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Vetennaris EDITORIAL

E n aqucst sise número d'ANNALS
VKTERINARIS presentera unes
temátiques de plena vigencia per a
la nostra professió, toi aixó

enquadrat en les seccions habituáis de la
revista. Aqüestes so i IOMS s'han consolida! i
han quedat obertes a un ampli i plural vcntall
d'estils, opinions, portadores d'informadó que
d u n a m a n e r a plañera cu l'cxposició, p e t o
profunda en el contingut, dissenyen aquesta
c'ína de comunicació —autentic poní entre
collegiats— que es la nostra revista.

Com a tema de portada presentem el tema
de les passades eleccions per a escollir el
president del «Consejo General de Colegios
Veterinarios de España». A mes de la
informado básica d'aquesta eleccions
destaquem les paraulcs del senyor Francés*
Monné, president del collegi de Barcelona,
que tou escollit com a nou representan! vocal
autonómic de la «Junta Permanente del
Consejo» i les prioritats que Monné crcu que
s'han de presentar davant el Consejo.

L'entrevista presenta un cstil periodístic
nou, és una «entrevista simultánia» amb ds
quatre presidcnts deis collcgis veterinaria de
Catalunya. Mitjanc,ant un qüestionari comú
cadascú d'ells ha exposat un rosari d'opinions
sobre moltes de les qüestions que bateguen en
el món veterinan de casa nostra.

El reportatge d'aqucst número tracta sobre
el Mercal del Ram. Com destaca l'article.

aqucst Mercal es un deis focus mes ¡mponants
de la dinamització di- I'economía comarcal i
de Catalunya en el seu conjunt. El gerent de
l'entitat orgamtzadora del mercat, ens brinda
unes paraulcs per informar-nos de les novetats
d'enguany, i per a concixer el paper dm-iu
que els professionals de la veterinaria teñen en
aquest mercat. Es recull també els comentans
del veterinari del D.A.R.P., a la comarca
d'Osona, que els darrers anys ha cstai
responsable en l'aspecie sanitari de la pan
ramadera del Mercat.

La polémica campanya de la vacunació
ami-rábica és el tema que proposcm a debat.
Amb una postura crítica, pero constructiva, es
posa en sordina a la lampanya de vacunació
anu-rábica de les Adminisiradons publiques.
Es pregunta, entre d'altres qüestions, sobre la
incidencia que te la campanya anti-rábica, d
perqué de l'escassa resposta deis ciutadans i si
cal .nabar amb aquesta campanya.

El numero actual s'arrodoncix amb les
també habituáis seccions de col laboracions,
noticies, revista de premsa, tauló d'anuncis i la
tribuna dopinió. Tot un conjunt de materials
de rcflexió personal sobre temes gencralitzablcs
pels interessos de la professió i un conjunt de
dades que han de servir per a augmentar la
qualitat informaliva del veterinari. Bona
lectura! D
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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

Croquetasm¿Í \
de proteína par-
cialmente hidroli-
zadaen el perro.
Usted ya nos co-
noce y sabe que
nuestras fórmu-
la van 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 NUTRICIÓN ANIMAL
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Els Presidents dels Col.legis
Veterinaris escullen
President del Conseio

II passai día 10 de febrer es van fer les eleccions
de presiden! del Consejo General de (lolegios Veteri-
narios a laseudel mateix Consejo. De les sis candida-
tures que s'havicn presenta! en un principi van retirar-
se i res: José Bonacasa Fernández, Adolfo José Rodri-
gue/ Montesinos i Enrique ('.asidla Bertrán. Aques-
tcs eleccions havicn creat en el seu momeni certa ex-
pei lac ¡6 d o n a ! q u e d e i s sis c a n d i d a t s q u e e n p r i i u ipi
es presentaven, només dos eren presidents de Col'legi
Provincial. Recordem que, quan va ser nomenai pre-
sideni el Sr. Borregón l'any 1983, es va presentar un
recurs contra cll allegan! ¡ncapacitai legal per no es-
caí exercim la professió. Succesius recursos van arribar
al Suprem que va dictar sentencia anulant l'elecció i
comunicant que per ser Presiden! del Consejo calia
ser President de CoHegi. la lentitud administrativa

de la justicia va fer que la sentencia es comuniques
q u a n e ls sis anys d e p r e s i d e n c i a ja h a v i e n í i n a l i t / a i ,
l'acte administratiu recorregui havia deixat ii'existir.
Una anterior semencia del mateix Suprem de l'any 83,
referint-se ais farmacéutics, diu que per csser candi-
dai a la Presidencia del Consejo, no cal scr-nc de
Col'legi i. com que una sola sentencia no crea juris-
prudencia, s'acceptaren les c a mi ida tu res de no presi-
dents.

El procés de votació

Abans de comencar la votació, el President de la
Mesa dona lectura a les normes de l'elecció. lol se-
guii voten tots eK presidents deis collcgis d'Espanya
per ordre altabetic. Una vegada s'ha leí l.i votació, el

President de la Mesa procedeix a la lectura de l'amc le

1 i deis Estatuts de l'Organització Col'legial Veierinária

i, un según, es la I esiiutim que va donar el resulta!

següent:
1). Antonio Borregón Martínez 2K vots
D. Leocadio León Crespo 7 vots
D. Ignacio Urteaga Beldarrain 10 vots

Amb aquests resultats, el Sr. Antonio Borregón
Martínez es proclama reelegil com a presiden! del
»( onsejo General de Colegios Veterinarios de Espa-
ña». Posteriormeni es va leí l'acte de presa de poses
sió deis carrees de president i votáis autonomics del
( onsejo. lois ells van jurar o prometre «cumplir con
las obligaciones de mi cargo, con lealtad al Rey, y guar-
dar y hacer guardar la Constirución, los Estatutos y
Reglamentos de mi profesión».

Després d'aquesi acte es va celebra] la junta del
Pie. del qual es van escollir els membres de la lunia
Permanent. excepte el vucpresidcnt que es escolla per
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I'Assamblea de Prcsidents. La «Junta Permanente del
Consejo General del Colegios Veterinarios» ha que-
dat constituida de la forma segueta:
Presidcnt: Antonio Borregón Martínez
Secretaria: Josefina Rivas Quinzaños
Cap de la Sccció Económica: Pedro Gómez Lanzas
Cap de la Secció Técnica: Francisco Alvarez del Man-
zano Albiñana
Cap de la Secció Laboral i Social: Juan Contreras Vi-
llanueva
Cap de la Secció de Previsió: Santiago Luis Martín
Vocal Representant Autonómic: Francisco Monné i
Orga

II nou representan! vocal autonómic i presidcnt
del Collegi de Barcelona, Sr. Francesc Monné, fa una
valoració positiva del resultat electoral, pero creu que
hauria d'existir una oposició mes forta. «Borregón no
ha tinguit contrincant i, malgrat que en un primipi
va trobar dificultáis pcls recursos interposats, I'oposi-
ció no ha estat forta».

Ser el vocal representant autonómic representa ser
el portaveu de totes les autonomies dins el Consejo.
El nomenament de Francesc Monné podría represen-
tar una relació mes directa de Catalunya amb el Con-
sejo. «Fins ara les relacions amb el Consejo eren té-
bies/fredes perqué no veiem alguns problemes de la
mateixa manera. Catalunya era diferent a la resta
d autonomies. Ara tcnim la possibilitat de sintonitzar».

Francesc Monné crcu que una de les prioritats a
replantcjar davant el Consejo és «el reconcixement del
president del Consell de Collegis Vetcrinaris de Ca-
talunya com el real representant de l'autonomia cata-
lana i s'hauria d'admctre la reforma deis cstatuts per
a ser coherent amb la propia llei de collegis profes-
sionals de Catalunya». Li demanem la seva opinió so-
bre el repartiment proporcional de representació colle-
gial sobre el qual es mostra partidari. «S'ha de fer en-
tendré a altrcs collegis, contactar amb altres collegis
limítrofes per a tirar endavant la proposta del nom-
bre proporcionat de coHegiats». Amb aquest motiu
es va fer una trobada informal a Saragossa el passat
mes de febrer amb representació de diferents mem-
bres de collegis de Bilbao, Saragossa i Barcelona, en-
tre d'altres, que es van definir com a partidaris de la
representació proporcional peí nombre de collegiats.

Relació entre el Consell de
CoHegis Veterinarios de España
i el Consejo General de
Veterinarios de España

Des que es va posar en vigencia la llei de collegis
professionals de la Generalitat de Catalunya i, amb
la creació del Consell de Collegis Veterinaris de Ca-
talunya, les relacions entre el Consejo General de Co-
legios Veterinarios de España, d'una banda, i els
Collegis i Consell, de l'altre, s'han deteriorat sensi-
blcmcnt. Fins i tot, el Consejo General va recorrer els
estatuts deis col legis de Barcelona i Tarragona així com
els Estatuts del Consell.

La llei de collegis professionals de la Generalitat
preveu que els consells autonomies son l'órgan supe-
rior deis quatre collegis catalans i que les relacions
que estableixi aquest amb el Consejo es faran amb
l'ai <>ril d'ambducs parís. Pero el Consejo General no
reconcix la llei de collegis catalans donat que la con-
sidera com a normativa inferior a les d'ambit estatal.

Mentrc els Estatus del Consell estableixen l'elec-
ció democrática deis scus membres i la representativi-
tat proporcional del vot respecte el nombre de colle-
giats a cada collegi, el Consejo General manté I'As-
samblea de Prcsidents de tot l'Estat i un pie amb un
representant per autonomía que s'anomena sense ce-
ñir en considerado els consells o federación: autonó-
miques. Es per aquest motiu que dins el Consejo li-
la mateixa representado un collegi petil que un al-
tre que pot arribar ais 2.000, la qual cosa suposa un
desnivell qualitatiu.

Altramcnt, el Consejo ha admés que el president
d'un consell autonómic no sigui, al scu torn, presi-
dcnt de collegi, essent aquesta circumstáncia contra-
dictoria amb la que viu el Consejo ais darrers sis anys,
situado que es repeteix amb aqüestes darreres elcc-
Col'legis

Davant tot aixó al gener de l'any passat el Consell
de (lol'legis Veterinaris de Catalunya va fer una pro-
posta de canvi deis Estatuts del Consejo General.
Aquesta proposta es va donar a concixer a una reunió
celebrada a Madrid el 21 de gener del mateix any en-
tre el Consejo General i representants de consells i fc-
deracions autonómiques. A la reunió i, a proposta del
president del Consejo, es va acordar elaborar un cstu-
di previ sobre el canvi d'Estatus, pero no s'ha avaneal
mes sobre aquesta qüestió.

Altres collectius de Catalunya han sofert les ma-
laxes conscqüéncia com els metges, ATS i també els
advocáis, pero aquests darrers han tingut altra son.
A fináis de l'any passat es va donar a conéixer el con-
flicte entre el collegi d'advocats de Barcelona i el con-
sell cátala amb el Consejo General de la Abogacía. El
collectiu catalS exigía el canvi deis cstatuts del Con-
sejo i demanava un sistema proporcional i democrátic
per a la seva clecció. El collegi d'advocats va arribar,
fins i tot, a plantcjar-sc la seva desvim ulano del Con-
sejo General, pero finalmcnt els advocáis van aconsc-
guir el seu objecuu. Aquest podría ser un precedent
per a altres collectius.

Malgrat tot, en definitiva, el que beneficia a la pro-
fessió és 1'entesa i el suport entre tots els estaments
que la representem.
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Els presidents delsCol.legis
Veterinaris de Catalunya

F rancesc Monné a Barcelona,
Jesús Liñán a Tarragona,
Quintí Camprubí a Lleida i
Jaume Fábrega a Girona, son

els presidents deis cohlegis de
veterinaris de Catalunya.

De tots ells, el mes ántic en el
carree és Francesc Monné que d'aqui
a uns mesos fará sis anys que és
president del collegi de Barcelona.
Francesc Monné porta 30 anys com a
veterinari, és especialista en
avicultura i treballa com a director
comercial a Pinsos Hens.

El mes jove en el carree és Jesús
Liñán que des de fa pocs mesos és
president de Tarragona. Liñán és
veterinari de ('Administrado i, com
podeu comprovar al llarg de
¡'entrevista, és un home preocupat
per la professió al qual no li falten
paraules ni arguments davant
qualsevol de les qüestions que
plantejem.

Quintí Camprubí és el president
mes jove, fa 15 anys que és
veterinari i 4 que n'és president. El
seu desig per a la professió és
aconseguir el prestigi i
reconeixement social que es mereix.

Jaume Fábrega porta mes de 40
anys de professió i 3 com a president
de Girona. Al llarg de la seva carrera
professional ha treballat en
alimentació i producció animal i
darrerament ho ha fet en servéis de
Sanitat. Fábrega, sempre cordial, és
home de poques i bones paraules.

Amb tots quatre parlem deis
problemes que presideixen, d e l
problemes de la professió, del
futur... de tots aquells aspectos que,
de ben segur, son del vostre interés.

Francesi Monné, president del CoHegi </V
Veterinnrii de Barcelona

Jesús Liñán, president delCol'legt </<• Vete
rinaris ./<• Tarragona.
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Quintí Camprubí, preitdent del CoHegt de
I eterinaris J\- Ueida.

P. Quins creieu que son els principáis
problemes pcls veterinaris del vostte collegi?

F.M. Els problemes son básicament dos. El
primer seria el que afecta ais veterinaris que
treballen a l'administració donat que fan una i;i«.i
purament burocrática sense excrcir la veterinaria
com a tal i no se'ls hi dona el nivell professional
que haurien de teñir. Aqucst és un problema
básicamcni de l'administració i afecta a 101a la
veterinaria. Si els veterinaris de l'administració no
disposen d'elements per a fct diagnóstics, per a fet
una bona tasca de servéis aK ramaders, la
importancia del ramader a la comarca será
mínima. Hls vetetinaris haurien de teñir una
máxima tccnificació i especialització ja que la
competencia intcrprofessional será molt gran, cal
una formado permanent, un reciclatge i mitjans
Milu¡ents d'análisi.

El segon sector mes afectat és el «veterinari de
moda», el que es dedica a penis animáis, l.a
majona deis estudiants es rol dedicaí a petits
animáis la qual cosa provocará un caos importan!
dins el món de petits animáis Aquests veterinaris
i rt-i que están mal aconsellats, mal informats i
cree que el collcgi hauria de participar i donar
informado perqué sapigan el que fan, donat que
no teñen un futur esperancador ja que hi ha
moltes clíniques de petits animáis.

D'altra banda, hi ha una altre tema que és la
poca participado del veterinari en el coMegi. HI
veterinari pensa que- el collegi ha de solventar-ho
tot, pero cal que hi hagi la participado, l.a Junta
intenta solventar els problemes, pero es necessita
la participació de tots.

J.L. Cree que cls problemes no son espedías, i
únics del meu collegi i que gencralment ho son
tots. Principaiment cal destacar: l'elevaí grau
d'intrusisme, l'atur, la manca d'especialitzacions i
la manca d'ordenació legal de l'cxcrcici lliurc. Peí
que fa a la suuació administrativa, la
reestructurado desitjada i exigida per la riostra es
va negociar, al meu entendre, francament
malameni. Voliem una reestructurado, pero no
aquesta que cns porta a una insatisfacció general
per taha d'cstímul. Altrament, no se'ns ha donat

la considerado de que som acrcedors peí nostre
nivell tecnic de rang universitari. Els veterinaris
hem de rebre una atenció mes punyent de la
societai i de les administractons.

Ais que van «negociar» seis va sentir, pero no
se'ls va escoltar. Alguns pocs, pero els suficientS
per a aconseguir el seu objectiu, van creure que
malvenent la nostra professió, obtindrien o
mantindrien prerogatives o bé es perpetuarien en
els seus carrees adquirits en alguns casos pe) falsos
protagonismes, polítiques i amiguismes forasenyats
i no peí nivell professional.

L'esctructura funcionaría! de personal és bona,
peni s'ha <lc perfeccionar tañí la classificació de
Huís de treball com la selecció del personal, el
sistema rcmlnitiu, les luiuions, etc.

Cal regenerar i enfortir la nostra veterinaria, les
potenciaütats de la qual no aprofítades resideixen
en un planter d'exccl lenis professionals
veterinaris, que no son, ni de lluny, senyors feudals
ni cacics

Q.C. Hls problemes principáis pels veterinaris
del nostre coHegi en aqucst moment son els
següems: pels vnciinans dedicáis a l'adminisii.u 10
ocupant places en interinitat, existeix la incertesa
del destí pels que han aprovat les oposición: i
molt mes pcls que no ha aconseguit supcrar-lcs.
La situado d'atur, malgrat que darrerameni
existeixi, no es poi considerar un problema molt
greu en el conjunt deis nostres collcgiats dones en
un període massa llarg, normalmem regularitzen
la seva vida professional.

Un lema que cns preocupa es la subocupació
d'alguns veterinaris que encara que treballen, no
disposen d'un lloc de treball amb les garandes o
qualificació que es mereixen.

líl temps juga a favor de ['entesa entre cls
veterinaris adscrits ais diferents departaments de
['administrado, pero cal que situcm el tema en
l'apartat deis problemes pels nsc que el divorci
entre els veterinaris suposa per la bona marxa del
col'lectiu que donat que és petit, és
imprescindible que siguí compacte.

J.F. Problema importan! n'hi ha un, el deis
joves sensc fcina. Les altrcs facetes son qüestions
mes o menys problemátiqucs, pero no teñen
l'angoixa que pona l'atur. Pero qüestions n'hi ha.

P. Com veieu l'estat actual del vostre col'legi
en l'aspecte económic? Quins servéis dona al
col'legiai i quins creieu que us manquen?

F.M. til col'legi de Barcelona encara no ha
arrtbat a una situado de crisi. Vivim exclusivament
de les quines de tots cls coHegis, ara per ara hi
ha uns 1.400. Així que tcnim uns pressupostos
molí ajustats a diferencia d'altres collegis de
Catalunya. Peí que fa ais servéis, el col'lcgi ha de
donar supon i informado del que és el collegi en
si. S'ha d'organitzar una borsa de treball que ara
no la tcnim com voldriem i que esperem
organitzar-la aqucst any. La presencia de
I'Academia, A.V.E.P.A., el Sindicat, que s'cnglobcn
al col'legi és lonamcntal. També cal teñir una
biblioteca en condición* millors de com la tcnim

10
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ara; de momenl cus arriben les revistes mes
importants d'arreu del món, pero si disposéssim
d'un pressuposi mes adequai podriem adquirir
llibres técnics que ara no podem comprar.

FJt-l que ta a la borsa de treball, actualmem ni>
acaba de funcionar, pero és una prioritai que
estem tirant endavant. D'altra banda, cree que
manca organitzar cursos d'especialització, cursos
que ara no es reconcixen. Aquest seria un tema
que podriem tractat amb la Facultar.

J.L. Actualmcnt s'cstá intentant un sanejament
que doni equilibri el compte d'ingressos i despeses
i que no minvi el pairimoni imprescindible peí
corréete i solvent funcionameni de l'ens.

L'evolució deis aconteixements deis darrers anys
cns ha portat a I'evidencia que hem d'anar a raure
en el manteniment d'aquest entitat sense ánim de
lucre fonamentalmcnt amb les quotes deis
collcgiats.

En definitiva, l'aspecte económic el veig
corréele. Una foni d'ingressos alternativa poden ser
els cursos de formado i reciclatge pels quals es
podríen firmar convenís amb les Administracions,
petó aixó poi representar una certa forma de
submissió política. Cal que la formado continuada
tingui alt contingut de les tecniques mes
modernes.

Peí que la a la qüestió de servéis la meva
contesta podria ser curta remitint-vos ais fins i
dreis esmentats en els Estatuís del collegi:
professionals, socials i científics.

Es cert que en algún extrem mama fer un mes
a n i r a i d e s e n v o l u p a m e m d'aquests fins i d r r t s ,
pero aquest dcsenvolupament no passa per les
resolucions que puguin prendre uns o alt res
ailladament, sino peí reconeixement i
convenciment per pan de tots i cadascun deis
collcgiats de- la mica de participado que li
correspon i no només de la que ni és obligada;
aquesta és la mancaba.

Potser fent una interpretació extra-estatutaria
de la pan social de les finalitats del collegi que
incidía en el lleurc (fútbol, bridge, golf, vela,
pesia) lana apropar de cor al veierinari al scu
collegi, pero no deixana de ser, encara que no
sigui rcbutjablc, un enmascarament de les
autentiques fitcs del collegi.

Q.C. L'estat anual del col legi en el tema
económic cree que está equilibrar. El fet d'haver
disminuí! d'una manera drástica l'apartai
d'ingressos ens ha obligat a una política restrictiva
de despeses, cstem en aquest camí.

Respecte .1 quins son els servéis que el col legi
dona ais col legiais cree que hi ha dues vessants: la
col lectiva i la individual.

Peí que fa al collectiu, si el collegi no existís,
s'hauria de crear una entitat molí semblant dones
hi ha objectius que només es poden assolir d'una
manera col lectiva.

El tráete amb ['Administrado normalmeni es fa
difícil perqué ens jutgen com a un colleciui
estrictament grcmialista que no té interés en la
bona marxa de les tasques encomanades sino

exelusivament en el bé deis collegiats. Aixó no és
així 1 seria bo treballar mes conjuntament. Malgrat
tot, per poder fer un judici acurat hauria d'csscr
possible saber com hauria estat la reestructurado
deis servéis oficiáis veterinaria, per excmple, sensc
els collcgis, i com hauria estat amb mes
participado d'aquests collectius. Ibthom és lliurc
de- fer la seva composició de lloc.

El fet de parlar de servéis individuáis és una
mica mes fárragos dones segons les necessitats de
cada collectiu intenta donar els maxims servéis
dins les seves possibilitats i competcncies.

Els servéis individuáis que son d'interés general
se centren amb la formado continuada del
collectiu i en l'asseosorament en temes
professionals inclós el seu aspecte fiscal. Les
mancances de servéis del Col legi son importants,
pero esperem la col'laborado i la imaginació deis
collegiats per donar un servei mes complert
També considero una mancanca el no fer mes del
que fem en els caminí marcats anteriorment.

J.F. Malament, molt malamcni. Les fonts
d'ingresos han dcsaparegut i veig poques
possibilitats d'obrir-ne de noves. El patrimoni que
tcnim, el local social, es va aconseguir
majoritariament amb els ingressos que
proporcionava el subministre deis impressos que
per alguns deis servéis oficiáis eren necessaris. Les
vacunacions contra la peste porcina també
proporcionaren ingressos. Pero la nova
Administrado no ha canviat tot. Els temps
canvicn.

Hcm disminuit despeses, i cobrim les generáis
(local i personal) amb les quotes mensuals i l'anti-
rábica. Els servéis que donem son d'informació
professional, algunes conferencies, reunions
tecniques i cursets. Hi ha assesorament i servei
fiscal i voldriem també fer els servéis de gestoria
que els companys necessitessin a Girona. Volem fer
mes cursos de formació i el seu financament ha
d'anar a compte deis cursillistes.

Com es veuen des de Barcelona, Tarragona,
Lleida i Girona les relacions amb el Consell de
Catalunya i amb el Consejo General?

F.M. Les relacions son cordials, bones, positives
1 necessáries. El que ha fet Florit, president del
Consell, és aglutinar-nos per tal que cadascú
aportes la seva propia identitat i opinió. Les
relacions amb el Consell son immillorablcs, bones
i imprescindibles. Malgrat aixó amb el Consejo no
sintonitzcm com desitjariem. Espcrcm que en un
futur 1, com a membre de la Pcrmancnt, dcsitjo
que les relacions millorin malgrat tot. Avui no hi
ha una relació fluida i coherent, hi ha tcnsió pcls
problemes administratius, económics, etc. Haurien
de ser relacions fluides de Consejo a Consell i no
de Consejo a Collegis. Aixó no es reconcix per
part del Consejo. He de fer que la relacions entre
el Consell i el Consejo siguin les que estableix la
1 leí de Collcgis professionals de Catalunya.

J.L. Lógicamcnt la máxima representado de la
proíessió a nivell de Catalunya és el Consell i el
( ons<)c) ic l.i de iota Espanya. La manca de visió
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de futur per pan d'alguns antics membres del
CGCVE va fer que la creació del Consell i, potseí
el fet autonómic, fou vist amb algunes rcticéncies.
Aquest greu error ha d'esmcnar-Io urgentment,
introduínt els canvis precisos en els seus estatuís,
el president del Consejo i la nova Junta
Pcrmanent, ja que la rcalitat així ho exigeix, El
Consejo ha de seguir aglutmant la representado
de lots els profcssionals a nivel] nacional i
internacional, no s'ha d'oblidar qm- els contactes
amb la C.E.E. son a nivcll nacional i per a tots els
veterinaris, per tant, és dar que sigui el Consejo el
seu máxim órgan representatiu. El Consell ha
d'enfortii la unió deis col legis i mai no ser motiu
de discrepancia, segregado o separado. La
veterinaria és única, ¡ndepcndcntmcni de la
situació administrativa de cada veterinari. Es,
malhauradament, un fet conegut que úliimament,
alguns mitjans de comunicado donen un ten
tipus de publicitat dubtosa, en conseqüencia, ens
hem de donar a loncixcr al gran públie, aprofitam
la tasca constant que diáriament realitzem; és a
dir, hem de promocionar-nos sense cap politització
csscni totalment independents. Seria bo apropar-se
i portar a terme diálegs concrets amb d'altres
profcssionals sanitaris per donar una extensa
projecció social en conjunt. Aqüestes tasques, per
suposat, han d'aconscguir-les el Consell i el
Consejo ensems.

Q.C. Des de Llcida les relacions amb el
Consell de Col'legis Veterinaris de Catalunya
creiem que han de ser immillorablcs perqué és
una opció de futur, pero la fema no s'acaba aquí;
hem de procurar que el Consell tingui
competéncies suficients per tal que tingui rao
d'existir, encara que, de vegades, hem de
renunciar en part a la nostra autonomía
provincialtsta. Els col legis pot nombrosos només
podern subsistir i fer fitina si cus federem i cre<
que el canvi está en el Consell. U-s relacions amb
el Consejo General cree que han d'ésser bones,
pero diferents a les actuáis. Per una part no seria
pas bó que la professió visques sense representado
estatal ja que hi ha temes que s'han de pactar en
aquest nivell, pero l'estai de les autonomies obliga
a canviar l'estructura del Consejo General. La lema
no será fácil, pero no som Túnica autonomía que
tcnim aquest parer. Creiem que les coses son mes
huils de canviar des de dins que des de lora i, de-
moment, el vocal de les autonomíes a la
pcrmanent del Consejo General es el representaní
del Consell de Col legis Veterinaris al Consejo
General Esperem aconseguir un canvi d'estatuís i
la representativitai que c-ns correspon per nombre-
de collegiats a Catalunya ja que per nosaltres el
Consejo hauria de ser una Federado de Consells
autonómii s

J.F. En les reunions del Consell els gironins
ens hi sentim molí bé. Creiem que son bones les
relacions periódiques; es veuen problemcs comuns
des de diferents punts de visia, es (omentcn, i
aixó millora la propia opinió. També es veuen
qüestions que no afecten ara a les nostres

comarques, pero si que cus podrien afectar en un
tutur, i tot aixó amplia horitzons U-s opinions no
sempre coincideixen, pero l'ambiem sempre es
agradable. No hi ha uniformitat, pero arribem
sempre ;i la unitai de criteri. Hi ha un respecte a
les persones que no se cita, pero que crea amistat.
Amb el Consejo hi ha algunes diferencies
substanciáis. El concepte d'autonomía encara no
s'ha asimila!, pero é.s qüestió de temps, Estem a
les portes de la Comunitai Europea i encara no
s'entén la comunitai espanyola. Cal anar parlant;
si trenquéssim relacions «com a temporades han
leí els bascos» tardancm mes a entendren's.

P. Que opineu sobre l'cxistcncia de nou
facullats de veterinaris a Espanya i com veieu la
plétora que s'acosta? Hi vcieu solucions?

F.M. Pot teñir efectes positius, pero és
majoritáriament negaliu. Deis 1.200 veterinaris
nous cada any, aproximadamem, cree que tindrem
gran dificultáis futures, sobretot pensant que
d'aquí a tres anys hi hauria una gran quantitat de
veterinaris. Aquesi fci <-m sembla molí negatiu per
a la veterinaria perqué genera una gran quantitat
d'aturats.

Així mateix, s'están creant noves professions
com a tiendes de l'alimcnuuió que- potscr cus
limitará la participació professional, L'única solució
es que s'cspecialitzin els nous veterinaris, que
formin part del món empresarial, de- direcció
d'empreses i perdre la por per a aeeedir a la gestió
del món comercial. Ara per ara els veterinaris joves
no acaben d'acceptar aquesta vessant de- la
professió.

J.I.. Es lamentable- i greu que hagin proliferai
tantes facultáis de veterinaria, ja que de 4 es va
passar a 9 i alguna manca de mitjans per a oferir
un ensenyament de qualital com mereix la
professió i muí li exigirá la socictat. Quan
s'apliqui la lliure circulado de profcssionals -i tota
la CEE, si els joves no están ben formáis peí sel
auténticameni eficac,os i poder competir amb alta
professionalitat, el problema sera extraordinari i
ncgaiiu per a tots. En poc temps sortiran de les
facullats prop de 13 mil veterinaris mes ile-ls que
ara hi ha, aixó fará que el nombre de profcssionals
siguí de difícil absorció per pan ile- [a societal que
no demanda en cap cas aquest nombre. S'ha de
teñir molt present que en la resta d'Europa els
veterinaris que acaben cada any son poquíssims. La
massificació impedeix que l'ensenyament sigui
competitiu amb la resta del nostre continent.
S'estan preparan) gran quantitat de veterinaris,
pero mi qualitat. La xifra d'admissió d'aJumncs en
algunes facultats, malgrat els números clausus, és
excessiva, Cal practiques per a una millor
preparado. La manta d'uti ensenyament práctic, la
disparitat de plans d'estudi. l'absdncia
d'especialització post-gradual fon que els nivclls de
formal ió siguin de pitjor qualitat. A Franca només
hi ha i facultats amb una ramaderia molt superior
a l'espanyola. Existeix una tendencia ;i la
funcionarització. La intervenció desmesurada de
l'adminístració pública en camps i matéries
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cminenmeni liberáis ha creai un caos extraordinari
de funcions i servéis que interfereixen i presten
llocs de creball a l'exercici lliure i el lliurc mercal
(campanyes de vacunació). Ladministració ha
d'organitzar determinades actuacions oficiáis i
campanyes, pero el desenvolupameni i execució
d'aquests servéis, si son remuneráis i cobrats,
correspon a l'exercici lliure. Kl futut del veterinari
oficial, possiblcmem será el d'un funcionar!, ens
agradi o no, perqué l'exercici lliure sera realitzai
per especialistes corn es .1 toi el món. S'han de
deslligar d'una vegada mis els actes oficiáis deis
lliurcs. S'ha acabat ja que el veterinari ha de saber
de mi 1 ter de tot, I'especialització ve imposada
per les transformacions socials, si un n'hi ha es
producix una baixa quahlai de les prestacions 1
una insatisfacció professional (la plétora no afecta
ais técnics especialitzats). La professió ha
d'adaptar-se constantmem a l'evolució social,
responem a les seves exigéncies rom profcssionals
mes competents per a resoidre els seus problcmcs.
( al remoure la presencia del veterinari en
I empresa privada mitjancaní contractes en
practiques, no pretenent que altres professionals
lio facin, ile vegades s'han de crear mes beques 1
ajms (avui mínims) ja que, ara per ara, les
espeí lalilais es rcalit/cn lora del país, l'odem
aspirar al trcball al sector privat quan la nostra
olería científica, técnica 1 económica s'adeqüi a les
seves necessitats. De vegades. per desidia, altres
per negligencia, o per les pletores d'ahres
professtons 1 sobretot peí maltracte 1 dcsconfianca
de l'administració, se'ns van íeslant quoies que
ens son especifiques. Paradoxalment, a Espanya la
inseminació artificial és exclusiva de la nostra
professió, a Franca no ho es, mentre que en aquest
país els vetennaris intenten apoderar-se'n, a
Catalunya peí decrcí 197 d ' l d'agOSt de 1989,
anu le 1.1. ve a ti i r que el servei aplicatiu

d'inseminació artificial es permei que el rcalitzi el
ramader. MI mateix succeeix amb el projecte de llci
del medícameni que és ara en debat parlamentan,
tot 1 que s'han enviai les esmenes corresponents,
il< 1101 ens servirá, ja que nosaltres no financem
com els farmacéutica, el déficit de la Seguretai
S01 ial. 1 moltes altres i oses.

Q.C. [.'existencia de nou facultáis de
veterinaria a l'Estat Espanyol 110 es pas doleni a
prion sempre 1 quan aqüestes (acuitáis estiguin
lien dotades 1 tinguin el nombre d'alumnos per
prolessor que els hi perlina, segons la normativa
de la CEE. És <lar que ens ionve que surtin
veterinaris ben preparáis 1 no que en somii molts 1
que alhora d'exercir hi hagi una selecció, dones
aixó no beneficia ni ais piolcssionals 111 a la
professió, I li ha leones que diuen que la plétora
és dolenta pels veterinaris 1 bona per la professió
|.i que es i reen nous camps i mes llocs de trcball.
M'agradaría que els nous llocs lossin conscqüéni u
de la preparado deis vetcrinaris i no de la
masstficació, Peí solucionar la plétora el primer
cami es evitar-la, si aixó no s'aconscgueix els
coHegis tenim la obligació de provocar la creauó

de nous llocs de trehall 1 formar ais veterinaris. I
els veterinaris la obligació de fer-se seves [otes les
places possibles amb una formació liona i amb
perspectiva de futur. l.a demografía ÉS fácil en
aquests temes, pero cree que s'imposa un
raonameni senos 1 dur, perqué no som I'única
professió amb la plétora.

J.F. les nou facultáis son una barhaniat. Han
estai la conseqüéncia del xarampió de la
democracia. Produiran una plétora exhuberant que
sera loriament perniciosa. Hi ha hagut d'altres
temps de plétora en la nostra vida professional, i
varcm contribuir a obrir amplis camins

avicultura, pinsos, inseminació artificai,
porcinocultura, petits animáis, etc.— pero ara que
ilc camins nous encara n'hi ha, tindrem
«distocies», Les facultáis han de preparar
professionals que tinguin ciencia i esperit de
servei, pero les properes jornades de veterinaris
tindran uns coneixemcnis que la societai no
necessitaria, no hi ha espai per tants vetcrinaris, i
qué faran? listan i dic «están», «no estem», creant
liisn.us. No inienio cncongir hontzons, no trec
valor ais coneixements veterinaris pero si la geni
s'ha de guanyar la vida amb altres activitats,
perqué haurá servit la nostra facultat de
veterinaria? La primera solució, encara que costi i
siguí antipática, es reduir l'entrada a la facultat a
una décima pan de Tactual. I les altres solucions
anem-lcs pensant. I pensem tambe que vol dir
responsabilitai personal 1 M« ial

- Fabregas, president del CoHegí ¡ú !<•
terinaris de (im>>u.

P. Quants col'legiats hi ha actualment al vostre
col-legi i quina és la seva distribució ais diferents
anibits (administrado, petits animáis, clínica de
graos animáis, laboratoris, empreses, atur...)?

KM. Hi ha 1.030 collegiats. La distribució
aproximada es la següem: 400 en petits animáis,
230 grans animáis, ">0 laboratori, 40 empresa, 104
jubiláis, 206 administra* ió
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J.L. Hi ha 207 collegiats. Un 15"/,, trcballen

en petits animáis, 1% en grans animáis, 2%
laboratoris, 28% empreses, 6% atur discontinu,
13% jubilats, 35% administració.

Q.C. El nombre de collegiats a Lleida 6s di
330, distribuits de la forma següent: administració
114, empreses 75, clínica grans animáis 55, clínica
penis animáis 17, laboratoris 10, jubilats 40,
aturats 19.

J.F. En el Collcgi de Girona som 300, deis
quals 50 son col legiats d'altres províncics —el
primer vcierinari que hi va haver a Andorra es
gironí i continua al nostre collcgi— i altres 55
han complert ja 65 anys. De la resta, 60 están a
sanitat i 30 a ramaderia. Altres 30 a empreses i 40
es dediquen a l'exercici lliurc. Una dotzena a
l'administració central, Duana, Soivrc i Bellaterra.
I queden ducs dotzenes que busquen feina.

De tot el collectiu vctchnarí, cls aturas i els
jubilats, son els que haurien de ser objecte
d'especial atenció. Quines actuacions fa el vostre
collegi per aquests dos grups?

F.M. A mes de resoldre qüestions personáis
d'alguns jubilats en relació amb la reclamado,
quanüa i cobrament de les seves pensions, la juma
directiva ha tingut especial interés en intervenir
respecte cls assumptes següents: primer el
reconcixement de I'actualització de triennis en el
eos de veterinaria tituláis al 100% del seu valor
actual com .i índex de proporcionalitat 10, en
igualtat de condicions que teñen reconeguts
aquests dreis la resta de funcionaris de
ladministració pública amb el scu mateix nivell
de titulado, amb plena efectivitat estar en situado
d'actiu per passar a jubilado i retrocedint el dret a
la seva percepció material en una o altra situado
(actiu o jubilat) a cinc anys darrers a la data de
presentado de la instancia.

Sobre aixó s'ha informat fa poc a tots el
jubilats mitjancant un acte celebrat a la Sala de
Juntes de Collegi sobre totes les alternatives
jurídiques que han de seguir-se comentan) en un
ampli col'loqui diferents sentencies que ja havien
reconegui aquests drets i que van csumar diferents
recursos contenciós-administratiu interposats per
veiennaris. En segon lloc, la resolució de consultes
jurídiques com la incompatibilitat de la pensió de
jubilació amb el trcball propi o per compte aliena
del vctcrani. En breu, s'emetra una circular
aclarint aquest tema que plantcjen molts
col'legiats. Un altre tema és la resolució de
problemes personáis de jubilats peí que fa a
reclamacions de quantitats i altres qüestions com
inspección: dhisenda. Tots aquests trámits els fem
amb la col laborado del nostre estimat company
Joaquim Viñas i de la nostra assesoria jurídica

J.L. Una de les formules per a eradicar l'atur
és augmentar el camp de les activitats professionals
lliurcs mitjancant una separado reglamentada i
ordenada del que son les funcions publiques i
privades. Com he dit abans, amb la creado de les
especialitats post-graduals d'alta eficacia i qualitat
podem demostrar a les empreses que la professió

idónia per a portar a tertne les seves exigetu Íes és
la nostra. Respecte ais jubilats, la nostra máxima
consideració i réspede, ja que ells com a gran
professionals que han estat, i sense mitjans, han
contribuí! a prestigiar la professió. Contribuím
amb el máxim recolc;amcni permanent: material,
jurídic i administratiu per a les actuacions que cls
hi calgui a mes de col laborar i participa! en la
protecció social de les víducs i deis orfes. També
ens preocupem sobre el tema de les pensions i
tramiten les reclamai ions que es proposen.

Q.C. Respecte ais aturats, el collegi procura
que I'Administraiio i les empreses augmentin les
seves necessitats de professionals veterinaris lliures
i, dins les seves possibilitats, procura una fbrmai ió
continuada.

El paper del collegi respecte ais jubiláis está
ni facilitar comunicado entre ells, promocional la
seva re prese nuic i ó a nivell estatal, donar supon a
les seves rcivindicacions i col laborar en els irámits
bu roerá tics i legáis necessaris. Estcm .i la seva
disposició per les iniciatives que proposen ja que
son els propis jubilats els que coneixen millor la
seva problemática i les accions a empendre,
gairebé sernpre a nivell estatal.

J.F. Els que es i roben a l'atur son els que mes
ens preocupen. Els informem directamem de les
possibilitats de trcball que ens arriben i els
comuniqucm totes les convocatórics i beques il<
les que tcnim noticia. Pero poca cosa podem fer,
no podem c r<a i llocs de ireball. lils animem a
perfeccionar-se, a estudiar idiomes, a preparar-sc
per a les properes oposicions. Es una pena no
poder-Ios ajudar.

Els jubiláis están agrupáis en Associació. Amb
el seu treball s'ha aconseguit la major pan del
patrimoni que té el collegi i en peina
correspondencia, el collegi els convida molt
particularmeni a la lesia de Sant Francesc. Cree
que cls únics que hi falten son els que les
gamadures o la gnp els inmobilitza. M'agradaría
que en la Junta de Govcrn hi hagucs, oficialment,
el seu delegat.

Com hauria d'evolucionar el collegi per tal
d'adaptar-sc ais importanis canvis que es donen i
se seguirán donant dins la professió (aturats, petits
animáis, titulan...)?

F.M. Al col Icgi haunen de participar la
majoria de collegiats en comissions. Actualmcnt
hi ha la comissió de petits animáis, el comité de
deontologia, representante de les comarques,
AVEPA, Academia, Sindical... El collcgi ha
d'aglutinar les diferents seccions, associacions... Si
no unim esforcos, el Collegi no tindrá la for<;a
suficicnt. La junta no pot aglutinar tots els
veterinaris que representen!. S'ha de leun
consciéncia de col'lee ti u i que els esforjos estiguin
dirigiis a formar peliies comissions que cris ajudin.
La juma no pul leí IOI alio que s'ha de fer perqué
els membres de la junta no poden dedicarse
exdussivamem i cadascú ié una feina que ha de
compatir amb les tasques assignades com a
membre de junta. Em preocupa els aturats que hi
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Veterin~i'ris REPORTATGE

EL MERCAT DEL RAM,
VIC 1990

i 4 ü I
• II

Xavier Merca Jai, Gerent del Merca/ del Ram.

El Mercat del Ram és una ¡nstitució a Catalunya, ha
estat un deis focus mes importants de la dinamització
de l'economia a la comarca d'Osona, de la seva
capital, Vic, i, óbviament, del conjunt de l'economia
catalana.
El Mercat del Ram sorgeix al segle IX, celebrant-se el
dissabte abans del diumenge de Rams. Des del seu
origen fins avui ha tingut diverses transformacions
segons les necessitats i les noves exigéncies
económiques i ha anat reflectint en cada moment tots
el canvis de Vic com a centre terciar!.
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El Mercat Anual

En la seva etapa moderna, es a partir de 19^0,
quan el Mercat del Rain té la seva represa
definitiva i estable. Des d'aquesta data s'ha fet
any darrera any sense cap interrupció.

Avui la Fira del Mcrcat del Ram és un
esdeveniment económic que aglutina les activitats
típiques d'una fira, es a dir, l'exposició sense
venda, i les típiques d'un mercat: es fa la venda
in situ fent una transacció en el matcix momcni
de l'exposició. Des de I'any 1980 la fira ha pres un
murtal carácter agrícola i ramader, pero
incorporan! d'altrcs sectors fins arribar a l'any 90
on vuit sectors en formen pan: la fira comercial, la
fira del mercat ramader, l'exposició de maquinaria
agrícola, la (ira del lang i fira d'artcsania, la
mostra gastronómica, un saló de moda, una
exposició d'automóbils i el mercal tradicional.

Les novetats d'enguany

«Cada any la Tira del Mercat del Ram presenta
novciat en un sentit qualitatiu» ens deia Xavier
Mcrcadal, Gcrent de l'cntitat organizadora del
Mcrcat. «Enguany, es presenten novetats a les
mostres tradicionals de maquinaria. Aquest any es
reafirma la fira amb genere d'alta qualitai, hi
haurá subhastes dedicades a bestiar d'alta selecció:
una de porcí i dos de vacú. Per primera vegada
també es fará un concurs caní al qual participaran
gossos de totes les races. I per últim, entre la
multitud d'actcs que es faran, tambe es recuperará
l'exposició de cotxes». Aixó cus lio deia un
Mcrcadal atrafagat en les tasques d'organització
del Mcrcat d'enguany. Atrafegamcnt que no es
caracteritza per l'improvització sino per una
rigurosa lema que s'cntronca en tota una tradició i
experiencia que s'ha dotai duna estructura
organizativa i política de funcionament, d'acord
amb la llei de Fires de Catalunya i que ha sabut
incorporal ais seus organs directius cls sectors i
cntitats, anima de la vida pública, social i
económica de la comarca.

La resposta social

Aaualmcnt son quatre jornades completes la
durada del Mercat, on les activitats firals en son
l'cix, pero a mes la ciutat s'omple de múltiples
manifestacions culturáis i lúdiques donant un
carácter festiu a tot l'esdeveniment. És un fet
sociológi< de primer ordre tota aquesta
mobilització de professionals com son cls
expositors i com son els visitants, afegint-hi el
gran públie que també viu el Mercat del Ram. El
senyor Mcrcadal, pero, ens comentava les
avantatges i dcsavantatges d'aquesta amplia
repercussió: «les activitats lúdiques arrosseguen mes
públie, pero fa que es conecntrin moltes activitats
en poc tcrups i que hi hagí una diversificado molt
forta d'ofertcs. Peí sector professional potser caldria
fcr una firma monográfica». En tot cas, hi hagi
diversificado o no, hi ha una bona acollida per
pan deis professionals. En l'cdició d'enguany uns
300 expositors ocuparan uns 20 mil metres
quadrats. I la resposta deis visitants es elevada.
«Vam fcr un mostreig per saber el grau de
satisfacció i varem comprovar que aquest es un
mercat d'ámbit intcrcomarcal, la majoria de
visiiants son de la comarca i un 30% son de fora.
El 60% son de comarques limítrofes». El gerent
del Patronal, en dcscriure el perfil de la satisfacció
del públie, ens dcscobria la gran acceptació de les
manifestacions complementáries. «Ens vam trobar
que hi havia mes satisfacció ais actes lúdics, com
el castcll de foc i fins i tot, el Saló de la Moda».
Cal dir, pero, que es va detectar sectorialment que
el ramader, com a sector professional, está molt
interessat peí Mercat del Ram.

En tot cas, sembla normal que la resposta
social al Mcrcat tingui un ampli component de
ciutadans catalans d'una área geográfica
determinada i que hi hagi una fluidesa en les
relacions, sobretot peí que fa al sector primari i
tercian.

Si el component nacional determina el Mercat,
aixó no vol dir que des de l'organització no
s'intenti una estrategia per a trobar una resposta
internacional, sobretot a Franca i a Italia. «S'ha fet
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Veterinans
Miquei Molist, veterinan
del Mercal del Ram,

Lina difussió del dossict del Mercal del Ram al
de Franca i al nord d Italia i la resposta és
modesta».

La veterinaria al mercat

Fins el que hem descrit és molí natural que
Annals Veterinaris s'apropi a una realiiar com la
del Mercal del Ram, fiero tambe ens calía eoneixei
el papcr direcie que els professionals de la
veterinaria teñen en aquest Me-ieat. Peí a aixó
també varem parlai amb el veterinari del
Departameni d'Agricultura, Ramad-eria i Pesca a la
comarca d'Osona que ais darre-rs anys ha eslal
responsable en l'aspecie sanitari de la pan
ramadcra del Mercal del Ram.

Kl Veterinari en el Mercal del Ram le dos
apartats, un que afecta a la Salut Pública i que la
referencia a productes alimentaris que s'hi exposen
i que e'sia controla) pels veterinaris de Sanitai i
Seguretai Social i l'altre que és la Sanitai Animal.
del qual es responsable Miquei Molist i Bae li. II
senyor Molisi ens explicava quina és la importancia
de la sanitai animal en el Mercat del Ram: «Des
de la mis une anys, i des e|ue- per pan de les

autoritats municipals es varen adonar de la
'"i|n)iianc la que le la seriositai en el tema sanitari

tal d'aconseguir un prestigi del Mercal
'"tl;"lcr, aquesi ha pres un nou caire que l'ha

' ' " l Urameni com a un deis tres mes
P o r taru s d c Catalunya. Els ramaders de vacú,

mitjaiuarn I, • • • u

íes seves associacions, p a n u i p e n amb
caps a la Fira en les vessants de vaca

vaca de carn. La primera representada peí
per la Pirenaica i la bruna

' m

mes de loo
ele l i e .

isona i la s

catalana. Lógicament, les exigencies sanitarios son
ks que marca el DARP actualment i els ramaders
assistents saben perfectameni que es controlen un
per un tots els animáis particípanos, garantint per
a tots l'aspec le sanitari. Un sector que va en
augment es el de peiiis remugants, a m b émfasi en
les races de cabrum productores de llet així com
en l'ovina Ripollesa, ambdues presentades peí les
seves respectives Associacions Cal considerar que
en aquesi srcioi s'ha aconseguít, de la totalitat
deis animáis de la comarca, el sen infles en
campanyes de sanejament.

Menys importancia té la participació de bestial
aquí representar basieamcni per animáis del
Centre de Sementáis de- l'Exércit, així com el
sector conills i xinxilles. Com a novetat aquesr any
cal esmentar la del concurs de C.A.C. de gossos de
tu tes les races».

Un mercat professional

«La seriositai aplicada en I'aspeen s an i t a r i d e l

Mercal ha dui a p a n d e la consccuc ió ( i 'un

prestigi del propi Mercat del Ram, a la possibilitat
¡a real de l'existéncia d'un recinte fixe per a
subhastes de bestiar porcí i vaquí únic a
( atalunya», ens explicava el veterinari Miquei
Molisi coincidint amb el gereni del Patrón at, Sr.
Mercadal a m b 1'actitui majoritária ele considerar el
Mercal del Rain eoin a una manifestació
económica consolidada, potenciada amb exit des
de la professionalitai i una activitat que els
veterinaris de Catalunya poden teñir present des

d e l s e n t r a i n t n g p r o f e s s i o n a l i d ' e x c i e i e i ele la s e v a
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CAMPAN DE
YACUNACIÓ ANTI-RÁBIC

Q ue la rabia sigui avui una malaltia prac-
ticameni eradicada a Catalunya no és
producte de l'atzai 1̂110 conscqüéncia de

la IIIMSICIR m de les autoritats sanitáries
en obligar a la vacunació de turma anual aixt com el
control sistemátic d'aquells animáis que han niosse
gat. Pero que a casa nostra hi hagi aquesta situació
epizotica i epidemiológica no vol dir baixar la guar-
dia, perqué la rabia no rumies no está eradicada a Euro-
pa sino que a I'Europa Central, la Nórdica, alspaisos
ile l'Est i al Nord d'Africa, la rabia té una importaní
incidencia. Aquesis territoris, malgrat que també pre-
ñen mides per a controlar la malaltia, sitúen a Cata-
lunya, per proximitat, com a zona de ris<

Ara be, quina incidencia té la campanya anti-rábica
e n e l t o t a l d e l a p o b l a n o c a n i n a i f e l i n a ' l i a d e s e r

obligatoria aquesta vacunació? 1.a reahiai anual és que

no arriba al c inquanta per cení del total d'aquests ani-

máis a Catalunya. Si cada any es vacunen contra la ra-

bia a uns 250.000 animáis, segons els fabril anís d'ali-

menis els u n s d'aquests animáis arriba al triple. Pcr-

que aquesi percentatge tan baix de vacunació? A part

duna manca d'infbrmació i desidia per part del amos
d'aquests animáis domestics, es dona una conducta
de «proteo ió» davam l'admintstració pública. El ciu-

unla s h a adonat que mitjancant les campanyes sani-

larus. ladminisirai id ai tuah/a el cen.s i aixó lompor-

ta mes el ii ai la \ii:r a cobrar els arbitris municipals.
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Una primera consideració é~ que, amb Ics xifre,
a la mà, la re~posta dels ciutadans a la campanya es
petita, Perquè' Cal acabar amb la campanya? llauria
de modificar-se?

Des d'una postura de rigor professional i pel fet
de no disposar d'un cens fiable, s'hauria dc propos-
sar que la campanya de vaCllnació fos anual i obliga-
tòria vacunant a totS els cadells a partir dels tres me-
sos d'edat. El rigor profcssional també hauria de com-
portar un plantcjament: la vacunació és un ac te c línic
i això comporta tenir una infraestrultura adequada,
És necessari que la vacunació e prohibeixi en escor-
xadors, mercats i consultes ambulatòries, Òbviament
això cns fa veure negativament la utilització, per part
de l'Ajuntament de Barcclona, d'una furgoncta quc
C.s desplaça als diferents discrú us com a «consulta am-
bulatòria., procediment que està explidtament pro-
hibit per la1 vigent llei de elizooties,

Si fins aquí hem tingut present l'animal a vacu-
nar, la periodicitat perfer-bo, el tipusd'aue sanitari
i el lloc on exec utar-ho; ara ens falta perfilar el proce-
dimcnt d'adquisició de les vacunes, l' import que
l'usuari ha dc pagar per a la vacunacio i, per últim,
cl tipw, de doc umentac ió que lertifiqui la vaCllnac ió,

El veterinali ha de seguir totS uns tràmits buro-
([àtic~ per a adquirir la vacuna, sobretot hi ha incon-
venients pels professionals de fora de Barcelona que
h a n d e d e s p l a ç a r - s c a la c i u t a t i r e a l i t z a r d i f e r e n t s g e -
tlOIl'>que representen un temps considnablc, la qual

LOsa també rcpresenta una despesa eLOnòmica, En el
seu moment, ci Consell de Col'legis Veterinaris de Ca-
talunya va propossar la possibilitat de subministrar,
juntament amb els documents, les vacunes que pre-
vlament fossin lOntranades pel D,A,R,P, D'aquesta
mancra sc solUCIonaria, d'una banda, els tràmits bu-
rocràtics perquè, mitjançant els col,legis, podrien
gcstionai se tots els requlsils I fins i tOt enviar-ho als
col legiats tOt cvilant els desplaçament als que feicm
referència anteriorment. D'altra banda, cs controla-
ria definitivament el consum de Ic vacunes «no ofi-
i ials» pel fet d'entregar-se al mateix momcnt tant els
documents com Ics vacunes,

Sobre l'impost que s'ha de pagar per la vacunació
hi ha una certa polèmica, sobretot a Barcelona, pel
fet que el preu del servei municipal de vacunació coin-
(ideix amb el preu establert pel Consell per la vacu-
nació en concemració que fan els veterinaris, Memre
el municipi només ha de cobrar el «IOl vacunal., sen-
se honoraris professionals ni el IVA corresponent, co-
bra la mateixa quantitat global que el preu en lescon-
centralions, Amb tot això es dibuixa una clara (om-
petèlll ia deslleial.

< om a ultim punt i elemem de reflexió en aquest
debat cal que es determini una documemació que cer-
tifiqui la vacunació, Es necessari, però, simplificar i ra-
cionalitzar al màxim aquesta documemac ió fent-la úni-
i a per tal que permcti el proccsament de Ics dadcs dels
animals vacunats.

Veterinaris NOTICIES VETERINARIES

Proiecte de llei del
medicament

Amb motiu de la presentació a Ics <ons Generals
del projeue dc llei del medicament pel seu debat
i, després de fer-ne un ampli eSlLIdi, s'ha elaborat
un test amb suggeriments d'esmenes per part del
( onsell de Col'legis Veterinaris de Catalunya i el
Sindicat de Veterinaris de Catalunya amb el suport
d'AY.E,P.A.

Donada l'extensió de I eslLldi, només farem un
repàs de les línies generals i criteris bàsics que
s han según peí a concloure en les lOrrt'tciollS
presentades,

I~cxposici óde motius de la Iki ha semblat
tOrreCla i enccrtada en eb seus propòsits, malgrat
que tracta de retallar en cxcés les lOmpctènCles
dels diferents col'lectius professional;, i de
desvincular del bloc gcneral de dispoSllions el que
fa referència al medicament veterinari reduïnt la
capacitat del veterinari per a intervenir als

processos de produció, avaluació, autorització,
registre i dispensació del medicament.

El mcdicament d'ús veterinari no ha d'apartar-
sc de Ics lonsideracions generals de la llei
mitj,¡nçant la utilització freqüent del qualificatiu
«d'ús humà. en parlar de medicaments,

S'ha de considerar als animals com a subjectes
d'assajos clínics pcr a productes d'ús veterinari
dins Ics garanties de seguretat i cficacia que
s'estableixen en les mesures generals de la llei
tenint en LOmpte els riscs per a la salut que la lici
estableix,

No s'haurien d'establir, en el marc de la llei,

lOmpetències tancades pels diferents professionals,
mantenint per la banda de col,Icctiu veterinari, la
tesi d'utilitzar més el concepte de tècnic qualificat
en fer referència a Ics persones que hauran de
dirigir els diferents processos relacionats amb el
medicament. No obstant això, sc sol'licita la
inclusió explrcita dels veterinaris en els ca.o que
el;, processos tinguin relaCIÓ amb actuacions en
l':lmbi tde la fisiopatologia veterinària, Així
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mateix, també SC sol 'lllita la prescnlia de
vcteflnam en eb prÜlCSSOS de dlstrihUlió i
dlspensauó de medicaments pels casm en que es
requereix la corrccta actuauó profcsslOnal.

Se sol,huta Igualtat en c.:1 tracte k les
I!1compaubdltats amb la resta de professionals
segom el mart constitu(lonal.

SI hem d'escollir un botó de mostra dim un
projecte de llei com aquesta, seria la secció
cinquena del capítol quart referent ais
medicaments veterinaris, que concentraria la major
pan dels prinlipls basio que han justificat les
tOrrt'cciom I a les quals es proposa la supressió de
diferents articles o la I!1c1USIÓ de redallatS
alternatius en el SUpOSIt que el pnmer cas no fos
an eptar

Per úlum, hem de tridar l'atef1lió al debat
existent hore d'ara respecte l'esborrany d'avant-
projecte de llei d'ordenació general del sistema
edulatiu i que s'està estudiant pel que fa
referènCia a l'accés a la docència en aquests camps
a f i i efeue que no ens tanquin portes abans de
trUlar

Contracte entre el
consell i AVEPA per
l'arxiu d'identificació

El proppassat mes de març es va formalitzar el
contracte entre el onsell de Col'legls Veterinaris
de Catalunya I l'Assouauó de Veterinaris Espanyols
Espccialistes en Petits Animáis, AVEPA, per a
l'utilitzaCió de l'Arxiu d'identificació d'animals de
companyia.

Grietes .1 aquesi conveni, el tatuatge de gossos
i gats es farà extensiu a la resta de l'Estat
mitjanc.ant tots els veterinaris cspcciahsies, socis
d'AVEPA. Recordem que el tatuatge es fa a
Catalunya des de fa quasi dos anys. Amb la
signatura d'aquest contráete s'aconscguci> un deis
principáis objectius que s'havia plantejat el
Consell: aconseguir la creació d'un criteri uniforme

per a la idcntificació dels animals de companyia,
el control del talUtge per pan de la professió
veterinària i un únic arxiu per a tot el territori
estatal. Mitjançant aquc.:st arxiu, els vel<:rinaris
espec ia l i s tes socis d'AVEPA d i sposaren d ' u n n o u
servei d e g r a n u t i l i t a t p e r a oferir als seus c l ients .

Joan Vallvé i Ribera,
conseller d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca

El nou conseller, Joan Vallvé i Ribera, nat a
Barcelona el 29 de setembre de 1940 età casat 1
té dos fills. És doctor enginyer industrial per
I'Ecola d'Enginyers Industrials de Barcelona i
diplomat en administració d'empreses per l'Escola
d'Administració d'Emprese de Barcelona.

Membre del cos d'Enginyers Industrials al
servei del Ministeri d'Indústria.

Enginyer a l'empresa Metales i Plateria, S.A.
(1964-75). Enginyer del Ministeri d'Indústria a
Barcelona (1975-76) i a Lleida (1976-80). Vocal del
comitè executiu de la Fira de Barcelona (1')74-80).

Ha publicat diversos articles a l'Avui, a La
Vanguardia, a El egre i a La Mañana.

Un recull d'aquests articles ha estat publicat
per l'Editorial Condal amb el títol Des el
Parlament (1980).

S'afilià a Unió Democràtica de Catalunya
(1963-77). Participa en la Comissió Coordinadora
de Porces Polítiques de Catalunya (1968) i en
l'Assemblea de Catalunya (1971). Es conseller
nacional de Convergencia Democrática de
Catalunya des del 1978. Secretan General del
Departament d'lndústria i Encrgia (1980-84).
Diputat per Lleida a la Primera Legislatura (1981-
84). Director General d'Aférs InterdepartamcntaJs
del Departament de la Presidencia des del 1984.
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Entrevista del conseller
Joan Vallvé amb el
president del Consell i
els presidents dels
Col-legis de Catalunya

El prnident del Consell de Col'legis Veterinaris de
Catalunya, Or. Francesc Florit i els presidents dels
wl'lcgis catalans, Sr. Fralllt'St Monne, Sr. Jesús
Liñan, Sr Jaume Fàbrega i Sr. Quintí Camprubí,
es van entrevistar el passat mes de març amb el
comeller d'Agricultura, Ramaderia i Pesta, Joan
Vallvé.

El motiu de l'entrevita era tenir un intercanvi
d'impressions sobre Ics relacions de la professió
veterinària i aquesta (()melleria.

Recordem que les relacions amb el
Departament d'Agricultura, Ramadrria i Pesca van
entrar c:n una fase no gaire positiva amb motiu de
la Keesmii miai IÓ VClerinaria de l'any 1()86, fet
que va marcar l'enfrontament sistema!u i una
falta de col'laborció tOlal entre ambduc:s pans, per
la qual cosa s'han presentat alguns relursm de
contem ios administratiu.

Durant l'entrevista els representants del
col ' leniu van fer un breu rewrdator i deb puntS

que la Veterinària considera que cal tenir en

lomple per a la seva recomideració:
- La participació de la Veterinària en el

D.A.R.P. està limitada a una funció «tècniul-
burocràtica», sense tenir cap tipus de competència
en els càrrecs decisoris.

La importància de la ramaderia a Catalunya,
tant de forma absoluta com respectc a la resta de
l'auivitat agrícola, creiem hauria de motivar
I'cxistència d'una dirClció general de la
Ramaderia.

Una via de diàleg fluïda mitjançant la qual es
poguessin canalitzar Ics propostes del col'lectiu
veterinari envers el D.A.R.P. i que fes possible la
informació i discussió prèvia d'aquelb normatives
tècniques que afecten a la professió, abans d'ésser
publicades. Per aquests afers podria ésser
i n t e r e s s a n t la l f e a c i ó d ' u n a c o m i s s i ó t è c n i c a

conjunta.
— El D.A.R.P. manifestà en el seu moment, la

no legitimitat del Consell i dels Col'legis
Veterinaris per a defendre els interessos del.
funcionaris veterinaris, motiu pel qual es creà el

sindicat de Veterinaris de Catalunya, al qual

rCloneix com a interlocutor vàlid amb aquesta

finalitat i, sense perjudicis de Ics atribucions del
Consell que li atorga la Llei de Col'lcgis
professionab de atalunya.

lots aquests temes van ser retallits pel conseller
que es va comprometre a estudiar els punts
raClats i mantenir una altre reunió

•»

Margarida Arboix i
Arzo, nova degana de
la Facultat de
Veterinaria de la U.A.B.

El pa.sat mes de març la Dra. Margarida Arboix i
Ar10 va ~er estOllida nova degana de la Facultat de
Ve{erinana de 1.1 U.A.B.

Margarida Arboix és biòloga i professora de
farmacologia de la U.A.B. des de l'any 1976. A
l'any 1984 es va incorporar a la Facultat de
Veterinaria de la U.A.B. essent cap de la Unitat de
Farmacologia, Toxicologia, DenlOlogia i Veterinària
Legal.

És responsable de projectes d'investigació
finaçats per la ClCYT, coordinadora de programes
d'intercanvi Europeu (ERASMU, Fons Social
Europeu) i ha publicat nombrosos articles i llibres.

Licencia de apertura
de Consultorios
Veterinarios

Ante las continuas preguntas de los Colegiados en
i uanlO a la obligación o no del pago de Licencia
Municipal de apertura de establecimientos, que
algunos Ayuntamiemos liquidan contra
ConsullOrios o locales profesionales individuales,
debc:mos ad arar:

I) El Art. 22.1 del Reglamento de ervicios de
las Corporaciones locales de 1955 vigeme dispone
que: «estara sujeta a Licencia la apertura de
establecimienlOs industriales y mercantiles•.
Algunos Ayuntamientos afortunadamente sólo
una minoría—, intcrpretan ampliame!1te este
anículo y preveen el pago de esta L icencia,
también para los locales profesionales.
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2) De acuerdo con Jurisprudencia del Tribunal

Supremo (18 Noviembre 1969; 30 Abril 1973)

entendemos que un Consultorio Veterinario no es

equiparable a los establecimientos industriales y
mercantiles, y en consecuencia su funcionamiento
no requiere la previa autorización Municipal.

cuestión distinta de la Licencia Final a la que sí se

encuentran sometidos.
3) Por todo ello, no existiendo necesidad de

Licencia, no habrá prestación de servicio Municipal

v no se devengará la tasa, por lo que el Veterinario
al que se le notifique liquidación poi este

concepto, puede interponer Recurso de Reposii
inte el propio Ayuntamiento y si fuere
desestimado, Recurso Contencioso-Administrativo,
que entendemos deberá ser estimado.

Colegio Veterinario de Barcelona

(Asesoría Jurídica»
¡aun

» i

Acto del Instituto
Llórente

El Instituto Llórente organizó el pasado mes de
marzo un acto en el Colegio de Veterinarios de
Barcelona al cual el profesor Lodner hizo un
comentario sobre el estado actual de la
Leishmaniasis, remarcando que los descubrimientos
que se vienen efectuando sobre esta enfermedad
permiten el mejor conocimiento de la misma,
facilitando el lento avance de la lucha contra esta
zoonosis. y los sistemas de protección y adaptación
del parásito para invadir y pervivir en el huésped,
desviando los mecanismos de defensa del
organismo invadido.

Lodner también presento una sene de
diapositivas de microscopía electrónica en la que se
apreciaba perfectamente el modo de penetración
del promastigote en las células macrófago, con
detallado análisis del mecanismo de acción del

proceso de invasión de las células defensoras
primarias del sistema inmunitario.

Kl profeso! expuso la capacidad que nene el
parásito de evadir la respuesta inmunitaria,
camuflado y recubriendo su cuerpo de una serie
de glicoproteínas y glicolípidos con capacidad para
reemplazarse por otras diferentes desde el punto
de vista antigénico, dificultando los mecanismos
de defensa del huésped.

< lómente) el estajo a, mal del conoi imiento de
la capacidad infectante del promastigote,
dependiente de muchos factores. Por ejemplo, se
conoce la capacidad que tiene la sangre de
distintos vertebrados para favorecer o inhibir la
evolución del parásito en el tubo digestivo del
mosquito como sucede con la sangre del perro o
del pavo, facilitando o dificultando la transmisión
del parásito. Igual se ha conocido que los cultivos
en el laboratorio del parásito no son infectantes en
la lase- e x p o n e n c i a l de l c r e c i m i e n t o , p o r lo t a n t o
en esta lase el parásito no es inefectivo, debiendo

aguardar a la lase de- mésela o reposo donde el

parásito ya es infecíante.

El Dr. Boren de Unzue, director del Instituto
Llórente y Nuevos Desarrollos y el Dr. Herrera del

servicio de Microbiología del Instituto Llórenle.

presentaron el kil del diagnostico de la

Leishmaniüsis canina, y expusieron los trabajos
realizados hasta el logro del kit, las pruebas de

campo efectuadas para contrastar la validez del

diagnostico y la correlación con la IFI,
inmunoflorescencia indirecta, tomada como test de

referencia en el diagnóstico serológico

Jubiláis
Reducció de les pensions

El día 12 de desembre es va celebrar a la seu del
col legi de Vetermaris de Barcelona una reunió per
a parlar sobre el problema de la reducció del 25%
d e les pensi i ins deis ve termar is n tu l a r s jub i la t s i la

normalització deis triennis antics. En aquesta

r e u n i ó hi va assisiu el Sr. Pellús, lletrat de Madrid,

que va aconscl lar fer u n recurs pe r a la via

judie t a l .

Nova Junta directiva

HI día "> de man, es va fer pública la candidatura

guanyadora per a cobrir la «Junta Directiva

Nacional de la Asociación Nacional de Veterinarios

Jubilados». La nova junta esta constituida per: com

a president el Sr. Manuel Moralcda (Madrid), com

a vicc-prcsidcni el Sr. Alfredo Ruíz (Valencia),

com a secretan el Sr. Hilario Sánchez de las Matas
(Madrid) i com a vocals cls senyor Manuel Montes

(Madrid), Luis Ruíz de Castañeda (Madrid),

Manuel Barajas (Madrid), Modesto Solano

(Sevilla), Manuel Rodríguez (León), José-Esteban

González (Valladolid) i Casimiro-Francisco Catrain.
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La situación veterinaria en 1990

E l artículo publicado en la revista mensual
CARRERA que se publica en Bellaterra

sobre cuestiones universitarias y que a con-

tinuación se reproduce es altamente expre-

sivo en le referente a demanda de veterina-

rios, a pesar de la plétora existente.
Por otro lado, los políticos, para hacer ca-

llar a las masas, quieren que todo el mun-
do, valga 11 un valga, sea universitario y sa-
que el título. La solu< ion es t real más facul-

tades y IILK1 entren todos los alumnos que

quieran. El que en hts mismas, se enseñe o
no, hayan medios o no, se regalen títulos o
no, no importa ni preocupa. Para ésto está

el contribuyente.

V e t e r i n a r i a , s e g ú n la o p i n i ó n d e la i a l l e

y de los políticos, es la carrera del porvenir,

faltan muchos, no hay plétora y hay mucho

trabajo a hacer.

¿En qué se basan para hacer tales afirma-

ciones? en que en éstos últimos años nadie

dice la realidad de los hechos (ningún orga-

nismo estatal, paraestatal, corporativo, sin-

dical, ningún colegid veterinario ni la pren-

s.i veterinaria ni la de la c alie. et<.. habla de

la plétora profesional, pero existente, i.ilt.i de

centros de especialización, ni que los alum-

nos quepan en las aulas, que apenas se ha-
cen prácticas, que el profesorado esté desbor-
dado, el paro de los post-graduados, en cs-
pci ial el femenino, etc.).

Que los políticos de la calle engañen, des-

empeñan su cometido; pero que las corpo-

R E B A

[lis enginyers no han lingut
massa mals de cap per Irobar
fcinaaqucsl octubre i han inau-
gural el primer lloc d'aqucsl
ranking que prelen ser un
termómetro de les demandes
laboráis pcls universitaris. Les
enginyenes no espccificadcs
s'cmporten el primer lloc ambla
seva presencia en el 17.7 % deis
anuncis. Les variables s'han
comporiat així per cllcs.
Experiencia: és exigida en 38 de
les 53 demandes. Idiomcs: Mes
o menys igual, 25 anuncis cls dc-
manen, memrc que 28s'abs-
lenen. Rctribució: No s'indica
en 47 ocasión*. Tílol: Indispen-
sable en 51 casos.
Les Económiqucs s'han quedat
a dos punís del primer lloc.
Aparcixen en 51 demandes, el
que indica que el novembre
aquesta llicenciatura potoptara
liderar el ranking. A mes
clisi.iiicia ap.ircix la Informali-
c.i. umb 40 demandes de tre-
ball. El mes indicaliu d'aqm;st
gmp professional és que en 18
anuncis no es menciona el tílol.

Les dades s'han oblingul sobre una basede 299 anuncis de
trcball per universiiaris publicáis a El País i La Van-
guardia el 22 d'octubrc

RANKING

1. Enginyeries (No csp.)
2. Económiques
3. Informática
4. Emprcsarials
6. Eng. Tècnica Industrial
6. Eng. Técnica Industrial
7. Eng. Superior Telecom.
8. Drct
9. Químiques
10. Arquitectura Técnica
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tac iones veterinarias engañemos a nuestros es-
tudiantes o futuros estudiantes, nos estamos
tirando piedras sobre nuestro tejado.

Consecuencias de ello, los estudiantes in-
gresan en nuestras Facultades engañados y
cuando se dan cuenta ya es tarde y acaban
los estudios. En cambio, en las otras profe-
siones sus colegios mejoran MU estudios v se
defienden.

Consecuencia de lo citado, en el próxi-
mo uirso de Bellaterra, de los 255 alumnos
que amo ingresaban, ahora van a ser 80 más.
Y la profesión veterinaria sin enterarse ni de-
cir nada. Con el agravante de que en Bella-
terra en 2." curso siempre hay más alumnos
que en primero (y es que no ha) i riba ni sc-
lec< MU como en oirás carretas y además in-
gresan estudiantes de otras carreras). Con tal
masificación y falta de medios, ¿Que ense-
fianza se puede dar? Hay honrosas cxi ep« io-
nes en algunos Departamentos.

Consecuencias de lo expuesto es que
i uando la Administración o las empresas pri-
vadas buscan técnicos en Bacteriología, In-
munología, Bromatología, Te< nología en ali-
mentos, técnicos en salud pública, en Pro-
ducción animal, en Genética, en dirección
de granjas o empresas pecuarias, siempre bus-
can farmacéuticos, biólogos, químicos, mé-
dicos, agrónomos, ingenieros, etc., pero nun-
ca un veterinario.

los cursos de especialidad siguen sin dar-
se, ni organizarse en nuestras Facultades ni
en ningún otro centro (sólo hay cursillos)

En Cataluña nunca habían existido tan-
to número de Veterinarios como ahora, y en
cambio, todos los organismos que antes eran
llevados por veterinarios, ahora todos ellos es-
tán dirigidos por otras profesiones (que son
de tercera tila, y además con mayoría abso-
luta). Y lo que es más grave, que esto se está
acentuando. En el Departamento d'Agricul-
tura de la Generalitat, de 31 Caps de Servei,
sólo 2 son Veterinarios. La cantidad en nú-
mero de veterinarios, no hace la calidad. Y
los veterinarios del Ayuntamiento de Barce-
lona, a extinguir.

¿Cuánta diferencia hubo en la reacción
veterinaria en la plétora de los años 50? La
entonces Asociación Nacional de Post-
graduados y libres, se movió y mucho a ni-
vel Ministerial y por todas las entonces «re-
giones» españolas, señalando la problemáti-
ca del momento y pidiendo posibles solucio-
nes. Gracias a esto, la gente que entonces
ingresó en Veterinaria, sabía a donde iba, se
buscaron salidas nuevas, la carrera pasó de
cincel a seis cursos y la profesión en las déca-
das de los años 60 y 70 mejoraron en varios
aspectos. En resumen, que la masificación ex-
cesiva empobrece y envilece, pero no da ca-
lidad. Las pruebas las tenemos.

No debemos confundir el número total

de veterinarios colegiados con el número to
tal existente, y que hoy se- evalúan en unos
16.000. En Cataluña también hay mu< líos ve-
terinarios sin colegiar y también hay muí líos
extranjeros. El número total lo ignoramos
Todo ello sin contar con la competencia de
calidad, que nos vamos a encontrar con la
CEE a partir del 1 de enero de 1993.

Las conclusiones que se pueden dedui ir
son la> siguientes:

— Que los veterinarios, a igual que ha-
cen otras profesiones y sus colegios, debemos
mejorar nuestra preparación y defendernos.

- Que el Consell de Collegis Veterinaris
de Catalunya, los CoHcgis Territorials, las
Asociaciones Veterinarias, el Consejo Gene-
ral de Madrid y iodos los veterinarios (adul-
tos y sobre todo jóvenes), todos unidos de-
bemos planificar y señalar un orden cié prio-
ridades de los problemas que tenemos que
defenderé intentar resolver. No sea que ma-
ñana, sea demasiado tarde.

Sector Agropecuari:
no badis

E l p c r i l l d e l e s m a l o n e s a l n i i n i i u e s l a f r a -
gilitat de les mesures de govern. Encara,
avui. no s'han fci a l'idca cls grups parla-
mentaris que governar en coalició és possi-
ble i tracten de mantenir-se al front del go-
vern miíjancant pactes per a acontentai a
unes les minories, fei que normalment es
tradueix en no fer res que agradi a tothom
o. el que es lo mateix, no deixar a ningú
totalmeni descontent.

Davaní I acia única europea, el sccior
agrari i ramader patira una lona sotragada,
fet previsible i pcl qual es tindricn que ar-
bitrar un SCguil de mesures que lessin una
adaptació esglaonada i factible de poder ser
suportada per uns mitjans de prodúcelo
agraris des<apitalitzats i no posáis al día. Es
necessari, dones, una forta direcció política
encaminada a estabilit/ar aquesi sector.

Aixó ha estat entes per cenes persones
com la carta blanca per produir una refor-
ma administrativa, necessária, pero que
haurá d'anar acompanyada de l'oportuna
direcció de destí envers a l'agricuhura i la
ramaderia. És a dir, on té d'haver-hi una
reestructurado agraria, es fa una teestruc-
turació administrativa deis cossos de tecnics,
mesura necessária pero que tindría dañar
acompanyada de l'oportú canvi de direcció
en la política agropcqüária d'aqucst país.

A principis de segle, cls británics van en-
viar observadors a Espanya amb la finalitat
de busc ar l'explu ,u ió del perqué un senyor
de Guadalajara que mai no havia visi el mar
era anomenai Ministre de Marina, podien

SOSpítat tms i IOI que era una mesura se-
creta a fi de tenii una dominació sobre el
Regne Una.

Avui, dins del sector ramader, cls téc-
nics que planifiquen dins de la Generali-
i.u. están mes interessats en fer complir els

formularis que en fer complir els formula-
ris que en teñir un coneixement específti
sobre les malcríes ramaderes, ignoran! si
aixó poi ser lambe una maniobra sei reta a
fi d'actuar en froni de la CEE.

Pensó que el camí no ha de- ser aquest
i que el plantejamcni serios que la pagesia
catalana no ha de ser ni de bon nos el que
actualmeni s'cstán duen a terme, peí aixó
demano un i anvi rapid i biusi de Tac mal
inoperáncia de 1'Administració d'aquesi
país

Jaume Balagué
Veterinan

Ni en la «rebotica»

lA>s medios de comunicac ion, en los últimos
tiempos, nos mantienen inmersos en una
oleada, con tendencia a fuerte marejada, de
tertulias de todo tipo, literarias, artísticas,
depon ivas y, como no, las protagonizadas
por el mundo de la política que ocupan la
i resia de la ola. ( uando asisto sentado, fren-
te al televisor o jumo al receptor de radio,
como convidado de piedra, a alguna de es-
tas reuniones de sesudos contertulios, pienso
en aquellas tertulias improvisadas pero de
inquebrantable periocidad y asistencia fiel,
que protagonizaban en las «reboticas» el bo-
iicario, el medico, el maestro, el cura y en
las que nunca faltaba el albeitar, menescal
o veterinario, según diferentes épocas y lu-
gares Tampoco faltaban los representantes
del «poder público» como el «Comandante
del puesto» y el Sr. Alcalde, si es que este
último cargo no recaía en algunos de los ya
c nados tertulianos. Ni que decir tiene que
los temas a tratar eran todos y sometidos a
un «fino» análisis.

Lo cierto es que pronto uno despierta
de ese sueño o recuerdo, para alguno de
nuestros más afortunados v veteranos com-
pañeros, v comprende que eso va es oirá his-
toria. Lis servicios informativos han susti-
tuido a la tertulia, en la emisora, y nos sor-
prende la noticia de que va a entrar en el
Parlamento, para su debate, el proyecto de
Ley del medicamento en el que, oigo dc< ir
al locutor, siguiendo las más modernas di-
rectrices de la (!EE y de los Países de nues-
tro entorno Europeo, se incluyen los medi-
camentos de «uso veterinario».

La noticia me sorprende pues si bien
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PRO PLAN • Alimento completo para perros y gatos.
• Importado directamente de los Estados Unidos.
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comercial
Tenemos a su disposición el equipo

más completo para la clínica
veterinaria.

PORTA BOYLE
Equipo de

anestesia de flujo
continuo.
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MESA QUIRÓFANO

Regulable con doble
hidráulico.

COSMOVET
parauso de Rayos X

para uso veterinario.

FIBROENDOSCOPIO
Modelo VFS-2 para
pequeños animales.

MEDITRONIX DS. 80 AT

Emisor de ultrasonidos
para profilaxis dental
y disolución de cálculos
uretrales.

comercial
QUIRON Sa

San Magín, 25
Telf. 217 47 53

08006 - BARCELONA
Del. MADRID

Teléf. 373 37 71



«cáncer» como ente concreto comienza
creándose una célula cancerosa, una célula
atípica mutante que se reproduce y origina
estirpe de mutantcs, no siendo antígenos
y buscando espacio donde puede.

Los biofísicos deberían demostrar que la
bioquímica genética se mueve por las fuer-
zas físicas que se suceden en la célula du-
rante la Mitosis. Ello conlleva el que un on-
cogén proviene de un gen normal someti-
do a fuerzas que lo mutan y forman
anómalo.

Según la intensidad y tiempo de acción
de la bomba de cobalto y de los rayos X
puede inducirse un cáncer tras el choque de
Las sustancias

Las sustancias cancerígenas actúan sobre
el DNA porque antes lo han hecho sobre
la unidad celular: membrana, protoplasma,
etc. con cambios provocados por partículas,
subpartículas e iones.

En la Mitosis disminuye la viscosidad
protoplasmática y aumenta la fluidez hay
movimiento browviano, se forman remoli-
nos o resacas.

El uso Acromático es la misma sustan-
cia protoplasmática con más o menos vis-
cosidad y camino de electrones, iones, o dis-
tinta fluidez. ¿Existe absorción de partícu-
las o iones, hay polarización? ¿Porqué el
Centromero de Inserción es siempre el mis-
mo dando a cada cromosoma un dibujo
único y típico en los mapas? ¿Porqué la ma-
yor refringencia délos centrómeros de inser-
ción? ¿Porqué los centriolos se repelen lle-
vando tras de sí la media dotación de ADN
dividido? Y el nucléolo, ¿cuál es su com-
portamiento? ¿Qué es lo que cesa después
de una Mitosis al normalizarse una célula?
¿Qué ha sucedido, y cómo? Y cuando el re-
sultado ha sido el nacimiento de una célu-
la atípica cancerosa, ¿cuál ha sido el error?

Y otros problemas que ahí quedan para
ser descifrados por la Microbiofísica con la
colaboración de nobles profesionales ilusio-
nados por una buena causa científica y hu-
manitaria en colaboración con los presu-
puestos a la investigación. Fundaciones, Em-
presas, entes internacionales, etc.

Muchos parientes, amigos, conocidos y
toda la humanidad viva o muerta se lo agra-
decerán.

Armando Cuello Crespo
Veterinario
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Veterina'fis REVISTA DE PREMSA

. f c í r m a cosveteri de los
fármacos veterinarios

El Consejo General de Colegios de Far-
macéuticos reclaman un control sanitario ex-
haustivo de los medicamentos veterinarios
en la ley del medicamento que debaten las
Cortes. El presidente y el secretario del con-
sejo, Pedro Capilla y José Vclcz, respectiva-
mente, se entrevistaron con el director ge-
neral de Farmacia, Ignacio Lobato, a quien
expusieron su petición. — Europa Press.

La Vanguardia 13.03.1990

Hospital Clínico
de Veterinaria

La Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB) ha invertido un total
de 30 millones de pesetas para la
creación del primer hospital Clínico de
Veterinaria para animales de compañía
que existe en España, según informó su
directora, Berta Juanola.

El hospital, que hoy será inaugurado
por los consellers de Sanidad, Enseñanza
y Agricultura, atenderá en una primera
fase las necesidades sanitarias de los
animales domésticos. El centro estará
atendido por una plantilla de 15
personas, compuesta por profesores de la
facultad y estudiantes en prácticas y
becarios, y dispone de cuatro quirófanos.
En una segunda etapa, la clínica
también prestará asistencia a animales
considerados mayores, como caballos y
vacas. Para esta segunda fase está
prevista una inversión de 35 millones de
pesetas.

El País 01.03.1990

Oposición de los
veterinarios a la ley
del medicamento por
excluirles de la venta
de fármacos

El proyecto de ley del medicamento, ac-
tualmente en trámite parlamentario, esta-
blece que la dispensación de fármacos para
uso animal se realizará a través de servicios
farmacéuticos, bien en farmacias, agrupa-
ciones ganaderas o establecimientos deta-
llistas, y traslada así al campo veterinario los
criteios tradicionales en el consumo huma-
no de medicinas.

La norma legal persigue, en última ins-
tancia, asegurar el control en la evaluación,

registro y administración de medicamentos
veterinarios con repercusión en la salud pú-
blica. Hasta ahora, los ganaderos compran
el compuesto al veterinario o directamente
al fabricante.

El Consejo General de Colegios Veteri-
narios ha remitido a todos los grupos par-
lamentarios una propuesta de enmienda
contra esta medida por entender que es res-
ponsabilidad del veterinario recetar y admi-
nistrar productos zoosanitarios, una vez ava-
lados por el laboratorio fabricante.

Según sus propias estimaciones la nor-
ma proyectada incrementaría en más del
20% los precios de un mercado, que mue-
ve anualmente 30.000 millones de pesetas.

El órgano colegial cree que, además,
provocaría la creación de un mercado clan-
destino «como ocurre en Italia, donde el
90% de los medicamentos veterinarios pasa
por el mercado negro», asegura su presiden-
te, Antonio Borrcgón.

Veterindustria, la patronal de los labo-
ratorios fabricantes, opina, contrariamente,
que el establecimiento de un canal profe-
sional «no tiene por que encarecer un mer-
cado con más oferta que demanda», en pa-
labras del secretario técnico, Alfonso Mar-
qués. En este sentido, afirma que el sector
sólo reivindica la existencia de un técnico
superior, farmacéutico o veterinario, entre
la industria y el ganadero como sucede en
la mayoría de los países europeos. Esteban
Román, veterinario y presidente de la aso-
ciación de consumidores Lancia, radicada en
León, opina que tras la polémica median
intereses económicos cruzados.

Consecuencias sanitarias
Román asegura, por un lado, que «los

veterinarios que venden medicamentos ob-
tienen márgenes de beneficio de hasta el
50%», y denuncia, por otro, que los pro-
pios fabricantes estimulan la venta directa
al ganadero colocando representantes en las
ferias, práctica que los laboratorios insisten
en haber abandonado totalmente.

Este técnico, abiertamente partidario del
proyecto legal, advierte sobre las consecuen-
cia sanitarias de la venta directa al ganade-
ro. «Hay muchos productos veterinarios que
pueden llegar hasta el consumo humano si
no se controlan las dosis y el período de es-
pera antes de sacrificar al animal», señala.
«Lamentablemente», añade, «no existe nin-
gún tipo de vigilancia en los mataderos so-
bre los principios activos que portan los ani-
males destinados al consumo».

El País 01.03.1990
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PRONTO ESTARAN SANOS.
I :ara lo perros y p;atos ('n~rmo o convale-
^-icnii-s. c! control de la ración <-s funda
mental. Algunos precisan incluso elidas

especiales. Pero por muy buena que sea una dieta,
nunca será útil si los animales no quieren comer

Ahora existe una linea de dietas totalmente
nuevas para perros y gatos, desarrolladas en base a
la autoridad cieni Iflca del WALTI IAM CENTRE FOR
PET NUTRITION. Elaboradas por una compañía
hermana de EFFEM en instalaciones de reciente
creación, estas dictas poseen el más alto nivel de pa-
latabilidad alcanzado hasta hoy. Por ello, usted pue-
de estar seguro de que los animales a los que tiene en
tratamiento, tendrán la nutrición que necesitan. Y
de la forma que ellos prefieren.
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DIGESTIB1LIDAD DE
DIETAS CONCENTRADAS

CANINAS Y FKI.INAS

Proiftnas

Grasas

Enrrgia

DIETA CONCENTRADA
CANINA

E.M 125Kcals IOOJ

DIETA CONCENTRADA
FELINA

E M IIOKrals IOOJ

Esta linea de dietas puede ser una gran ayuda
en aquellos tratamientos en los que el animal nece-
sita una comida de composición y valor nutricional
muy precisos.

WALTHAM está reconocido desde hace mucho
tiempo como un centro de importancia mundial en
investigación, desarrollo y evaluación de productos
para alimentación de animales de compañía. Su ex-
periencia en este terreno avala desde hace anos la
confianza de los veterinarios en productos EFFEM
como PEDIGREE PAL o WHISKAS. La constante la-
bor de investigación y desarrollo del WALTHAM
CENTRE FOR PET NUTRITION garantiza la adecua-
ción de estas nuevas dietas a sus necesidades prole
sionales.

Como auxiliares de cada tratamiento, las nue-
vas dietas WALTHAM conseguirán que los animales
a usted confiados se recuperen rápidamente.

Si desea más información, consúltenos:
Waltham Centre for Peí Nutrition.
(Effem España Inc. y Cia)
María de Molina, 40
3.a Planta - 28006 MADRID

Alta Tecnología en Manejo Dietético

MÁXIMA AUTORIDAD EUROPEA EN
NUTRICIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA
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