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U R I A C H

NUEVOS PRODUCTOS PARA VETERINARIA

LÍNEA DE ANTIBIÓTICOS:

BIOFENICOL TETRA SOL 100 c e : Cloranfenicol 200 mg/ml y
oxitetracíclina 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.
AMPIFENlCOL 100 c e : Cloranfenicol base 40 g en presenta-
ción de 100 c e

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 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 (echones.

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

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



Diploma en Salut Comunitària en països en vies
de desenvolupament

El Departament de Genètica i Microbiologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, ofereix
uns cursos de formació de postgrau en Medicina Tropial dirigits a Metges, ATS, Diplomats en
Infermeria, Biòlegs, Veterinaris i professionals de la Salut, interesats en els problemes sanitaris
que afecten a comunitats en vies de desenvolupament, i que desitgin exercir la seva professió en
els denominats Països Tropicals.

Els cursos més propers són:
- Enfermetats importades, del 22/3/91 al 24/5/91.
- Cirurgia al Tròpic, del 8/4/91 al 26/4/91.
Informació i Inscripció: Avda. Drassanes, 17-21, 08001 Barcelona. Tel. 241 29 97 /

441 29 97 de dilluns a divendres de 15 h a 19 h.

Congrés de la S.E.E.A.

Organitza: Sociedad Española de Experimentación Animal.

Dates: 24 al 26 de setembre

Lloc: Facultat de Veterinaria de Murcia.

Programa orientatiu: Els principals temes que es tractaran són:
Cirurgia alTròpic,delB/4/91al2
Producció d'animals de laboratori.
Oncologia i trasplantaments.
Toxicologia experimental.
Biomodels i Patologia.
Animals de Laboratori en estudis bacterio-'Tinunològics.

Per a més informació, podeu dingir-vos a:
Dr. Cándido Gutiérrez Panizo. Secretari del Comité Organitzador del III Congrés de la

S.E.E.A.. Càtedra de Patologia General. Facultat de Veterinaria. 30100 Espinardo. (Murcia).

Investigació farmacològica de les enfermetats
respiratòries: citoquines i interleuquina

Dia: 9 d'abnl a les 20 hores.

Lloc: Saló d'Actes del Col·legi de Veterinaris de Barcelona.

Organitzat per: Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya. Conferència a càrrec del
Dr. Josep Llupià i Mas.

ACTIVITATS D'AVEPA:
Dia: DIJOUS 21 de març a les 21 hores.
Conferència: a càrrec del Dr. Joan Mascort de la Clínica ARS Veterinària sobre "Atacs".

Dia: DIJOUS 11 d'abril a les 20.30 hores.
DIJOUSIIad' abnl càrrec del Dr. Jordi Cairó de la Clínica Canís de Girona, sobre 'la Cirurgia

he rnies discals, cervicals I toracolumbars'.



Curs de cria de reines
Organitza: Escola de Capacitació Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners.

Dates: Tots els caps de setmana del mes de maig.
El curs tractarà la cria de remes en una nova edició de caire eminentment pràctic, i adreçat

a apicultors semiprofessionals.

Matrícula: La matricula al curs és gratuïta, però per a reservar plaça, cal efectuar-la trucant
a ['Escola, com a més tardar, una setmana abans de l'inici del curs. S'ofereix servei de menjador
i residència pels assistents durant els dies que duri el curs. Es poden sol·licitar també, uns ajuts
per a les despeses ocasionades per l'assistència a aquests cursos, complimentant la documentació
corresponent també a l'Escola.

Per a més informació i inscripcions; dingiu-vos a:
Escola de CAPACITACIÓ AGRÀRIA I FORESTAL

"CASA XIFRA"
Telèfon: (972) 84 17 65
17430 SANTA COLOMA DE FARNERS.

I Symposium Internacional de producció animal

Organitza: Consejo General de Colegios Veterinarios de España.

Lloc: Saló d'Actes del Ministeri de Sanitat i Consum. Madrid.

Dates: 4 i 5 d'abril de 1991,

Inscripció: Serà gratuïta i es realitzarà a l'entrada de la sala de sessions.

Objectius: L'objectiu del Symposium serà el d'analitzar i establir el paper de la Zootecnia
en l'Europa dels noranta, Es pretén, aixi mateix, potenciar el pes de la producció animal en els
plans d'estudi de veterinària.

El Symposium es desenvoluparà sobre l'esquema de dos dies de treball continuats, articulats
entorn a cinc sessions generals dedicades a: Genètica, Economia i Distribució, Fisiologia i Repro-
ducció, Nutrició i Alimentació, i Maneig i Comportament,

Cada sessió estarà organitzada per una Ponència, posteriorment s'organitzarà una Taula Ro-
dona per discutir sobre els temes exposats.

Organització científica: Javier Cañón Ferreras. Fac, Veterinaria de Madrid.

Per a més informació podeu dingir-vos al Conse)o General de Colegios Veterinarios de Espa-
ña:
C/. Villanueva, 11 • 5/ planta,
28001 MADRID Te!. (91) 57673 30

Es necessita vetennan per portar clínica vetennana (a les tardes)
al Vallés Oriental.

Interessats trucar al tel.: 871 64 06 (nits)



Atlas de

OFTALMOLOGIA
CANINA Y FELINA

I. Wnlric, E. H. Schafter, R. G. Kbstlin

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

F ••

GflASS Ediciones

Si desea más información

llámenos!
• Servicio de presentación de

los libros en su consulta
• Entrega inmediata en la

consulta o domicilio

GRASS Ediciones

( niiscjo de Ciento 341, 08007 Barcelona

Telf. 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 Vct. comparada, 1989. 600 fotos.
WEST: Diccionario Enciclopédico de Vct., 1988. 950 págs.
MELHORN: Parasitología Veterinaria, sept. 1990. 800 ilust.

Atlas de

ANATOMIA RADIOGRÁFICA
CANINA Y FELINA

Atlas de

Dermatología
Canina y Felina

G.T. WlLKlNSON

GKAKK



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 10 50 de dilluns
a divendres i de I I a 13.30 i de 17 a 20 hores.

Important empresa, fabricant de pinsos, de la comarca d'Osona,
precisa: VETERINARI.

S'ofereix: Lloc de treball estable i possibilitat de promoció.
Tasques a realitzar: Seguiment de les granjes integrades en l'empresa.
Control alimentari, reproducció, diagnòstic i tractament.

Interessats trucar al telèfon; 885 14 90

Clínica veterinària situada a Bilbao ofereix:
Lloc de treball a una de les clíniques més prestigioses de Bilbao per a un
VETERINARI, per a realitzar urgències en Petits Animals. Es requereix,
ser llicenciat, edat inferior a 30 anys, amb esperit de treball, disposat a

integrar-se en un grup de quatre veterinaris en un clima de treball
agradable.

Interessats trucar al telèfon: (94) 444 54 44

Important empresa productora de pinsos compostos, demana:
Llicenciat o llicenciada en Veterinària, amb clara vocació empresarial,

coneixements d'idiomes i d'informàtica a nivell usuari, amb carnet de conduir
i disposat a viatjar per Espanya i resident a Barcelona.

S'ofereix: Lloc de treball estable amb possibilitats de promoció, vehicle de
l'empresa. Remuneració a convenir segons aptituts.
Interessats enviar currículum detallat amb fotografia tamany carnet al Col·legi

de Veterinaris a l'atenció de la Borsa de Treball.
(Preguem s'abstmgutn d'escriure aquelles persones que no estiguin realment

interessades en un tipus de feina comercial)

Clínica veterinària de Barcelona ciutat, necessita veterinari, interessat
també en rèptils. S'ofereix contracte laboral en fase de pràctiques.

Interessats trucar al telèfon: 219 10 50



Boletin Oficial del Estado

B O E n ú m . 16, día 18.01.1991
Ministerio de Asuntos Exteriores. Convenio sobre el comercio internacional de especies
amenazadas de fauna y flora silvestres, hecho en Washington el 3 de marzo de 1973,

B O E n ú m . ¡9, dia 22.0I.I991
M.A.P.A. Ayudas, Corrección de errores de la Orden de 21 de diciembre de 1990 por la que
se regula la concesión de ayudas a ganaderos que mantengan vacas nodrizas durante la campaña
1990 y 1991.

Corrección de Errores de la Orden de 21 de diciembre de 1990 por la que se instrumenta la
solicitud y concesión de prima en beneficio de los productores de ovino y caprino para la campaña
de comercialización 1991,

BOEnúm. 29, dio 02.02. ¡991
Universidades. Resolución de 10 de enero de 1991 de la Universidad de León, por la que se
convoca a concurso plazas de cuerpos docentes universitarios. (Una plaza catedrático Universidad
Anatomia Patológica. Dos plazas profesores titulares Fisiología Animal).

BOEnúm 19. dia 22.011991
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Animales. Ley 10/90 de 27 de agosto, de
protección y defensa de los animales de compañía.

Ò0Í núm. 31 dio 12.02.1991
M.A.P.A.: Denominaciones de Origen. Orden de 29 de enero por la que se ratifica el regla-
mento de la denominación de origen "Binissalem" y de su Consejo regulador

Productos fitosanitarios: Orden de I de febrero por la que se modifica el anexo de la de 7
de septiembre del 89, sobre prohibición de la comercialización y utilización de ciertos productos
fitosanitarios en aplicación de las directivas 90/335/CEE y 90/533/CEE,

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Tasas. Ley 6/1990, de 26 de diciembre, de
tasas de los servicios sanitarios veterinarios.

BOÍnúm. 40, día ¡5 02.1991
M.A.P.A.: Denominaciones Especificas. Orden de 2 de febrero de 1991, por la que se ratifica
el reglamento de la denominación específica "pollo y capón de la R¿a Prat" y su consejo regulador,

Ministerio de Relaciones con las Cortes. Reglamentaciones técnico-sanitarias. R.D.
162/1991, de 8 de febrero, por el que se modifica la R.T.S. para la fabricación, comercialización
y utilización de los plaguicidas.



Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya
DOGCnum 1398, dia 25,01.1991
Càrrecs i personal. Departament de governació. Resolució de 15/01/91, per la qual es dóna
publicitat a l'actualització del catàleg de llocs de treball del Departament d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca.

DOGCnum. 1399, dia 28.0i.i99l
D.A.R.P.: Decret 4/1991, de 22 de gener, de cessament del senyor Jordi Peix i Massip com a
Director General de Producció i Industries Agroalimentànes

Decret 5/1991, de 22 de gener, de nomenament del senyor Josep Tous i Arnavat com a Director
General de Producció i Industries Agroalimentànes.

D.A.R.P.: Ordre de 14 de gen^r de 1991, per la qual s'estableix un programa de lluita i control
de la malaltia d'au|eszky.

DOGCnum. 1402, dia 04,02. i 99 i
Tribunal Constitucional. Conflicte positiu de competència num. 710/1985, promogut pel go-
vern de la nació, en relació amb l'ordre de 30 d'abril de 1985, del DARP per la qual s'aproba el
pla de prevenció contra la varroasi de les abelles.

DOGCnum. i 404, dia 08.02.199 i
D.A.R.P.: Ordre de 18 de gener de 1991, per la qual s'estableixen mesures de control i prevenció
de la febre aftosa.
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CALIER
LABORATORIOS CALIER, S. A.
c/ Barcelonés, 26 (Pla de Ramassà)
Apar tado de Correos 2 0 2 (Granollers)
0 8 5 2 0 . LES FRANQUESES DEL VALLÈS
Barcelona (ESPAÑQUESESA)
Tel. 849 51 33
Fax 840 1 3 98
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PRIMER CONCURS FOTOGRÀFIC FUNDACIÓ PURINA

La Fundació Purina organitza el I Concurs Fotogràfic en col·laboració amb l'empresa FUJI

Film, En aquest concurs, dirigit tant a professionals com a amateurs, el valor sentimental estará
especialment considerat, inclús per sobre de l'artístic. Les bases són les següents;

I . - TEMA: Els gossos i/o els gats com animals de companyia.
2.- INSCRIPCIONS: Totalment gratuïtes, Es pot concursar amb el número de fotos que

es desitgi, sempre que siguin inèdites, no publicades ni presentades a altre concurs. S'hau-
ran d'enviar en un sobre tancat a FUNDACIÓ PURINA. P.° San Juan, 189, 08037
BARCELONA.

3.- ENTREGA: Fins les 12.00 h. del dia 31 de març de 1991.
4 . - FORMATS: Transparències/diapositives o copies en color o blanc i negre, dintre dels

límits: mínim 9 x 12 i màxim 30 x 40.
i

5.- PRESENTACIÓ: Muntades sobre cartolina blanca i diapositives en marquitos. Al sobre
tancat s'ha d'indicar el titol o tema. Al dors figuraran les dades de l'autor.

6 - PREMIS:
PRIMER: Safari fotogràfic a Kema (15 dies/2 persones).
SEGON' (3): Cámara fotogràfica FUJI FZ-2000.

Per més informació dirigiu vos a: FUNDACIÓ PURINA. P.° San Juan 189,08037 BAR-
CELONA.

OFERTA A U T O M Ò B I L S

Us informem que A U T O FÀCIL, aplica un nou porcentatge de descompte a tots els Srs.
Col • legiats en la Compra d'Automòbils, vehicles tot terreny, furgonetes i motocicletes A ESTRE-
NAR de totes les marques i models. Aquesta serà, segons marca i model fins a un 7 %. A més
a més, obtindran d'entrega en efectiu o descompte en factura d'un import igual al 9 % de la
pnma del seguro que s'els contracti. La financiado és del 9 % anual deducible.

Per més informació truqueu al 213 88 66 AUTO FÀCIL,

CURSOS D'ANGLÈS

Us informem que LANGAGE, centre d'ensenyança d'idiomes, organitza un nou tipus de
curs: CURS INTENSIU D'INMERSIÓ TOTAL

Els cursos es realitzen a l'Hotel Bernat II de Calella. Els grups de treball són reduïts i es pot
triar entre dues modalitats: Curs de cap de setmana i curs de dilluns a divendres. Per més informa-
ció dingiu-vos a LANGAGE, C/ Enrique Granados 149, pral. Tel. 200 87 41. 08008 BARCELO-
NA.

PREMI FUNDACIÓ PURINA
"MILLORS EXPEDIENTS ACADÈMICS 1990"

Per primera vegada a Espanya i com incentiu innovador a nivell mondial, la Fundació Purina
ha premiat als tres millors expedients acadèmics en veterinària de 1990 amb un viatge de set dies
a EE.UU., per visitar les Instal·laclons més sofisticades i punteres de la profesló vetennàna. Els
tres finalistes van ser: M.1 Montserrat Pietro, de la Facultat MurClade Lugo, Francisco Rodríguez, de la
Facultat de Córdoba, i José Cerón, de la Facultat de Murcia.



CONVOCATÒRIA DE PREMIS PER ORFRES DE VETERINARIS.
CURS ACADÈMIC 89-90

D'acord amb l'Art. 34 del vigent Reglament de! Fons de Previsió Veterinària, es convoca
concurs de mèrits per ad|udicar premis als orfres que demostrin un aprofitament relevant, segons
les bases següents:

I - PREMIS:
- UN de 75.000 ptes., pel millor expedient acadèmic al finalitzar els estudis d'EGB, Graduat

Escolar o Formació Professional de Primer Grau.
- UN de 100.000 ptes. pel millor expedient acadèmic al finalitzar els estudis de BUP, COU

o Formació Professional de Segon Grau,
- UN de 120.000 ptes. pel millor expedient acadèmic de Titol Universitari de Grau Mitjà.
- UN de 150.000 ptes. pel millor expedient acadèmic de Títol Universitari Superior.
- UN de 175,000 ptes. pel millor expedient acadèmic de Llicenciatura en Veterinària.
2. - CONCURSANTS: Els pensionistes que hagin finalitzat els estudis corresponents a

cada premi durant el Curs í 989-1990 t tinguin com a mínim una catificació de NOTABLE,
d'acord amb el següent baremo: Matrícula d'honor, 5 punts; Excel·lent, 4 punts; Notable, 3 punts;
Aprovat, 2 punts; Suficient, I punt,

3 - PRESENTACIÓ DE SOLLICITUTS: A la SECCIÓN DE PREVISIÓN del Conse
¡o General de Colegios Veterinarios de España, carrer Villanueva, 11,5,1 planta, 28001 MADRID,
abans del 15 d'abril de 1991. Les sol·licituts han d'anar acompanyades de les corresponents
Certificacions Acadèmiques que acreditin les calificacions de cada curs corresponent dl grau aca*
dèmic per el que es sol·licita el premi.

Per ais orfres que optin al premi de COU, hauran de presentar també les calificactons deis
tres cursos de BUP. No podran optar al premi els orfres que l'any anterior l'haguessin obtingut
en la categoría de BUP.

AUGMENT QUOTES COL LEGIALS

Us comuniquem que l'Assemblea General Ordinària de Col·legiats, celebrada el propassat
mes de desembre, va prendre l'acord, entre d'altres, d'acceptar un augment de 500,- ptes.
trimestrals de la quota del Col·legi, la qual passa, a partir del primer trimestre d'enguany, d'estar
fixada al 1988 en 2.500 ptes. a 3.000 ptes.

Al mateix temps, i davant la proposta presentada pel Consejo General de Colegios Veterina-
rios de España, es va acceptar l'augment de 300.- ptes. trimestrals de la quota del mateix, la
qual passa de les 1.500 ptes. fixades en 1988, a 1.800 ptes.

SEGUR D'ACCIDENTS INDIVIDUAL

El proper día I d'abnl s'ha de renovar la pòlissa de l'esmentat segur, contractada pel Consejo
General amb la companyia Aegon, S A , cobrint indemnitzacions en cas de mort o invalidesa total
absoluta permanent, i es poden subscriure els següents capitals: 500,000, 1,000.000, 2.000.000,
3.000.000, 5.000.000,7.500.000 i 10.000.000- de ptes. t, amb tots els casos, 200.000.- ptes.
per assistència mèdica, tenint d'abonar unes primes de 655, 1.025, 1.775, 2.465, 3.855, 5.510
i 7.425.- ptes. respectivament.



BORSA DE TREBALL

Tal i com es va informar en l'anterior butlletí, el propassat dia 19 de febrer es va celebrar, a
la sala d'actes del Col • legi, la primera conferencia informativa dirigida ais col • legiats que preparen
opossicions o que simplement es volen informar, sobre l'activitat dels veterinaris als departaments
de sanitat o agricultura,

La presentació va córrer a càrrec de la Sra. Pilar Gurria, responsable de la Borsa de Treball.
La seva introducció donà pas als ponents que en aquesta ocasió van ser:

- Miquel Molist. Membre de la junta del Col·legi i membre del departament de sanitat. Es
va centrar en la història del cos dels veterinaris titulars. AIXÍ mateix, va parlar dels aspectes laborals
del veterinari i dels funcionaris. Temes com retribucions, condicions laborals etc.. foren tractats
i abordats a fons, donat l'interès que desperten entre les noves generacions de veterinaris.

- Inmaculada Arpa. Veterinària Titular del Departament de Sanitat, va parlar de l'activitat
laboral de! veterinari dintre del Departament de Santtat. Va possar una sèrie d'exemples pràctics
com la manipulació, les inspeccions, etc..

- Antoni Garcia. Membre del Departament d'Agricultura va centrar-se en l'activitat laboral
del veterinari dins del Departament d'Agricultura. Especialment va tractar les funcions i la proble-
màtica dels veterinaris a l'administració.

La conferència va tindré una bona assistència i se'n pot extreure un balanç positiu, ja que va
informar a aquelles persones que encara no estan dins el marc del funcionariat, de les funcions
d'un veterinari dintre de l'administració.

Des de la Borsa de Treball us volem informar que la pròxima conferència tindrà lloc el dia
26 de març a les 20 hores. També, us informem que s'han iniciat gestions amb l'INEM per que
el Col·legi Oficial de Veterinaris sigui homologat com a Centre Col·laborador, situació que es
farà efectiva en un plac mínim de sis mesos, donat els tràmits burocràtics que s'han de superar.

SECRETARIA: Us recordem que tots els dimarts i dijous de 17.30 a 21 hores, la Secretaria
del Col·legi atén totes les consultes dels Srs. Col·legiats.

COMITÈ DE CLÍNIQUES DE PETITS ANIMALS:
Us demanem disculpes, ja que en el butlletí anterior va aparèixer el dimarts IS de febrer com

a dia de la reunió mensual. Naturalment, el dia 15 era divendres i no dimarts, per tant no va
haver-hi reunió. Aprofitem per recordar-vos que cada tercer dijous de mes, podeu trobar, a les
21 hores, un membre del Comitè us atendrà i ajudarà a solventar les dubtes que sobre Clíniques
i instal·lacions de Petits Animals pugueu tenir.

Us comuniquem que el Comitè Assesor del Reglament per a l'exercici de la Clínica de Petits
Animals de la provincia de Barcelona, precisa cubrir tres vacants que s'han produït últimament.

Els companys interessats en ocupar aquestes vacants han de saber que la tasca a desenvolupar
consisteix en assistir a una reunió mensual, en la que es discuteixen els assumptes pendents i es
programen futures actuacions.

El President, en Joaquim Mas (telf. 319 54 65 de 17 a 20 h), us pot atendre i ampliar informa-
ció, aixi com qualsevol altre membre del comitè, com Ramón Colomer, Jaume Martínez, Maite
Terrón, Ignasi Farràs o Jordi Llobera.

MILLORES DEL LOCAL DEL COL·LEGI

Us informem de les millores del local del Col • legi, i aprofitem l'ocasió per demanar-vos discul-
pes davant de les molèsties que us hagin pogut ocasionar les obres. En primer lloc, com molts de
vosaltres Ja haureu pogut comprobar s'ha reformat I millorat el vestíbul. Dintre d'aquest espai



podeu trobar a partir d'ara un Plànol que mostra l'ubicació de totes les Clíniques i Consultoris
a Barcelona ciutat, i que estan registrades en el Reglament de Clíniques de Petits Animals.

També s'ha situat en el vestíbul, un nou Tauló d'Anuncis on podreu trobar exposades ofertes
de treball, demandes, traspassos de clíniques, resolucions d'interès aparegudes al DOGC o BOE
i d'altres temes que, a ben segur, trobareu interessants, Per últim, i no menys important, s'ha
procedit a l'instal·lació d'aire condicionat segons va ser aprobat en l'Assamblea Ordinaria del dia
18 de desembre de 1990. Moltes eren les ofertes que se'ns havien presentat, donat l'extens camp
existent en aparells climàtics. La Junta va sometre tots els possibles projectes a estudi. Es va
demanar opm;ó i posterior estudi al Col·legi d'Enginyers de Barcelona, ja que en un tipus d'obra
com aquesta s'ha d'evitar fer malbé l'estructura de l'edifici. Una vegada estudiat preu ; qualitat,
i desprès de parlar amb la junta de veïns de l'escala del Col·legi, s'ha instal·lat un dels sistemes
d'aire condicionat més moderns que hi han i que a la vegada es caracteritza per què és molt
silenciós, aspecte que a ben segur serà molt valorat tant per la Comunitat de veïns com per els
Col • legiats que visitin el Col - legi. «

TATUATGE: AVEPA ha realitzat una pel·lícula (vídeo) per difondre al públic el sistema
d'identificació pels animals domèstics. Aquests vídeos han estat ja enviats als principals mitjans de
comunicació, tant televisions com ràdios i premsa escrita, per poguer donar així, a tota Espanya,
un coneixement més gran sobre el tema.

CERTIFICAT VETERINARI OFICIAL
Us recoraem, davant les diferents formes de fer-ho aparegudes, la redacció de l'apartat CER-

TIFICO en el Certificat Veterinari Oficial:

CERTIFICO: Que el perro (nombre), (sexo), (edad), (raza), (color), (tamaño) propiedad de
con domicilio ha sido examinado en el dia de la fecha y no se evidencian

sintomas de padecer enfermedad mfectocontagiosa y parasitaria alguna, incluida ¡a rabia.
Este perro es poseedor de la Targeta Sanitaria n.°.... y está vacunado contra y procede

de una zona donde la rabia está erradicada
Y para que así conste....

MITJANS DE COMUNICACIÓ: Us informem que el secretan de! Col • legi, en Joaquim Saba-
ter, va comparèixer el dia 22 de gener i el día 5 de febrer, en els programes "Roda el món" de
Ràdio Nova i "Las Chicas de Oro" de Radio Miramar, respectivament, per mostrar l'opintó del
Col·legi davant els temes de Deontologia i Llei del Medicament.

CURSET: Tal i com us vam informar a l'anterior butílet es va celebrar, ets dies 12 i 14 de
febrer, a la seu de Col·legi i amb resultats satisfactoris, un curset sobre el P.A.C. (Política Agrària
Comunitaria) i O.C.M. (Organització Comú de Mercats), com a preparació de les properes
opos.cions al Cos Superior Veterinari de la Generalitat de Catalunya.


