su reestructuración en
la Autonomía de Catalunya con
características muy parecidas a otros
países europeos, lo que esta siendo
objeto de estudio y atención por
parte de las Autonomías del Estado
Español.

Girona

A quest any hem tingut la festa
patronal a Lloret de Mar.

Volem que el programa sigui atraent
per reunir un bon nombre de
veterinaris, i un centenar de persones
són les que han respost a la crida.
Hem escollit un lloc de la (osla
Brava on els de mes edat hi
estiguessin tranquils i els joves hi
trobessin tema per a divertir-se.

Començarem amb l'assitència a la
missa a la parròquia, Pev esperar
l'hora del dinar estava preparat un
passeig en barca per les cales del
voltant, pero el temps no va
aconsellar fer-se a la mar, i aprofitanl
el bon sol que feia es va anar
pausadament, pel passeig de la platja,
cap a l'Hotel Roger de Flor. on es
començà l'aperitiu al jardí,
saborejant les pasies i l'esplèndida
vista des del turó on esta situat.

Desprès de l'àpat hi hagué l'entrega
tle les medalles de record als
companys jubilats, i del carnet del
Col·legi als companys col·legials de



nou. Per descomptat, que aquests
foren mes nombrosos que aquells, És
una alegria i desitjem que no sigui
font de mals tic cap.

Hi hagué unes breus panules del
president, que felicità a tothom per
aquesta ocasió anyal de poder
celebrar el patró i la professió en
família, i seguidament els companys
Carol i Séculi ens parlaren del
Congrés, animant a participar-hi.

Encara hi hagué temps que algú
aprofités per arribar-se al casino o a
alguna «boite». La festa va agradar a
tothom. Ja sabíem que als de mes
edai els hi encantava, pern va ésser
bo veure que els joves, que
ompliren algunes taules, també en
varen sortir amb ganes de tornar-hi.

Programa d'actes
per a 1989
de l'Acadèmia
de Ciències
Veterinàries
de Catalunya

L 'Acadèmia de Ciències
Veterinàries de Catalunya va

inaugurar oficialment el curs 1988/89
el IX d'octubre passat a la seu del
Consell. L'acte inaugural va consistir
en una salutació de la presidència, la
lectura d'un resum de la memoria
del curs anterior i l'exposició d'una
conferència a càrrec del doctor
Miguel Cordero del ( ampillo sobre el
tema «Quirón en la rai/ de la
medicina veterinaria».

doctor Miguel
Cordero del
Campillo va llegir
la conferència
Inaugural del curs
de l'Acadèmia de
Ciències
Veterinàries.

Epizootologia i Zooantropònosi:
Dia 26 de febrer: Col·legi

Veterinaris de Barcelona. El Dr.
Josep 1 ópc2 i Ros efectuarà una
conferència sobre el tema «Criteris
per a una Determinació de Programa
de I luita i Control de la Rabia». I a
trascendencia del tema justifica
l'assistència a l'acte.

Petits Animals:
Dies IS-19 de febrer: Col·legi

Veterinaris de Barcelona. Jornades
Internacionals de Fixació Externa
(humana-veterinària). Places limitades
per rigorós ordre d'inscripció. Quota
30.000 pies.

20-21 de maig: Col·legi Veterinaris
de Barcelona. Seminan sobre
Patologia i Cirurgia de la Columna
Vertebral, pel Dr. J.F. Bardet.
Sessions teòriques i pràctiques. Vídeo
de les sessions. Text. Limitat a 25
places. Quota 50.000 pies.

22-23 d'abril: Col·legi Veterinaris
Í\C Barcelona. Curs de Radiologia:
I Trobada Radiològica
ACVC-ELETTROM RAY. amb la
col·laboració del Departament de
Patologia Quirúrgica de la Facultat
de Veterinària de Bellaterra. Sessions
independents d'èquids i de petits
animals. Places limitades a l'espai
disponible (170 per petits animals i
30 per a equids).

Ciències Fonamentals:
( urs Monogràfic d'Herpetologia i

Toxinologia. Organitzat en
col·laboració amb el Centre
d'Investigacions Toxinològiques. 1 s
desenvoluparà en tres blocs els dies
II i 12 de t'ebrei. 25 i 26 de febrer
i II i 12 de marc respectivament.
Tindrà lloc en el Col·legi de
Veterinaris de Barcelona

És el primer cop que s'organitza en
el nostre país un Curs d'aquest tenia
amb un nivell tant alt i intensiu.
Unit a la importancia actual, tant
clínica com experimental, de les
matèries, esperem que sigui del
vostre interès. Al programa hi
trovarás Ics tarifes, normes
d'inscripció, etc.

Kquids:
Es celebrara aquest an\ el I Curs

de Clínica Equina, composat dels
següents blocs:

14. 15 i 16 d'abril (Barcelona):
II Curs I eoric-Praelic de
Reproducció: Ecografia i Cirurgia de
la Reproducció Equina, lemes:
Fisiologia de la Reproducció.
Tecnologia de la Reproducen).
Ecografia. Tractaments Hormonals.
Cirurgia (Castració, Monoruid.

Fístula Recte-Vagi nal). Patologia de
la Reproducció.

4(11 o 18) de maig (Barcelona):
Nutrició i Alimentació Practica en
Équids. lemes: Anatomia i Fisiologia
Digestiva en 1 quids. Nutricio dels
(avalis. Maneig Pràctic de
l'Alimentació del Cavall (Ferratge,
(¡ra i Pinso). Patologia de
I' l · l e g i RaccionamentaPoltres
Especials d'Animals tic Competició.
Raccionament a Poltres i Eugues.

3-4 juny (Barcelona): Podologia
Medica i Quirúrgica en 1 quids.
Ferratge.

00ptes. Curs complert: 40.000 ptes.
Nutricio: 20.000 ptes. Cirurgia:
30.000 ptes. Reproducció: 40.(100 ptes.

Curs de Radiologia:
I Trobada ACVC-ELETTRON RAY
Amb la col·laboració del
Departament de Patologia Quirúrgica
de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Dates: 22 i 23 d'abril de
1989. Lloc: Col·legi Oficial de
Veterinaris de Barcelona.

Dia 22 d'abril, mati (sessió
conjunta):

Introducció. Bases i fonaments
de la Radiologia.

- Tècnica Radiològica.
Normativa legal vigent per

instal·lacions.
Protecció, aïllament, etc. Normes.

Dia 22 d'abril (tarda) i 23 d'abril
(malí):

• Petits animals:
Radiologia del crani.

Prof. I . San Roman
Radiologia de la columna

Dr. J. Mascort
Mielografies. Dr. .1. Mascort
Radiologia oral.

Prof. F. San Román
I listero salpingografia.

Dr. FJ, Abellan
Radiologia de l'esòfag.

Dr. .1. Rueda
Altres contrasiaments radiològics.

Dr. J.F. Abellan
Radiologia de vies urinàries

baixes Pròstat i uretra. Dr. .1. Rueda
Radiologia cardíaca.

Dr. .!.( . Jiménez
( ontrasianienis articulars.

Dr. A. Fárrago
Mitjans de contrast urològic.

Dr. Brovida
( asos climes

• Èquids:
Radiologia de la filera digital del

cavall d'esport. Dr. Quintavclla
Altres ponents per confirmar

Quotes: Fins l'I d'abril: 12.000
ptes. Després de n d'abril: 15.000
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Veteriii~rris

Estudiants (4rt. i 5è. cursos)
(màxim 30 en petits animals i 5 en
èquids: 50%),

Curso Monográfico de Herpetologia >
Coxinología
I a Herpetologia os una rama de la
Zoologia especial dedicada al estudio
de los anfibios j reptiles y la
Toxinología estudia las toxinas do
origen animal, vegetal y microbiano.

Para muchas personas, los anfibios
y repules son todos venenosos, a los
que miran con repulsión. A pesar de
la antigüedad de estos animales,
durante mucho tiempo ha existido
un desconocimiento real. Por otra
parte, la belleza > el gran interés
científico atrae la atención de
muchos herpelólogos.

Desde la antigüedad, diversos
animales, especialmente domésticos y
el hombre, han sufrido los efectos
patológicos de las picaduras ¡
moderduras de animales ponzoñosos.
Fl interés por los venenos animales
queda constatado por la gran riqueza
de la literatura medica concerniente a
las mordeduras de serpientes.
Diversas tesis han sido dedicadas al
estudio del envenenamiento por
víboras en nuestro continente.

En las últimas decadas, desde la
creación de la Sociedad Internacional
de Toxinología. se ha observado una
gran expansión de las investigaciones
de los venenos animales. Dadas las
técnicas tan avanzadas en los
estudios de Bioquímica.
Farmacología. Inmunología >
Fisiopatologia y el nivel tan elevado
de los centros especializados en el
estudio de la Toxicologia, se ha
conseguido la separación en diversos
componentes v la clarificación de
nuestros conocimientos sobre el
modo de acción de los venenos.

El motivo del curso es el de
actualizar los conocimientos de
Herpetologia > Toxinología.

PRIMER CICLO (HERPETOLOGÍA)

Sábado (II de lebrero de 1989)
8.00 h.: Recepción y entrega de la
documentación

8.30 h.: Inauguración del primer ciclo
(Herpetologia)

9.1? h.: Exposición de los siguientes
temas:

Introducción a la Herpetologia y
a la Toxinología. Ma. V, Vives v
D. González

Origen v evolución de los
anfibios v reptiles. Ma. V. Vives

- Herpetofauna comarcal. F.
Junyent

- Estructura de los anfibios
V Montón

- Estructura de los reptiles.
G. Llorente

15.30-19.30 h.: Exposición de los
siguientes temas:

- Embriología de los anfibios y
reptiles. J.M. Domènech

Clasificación de los anfibios y
reptiles. A. Montón

- Herpetofauna C a t a l a n a .
Herpetofauna Catalana. G.

1 lorente

Domingo (12 de febrero de 1989)
9.00-14.00 h.: Exposición de los
siguientes temas:

- Metodología del estudio de los
reptiles. A.M. Cirer

- Parasitología de anfibios:
Zoonosis. .1. Lluch

- Parasitología de reptiles:
Zoonosis. V. Roca

- Ecología. V. Pérez Mellado
- Tema monográfico. V. Pérez

ue/a14.0

15.30-19.30 h.: Almuerzo

15.30-19.30 h.:
- Etiología de los anfibios. N. Horta
- Etiología de los reptiles. X.

Fontanet
- Estudio del microclima, bioclima

y observaciones melereológicas.
T. Molina

- Animales de laboratorio en
estabulación. J. Canto

lema monográfico:
Estabulatorios. J. Canto
Domingo (2(> de febrero de 1989)
9.00-14.00 h.: Exposición de los
siguientes temas:

Aplicación de la estadística a la
investigación. A.M. Cirer

Tema monográfico: Radiación
evolutiva en reptiles: Podareis
pityusensis. \.M. Cirer

Proyecciones, coloquio y
clausura del primer ciclo

SEGUNDO CICLO
(TOXINOI OGlA)

Sábado (11 de marzo de 1989)
8.00 h.: Recepción y entrega de la
documentación

8.30 h.: Inauguración del segundo
ciclo (Toxinología)
9.00-14.00 h.: Exposición de los
siguientes temas:

- Animales venenosos: Bioquímica
Farmacología y Fisiopatologia. D.
(ion/alez

I esiones por contacto, clínica y
tratamiento por las picaduras de
invertebrados marinos. D. González:

Enfermedad paratngonica.
potamotrigónica, clínica \ tratamientt
de las lesiones por picaduras y

mordeduras de vertebrados marinos.
D. González

- Emponzoñamiento por
mordedura de serpientes tropicales.
D. González

15.30-19.30 h.: Almuerzo

15.30-19.30 h.: Exposición de los
siguientes temas:

Enfermedades producidas por
picaduras y mordeduras de animales
venenosos. D. González y M. Herreros

- Clínica del araneismo,
latrodectismo, loxoscelismo,
escorpiónismo, eurididismo y alergia
a los insectos. D. González

- Intoxicaciones por plantas
.1. Piqueras

- Intoxicaciones por setas. J.
Piqueras

Domingo (día 12 de marzo de 1989)
9.00-13.00 h.: Exposición de los
siguientes temas:

Nuevos aspectos de las
intoxicaciones por setas
hepatotóxicas. J. Piquetas

- El papel de las micotoxinas en
la génesis de determinadas
enfermedades

Tratamiento de los
envenenamientos por animales y de
las intoxicaciones por plantas en una
unidad de vigilancia intensiva.
.1. Serra, R. Pcracaula, D. González y
J. Piqueras

- Patología de las picaduras y
mordeduras de animales venenosos
en las diversas especialidades
domesticas. D. González

- Proyecciones, coloquio y
clausura del segundo cielo

13.00 h.: Entrega de diplomas,
cocktail y despedida

Forma de inscripción:
Colegio Oficial de Veterinarios de

Barcelona. Avenida de la República
Argentina. 21. Telf. (93) 2121208 >
(93) 211 24 66. 08023 Barcelona

Primer ciclo (Herpetologia): 40.000
ptas. Incluido almuerlO.

Segundo ciclo (Toxinología): 40.000
ptas. Incluido almuerzo

Ambos ciclos: 70.000 ptas. Incluido
almuerzos.

Cuota especial estudiantes:
50% de descuento cualquiera que

sea la modalidad escogida.
El Centro de Investigaciones

Toxinológicas concederá diez becas.
Para acceder a ellas, enviar
curriculum vitae y condiciones
personales acreditativas al CENTRO
DE INVESTIGACIONES
TOXINOLÓGICAS. C/ Secretario
Coloma. 42-44. 08025 Barcelona.
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• PROFESORADO

Miguel Ángel ('andero
Becario FPI. Facultad de Biología.
Dplo. Biol. Animal, Vertebrados.

- Antonia Ma. Cirer
Catedrática de Ciencias Naturales.

- Carlos Chiner
Director Veterinario del Centro de
Investigaciones Toxinológicas.

- Jo.sc Ma. Domènech
Catedrático Numerario. Director del
Departamento de Ciencias
Morfológicas de la Fac. de Med.
UAB Bellaterra.

Eduardo l-'üella
Médico y Herpetólogo. Miembro de
la Sociedad Catalana de Ictiologia y
Herpctologia y de la Sociedad
Española de Herpetología.

- Xavier Fontanet
Secretario General de la Sociedad
Catalana de Ictiología y Herpetología.

- Dclfin (rónzale:
Director Científico del Centro de
Investigaciones Toxinológicas.

- Miguel Herreros
Presidente del Centro de
Investigaciones Toxinológicas.

- Nati Horta
Secretaria de la Sociedad Catalana de
Ictiología y Herpclología.

- Francisco Junyent
Geógrafo y Herpetólogo.

- Gustavo ¡.¡órente
Becario FPI. Facultad de Biología.
Dpto. Biol. Animal, Vertebrados.

- Javier Lluch
Profesor t i tular Fac. de Ciencias de
Físico,especial

- Tomái Molina
Físico, especialista en Física del Aire,
Meteorólogo de TV 3.

- Alberto Montori
Investigador, Colaborador del Dpto.
de Zoología. Fac. Biol. Barcelona.

Ramon Peracaula
Médico. Jefe Clínico Unidad de
Vigilancia Intensiva. Residencia Vall
d'Hebrón, Barcelona.

- Valentín Pérez Mellado
Profesor Titular, Univ. de Salamanca.

- José Piqueras
Doctor cu Medicina y Cirugía y
Toxicólogo, Medico Adjunto del
Servicio de Hematología y
Hemoterapia del Hospital General
del Valle Hebrón, Barcelona.

- Vicente Roca
Profesor Titular, Fac. de Biología
Univ. de Valencia.

- Joaquín Serra
Médico Adjunto. Unidad de
Vigilancia intensiva del Hospital del
Valle Hebrón, Barcelona.

Mu. Victoria Vives
Director de lEstabulario.

Jon/i Canto
Director del Estabularlo. Facultad
Medicina UAB Bellatena.

Gran Premio
Fundación Purina
Ï J n el marco extraordinario del
E Palacio de Congresos de
Barcelona, durante el XIII Congreso
Mundial WSAVA (Veterinarios
especialistas en animales de
compañía), v durante la Asamblea
General de AVEPA, fueron
entregados los Premios Fundación
Purina para clínicos españoles.

El número de premios era de
nueve, clasificados en un Gran
Premio, dotado con 700.000 ptas., y
en un Primer Premio de 450.000
ptas., y tres Accésits de 150.000 ptas.
en cada uno de los grupos: Cirugía v
Medicina. El total fue de 2.500.000,
ya que se le sumaron 500.000 ptas.
de la parte desierta del año anterior.

Es la tercera edición del Premio, y
con notable mejora científica en el
promedio de los 25 trabajos
presentados.

El Jurado estuvo compuesto por;
/)/•. ./../. Badi ola

f e s o r Fac. Vet. Zaragoza
Dr. M Gascón

Profesor Fac. Vel. UABarcelona
- Dr. L. liñas

Profesor Fac. Vel. UA Barcelona
/)/•. /.. Ferrer

Profesor Fac. Vet. UA Barcelona y
Comité Científico AVEPA

- Dr. /. Pomar
Comité Científico AVEPA.

Dr. I. Menes
lOl1lité Científico AVEPA.

/)/•. ./. Aguiló
Comité Científico AVEPA.

/)/•. ./. ('astroviejo
Vocal y miembro Comité Científico
Fundación Purina.

Dr. ./. ( amps
Vocal y miembro Comité Científico
Fundación Purina.

Estos nueve miembros valoraron
cada trabajo, escogiendo los cinco
mejores con puntos del 5 al I. Así,
con la adición de esta valoración
individual, se obtuvo una
clasificación que quedó redondeada
posteriormente en la reunión conjunta.

De los 25 trabajos quedaron sólo
14 en discusión, aun siendo los olios
muy estimables: y de los 14 se
eligieron los 9 ganadores, que son los
siguientes:

Gran Premio; J. Mascorl. .1. Closa
y A. Font. por su trabajo «Síndrome
tle inestabilidad/malformación
vertebral cervical caudal».

Primer Premio Medicina: i.
Ballester, por «Tumores Pancreáticos
secretores de insulina».

Primer Accésit Medicina: 1. Durall,
por «Tumores del tracto Urinario».

Segundo Accésit Medicina: J. Font,
J. Cairo y J. Callis, por «Ehrlichiosis
canina».

Tercer Accésit Medicina: .1. Rueda
y A.L. Fernández, por
«Osteodistrofias en el perro y el gato».

Primer Premio Cirugía: I. Durall,
por «Revisión de catorce hernias
diafragmáticas en el perro».

Primer Accésit Cirugía:
T. Fernández, L. Gómez y A. Ríos,
por «Reconstrucciones plásticas en
miembros de perro y gato, mediante
el uso de injertos de piel en forma
de red».

Segundo Accésit Cirugía: A. Obach
y A. Prats, por «Aportación al
diagnóstico y cirugía de la cavidad
nasal».

Tercer Accésit Cirugía: I. Cabello.
por «La ielocistoplastia como
alternativa quirúrgica en los
problemas crónicos de vejiga, a
propósito de dos casos».

¡Enhorabuena a todos!
Para 1989, con nuevas bases, que

serán divulgadas próximamente, se
espera aún una mayor aportación de
trabajos, en bien de la profesión y de
los animales de compañía.

Purina y la Fundación Purina
continuarán su labor en pro de la
Veterinaria.
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Veterina'fis COL'lABORACIONS

DOS ANYS
DESPRÉS
D os anys després del ja històric,

per a la Veterinària Oficial. 1
de desembre de 1986, potser seria
fhora de fer un petit balanç de
l'aconseguit amb la Reestructura-
ció Veterinària que llavors va ini-
ciar-se.

Si la memoria no talla, cosa que
no crec, l'únic acord al que la pro-
fessió Veterinària va arribar amb
l'Administració Catalana en aquest
tema, va ésser el de la necessitat de
dur-la a terme, però a partir d'aquí,
i degut a la falta de voluntat per
part de la segona, que es limitava a
informar de fets consumats i no de
negociar-los, no va haver-hi cap
més punt d'acord en tot el procés
de la Reestructuració, fet clara-
ment deduïble dels diversos con-
tenciosos administratius iniciats
des de llavors per les institucions
veterinarios o pels veterinaris, con-
tenciosos que encara que es puguin
perdre en els jutjats d'una manera
formal, per part de la veterinària,
mai no es compartiran les sentències
encara que ens sotmetrem a elles.

Tot i això, en aquells moments
se'ns parlava, fins i tot per boca de
"companys", de que s'aconseguiria
una administració amb Veterinaris
especialistes, de que la Veterinària
en sortiria clarament afavorida,
que els administrats tindrien mi-
llors serveis, i de que l'administra-
ció tindria d'una vegada per totes
uns funcionaris plenament inte-
grats amb una unitat de criteris i
per tant d'actuacions. Vos en re-
cordeu? Allò va ésser el preàmbul
del que en realitat ha succeït, reali-
tat bastant llunyana de Ics prome-
ses inicials i que ha dut en una
primera fase i sota el punt de vista
administratiu, a una partició fun-
cional del Cos de Veterinaris Titu-
lars, seguida rapidíssimament, i
com a únic cas en el Departament
de Sanitat, d'una separació fins i
tol orgànica del Cos. del grup de
Sanitaris Locals, amb tot lo de
negatiu que ha estat i mes que pot
estar-ho en un futur.

En l'aspecte econòmic hem anat
a parar a una integració forçosa del
\ eterinari en un '"status" molt in-
ferior al prèviament existent, i a

mes agreujat pel fet de que s'ha
realitzat costant diners a la pròpia
Administració, i posant en una si-
tuació de crisi econòmica a totes
Ics Institucions Veterinàries.

En l'aspecte intern de la profes-
sió, la Reestructuració ha aconse-
guit agreujar la separació que ja
existia entre la Veterinaria Oficial i
la Veterinària Lliure, fent-la molt
mes antagònica i de lluita constant
entre ambdues parts de lo que
abans era, i allunyant cada vegada
més els conceptes de companyeris-
me, bona relació i col·laboració en-
tre els Veterinaris.

en u n funcionarimé spera incre-
seguit la conversió del Veterinari
en un funcionari més per a incre-
mentar la burocràcia prèvia ja exis-
tent, sotmetent al mateix a un rè-
gim totalment dictatorial en lo re-
ferent a la quantitat de controls al
que l'obliguen a passar, convertint
la seva tasca, mes que en una fun-
ció agradable que repercuteixi fa-
vorablement en l'administrat, en
un diari i constant salt d'obstacles
per tal d'evitar "l'expedient", "la
bronca" o similars, arribant final-
ment, forçat per les circumstàncies,
a evitar totalment el prendre deci-
sions per tal de no equivocar-se, lo
qual cl converteix en un perfecte
inútil del sistema. Aquesta submis-
sió s'aconsegueix mitjançant l'im-
plantació d'un règim de "terror ad-
ministratiu"; avui cl Veterinari es
veu incapaç de manifestar el que
realment pensa, a fi i efecte d'evi-
tar represions sobre la seva perso-
na a través de la possibilitat de no
aprovar unes oposicions, impedint
solapadament l'ascens administra-
tiu dels Veterinaris, o a través
d'expedients, destitucions forço-
ses,... I tot afavorit per la política
que s'està duent a terme d'impedir
l'accés a la situació administrativa
de funcionari no convocant oposi-
cions, no fent públics els sistemes
de nomenaments i trasllats, fins
ara només permesos a alguns "pri-
vilegiats", i que denoten un clar
tràfec d'influències, no cobrint ni
tan sols les places que es produei-
xen per jubilació o altres causes.

Podríem pensar que malgrat tot.

l'administrat n'ha sortit beneficiat
d'alguna manera o altra, amb lo
que podríem mig justificar la Rees-
tructuració, però ¿quin ramader o
usuari en general gosarà afirmar
que els serveis que se li donen avui
són millors que els de fa dos anys?
Cal reconèixer que la Reestructura-
ció ha comarcalitzat els Serveis,
cosa que la professió havia dema-
nat i que s'ha donat un fel n o u , per
a nosaltres (no sé si per l'adminis-
trat), que s'ha donat un nou, però
desigual, impuls al Sanejament del
boví, que s'ha sol·lucionat el pro-
blema dels Escorxadors privats en
quant a tenir un Veterinari funcio-
nari, malgrat la no definició de les
seves condicions de treball, però,
desgraciadament, parem de comp-
tar, no n'hi ha més de positiu. No
hi ha qui cregui la fal·làcia, prego-
nada per més d'un, de que s'ha
acabat amb la P.P.A. gràcies al
tatuatge i a la Reestructuració; la
P.P.A. s'ha acabat gràcies a un
exaustiu control de portadors, a
pagar bé els porcs a sacrificar, i a
que les condicions de tot tipus no
han estat favorables per a l'expan-
sió del virus, donant com a resultat
que a gairebé tot Espanya, i no
solsament a Catalunya, i en el ma-
teix moment va desaparèixer la
malaltia. La Reestructuració ha
acabat amb la "vergonya de Ics
Guies" i amb que, els Veterinaris
fessin les mateixes sense veure el
bestiar, entregant talonaris signats i
guanyant-hi molts diners; de tot
se'ns ha acusat i a vegades amb
raó, però... ¿i ara?, ¿és que anem a
sque no pasabans?,o ¿és que no l a

treguen més talonaris signats ara
que no pas abans?, o ¿és que la
Generalitat ho regala? Siguem se-
riosos, s'està fent el mateix, l'únic
és que la presumpta anomalia de la
que abans se'ns acusava qualifi-
cant-la de "inutilitat i robatori",
avui s'ha convertit, en "realització
de serveis" i "percibiment de ta-
xes", amb l'agreujant de que al
menys abans el Veterinari coneixia
al Ramader, i ara, en molts casos,
ni això.

Si el Veterinari, dins l'anterior
sistema de l'Administració, hagués
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estat l'únic funcionari corrupte i
inútil, tota la persecució a la que se
l'ha sotmès i a la que se Testa
sotmetent, i que és comentari gene-
ral, estaria justificada, però no crec
que dins el món de la Sanitat o de
l'Agricultura a Catalunya els Vete-
rinaris fóssim millors o pitjors que
els altres professionals, per a me-
rèixer-nos aquest discriminatori, a
partir del que tothom és lliure de
fer volar la seva imaginació i de
pensar en gremialismes, afanys de
poder o de notorietat, desinterès
pels funcionaris d'un Departa-
ment...

Senyors, a una situació tan baixa
i denigrant com l'actual, i per un
paupèrrim nivell 20, 21 o 22 (els
més baixos del grup A), mai la
Veterinària Oficial hi havia arribat.
Siguem sincers i realistes i recone-
guem el fracàs de la Reestructura-
ció; el que es va dir en el seu
moment, avui segueix vigent: «Sí a
la Reestructuració, però NO a
aquesta Reestructuració».

Sindicat de Veterinaris
de l'Administrat ió

ei ('atalunya
S. I I (

DISSENY I GESTIÓ
SANITARIA
E s pot creure que els sistemes

dissenyats per les persones o
Ens capacitats per a realitzar-los
són els idonis. Podem entrar, si es
vol, en la discussió i anàlisi de
quin sistema dissenyat és el més
correcte (podem acceptar el model
Nòrdic Europeu. 0 cl sistema
Nord-Americà). Cadascun tindrà
els seus detractors i els seus entu-
siastes; tots compten amb errors
en el seu desenvolupament, però
tècnicament en la seva planificació
es poden considerar lograts.

Sense arribar a una anàlisi pro-
funda dels diferents models, es fà-
cil creure que ningú produeix un
disseny d'un esquema sanitari per
a produir errors, sinó per aconse-
guir millors cotes sanitàries.

On radica doncs l'error, perquè
la S.S. Britànica és en pre-banca-
rrola, perquè el Sistema Nord-
Americl no difereix, sigui en el
Govern un grup polític o un altre,
a que són degudes les queixes dels
ciutadans i personal sanitari fins el
Sistema de Salut Pública Nacio-
Cala

Tindríem que pensar que no és
el disseny sinó la gestió cl que agu-
ditza els problemes de la Sanitat.

Perquè la gestió encareix tant el
pressupost sanitari? perquè un pa-
quet de cotó té un cost tres vega-
des superior per la S.S. que per a
un particular que ho compri a la
farmàcia.'

En qui radica la responsabilitat
de la gestió?, perquè qui paga les
conseqüències es sempre l'usuari
del sistema sanitari públic i aquest
adefen s a t é el professional sa-
nitari més proper a ell?

Quina defensa té el professional
de la sanitat quan està exercint en
unes condicions de treball en les
quals no hi creu?

No sena moment de que la ges-
tió sanitària fos realitzada dins
d'un marc professional adequat,
per personal especialista amb cri-
teris de racionalitat, experiència i
preparació adequada?

Veiem que legislatura darrera

legislatura es fan lleis i reglaments.
a qual millor i mes avançat, però
en cap cas es planteja el fet del
canvi de gestió.

Potser sigui aquí on radiqui el
problema i on les solucions siguin
nies difícils d'adoptar, ja que això
portaria un canvi de mentalitat de
tota l'estructura sanitaria.

Jaume Halagué
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Autorizada la salida
de los caballos
enfermos pese a no
ser firme la vacuna

L ;i Consejería de Agricultura di- la
Generalitat permitirá desde maña-

na la salida de los 315 caballos que se
encuentran aislados en el Club de Polo
de Barcelona a causa de la aparición de
dos casos graves de una enfermedad
viral conocida como rinoneumonitis.
La apertura de estas instalaciones al
tráfico de caballos se produce varios
días antes de lo previsto y cuando, a
juicio de algunos veterinarios, la vacu-
nación efectuada a los ejemplares no
ha hecho total efecto.

Enrique Roca, jefe del Servicio de
Sanidad Animal de la Generalitat, ha
asegurado que la enfermedad se en-
cuentra «totalmente controlada y no
hay ningún problema».

La Comunidad de Madrid, según las
primeras noticias, permitirá el regreso
de los caballos que habitualmente per-
manecen en la zona, pero no lo hará el
Club de Campo, que alberga la mayor
parte de estos caballos.

IJ País
.?.? (/c noviembre de 1988

Veterinaria:
Una profesión
de siempre
que mira
hacia el futuro

Coincidiendo con la inauguración de
su facultad, en la Universidad Autóno-
ma de Barcelona, los veterinarios cata-
lanes celebran durante esla semana su
primer congreso. Con él se pretende,
fundamentalmente, traducir la inquie-
tud de una profesión por explicar quié-
nes son y. al mismo tiempo, realizar
una profunda meditación sobre el esta-
do actual de su actividad. Las sesiones,
que se iniciaron el lunes en Tarragona,
continuaron ayer en Girona y hoy lo
harán en Lleida, para finalizar el do-
mingo en Barcelona. En esta ultima
ciudad se inaugurará oficialmente el
congreso el viernes, en un acto solem-
ne al que asistirá el presidente Jordi
Pujol. Ese mismo día se procederá,
también, a la inauguración del edificio
de la Facultad de Veterinaria. A lo
largo de las sesiones del congreso se
presentarán un total de treinta ponen-
cias que abordaran diversos temas rela-
cionados con la profesión, sus proble-

mas y expecta Uvas. Se espera, también,
que de este I Congreso de Veterinaria
Catalana salgan conclusiones que sir-
van para incrementar positivamente
las relaciones entre la Universidad, la
Administración, la empresa y los pro-
fesionales.

E l establecimiento de las bases para
el futuro de la veterinaria catalana,

asi como una revisión a londo del
trabajo desarrollado hasta ahora por
estos profesionales, seran, en siniesis.
nes e n T a rragon a, el 1 congreso pr
la Veterinaria Catalana. Comenzado el
lunes en Tarragona, el congreso prosi-
guió sus sesiones ayer d el c o n g r
tendrá por sede Barcelona. En esta
última ciudad, las sesiones del congre-
so se desarrollarán el jueves en el Cole-
gio de Veterinarios y el viernes se
trasladarán a la Facultad de Veterina-
ria de la Universidad Autónoma de
Barcelona, F.sc día se inauguró oficial-
mente el congreso, así como la facul-
tad. Ambos actos contarán con la pre-
sencia del president Jordi Pujol, el rec-
tor de la l'niversidad Autónoma de
Barcelona, Ramón Pascual, y el conse-
ller de Agricultura, Ganadería y Pesca,
Josep Miró i Ardcvol.

A lo largo de la semana se presenta-
rán una totalidad de treinta ponencias
que estudiarán tanto temas técnicos,
médicos y de control de alimentos,
como aspectos sociales de la profesión.
El motivo de que el congreso se celebre
en las cuatro provincias catalanas se
debe a que. «de esla forma no sólo se
integra a todos los colegios de veterina-
rios de Cataluña, sino que también se
consigue una mayor difusión de los
problemas del sector», según manifestó
a ABC Albert Gendrau, uno de los
organizadores y secretario del Consejo
de Estudiantes.

El congreso, además de profesionales
de toda Cataluña y los decanos de las
facultades de Veterinaria de todo el
Estado, cuenta con una gran participa-
ción de los estudiantes. «Los jóvenes

explica Albert (iendrau- están muy
interesados en conocer las posibilida-
des que tienen para desarrollar su pro-
fesión en un futuro e integrarse plena-
mente en la sociedad».

Como señala Francesc Florit i Cor-
dero, presidente del Consejo de Cole-
gios Veterinarios, «la nuestra es una
profesión que era vieja pero que esta
rejuveneciendo. El 65 por ciento de los
profesionales de Cataluña tienen una
media de 35 años y con la salida de
nuevas promociones de la (acuitad, el
número de jóvenes veterinarios va en
aumento. Por eso es necesario plan-
tearse su futuro, sobre todo de cara a
1992». Por otra pane, al ser una carre-

ra eminentemente técnica, los jóvenes
que finalizan los estudios de Veterina-
ria no pueden encontrar salidas profe-
sionales en otros campos que no sean
los suyos. «Debemos tratar de buscar
salidas entre todos, no como hasta
ahora, que todas las iniciativas se to-
maban individual o privadamente», se-
ñala Francesc Florit.

Hasta ahora los veterinarios trabajan
en tres ámbitos: como funcionarios, en
inspección de alimentos y en la agricul-
tura; en las empresas privadas, como
laboratorios, fabricas de piensos y em-
presas ganaderas, y en clínicas de ani-
males grandes y pequeños.

Por lo que respecta a los funciona-
nos, en Barcelona en concreto hay solo
23 veterinarios municipales y ellos son
los que tienen que encargarse del con-
trol sanitario de los mataderos, merca-
dos, supermercados, licencias de aper-
tura de bares y restaurantes, etc. «Algu-
nos veterinarios tienen hasta ocho
renovando a su cargo y la s q u e se
agrava por momentos, ya que no se
van renovando los cargos de los que se
jubilan», explica Francesc Florit i Cor-
dero, quien añade que «además, en
muchas empresas prescinden del vete-
rinario cuando pueden». Pese a ello.
Florit considera que «la situación sani-
taria en Cataluña, tanto de los anima-
les como de los alimentos que se con-
sumen, es positiva en general, aunque
podría ser mejor. De hecho, se realiza
un control muy riguroso y una buena
prueba de ello es que todos los días se
decomisan animales o visceras en los
mataderos, pues los veterinarios consi-
deran que no ofrecen garantías sufi-
cientes para el consumidor». En los
últimos años y debido a la tendencia
cada vez mayor de poseer animales
domésticos en las ciudades, los veteri-
narios han encontrado una salida pro-
fesional en las clínicas. En éstas se
atiende a los animales pequeños o de
compañía y cada ve/ se realiza en ellas
un mayor número de intervenciones
quirúrgicas. De hecho, el límite al tipo
y número de intervenciones quirúrgi-
cas que se realizan en estas clínicas lo
ponen los clientes. Ellos son los que,
en última instancia, deciden si pagan la
operación de su animal, que, por ejem-
plo, en el caso de una intevención de
cataratas de un solo ojo puede costaries
entre treinta y cinco mil y cincuenta
mil pesetas, o pretieren que se sacrifi-
que, si se trata de una dolencia grave.

«Lo ideal sería que los veterinarios
tendieran hacia la especiali/ación, igual
que hacen los médicos. Pero ahora nos
vemos obligados a hacer de todo, des-
de operaciones de cataratas hasta este-
rilizaciones, pues, por el momento, el
numero de intervenciones que se reali-
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zan a diario en cada clínica es mínimo
y la espccialización no sena rentable».

En la actualidad, en la mayoría de
las clínicas no se presta atención hospi-
talaria, ya que. al realizarse pocas in-
tervenciones complicadas, los duchos
de los animales se los llevan a casa a
las pocas horas. Pero Francesc Florit
no descarta que. en un futuro, prolife-
ren también los servicios hospitalarios

Protección a los animales
Cataluña es, por el momento, la única
comunidad autónoma de España que
cuenta con una Ley de Protección a los
Animales. Su implantación ha sido
muy bien acogida entre los veterinarios
aunque, como señala Francesc Florit.
«tiene algunas lagunas, como la taita
de regulación de todo lo relativo a la
venta de los animales, asi como su
identificación. En este sentido, noso-
tros proponemos que una medida efi-
caz sería tatuarlos -con anestesia pre-
via, naturalmente- v. de hecho, ya lo
estamos haciendo en algunas clínicas.
Otro punto a desarrollar sena el refe-
rente al control sobre las investigacio-
nes que se realizan con animales».

En general. Florit cree que hay una
mayor sensibilización hacia los anima-
les, pero resulta todavía difícil evitar
que sean maltratados. «Cuando se si-
gue maltratando a niños es difícil aca-
bar con las lesiones a los animales»,
matiza.

Por lo que respecta a un tema tan de
actualidad, como es el reciente brote
aparecido en Andalucía de peste equi-
na, Francesc Florit considera que «no
hay peligro de que llegue a Cataluña,
aunque seria conveniente que se esta-
bleciera una frontera artificial con
nuestra comunidad para que no pudie-
ran entrar aquí caballos de ninguna
otra zona de España, sobre todo pen-
sando en los Juegos Olímpicos de
1992».

lanno neumo del que se ha detectado
mucho estos últimos días ha sido el de
la rinoneumonitis que se ha detectado
en algunos caballos del Club de Polo
de Barcelona. «Ésta no es una enferme-
dad grase. \ no se habría hablado de
este brote de no ser por la sensibilidad
que existe en el país por todo lo rela-
cionado con los caballos a raíz de la
pesie equina. Lo cierto es que no se
produce con mucha frecuencia y lo
m á s c o n v e n i e n t e , p a r a ev i tar la , e s x a -
cunar a los animales, como se suele
hacer en otros países», explica Florit.

23 de noviembre de
\BC
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El paro llega
a los veterinarios

E l paro so csia extendiendo a una
profesión que tradicionalmente go-

zaba de una ocupación plena. Hasta
hace tres anos, los veterinarios conse-
guían trabajo fácilmente debido a su
esraso número. Pero el «boom» actual
de Veterinaria, que se ha convertido en
una carrera de moda, ha hecho que los
licenciados del curso pasado tengan
senas dificultades a la hora de colocar-
se. I as causas son el aumento del nú-
mero de estudiantes y la falta de espe-
cialización de los estudios, en un sector
que ya requiere técnicas como la bioge-
nética o la informática.

Ilo> el presidente de la Generalitat
inaugura oficialmente el nuevo edificio
de La Facu1tad se creóenBella de la
Universitat Autónoma tic Barcelona.
La Facultad se creo en Bellalerra en
1982 y hasta ahora ocupaba las aulas
de Medicina y Geología.

El problema de la falta de especial i-
zación no parece que vaya a resolverse
en breve, a pesar del nuevo edificio.
Dentro de la carrera, los estudiantes
pueden escoger entre tres ramas: Clíni-
ca. Tecnología de Alimentos \ Produc-
ción Animal. Pero al final, el título de
licenciado en Veterinaria es único. Los
alumnos tienen que salir al extranjero
para poder especializarse, pero se trata
de cursos muy costosos. Otra salida
son unos cursos subbvencionados por
el Fondo Social Europeo, especiales
para licenciados que buscan el primer
empleo.

Falta de coordinación
Otro problema es el de la masificación,
que no puede achacarse al nuevo edificio,
en el que sobra espacio, sino a una falta
de coordinación en los horarios. En la
actualidad hay 1.413 alumnos inscritos
en todos los cursos, pero la tendencia es
ir reduciendo esta cifra con la aplicación
del «numerus clausus». Gerardo Caja,
profesor del departamento de Producción
Animal, opina, de todas formas, que
«hay que tomar una solución de compro-
miso, aunque sin subir demasiado el
listón, que ya está muy alto».

Francesc Monnc, presidente del Cole-
gio de Veterinarios de Barcelona, es más
taxativo y piensa que hay que aplicar
unos «numerus clausus» mucho mas es-
trictos. «Sin ninguna duda, hay que dis-
minuir el número de alumnos, porque si
no. en cinco anos, doblaremos el índice
actual de veterinarios».

La falta de prácticas es otro de los
problemas denunciados por los alumnos.
El 80 por ciento del tiempo lectivo se
dedica a la teoría y sólo el 20 por ciento
restante es practica, cuando deberían ir a

panes iguales. Consol Iglesias, alumna y
delegada de cuarto curso, considera que
«las prácticas dependen de la buena vo-
luntad de los departamentos: algunos las
hacen semanales, pero otros no hacen
ninguna en lodo el año».

Una vez en la calle, el licenciado en
Veterinaria tiene un campo muy amplio.
( orno contrapartida, algunas de sus fun-
ciones son ejercidas por biólogos, peritos
químicos, peritos agrónomos e incluso
farmacéuticos, Sus salidas profesionales
pueden resumirse en tres: funcionariado,
granjas de gran producción o en indus-
trias alimentarias y, por último, en vete-
rinaria oficial,

La labor de funcionario, como veteri-
nario oficial, consiste en inspeccionar los
animales, los mataderos, mercados e in-
cluso la apertura de bares y restaurantes.
En marzo de 1986 se sometió al colectivo
catalán a una profunda reestructuración.
Hasta entonces cobraban un pequeño
sueldo 86.(XX) pesetas- y, como com-
pensación, se les permitía cobrar unas
tasas al ganadero al que tenían que con-
trolar. Con la reforma, pasaron a trabajar
en equipos jerarquizados de ámbito co-
marcal, con un horario y un sueldo fijo a
cargo de la Generalitat Ahora, hay 350
veterinarios oficiales en Cataluña.

La opinión es que la reforma era nece-
saria porque ponía fin a una situación
arcaica y que se prestaba a corruptelas.
las objeciones se centran en la falta de
medios y en que muchas plazas las ocu-
pan interinos.
I.as granjas familiares resultarán
afectadas
Otra salida para los licenciados son las
granjas y las empresas de alimentación.
Con la entrada plena en la CEE, muchas
explotaciones tendrán problemas para
subsistir. Î as granjas familiares situadas
en zonas montañosas son las más afecta-
das. La tendencia actual es la de reducir
las granjas, mientras que el resto aumen-
tan su producción.

Las nuevas tecnologías tienen grandes
posibilidades en este campo. Hasta aho-
ra, los ganaderos habían tecnificado. en el
mejor de los casos sus explotaciones. El
siguiente paso es el de informatizar la
producción y ya existen programas de
aplicación en el mercado.

Los veterinarios que se dediquen a la
( hinca pueden ser profesionales libres,
que trabajen en el medio rural o en una
clínica de pequeños animales, aunque
este ultimo tipo de trabajo presenta el
problema de la extrema saturación. En la
ciudad de Barcelona hay 210 consultorios
de este tipo y es habitual ver cómo
cierran clínicas que acababan tic abrir.

La I anguardia
lv Je noviembre de I{)SS
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Desde principio...
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* Efectos de la medicación con
TIAMUTIN en el agua de bebida

para el tratamiento de la
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Veterinaris TAULO D'ANUNCIS

OFERIMENTS DE TREBALL
• Laboratori farmacèutic en fort pro-
cés d'expansió SOL·LICITA llicenciats
universitaris per visita mèdica a Barce-
lona. S'ofereix: 1.900.000 pts. brutes a
l'any en 14 pagues. Important progra-
ma d'incentius. Incorporació a nómi-
na. Entrenament a carree de l'Empresa.
Ampli potencial de futur, creixement i
desenvolupament professional. Es re-
quereix: Clares aptituds i condicions
per a la venda i les relacions publiques
i humanes Serietat i confiança. No és
imprescindible experiència. Automòbil
propi i haver fet el servei militar o
excedent. Interessats: Adreçar historial
professional i fotografia recent a c/
Saragossa 2~ entsol.. 08006 Barcelona.

• Companyia Farmacèutica multina-
cional de primera línea, amb productes
líders dels seus diferents mercats i
avenços terapèutics importants en cl
seu portafoli de nous productes. PRE-
< IS \. per la seva xarxa comercial, jo-
ves licenciats d'ambdós sexes que de-
sitjin orientar el seu futur professional
dins del marketing farmacèutic. Es re-
quereix: Edat entre 25-35 anys. Bona
capacitat de relació i comunicació. S'o-
fereix: Formació continuada d'alt ni-
vell. Interessants posibilitáis de promo-
ció professional dins del Departament
de Marketing de l'Empresa. Renumera-
ció fixa en función de la valúa del
candidat, més interessant plà d'incen-
tius. Altres avantatges socials: segur de
vida. plà d'automòbils, beques per a
formació. Interessats: trucar a la Sia.
Remedios Martínez. Tel. (93)
2 0 1 4 9 I I .

BEQUES, AJUTS, PREMIS
• El Parlament Europeu convoca cada
any seixanta beques, aproximadament,
adreçades a estudiants universitaris,
ciutadans d'un Estat membre de la
CEE, que vulguin treballar (durant dos
o tres mesos) al Parlament Europeu
(Luxemburg), sota la direcció d'un all
funcionari de la Direcció (ieneral d'Es-
tudis de Projectes de Recerca. Termini:
no n'hi ha, pero les candidatures s'han
Adreçar amb un mínim de quatre me-
sos d'antelació respecte a la data d'inici
de l'estada. Informació: Servicio Euro-
pa. Fundación Universidad Empresa.
c/ Fortuny. 53. 28010 Madrid. Tel.
(91) 410 30 20.

• Boehringer Ingelheim convoca un
Premi Periodístic sobre Biotecnología
en Medicina. Podran optar a aquest
Premi totes les persones físiques de
nacionalitat espanyola que siguin au-
tors de treballs periodístics sobre el
tema abans esmentat, els quals hagin

sigut difosos en premsa, radio o televi-
sió durant l'any l'JKX. FI premi es
dotat amb 1.1)00.000 de pts. fes pro-
postes deuran de ser enviades pels op-
tants abans de I'l de marc de I9K1). al
Gabinet de Comunicació de Boehrin-
ger Ingelheim. c/ Balmes, 184. 08006
Barcelona. Tel. 217 62 50.

SEAT, AUDI, VOLKSWAGEN
• Mitjançant la concessionària BAR-
NA MOTORS, SA., del Pg. de la Vall
d'Hebron, 101, de Barcelona, es pot
obtenir qualsevol model tic les esmen-
tades marques amb avantatges addicio-
nals. Els companys interessats poden
contactar amb aquest Col·legi, o bé
directament amb BARNA MOTORS.
S.A.. demanant per el Sr. Huguet.

LANCIA
• També amb avantatges adicionáis,
els companys interessats en adquirir
qualsevol model d'aquesta marca, po-
den adreçar-se a AUTO SYMBOL,
S.A., Gran Via, 8-10, Ediof. (.ran
Avinguda, 08902 l'Hospitalet de Llo-
bregat. Tel. 331 78 50, demanant per el
Sr. Sergi Pujadas.

DEMANDAS
• Se precisa veterinario para consulto-
rio en Barcelona. Para más informa-
ción llamar al Tel. 300 25 16. (Es nece-
sario poseer Licencia Fiscal y Alta de
Autónomos).

CURSOS, CONGRESSOS...
• Organitzats per la Societat Ibèrica de
Genètica Agropequària (SIGAR, SA),
i patrocinat per la Federació de les
Societats d'Inseminació Artificial de
Dinamarca, durant tol l'any 1989 tin-
dran lloc SET CURSOS iriNSEMI-
NACIO ARTIFICIAL A DINAMAR-
CA PER A JOVES VETERINARIS.
L'import total del Curs es de 205.600
pts.
• També, i organitzats per les societats
abans esmentades, tindran lloc a partir
del present mes (el primer dilluns de
cada mes), deu CURSOS MONO-
GRÀFICS PER A POSTGRADUATS
1 (¡ERENTS SOBRE «ALIMENTA-
CIÓ DE LA VACA DE LLET». El
preu total de cada Curs es de 3X4.000.
pts.
• Del 5 al 7 d'abril de 1989 a Lieja
(Bèlgica), CONTRIBUTION OF MO-
LECULAR BIOLOGY TO VETERI-
NARY VIROLOGY.
• Del 22 al 24 de inaiR de 1989, a
Santander, Seminan sobre MODERNS

MÈTODES MIC ROBIOLÓGICS, or-
ganitzat per el (Omite Nacional I leter,
amb el patronatge de la FEMS, la FIL i
la IUMS, La cuota d'inscripció s'ha
fitxat en 40.000. pts.
Per a mes informació, adreçeu-vos a la
secretaria d'aquest Col·legi.

LEGISLACIÓ
• Administración Local: Resolución de
I6-S-88. de la Diputación prov. de
Palència, referente a la convocatòria
para proveer una plaza de Veterinario
(BOE 16-9-88).
• Departament de Sanitat i Seguretat
Social: Ordre d'll d'agost de 19X8. de
nomenament de funcionaris del eos de
Diplomats de la Generalitat de Cata-
lunya, Salut Pública (DOGC 21-9-88).

• Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación: Orden de 31-10-88 rela-
tiva a determinados productos utiliza-
dos en la alimentación de los animales.
(BOE 11-11-88).
• Ministerio de Relaciones con las
Cortes: Real Decreto 1339/1988, de 28
de octubre, por el que se modifica la
Reglamentación Técnico-Sanitaria de
Aditivos Alimentarios, aprobada por el
Real Decreto 3177/1983. de 16 de no-
viembre. (BOE 10-11-88).

TRESPASSOS,
• Es traspassa consultori petits ani-
mals a Barcelona (Lixample). Auto-
ritzat per el Col·legi. Interessats trucar
de 13 a 14 hores, dimarts i dijous al
Tel. 212 68 96.
• Es traspassa consultori en funciona
ment acceptat per el Col·legi. Interes-
sats uucar al Tel. 356 30 06.

VENDES
• Dos Rayos X. Marcas Siemens y
(ieneral Electric. Sr. Barbeta. Razón
Tel. 257 96 46 y 871 43 37.
• Aparato de Rayos X. Portátil, mon-
tado sobre una columna, cabiendo den-
tro de una maleta exprofeso, (V//>¿/<v-
ílad: 25 miliamperios y 80-100 kilovol-
tios. Escopias v radiografías. Toda
prueba. Precio 50.000 pts.
• Vitrina metálica y otra tic menos
capacidad. Precio de ambas: 30.000
pts. (Regalo, camilla tic exploración
humana y banqueta). Dos bancos de
madera pintados tic blanco, de 2,20 m.
y otro 1,20 m. acolchados con colcho-
netas de plástico, (los dos bancos por
2.000 pts.). Dirigirse por telefono al
215 49 64 en horas de comer v cenar.
Se vende por jubilación,
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RHONE MERIEUX
. LAS VACUNAS

PORCINAS
DE ULTIMA GENERACIÓN

GESKALONE
» liofilizada contra la enfermedad de Aujeszky, para cerdos <

GESKYPUR
livada contra la enfermedad de Aujeszky a base de subunide

GRIPORIFFA
cuna Inactivada contra la gripe porcina, con adyuvante oleoi

IMOCOLIPOR 5
9 Inactivada y adyuvada contra la colibacilosis neonatal del I

PARVOJECT
vacuna inactivada adyuvada contra la parvovirosis porcina

RHINIFFA
vacuna inactivada adyuvada contra la rinitis atrofica

RUVAX
vacuna inactivada, adyuvada, contra el mal rojo

LABORATORIOS
RHÓNf MÈRIÍUX c/Germà Estruch, 9 - 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona) - Telé!. (93) 370 1311 - Telelax 370 56 54



Con sus cuidados profesionales
y la nutrición completa de Purina
viviran fuertes y sanos,... felices.

0
9

Millón* .des de compañía disfrutan de una vida mis larga ) saludable, gracias, cada vez mi
a rigui -lados profesionales y a una completa y equilibrada nutrió

P u r i n a , líder mundia. en la alimentación animal, lo sabe. Cor ese desde 1926 ha desarrollado i
centro de ii¡ • in de Gray Summit, (Missouri), el mayor del mundo en su especialidad, una exti

i de productos destinados a proporcionar una equ'librada nutrición a perros y gatos.
Productos que contienen hasta 43 nutrientes esenciales que ayudan a los animales domésticos a estar

en plena forma durante más años, siendo ademas, mu) digestivos y apetecibles para el animal.
Puppy Chow, Dog «Jhow, Hi-Pro y Cat Chow, forman una gama ¡i- ali neni k ióíl

completa y equilibran, resultado de una
laboriosa inve; ügacii 'ii y cuya calidad ha sido
den; n todo el mundo.

Pe»- eso, para asegurar una vida más
larga y saludable a perros \ gatos, recomiende
una nutrii lleta y equilibra
R e c o m i e n d e Purina, con toda garantí.

L i inv»isti¿aoon
es la diferencia.

Lina completa y equilibrada nutrición
para una vida más larga y saludable.


