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Acta Junta de Govern del dia 22-I-9I
Sent les 18.23 h. del día 22 de gener de 1991, es reuneix la Junta de Govern del Col·legi

Oficial de Veterinaris de (a provincia de Barcelona amb la presència de la totalitat dels seus
membres, previa citació i Ordre del Dia.

Seguint l'Ordre del dia, són tractats els següents punts:
1) Es procedeix a la lectura de l'acta de la sessió anterior, celebrada el passat 4-12-90, la

qual es aprovada per unanimitat,
2) Properes eleccions col·legio/s. Punt de vista de cadascun dels membres de Junto; Es parla

de les properes eleccions col·legials i cadascun dels membres de la Junta fa avinent el seu punt
de vtsta sobre la mateixa i la possibilitat de tornar-se o no a presentar.

El resultat i resolucions de cadascun, així com de la Junta en general, seran exposades pel
President el proper dia 12-2-91 a un grup de col·legiats interessats en conèixer el tarannà de
l'actual Junta, ja que aquesta es va comprometre en informar-los abans de fer pública la decisió fi-
nal.

3) Situació actual de ia Borso de Treball: Es va posar en marxa el dia 15-1 -91 , es a dir, en
aquesta data d'avui ja funciona. Per general coneixement es va publicar el Butlletí Informatiu
Col·legial n.° 8 d'aquest mes de gener, pàgina 10.

4) Campanya Antiràbia i Tatuatge. Estat actual: Es parla de l'estat actual de la Campanya
Antiràbica 1991: posta a punt, seguiment, segells, cartilles, plaques, etc, així com del Tatuatge
d'animals de companyia: estat del tema. vídeo sobre el mateix, tant en català com en castellà, etc.

5) Transferències de quotes col·legials entre Col·legi, Consell de Catalunya i Consejo de Mo-
dnd: El tema ja funciona. El Col·legi transfereix al Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya
les quotes del Consejo General de Colegios Veterinarios de España. La Junta decideix respondre
negativament a la proposta d'augment de les quotes del Fondo de Previsión Veterinaria del Conse-
jo, ja que aquest augment no es compensa amb les noves prestacions propostes.

6) Accions preses amb el col·legiats morossos. Resu/tats i accions portades a termini i futures
per solíuaonar el tema: ja s'ha procedit a enviar una carta a cadascun dels morossos, d'acord
amb la proposta presentada en la darrera Junta del 4-12-90. Malgrat la data límit per a pagar era
el 15-1-91, s'ha decidit retardar el tema fins a finals de mes, donat al possible retard de rebre
les cartes per les festes nadalenques. Als col·legiats que no regularitzin la seva situació es procedi-
rà a donar-los de baixa i el dubte els hi serà reclamat per via judicial,

7) Nous col·legiats. Entrega de carnets i veterinaris estrongers: Es parla del modus i manera
de realitzar l'entrega de carnets als nous col·legiats. També es parla de la col·legiació de veterina-
ris estrangers i requisits per admetrel's, així com els problemes sorgits d'acord amb la legislació
espanyola i de la CEE; homologació de títols segons plans d'estudi de cada pais de provinença.

8) Estat del tema sobre reedició i posta ai dia del Llibre blanc i Tarifes d'Honoraris Professio-
nals: S'està procedint a possar al dia la nova edició del Llibre Blanc del Col·legi (Estatuts varis,
gràfiques, llistat col·legial...), així com les noves Tarifes d'Honoraris Professionals.

9 ) Precs i preguntes: No hi han.
10) Assumptes secretorio: Per aquesta secretaria s'han dut a terme les següentes accions:

• Amb el Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya sobre el pagament d'Honoraris
Professionals per l'actuació com a Perits Veterinaris en els diferents Jutjats, així com escriure
carta demanant provisió de fons abans de qualsevol intervenció.
•Entre els Serveis de Programes Escola-Treball de l'àrea d'Ensenyament i aquest Col·legi.
•Sol·lucionar temes pendents sobre la col·legiació d'alguns veterinaris estrangers, amb exposició
de discrepàncies amb el ConseJo de Madrid.
•Estudi amb la Junta dels crèdits de la Caixa de Catalunya. Aprovació dels mateixos.



•Han sigut ateses 35 consultes de col·legiats, i 22 consultes de públic no veterinari sense cap
lligam amb Deontologia i Comité de Clíniques de Petits Animals.
Altes ¡ baixes col·legiats: Es procedeix a donar d'atta a 15 nous col·legiats (del n.° 1.482 al 1.486)
i 7 baixes per motius diferents (I per defunció del company Joan Llenas Esquius, i per trasllat a
una altre provincia, i 5 a petició pròpia).
Fons Mutuoí d'Ajuda: Amb càrrec al mateix, i per diferents motius, son concedits ajuts per un
total de 55.000 Ptes,

I sense més assumptes de que tractar, s'aixeca la sessió a les 21,15 hores.

I Congrés Internacional de les Associacions
Sudoccidental Europees de Parasitología

Organitza: Secció de Parasitología de la Universitat de Valencia.

Dates: Del dilluns i fins el divendres 5 de juliol.

Lloc: Palau de la Música i Congressos de Valencia.

Per a més informació dirigiu-vos a la Secció de Parasitología de la Facultat de Farmacia de
l'Universitat de Valencia. Av. Blasco Ibañez, 13
46010 Valencia.

Curs: Malalties i brots epidèmics d'origen
alimentari

Data: 13 al 15 de maig de 1991

Lloc: Col • legi Oficial de Metges de Barcelona.

Duració i horari: 30 hores lectives. Matins de 9.00 a 13.00 hores. Tardes de 16 a 18.30 ho-
res.

Metodologia: El curs es desenvoluparà en sessions teòriques de 30 minuts de duració. Cada
bloc temàtic anirà seguit de discussió dels aspectes més importants i amb lliure participació dels
assistentes. Es desenvoluparan classes pràctiques sobre investigació de brots epidèmics de toxi-
infeccions alimentàries.

Objectius: En finalitzar el curs, els seus assistents hauran adquirit coneixements suficients per:
1. Conèixer l'epidemiologia de les toxi-mfeccions alimentàries i malalties transmeses a través

dels aliments.
2. Conèixer les síndromes clíniques, e! diagnòstic i el tractament de les principals malalties

transmeses per aliments.
3. Descriure els mecanismes de contaminació abiòtica i biòtica dels aliments.
4. Conèixer la metodologia d'investigació de malalties i brots epidèmics d'origen alimen-

tari.
5. Conèixer les bases modernes per a la prevenció i control de les malalties transmeses a

transmeses per aliments.
6. Conèixer la legislació vigent i els procediments legals que són necessaris davant aquestes

malalties.
7. Dissenyar actuacions per a l'educació sanitària i el control dels manipuladors d'aliments.

Matrícula: 30.000 ptes.

Informació i inscripcions: Institut Català de Nutrició
Edifici Heron. Diagonal 605, 5.° 5 . a - 08028 Barcelona.
Tel. 41077 60



Relació dels propers actes de l'Academia de
Ciències Veterinàries

Dia: 9 d'abril a les vuit del vespre
Programa Orientatiu:
Investigació farmacològica en citoquines
Interíeuquines en el camp de la inmunofarmacologia
Conferència: a càrrec del Dr. Josep Llupià i Mas.
CURS AO D'OSTEOSINTESI EN CIRURGIA VETERINÀRIA

Dies: 24, 25, 26 i 27 d'abril, curs bàsic i dies 25, 26 i 27, curs avançat.
Lloc: Palau del Cinquentenan, Recmt Ferial de Montjuic. Av. Reina M.a Cristina.
Organització: Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, amb el patrocini de

SYNTHES HISPÀNIA, i SIZOO-EXPOAVIGA-9I
Quotes: 150.000 ptes. + IVA Curs Bàsic

125.000 ptes +IVA Curs Avançat
IV JORNADES DE COMPORTAMENT ANIMAL I RELACIÓ ANIMALS DE COM-
PANYIA I SOCIETAT

Organitza: l'Academia Secció d'Etologia. Patrocinat per Effem España i Waltham Centre for
Pet Nutntion.

Quotes: 8.000 ptes. per veterinaris i 5.000 per estudiants (induïda al preu un dinar de treball
al col·legi). Plac límit d'mscnpció: 3 de maig.

JORNADES TEÒRIC - PRÀCTIQUES D'ANESTESIOLOGIA EQUINA I AR-
TROSCOP1A PRÀCTICA

Dates: A confirmar.

Biblioteca

• Adquisicions de! mes: Vegeu Borsa de treball.

La manca de mitjans de reproducció ens obliga a distribuir les tasques de la biblioteca a fi que
un aspecte de les mateixes no anul·li la resta, L'allau de peticions de fotocopies de legislació arran
de la convocatòria d'opossicions al cos de veterinaris ha derivat en una situació difícil que ens
obliga a fixar un horari per a les fotocopies. Aquest serà el següent:

Matins de dilluns i dimecres de 10,30 a 12,30 hores.
La gestió de la Biblioteca vol aclarir que la distribució de les fotocopies de legislació i el

col • leccionable gratuït no es fa, al contrari del que per error es va dir en una circular, a través
del nostre servei. Lamentem el malentès que per descontat no va sorgir de la biblioteca. Les
fotocopies que es facin a través nostre es paguen com sempre a 7 ptes. unitat.

Pel que fa a l'aspecte de la legislació, la Biblioteca fa mensualment el seguiment dels butlletins
Oficials, que queda reflectit en ia secció de Legislació d'aquest Butlletí.

Com sempre, les fotocopies que es vulguin, es poden demanar telefònicament, per fax o per
correu, especificant les dades del lector i el telèfon de contacte.

Per últim, reiterar-nos en el delsg d'ofenr un servei mínim de documentació i informació als
lectors, encara que de moment les condiCions no són les més propícies.



Atlas de

OFTALMOLOGIA
CANINA Y FELINA

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

0

GRASS Ediciones

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.

Si desea más información

llámenos!
• Servicio de presentación de

los libros en su consulta
• Entrega inmediata en la

consulta o domicilio

(iRASS Ediciones
Consejo de Ciento 341, 08007 Barcelona

Tclf. 215 77 44

OTROS ATLAS A IODO COLOR PUBLICADOS POR CRASS 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.
Mil HORN: Parasitología Veterinaria, tept 1990. 800 ihist

Atlas de

ANATOMIA RADIOGRÁFICA
CANINA Y FELINA

Atlas de

Dermatología
Canina y Felina

G.T. WlLKlNSON



Boletín Oficial del Estado
fiOEnúm. 46, día 22.02.199i
M.A.P.A. Orden de 19 de febrero por la que se establecen normas en campañas de saneamiento
ganadero, para la erradicación de la brucelosis en el ganado ovino y caprino.

ñOÍ núm. 49, día 26.02.1991
M.A.P.A. Real Decreto 222/91, de 22 de febrero, para el desarrollo y la adaptación de las
estructuras pesqueras y de la acuicultura,

ñOÍ núm. 50, día 27.02.1991
Ministerio para las administraciones públicas. Real Decreto 226/91 de 22 de febrero, por
el que se aprueba la oferta de empleo público para 1991.

Personal funcionario. Grupo A: Cuerpos de la Administración del Estado. NACIONAL VETERI-
NARIO 31 plazas. INSPECTORES DEL S.O.I.V.R.E. 4 plazas.

ñOínúm. 52, día 01.03.199 i
Administración Local. Resolución de 28 de diciembre de 1990. de la Deputación Provincial
de Cádiz, por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991. Grupo A, Veterina- •
rio número de vacantes: una,

Ganadería. Certámenes. Resolución de 26 de febrero de 1991, de la Dirección General de la
Producción Agraria, por la que se aprueba el calendario oficial de certámenes ganaderos a cele-
brar durante el presente año.

ñOÍ núm. 63, día 14.03. í 991
M.A.P.A. Pesca marítima. Orden de 12 de marzo sobre control en materia de regulación del
mercado de los productos de la pesca, el marisqueo y la acuicultura.

Denominaciones de origen. Orden de 11 de marzo por la que se ratifican las modificaciones
de los reglamentos de las denominaciones de origen: "Alicante" y de su consejo regulador, "Valen-
cia" y de su consejo regulador y "Roncal" y su consejo regulador.

BOEnúm 64, día 15.03.1991
Ministrio de Relaciones con las Cortes. Reglamentaciones técnico-sanitarias, Real Decreto
319/91, de 8 de marzo, por el que se establecen acciones sobre la producción, comercialización,
empleo, rectcíado y relleno de los envases para alimentos líquidos.

ñOÍ núm. 65, día 16.03.1991
M.A.P.A. Sanidad Vegetal. Orden de 8 de marzo por la que se modifica la de 12 de marzo
de 1987, modificada por la de 7 de septiembre de 1989 (...), por la que se establecen las normas
fítosanitanas relativas a la importación, exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales
en aplicación de la directiva 77/93 (CEE) y sus modificaciones.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Departament d'ensenyament Resolució de 5 de febrer de 1991, per la qual la CIRIT convoca
concurs per atorgar beques de recerca i ampliació d'estudis a l'estranger (final de plac 22 d'abril).

DOGCnum. 1409, dio 20.02. ¡99i
Departament de gobernació. Decret 15/1991 sobre atribució de competències a diferents
departaments de la Generalitat en matèria de funció pública.



DOGCnum. i 410, dia 22.02. í 991
Departament d'Agricultura. Ordre de 6 de febrer de 1991, per la qual es constitueix la taula
sectorial de l'ovi i el cabrú.

DOGCnum. ¡411. dia 25.02.I99I
Departament de Sanitat Decret 27/1991 de reestructuració del departament de Sanitat i
Seguretat Social.

Departament de Comerç. Correcció d'errades al Decret 287/1990 de 21 de novembre pel
qual s'estableixen normes sobre l'ordenació i clasificado dels establiments de restauració (DOGC
1378 de 10.12.90).

DOGCnum. 1413, dia 0I.03.I99I
Departament d'Agricultura. Resolució de 13 de febrer de 1991 sobre reglamentació del llibre
genealògic de la raça ovina ripollesa.

DOGCnum. 1416, dia 08.03. ¡99 i
Departament de la Presidència. Correcció d'errades a la Lley 20/1990 de pressupostos de
la Generalitat per a 1991.

Departament d'Agricultura. Ordre de 15 de frebrer, per la qual es fixen els períodes hàbils
i les normes generales relacionades amb la pesca i les aigües continentals de Catalunya.

1•b
CALIER

LABORATORIOS CALIER, S. A.
c/ Barcelonés, 26 (Pla de Ramassà)
Apartado de Correos 202 (Granollers)
08520 LES FRANQUESES DEL VALLES
Barcelona (ESPAÑA)
Tel. *849 51 33
Fax 840 1 3 98



A.V.E.P.A: Activitats

Día: 11 d'abril, a les 20,30 h.
Conferència: a carree de Dr. Jordi Cairo, sobre la "Cirurgia de Hernia Discal, cervical i

Toraco Lumbar.
Lloc: Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona.
Dies: 4 i 5 de maig
Conferència: a carree deis Drs. Maite Verde, Lluïs Ferrer, Eduard Saló i Carmen Larrazabal,

sobre "Seminan Dermatología".
Lloc i inscripcions: Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona: Tel: (977) 21 11 89.
Dia: 8 de juny.
Conferència: a càrrec del Dr. J.E. Cooper i altres especiantes nacionals, sobre "Seminari Psi-

tácidas",
i

CAMPANYA ANTIRÁBICA 1991
Segueixen les directrius de l'any 1987, de les Direccions Generals de Producció i Industries

Agroalimentàries, i de Promoció de la Salut, per a l'execució de la Campanya Oficial de Vacunació
Obligatòria contra la ràbia per aquest any, la qual començarà a partir de I' I d'abril de 1991. La
present Campanya a l'igual que en els darrers anys es desenvoluparà prorrogant-se la correspo-
nent a l'any 1981, tenint en compte les competències assumides per la Generalitat de Catalunya.
Les quantitats a pagar i cobrar pels diferents conceptes, son les mateixes que a la campanya ante-
rior.

- El preu del segell, targeta i placa al Col·legi, serà de 75 ' - , 35 ' - i 4 0 ' - ptes., respectiva-
ment. Els honoraris a percebre i que inclouen: Reconeixement deí gos o gat, import de la vacuna
i taxa al Departament d'Agricultura, Aplicació de vacuna amb xeringa d'un sol ús, aplicació del
segell i inscripció a la targeta, seran:
EN CONCENTRACIÓ: 1.000 ptes. (848+ 102 IVA+ 50 taxes). AL CONSULTORI:
1.680 PTES (1.500 + 180 IVA). A DOMICILI: 2.280 ptes. (2.035 + 245 IVA). En tots els casos
documentació apart (targeta i placa).

- ALTRES CONSIDERACIONS: S'entén com a CONCENTRACIÓ totes aquelles va
cunacions oficials dels Ajuntaments fetes amb Decret de l'Alcaldia i publicades en un Bando.

En les vacunacions de cadascun dels Ajuntaments, els veterinaris de cada comarca es posaran
d'acord per efectuar-les a cada municipi de la mateixa.

Es recorda que no es pot vacunar a Escorxadors o Mercats si estan en actiu de matança o
venda.

Es recorda que les vacunacions deuran fer-se en llocs idonis que reuneixin les condicions
higièniques i sanitàries correctes.
ES OBLIGATORI l'adherir el segell antiràbic a la targeta al realitzar la vacunació, no conside-
rant-se vàlid, cap altre segell, estampilla o signatura. A les targetes s'ha de fer constar la
marca de la vacuna empreada, tipus i lot, així com la signatura, nom i número de col·legiat.

Els segells retirats del Col • legi, han de coincidir amb el número de vacunes retirades del DARP,
portant-se un rigorós control dels dos conceptes. La Junta Territorial de seguiment de la Campa-
nya Antiràbia es reunirà, com a mínim amb una freqüència bimensual.

El sistema de lliurament de segells, targetes, plaques, vacunes bimensual.i pagaments, serà el mateix que
als darrers anys.



ACADÈMIA DE CIÈNCIES VETERINÀRIES

Amb la celebració de la Junta Extraordinària del propassat dia 13 de febrer es va donar un
pas de capdal importància i, quasi definitiu en el camí de la conversió de l'Acadèmia de Ciències
Veterinàries de Catalunya en Corporació de Dret Públic. Restarà tan sols pendent l'inscripció
dels Estatuts en el Registre d'Acadèmies de Catalunya, i la seva posterior publicació en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per a qualsevol professió, comptar amb una corporació de dret públic com és la nova Acadè-
mia de Ciències Veterinàries de Catalunya, ès una necessitat i un orgull; la personalitat i realçament
jurídic, públic i social que això comporta obre unes amplies possibilitats que fins ara no podiem as-
solir.

L'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya ja pot i deu ser el punt de referència
científic en qualsevol aspecte social o administratiu, per a qualsevol altre entitat o estament.

Tot això, ha implicat un llarg procés de gestions, tràmits, reunions, discusions, critiques i ajudes
des de la decisió original de la Junta que es va fer càrrec de l'Acadèmia com associació privada,
fa uns sís anys, fins la primera proba evident de les juntes: l'aparició del Decret 221/1990 de 3
de setembre de 1990, per el que es creava la Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya
com a corporació de dret públic,

Un llarg cami que no s'hagués pogut recórrer sense la col·laboració d'entitats com la Real
Acadèmia de Medicina, el Consell General de Col·legis Veterinaris de Catalunya i cadascun dels
Col·legis de Catalunya, la Facultat de veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, etc.
però sobretot, amb l'ajut humà i tècnic de persones concretes com el advocat de l'Acadèmia Sr.
Arvizu, el Dr. Moisès Broggi, el Dr. Agusti Carol, el Dr. Josep Séculi i molts altres més.

Hem assolit, sens dubtes, una Entitat que tots tenim el deure de recolzar i el dret d'utilitzar,
sempre en benefici de les ciències veterinàries.

Antoni Prats Esteve
Secretari de l'Acadèmia

VII PREMIO NACIONAL "CAYETANO LÓPEZ Y LÓPEZ"

Organitza: Col·legi Oficial de Veterinaris de Burgos.
Bases: Podem participar tots els veterinaris espanyols que aportin treballs inèdits científics i/o
d'investigació sobre "Explotaciones de ganado ovino en zonas desfavorecidas y de mon-
taña de Castilla y León. Presente y Futuro". La data d'entrega de treballs és el dia I d'octu-
bre de 1991, La dotació del premi és de 200.000 ptes, Els treballs es presentarán escrits a máquina
amb una extensió máxima de 50 folis.

III PREMI INTERNACIONAL SEPOR D'INVESTIGACIÓ I
EXPERIMENTACIÓ EN PORCINOCULTURA

Per millorar el nivell tecnològic del sector porcí espanyol, la Semana Nacional del Ganado
Porcino convoca un premi denominat SEPOR, que s'entregarà al millor treball d'investigació i
experimentació sobre el terreny de la porcinocultura.



BASES DEL PREMI:
1. El treball tindrà una dotació econòmica de 500.000 ptes.
2. Pot competir qualsevol treball inèdit, individual o d'equip.
3. Els treballs s'han de presentar en castellà o anglès, per triplicat, mecanografiats a doble

espai en tamany DIN-A4, amb una extensió de 20 a 40 folis. L'estructura serà: Introduc-
ció, material i mètodes, resultats i discusions, conclusions i bibliografia,

4. Estaran signats sota pseudònim.
5. El plac de presentació és fins el dia 15-06-91.

Per a més informació: Secretaria de la SEPOR
Plaza Sta. Quiteria.
Apartado de Correos n.° 139
30800 LORCA (Murcia)
Tel. (968)46 89 7 8 - 4 6 84 32

Conferència Borsa de Treball

Tal i com es va informar en l'anterior Butlletí, el propassat dia 26 de març es va celebrar, a
la sala d'actes del Col·legi, la segona conferència informativa dirigida al col·legiats que volen
informar-se, sobre l'activitat dels veterinaris les empreses del ram farmacèutic,

La presentació va córrer a càrrec del Sr. Francesc Monné, president del Col·legi Oficial de
Veterinaris de Barcelona i Director Comercial de Pinsos Hens. El debat va estar moderat per
Jordi Gibert, dels laboratoris Up-John Farmoquímica, i els conferenciants van ser:

- Emili Gil Ventura, de Laboratoris Dr. Esteve
- Rosa Carbonell, de Rhóne-Merieux
-Josep Mana Gomà Rosich, de Cyanamit-Sobrino

La taula rodona es va centrar en tres punts principals:

1. Anàlisi actual de la professió.
2. Estat del sector farmacèutic i la seva problemàtica oberta arran de la Llei del Medica-

ment.
3. L'organització de les empreses del sector,

Com a conclusió, els assistents van constatar que el veterinari interessat en ocupar un lloc de
responsabilitat dins una gran empresa ha de ser conscient de dues coses:

- Forta competitivitat, no només en ei terreny veterinari, sinó també present en altres profes-
sponsa

- Gaudir d'una gran preparació a nivell científic i tècnic empresarial. Sent imprescindible la
realització de Masters a diferents nivells,

Per últim, agrair la presència dels conferenciants i la seva bona disposició, agraint a les sís
persones que van assistir-hi com a públic i recordar a la gran majoria absent, que aquestes
conferències tenen la doble funció de informar sobre els diferents sector professionals i contactar
tant amb els companys de la borsa de treball, com amb els diferents conferenciants.



Bibliografia disponible

• Departament d'Ensenyament. EL FOMENT DE LA RECERCA CIENTÍFICA Y TECNOLÒGI-
CA. 1986-89.

• Institut Català de Noves Professions. NOVES TECNOLOGIES, NOVES PROFESSIONS: Les
noves tecnologies i els seus efectes sobre les professions i la formació en diversos sectors de
futur de l'activitat econòmica, a Catalunya i a Europa.

Opuscles

• Servei Europa Universitat.
• Activitats de suport a la recerca i projecció internacional de la Direcció General d'Universi-

tats.
• Euro-guia.
• Programes de doctorat, màsters i postgrau. Estudis Universitaris de tercer cicle.
• Sortides professionals per a titulats universitaris.
• Estudis de Post-Grau a Gran Bretanya. Informació detallada ofenda pel "Britisch Council in

Catalonia" de les amplies possibilitats que ofereixen les diferents universitats britàniques per a
cursar estudis de post-grau,

• CONSULTA DIMARTS I DIJOUS DE 10 a 13 HORES.

Conferència mes d'abril

El veterinari clínic: grans animals. Dia 30 d'abril a les 20 hores a la sala d'actes del Col·legi
de Post-GrauaGran de Bretanya.

Entrevista amb el Sr. Abel Mariné

« •

El divendres 22 de maig, Pilar Gurria, vicesecretaria de la Junta de Govern i responsable de
la Borsa de Treball, i Carolina Dalmau, coordinadora de la mateixa, van mantenir una entrevista
amb el Sr. Abel Mariné, Director General d'Universitats de la Generalitat de Catalunya,

El motiu d'aquesta reunió era saber quina és, per part de la Direcció General d'Universitats,
l'actitut envers carreres "tradicionals" com la veterinària, enfront de les noves carreres com "Cièn-
cia i Tecnologia dels Aliments", "tècnic en explotacions Agropecuanes", "Ingenier Tècnic en Indus-
tries Agràries i Alimentàries". Els punts de vista de la Direcció General els podrem conèixer
personalment el pròxim dia 7 de maig a les 20 hores en la conferència que el Sr. Mariné oferirà
en la seu del Col·legi de Barcelona. El mateix dia el Director General d'Universitats es reunirà
amb la Junta de Govern.

Els temes plantejats per part de la borsa de treball van ser: la preocupació davant la limitació
de la carrera de veterinària en una branca específicament mèdica; el gran nombre de facultats de
l'Estat espanyol en contraposició amb la manca d'absorció, per part de !a societat, de llicenciats
de veterinària, i per tant, la necessitat de reduir l'entrada d'alumnes a les facultats en els pròxims
anys.



Es ven material quirúrgic veterinari a bon preu
Telèfon 258 73 08 per les nits.
Col·legiada: M.a Àngels Borrell.

Es ven YAMAHA FZK 1000 amb 20.000 Km., en perfecte estat.
Preu: 900.000 ptes.
Telèfon 841 03 26

Traspàs de clínica veterinària, per canvi d'activitat.
Situada a la zona de Gràcia de Barcelona, en exercici des de 1978 i amb

clientela de petits animals i rèptils. Autoritzada també com nucli zoològic,
porta anexe importació i venda de rèptils.

Els interessats poden concertar entrevista personal al telèfon (93)
219 10 50 de dilluns a divendres de 11 a 13.30 h. i de 17 a 20 hores.

Clínica veterinària de la comarca de l'Anoia requereix Veterinari amb
experiència en clínica de grans i petits animals. Imprescindible: Residir a la

comarca i tenir vehicle propi.
Enviar curriculum i fotografia recent a l'apartat de Correus n.° 16 d'Igualada

(08700)

INDUSTRIA ALIMENTÀRIA necessita Cap de Fàbrica. És
imprescindible experiència en industria i en tracte amb personal.

Interessats enviar curriculum detallat i fotografia recent a la Borsa de
Treball Ref. 5/1991. (Preguem s'abstinguin persones que no compleixin

els requisits)

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 curriculum detallat amb fotografia tamany carnet al
Col·legi de Veterinaris a l'atenció de la Borsa de Treball.

(Preguem s'abstinguin 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


