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U R I A C H

NUEVOS PRODUCTOS PARA VETERINARIA

LÍNEA DE ANTIBIÓTICOS:

• BIOFENICOL TETRA SOL 100 ce: Cloranfenicol 200 mg/ml y
oxttetraciclina 100 mg/ml.

• BIOPENICIL ESTREPTO 20 + 20 SOL: Benzilpenicilina
20.000.000 Ul y Estreptomicina Dh base 20 g en excipiente
acuoso y presentación de 100 ce .

• AMPIFENICOL 100 c e : Cloranfenicol base 40 g en presenta-
ción de 100 ce .

LÍNEA 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 tecnologia 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.

Degà Bahí, 59Correos-67
6Barcelona de Correos: 24.313
08026 Barcelona

Teléfono (93) 347 15 11
Telegramas: URIACH
Télex: 52.963 URIAC E
Fax: (93)256 06 39



Curs sobre la ràbia i altres zoonosis
Dates: del 6 al 17 de maig de 1991.
Duració del curs: 40 hores.
Organitza: Ajuntament de Barcelona, Àrea Salut Pública.
Aula: Centre de Zoonosis i Lluita Antiràbica. Centre de l'arrabasada, km. 4.
Adreçat a: Llicenciats en Veterinària, Medicina i Farmàcia.
N.° Alumnes: 10.

Director del curs: Josep M.* Montañés i Altusa.
Preu d'inscripció: 30.000 ptes.
Programa: I, Etiologia de la ràbia.

2. Obtenció de mostres i tractament de les mateixes.
3. Epizootologia de la ràbia.
4. Diagnòstic de la ràbia.
5. Prevenció de la ràbia en l'home.
6. Vacunació dels animals domèstics,
7. Procediments de diagnòstic de les zoonosis parasitàries, bacterianes i viráis.
8. Leptosptrosi.
9. Leishmaniosi.

10. Toxoplasmosi.
11. Equinococosi.
12. Ascaridiasi i larva migrans,

I Congrés Internacional d'Alimentació, Nutrició
i Dietètica

Dates: Els dies 25, 26 i 27 d'abril a TOLEDO.
Seccions del Congrés:
A. Bromatologia, toxicologia i higiene alimentària: Conferències i comunicacions re-

ferents a bromatologia, toxicologia, indústria alimentaria (nous productes, noves tecnolo-
gies de producció, etc.), estudis analítics d'aigües i aliments, presència de contaminants,
utilització d'aditius, us adecuat d'aliments en restauració colectiva, etc.

B. Nutrició i dietètica: Comunicacions i exposicions científiques sobre nutrició i patolo-
gies, nutrició i colectivitats. nutrició infantil, hospitalària, etc.

C Salut Pública i educació alimentària: Presentació de conferències i comunicacions
sobre evaluació d'actuacions en educació sanitària, programes d'Educació en l'Escola per
Adults, manipuladors d'aliments, educació per el consum.

D. Exposició de material educatiu i tècnic: Exposició als Sres. congressistes de material
produït mitjançant el treball de diferents entitats i grups, referits a qualsevol de les tres
seccions del congrés,

Comunicacions: Es remitirán a la Secretaria del congrés abans del dia I de març de 1991.
El Comitè cientific dispondrà la seva admissió e inclusió en el programa del congrès com comunica-
ció oral o com rètol.



Inscripcions: Abans del 31 de març de 1991, l'inscripció lliure serà de 20.000 ptes. i de
15.000 ptes. pels membres de la Societat espanyola de dietètica.

Per qualsevol tipus d'informació dingir-vos a SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIETÉTICA,
oficinas centrales: Fuencarral, 138, 4 / dcha. 3. 28010 Madrid. Tfno.: (91) 593 23 58.

XVI Congrés Mondial Wsava

Organitzador Associació Austríaca de Veterinaris Especialitzats en Petits Animals (Vòk).
Lloc de Congrés: Centre de Congressos Hofburg Viena.
Dates: Del 2 al 5 d'octubre de 199!.
Programa científic:
2 octubre 1991: Reunions de grups especialistes.
3 al 5 octubre 1991: El programa científic del Congrés estarà format per temes de les següents

especialitats:
Cirugía Dermatología
Endocrinologia Nutricio /Dietética
Inmunología Otorrinolaringología
Gastroenterologia Neurologia
Oftalmologia Ortopedia
Reproducció Radiologia
Ultrasó/sonografia Urologia
Enfermetats d*aves Estomatología
Cardiologia

Per demanar informació sobre el Programa preliminar i formulari d'inscripció, pels formularis
per Comunicacions Lliures i pòsters, així com informació sobre l'Exposició Tècnica, heu de dirigir-
vos a la Secretaria Tècnica del Congrés:

MONDIAL CONGRES Tel. 0222/58 80 40
Faulmanngasse 4 TÈLEX: 111668
A-1041 Viena Fax: 0222/58 71 268
AUSTRIA

Curs General de Homeopatia» Homotoxicologia
i Homeosiniatria

Organitza: Societat Internacional de Homotoxicologia i Terapia Antihomotòxica.
Lloc: Col·legi Oficial de Metges de Madrid.
Estructuració: El curs es desenvoluparà durant l'any 1991. Consta d'un total de 8 seminaris

de cap de setmana. A cada seminari s'exposaran 12 temes. Els seminaris I a V són comuns a
metges, veterinaris i farmacèutics. Els seminaris VI a VIII es realitzaran per separat, es a dir, es
crearan dos grups: un per metges i l'altre per veterinaris.

Horari: Dissabtes de 10 a 14 i de 16 a 20 hores.
Diumenges de 10 a 15 hores.

Inscripci6: Import total: 80.000 ptes. El pagament es podrà fer fraccionat. S'ha de fer abans
del 10 de febrer.



Atlas de

OFTALMOLOGIA
CANINA Y FELINA

I. Watde, E. H. SchaHer. R. G. Kostlm

Diseñados como instrumentos
prácticos para el trabajo, los
Atlas en color de GRASS Edicio-
nes son una fuente permanente
de ilustraciones en apoyo del
diagnóstico y la técnica.

GRASS Ediciones

Si desea más información

llámenos!
• Servicio de presentación de

los libros en su consulta
• Entrega inmediata en la

consulta o domicilio

GRASS Ediciones
Consejo de Ciento 341, 08007 Barcelona

Tclf. 215 77 44

OTROS ATLAS A TODO COLOR PUBLICADOS POR GRASS Ediciones
GIL: Inspección de la carne, 1990. 834 fotos.
PASCOE: Dermatología Equina, 1990. 353 fotos.
HAWKEY: Hematología Vet. comparada, 1989. 600 fotos.
WEST: Diccionario Enciclopédico de Vet.. 1988. 950 págs.
MELHORN: Parasitología Veterinaria, sept. 1990. 800 ilust.

ANATOMIA RADIOGRÁFICA
CANINA Y FELINA

Dermatología
Canina y Felina

GT. WlLKlNSON

ORA1



Programa Docent
I Seminari: 16 i 17 de febrer. HOMEOPATIA I HOMOTOXICOLOGIA.
II Seminan: 23 i 24 de març. HOMEOPATIA CLÁSICA.
III Seminari: 27 i 28 d'abril. HOMOTOXICOLOGIA.
IV Seminari: 18 i 19 de maig. MATÈRIA MÈDICA.
V Seminari: 22 i 23 de juny. TERAPÈUTICA HOMEOPÀTICA CLASICA.
VI Seminari: 19 i 20 d'octubre. EQUIDS: TERAPÈUTICA DE PATOLOGIA DIGESTIVA,

REPRODUCTIVA I OSTEOMUSCULAR.
VII Seminari: 23 i 24 de novembre. ANIMALS DE RENTA (BOVÍ, OVÍ, I PORCÍ): TERA-

PÈUTICA DE PATOLOGIA DIGESTIVA, RESPIRATORIA i REPRODUCTIVA.
VIII Seminari: 14 i 15 de decembre. ANIMALS DE COMPANYIA: TERAPÈUTICA DE

PATOLOGIA DIGESTIVA, OSTEOMUSCULAR I CARDIOCIRCULATÓRIA.

Per més informació dirigir-vos a:
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE HOMOTOXICOLOGÍA Y TERAPIA ANTIHOMOTÓ-
XICA.
C/. Manuel Tovar, 3, 2.° 28034 Madrid.
Telèfon: (91) 358 05 68.

Curs bàsic d'inmunohematologia destinat a
tècnics especialistes de laboratori

Organitza: Creu Roja Espanyola. Banc de Sang de Barcelona.
Dates: Del 11 al 22 de febrer.
Lloc: Banc de Sang de la Creu Roja,
Horari: De 16 a 21 hores de dilluns a divendres.
Programa:

l.lnmumologia Bàsica.
2. Inmonohematologia Bàsica.
3. Sistema ABO.
4. Sistema RH.
5. Altres tècniques,

Direcció del curs: Dra. j . Mas, Dr. LI. Puig.
Preu de l'inscripció: 15.000 ptes. Places limitades a 10 alumnes.
Informació: Srta. Olivencia. Tel. 347 8877 (de 8 a 13 hores).

Curs: Iniciació en clínica d'animals exòtics

Organitza: Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Dates: Del 28 de febrer al 3 de març de 1991.
Preinscripció: Per telèfon (581 11 99 i 581 12 94).
i p c i ó : 20.000 ptestelèfon.

Conferenciants:
Dr. David Taylor, Sr. Francesc Minguell, Sr. Antonio Luis Trabassos.Garcia del Campo, Dr. Conrad

Enseñat, Dr. Miquel Luera, Dra. Liliana Monsalve, Sr. Jaime Trabassos.



Les conferències estaran centrades en temes com: Introducció a la Medicina d'animals exòtics
i salvatges; Normativa vigent i actitut del veterinari davant el tràfic il·legal d'especies protegides,
mètodes d'alimentació forçada, clínica en rèptils, clínica en ocells carnissers, fundaments de nutri-
ció, zoonosis, funció del veterinari de zoo...

Per qualsevol tipus d'informació truqueu al telèfon indicat en l'apartat de preinscripció.

Boletin Oficial del Estado

BOÍnúm. 306, día 22.12.1990
Jefatura de Estado. Medicamento. Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento.

Comunidad Autónoma de Cataluña. Ordenación sanitaria. Corrección de errores de la Ley
15/1990, de 9 de julio, de Ordenación Sanitaria.

BOEnúm. 3 i I, dio 28-12-90
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Segundad social Pensiones. Real Decreto 1.670/
1990, de 28 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones de! sistema de la Seguridad Social
y de otras prestaciones de protección social pública para 1991.

BOE núm. 4, día 4-/-9/
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Pesca Marítima. Real Decreto 1.724/1990,
de 28 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de la pesca marítima con el aparejo de
palangre de fondo en el litoral mediterráneo.

BOÍnúm. ó, día 7-1-91
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Cuerpo Nacional Veterinario. Orden de
20 de diciembre de 1990 por la que se corrige la de 22 de noviembre de 1990, que convoca
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Nacional Veterinario.

ñOínüm. 8, día 9-1 -9\
Comunidad Autónoma de Cataluña. Espacios naturales. Ley 18/1990 de 10 de diciembre,
de Conservación de la flora y la fauna del fondo marítimo de las liles Medes.

BOEnúm. 10, día 11-1-91
Ministerio de Relaciones con las cortes y de la secretaría de Gobierno. Reglamentaciones
técnico-sanitarias. Corrección de errores del Real Decreto 1.477/1990 de 2 de noviembre, por
el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria de los aromas que se utilizan en los produc-
tos alimenticios y de los materiales de base para su producción.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ganado bovino. Orden de 30 de noviem-
bre de 1990, sobre comprobación del rendimiento cárnico oficial del ganado.

bOínúm, 9, día i0-1-91
Administración local. Resolución de 21 de diciembre de 1990, de la Diputación foral de Vizca-
ya referente a la convocatoria para proveer varias plazas de técnicos superiores. (Una plaza vete-
rinario.)



Legislació Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya
DOGCnúm. 1383. dia 21-í2-90
Presidència de la Generalitat Decret 297/1990 de 4 de desembre, pel qual es regula la venda
de llet certificada crua i es prohibeix la venda de llet crua a eranel.

DOGCnúm. 1384, dia 24-Í2-90
Departament d'Agricultura, Ramaderia i pesca. Resolució de 17 de desembre de 1990, per
la qual s'estableix la veda total de la caça menor per a la temporada hàbil 1990/91,

DOGCnúm. 1385, dio 28-i 2-90
Departament de sanitat i seguretat social. Ordre de 17 de decembre de 1990, per la qual
s'estableix el preu màxim dels productes sanguinis per a l'any 1991. Correcció d'errades al Decret
241/1990, de 4 de setembre, pel qual s'estableix el control i la investigació de residus en animals
i carns fresques a Catalunya.

DOGCnúm. 1394, dia ¡6-1-91
Departament d'ensenyament Resolució de 15 de gener de 1991, per la qual s'obre convo-
catòria i es determina el mecanisme per a la cobertura de places de personal investigador í tècnic
altament qualificat als departaments i instituts de les universitats catalanes.

DOGCnúm. 1389, dia 4-i-9\
Departament d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Resolució de 20 de decembre de 1990,
de convocatòria pública per a la provisió, per lliure designació, de diverses places del Departament
d'Agricultura.

1• • • • • i
•

CALIER
ESPECIALITATS VETERINÀRIES
LABORATORIOS CALIER, S. A.
c/ Barcelonés, 26 (Pla de Ramassò)
Apartado de Correos 202 (Granollers)
08520. LES FRANQUESES DEL VALLÈS
Barcelona (ESPAÑA)
Tel. 849 51 33
Fax 840 13 98



Novetats Gener

t Departament de Sanitat i seguretat social, Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya. Barcelona:
Generalitat de Catalunya, 1990. (donatiu)

• Matyas, Z. Pautas para ia vigilancia, prevención y control de las equinococosishidatiosis. Madrid:
Ministerio de Sanidad y Consumo, 1986,

• Rodríguez Ferri, Elias. Estado actual de la rabia animal con especio/ referencia a España. Ma-
drid: Ministerio de Sanidad y Consumo, 1987.

• Real Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife-Cananas. Anuario. S. Cruz de Tenerife,
1990. (donatiu)

• Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, Resúmenes de Proyectos de ñiomedicina
y Ciencias de ¡a Salud. Madrid; Ministerio de Educación y Ciencia, 1988. (donatiu)

• Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, Resúmenes de Proyectos de Investigación.
Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 1988. (donatiu)

• Departament de la presidencia: Paraules del President de la Generalitat, Gener-Desembre i 989.
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1990. (donatiu)

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

Els interessats poden concertar entrevista al telèfon
219 10 50 de dilluns a divendres i de ! I a 13.30 i de

17 a 20 hores.

Es necessita veterinari per incorporar-se en el mes de
febrer al projecte que està realitzant en Guatemala.
Interessats trucar al telèfon 581 19 30, de 9 a 13

hores.

Es lloga Consultori Veterinari.
60 m2 Zona Carmelo-Horta.

Interessats trucar 60mal telèfon 213 37 90, de 14 a 1 5 i
de 20 a 22 hores.



SOCIETAT CATALANA D'HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA
TÉCNICA

Neix la Societat Catalana d'història de la ciència i de la tècnica, filial de l'institut d'estudis cata-
lans.

Objectius de la Societat

1. Impulsar el conreu de la recerca en història de la ciència i de la tècnica en tots els seus aspec-
tes.

2. Difondre el coneixement dels resultats d'aquesta recerca històrica.
3. Fomentar la conservació i l'estudi del patrimoni cultural de la humanitat relacionat amb la

ciència i la tècnica, en particular en l'àmbit dels Països Catalans.
4. Vetllar per la coordinació i l'intercanvi científic de tots els estudiosos catalans de la història

de la ciència i de la tècnica i, en particular, pel ple reconeixement d'aquesta com a discipina
científica diferenciada.

5. Fomentar l'intercanvi i la relació amb altres societats similars d'arreu del món.
Per qualsevol tipus d'informació adreçeu-vos a: Societat Catalana d'Història de la Cièn-

cia i de la Tècnica. Institut d'Estudis Catalans. C/. Carme, 47. 08001 BARCELONA.

O P O S I C I O N S

Us informem que es troba a la vostra disposició, la seu del Col·legi de Veterinaris de Barcelo-
na, el TEMAR! ESPECÍFIC DE VETERINARIS (Temes 31 al 80) necessari per preparar les
oposicions al cos de veterinaris de la Generalitat. Així mateix, us comuniquem que la convocatòria
encara no ha aparegut publicada al DOG.

OFERTA CAIXA DE CATALUNYA

La Caixa de Catalunya ofereix préstecs personals o comptes de crèdit als col·legiats del
Col·legi de Veterinaris de Barcelona, acabats de llicenciar.

Les propostes són les següents:
1. Col • legiats sense ingresos. Fins a 200.000 ptes.
2. Col·legiats amb contractes en pràctiques o temporals a l'empresa privada. Fins a 300.000

ptes.
3. Col·legiats amb contractes en pràctiques o temporals a l'administració Central, Autonòmica

o Local. Fins a 400.000 ptes.
. ColCol··legiats leglatssenseamb contractes ingresos. Fins a I.500.000 ptes.

Aquestes operacionses realitzaran per mitjà de l'Oficina de CA IXA DE CATALUNYA
DE BALLESTER REPÚBLICA ARGENTINA. Els préstecs o operacions de compte de crèdit
indicats en els punts I,°, 2.° i 3.°, es realitzaran amb el aval del Col legi de Veterinaris de Barcelo-
na i un dipòsit mínim del 15 % del nominal.

COMITÉ DE CLÍNIQUES DE PETITS ANIMALS

Us informem, que el Comitè de Clíniques de Petits Animals, es reuneix el tercer dijous de
cada mes a les 21.30 h. a la seu del Col·legi de Veterinaris de Barcelona. A partir de la pròxima
reunió, que serà el 15 de febrer, podreu trobar, a les 21 hores, un membre del Comitè que us
pugueutenir i ajudarà. a solventar les dubtes que sobre Cliniques i instal·lacions de Petits Animals
pugueu tenir.



SITUACIÓ DEL MUNT DE PIETAT DE VETERINARIS
L'Associació Nacional de Veterinaris Jubilats, us informa a través del Sr. D, José Maria Carnó

Llopis, Liquidador Delegado de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras del Ministerio
de Hacienda, Dirección General de Seguros, de la situació del Munt de Pietat de Veterinaris,

D'acord amb la legislació vigent, l'haver líquid resultant d'una entitat, s'ha de distribuir confor-
me a les normes establertes als Estatuts. El Liquidador Delegado, no té facultats per decidir que
el haver líquid del Montepío s'apliqui en la seva totalitat a favor dels pensionistes per invalidesa
reconeguts, en detriment dels socis actius del Munt de Pietat.

En dates pròximes s'abonaran a tots els pensionistes del Munt de Pietat les tretze mensualitats
de l'any 1990, acreditades i pendents de pagament, segons indiquem:

- Als titulars que reben pensió d'invalidesa: 78.000 ptes. a cadascú dels 21 integrants d'aquest
col • lectiu.

- Als familiars de titulars que reben pensió d'invalidesa: 58.000 ptes. a cadascú dels 53 inte-
grants d'aquests col lecitu.

Es possa en el vostre coneixement, que s'ha contractat amb la companyia SEGURCAIXA,
S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, una Pòlissa de Prima Única de Rentas Vitalicias Inmediatas
a favor del col·lectiu de pasius del Montepío Veterinari de Previsió Social. A partir de I' I de gener
de 1991 SEGURCAIXA es compromet al pagament de les rentes vitalícies reconegudes per el
Munt de Pietat, per el mateix import que han vingut gaudint fins el 31 de decembre de 1990, es
a dir:

-Titulars: 6.000 ptes. mensuals, 13 pagaments anuals.
- Familiars de titulars: 4.500 ptes. mensuals. 13 pagaments anuals,

B O R S A D E T R E B A L L

- El proper dia 19 de febrer, dimarts, tindrà lloc al Col • legi Oficial de Veterinaris de Barcelona
una conferència informativa dirigida als col • legiats que preparen oposicions o simplement es volen
informar, sobre l'activitat dels veterinaris als departaments de sanitat o agricultura.

Cal remarcar que no és una taula rodona sobre la problemàtica del sector sino, una conferèn-
cia informativa on els protagonistes seran aquells que encara no estan dins el marc del funcionariat,
i es volen informar sobre ei mecanisme de treball, funcions dels veterinaris als diferents departa-
ments, etc.

Ponents: per determinar.
Hora: 20 h.
Lloc: Sala d'actes,
AVIS IMPORTANT: Per a accedir a la conferència s'haurà de presentar el carnet de col·legiat

o el resguard de col·legiació.

CONFERÈNCIES SOBRE LA TEMÀTICA DE P.A.C I O.C.M. DEL
SECTOR AGROALIMENTARI

Durant els dies 12 i 14 de febrer d'enguany, tindrà lloc en aquest Col·legi, de 6 a 8 de la
tarde, un Curs sobre la temàtica de P.A.C. (Política Agrària Comunitària) i O.CM, (Organització
Comú Mercats) del sector agroalimentari.

El preu del mateix delsectordependràagroalimentari. dels assistents al mateix, per lo qual preguem la teva inscripCIÓ
lo mès aviat pOSSIble.



CAMPANYA ANTIRÀBICA 1991

Posem en el vostre coneixement que, fins el proper 28 de febrer, podreu procedir al canvi
dels segells sobrants de la Campanya 1990 per els de la Campanya 1991.

"ELS PASTORETS"

El propassat 27 de decembre, organitzat per A.V.E.P A i l'Acadèmia de Ciències Veterinàries,
es va representar al saló d'actes del Col·legi, la versió lliure adaptada de Josep M.a Folch i Torres,
en dos actes, dels Pastorets. El quadre escènic va estar format per;

- Rovelló Antoni Prats,
- Uuquet Aleix Guillo.
- Satanàs Alexandre Tarragó.
- Llucifer Pilar Gurria.
- PECATS CAPITALS:

- Luxúria Miquel Luera,
- Supèrbia Eduard Saló.
- Enveja Francesc Florit,
- GuI • la Jaume Martinez.
- Avaricia Mercè Calvo.
- Peresa Jaume Rodón.
- Pajorero Jordi Gibert.
- Inspector d'hisenda Consuelo Iglesias.

- PRESENTACIÓ: Tina Royo.
La representació va ser un èxit. Cal destacar la notable assistència d'un públic que va gaudir

d'una bona estona veient en acció a tan consumats actors del teatre català. Després de Tacte es
van repartir caramels als nens i es va obsequiar amb cava i una bona xocolatada a tots els assis-
tents.


