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Veterinaris EDITORIAL

T al i com anunciàvem en cl darrer
número d'ANNALS VETERINARIS, en
aquest cxcmplai us donem a conèixer els
nous estatuts del Consell de Col·legis

de Caialunya, a més d'un resum de les noves
llorínes deonlològiqucs per a la professió a
Catalunya aprovades recentment pel Consell.
Aquestes normes han de ser cl mart on cada
col·legi pugui adequar els seus reglaments, els
quals, al MU torn, poden fomentar i controlar el
compliment d'aquests. Segons cl nostre parer,
d'una bona aplicació dels reglaments de
deontologia depèn cl futur i prestigi dels nostres
col·legis.

D'aquest número
també cal destacar
l'entrevista realitzada al
Director General de
Producció i Indústries
Agroalimentàries del
n.A.R.P. en la qual es
ttai un diferents
aspectes que, a ben
segur, son del vostre
interès.

Pel que fa al tema
de portada, la llei del
medicament, la
polèmica que es va
crear després del
debat-col loqui que,
sobre aquest tema, es
va fer al col·legi de
Barcelona, ens va
decidir a tirar endavant
aquesta qüestió,
comptant amb la
col·laboració de
diferents representants

•^•iMaMM^MiMM dels professionals
implicats.

Altrament hi trobareu una nova secció, «A
DEBAT», que deixa obert un lema sobre cl qual
esperem que ens feu arribar la vostra opinió. El
primer tema a debat es la Veterinària Municipal.
Nosaltres us informem, ara sou vosaltres els qui
teniu la paraula.

Pel que fa a la secció habitual «Revista de
premsa», hi trobareu alguns dels articles que en
els darrers mesos s'han publicat sobre els temes
que més han preocupat l'opinió pública i en els
quals està implicada la nostra professió. Un rebrot
de pesta equina, anunciat pels experts

Els nous estatuts
del Consell, les

opinions de
diferents

professionals
sobre la llei del

medicament i les
declaracions del

Sr. Jordi Peix,
Director General

de Producció i
entàr ies

Agroalimentàries
així com la nova
secció «A debat»,
són els apartats
que destaquem

d'aquest número
terinaris

Veterinaris

anteriorment, les loximfcccions alimentàries
agreujadas en època esnval i, per últim, els casos
<l( perineumonía bovina, així com la
comercialització de canals tubcrculoses, ha
provocat que els mitjans de comunicació entressin
a sac, qüestionant, de vegades, l'actuació del
veterinari o responsabilitzant-lo directament.
Suposem que en alguns casos ha estat a iausa del
desconeixement de la situació i, en d'altrcs, per
un ien grau d'animadversió, però desconeixent
quins són realment els interessos.

Creiem que no es pot ni es deu declinar la
responsabilitat en temes que ens afecten, però el
que no podem és carregar amb les responsabilitats
que corresponen a decisions político-comercials
que altres decideixen, sense tenir en compte els
mínims criteris sanitaris Aquest ha estat el motiu
d'una recent circular del Col·legi de Barcelona als
seus col·legiats suggerint l'aplicació estricta dels
reglaments vigents, principalment a escorxadors,
evitant complicitats perilloses. II
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EDITORIAL

TEMA DE PORTADA

II projecte de llei del medicament ha estat molí

debatut, principalmcm pel dilema que planteja sobre

<luiiis son els professionals que han de controlar els

produc ics d'ús veterinari.

Margarida Arbox, farmacèutica i professora de la

hac ullal de Veterinària de la UAB, |oan Baucells,

veterinari i el Dr Dumon, presiden! del sindical de

veterinaris de França, cus donen la se\a opinió al

rcspei u

3

6

ENTREVISTA

lordi Peix i Massip és directoi general de Producció i

Indústries Agroalimentàrics <Us que es va crear cl

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la

( KIHI.IIII.II de ( atalunya Amb ell parlem de la

reestructuració de la veterinària i de les repercusions

d'aquesta, de la pesia porquina africana, de la política

en el sector dels petits animals i també de la pesta

equina i la perineumonía, entre d'altres temes d'interés

per .il in>si re col·lei i iu

TRIBUNA D'OPINIÓ 13

|ordi I-uní i Tarrés, d'Unió de Pagesos, i Pere ( los i

Barnils, d'USAC-Joves Agricultors, opinen sobre la

reforma veterinària.

REPORTATGE 14

VETERMÓN, veterinaris pei al tercci mon. es una
organització que té com a objectiu afavorir la ramaderia
en el tcrcci mon i el desenvolupament dels pobles

\ I 11 KMON es va i leai .n.i fa dos anvs A l'actualitai

treballen principalment en dos projectes sobre els que

ens parla Gustavo Duch, president de VETERMÓN.
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El proiecte de llei
del medicament
«El veterinari, el primer que ha de fer és lluitar perquè aquesta
llei del medicament permeti salvaguardar la salut de l'home,
en primera instància i, en segona, la salut de l'animal»,
comenta la Dra. Arbox, farmacèutica i professora de la
Facultat de Veterinària de la UAB.

E l passai mes de juliol es va fer una taula ro-
dona al col·legi otii iaJ de veterinaris de Bar-

celona sobre cl projecte de llei del medica-
ment, en la qual van participat represen-

tants ile diferents sectors afectats per aquesta.

La llei del medicament es troba ara per ara en fase

d'informació pública i. possiblement, no serà vigent

durant molt de temps, ja que d'aquí a dos o tres anys,

quan es faci una legislació comuna per a tota la co
muniïat europea, haurà de canviar

La qüestió debatuda en aquest encontre va ser,

principalment, la necessitat que els produí tes d'ús ve-
terinari siguin controlats pels veterinaris, ja que són

els professionals amb més coneixements sobre farma-

cologia i fïsiopaiologia animal i, només ells, podeu

prese riure i controlat els fàrmacs d'ús animal. Aquesta
és una qüestió que la llei no preveu, l'ero. per conèi-

xer millor la situació, diferents professionals han ex-
pressai la seva opinió sobre el tema.

Margarida Arbox, farmacèutica i professora a la
Facultat de Veterinària de la UAB, dóna una valora

ció positiva a aquesta llei, però fa algunes considera-

cions. «Hi ha llacunes que poden ser controlades si
després fem uns decrets i reglaments acurats, però que

poden ser perilloses perquè és una llei molt flexible».

Parlant sobre les llacunes de la llei, la Dra. Arbox duna



diferents arguments. «En< ara no queda ben i lai quins

seran els mecanismes que l'administració arbitrarà pei
a controlat moltes de les i uses que estableix aquesta
llei, tampoc no està beu regulada la distribuí ió (fels

medicaments des dels laboratoris farmacèutics lins ,1

la utilització <|iic n'ha fel el veterinari. Així mateix,
dóna definicions vagues sobre els medicaments que
necessiten recepte i els que no, Els únics que estan
ben senyalitzats MIM els estupefaents»

I )avani aquesta situa< 10 «el veterinari, i omenta
la Dra. Arbox el primei que ha de fet es lluitar per-
què aquesta llei del medicament permeti salvaguar-
daria salut de l'home, en primera instància, i, en se-

gona, la su I u t de l'animal»

Concretament sobre les mesures a pi cm he. la Dra.
Arbox afegeix: «Exigit que l'administrat 10 sigui molt
dura amb els laboratoris farmacèutics que avui CM .in

fent una venda direi ta de I que els dóna la gana als
productors. Aquí hi hauria un mures claríssim del

veterinari pei salvaguardai la seva funció perquè es

ell qui li.1 de receptar. Al mateix temps, planteja un

element important de salm pública en el sentit que,

qui desconeix el medicament, pol fer-ne un us molí

dolent. En aquest terreny, el veterinari hauria de fet
un cus ion davaiii l'administració 1 plantejar que és
ell la persona que ha de receptar, fet el diagnòstit 1
decidir quin medicament ha de prendre un animal

1 quins perills 1 riso té per a aquest 1 per als consumi-
dors».

l'ei últim, la Dra. Arbox es defineix sobre la po-
lèmica que ha den va i aquesta llei entre el farmacèu-
tic 1 el veterinari, «lil veterinari sap patologia, sap te
rapem k a. i té els criteris de col·lectivitat pei apluar-

bu. (osa que ne té el farmai èutic».

I In altre professional sensibilitzat amb les consc-
qüem íes que pot derivar aquesta llei és Joan Baucells,
veterinari de pinsos Baucells, que al llarg de- la seva

vida piolesMiin.il s'ha precx upat per la sanitat col lc< -
tiva 1 i nd iv idua l 1 ha t i n g u i s e m p r e u n a u n i u ideïu la

d'objectius amb el col·lectiu ramader: ( A m b la llei
del medicament comenta loan Baucells 1 rei que
1 Is veterinaris 1 els ramaders tenim els mateixos ob-
jectius 1 les repercussions del projecte, que estimo molt
negatives, afectaran igual ambdós col·lectius, Hls ra-

maders podien haver estat el millor aliat en la defen-
sa dels nostres interessos..

Així doncs, en parlat d'objectius, Joan Baucells
creu que «cal garantir la iiualil.it. controlat el degui

us dels mediï aments veterinaris 1 buscar l'efe< tivitat.
Això interessa veterinaris i ramaders. Però s'ha d'evi-
tat la complexitat inútil 1 l'encariment innecessari. Lln

dels motius importants, segons el projei te de llei es-

mentat, pel qual es regula el medicament veterinari,

es la seva possible incidència en IVssci huma de tor-

ma indirecta mitjançant el consum d'animals; ata he,

aquest control només es pot portar a terme entre dos
estaments: d 'una banda el veterinari que ha de ser

l·iinn responsable de la prese ripc ió 1 Tapin ac in del

medicament 1 el control de les c ims a l'escorxador 1,

d ' a l t r a banda, cl r a m a d e r q u e ha de respe< 1,11 els ter-

m i n i s d e r e m a d a del med icament per i res l ladat els

animals a l'cscorxadot •
Malgrai això, loan Baucells creu que ara ja s'ha

arribat tard. «La veterinària ha perdin una oportuni-
tat, es llàstima. No hem sabut fel valer els nostres

drets, 111 auip.irai nos a la normativa comparativa amb
els altres països comunitaris 1 trobar el Ikx que ens

correspon en la prescripció, d i s p e n s a d o 1 ( . m i m i del

medicament veterinari, També els ramaders haurien
ajudat, però no hem buscat la seva col laborat 10 i opt-

iiii que els veterinaris ho pagarem molt car l'em els
ramaders tampoc no en sortiran benefk iats. Indirei
tament, tampoc la s.muai humana se'n beneficiarà
gens»

l'< r últim consultem al Or, Dumon, president del

sindical francès de veterinaris 1 representant dels ve-
terinaris pi ,n 1 u s franc est is a la Comunitat Econòmi-
ca Europea 1. per tant, b o n cone ixedo r d e la si tu ai 10

internacional de la professió. .Ahora t e n e m o s en ( ran-

cia u n a s i tuación p r iv i l eg iada comenta el Dr.

Dumon En Franc u los veterinarios venden los pre-

du< los l.uniae CUticOS al mismo tiempo que ha. en Lis

consultas. l<is farmacéuticos pueden vender también
algunos productos antiparasitarios o champús y otros
productos, pero 110 ¡Hieden vender antibióticos O va-

a m a s sm la prescripción del veterinario»
La siluac 10 d e t r a n c a es s imi la r a la de- Alemanya,

A n g l a t e r r a . 1 Suïssa però .1 d'altres països c o m Bèl-

gica, Italia 1 ( i ie i la, s'hi t r o b e n a m b el p r o b l e m a q u e

els ve ter inar i s n o m é s t e n e n consu l t a 1 cirurgia, p e r ò

no in t enen farmacia. Malgrat la situació traïu esa, res

pecte a q u e s t t e m a cl Dr . D u m o n es partidari d e de-

s e n v o l u p a r noves (1 cae ions pel veterinari (n in a la in-

semin .u ió artifn u i O la dentista per tal <le- ien 11 sol 11-

des en 1 as q u e els ve te r inar i s es trobin sense

competències en el tema de- farmàcia

Al dchat-eeil loqui a que fèiem lelerenc la en comen-

sal aquest amele, e-s va acordat la constitució d'una
comissió formada pei diferents professionals la qual

elabórala un estudi sobre aquest projecte de llei. El
col·legi us mantindrà informats de les conclusions a
què s'arribi. I 1
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Jordi Peix i Massip
Director General de Producció
i Indústries Agroalimentàries



J ordi Peix i Massip, nascut a Barcelona fa
15 anys, és cl director general de
Producció i Indústries Agroalimcntàrics
des que es v;t crear el Departament

d'Agricultura, Ramaderia i Pesca <lr la Generalitat
<!<• Catalunya. Reconeix que la seva gran satisfacció
es haver col·laborat en la creació de l'administració
en una etapa «molt bonica per a Catalunya», però

es queixa que lot hauria «d'anat nus ràpid».
Jordi Peix irradia vitalitat i ràpidament va pet

feina. Però si parlem del seu temps lliure ens diu

reiteradament que té un "hobby": l'agricultura.
Després s'ho repensa i ens confessa que li encanta
fer cava a casa seva i posarse tranquil·lament a la

niïn.i .1 fer un conill .i la cassola. No li falten
paraules i no fa res per amagat les emocions.
Parlem de la política del Departament, de la
professió veterinària, de pcuts animals, de pesia
equina, de perineumonía... i peí .i tots els temes li
falta temps Se sent com un peix a l'aigua.

• Ara ta nus de dos anys i mig que va
iniciat-se la reestructurarlo de la veterinària, quina
creu que ha estat la seva repercussió en l'usuari?

J.P, Evidentment s'han millorat els resultats,
s'han tecnifícat i especialitzat els tècnics del
Departament, s'ha reduït el nombre de
documents, per exemple les famoses guies que a
les granges i les explotacions que estan sanejades i
acompleixen els requisits sanitaris, son expedides
per al ramader. Això vol dir que fem responsable
el pagès lil pruner responsable és el ramader.
després el veterinari. La sanitat es un tema
col·lectiu, i aquesta es responsabilitat de
l'Administració i l'estat sanitari indivnlu.il dels
animals es responsabilitat del pagès junt amb el
seu iec nu veterinari.

• I per als veterinaris, quines repercussions
creieu que ha tingut la reestructuració?

J.P. Des del punt de vista veterinari s'han
guanyat setanta unc plates, això es important.
D'altra banda s'ha delimitat quin era el seu
treball i s'ha especialit/ai la seva tasca II
veterinari sap que es un tècnic, no ha de fer
tasques administratives ates que ja hi ha personal
administratiu a cada oficina comarcal. I el que es
nus important: esta dms duna estructura, li I
ve te r inar i q u e està en una oficina comarcal d i sposa

d'uns laboratoris de sanitat animal i treballa amb
uns objectius determinats. Per a mi, és l'element
bàsic que el diferencia de la seva situació anterior.
Una cosa és la veterinària de l'Administració i

l'altra es la veterinaria privada. Abans hi havia

una confusió que, sovint, el pagès no sabia

diferenciar. L'Administració té una responsabilitat

d'assessorament tècnic. lambe es moll important

que, a pan de la policía sanitaria, treballi
directament amb Salut Pública en algunes
campanyes.

• Fer finalitzar aquest tenia, com ha
repercutit en l'Administració?

J.P. Tenim un esquema organitzat d'estructura
t ècn ica q u e f u n c i o n a . La sani ta t insisteixo, és un

tema col tectiu Ha significat disposat d'una
estructura que permet donar una resposta
immediata. Tenim un esquema organitzat amb el
qual ràpidament es poden aplicar mesures,
mitjançant campanyes , pol icia i assessorament

tèi mi

El veterinari és el s an i t a r i , però de vegades no

q u e d a v a clar q u i era l a m b e el tècnic de genèt ica,

d'alimentació, de reproducció, etc. Aquesta és una
faceta nova d'assessorament tècnic que s'estS
obrint per als veterinaris de l'Administració.

• Sembla que hi ha entre els professionals
un cert escepticisme respecte del sistema que
segueix el Departament per omplir les places
vacants de veterinaris. Què n'opineu?

I P L'escepticisme no l'entenc perquè hi ha
una Llei de Funció Pública que es igual per al
veterinari com per a l'enginyer, lils càrrecs de
confiança, com pel exemple els directors generals,
son coberts exclusivament pel conseller. Pel que fa
als caps d'oficina comarcal, s'han cobert per
concurs i en queden d'altres pendents de- cobrir.
El que es cl.it es qtle estem creant una

Administració nova i en aquest ias son normals les

situacions d'interinatge. El ias dels veterinaris es

claríssim, ja que la meitat dels funcionaris

veterinaris son interins.

• Tots els estaments tècnics reconeixen la
validesa d'uns sistemes per a la lluita contra
malalties de tàcil difusió. Va ser un èxit la lluita
contra la PPA. Però creieu que el pla de lluita
contra la malaltia vírica hemorràgica del conill ha
estat i és correcta?

J.P. No se si ha estat correcta, però els
resultats son aquests. Hi ha hagut molta
demagogia sobre aquesta malaltia i jo dina que a
Catalunya el que ha predominat ha estat la
informació. Què s'havia de fer davant d'una
malahia vírica nova? S'havia d'informar. Després
també s'ha fet una campanya de promoció del
conill. Vam podci superar ràpidament la davallada
de consum amb una campanya d'informació al
ramader i també amb una campanya d'informació
al consumidor. En aquest moment se sap quins
son els problemes d'aquesta malaltia, una malaltia
que ha afectat tota Europa. Hstem mantenint les

normes que vam donar des del primer dia I n
aquests moment els cunicultor; no tenen
problemes amb la malaltia.

• Què n'opineu, del problema del Maedi en
les ovelles?

J.P. lis una malaltia moll concreta La
responsabilitat de l'Administració és sempre la

Jordi Peix
considera el rebrot
de pesta equina
com «la crònica
anunciada perq
anunciada perquè
des de Catalunya ja
havíem previst que
era molt difícil
d'erra d ¡ca r-la».
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sannai col·lectiva Sempre hi ha l'última malaltia
que es descobreix però que ja existia abans Però
de Maedi, a Espanya n'hi ha des de fa moll de
temps Com ho hem de solucionar? Treballant-hi,
com sempre Ens preocupa mes el virus del conill
que no el Maedi. evidentment.

• No ens podem oblidar d'un sector molt
important dins la professió com és el dels petits
animals. Molts professionals pensen que aquest
sector és l'assignatura pendent del Departament.
Com ho veieu?

|.P Esteu afirmant coses que jo no cnteni
massa. Som precisament el primer Departament
d'Agricultura de l'Estai Espanyol que està aplicant
normes d'aquest sector. Pel que fa al tema de
penis mimáis, precisamcni nosaltres n'hem fet
una llei de protecció, la primera de l'Estai
Espanyol! Això es injust, lil tema de penis animals
cada vegada té mes importància pci .1 la professió
veterinaria. Només cal que compareu els col·legiats

de fa deu anys que es dedicaven a l'exercici lliure
de la professió amb els d'ara 1 veureu que s'han
duplicat. Això vol dir que en una societat de
consum també el petit animal es vaJoritza. Això cs
causa del canvi de la societat, In ha mi retorn de
la natura que, de vegades, consisteix ;i tenir un
petil .¡timial .i casa. IV.dir.i banda, els animals MUÍ
agraïts 1 potser les persones 110 ho son tant. A
mes. també ara que In ha la moda d'estar pum.
l'animal t'obliga .1 caminar. HI primei que ens v;i
interessat va sei com es tractava l'animal, És
diferent tenir un animal al camp que a la ciutat.
Aquest va ser cl nostre plantejament per fer llei.
Si lu híi una llei que ho valora, vol dir que puja

el nivell d'aquesi concepte. Per exemple, la
campanya que la el Departament '.No
l'abandonis», serveix per .1 conscienciar la geni
cada vegada mes.

• Quina és la vostra postura davant cl
tatuatge d'identificació dels petits animals?

J.P. La identificació serveix peí a un adequat
control sanitari. D'aitra banda, en cas de pèrdua,
el pols trobar ràpidament; 1 finalment, quan el
roben tenim un element de referència. Estem a
favoi de la identificació, pero sempic sabent que
els gossos abandonats no seran mai els de rac,a. Ix-s
persones que faran la identificació són els que han
gasiai diners en un animal. Això serveix per .1
irear un sentiment: quan hi ha un número. In ha
una responsabilitat, luis va servir molt la
identificació en la lluita de la PPA, va ser el nostre
èxit. Va ser una lluita que vam tenir amb el
mateix Ministeri d'Agricultura de Madrid. Una

lluna que vam guanyar 1 que ni els mateixos
col·legis de veterinaris veien <. lat perquè pretenen
el sistema d'ideniiliiaci<> per arraiada. Aquesta
norma es va extendre mes tard a la resta de l'Estai

inyol 1 .ira Uns 1 toi a França estan utilitzant el
mateix sistema. Es l'únii sistema d'identificació
que no es pol ncure 1 que permet seguir el rastre
en ias de problema D'aquí poc sortirà una
disposició sobre aquest tema, l'estem preparant 1
fem circular entre els interessats, també al ( ollegi
perquè els animals de companyia puguin seguir.

• En el sector de la producció i dins el món
dels aliments per a animals, la Generalitat va
iniciar una campanya de control de qualitat i
detecció de (raus. Què ens podeu explicar
d'aquesta campanya?

J.P. El sector d'aliments de penis animals ha
crescut moh més que no pas el pinso de la resta
del bestiar, l l i ha bastani pmso d'importació que
es una vergonya per al nostre snior productor.
Vam iniciar fa mes d'un any una campanya de

control 1 ne s'ha detectai cap problema de frau,
pcn> no tindria massa scntii perquè son aliments
molt cirs en relació amb les matèries primeres que
s'hi utilitzen.
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• Pel que fa als productes zoo-sanitaris, la
professió veterinària donava suport a la idea de la
Generalitat en cl sentil d'evitar el monopoli del
control i l'expedició d'aquests productes pci un sol
professional. Que n'opineu, després de l'aparició
d'un projecte de llei del medicament que no
comparteix aquest criteri?

J.P. El Departament d'Agricultura va íc-r u n a

disposició mitjançant la qual hi ha una normativa
que han de seguir els magatzems zoo-sanitaris pet
tal d'instaurar-se i on hi ha d'haver un tècnic que
determini una directiva de la comunitat. El que
ens interessa es que els costos dels usuaris siguin
els mes baixos possible, que hi hagi una garantia
total i un cost mínim de distribució. Vam analitzar
l'estructura que hi havia a Huropa i realment, a la
/ona on s'ha liberalitzat el tècnu garant, fs on els
medicaments son més barats i estan rucs
controlats. Ens interessa un tècnic garant, La llei
del medicament entra en un moment en què no
fa c o n t e n t a n i n g ú , això es terrible, lista reta a

corre-cuita, No concreta massa, l'ei exemple la llei
prohibeix l'existència dels herbolaris, tan
tradicionals a Catalunya i els obliga a passar per la
farmàcia. Les competències de distribució, la
comercialització i cl control de distribució
pertanyen a la Generalitat de Catalunya.

• Aquest estiu han coincidit tres elements
força preocupants: la pesta equina a Andalusia, la
perineumonía a Castella-Lleó i la reestructuració
d'escorxadors a Cantàbria. Parlem sobre la situació
a Catalunya davall aquests fets.

J-R La pesta equina era la crònica d'una mon
anuiu iada perqué des de Catalunya ja havíem
previs) q u e era mo l t difícil d'erradicat I'l

problema és que la malaltia té un cede molt llarg
i sobretot a Andalusia amb els condicionants
climatològics, Per això, al nus de febrer el DARP
va elaborar una ordre de declaració de Catalunya
com .1 /ona lliure de peste equina i unes normes
per tal d'evitar l'entrada d'exemplars procedents
de /ones afectades que poguessin provocar
qualsevol problema a Catalunya.

La història ens dona la raó: al mes de juliol es
van declarar els primers brots de pesta equina i ha
estat un drama perqué es l.i tercera vegada que
tenim el problema. A més, cada vegada a un
nivell d'afecció mes gran. HI primer va ser a
Toledo i Madrid, el segon a Cadis i aquest tercer a
Cadis, Sevilla, Màlaga i Huelva i, per tant, ha
augmentat la mortalitat. Realment es que no
s'han pres les mesures que estaven previstes.

Pel que fa a la perineumonía, es tracta d'un
tema antic. Va ser el primer que es va plantejat el
DARP quan va assumir les competències a l'any HI
i que vam solucionat immediatament, incloent
I anàlisi de la perineumonía, mm a obligatori, a
totes les campanyes de sanejament i això ens ha
permès tenir un bestiar boví sanejat a Catalunya.

fil lema dels escorxadors es similar i el vam
assumir abans dels traspassos <U les competències
in in.nena d'indústries agràries a l'any 80

Son ties elements vells del sistema en què els
veterinaris han estat protagonistes, Vàrem ler la
reestructuració dels serveis veterinaris, vàrem
realitzar un nou model de treball que es b.is.i en
la responsabilitat del pagès, amb o sense
a g r u p a c i o n s d e defensa s an i t à r i a , u n a e s t r u c t u r a

que implica la reestructura dels serveis veterinaris
i, a nus, l'estructura de laboratoris, finalment,
una policia sanitària que, en casos greus com la
pesta equma. ha estat també ajudada per altres
departaments o unitats de la Generalitat de
t atalunya com els agents forestals o els mossos
d'esquadra

Es moll important analitzat la història, En
aquests moments la situació actual de l'Estat
Espanyol demostra que si In ha un sistema
veterinari adequat i responsabilitat de
l'Administració, el resultat és òptim i, si no hi
existeix, no es pot l lu i ta r c o n t r a les m a l a l t i e s de l

bestial En aquest sentit felicito el col·lectiu dels
veterinaris, que han sabut comprendre el
plantejament del DARP de la Generalitat de
Catalunya que vam fer conjuntament entre la
Direcció General de Salm Pública i acinesia
Direcció General i que ens ha permès disposat
d'un sistema adequat per donar resposta als
problemes que es p i . in ic ien I I

Jordi Peix, que
ocupa el càrrec de
Director General de
Producció i
ladesquees
Agroalimentàries
des que es va crear
el DARP, considera
que aquest
Departament és el
primer que ha
aplicat normes en
el sector dels petits
animals.

II
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La dedicación, la
experiencia, la
continua investi-
gación... son indis-
pensables para
poder ofrecer pro-
ductos de calidad.
Friskies lleva más
de medio siglo ela-
borando alimentos
completos para
animales de com-
pañía. Realizando
importantes es-
fuerzos en el desarrollo de una investiga-
ción propia siempre en marcha. Prueba de
ello son los últimos avances presentados
en el pasado Congreso Mundial (WSAVA)
acerca del metabolismo de la taurina, el
síndrome urológico felino o la absorción

Croquetas mf\ \ I S K I 6 Sde proteína par-
cialmente hidroli-
zada en el perro.
Usted ya nos co-
noce y sabe que
nuestras fórmu-
las han estado
permanentemen-
te a la vanguardia
de los nuevos co-
nocimientos cien-
tíficos, siempre
con un mismo fin:
ofrecer la garan-

tía de una gran marca, merecedora de
toda confianza.

Frislíies
•

EXPERTOS EN NUTRICION ANIMAL
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La reforma veterinària

I
De les tres fases de que constava la reestruí curació dels
Serveis Veterinaris t )fi( ¡als. Veterinaris del Departa-
ment d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Veterinaris del
Departament de Sanitai i Seguretat Social i Veteri-
naris Interventors d'Escorxadors, la tercera no s'ha aia-
bai ii rèiem que té una gran repercussió en el sei tor,
Les alircs llucs s'han inic iat però tampoi no s'han a< .1
bat.

En aquestes ratlles ens centrarem en la fase qui-
la referència als veterinaris del Departament d'Agri-
cultura, |.i que és la que nus afecta els ramaders;
aquesta, l'haurem <lc valorat desde dues òptiques di-
ferents, la primera de les quals se centra en cl que
s'h.1 fei Iins ara. Sobre aquesta rcestru< tura< ió direm
que, a grans trets, la Unió de Pagesos, m m a sindicat
capdavanter en reinvindicar la reestructuració, la va-
lora força positivament ja que ha donat bons resal-
íais en el camp de la sanitat, control del moviment
del bestiar, guies, censos, etc. Queda pendent, però.
la segona part. que pol sei la mes important: Li d'acos-
tar el servei al ramader.

Quan discutíem la reestructuració al Departament

d'Agricultura, Ramaderia 1 Pesca, tots teníem clar que

l.i missió dels veterinaris ofiï i.ils d'aquesi havia <le sei

bàsil amem:

a) la inspen ¡ó veterinària
b) assessorat tècnicament el pagès (la qual IOS.I

comportava l'especialització del veterinari).

D'aquest dos objectius, només cl primer s'ha por-
tat a terme.

( 1 nu ,1 conclusió, el sei i or porqui ile la Unió de
l'agesos i ieu que la reestructuració del cos de veteri-
naris olu lals s'ha quedat a mig fer. lis a du, el ve u n
nari s'ha convertit exclusivament en un buròcrata lis

calitzador 1 li queda pet adquirit la condiï 10 d'amh

assessoi del pagès tamadcT.

¡on/r Font ¡ Tarrés
Responsable del \ector porqui .1

!j I'mu Í/C Pagesos </<• Catalunya

l>.i\.mi la reforma veterinària, estem recordant que
la nostra ()rganitza< ió va promoure 1 pressionar I ins
aconseguit la «Segona Reforma* de- la Reestructura-
. ió dels Serveis Veterinaris de la (reneralitat de ( ata-
lunya

fam bé vam amenaçar de fer manifestacions 1 mo-
bilitzacions en cas de no aconseguit una rai ionalitza
11.1 amb l'expedició de gnus peí als ramaders, tal i
com es ta a la resta d'Europa. D'aquesta forma, acon-
seguíem de treure els veterinaris de la burocrài ta de
les ( )tn mes ( o m a n als en què estaven obligáis a ler

de duiH ionaris administratius».
Estem en contra de Ics diferents reformes tècni-

ques que porta a terme la Conselleria ).i que es tergi-
versa el sent 11 de servei 1 assessorament u i ni< dels ra-
maders pel passarà un servei de put tràmit burocrà-
tu obligatori, el qual amaga una desmesurada
i 1 si a l 1 1 / , 1 1 1 0 d m g i d a p e r u n « l ' s i . 1 1 » d e 1 e i n u s d e l ' a d

m i n i s t r a d o d ' a l t n ive l l pro fe s s iona l . A q u e s t s ú l t i m s
e s t a n r e l e g a t s a u n e s I m u i o n s d e « S C Í r e t à r i e s d ' ( ) l n i-
nes ( ornaríais», amli activitats merament administra-

tives (mecanògrafes). Això mai no pot repercutir amb
un b o n servei al a d m i n i s t r a t , q u e r e a l m e n t es q u i
« p a g a e ls i m p o s t o s » 1 p c i la q u a l m e r e i x un a l t r e t i a i -
te 1 lespei te.

Exigíem a l'administració la figura del veterinari
1 ei nu , 1 ol1 laborador del ramader que cerca una mi-
llor sanitai 1 rendibil i tat del bestiar. Creiem que te-

n im un camí a recorrer 1 sempre dona rem supon 10111

a professionals del sector.
En resum, estem a favor de la reforma i, per això,

col·laborem amb el ramader per tal que continuí lent

les. .( in ics d e sortida» 1 ap a l 'escorxador, p e r o en 1 on i t . i
del control polític 1 de l.i degradació professional que
aquest comporta.

Pere (los 1 Barnili

President USA( JOVES AGRICULTORS
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ETE ON
Els veterinaris treballen
per al tercer món
VETERMÓN, veterinaris per al tercer món, és una
organització que té com a obiectiu afavorir la
ramaderia en el tercer món per a aconseguir el
desenvolupament dels homes. Aquesta associació es va
crear ara fa dos anys i, des de llavors, també és
membre de la Coordinadora Europea de Veterinaris
per al Desenvolupament, on hi ha integrants d'altres
països com França, Suïssa, Holanda i Escòcia.

En l'actualitat, els socis col·laboradors d'arreu de
l'Estat són uns 400 i tenen seu a Barcelona, Madrid i
Saragossa. L'obiectiu de VETERMÓN és donar
assistència veterinària a la població més necessitada i,
d'aquesta manera, contribuir a la lluita contra la fam
del món. VETERMÓN divulga tècniques de treball
veterinari entre aquests països perquè puguin arribar
a ser autosuficients i promouen la formació de
personal perquè actuin en els països que ho
requereixin. Amb tot això, també intenten
sensibilitzar l'opinió pública sobre la problemàtica del
tercer món.

E l passat nies de juliol, els membres de
VETERMI )N amb Veterinaris Sense
Fronteres de França, Suïssa, Bèlgica,
Itàlia; Veterinaris per al

Desenvolupament, d'Holanda i VETAD
d'Anglaterra i Espanya, es van reunir al Col legi
de Veterinaris de Barcelona Totes aquestes
associacions formen pan de la Federació
d'Associacions per al Dcscnvnlupamcm ;iml> cl

nom de Veterinaris Sense Fronteres a Europa que
es va constituir .1 Lyon el fcbrei d'aquest any. Des
de llavors, vam programa i congressos periòdics
i.nla sis mesos 1 cl primer es va celebrar a

Barcelona. En cl congres van parlar sobre la

coordinació de Ics diferents associat ions que

treballen conjuntament per a l'educació 1
desenvolupament. Duran 1 l'estada del congrés, els

participants van visitar la Generalitai amb un

doble objectiu que, Gustavo Duch, president de

VKTKRMON, ens explicava: «l'objectiu ha estai
presentat l'assot ¡a< i" 1 la Fcdcrai in en cl Palau de

la Generalitat. D'altra banda, aquest .m\ la
Generalitat ha donat del seu pressupost general
una quantitat per a la cooperació al

desenvolupament, de la qual ens ha aportat
quatre milions quatre tenies mil pessetes pet al

pruner any d 'un projecte que farem a Guatemala,
cl qual ic un IOSI global de ")H a 60 milions».

l i
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Veterinaris

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

ORDRE

de li de febrer de 1989 per la qual, havent ne
comprovat prèviament l'adequació J IJ U-guli
lat, s'inscriu M Registre de col' legis professionals
de la Generalitat de (Catalunya la modificació
dels Estatuts del Consell de Col·legís de Veteri
nans de Catalunya.

Vist l'expedient de modificació dels Estatuts
del Consell de Col·legis de Veterinaris de Cata-
luin.i. del qual en resulta:

1 Que en data 21 de juliol de 1988, el Presi-
dent del Consell de Col·legis de Veterinaris de
Catalunya ens comunicà la modificació dels Es-
tatuts del col legi professional consistent cu una
nova redacció del text dels Estatuts

Que en data 21 d'octubre de 1988, els foren
retornats per tal que esmenessin les objeccions
plantejades, que cl 30 de novembre de 1988, fo-
ren presentats novament, un cop corregits.

2. Que la dita modificació fou aprovada en
Assemblea General Extraordinària de data 7 de
juny de 1988, i definitivament en la de data 25
d'octubre de 1988

Vistos l'Estatut d'Autonomia de Catalunya,
aprovat per la Llei orgànica 4/1979. de 1K de <lc
sembré; la Llei 13/1982, de 17 de desembre so-
bre col·legis professionals; el Reglament de col·le-
gis professionals de Catalunya, aprovat pel De-
cret J29/1983, de 7 de juliol; cl Decret 213/1983,
de 31 de maig, pel qual es deleguen en cl Con-
seller de Justícia funcions atribuïdes al Depar-
tament de la Presidència; i cl Decret 200/1987,
de 28 de maig, sobre reestructuració del Depar-
tament de Justícia;

Aus que cl text mociitu .11 s'adequa a la lega-
litat;

Atès que cl present expedient ha estat pro-
mogut per persona legitimada, que s'han apor-
tat els documents esencials, i que s'han complert
tots els tràmits establerts;

A proposta de la Direcció General de Dret i
d'Entitats Jurídiques.

Per aquesta ORDRE:

1. Declaro l'adequació a la legalitat de la mo-
dificació del text dels Estatuts i disposo la seva
inscripció al Registre de col·legis professionals de
la Generalitat de Catalunya.

2. Disposo que es publiqui la modificació dels
Estatuts esmentats al DOGC.

Barcelona, 15 de febrer de 1989
AGUSTÍ BASSOLS I PARES

Conseller de Justic ia

ESTATUTS

DEL CONSELL DE COLLEGIS DE
VETERINARIS DE CATALUNYA

TÍTOL I
Disposicions generals

( lAPfTOL 1

Caràcter, objecte, domicili

Article 1
El Consell de Col·legis de Veterinaris de Ca-

talunya, de conformitat amb el que disposen la
Llei 13/1982, de 17 de desembre, i el Decret
J29/1983, de 7 de juliol, és una corporació de
dret públic, amb plena capacita! i personalitat
jurídica pròpia, que constitueix l'òrgan repre-
sentatiu i executiu superior de tots els col·legis
oficials de veterinaris existents a Catalunya.

Article 2
El català ÉS la llengua pròpia del Consell de

Col·legis de Veterinaris de Catalunya. El caste-
llà també és llengua oficial de l'esmentat Consell.

Article 3
El Consell de Col·legis de Veterinaris de Ca-

talunya té per objecte fonamental representar la
professió davani la Generalitat de Catalunya,
l'Administració central de l'Estat i cl (Consell Ge-
neral de Col·legis de Veterinaris d'Espanya, com
també davant qualssevol persones físiques o ju-
rídiques i organismes o entitats públiques o pri-
vades de tota mena, exercint les funcions que
li corresponguin segons la Llei i els presents Es-
tatuts

Article 4
La seu del Consell de Col·legis de Veterinaris

de Catalunya radicarà a Barcelona, avinguda de
la República Argentina, núm. 25, planta, sens
perjudici de poder celebrar reunions en qualse-
vol altre lloc de Catalunya.

El domicili es podrà modificar per acord del
ple en sessió extraordinària convocada especial-
ment a aquest efecte.

CAPÍTOL 2

Funcions del Consell de Col·legis de Veterinaris
de Catalunya

Article 5
El Consell de Col·legis de Veterinaris de Cata-
lunya té les lime ions següents:

a) Coordinar els col·legis que l'integren i re-
presentar la professió en cl seu àmbit territorial
i sens perjudici de la competència pròpia de cada
Col·legi.

b) Recollir i elaborar Ics normes deontològi-
ques comunes a la professió i vetllar perquè es
compleixin

c) Conèixer els conflictes que puguin MIM itat-
se entre els col·legis i resoldre'ls amb equani-
mitat, sens perjudici d'un ulterior recurs con-
icni ios administratiu.

d) Aprovar i modificar els seus propis Esta-
t U l S .

c) Resoldre els recursos que s'interposin con-
tra els actes i les resolucions dels col·legis inte-
erals

f) Exercir les (uncions disciplinàries en rela-
ció amb els membres de les juntes de govern del
Col·legi i els del mateix Consell.

g) Informar, amb caràcter previ, els projectes
de Llei i de disposicions generals que presenti
la Generalitat en matèria que l'afecti

h) Col·laborar en l'aplicació i cl desenvolu-
pament, dins l'àmbit de Catalunya i mitjançant
els ml legis, de Ics disposicions i resolucions que
es dictin en cl seu àmbit, i proposat la regula-
ció de les qüestions que ho exigeixin

i) Mantener els contactes oportuns amb altres
organitzacions d'àmbit estatal o internacional re-
lacionades amb la professió veterinària.

j) fomentar, organitzar i, si s'escau, constituir
institucions, sc-rveis i activitats relacionades amb
la formació professional, la promoció cultural,
l'assistència social i sanitària, la cooperació i cl
mutualisme i cl tomem de l'ocupació, i regular-
ne reglamentàriament l'estructura i l'aplicació
internes.

k) Realitzar, respecte al patrimoni propi del
Consell, amb Ics facultats nus àmplies, tot acic
de disposició, alienació, gravamen o administra-
ció i atorgar, quan calgui, els poders necessaris
a aquest efecte, i en especial:

k.l) Administrar béns.
k.2) Pagar i cobrar quantitats.
k.3) Fer efectius Lliuraments, donat i accep-

tar béns, en o per a pagament
k.4) Atorgar transaccions, compromisos i re-

nuncies,
k.5) Comprar, vendre, cedir i permutar pu-

rament o condicionalmcm, amb preu conkssai
i/o pagar al comptat, tota clase de béns, mobles
0 immobles, dreis rc-als i personals.

k.6) Dissoldre comunitats de bens, condomi-
nis; declarar obres noves, millores, excessos de
cabuda.

k.7) Constituir, acceptar, dividir, gravar, re-
dimir i extinguir usdefruits, servituds, opcions
1 arrendaments inscriptiblcs i altres drets reals,
i exercitar totes les facultats derivades d'aquests.

k.8) Constituir hipoteques.
k.9) Prendre part en conc ursos i subhastes, fer

propostes i acceptar adjudicacions
k.10) Acceptar a benefici d'inventari i repu-

diar herències, i fer aprovar i impugnar particions
d'herències i lliurar i rebre llegats.

k.ll) Contractar, modificar, rescindir i liqui-
dar assegurances de tota mena.

k.12) Operar en caixes oficials, caixes d'estal-
vis i bancs, nulos cl d'Espanya i sucursals, i ler
tot el que la legislació i Ics pràctiques bancàries
permetin: seguir, obrir i cancel·lar comptes i lli
bretes d'estalvi, comtpes corrents i de crèdit i cai-
xes de seguretat.

k.13) Lliurar, acceptar, endossar, cobrar, inicr-
venir i nego tai lletres de i anvi i altres cfo tes.

k,14) Comprar, vendre, canviar, pignorar va-
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lors i cobrar-ne els interessos, dividends i amor-
tització, concertar pòlisses de crèdit, ja sigui per-
sonal o amb pignorado de valors, amb bancs,
establiments de crèdit, fins i tot amb el Banco
de España i les sucursals, i firmar els documents
oportuns.

k.\*>) Modificar, transferir, cancel·lar, retirar
i constituir dipòsits d'efectiu i valors provisionals
i definitius.

l i ) Instar actes notarials de tota mena, fer ac-
ceptar i contestar notificacions i requeriments no-
tarials.

1.2) Comparèixer davant centres i organismes
de l'Estat, la comunitat autònoma, província o
municipi, jutjats, tribunals, fiscalies, sindiiais.
delegacions, comitès, juntes, jurats, comissions,
i en aquest, instar, seguir, acabar com a actor,
demandat o en qualsevol altre concepte, tota cla-
se d'expedients, judicis i procediments civils, pe-
nals i administratius, contendora administra-
tius, governatius laborals de tots els graus, juris-
diccions i instàncies formulant peticions i exercint
accions i excepcions en qualsevol procediment,
tràmits i recursos, fins y tot el de casació. pres-
tar quan es requereixi la ratificació personal, i
atorgar poders amb les facultats que detalli; re-
vocar poders i substitucions.

1.3) Interposar tota classe de recursos davant
l'administració de l'Estat, la comunitat autòno-
ma, la província o el municipi

1.4) Atorgar poders o delegar totes o algunes
de les facultats exposades al President o, conjun-
tament o separadament, a un o diversos conse-
llers

L5) Acceptar, exercir i renunciar a mandats
i poders dels col·legis de veterinaris de Catalunya.

II) Impedir, per mitjans legals oportuns l'in-
trusisme i la clandestinitat en l'cxercisi profes-
sional, sens perjudici de la iniciativa i compe-
tència de cada Col·legi.

m) Vetllar pel prestigi de la professió del ve-
terinari.

n) Convocar i celebrar congressos, jornades i
,iius similars relacionats amb la veterinària i amb
l'exercici del veterinari a Catalunya.

fi) Defensar els drets dels col·legis de veteri-
naris catalans i també els dels seus col·legiats
quan s'estableixi legalment o bé sigui requerit
per algun dels col·legis que integren cl Consell.
Per cumplir aquest objectiu podrà exercir les ac-
cions i els recursos que siguin procedents davant
les autoritats i jurisdiccions competents, fins i
nu davant cl Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya i el Tribunal Suprem de l'Estat espan-
yol, sens perjudici de la legitimació que corres-
pongui a cada Col·legi Oficial de Veterinaris de
Catalunya.

o) Emetre informes sobre la legalitat dels Es-
tatuts dels diferents col·legis de veterinaris de Ca-
talunya i les seves modificacions, amb caràcter
previ a la classificació que en fa el departament
corresponent de la Generalitat.

p) Aprovar la memòria, els balanços i comp-
tes anuals i també els pressupostos anuals de ges-
tió i finançament del Consell. Fixar cquitativa-

mcni i anualment la participació dels col·legis
professionals en el sosteniment del Consell.

q) Resoldre els dubtes que puguin produir-
se en l'aplicació dels presents Estatuts.

r) Portar un Registre de sancions que afectin
els veterinaris dels col·legis catalans.

s) Realitzar totes les funcions establertes en
la normativa vigcni i també aquelles que, tot i
no haver estar enunciades expressament, estiguin
relacionades amb les anteriors o en siguin con-
seqüència.

t) Exercitar qualsevol altra funció que li sigui
imbuïda per l'ordenament jurídic vigent.

TÍTOL 2

CAPÍTOL I

Composició i organització dels òrgans
de govern

Article 6
El Consell de Col·legis de Veterinaris de Ca-

talunya estarà integrat pels òrgans de Govern se-
güeniv

b) El Ple.
b) La Comissió Permanent
c) El President.

Article 7
7.1. Iots els col·legis de veterinaris de Cata-

lunya integren cl Ple, però en l'exercici del dret
del vot correspondrà a cadascun dels col·legis de
Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona una sola
representació amb un nombre de vots igual o
proporcional al nombre dels seus col·legiats.

7.2. El Ple es compon de 12 membres que se-
ra d a pels col·legi professional; a raó
de 3 membres per cada col·legi professional; en-
tre els seus membres es designarà cl President,
el Vice-president, el Tresorer i el Secretari.

7.3. En qualsevol cas, i dins la composició pre-
VISUI a l'apartat anterior a aquest article, seran
membres nats del Ple del Consell de ^ legis,
els respectius presidents de cadascun dels o 'legis
professionals de veterinaris de Catalunya, < ma-
nera que cada Col·legi elegirà dos membre c
el representin en el Ple.

Article 8
8.1. Correspondrà a l'Assemblea General de

cadascun dels col·legis professionals de veterina-
ris, l'elecció dels 2 membres que han de formar
part del Ple del Consell de col·legis, segons el
procediment que estableixi la Junta de Govern,
de cadascun dels col·legis.

8.2. De conformitat amb l'article 17.2 de la
Llei 13/1982, de 17 de desembre, de col·legis
professionals, correspondrà per a la representa-
ció de cada Col·legi un nombre de vots tgual
o proporcional al nombre dels seus col·legiats.
El consell de Col·legis adoptarà els seus acords
per majoria, si bé caldrà el vot favorable de més
d'una quart part de la representació dels col·le-
gis presents. En matèria disciplinària cada Con-
seller tindrà un sol vot.

Article 9
9.1. Els còmputs de col·legiats per fixar cl

nombre de vots que correspon a cada col·legi
professional s'efectuarà d'acord amb cl nombre
de membres de cada col·legi el 31 de desembre
de l'any natural anterior, que emetrà cl Presi-
dent del col·legi respectiu.

9.2. Si hi hagués discrepància en relació amb
aquest aspecte, correspondrà resoldre arbitral-
ment aquesta qüestió al titular del Departament
de la Presidència de la Generalitat, o a qui tin-
gui la delegació de les seves funcions.

Article 10
La duració del mandat dels membres del Con-

sell serà de quatre anys, a excepció dels presi-
dents dels col·legis, que hauran de cessar en el
moment en què perdin la seva condició, fins i
tot encara que no hagués transcorregut el ter-
mini esmentat.

Article 11
La Comissió Permanent és l'òrgan col·legiat

de direcció i administració del Consell de Col·le-
gis, i estarà integrat pels quatre presidents dels
col·legis de veterinaris existents a Catalunya, i
també pel President i pel Secretari del Consell.

Article 12
12.1. El President del Consell de Col·legis dí

Veterinaris de Catalunya i de tots els òr-

gans col·legials previstos a l'article 6 serà elegit

pel Pic entre els seus membres, en la forma pre-

vista a l'article 8.2 dels presents Estatuts.
12.2. La dunaii) <lcl imndat del President serà

de quatre anys. sens perjudici del que disposa
l'article 10.

12.3. El President del Consell cessarà en el seu
lloc en el mateix moment que deixi, per qual-
sevol motiu, el càrrec de membre del Consell.
En aquest cas, el Vicc-president del Consell el
substituirà en condició de President en funcions
fins que hagi trancorregut el termini del man-
dat que li falti per complir, o bé fins que s'ele-
geixi un nou President d'acord amb cl que dis-
posa l'apartat 12.1 d'aquest article.

Article 13
13.1. Tindrà el càrrec de Vice-president del

Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalun-
ya, i de tots els òrgans col·legiats previstos en
l'article 6, qualsevol dels membres del Consell
elegit pel Ple en la mateixa forma prevista per
I l'elecció de President.

13.2. La duració del mandat del Vicc-
president serà de quatre anys, sens perjudici del
que disposa l'article 10 d'aquests Estatuts.

13.3. El Vicc-president cessarà en els maici-
xos casos que el President, segons cl que preveu
l'article 12.3. En aquest supòsit, cl Ple procedi-
rà a l'elecció d'un nou Vice-president.

Article 14
El Ple designarà cl Secretari i el Tresorer, cà-

rrecs que han de recaure en persones distintes.
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Serà elegit el candidat que obtingui un ma-
jor nombre de vots, i, en cas d'empat, es fVirà
una nova votació en la qual sols seran candidats
els qui hagin obtingut el mateix nombre de vots.
Si persistia la igualtat, seria proclamat cl candi-
dat de més edat.

Els candidats elegits romandran en els seus cà-
rrecs mentre duri el seu mandat com a mem-
bres del Ple, per bé que podran ser destituïts i>
substituïts en qualsevol moment per decisió del
Ple mitjançant simple acord majoritari.

Article /5
El Consell de Col·legis haurà de comunicar

al Departament de la Presidència o a aquell en
qui es delegui, cl nomenament i els canvis dels
components dels seus òrgans de govern, en el
termini màxim de deu dies des que es produei-

Article 16
Per al supòsit que es produeixin vacants en

qualsevol dels òrgans de govern del Consell de
Col·legis i que impliquin la meitat 0 més dels
seus membres, es cobriran per membres que de-
signin les juntes de govern de cada col·legi pro-
fessional de veterinaris al qual cortespongUJ la
vacant, pel període que quedava de mandat

CAPÍTX II 2
Funcionament i règim de sessions deis òrgjm ti,
govern

Article 11
17.1. El Ple del Consell es reunirà en sessions

ordinàries i extraordinàries. Les sessions ordinà-
ries, les convocarà cl President, i l'ordre del dia
de la sessió es fixarà d'acord amb la Comissió
Permanent.

17.2. Les sessions ordinàries hauran de
celebrar-se necessàriament ducs vegades l'any i
es convocaran amb una antelació mínima de deu
dies naturals a la seva celebració. La primera sessió
ordinària caldrà fer-la dins el primer semestre na-
uiral de cada any, i la segona dins cl segon se-
mestre.

Article 18
18.1. Les sessions extraordinàries Ics podrà rea-

litzar el Ple del Consell en qualsevol momcni,
i hauran de convocar-se quan ho sol·licitin, com
a mínim, una quart part dels membres que for-
men cl Ple, o bé quan el President ho consideri
convenient.

18.2. Quan la sol·licitud de convocatòria la
realitzi una quarta part dels membres, aquests
hauran d'indicar forçosament els motius que la
justifiquen i els assumptes concrets que consi-
derin que s'han d'incloure en l'Ordre del dia
de la sessió extraordinària.

18.3. No podran tractar-se assumptes que no
hagin estat inclosos en la convocatòria. En qual-
sevol cas, la convocatòria del Ple amb caràcter
extraordinari correspondrà que l'efectuï el Pre-
sident. Serà obligat de fer-ho en cl termini mà-

xim de deu dies quan ho sol·liciti la Comissió
permanent o una tercera part dels membres que
formen el Ple.

Anule 19
19.1. Totes les sessions que faci cl Ple s'hau-

ran de convocat prèviament per escrit i dirigir
a tots els membres.

19.2. La convocatòria que efectuï el Secretari
del Consell, amb la signatura del President, hau-
rà d'incloure l'ordre del dia de la sessió, amb
indicació de la data, l'hora i el lloc en què es
durà a terme. Si no hi han motius especials en
contra, totes Ics sessions dels òrgans de govern
tindran lloc normalment en el domicili seu del
Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya.

19.3. La convocatòria haurà de remetre's amb
una antelació mínima de deu dies a la realitza-
ció de la sessió

Article 20
20.1. Per poder adoptar vàlidament acords en

primera convocatòria, caldrà que hi sigui present
en cl moment de la votació, com a mínim, la
majoria absoluta dels membres que representen
la majoria absoluta dels col·legis professionals.

20.2. Si no hi hagués el quòrum suficient pre-
vist en l'apartat anterior, es farà una segona ses-
sió mitja hora més tard de l'hora assenyalada per
a la primera, sense que sigui necessari especificar-
ho, la qual serà vàlida sigui quin sigui el nom-
bre de membres assistents, sens perjudici de! que
disposa l'article 8.2 dels presents Estatuts.

Arlhlf 21

21.1. Tots els acords hauran d adoptar-se per
majoria de vots dels assistents, i complint el que
preceptúa l'article 8 d'aquests Estatuts, per bé
que serà requisit necessari per a la validesa ilels
acords que votin afirmativament, com a mínim,
més d'una quarta part de la representació dels
col·legis professionals presents, amb independèn-
cia, en aquest cas. dels membres de col·legis que
puguin representar.

21.2. Qualsevol dels membres presents podnl
sol·licitar que la votació es faci públicament, i
s'haurà de procedir al recompte corresponent
dels vots que representi cada Col·legi Profesional.

Article 22
22.1. La Comissió Permanent és l'òrgan en-

carregat del govern i l'administració del Consell
de Col·legis i haurà d'executar els acords del Ple
i tenir cura del bon funcionament del Consell.
Es reunirà almenys una vegada cada trimestre i
podrà, en cas d'urgència, acordar cl que cregui
convenient per al bon govern del col·lectiu pro-
fessional, amb l'obligació de rendir comptes al
Ple dels acords, i en la primera sessió que tingui
lloc.

22.2. La Comissió Permanent també podrà ce-
lebrar sessions extraordinàries quan el President
del Consell ho cregui convenient, o bé ho sol·li-
citi una quarta part dels seus membres.

22.3. La convocatòria de les sessions que se ce-

lebrin es cúrsala amb una antelació mínima de
48 hores, per escrit o per telègraf, amb indica-
ció de l'ordre del dia de la sessió, la data. l'hora
i el lloc en què se celebrarà.

Arricie 23
Per a la validesa dels acords que adopti la Co-

missió Permanent caldrà obtenir la mateixa ma-
joria establerta per al Ple en l'article 21 dels pre-

Estatua

CA Pito i i

Funcions del President, Vice-president, Tresorer
i Stcretan

Article 24
El President del Consell de Col·legis Profes-

sionals de Veterinaris de Catalunya n'exercirà la
representació i coordinarà les sessions dels dife-
rents òrgans col·legiats, presidirà les sessions que
se celebrin, fixarà l'ordre del dia, ordenarà els
pagaments, signarà la documentació del Con-
sell i autoritzarà amb el seu vist-i-plau els certi-
luats expedits pel Secretari de les actes del Ple
i de la Comissió Permanent.

Article 25
El Vice-president substituirà el President en

totes les funcions en cas de vacant, mort, malal-
tia, absència o qualsevol altra causa per la qual
aquell no pugui actuar personalment.

Article 26
Correspondrà al Tresorer:
a) Materialitzar la recaptació i custodiar els

fons del Consell.
b) Pagar els lliuraments que expedeixi cl Se-

ormarperiò
c) Informar periòdicament el Consell dels in-

gressos i despeses d'aquest i del desenvolupament
de Ics previsions pressupostàries.

d) Redactar els pressupostos anuals del Con-
sell.

c) Portar els llibres necessaris per a les anota-
cions dels ingressos i despeses del Consell.

f) Autoritzar les notes de càrrec, lliurament
i rebuts que signifiquin moviment del fons del
Consell.

El Tresorer no podrà efectuar cap pagament
si no és com a conseqüència del lliurament opor-
tú proposat pel Secretari i visat pel President.

Article 27
Correspondran al Secretari les funcions se-

güents:
a) Estendre i autoritzar les actes de les reu-

nions del Ple i de la Comissió Permanent.
b) Donar compte dels expedients i assump-

tes que s'hagin de tractar a les reunions del Pic
i a la Comissió Permanent.

c) Portar els llibres d'arxiu, estendre i auto-
ritzar els certificats que s'expedeixin, lliurar les
comunicacions, ordres i circulars que s'hagin <!<•
dirigir per acord del Pic, la Comissió Permanent
o pel President, portar el cens de tots els veteri-
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naris col·legiats de Catalunya, i també el llibre
de registre de sant ions.

<1) Expedir els lliuraments de pagament, que
s e m p r e h a u r a n de sel visats pel President.

e) Exercir les funcions de < lap <UI petsonal ad-
ministratiu del Consell.

f) Redactat la memòria anual deJ Consell.

Article 28
2H.1. El President del Consell de Col·legis

de Veterinaris tindrà el tractament d'Excm. Sr.,
i la resta de Consellers d'U llXI. Sr.

2X 2, A mis els ( bnscllers, se'ls lliurarà la me-
dalla corresponent al seu càrrec i se'ls expedirà
un carnet acreditatiu d'aquest, que estarà auto-
ritzat pel President del Consell de Col·legis de
Veterinaris de Catalunya.

TÍTOL 3

< ipfroi i
Règim econòmic

Anide 29
29.1. El Consell de Col·legis de Veterinaris d«

Catalunya té plena capacitat jurídica en l'àmbit
econòmic i patrimonial peral compliment dels
seus fins, amb independencia de l'autonomia en
la gestió i administració que correspon als seus
respectius col·legis professionals.

29.2. Ióis els col·legis oficials de veterinaris
de Catalunya hauran de participar en el SOSK
•\iment del Consell de Col·legis en la proporció
i forma que estableixi el Ple, de manen que el
Consell determinarà el percentatge de partici-
pació en l.i quota col·legial, que haurà de
destinar-se per a sosteniment del Consell de
( ol·legis de Veterinaris de Catalunya.

Article 10
A més de la participació en els ingressos dels

col·legis a què es refereix l'article anterior, els
recursos del Consell de Col·legis podran ser els
seguen is:

a) Recursos ordinaris.
a. l) Dre ts d'expedició de tota m e n a de do-

cuments, emissió de dictàmens i tots els drets que
puguin derivar-se per serveis prestats a requeri-
ment de teneres persones físiques 0 jurídiques.

a.2) La percepció de qualsevol tipus de ren-
des, interesos de capital i beneficis que es per-
cebin per la gestió i adminisirac io del patrimoni.

a.3) Els drets d'intervein ió professional.
a.4) Qualssevol altres de carai místiques simi-

lars.
li) Recursos extraordinaris.
h i ) Les dotacions, herències i llegats que es

puguin atorgar a favor seu.
b.2) Les subvencions de qualsevol classe que

li concedeixi la Generalitat de Catalunya, l'Ad-
ministració de l'Estat o qualsevol altra corpora-
ció o institut

b.3) Les derrames extraodinàries que el Ple
pugui determinar per circumstàncies excepció
nuls

b.4) Les quantitats que per altres conceptes
puguin correspondre-li.

ercici V
31.1. L'exercici econòmic del Consell coinci-

dirá amb l'any natural. Correspondrà a la Co-
missiii Permanent presentar en la primera ses-
sm ordinària que celebri el Ple perquè ho aprovi:

a) La liquidació i cl compte de resultats del
pressuposi de l'exercici anteriol i el balanç, ge-
neral amb un resum que tec ulli els resultats CCO-
ndmics de l'exen i< i

b) El projet u- del pressupost de l'exen i< i prò-
xim, en el qual s'inclouran les partides d'ingrés
sos i despeses corresponents.

31.2. Perquè els membres del ( onscll pugnin
realn/ar les comprovacions oportunes, lots els do
cuments previstos en l'apartat anteriol hauran
de sei .i la seva disposició en la Neiiciana del
Consell

TITO] i
Viniuiji /om

Article Í2
I Ai adèmia de ( ICTH íes Veterinàries de Ca-

talunya, com a organisme consultiu de caràc-
ter científic i tec n u . quedarà vinculada <il Con-
sell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya.

Article ïj
HI Consell mantindrà contactes de col·labo-

rat ió amb cl Consell General de Col·legis de
Veterinaris d'Espanya, hi uncirá la intervenció
que la legislació de l'Estat li assigni, i perfec-
cionarà acords i convenis que acordin lliure-
ment, i també amb qualssevol altres .issoi lacions
o entitats relacionades amb la veterinària en
l'àmbit estatal espanyol o estranger. El Presi-
dent del Consell tindrà la seva representació
amb caractei general davant cl Consell Gene-
ral de Col·legis de Veterinaris d'Espanya.

TITO I. -i
Jurisdicció disciplinària

CAPÍTOL 1

Disposicions generals i competència

Article \ i
El ( onscll exercirà la jurisdicció disciplinà-

ria per sancionar les faltes comeses pels profes-
sionals en l'exercici de l'activitat professional o
col·legial quan la persona alee lada sigui mem-
bre de l'òrgan de govern de qualsevol Col·legi.
O sigui membre del Consell, pero en aquest da-
rrer cas, la persona afectada no podrà prendre
part ni en les deliberat ions ni en l'adopció dels
. i i I > l d s .

Coneixerà també dels recursos d'alçada in-
terposats contra els acords dels col·legis respet -
IÍUS en aquesta matèria.

erjudici Í5
Sens perjudi< i del Pic- respe* te a l'autonomia

co l · l eg ia l , cl Conse l l p o d r à instar la iniciació
i impulsai expedients disciplinaris la competèn-
cia dels quals correspongui als col·legis i obte-
nir informació sobre- els seus iràmits.

A r t i c l e <!•
No podrà imposar cap sanció sense instruc-

i ió previa d'un expedíem disciplinari i sense
audiencia prèvia dels afectats lambe sera ne
cessaria la pre-existència de normes que defi-
n e i x i n l e s l o n d u c l e s s . u u l o n a b l e s i e l s t i p u s d e

sancions que correspongui aplicat

Articlt

Són infraci ions pel nu o m p l i m e n i dels d e u -
res professionals 0 col legials Ics previstes en els
Estatuis de iada Col ' legi

Sera d'aplicació als membres del Consell, en
I c\eu u i del seu i irrci. la normativa dels inte-
grants de les juntes de govern dels col·legis.
CAPfTOl 2
l'rm ediment

Article Í8
i8.l II procediment s'iniciarà d'ofici, mit-

jançant denúncia o comunicació fefaent. En cl
supòsit que el Consell rebi qualsevol denúiu i.i
0 comunicació sobre un col·legiat, bo farà avi-
nent a la junta de Govern del Col Icgi i orres-
ponent

38.2. L'òrgan competent per iniciar l'expe-
dient disciplinari podrà acordar la seva incoa-
ció o be l'arxiu de les actuacions, que en aquest
1 as haurà d'expressar les causes que l'han mo-
tivat.

Article 39
39.1. L'acord d'incoació d'expedient discipli-

nari contindrà la designació d'un Instructor i
d'un Secretari que s'encarregarà de tramitar-lo

39.2. L'Instructor haurà de ser un membre
de la Comissió Permanent i cl Secretari podrà
ser qualsevol persona al servei del Consell de
Col legis de Veterinaris de Catalunya que un-
gui les condicions i els coneixements idonis per
dur a terme li va fum ió

Article 40
40.1. El procediment de tramitació es farà

d'acord amb cl que disposa la Llei de procedi-
ment administratiu vigent a Catalunya.

40 - Caldrà notificai i l'interessat la incoa
ció del procediment i nomenament de l'Ins-
tructor i Secretari.

40.3 l.'lnstruuor ordenara la prac ii< a de- tots
els actes i proves que portin a l'aclariment dels
fets i la deteminauó de les rcsponsabilitais sus
ccptibles de sanció.

40.4. S'haurà de prendre declaració de la
persona a la qual s'instrueixi l'expedient, i l'Ins-
tructor podia sol·licitar els informes que con-
sideri necessaris.
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Article 4l
41.1. A la vista de les actuacions practicades.

l'Instructor formularà cl plec de càrrecs, si fos
procedent, en cl qual instaran els fets impu-
tats, els •-cus fonaments i la possible responsa-
bilitat.

41.2. El plec de càrrecs es notificarà a l'inte-
ressat, d qual disposarà d'un termini de 10 dies
per contestar-lo. A continuació s obrirà cl pe-
ríode probatori per un termini mínim de 1(1 dics
i màxim de 30 dies, que haurà de ser notifica!
a l'interessat i en què es proposaran i es practi-
caran les proves oportunes, en les quals l'ins-
tructor haurà d'intervenir necessàriament.

Article 42
42.1, L'Instructor formularà, en els 20 dies

següents a la finalització de la prova, proposta
de resolució en què es fixaran els fets, la seva
valoració jurídica per determinar la falta, la res-
ponsabilitat i la sanció que s'hauria d'impo-
sar. Aquesta proposta de resolució es notifica-
rà a l'interessat perquè, en cl termini de 10 dics.
al Icgui el que (regui convenient per a la seva
defensa.

¡2 : Escolta) l'interessat, o transcorregut el
termini sense tap tipus d'al legac ions, l'Instruc-
tor elevarà l'expedient a la Comissió Permanent
perquè l'estudií i el resolgui

Article 4i
43.1. La resolució posarà fi al procediment

disciplinari, resoldrà totes les qüestions plan-
tejades en l'expedient, serà motivada i deter-
minarà la talla que es consideri comesa i la s.m-
ció que s'imposa.

43.2. La resolució es notificarà a l'interessat
amb expressió dels recursos que corresponguin
en contra d'aquesta, l'òrgan davant del qual
s'haurà de presentar, i el termini per interposar-
los.

TÍTOL 6
Recursos

Article 44
44.1. Contra els actes, les resolucions i els

acords dels col·legis de veterinaris de Catalun-
ya, dictats en l'exercici de funcions administra-
tives, els col·legis afectats podran interposar-hi,
en el termini de 15 dies a comptar des que fo-

ren notificats, reiurs d'alçada davant el Con-
sell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya.

44.2. Aquest rei tirs haurà d'estar raonat i fo-
namentat, es presentarà davant cl mateix
Col·legi que va dictar l'acte impugnat, que en
el termini de 15 dies haurà de remetre'l al Con-
sell, juntament amb l'expedient relatiu a l'u n
0 acord impugnat, si escau, juntament amb un
informe sobre el raurs . elaborat per la Junta
de Govern.

44.3. El Consell haurà de resoldre d recurs
d'alçada en cl termini de 3 mesos a comptar
des que es va presentar, i si transcorre aquest
termini sense notificar-sc cap aiord sobre el re-
curs, es considerarà denegat per silenci admi-
nistratiu, L'acord del Consell, exprés o per si-
lenci, exhaurirà la via administrativa, i es po-
drà interposar recurs contenciós administratiu
dins el termini i en la forma que estableix la
Llei i la jurisdiu ió contenciosa administrativa,

A ritu.

45.1. Contra els actes, resolucions i acords del
Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalun-
ya, du t.ns en l'exercici de funcions administra-
tives, els col·legis de veterinaris de Catalunya
1 qualsevol altre interessat podran interposar,
en cl termini d'un mes des que se'ls notifiqui,
rei urs de reposi.

El recurs, haurà de resoldre'l cl Consell en
cl termini de 3 mesos des de la seva presenta-
ció, i si, transcorregut aquest termini, el Con-
sell no notifica cap acord, es considerarà dene-
gat pei silenci administratiu.

( ontra l'acord, exprés o per silenci, del Con-
sell, podrà interposar-se recurs contenciós ad-
ministratiu dins el termini i en la forma que
estableix la Llei de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa.

45.2. S'exceptuen del recurs de reposició els
acords del Consell que resolguin, de manera ex-
pressa o per silenci, recursos d'alc,ada.

TÍTOL 7
Relacioni amh la (ienerjtitjt, ei Consell
General de Col·legis de Veterinurn d'Espanya
i eh onsellde ol·legis de VeterinariS de
Catalunya

ArtieL
46.1. El Consell de Col·legis de Veterinaris

de Catalunya es relacionarà amb la Generali-
i ii loi el que es rden-ix als aspectes institu-

cionals i corporatius previstos en la Llei de
col·legis professionals i aquests Estatuts, mit-
jançant el Departament de la Presidencia o
aquell en qui delegui.

46.2, En tot cl que fa referència al contin-
gut de la professió, es relacionara amb la Ge-
neralitat, mitjançant iots ds departaments del
govern de la Generalitat la competència dels
quals tingui relació amb la professió veterinària.

Article 47
El Consell de Col·legis de Vetarinaris >lc ( a

i.ilunv.i es relacional;!, d'acord amb el que pre-
veu la legislació vigent i en la forma que con
vingui en cada cas, amb el Consell General de
( ol·legis de Veterinaris d'Espanya mitjançant
el seu President, que en serà el representant.

Article is
Els col·legis oficials de- veterinaris <le Cata-

lunya hauran de notificai al Consell de- Col·le-
gis di- Veterinaris de Catalunya:

.i) Els seus Estatuts i modificacions correspo-
nents.

b) l'.l nombre dels components de les scveJ
llimes de govern.

i i II nombre de col·legiats el íl de desem-
bre de i ."1.i .m\

d) El nom de tols ds col·legials i Ics altes
i baixes c¡uc- es produeixin, amb expressió del
motiu d'aquestes últimes, a li de poder portar
el cens oponú dels veterinaris col·legials

e) Les sancions disciplinàries que imposin

TÍTO1 8
Modifit m mn'· estatutàries

Article i1'
(9 I Els Estatuts que regulen el Consell de

Col·legis de Veterinaris de Catalunya podran
sci modificats per acord d d Ple del Consell,
amb el mateix quòrum de votació previsi en
l'article 21 d'aquests Estatuts,

49.2 Será necessària la convocatòria de ses
sio extraordinària del Ple per adoptar aquest
in ord,
(89.017.055) D



ERMÓNsonels p r o j e t t e s d e p e r a l

Una de Ics .UUOMS nies importants de

VI TlKMi I N S6n els projectes pei aJ

desenvolupament. El personal dels projectes

pertany a l'organització i és CMOIIÍI pels membres

ili- l.i |unta Directiva. Sobre iada projecte es

realitza un informe previ una avaluació que té

com a final i tai recollit la màxima informació

possible sobre la zona on s'actuarà posteriorment.

Després es presenta ;i la [unta Directiva perquè

l'aprovi i. en tas positiu, un equip executa el

projecte al lloï escollit un cop aconseguit el

Finançament, a fi i efecte de constatar que els

objectius de cada projecte s'han consolidat.

El projecte més immediat de VETERMÓN es

.1 Guatemala, concretament .1 la población de

Iodos los Sanios, en el Departament de
Huehuetenango Els objectius d'aqucsi projecte
son augmentar la producció local de proteïna
d'origen animal destinada a l'alimentació
humana, millorat l'economia familiar dels
agricultors mitjançant els productes animals i
fomentat la producció animal en nua àrea en la
producció agrícola es deficient a causa de les
condicions climatològiques i, a mes. hi ha una
mam a d'assistència tècnica pel que fa als
organismes oficials. Gustavo Duch ens comentava
amb multa il·lusió cl dcsenvolupameni d'aquesi
primer projecte: «lis treballarà el tema de les
ovelles i de la criança familiar. D'una banda
volem aconseguir una millora de la producció i
també de la lumia de desenvolupament.
Fonamentalment, la idea del projecte es ensenyar
l.i població .i set autosuficient i a que, en els tres
anys de projecte, siguin capaços de continuar la
tasca sense crear dependències. Es treballa moll en
l.i formació de promotors pequaris i a construii
u n t e n i u ramader. A m é s , t i n d r e m u n a au l a a m b
nat ius escol l i ts de les d i ferents viles p e r a formar-
los i ells. a la vegada, formaran els seus veïns».

Aquest projecte començarà el proper mes de
gener, te una durada de tres anvs i hi treballaran
t res veterinaris.

Però VE II KMON, segons ens comentava el

seu president, te d'altres projectes: «Després de

(iu.neníala volem, al setembre, fel una avalu

al /.aire, es LIn viatge cun d'un mes a càrrec d'un
0 d o s veter inar is p e l .i l o n e i x e r e l t e r r e n y i fer

una prospci < ió peí a preparai el projw te
delimtu» Al Zaire, concretament a la poblano de
Kasando, es posara en marxa un projecte avícola
en coordinació amb un projecte agrícola dirigit
per l'enginyera agrònoma Carme Altayó Es
treballarà en la formació i capacitació dels
camperols en qüestió de sanitat i produí nu
animal. Aquest projecte tindrà dos anvs de

durada i hi treball.nan dos veterinaris amb un

pressuposi d'uns 10 milions de pessetes,

VI'

Aspecte de la
reunió celebrada
per VETERMÓN al
Col·legi ríe
Veterinaris de
Barcelona.

Gustavo Duch
President de
VETERMÓN.

'
A pari d'això, VI fERMÓN, tambe hi

col·labora amb d'altres associacions com au un
projecte conjuni que té amb INTERMÓN:
«L'Associació 1NTERMÓN de Catalunya ens va
sol·licitat un veterinari per a col·laborar en un
projecte que té al Chad Es un projecte
d'agrònoms on només es treballava en la
construcció de granéis comunitaris. VETERMÓN
col·laborarà aportant-hi el veterinari i fent-ne cl
seguimeni
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TENICIDA ESPECIFICO CONTRA
FORMAS ADULTAS Y JUVENILES DEL

GENERO ECHINOCOCCUS
LA HIDATIDOSIS ES LA 2.a ZOONOSIS EN IMPORTANCIA

EN ESPAÑA

Ciclo Biológico de
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- Cumplimente adecuadamente el programa sanitario de lucha
contra la Hidatidosis.

- No alimente a su perro con visceras sin cocer.
- Utilice OVERCID * (Praziquantel).
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PRAZIQUANTEL es la droga temada más eficaz y más ampliamente utilizada para la eliminación segura
de E. granulosus aún en animales ampliamente infestados.

OVERCID " es el preparado cuyo principio activo es el Praziquantel con un excipiente especial que per-

mite la máxima actividad quimioterapia en el intestino delgado del animal.

LADORATORIO!) OVEIERQ b. A.

Sede Central
Peregrinos, s/n
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Telf 23 57 00-
Télex 89 833 LOLE E
24008 LEÓN

Dirección Comercial

Santísima Trinidad. 30, 5 " Ofic 3
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Veterinaris A DEBAT

La veterinària municipal
a Barcelona

A Barcelona, els serveis de veterinària municipals
estan disminuint considerablement i resulten

força preo( upants les conseqüent íes que d'aquesi fel
se'n poden derivar. Revisant els col·legiats que per-
tanyen .1 la plantilla de veterinaris de l'Ajuntament
de Barcelona, és sorprenem la reduce ió d'aquests i el
fel que molts <-s troben propers a la jubilat ió. Al 197 5
eren 75 els tècnics superiors veterinaris que integra-
ven el cos de veterinària municipal i, en l'actualitat,
no In arriben a H). A més d'aquestes dades, sembla

q u e de momem . no hi ha gaires esperances que aug-
menti el nombre de col·legiats en la plantilla actual.
A iot això, hem d'afegir-hi q u e analitzada l'edai dels

actuals funcionaris, comprovem, com apuntàvem, que

mes del *>() pet cení es troben propers .i la jubilat ió.
Es pot fer un eficaç control dels aliments .i Barcelona
amb la plantilla actual? Recordem que la inspecció
sanitària dels aliments, segons la legislació vigent, és
responsabilitat de la professió veterinària. Us veteri-
naris són els iiiins tècnics que tenen la format ió adient
pet portal a terme aquesta tasca i, pei això, la legisla-
i in dels països comunitaris confia la vigilància dels ali-
ments .ils veterinaiis

Serveis de l'Escorxador a
Mercabarna i al mercat central

r . i n u i escorxador de Mercabarna, situat c-n els tc-

rrenys d e l'actual pan <lc I Escorxador, tenia una plan-
tilla formada per un dircctoi veterinari, dos veterina-

ris en la nau de boví. dos veterinaris en la llanar i equi-
na, alnes dos veterinaris en la nau de pons i un

veí en nan en cl mercal de bestial i documentació. Ara

la situa» ió es moll diferent; la plantilla cst.i formada

>< i un ilncc ini u i nu sanitari i ires veterinaris Aquesta

situai i" queda molt llum.ma de Ics normes que acon-
sella la Comunitat Econòmica Europea.

L'antic mercal central del peix i el menat central

de fruites i verdures disposava de quatre veterinaris

encarregats del servei En l'actualitat, s'ha traslladat

a Mercabarna i només hi ha un cap de servei i dos

veterinaris.

Mercats municipals

Hn els men ais. abans hi havia destinats IS veteri-

naris q u e controlaven un o dos m e n ais així c o m els

comerços de la / o n a . Iots ells d e p e n i e n del Cap clcl

cos. Actualment , la c iut.ii de Barcelona ha quedat dt-
vidida en deu districtes i el pla es tabler t es q u e a cada
disnic te hi hagi un i ei n u superior veterinari, pe rò la

|ubi!ac ió d e clos vels veter inar is ha deixat dos distnc -

les vacants i, pel m o m e n t , n o s ' h a n cober t

La divisió per districtes no sembla gaire encerta-
da ja que- alguns d'aquests son molt extensos, servei-
xi com a exemple cl districte de l'Eixample amb una

superfície de ',47 quilòmetres quadrats i una pobla
c ió total de 280.408 habitants.

I in altre factoi desfavorable es la mania de coor-
dinat ió entre els veterinaris dels distril tes i els serveis

centrals, ales que els veterinaris depenen del seu dis-
tricte i no tenen cap relació amb la resta de companys

Amb aquesta cobertura de personal i la distribu-
c ió. es impensable1 que es pugui ter ema tnspec ( ió dià
ii.i a mis els mercats municipals. D'altra banda, les
dades exposades anienonnent fan suposat, conse
qüentment, un possible deteriorament en la higie-

ne, un control insufu ¡ent dels aliments i un augment
dels Ir.ms de q u a l i t a t .

HI p r o b l e m a exposat es moll important a la i i u -

lat d e Barce lona , ja q u e es un m u n i c i p i q u e no dis-

posa de farmacèutics titulars, els qua l s p o d r i e n ten i r

a càrrec el con t ro l dels a l iments no a n i m a l s , i es per

això que tot el control dels aliments és responsabili-
tat única dels veterinaris. Pensem, altrament, que la
societat moderna ha comportat un canvi en els hà-
bits alimentaris i ha exigu una demanda d 'una nova

forma de consum cada vegada mes extesa COIÏ1 son els

precuinats, els p la ts preparats o els conge la t s Ims

aquest a l iments exigeixen una vigilància mes acura
da i una necesssitai d'informació i educació sanitària

per als distribuïdors.
Aquesta es una descripció de la realitat actual en

els serveis municipals que, evidentment, obliga a ler

una reflexió. La responsabilitat no és solament de la
professin, smci també de l'administració sanitària niu-

nicipal, en la qual tot el poble ha dipositat la seva

confiança; la confiança, pero, si no es ben merescu-

da, es pot perdre fàcilment. I I
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Veterinaris NOTICIES VETERINÀRIES

Carta del Cololegi de Barcelona
als seus coHegiats funcionaris

E l C.ol·legl (Ofi, ial de Vetel1ll.tm ,k la
Prm1I](la de llarleloll,1 ha ,lllHdat de

dcfcnsai i fomentai l'aplit at ió cstriï ta de la
legisla* ió vigent (Reglameni d'l scorxadors)
entre els seus col legiats, coi i <]IK- això pu-
gui representat una possible aturada d<K sa-
crificis pei tuberculosi i d'altres malalties en
l.lmpanyl'\ de ,allejamelll

lanmatl'lX, el ( .ol·legl agra\'na que qu.d
'evol anormalitat o lirlUI11't:lnlla dellunlla
hle al re'pellc, 1.1 lomulllqueu per CM in a
la luni.i. D'aquesta manera, es podrien pren-
dre Ic, ml'\ure' OplHtUIlO ell defl'ma del
col·le* nu vetennarl.

Aquot acord també compta ,Imh l'l ,u
pon del SlIldlLu de Vetenll:ln, de (al .1
IUllya,

Normes deontològiques

E I ( 'HI'ell de ( 'ol Icgl' Velet'1n
( ¡llalunya, alt ' el que disposa 1':1nl-

1 lc Ió, ;tpanal b), de la f.Iei I\/l')H2, de I~
ilr desembre, de ( "I legis Professionals, vi-
gent ;i Catalunya, ha resolt aprovat Ics noi
mes deontològiques comunes .1 la professió
veterinària

[)'aqut'la mallera, el ( .omell ((HllplelX
amh la fumIÓ loordinadora entre el, diver-
sos C ol legi' que l'llllegrl'n, prevista en l'ar
Ulle Í5 del Reglamelll de C.ol·legl' Profc,-
'Iollal, de Catalull\'a, aplOval pel Dnret
12')/l')Hl, de ~ de Juliol, sense perjudit l que
cada ( "I legi estableixi en els seus Estatuts
els tipus de faltes 1 sancions corresponents.

Les presents norme\ deontològiques es I1
mm 11. ex( lusivament, ,il territori de ( atalun-
ya I n tot moment es respectaran Ics opor-
tunes vinculacions amb el «Consejo General
de Colegl'" Veterinarim de bpai'la» i e, man-
tindran Ics relacions de col laboració 1 coot
dinació corresponents peí a la milloi defen-
sa dels interessos 1 drets comuns .1 la proles
sió velellluri:1.

Ihrtelol1a, setembre de 1989

I. ISPOSIClONS (;ENERAL'i
1 L'obje< te 1 Ics formes d'cxcR 11 la professió
2 Diverses activitats considerades com exer-

( l, I p r o k " i o l 1 a l .

II. D I :URES GENERALS DELS VFTERINA-
RIS
1. Reia,iOllat, amh la profc"io

Reia» ionats amb els títols utilitzats.
V Rd.11 ionats amb els mitjants de comuni-

1 al io I puhii,a( iom.

•i. Relacionats amb els 1 lients
5 Relai ionats amb els medit aments
d Relacionats amb certificats i documents.

Kcl.u ion.us amb els companys de professió
s Incompatibilitats
'i ( ompai ibilitats.
lli DEURES I M'M IFI< S I N L'EXI R( li I
II IURE DF LA PROFESSIÓ
\ ) DISPOSI( IONS COMUNES 1 \ l'EX K

( I( I INJ)IVIDL1¡\1 I ( Ol I.H1 ILJ 1
1 l l l l JlI' lk la pral t1 «1 prof('''IOIl.
.' ( onceptes pn
v I 1 1 s i . 1 l l . u 1 0 1 1 , i n \ 1 < l c I 0 1 . i l s

I . l ' i i h l u 1 1 . l I

5 Rcl.u ió amb altres veterinaris
<>. La consulta amb altres veterinaris.

Informes 1 contrainformes com .1 experts
professionals

8 < essament en l'exercici professional lliure.
\ ) I ,XER( f( I VFTH{IN¡\RI FN (OMLJ.
'). ( lasses d'exercici veterinari en comú
Ki Assm ui 10 de veterinai is
1i Subsi mu in ell ,(TveI de gU:\ldl,1
12 l·ll veterinari assistent a una consulta o clí-

nica.
1 I !'r;tlliquo d'aprl'IH:malge del, alumne:

de veien 11.ui.1 en consultes o < líniques 1
dels Llicenciats en període de perfeccio-
nament.

I. DISPOSK IONS (;FFR¡\LS
1. L'objecte 1 les formes d'exercir la pro

fessió.
1 1. El veterinari dedi(a la seva professió a

La prevenció, el diagnòstic ¡cl tractament
'de Ie, malaltl''' dels ,lI1imal,
1.1 ninscrv.k 10 1 el desenvolupament zoo-
t C l 1111

L':Il1ivIl.lt rclallol1ada amb 1:1 Ilda del,
l1lmal,.
'rolcgil la ,:tlut publi':l.
La nutri'll l anImal

or2 ¡:ormt'\ d'l'xerl lr la profc"IO:
.1) C( om :t profl'S\iol1al lliure.
h) C om a profcs\lonal a";ILlriat
1 ) c om .1 fum mu.ui de I Estai. ( omuni

tal AUlònoma, Prtllllll ia 0 Munit ipl
I dins l'btat ,om a funl lOl1art ' IVtl o
m i In.11

2 Diverses activitats considerades com .1
\/'n IO 1 prolnI/OI/"/.

2.1. La( línica Veterinària en relació amb els
animals:

22 La vlgrlalK ia veterinària de:
Produuió de hem d'origl'l1 animal pel
consum humà.
l ;, prOlnsos dc lOnSl'rVallO de prodll
tes d'"rige::n animal pel consllm hUl11à,

La circulació i la comercialització dels pro-
du, ics d'O¡¡gen an\l11al pl'l lol\\um huma

2 ILI pla11IfI<,lllO d'CXploLllIom agrope
1 I I . U I C s

2 1 l'urganlllallo I direu 10 tècnica d'l'xplo-
tat lon, agropc(LI , t r i l "

2.V L'emissió d'informes 1 du tàmens sobre
assumptes 0 matèries que precisen dels
coneixements veterinaris (específics o en
(lI lahoLll Io amh .dtr", profe,,,ona!..l,

2.6. L'activitai docent en Ics matèries o àm-
bits de concixemeni pels quals es pre-
cisi o habiliti el Títol de Llicenciat 0
l l l lOr ell Vetertl1art<l

2.~ ['alllvitat Il1vtsllgadora ell dll1lqUC', la-
horatort" e,tabllll1ents I institut ions de
tota mena sobre matèries que requerei-
xen els coneixements veterinaris

2.8. L'assessorament, consulta 0 estudi en
matèria veterinària .1 petit ió de ten ers
0 de les Administrat ions Públiques

'2') LI dirci ció o partIllpallo en programes
promogut' per Adm11l1'tral ions Públi-
que, 0 alites e\1lltat' prt\ado, dtrlgm
a la salut pública, la conservació I1

medi ambient, la protect ió dels consu-
midors, la higiene alimentària, la pro-
ducció 1 sanitat animal 1 el desenvolu-
pal1lelll ranudn

l.a publn.1110 de les Normes Deontolò
giques 1 omunes a la professió veterinària 1 a-
lalana. us les lliurarà piopci.mu 111 cl vostre
awllegl

Reclamació triennis al 100%

L f Ordre de I~ d'ahrtl d, l')H') dl'po,.1
en compliment de la sentènt ia dit tada

per la A T. de Burgo., de data 15.07.89 en el
recurs contenciós administratiu promogut per
D Pedro A Ordofiez García sobre la p l '
1 ió de reconcixemeni 1 abonament sense 1 ap
mena de reducció dels triennis que te aeri
duals 1 om .1 vetl'[(nart I ltular

En conseqüent ia, es declara el dret del ve-
terinari al reconeixement dels triennis en el
0' de Veterrl1,lm 11lulars al lOO'i!c, del 'cu
valot en iguali.11 de condú ions que els tenen
reconeguts la resta de funcionaris de I Ad-
ministrat ió Pública del seu mateix nivell 1 ti-
tulat ió, amb plena efet tivitai (.mi en situa
t lO d'actiu loni de Iuhtlat I amh el drl'l ,l l.I
corresponen) percept ió matinal en una 0 al-
tra situació .1 paint dels cin< .uns anteriors
a la presentat ió de la seva sol lii ¡tud davani
l'òrgan de- l'Administrat ió que es va efei tuat
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UNA ANÀLISI DELS VADEMÈCUMS DE VETERINÀRIA:
ELS FÀRMACS ANTIMICROBIANS EN MEDICINA DE
PETITS ANIMALS (I)

E l progrés i la recerca en tots els camps
del sabei ens afecten espet ¡almeni com

a professionals de la salm El ritme de l'evo-
luc ió i el i anvi en el ( amp de la t iènt ia vete-
rinària comporten l'aparició d'un 14r.111 nom-
bre de noves ici ñiques 1 alternat ives que ens
obliguen a una formació continuada.

En el seu vessant terapèutic. el veterinari
es basa, en bona mesura, en la informació
que faciliten els Vademécums. Els aspectes
qualitatius 1 quantitatius d'aquesta informa-
ció són objecte d'una anàlisi detinguda c-n
aquesi 1 successius treballs.

( ada dia més, augmenta la importància
de la formació continuada dels prutcssionals.
L'avanç en qualsevol disciplina científica es
produeix d'una forma extraordinàriament rà-
pida, de manera que, el que ahir era vàlid
avui ha poguí quedai obsolet. Això obliga
el veterinari .1 una renovació permanent dels
seus coneixements peí tal de poder exercii
amb dignitat la seva feina, Aquesta necessi-
tat d'actualització és em ;itu més j;r.in en el
irritin de la terapèutica, on l.i constant apa-
rició en el mercat de nous medicaments i rea
la sensació d'una evolució accelerada. Difí-
cilment, elclínú pot aprofundir detinguda-
ment en l'allau de fàrmacs que l o cases co-
mercials ofereixen. Per tol això, una de les
fonts nus consultades en medit ¡na és cl va-
demècum. En el nostre país els vademèt ums
d( més àmplia difusió, en el camp mèdic-
veterinari, són cl vademécum darsi 1 el de
Veterindústria

Donada la seva important ia com .1 obres
més rellevants d'informació farmacològica,
hem cregui convenient de fer-ne un estudi
amb un cert aprofundiment. Evidentment,
l'espai ens obliga a limitar aquesta revisin
Por al creixement de la clínica dels animals
de- tompan) ta 1 la possibilitat de fet los uns
tractaments més acurats, ens centrarem ara
en l'oferta de Fàrmacs antimicrobians pera
aquestes espècies.

Material i mètodes

A p.mir de la iiil.irm.nni facilitada pel

vademécum t i.irsi 87/88 i Veterindústria 88
s'ha analitzat cadascun dels preparats anti-
mii robians d'administració oral 1 parenteral,

prcM 11 ulim dels d aplu ;u ió tòpica S ha tin
gut en compte la presentat ¡ó, el nombre de
components actius, la naturalesa qualitativa
de les ;ISMH i.u mus 1 les informat ions que es
donen c-n els apartats d'indiï adors: efci ics se-
cundaris, contraindicacions 1 interact ions En
aquest treball ens centrarem en el tres pri
mers aspectes: presentació, associacions de
principis .11 nus 1 naturalesa d'aquests.

Resultats

S'ofereixen un total de 190 presenta) ions
antimicrobiancs amb indicat ions espet ffiques
per .1 animals de companyia; d'aquestes, 11
son mals (23,16%) i 146 d'administrat ió pa-
renteral (76,84%) (Fig. 1). L'estudi del nom-
bre de components ai nus cus assenyala un
elevat predomini de les associacions sobre

23,16% Gral.

76,84 % \ v ^ ^ ^ ^ /
parenteral "

27,37 % Un sol
component,^-^B ^ ^ ^ ^ compon

,63 % ^ ^ ^ _ _ _ _ _ _ ^ ^ ^

Fig. I. Relació entre formes
farmacèutiques orals i parenterals.

Fig. I I . Relació entre els preparats
farmacèutics amb un sol component
actiu i les associacions.

50%

40%

30%

20%

10% II
54,71 %

I
26,82 %

15,77 %

1 • I • •
1 2 3 4 5 6 7 8

ng de components actius

Fig. III. Composició dels preparats.
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16,98 % glucocorticoides+antihistaminics

/ 30,19% amb antihistaminics

resta d'assoc

Fig. IV. Presència del antiinflamatori esferoidal i/o antihistaminics en les
associacions mixtes.

18.84 % antagonist

81 ,16 % resta d'associacions

Fig. V. Associacions de reconegut efecte antagonista.

aquelles especialitats d'un sol component.
Així menys d'un terç d'aquestes (2
consten només d'un principi actiu, mentre
que la resta (76,67%) contenen com a mí-
nim dues substàncies actives (Fig, II). ( al re
marcar l'existèru ia d'un percentatge signili-
i.iiiii de prestacions amb 7 <> mes principis
(Fig. III).

A hi vegada, existeixen diferent ¡es impoi
tants en la composiï ió qualitativa «11• Ics as-
so< iacions entre antimicrobians i d'altres tai
macs segons si la forma es oral o parentcral.
D'aquesta manera, podem veure com en Ics
assoi iai ions mixtes (antimicrobians amb al-
tres fàrmacs en un mateix preparai) de pre-
sentat ió oral, predominen com a substànt ics
a< uves acompanyants les vitamines (40,74%)
i/o els anticolinèrgics. Igualment, en les for-
mes orals predominen les associacions d'an-
timicrobians d'escasa o nul·la absort ió ente-
ra! En ics prestacions parcnterals mixtes pre-
dominen Its associacions d'antimicrobians
amb antiinflamatoris estcroidals (50,94%) o
antihistaminics (30,19%). D'aquests, un
16,98% contenen associats fàrmacs antimi-
i roblan*, amb aiuihisiaminics i glucocorticoi-
des alhora (Fig. IV).

Dintre dels compostos d aplicació paren-
teral, l'antibiòtu o quimioteràpu escollit va-
na també segons la composició global del
preparat. Am trobem que entre uns els pre-
parats «l'.iplu .K in parenteral amb un sol prin-
cipi actiu (43 en total), les penit ¡Nines mes
freqüents són les d'ampli espec ne (ampicil·li-
i ina i amoxic il lina) amb un total de 9 pre-
paracions. La gentamicina es l'aminogluco-
sulii mes preseni en el mercar amb 1J pres-
tat mus on apareix com a únit principi ai nu.

lin preparáis paremerals de 2 o nies com-
ponents (ja siguin mixtos o il annmii robians
exclusivament), l'associació mes repetida es
la d'una o diverses penicil·lines gene-
ralment la penu il lina G procaïna i la Peni-
cil·lina ti k . amb un aminoglucosídic, que
la majoria de les vegades es la diliídrocsircp-
tomicina D'un total de 103 associacions
d'aplicació parenteral, 50 segueixen aques-
ta pauta. El cloranfenicol apareix associat a
d'altres substàncies actives (antimicrobians o
no) en 23 d'aquests KH preparats; i l'asso-
i i.K in sinèrgit a d'una sulfamida amb el tri-
metropim en 1 o< asions

( onsiderani només la naturalesa de l'as-
soi ui ui cune substancies annmii robianes, ja

siguin orals o parenterals, podem constatar
que en un 18,84% es dóna una associació
bactericida basteriostàtk que pot produir
un efecte antagonista entre aquests Es el
i as de Ics penu il Inics amb el t loranfenicol
0 i Is aminoglucosídics amb les tetrat i< I mes
No hem mi los en aquest apartat les associa-
c ions de polimixines amb un bat teriï istàtic
d'ampli espectre, perquè estan en discussió
el seu possible antagonisme (Fig. IV).

Conclusions

I I principal objectiu d'aquesi article es
tan sols deixar consiain ia d'una sèrie de d.i
des q u e creiem de força interès per a uns els
professionals. Q u e d e n peí exposar les anàJi-
MS fetes de Ics informacions que subminiS'

1 ren els vademécums d'indicat ions, contrain-
du ,n ions, elei us sci undaiis i interaccions de
tanta importància pei l'aplicació d'una te-
rapéutit a adequada

L'elevada olería d'assot ia< ions a dosis h-
xas; d'assoi iacions d'antibiòtics amb antiin-
llamaioris esteroidals i antihistaminics
molt qüestionades en medicina humana i
veterinària i la presència d'associacions
d'antibiòtics amb un efecte antagonista re-
conegut arreu, son unies de reflexió i debat
en qualsevol p.ns i, pei això, es fa mes ne-
cessària i útil l'opinió de unes les parts im

pluailcs

Josep Dalmau i Riera
.li. ( onsol Roig i Oltra

I 7 7 ERi 7 INH
Clínica Veterinària del Baix Llobregat
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LA NECESSITAT DE
FIXAR EL
LLENGUATGE
VETERINARI CATALÀ

E xcrcii correctament en una professió
ix, i om .1 un pum més de la foi

mació, saber expressar-hi amb uns concep
ics clars in concisos La parla popular, la «de
i .uiip». en definitiva la del se< toi primari de
producció, és sovini plena de mots propis,
alguns de ben peculiars, que si bé definei-
xen darameni unes idees determinades, ro-
manen tosques pci a aquell que no està aver-
s.u .1 oii les En alguns casos, fins i nu po-
den induir .i error: pet analogia de paraules,
perquè el mol no ha evoluciona! respecte
d 'una idea ancestral, etc.. És feina de cots

ramaders, però també veterinaris i engin-
yers agrícoles ferun esforç per conèixcr-lcs,
i ii" u n sols per saber-ne el significa! sinó
també per emprar-lo quan calgui

lenim una bella mostra de mms aplii ais
al bestiar, sovint, de creació pastorivola Se
guramem han anat perpetuant-se de gene-

ii generació des de que foren creats:
potset des que l'home va anal domesticani
els animals en inii iar-se en la vida pastoral?
Valuós tresor lingüístic (J'.irrc-I sovini molí
pregona, que no hem de deixar de unir I
moll menys ara, en la reconstrucció que
ha ,/'< IW'Í integral de la llengua catalana.

HI descuit que hi ha haguí durani moll
de temps en tot allò que es refereix .i la nos-
tra parla, la nccessitai d'estudiar en llibre-.
CM nts in llengües que no són la nostra i, tins
t.i ben poc, també I obligat ió de i ursai a fora
els estudis de veterinària, l'ús de materials
i procediments diagnòstics, terapèutics
Forans i l'obliï de tradicions antigues han fel
que perdéssim, ai las, una pila de mots d'in-

Agreujat, a més, pel desig d'alguns
homs de no emprar determinats mots «poi
cultes» si usaven paraules populars.

I pei .ilir.i banda ens han anal desapa-
reixem molts dels «rcadors, els nostres vells
pastors!

De i<>i això podem deduir, en brolla amb
tota i laredat, que i al que l.i veterinària, he-
reva de l'antiga Mancscalia «l'an de gua-
ni les bèsties» . reconstitueixi cl seu llen-
guatge científic. I que ho faci forjant l'aplei
de unes Ics paraules tècniques que ara es tro
ben espargides, toi depurant-les d'influèn-
i uv estranyes i creant, d'acord amb les nor-
mes del català actual, els mots i]ue avui en-
tara pol n<> tenit normalitzats Sotmetem
alhora els dubtosos a Ics regles generals de

la llengua per subjei tai los a les desinen¡ ics

nati< \V establertes,
I Ina de les branques de la Veterinària que

nei essita d'un major nombre de veus és I Et-
nologia, especialment en toi allò refcril :i la
fesonomia del bestiar: regions anatòmiques,
aspecte, defectes físics. Els pastors, en ge-
neral, ban i re.ii una pila de noms per desig-
nar tots els animals, ].i que sijmi apln .Us per
grups, individualment, pei espècies, per
edats, per llur aspci te, per les seves pans. pei
les seves característiques: bestial de peu rodó

(perissodàctil), bestiar de peu forçat (artio
dàctil). barra (mandíbula), budell (intes-
tints), budell prime? (duodè), budell cular
(rei i el. païdor (estómac). tendrum (cartílag),
clau (ullal), garró (pari inferioi de la cama
de darrera). //// (membranes leíais), natura

(òrgans genitals), remi (potes), xisclo (d 'un

sol lesiu le). />,Ji /// (que no i na o mi csia fe-

cundat), quissot (cadell de gos), llavora (truja

¡OVC desuñada a la iria), ca pigal! (cl que

acompanya un i ei ). en .
També en Patologia un im una munió de

paraules populars designatives de molts pro-
cessos morbosos Exemples: .//iy/<'W(lndrar-
irosi del peu), .ihi.it (hidrartrosi de la sofra-
i.i i i sparavany o esparverant (exostosi de la
pari lateral interna de la canya de la cama
de d.uieia). esplugor (netejar de polls o di-
putes), gamadura (distomatosi), grapa (ex-
i rei i in ia ulcerosa que es forma als ¡unts dels
rems), llúpia (hidrartrosi del genoll), ¡·i,K"1^'

(verola ), ronya (sarna), en

Ions aquestes paraules convé ili' senal-
les com a una pau de la sinonímia tc< niï a,
especialment en el qucfei diari i li nu del ve
(crinan, així, podent expressat una idea amb
diverses paraules la llengua ben segur que en
sun guanyadora

A més d'aquestes, normalitzades, n'hi ha
d'altres que son variants locals, no podent
deslliurar-se de llur origen, i, a voltes, de llur
terminació estranya. Però és i onvenieni ser-
rai aquestes veus ja existents, malgrai el seu
origen limitant, puix moltes ja tenen en el
llenguatge veterinari una existèni ia que jus-
tifica el seu ús general. Així: moltó batial (de

banyes girades cap enfora), buida (femella
que no ba i oiuebul l. clau (exostosi prop de
la corona), c/aupassat (amb un tumot a amb
dós costats de la quan illa), corba (exostosi de
la part de fora de la i anya de la i ama de da-
rrera), con danès) , esborrament («intertri-
go»), escarot d'abelles (conjunt d'abelles en
emigració), gabarro (estat de degeneració i
gangrena del rodci). galàpet (i ari inoma del
peu), moltó garro/ï (de banyes molt petites),
mal de pota (glossopeda), mal roig o mal ver
mell(erisipela), mascard(que té la pell cla-

pada blanca i negre), mesell (cisticercosi),

prims del ventre (diada o engonals), quarti
//./(pari baixa de la canyella), renilla(forma

ció i òrnia en forma de < un) de la palma del
i asi ). e u .

Alguns nu us ban anal caient en desús.

i aniran restant en l'oblit perquè es referei
sen a loses que- |a no es fan: afaitar el bes

tur gros, enriatar. cu
( al inicial ara. ja, un estudi senos. ( n

mençani per la recopila* ió del llenguatge vi-
vent. < orre peí les nostres viles pobles, prats,
masies.... en boia deK pastors i pagesos, un
iiesoi que baurieni de recolliï amorosament;
ja i oneixein qui s'hi at.una, però els Països

Catalans son grans, i es gran la varietai de
paraules i accepi ions que es cullen ai i i alia.

Quin be no fariem uns els de la professió
prenent-nos la petita molèstia d'indagar el
llenguatge de les comarques que ens envol
ten! Pensem que els veterinaris son usual-
ment gent d'un gran contacte amb el pagès;
la tasca que puguin fer seia tal volta humil,
peio d'una gran utilitat a on menys es sos-
pita, s'hi troben paraules que sovint pensà-
vem que no Ics teníem en la nostra llengua

Un ui uis que tampoi no hem d'oblidar
p< i rcconstituiï el nostre llenguatge veteri-
nari <s la consulta dels documents antics i
dels nostres clàssics dels segles XIII Llibre

del Ordre de Cavalleria, de K. I Ini I . XIV

(Irdinai ions fetes per lo molt alt lenyoi en
l'c re /<•/( AY) d'Aragó wbre lo regiment de
tuls los o/ficiali de la ma Cort . XV
Recull de ¡:\i//¡/</i\ e miracles, gestes < Vau
les < altres ligendes, L· Cavaller, Llibre de
cotiexences de \/<hi<'\ e de drogues. Llibre de
julio Fronti, de la art de caualeria . XVI

Llibres de Metiescalia, de M, Dicç, Llibre
d'animals de caçar... i XVIII Llibre dels
\ct rets d'Agrit ultura <.i\.i rustica \ pastoril
de M. Agustí, Llibre dels feyts darmei de Ca
lalunya.de) Gaspar. ; en molts casos ens
podran ai lanr dubtes i ens permetran depu-
rar les i oirupi ions del llenguatge usual que
poguessin haver influïi en les veus. tol per
meten! així ressuscitat estructures abandona-
des O el nom amb que els iiosiics avanipas-
sais dessignaven iens clements que els eren
molt familiars.

I li ha, finalment, molies paraules i ele
menis constructius que corresponen a coses
modernes, procediments i mètodes, materials
i processos que unen noms pm (aial.ius. puix
que son de loses que ens son vingudes de

lora. No seria una gran troballa que aque-
lles persones que per llur estudi podrien fel

bo In donessin una dessinència apropiada pei

la nostra llengua? Ho deixem a la vostra con-

siderai ió
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Voldríem, amb tot això, poder demostra)
la necessitai de rcconstituiï i fixai el llcnguai
ge veterinari i atalà l 'n i op fet, e a l d i u foi
mar, amb aqucsi rei ull, cl Diccionari vett-

riñan i.//,//,/.

11 cu i de fugir, doncs, amb repugnància
però també amb valentia, de les paraules pre-
ses (l'iiliics llengües, dels mots inventats o
ilels manlleus que vénen .1 siguiln .11 ¡dees
aproximades a Ics que volem expressar, però
que m> tenen la preï isió del que volem ex-
posar! Deturem la invasió de mots que ens
són estranys 1 reconquerim alio que hem per-
dut '

I .i nus.llucs, autors, no ens sap gens de
greu havei tingui l'audài ia d'.n|wcsis > om( n
taris si la llengua que estimen tani In guan-
ya, pci poc i]uc sia I d nostre desig es moll
més gran que l'enginy que poguem tcnii pel
fer-ho,

/'/, ,/,•/ Canigó {Conflent), agost i/f 1989
Inm Argi

Pere Miquel Parés,
Cariï 1 S0/1'

Metgeí Veterinaris

REIVINDICACIONS
DEL SINDICAT
DE VETERINARIS
DE CATALUNYA

E l snuliiai de Veterinaris de ( atalunya
ha anal Icni 101 un seguit de icivin

•li' a< ions adreçades .ils òrgans de la Genera-
litat adients

Duran t itcs anys, aques tes converses ens
han leí pensar que, a b a n d a de d i l un situa-
cions dispars 1 insostenibles, no han tingui
cap ressò en l'Administració de la Generali-
tai En el 1 Vpananuni d'Agr»ultura, Rama
deria 1 Pesi as'handui a terme tres canvis de
situació geogràfica dels veterinaris ads< rits a
l'esment ai I )epartamcni 1, cm ara, segons <li-

verses manifestacions, aquest darrer no sera
l'últim. Es pel això que pensem que els ires
pi ¡mers no creu corree ics

l.es funcions 1 tasques a realitzat encara
a\ ui no les veiem definides 11 retem que se'ns
csia utilitzant com .1 bani de proves d 'una
pollina ramadera sense cap idea clara Ibi
pic i;,! 1 poi 1 en 11 tom .1 i onscqüèni ia la pèl
du.1 de c u d 1I11I11 ai envers la ramaderia e aia-
I . 1 1 1 . 1

1 es darreres ai tua( ions que s'han produït
veis la Pesia Equina Africana son per a
classiiicai-les «bencbolentment», només<ara
als mitjans de comunicat ió, No sabem quin
senm poi icniï cl voler tancar Ics fronteres
a l'entrada de cavalls de la resta de I Estat
Espanyol quan encara no se sap el nombre
de c avalis que hi ha a ( atalunya. Quan pei
alguna 1 ire umstànt ia algun 1 avall ha mon a
Catalunya, els veterinaris de la Generalitai

han hagut d'anar concili .1 realitza) una ne-
c lopsia, los l'hora que los. amb un equip de
11 c 1 ròpsics, loialmeiii inapropiat Aixi 1 101,
si ha haguí cle lleure alguna mostra, aques
ia l'ha haguda de guardai .1 la se\a nevera
pànic ula 1 |.i que no es va pensa 1 ,1 fei un la-
boratori que rec oi I is mosi res lora de I horari
normal

Si a tol això hi afegim que van ser for-
çats .1 prendre les vat .nu es d'estiu, obligatò-
riament, durant els mesos de [llili>l i agost,
ens trobem que, pei manca de previsió, cl
nombre de vcterinaiis durant l'apariï 10
d'aquest broi de Pesia Equina Afrii ana que
afortunadament no afectà cl nostre urri io-
11. va ser del 50%, fem constat que dins dels
SS( ( 1 SS II de Barcelona no \a quedar
cap ( ap que podes responsabilitzar-se de les
ac IU.H ions a prendre A mes, en Ics mcsuies
pi eses no hi figurava cap de i.m sen/11 la com
la de tenir un MOC k- de va( unes

Resumint; l'aparició o no d'una epizoó-
tica no es fruit de Ics mesures preses, sino la

casualitat que cl mosquit ( ulicodics ssp no
tingui presencia cu aquest territori, esseni
1111.1 incsuia Oportuna, que fins .ira no s'ha
pres, cl control de la mobilitai dels cquíns
dins de Catalunya. Recordem que, avui, la
circulació es lliure per 101 el territori català
1 que no sembla cine s'hagi cle presentar una
malaltia epizoótica per impedir la mobilitat.
Solament el tenir la sospita fonamentada que
a ixo es 1 mi produir ha de sei motiu pei ,1 res
tringir o controlat aquest moviment.

De fet, anem observant amb preocupa-
ció que una sèrie de mesures tèc ñiques que
han esi.tt picses pei personal no qualificat,
el qual no te per que entendre-hi, ja que
acinesia no es la seva titulat 10. A mes, un se-
guit de mesures son encomanades .1 perso

u.d no qualificat ni expen que. .1 part de la
se\a bona voluntat, poc mes pot fer-ne, tal
1 com s'indica en els comunicats de la Dl

tecc 10 (íeneral del Medi Natural.

1 si .1 toi això afegim el menyspreu en-
vers totes Ics nostres propostes 1 iniciatives,
entendrem que Ics rela< ions d'aquest col-lei
nu amb aquest Departament son prou di-
fícils. Quant a la dependencia del Depar-
tament de Sanitat 1 Seguretat Social, el pro-
blema no es troba tani en les relacions per-
sonals, que son bones, sinó en la consigna
donada, no sabem per qui. que ta que aquest
departament no afronti els problemes que
plantejem, ja que fins ara només tenim
.u 1 irds de- bones intent ions

Avui per avui, la premsa de toi I I si ai es
la ressò de la problemàtica d< I control sani-
tari dcK aliments, fei denunciat per nosal-
tres en totes Ics reunions que hem anal man-
tenint. Sembla que fins que no es talli la in-
formació pública no s'ha de fer res 1, si passa
quelcom abans, estem segurs que Ics respon-
sabilitats vindran diluïdes 1 no perjudiï .nan
ningú, cinara que nosaltres pensem cine se-
ria una postura intel·ligent mirant que
aquesi fets que molies vegades tenen instes
c onsequüèn< ics no es donessin

La problemàtica d aquests professionals
es bastant c omplexa, pero no insolu< ¡onable;
.1 mes. cal tenir la voluntal políeu a de 1 omp-
tai amb un país amb uns nivells sanitaris pro-
pis d'Europa.

Hls nivells de mitjans icc.nus 1 retributius
d'aquests professionals es rcalmeni insoste-
nible-. 1.1 que, peí don.11 vos un exemple, en
un escorxadoi industrial dins de Catalunya
cl nivell de sac niu 1 es 5 vegades supeiioi pei

tècnic veterinari al d ' u n de la ( I I•', c o m p -
tani que a qualsevol país aquest professio-
nal te ajudants que fan mes tac il la seva fun-
c 10 i que el nivell retribuïm fixat en aquests
països es de 50.000 ECUS/Veterinari/any (re-
ien is a sa l,i ris de 1987), i si a ixo no los poc,

en d'altres comunitats autònomes de l'Estai
Espanyol Ics rel ribu< ions pei la mateixa tas-
i a que es la aquí té una diferent ia retributi-
va de tres nivells i un complement de 495.000

l l
Entenem Ics explicat ions que se'ns dóna,

pero quan pensem que la funció d'un tèt-
nic supe noi qualificat treballant amb un ho-
I.III atipi) està per sota del que cobra un peó
de cadena de sac nin i se nse c ap qualifu ai ió
professional, entenem que quelcom està fa-
l l a n i d i n s e l c o n t C X I d e la S a n i ï . u ( a t a l . i n a

Jaume Balaguè
del Sindicat ¡lc

Veterinaris ¡li- Catalunya



Veterin~:rris REVISTA DE PREMSA

Colegios Veterinarios

S eñor direí tor: ( orno leí tor de AB< . he
seguido con interés todo lo publii ado

en MIS páginas relacionado con la sentencia
del Tribunal Supremo de 2 de enero pasa-
do, referida al Consejo General de Colegios
Veterinarios j su presidente, Amonio Borre-
gón

H- sobradamente sábulo por la lej de ( o
legios Profesionales de 197 I modifu ada por
ley Ai- ilu iembre de 1978, \ en ello se funda
la sentencia del Tribunal Supremo, que para
ser presidente de un ( onsejo General de< o
legios hay que ostenta! cl < argo de Presidente
de un Colegio Provnu i.il. en el momento de
l.i elec< ion y estar en el ejen i< ¡o a< tivo de la
profesión respectiva, c Clausula esta última que
también figura en el artí< ulo 7 3 de los le
galmente vigentes estatutos de la (Organiza
ción ( olegial Veterinaria Española

Don Antonio Borregón no era presidente
de un Colegio Provincial en 1983, cuando fue
elegido presidente del ( onsejo, el lo es en
l.i actualidad La plaza de director del c en
tro Nacional de Alimentación de Majada-
honda que desempeñaba en el momento de
la elección, le fue otorgada por su pertenen-
cia al Cuerpo Nacional de Médicos La pro
fesión de veterinario no podía ejercerla, .il
menos legalmentc, porque dii ha plaza es \
era de dedicación plena \ exclusiva

Todo lo que el señor Borregón alega para
contradecir esto no deja de ser una desfigu
raí ion gratuita de la verdad o lamentable in-
terpretación de la ley Borregón alega tam-
bién en su ultimo recurso al Supremo una
sene de argumentos gaseosos, aunque suti-
les, para prolongar su acomodo en la poltrona
que ocupa, a la que parece haberle tomado
cxi esivo i ariño No se explii a de otra forma
q u e . s<-.i cual sea el d i c t a m e n del Alto Tri-
buna l , amenace ion seguir en el disfrute del
cargo \ presentarse a unas futuras elec< iones
ayudado por unos Ksiatutos Colegiales fra-
guados por su fei uiiil.i j maquiavélii a ¡ma
ginación, pero tan ilegales como pueda sel
lo Una moneda falsa

Aduce, entre oíros argumentos, (daños
irreparables» por el cumplimiento de la sen-
ten* ia La verdad es que los «daños irrepara-
bles) se inflingen a la profesión con gestio-
nes irregulares al margen por completo de
la ley t.il está sucediendo con los Estatutos
( o l e g i a l e s p o r los q u e se est.i r i g i e n d o l.i i )l
ganizacíón (olegial Veterinaria que. techa
zados poi el Gobierno, poi antidemocráti-
cos e irregularidad en su elaboración, fueron
puestos en vigor por el señoi Borregón hace

\.i tres años, para tener un (lonscjo General
cómodo elegido legalmente con arreglo a los
Estatutos aprobados por la Administra! ion

José Fernández Ramón
ex vicepresidente del Consejo General

de Colegioi I 'eterinarioi
de España. León

AB(
21 de agosto de 1989

Rectificación

S cñoi dirc< tor: En AB( del lunes día
21.J bajo el título «Colegios veterina-

rios», se publica en la sección «< artas al di-
rector» una carta «le lose Fernández Ramón
(ex vicepresidente del < onsejo General de
Colegios Vetarinarios de España), el cual una
u v más arremete contra mi persona poi el
i.irgo que obstenlO de president del ( mise

jo i iciur.il Veterinario
Es curioso que el resentimiento de Fer-

nández Ramón, muchos ;iños agarrado a la
poltrona de < argos en la < >rganización ( ole-
gial i por emplear su expresión), le haga ol-
\ ¡dai liei hos fundamentales de los que fue
partícipe \ que I nerón precisament el origen
de lo que ahora i ritii a

1." O l v i d a q u e la - n o r m a l iva e l e c t o r a l »
del a ñ o l 'LSi para a c c e d e r a p r e s i d e n t e de l
Congreso General de Colegios Veterinarios
de España, la «proclamación de candidatos»
(entre los que me encontraba) \ «la posesión
de mi cargo ile presidente» (después de ga-
nar las eleci iones contra otros dos candida
ios) Lis hizo preï ¡sámente Fernández Ramón,
como i onsejero del ( onsejo (ícneral de Ve-
terinarios, en unión del resto de la [unta di-
ice tiva de l < o n s e j o . i n t e r io r .

Lo cinc- está demostrado es que (aunque
luí elegido) vo no era el c andidato de su de-
voción, adoptando desde entone es una pos-

i ni . i a n t í d e m o i rátii a e n relai i o n c o n m i pe í
¡ona 0 al menos lo [i.iid c

2." Fernández R a m ó n c o n f u n d e la ac t i -
v i d a d p i o l e s i o n . i l veterinaria c o n sei furo ¡o-
nano, creo que es debido a una detouu.ic ion

prulesion.il, ignorando el aspecto liberal de
l.i Veterinaria.

Poi oirá parte, no es cierto que en el año
83 (cuando fui elegido) tuviera concedida
como funcionario dedicación plena y exclu-
siva ( no la temamos ninguno de- los directo-
res de los centros de Majadahonda del Insti-
tuto de Sanidad).

i." La adapi.ic ion \ poi tanto modifiia-

ción de los estatutos de la ()rganiza< ion < o-
legial Veterinaria fue hecha por imperativo
d e l M i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a , m e d i a n t e ól
denes ministeriales publicadas en el «B( >E»,

puesto que los anteriores estatutos, por su an-
tigüedad, eran inconstitucionales y antide-
mocráticos (todo lo c onirano que expresa Fer-
nández Ramón), «quedando diferida la tra
mitación de su publicación hasta que haya
una nueva le\ de < olegios Profesionales» (se-
gún comunic ion esc rita de dicho Ministerio),
estando aprobados \ vigentes a iodos los cfei
IOS.

i" La le\ es para todos y contempla el
derecho a l.i defensa de personas c institu-
ciones hasta agot.ii todas las vías jurídicas
por tanto, el recurso de revisión puesto poi
cl i onsejo General al tribunal Supremo por
haber scnteni ias contradn lonas en la inter-
pretat ion de la ligin.i de «elector» limita los
deseos de ejecui ion de sentcni ia de Fernán
dez Ramón

V" Poi último, siento tenei que agrade
ccr a Fernández Ramón el que yo sea presi
dente del ( onsejo General de Colegios Ve-
terinarios de España, posibilitándome el ha
ber servido en i uerpo y alma a mi profesión
e n el p e n o d o m a s i o n l l u i ivo d e toda su his-
toria; pero al mismo tiempo quiero recordal
que en el caso de prosperat la sentencia del
Tribunal Supremo (que afectaría no solo .i
la Veterinaria, sino a todas las profesiones li-
berales), tendría que pedirle a Fernández Ra-
món, al resto de dire< tivos del (ionsejo (ic-
neral anterioi \ .i alguna persona mas. da-
nos j perjuicios poi habei hecho en su día
una normal iva electoral que ha hipotecado
seis años de mi vida.

Antonio Borregón Martínez
Presidente del Consejo General

I/I- Colegios Veterinarios de España. Madrid,
ABC

.'' de agosto de 1989

Animales

L .i epidemia ele la peste equina no ha
llegado sola. ( orno todas las desgrac ias,

viene acompañada ele vacas castellano
leonesas enfermísimas y ya devoradas por el
apetito iiae ional y de las not¡< ias sobre el e ie-
rre de mataderos cu el norte por no reunit
los requisitos exigidos por la CE. Por lo vis-
to, los requisitos, para serlo, han de venir de
la < I:, no ele los consiimieloies españoles, que

hasta la entrada en la < I- podíamos sei abas
ici idos c o m o les saliera ele la entrepierna a
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los responsables de los mataderos, entre ellos
a algunm ,eiiorn veterin;lrim, Y hc aquí una
figura piolesion.il muj int('resante a la que
lonvendna examinar de lerca ante tanto l .1
ballo apestado, vac a enferl11a o matac!t:ro tci
termundi~ta que Sl' le, escapa, O algunm
salell muy mal f{¡rmados de la... t">luela, de
vt'lerinaria o de tallto cstudiar pacletell toda
ll:t'e de enfermedacles (lCUlares,

Un cliputaclo del PSOE, luando n'aha
en la oposil ión, pronunc ió una fra~e genial,
de la, Illejores (ra;,es que jamas ,e hayan pro-

mim lado en el Parlamcnto espaliol: .No hay

'•11 Espal;a suficiel1tes campos de trigo para
haler el pan nCltsario para tanlO lhonzo
como .inda suelto», l.a responsabilidad ante
tanto animal enfermo hay que repartirla en
tre las personas, no entre los animales: entre
I"1- p o l II le o s c lee I n a d o s a la s a l u d p ú b l i c a , e i n

présanos, ganaderos, veterinarios y comer-
ciantes que al traficar con carne animal en
malas c ondu iones estan nade ando en reali-
dad con carne humana. Toda esta genti s«
com u n e en un peligro ecológico y publico.
en el país de Europa peor preparado para de-
fenderse ele- los peligros que le entran por la
boca, por las narices, por las orejas, ) no sigo
enumerando oíros accesos, peto que conste
que lodos, absolutamente iodos, están en pe-
ligro

Esto no funciona. Una cosa es cinc1 no se
pueda telefonear sin sufrir un ataque de ner-
vios y otra que no ie puedas 1 omcr una mo-
Ucja sin jugane la vida.

El País

Septiembre 1989

Vaques malaltes i
qualitat de vida

E l comitè cié veterinaris de la ( K ha d'es-
tudiar aquesta matiexa seimana l'abasi

de brol de penpneumonia bovina dctectai
10c uh.11 .1 ( astella-Lleó i ara estès a Can-

tàbria. A parur de I'informe deK veterina-
ris, les autoritats corresponents pendían les

mesures que considerin oportunes. A ningú
s escapa que la prohibí» 10 a Espanya d'expor-
tat carn d e boví a la resi a d e p a ï s o s d e la co-

munitai es una de |( s possibilitats que I11 ha

sobre la caula, I que les conseqüent íes d'una
mesura daquest aiwst serien nefastes pelsec-
tor, que havia visi com s'incrementaven Ics
ex pon.H ions d'una manera importantíssima

Accepiani fins 1 un que la malaltia no
tingui cap conseqüència pei les persones que
consumeixen carn de boví, la manera com
s'ha produït aquest episodi es summament

inquietant. Perque ,i a la resta d'Europa e,
planteja la pmibilitat de tancar Ics frontc-
rn, per alguna (osa deu ser, La contradicció
es I l l e s gran l'mara perque rC\ulta que
Espanya c:s un paí, de la mateixa (olllullitat,
No cal avançar-nos als esdeveniments ni fel
sonar alarmisme, injuslific:lls Pero es el go-
vern, que fins ara manlé un ,ilt:nli IOtal, el
res,lülonsable de :mantenir la poblat ió puntual-
ment i exactament informada sobre la gra-
vetat o llevetat del ta" Si amb alguna tOsa
nno es juga, diem aq es l l l , I
In ha hagut duranl ma,>,>a temps ma\S< l
LOntrol perque ara, quan el govern es fixa
l'objeuiu d'elevar la qualilat de vida dels ciu-
tadans, es produeixin casos com ,Ique'>t que
nomé, provoquen desw nfian<,a I perplexitat.

/)/.//•/ ,/<• Barcelona

,• de \etembre >¡> 1989

Expulsen cinc
veterinaris per
negligència

B ARCELONA.- Durani el 1988 el
(Col·legi ()fi( lal de Veterinaris de Bar-

celona \.i obin vint expedients, quinze del
quals han (Mai resol is, a professionals col·le-
giats, 1 en el darrers dos anys s'han donai c inc

casos d'expulsió per falta greu amb reinci-
deiH ui. segons dades propon ¡onades pel ma-
tcixcol legi professional Els dos motius bà
sus dels ex pechen is son la mala pràctica, pro-
fessional 1 el cobrament incorrecte de serveis
veterinaris.

El nombre de queixes 1 denuncies con-
ira els veterinaris per presumptes negligiu
cíes en el tractament d'animals domèstics
augmenta cada cha segons les dades recolli-
des per les pum ipals organit/ac ions protei
1 lonisies ( lauebe sempre, la c ausa del litigi
es la mort de l'animal que es la relac 1011a amb
1111.1 ai tuai 10 mi otfee ta o negligent del pro-
fessional. La sanció que pot aplicar el Col·legi
Oficial de Veterinaris en casos de col·legials
expedientáis va des de l'avis a l'expulsió,
incloent-hi penalitzacions econòmiques.

Una major conscienciació
L'augment de les denúnc ies de 1 iutadans

respon, segons, els experts, a la major eons-

c i c t i i i a < 1 0 p e l p a t i d e l s u s u a r i s s o b r e e l s s e t -

veis. Molts, pero, es troben desorientats 1 in-
defensos a l'hora de fer valdré els seus drets.
La falta de costum en denunc ies d'aquest 11-

pus. la poca informació sobte com actual o
a on dirigir-se, i el convenciment, per part

del propietari de l'animal, que no pol llui-

lar lOlllra el (()()pcratlvisme veterinan, fan
que, In denunc ies no passin de quelxt'\ ver-
bals ;¡ .issot ia< lons protec tores o a eml\Sores

de radiO
L'A"ouauo per l'As<,JSlenlla I Control

dels Animals (A,tan), que lOl labora amb
l'AJunl.lIlll'1lt dc B:melona en IJ retOlllda
d'anllllals abandonats, alOnsellava, fim fa
p o c , q u e l e s d e n u n c i c s e n s i u i s c s s i n p e l V I . I

Judlllal Aquest si'>tema, però, ¡¡((l,llimava a
I n e n r e r a el d e n u m i a n i i, e n e l t a s q u e a r r i -
bés l ms a1 ('\ Cdtimes lOnseqüències, gairebé
mai sorna beneficial per la sentència. «Ibi in
tenlllt rao, hem perdut molts tasm al, Jut-
Jat'> de guardla», a"egura Isabel Ferragut,
presidenta d'Ase an.

lles que .cl marc, de l'anj passat es va
aprovai la llei de proteo 10 dels animals. As-
ean considera que la Generalitat es qui ha

d'intervenir quan es produeixen suposades
negligene ies i. per això, dirigeix les deniin

des que rep al ( entre de Proteo 10 dels Ani-
mals ele la I icnerahiat

Em .11.i que aquest i entre accepta tota la
documentació, no te competencia sobre el
tema «El 1 oi legi de Veterinaris es l'única
\ 1.1 que es pot seguir per denunc iai qualse-

vol irregularitat en la practica professional
d'.ie|uesi col·lectiu», explica Mana Rosa Sal-
vador, del departament d'Agricultura, Rama
dèria 1 l'esca, del qual depèn el centre. Afe-
geix que «només podríem intervenir, segons
la llei. si s'hagués produït un maltractament
de l'animal».

La presidenta <I Ast .ui insisteix, però, que
les denuncies es trametin a la Generalitat
«Fa molts anys que tinc relac 10 amb els vete-
rinaris 1 considero que, a part d'alguns ex-
cel lents professionals que fan honradament

la feina 1 que s'estimen els animals, a la ma-
joria l'únic que els importa és el negoi 1 1 no

sen ten i a p tespee te pel les bèst ies ni per les

persones», diu Ferragut.

La comissió de deontologia
Francesc Monné, president del ( oi legi

de Veterinaris, explica que aquesi organisme
piofessiein.il disposa d'una comissió de deon-

tologia, formada per on/e membres, «pci
vetllar per la bona gestió dels nostres col·le-
giats i per elevar el prestigi de la professió»
I afirma que ..s'atenen 1 leunesien totes les
denúm ies que arriben, en un termini d 'uns
dos mesos». Segons Asean, però, s'han pre-
sentat demiiie us formals des de fa mes d'un
any 1 l'usuari, malgrat repetides reclama-
cions, encara nu ha rebut cap resposta.

/)/./;•/ </<• Barcelona

Juny 1989
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BEQUES, AJUTS I PREMIS
• I.a Fundallo (aixa de BJrleIOll<l ha (On-
vocai ajuts ptT a la recerca <-n l'ambll de
l'ecologia i el medi ,lml)J(:llt (rural I urba)
Termini: 28 de febrer de 1990 Informació:
Biblioteca Universitària de recerca, ( asa de
Ie, PUrl\e,. 1\\'lIlgudJ Dlagollal, .¡20. Barce
lona 08037. Tel <l>i) 257 28 44

• El Departamellt d'Emcllvamellt i I
( I R l l tOIlVOl.l bor~e~ de viatge, per a la par-
ticipació <'ii conferències, congressos, reu-
nions i simpòsiums científics, humanístics i
ui rtülògics cspe< ialitzats que es realitzin du-
ram l'anj 1989, en països estrangers, per a
professors i investigadors de Ics universitats
catalanes, centres universitaris que hi estiguin
adscrits i centres públics de recerca ubicats
.i ( JIJlullya RequI'lls: que hi hagin e,>tat
11ll1\ldats pels organllzador, a la prc:selltauó
d'ulla pOllcnlla o llH1fcn:nlla, o bé. que eh
I ui; i eM.ii .n i cpiada la presentació d una co-
municació lermini: 15 de novembre de 1989
(DOGC num 1151. 5-88'J)

• El Ministeri d'Educació i Ciència conven a,
cu resoluï i" del 6 de juny. la presentat ió de
IHoJeltes emmarcat, dllls de!.. plal1'> nauo-
Ilal, de -alut. Invesl1gauó sobre ,lStemes I re-
cursos forestals, i de LOmervallo del patrimo-
ni llatLIr.¡J I prou:"o' de degradal io amblen-
t.11, aJut' per a finançar aquell, pre,cfllats en
U)ordlnal lo l'fllre emprese, I U:fllrc, d'inves
tlgallo El ttTmlnl de pre,elllal io de projec
te, fillalltza el 51 de desembre de 198') .
voku IIlfórmar-vo~-en més detalladamefll

pa"eu-vos per la biblIoteca lOlkglal.

TRASPASSOS
• b tr~\.spa"a dmlca de peut' anima!., en
pk funuonament a Granollers (mStrlla al re
glament de clíniques de petw, animals). [n-
tC'ressats truqueu al telèfon 865 Dl 29 de 17
.i ¡8 hores

ACTIVITATS INTERNACIONALS
• Del 16 al 20 d'octubre a Palma de Ma-
llorca curs organitzat pel ANIMAL HOSPI-
TAL OF L U O DE -UECIA .EntCrmeda-
des torácicas en el [ierro, radiología medici-
na ¡ t ¡rugía»

• Vé. < onference Internationale sut les re-
i.ni.MIS entre Ics homes ei les animaux. Mo-
naco del 15 al 18 de novembre Fera nus in-
formació: ANFIRA< -23, rué du Chcrce-Midi
75006 Patís Franca. Tel i J3-l)45 (4 03 48

• i onference Nationales des Vetérinaircs

Spt'lIalisésen Petits Alllmaux. De Ti al 3de
dcsl'mbrl'. Palals del!. Congrés. Parí~. Per
nus Informal ió: C NVSPA 82, avenue de Vi-
11Ier, 1'-7501- Pam Id (33-1) [2 (,7 72 ')(,.

• American Animal Ilospltal Association
"i-th Annual Meetlllg & 1rd Allnual Mana-
gement Conkrenle World Small Animal Ve-
lerlnary A"ollation. 15 COllgrés Mundial.
San i'ranll'w. Callfornla. Man, 2.\-'10, 1')<)0.

• la. Conkrcnza Il1lcrnaziona!c. «Produzio
nedi alimenti per animali». Piall'nza, Facolta
di agraria. 25-27 d'o([ubrc de 1')8').

LEGISLACiÓ
I Depanam(,llt d'Agriwltura, Ramaderia i
Pe~ta' Ordre d'IX de agost de 1')S9, per la
qual ,'estableixen eh lloc , de pa.~ autoritzats
per a l'el1lracla d'èqUid, a (Catalunya per t a
rreteres (DOGC 2I .S. 8 89).
2. Depanament de Sanitat i Seguretat So-
tial: Ordre d'lI d'agost de 1989, cie tOnvo-
catòria d'un lLm de diplomáis en san i t at or-
ganitzat,> per l'Institut d'EstlIdi,> de la Salut.
(DOGC 4.9.89).
3. Ministeri de Sanitat i Consum. Alimen-
tació Animal. orreclió de Ics errades d('
l ' r d r e de 12 de m;lig de 1989, segons la
qual resten aprovats els mètodes oficials de
presa de mostres d'aliments animals (pinsos)
(BOE 8 8.1989).
a) Reglamentalions tClnico-sanitàrie. Ordre
del 2') d'agost de 1')S9. s('gons la qual s'apro-
va la llita positiva d'additiu,> autoritzats en
l'elaborat ió de grànuls i cóps de patates (BOE
i, 989)
b) Ordre de 25 d'agost dc 1989, segons la
qual s'aprova la llista d'additius autoritzats
en l'elaboral ió de plat,> preparats precuinats
i plats preparats cuinats.
4. Ministeri d'Indústria i Energia: Beques
Resoluc ió del 28 de juliol de 1989 del Regis-
tre de Piopui.il Industrial, segons la qual es
LOnvoquen beques per a a formació d'espe-
i ¡alistes en l'àrea de patents. (BOE 26.8.89).
) . Administració Local: Resolució de I'l
d'agost de 1989 de la Diputació Provincial
de Toledo, referent a la convocatòria i bases
per a la provisió d'una placa de Veterinari
de Laboratori, vai am en la plantilla de fun-
i loiiaris d'aquesta, inclosa en l'oferta públi-
ca de treball peí 1989 (B.O.E. 2.X.\<)H'».

CURSOS, CONGRESSOS...
a) Ser. Congres de la «Soc leilad Española de
Salud Pública v Administración Sanitaria».
SESPAS Bilbao 26-28 d'octubre. Secretaria
tècnaa. apartat 5203. 48009 Bilbao

b) Jornades sobre tecnologia deb aliments.
a1arragona S, 9 i 10 de novembre
e) Expoavia: 11 Jornades Tècniques sobre
Animals de C ompanyia. Novembre del I 1 3

19.
d) «Enginyeria del Medi Ambicnt, Etologia
i Gesuó Ambienta!.. Els dilluns, climecres i
divendres de les 18 a les 21 hore,. D'ollubre
de 1989 a maig de 1990. CIRIl:
e) C ur, C APS 1989. Avaluació en l'educa
ció sanitària. Oci 9 a 1'11 de novembre. In
(ormació al l. París, 150, lcr. la. Barcelona.
lel: (93) 122 65 54.
f) Curs CAPS 1989. Fonament Mctodologic
de Ic:s Ciemies de la Salut de 1'11 al 15 de
desembre .Informac ió: c. Pans. 150, IC:. la.
Barlelona. 1el: (93) 322 (,5 ')'1.
g) Universitat de adis i Universitat de Puer
to RiLO organitzen, de cara al curs 198')-91,
un Grado Master en Salud Ambiel1lal quc
,e celebrara a la Universitat Gaditana a par-
tir del I ó d'aquest mcs d'ollubrc. In(orm
ció i mat ric ula a: ec rctaria de la Fal ul tat de
Ciencies, Universitat de Cach1è ::I. ( 9 5
8 . '132 00-83 30 11.

h) ITSASLUR'89. Forum Internacional sobre
reprodunió animal. Novembre del 8 al IO
Informació apartat 460. 1\8080 Bilbao.
laI) XXVII Simposi de la ec c ió espanyola de
la WPSA (associació mundial d'avilullLlra
lientí(ica). Novembrc del 15 al 17 de 1989
lOincidint amb la celebració d'EXPOAV IGA
ea Barcelona. El s impoi admetrà la rClC¡)(
de comunicacions, per la qual lO~a haureu
de sol'lic itar b normes a: Reial Escola d'Avi
cullllra, 08350 Arenys de Mar. 'Jè:1. 7<)2 11 37.
j) lambé organitzat per la Reaial bcola
d'Avicultura d'Arenys de Mar. tinIrà lloc un
Curs teòric i pràctic de Cunicultura del 1
al 20 d'octubre, seguit d'un curs de 5 dies.
del 23 al 25, sobre reproducció i imemina-
c i ó a r t i f i c i a l . P e r t a l d ' i n f o r m a r - v o s - e n , t r u -
queu als telèfons abans esmentats
k) I Congrés Internacional de Químiul de
la ANQUE; «Re s y í d u o s

mejor destino» a Puerto de la Cruz (Tened
fe) els dics 3, 4 i 5 de 1990 Aso peí
a un primer contacte amb el congrés: Aso-
ciación Nacional de Químicos de España
(ANQUE), Lagasca85. Tel. (91) 431 07 03.
I) 15 Jornades de Procliu us Fitosanitaris a
l'Instituí Quimil de Sarria anib el supon de
la < Conselleria d'Agrit uitura, Ramaderia i Pes-
ca de- la Generalitat, el M.A.P.A., i la «Aso
ciacion Española ele Fabricantes de Agroqui
mu a para la proteo ion de las plantas» els dies
24, 25 i 26 d'octubre. En cas que desitgeu
presentar c ap conmine ac ió. truqueu a la se-
cretaría d e l 'Inst i tut i p r e g u n t e u p e r la Sra.
Montserrat Lázaro.
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Una
chuleta

extra.
Solo con Rintal

Solo un animal exento de vermes es
un animal sano. Y solo un animal sano
proporciona éxitos.

Desparasite USTED a sus animales.
Líbrelos de vermes: Con Rintal, el
antihelmíntico de alta eficacia de Bayer.
Seguro y rápido con todos los vermes
gástricos, intestinales y pulmonares. Y
contra todas las larvas y huevos.

Rintal de Bayer. Solo un animal sano
rinde más. Y alguna chuleta extra.

Bayer

Rintal
El antihelmíntico de alta eficacia



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

I Millones de animales de compañía disfrutan d una vida mas larga y saludable, gracias, cada vez más,
riguroso y atentos cuidados profesionales y a una completa y equilibrada nutridón

Purina, líder mundial en la alimentació animal, lo sabe. Por eso desde 1926 ha desarrollado en su
centro de invtigación de Gray Summit, (Misolri), el mayor nudel mundo a p e e n r r o s y gatos.
gama de productos de:stinados a proporcionar ur a equilibrada a l o s a .n.im y ales

Productos que contienen hasta 43 nutrientes esenciales qtivosue ayudan a los animales domésticos a estar
en plena forma durante más años, siendo además, muy digestivos y apetecibles para el animal.

Puppy Chow, Dog Chow, Hi-Pro y Cat Chow, forman una gama de alimentación
completa y equilibrada, resultado de h a
laboriosa investigación y e n t o d o e l mundo
demostrada en todo el mundo.

Por eso, para asegurar una vida más ». m
I:trgaunanutnción y a1udablecomplet a perros y gatos, recomiende ^ ^ 2 ^ B
una nutrición completa y equilibrada.
Recomiende Purina, con toda garantí.; *

La investigación
es la diferencia.

*

na
Una completa y equilibrada nutrición
para una vida más larga y saludable.


