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NUEVOS PRODUCTOS PARA VETERINARIA

LÍNEA DE ANTIBIÓTICOS:

BIOFENICOL TETRA SOL 100 c e : Cloranfenicol 200 mg/ml y
oxitetraciclina 100 mg/ml.
BIOPENICIL ESTREPTO 20 + 20 SOL: Benzilpenicitina
20.000.000 Ul y Estreptomicina Dh base 20 g en excipiente
acuoso y presentación de 100 c.c.
AMPIFENICOL 100 c.c: Cloranfenicol base 40 g en presenta-
ción de 100 c.c.

LINEA DE ADITIVOS;

• SALKIL. Antisalmonelas y fungicida por contacto de acción per-
manente.

• OXISTAT: Antioxidante potenciado, protector de la oxidación
de los alimentos en todas sus fases.

• MYCOSTAT: Antifúngico LA. para materias primas y pienso.
• MASTERCUBE: Alta tecnología en la granulación de piensos,

efectivo en dosis de 1 a 3 kg/Tm de pienso.
• AGRISWEET: Nuevo concepto en la saborización de pienso

para lechones.
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Jornades de Salut Pública i consum per les
Administracions locals. Polítiques de consum.
Una eina per a la qualitat de vida

Organitzat per l'Àrea de Sanitat de la Diputació de Barcelona pel dia 12 de novembre.
Quota d'inscripció: 10.000 ptes.
Data límit per a inscripció: et dia 6 de novembre.

Il·lusió i realitat. La facultat
Dia 8 de novembre.
Inaguració de! Curs Acadèmic 1990/91 de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya

a càrrec de Dr. Josep Seculi i Brillas.

II Curs Pràctic de Microbiologia en clínica
veterinària

Dies: 10, I I i 12 de desembre,
Organitzat per: l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Joan Lladó D.P.Z. i MAIM S i .
Per tractar-se d'un curs eminentment pràctic, s'imposa una limitació pel nombre d'assistents

a fi i efecte que tots puguin utilitzar el material adient per a aquest curs.
Temari: Primer dia. Bacteriología, teoria i pràctica.

Segon dia: Micologia, teoria i pràctica.
Tercer dia: Bacteriología II i parasitología, teoría i pràctica.

Imparteixen aquest curs la Dra. Cristina Riera Lizandra, especialista en Parasitología i el Sr.
Daniel Asensio Adacid. director de producció de MAIM S I .

La quota del curs són 15.000 ptes. i hi ha 20 places.

Mètodes estadístics en les ciències de la salut
Organitzat pel Col·legi de Metges de Barcelona.
Hi ha dos nivells: el nivell A elemental del 29 d'octubre al 15 de novembre i el nivell B superior

del 19 de novembre al 4 de desembre.

Introducció a l'epidemiologia
Organitzat pel Col·legí de Metges de Barcelona i el Centre d'Estudis Col·legials. El Dr. Joan

Ramon Víllalbi és l'organitzador i el curs s'impartirà del dia 10 al 21 de desembre.

Alimentació i salut pública
Organitzat pel Col·legi de Metges de Barcelona i el Centre d'Estudis Col·legials.
S'impartirà el 29 de gener al 28 de febrer de 1991 i serà dirigit pel Dr. Lluís Serra.



Boletín Oficial del Estado

ÒOE núm. 236, dia 2-I0-90
Ministerio de Educación y Ciencia. Organització, Reial Decret 1183/1990, de 28 de setembre
pel qual es determina la composició de la Comissió Interministerial de Ciencia i Tecnologia.

BOÍ núm. 236, dio 2-10-90
Ministerio de Agricultura. Denominacions especifiques. Consells reguladors. Ordre de 20 de
setembre de 1990 per la qual es ratifica el reglament de la Denominació Específica "Tacoronte-
Acentejo* i del seu Consell Regulador.

&0E núm. 241, dio 8-10-90
Oferta pública ocupació. Ajuntament de Palma de Mallorca, Una plaça de veterinari.

BOE núm. 249, dio \l-\0-90
Ministerio de Agricultura. Sanidad Vegetal. Ordre de 10 d'octubre de 1990 per la qual es
modifica la del 12 de març de 1987 que estableix les normes fitosamtàries relatives a la importació,
exportació i trànsit de vegetals i productes vegetals en aplicació a la directiva 77/93/CEE i les
seves modificacions.

bOí núm. 236, dia 2 - 1 0-90
M A P A Denominacions d'origen. Reial Decret 1254/1990 d'l I d'octubre per la qual es regula
la utilització de nombres geogràfics protegits per denominacions d'origen, genèriques i específi-
ques en productes agroalimentaris.

BOE núm. 249, dia 17-10-90
Ofertes públiques d'ocupació. Escola Superior d'Agricultura de Barcelona: Un professor titular
de zootecnia (rumiants i explotacions). Un professor ajudant de millora genèrica, un professor
ajudant indústries i un professor ajudant zootecnia (alimentació i nutrició).

Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña

DOGC núm. 1349, dia i-i 0-90
DARP. Resolució de 10 de setembre de 1990 sobre reglamentació del llibre genealògic de la raça
bruna dels Pirineus,

DOGC núm. 135I, dio 5-I0-90
DARP, Resolució de 10 de juliol de 1990, de convocatòria pública per a la provisió, per lliure
designació, de diverses places del Departament d'Agricultura.

DOGC núm. ¡354, dio 15-10-90
DARP. Resolució de 9 d'octubre de 1990, per la qual es fixen els períodes i les zones hàbils de
caça a Catalunya, per a la temporada 1990-9! de la perdiu xerra, la polla d'aigua i la rascló.

DOGC núm. i355,dio ¡7-10-90
Departament de Justícia. Resolució d'I d'octubre de 1990 per la qual s'atorga una subvenció
l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya.
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Acta Junta de Govern del dia I8-9-90
Sent les 18,26 hores del dia 18 de setembre de 1990 es reuneix, en segona convocatoria, la

junta de Govern del Col·legi Oficial de Veterinaris de la provincia de Barcelona, amb la presència
de tots els seus membres,

1) Es procedeix a la lectura de l'acta de ta sessió anterior, la qual es aprovada per unanimi-
tat.

2) Festa Sant Francesc d'Assís. Pressupost i subvencions: Es parla de la festa de Sant Francesc
d'Assis, la qual tindrà lloc a Barcelona el dia 5 d'octubre proper. S'escolleix pel Sopar de Germa-
nor el lloc proposat per Pilar Gurria (Palau Abadal), així com el menú, inclòs l'aperitiu.

3 ) Col·legi: funcionament, Junta, reunions i membres. Aquest punt s'aplaça pel dia 4 d'octubre,
dijous, a les 6 de la tarda.

4) Reunions amb Comitè de Deontologia, Petits Animals i Delegats Comarcals: S'acorda mante-
nir reunions amb el Comité de Deontologia (dia 16-10-90, a les 19 h.) i amb el Comité de
Clíniques de Petits Animals (et mateix dia, a les 21 h.) i amb el Comité de Clíniques de Petits
Animals (el mateix dia, a les 21 h.), El motiu de les reunions és el d'escoltar les seves experiències
i problemes plantejats amb la finalitat que la junta els recolzi amb totes les seves accions i decisions.
També s'acorda la convocatòria de Ple del Col·legi (Junta i Vocals Comarcals), pel dia 23 d'octu-
bre, a les 6 de la tarda, amb el següent Ordre del Dia; I) Lectura i aprovació acta sessió anterior.
2) Oposicions: estat del tema i comentaris, 3) Retribucions dels veterinaris funcionaris, 4) Rela-
cions de treball entre professionals lliures i professionals funcionaris: discussió del tema, 5) Progra-
mació per a la realització de Tests d'orientació professional pels alumnes de I r, Curs de Veterinà-
ria de Bellaterra. 6) Borsa de Treball: programació. 7) Comarques: situació, accions i intercanvi
d'idees, 8) Precs i preguntes.

5) Prevíssió Sanitària Nacional i AMA: Es proposa tenir una reunió amb Previssió Sanitària
Nacional i A.M.A., per tal que ens expliquin l'acta actual d'ambdues, situació econòmica, futur i
els motius de les agudes discrepàncies amb motiu de la seva separació, acordant-se el convocar-los
pel dia 25 d'octubre, dijous, a les 18 i 20 hores, respectivament, mitjançant un escrit en els
següents termes:

"En relación al conflicto suscitado entre P.S.N. i A.M.A, (separación, embargos, juicios...), /
dada la desorientación que existe entre nuestro colectivo (quejas, reclamaciones, solicitud de
información, etc.), mediante la presente, y ya que ninguna de las partes han tenido la amabilidad
de explicarnos lo que en realidad pasa, les convocamos a una reunión en este Colegio para el
próximo día 25 de octubre, a fin de que procedan a su oportuna aclaración. Dada la importan-
cia del tema, mucho les agradeceríamos se sirvieran asistir a la misma."

6) Col·legiada de funcionaris: L'assessor jurídic del Col • legi explica l'estat del tema i l'obligato-
rietat de col • legiació per part dels funcionaris,

7) Curs de MP.Z. (Magatzems Productes Zoosanitaris): Donat el gran interès el poder fer
aquest Curs per la professió veterinària, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya s'enca-
rregarà de fer les oportunes gestions i proposar a la Degana de la Facultat de Veterinària de
Bellaterra l'organització de l'esmentat Curs. S'acorda escriure al President del Consell. Senyor
bl'organitz amb els següents termes:

"La junta de Govern del Col · legi Oficial de Veterinaris de la província de Barcelona, i en la
Presi dent del dia 18 de Consellsetembre de 1990, va prendre, entre deCatalunyad'altres, el següent acord: d'aquest'Traslla-
dar al President del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya la preocupació d'aquest
Col·legi per que es portí a terme el Curs de Magatzems de Productes Zoosanitaris (M.P.Z.).
de gran importància per a la professió i per tenir veterinaris preparats i amb el títol correspo-
nent per a dirigir aquests establiments i assegurar la nostra presència en els mateixos. Demanem



que, per aquest Consell, siguin dudes a terme les gestions necessàries i que sigui presentada
formalment la proposta d'organització del mateix davant la Degana de la Facultat de Veterinària
de Bellaterra1."

8) flut/íetí Informatiu Col·legial Financiado: Cada publicació d'un número del Butlletí, que en
el seu Ir. n.° va tenir un cost de 170.000 ptes,, actualment té un cost de 80.000 ptes., editant-se
un total de 1.300 exemplars en cada tiratge, exposant-se que han sigut superats els primers
problemes apareguts en la seva distribució.
Intervé el Secretari, Joaquim Sabaté, en el sentit que hi ha notícies puntuals que no poden esperar
el mes que triga en aparèixer cada número, decidint-se que quan hi hagin urgències seran comuni-
cades als col·legiats mitjançant circular.

9 ) Obres del Col·legi: Es tracta del manteniment de l'edifici col·legial i de la instal·lació d'aire
condicionat. Seran demanats varis pressupostos i estudis tècnics d'instal·lació.
10) Proposta de reedició i posta al dia del Llibre Blanc del Col·legi i de ¡es Tarifes d'Honoraris
Professionals: S'acorda procedir a les mateixes,
11) Assumptes de Secretaria: Per part del Secretari del Col·legi han estat atesos 42 companys,
aixi com 21 consultes no vinculades amb estaments professionals.
Altes i baixes de col·legiats: Es procedeix a donar d'alta a 82 nous col·legiats (del n.° 1385 al
1466), i 21 baixes per diferents motius (defuncions, cessament exercici, trasllat a d'altres provín-
cies).
Fons Mutual d'Ajuda: Amb càrrec al mateix es concedeixen ajuts per un total de 116.4000 ptes.
(per intervencions quirúrgiques i naixements).
12) Precs i preguntes:
"Es decideix respondre a l'article aparegut a La Vanguardia i Al Independiente, sobre 'El Sector
farmacéutico denuncia el consumo humano de medicinas para animales", s'acorda fer les següents
aclaracions als esmentats medis de comunicació, en els següents termes:

- Los medicamentos, tranquilizantes i psicotropos están controlados exclusivamente por far-
macéuticos y, por tanto, su distribución y control están bajo su responsabilidad. El veterinario
extiende la receta para la adquisición de psicotropos y es obligación del farmacéutico exigir
esta receta especial para su dispensación.
- El hecho de que existan puntos de venta directos de fármacos veterinarios es una situación
que tampoco puede controlar el veterinario. Sería necesario que la Administración tomara
medicamentos para controlar este tipo de venta.
- Respecto a los residuos de medicamentos en las carnes es necesario puntualizar que los
ganaderos son los responsables del traslado de las reses hasta el matadero y el veterinario no
dispone de medios para detectar este tipo de residuos.
- Por los motivos expuestos, el colectivo veterinario hizo llegar al Parlamento las enmiendas
correspondientes a la Ley de! Medicamento para reivindicar, entre otros puntos, que la distribu-
ción de los productos zoosanitarios sean controlados por veterinarios, tal y como es norma
en la mayoría de países de la CEE.

"Es decideix el subscriure's solament als diaris El País i a la Vanguardia, en lloc dels que tenim ac-
tualment."
"Contestar a un grup de veterinaris (Joan Pons i Benet, Rafel Arqupé i Gené, Inmaculada Arpa i
Camós, Tirso Gracia Bardají, Xavier Fàbregas Comadrán, José Álvarez Madí, Pere Boix i Pujol,
Alfredo Sáenz Hemáíz, Cristina Torres López i Montserrat Tortades i Baucells), en relació a la
seva pregunta sobre la carta tramesa per aquest Col·legi als Ajuntaments de la provincia sobre
la campanya de vacunació antirràbica.'



Atlas de

OFTALMOLOGIA
CANINA Y FELINA

I. Walde, E. H. Schaffer. R. G. Kosilin

Diseñados como instrumentos
prácticos para el trabajo, los
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"En relació a l'escrit de l'Ajuntament de Terrassa sobre l'obtenció del cens caní d'aquest Ajunta-
ment per part d'un col·legiat, s'acorda la seva resposta."
I sense més assumptes que tractar, s'aixecà la sessió sent les 21,30 hores.

Reunió del dia 4-10-90
La Junta del Col·legi es reuneix per parlar del punt 3) Col·legi; funcionament, junta, reunions

i membres, de l'Ordre del Dia de la sessió del 18-9-90, el qual va ser aplaçat per manca de temps,
acordant l'optimitzar les funcions de cadascun dels membres de la Junta i simplificar la tasca diària.
"Per absència del President del Col·legi, les reunions previstes amb els Comités de Deontologia
i de Clínica de Petits Animals, tindran lloc el proper dia 30 d'octubre a les mateixes hores."

Les novetats d'aquest mes són les següents:

• PLERINEUMONIA CONTAGIOSA CAPRINA
G. E. Jones. París: OIE, 1989.

• MANUAL OF RECOMMENDED DIAGNÒSTIC TECHNIQUES (...) VOL. II
OIE. París: OIE. 1990.

• PREMIERES JOURNÉES VÉTÉRINAIRES AFRICAINES
OIE. Paris: OIE,

• CONTROLES VETERINARIOS Y FITOSANITARIOS
Comisión Comunidades Europeas. Comisión, 1988.

• CÓDIGO ZOOSANITARIO INTERNACIONAL. 5." EDICIÓN.
OIE. París 1986 + Actualitzacions, 1987 i 1988.

• GUIA PARA EL USO DEL CÓDIGO ZOOSANITARIO INTERNACIONAL.
OIE. París: OIE, 1988.

• RECAPITULATIVO DE LAS ENFERMEDADES AVIARES
OIE. París: OIE. 1988.

• BRUCELOSIS BOVINA, OVINA Y CAPRINA.
OIE. París: OIE, 1987.

• ENFERMEDAD VESICULAR DEL CERDO
OIE. 10.- conferencia. París: OIE, 1987.

• LA VETERINARIA EN LA ANTIGÜEDAD: Creación del Protoalbeiterato (...)
Máximo Herrero Rojo. Junta de Castilla y León, 1990 (donatiu)

• MEMERIA D'ACTIVITATS
IRTA. Barcelona: IRTA, 1990



Veterinari especialista en medicina felina (patologia, anàlisi i
cirurgia felina) amb coneixement d'idiomes (anglès i

alemany).
Interessats trucar al telèfon 894 01 08

Necessitem veterinari amb experiència en clínica, cotxe
propi i disposat a llençar clínica nova amb total equipament

modern.
Tel.: 865 15 97

Traspàs de clínica, per canvi d'activitat.
Acreditada i situada a la zona de Gràcia de Barcelona.

Els interessats poden concertar entrevista al telèfon
219 1050

Soci traspassa una part de clínica veterinària amb set anys
de funcionament, nombrós fttxer de clients i situat en zona

amb bones perspectives.
Tel.: 354 45 93

Es necessita veterinari per a clínica de petits animals amb
petitsanimalsamb

Interessats trucar al telèfon 376 23 74 a partir de les 22 h.



LOTERIA
Com cada any el Col·legi juga a la Loteria de Nadal amb ei número 61.593 en participacions

de 500, 1000, 2000, 2500 t 5000 ptes. Us recordem que cada participació té un increment del
10 % amb destinació al Fons Mutual d'Ajuda.

ACADÈMIA DE CIÈNCIES VETERINÀRIES. CONVOCATÒRIA
D'UNA PLAÇA VACANT D'ACADÈMIC NUMERARI

La Real Acadèmia de Ciències Vetinàries anuncia concurs per a la provisió d'una vacant d'Aca-
dèmic de número, adscrit a la Secció 4a. (Veterinària Salut Pública).

Per a optar a la mateixa són necessàries les següents condicions:
- Ser espanyol.
- Estar en possessió del Grau de Doctor en Veterinària,
- Comptar, al menys, amb 10 anys d'antiguitat a l'exercici de la professió.
- Haver-se distingit notablement en l'especialitat esmentada.

Les sol·licituds seran presentades pels interessats, avalades per 4 acadèmics de nombre de la
Real Acadèmia de Ciències Veterinàries i hauran d'estar acompanyades per una relació dels mèrits
del candidat. Es lliuraran al Secretari General de l'Acadèmia, professor Mariano Hiera Martin.
Facultat de Veterinària. Departament de Fisiologia. Ciutat Universitària. 28040 Madrid.

El plac d'admissió de sol·licituds finalitzarà el dia I de febrer de 1991.

FESTA
El passat dia 5 d'octubre vam celebrar la festa de Sant Francesc d'Assís.
A les sis vam celebrar missa a la Parròquia de la Verge de Gràcia i Sant Josep de la Pça.

Lesseps. Després de Tacte religiós vam reunir-nos al Col·legi on es va fer l'entrega de medalles
i diplomes als jubilats d'aquest any, companys: José Áfvarez Moran, Joan Amich Gall, Manuel Aniés
Lascorz, Josep Bachpol Puigdevall, Pere Barri Baya, Albert Canals Gramunt, Armand Cuello Cres-
po, Manuel de Moner Canut, Ramon Juste! Parada, Miguel Kregar Grcar, Roman Luera Carbó,
Manuel Marcello Alonso, Eligió Marcos Martínez, Ambrosio Marcos Marcos, Francisco Martínez
Patino, Josep Mercadé Pons, Manuels Oms Dalmau, Eutiquio Peinador Martín, Antoni Planas
Pujol, Joaquim Rocas Sicars, Àngel Rodríguez Montiel i Benedicto Sanz Sanz. A continuació es
van lliurar els premis d'estímul a l'estudi pels fills i ens vam desplaçar fins el Palau Badal de
l'Avigunda Diagonal on vam fer el sopar de germanor. Una festa força divertida que va comptar
amb una assiténcia important: prop de dos-cents comensals. Cal destacar l'encant d'aquest Palau
que va ser un magnífic escenari per a una bona vetllada que va acabar amb un ball de saló on
vam descubrir les habilitats d'alguns companys.



Equip de companys jubilats d'enguany que van assistir a l'acte col·legial.

2. Festa del nostre Patró al Palau Bada! de Barcelona.


