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XXVI Congrés Nacional d'AVEPA
Dates: I, 2 i 3 de novembre de 1991.
Lloc: Palau de la Música. Paseo de la Alameda, s/n. 46023 València.
Comunicacions lliures: Durant el congrés podran presentar-se Comunicacions. Data tope

per presentar-les: 7 de setembre.

II Congrés Internacional de Química de la
ANQUE

LLoc: Burgos.
Dates: 21, 22 i 23 d'octubre de 1991.
Contingut Es tractaran els temes següents: Indústria alimentària, Distribució comercial, Cor

servació i Procés, Anàlisi i gestió de qualitat, nutrició i dietètica, costums alimentàries, envasà
empaquetat, residus, Dret alimentari i consum.

Programa preliminar: Serà enviat a l'octubre a tots aquells que remetin la tarjeta de sol • lici-
tut.

Per a més informació dirigiu-vos a:
II Congreso Internacional de Química de la ANQUE.
Asociación Nacional de Química de l a
C/. Lagasca, 85
28006 Madrid
Telf.(9l)43IO7O3

II Symposium Nacional de las razas caninas
españolas

Lloc: Córdoba,
Organitza: Departament de Producció Animal de la Facultat de Veterinària de Córdoba.
Dates: Del 19 al 22 de març de 1992.
Temari: Temes de índole racial, nutrició, alimentació, genètica, patología, etc.
Per a més informació:
Dpto. Producción Animal, Facultad de Veterinaria.
Medina Azahara, s/n,
14005 Córdoba
Tel f . (957)4l3 l0O(ext .2 l2)

XVI Jornadas Científicas de la Sociedad
Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia

Lloc: Pamplona.
Dates: Dies 26, 27 i 28 de setembre de I99I.
Organitza: Sociedad Española d'ovinotècnia i caprinotecnia,
Ponències: Modernes estratègies en el control de la sanitat ovina, millora genètica de l'oví

lleter, intensificació de la reproducció ovina i alimentació d'oví.
Per a més informació: Telf. 22 00 72 de Pamplona, La data límit d'inscripció és el 31 d'a-

gost,
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Master en Equinotècnia
Organitza: Universitat Veterinària de Córdoba.
Inscripció: Fins el 31 d'agost 1991.
Preu matrícula: 100.000 ptes. per curs.
Número alumnes: 20.
Cursos: Dos. La superació del primer curs dona dret a l'obtenció del Diploma d'especialista

en Genètica i reproducció animal (equins) i si s'aproben els dos s'obté el títol de Master en Equino-
tècnia.

Per més informació: Secretaria de la Facultat de Veterinària. Avda. Medina Azahara. Córdoba,
Telf. (957) 41 31 00.

Curs Tècnic sobre processos i control dels
aliments

Dates: Del 25 de setembre al 19 de desembre. Tots els dilluns, dimecres i dijous hàbils.
Organitza: Universitat Veterinària de CÒrdoba.
Blocs del curs: - Bioquímica dels aliments i de la nutrició.

- Anàlisi dels aliments.
- Tecnologia Alimentària.
- Legislació, normes i informació alimentària.

Matrícula: D'l I a 14 i de 17 a 20 h. a l'Institut de Ciències de l'Educació de la UPC: Avda.
Diagonal, 647 planta 11. 08028 Barcelona. Telf. 249 76 00 / 09,

Curs sobre additius alimentaris
Organitzat pels Col·legis de Biòlegs i el de veterinaris de Barcelona.
Lloc: Seu del Col·legi de Veterinaris de Barcelona.
Dates: I* i 3.1' setmana d'octubre de 1991, de dilluns a dijous de 18 a 21 hores.

Curso de especialista universitario en
diagnostico parasitológico

Organitza: Departament de Parasitologia de la Universitat Complutense de Madrid. Facultat
de Farmàcia.

Dirigit a: Llicenciats en Veterinària, Farmàcia, Biologia i Medicina.
Dates: Del 24 de setembre al 20 de desembre de 1991.
Places: 20.
Import: 120.000 ptes.
Termini de preinscripció: De I'l de juny al 31 d'agost de 1991.
Programa: - Diagnòstic parasitològic.

- Diagnòstic Micològic.
- Diagnòstic específic de les principals parasitosis humanes.
- Taules rodones i conferències.

Per a més informació: Dep. Parasitologia.
Fac. Farmàcia de la UCM.
Telf. (91) 394 18 18 Madrid.



XIV Curs Internacional de Reproducció Animal
El curs té un caràcter teòric-pràctic i es desenvoluparà de forma intensiva. Està dirigit a titulats

superiors d'Escoles Tècniques o Universitats que desitjin especialitzar-se en Reproducció Ani-
mal.

Organització; Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias amb el concurs del Departa-
ment de Producció Animal del Centre de Investigació i Tecnologia del INIA.

Durada: Del 4 al 30 de novembre de 1991.
Direcció del curs: Dr, D. Santiago Martín Rillo.
Inscripcions: Abans del 15 de juliol de 1991.
Matrícula: 75.000 ptes.
Més informació: Departamento de Producción Animal.

Avda. Puerta de Hierro, km. 5,900
28040 Madrid
Telf. (91) 347 40 23

Altres cursos internacionals a celebrar:
- Inmunología porcina: Madrid. Novembre, 1991.
- Millora Genètica Animal: Madrid. Novembre, 1991,
- Producció de bestiar oví: Saragossa. Novembre, 1991,

Boletín Oficial del Estado

BOEnúm. 71, dia 23-03-91
Comunidad Foral de Navarra. Sanidad. Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Sa-
lud.

BOE núm. 93, dio ¡8-04-9I
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Anímales Lev 7/1990, de 23 de diciembre,
de protección de los animales domésticos. *

BOEnúm. 98, dia 24-O4-9I
Jefatura del Estado. Espectáculos taurinos. Corrección de errores de la Ley 10/1991, de 4
de abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos.

BOE núm. 98, día 24-04-9I
Ministerio de Relaciones con las Cortes. Contaminación atmosférica. Real Decreto 646/
1991, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación a las emisiones a la atmósfera de
determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión.

Universidades. Universidad de Extremadura. Planes de estudio. Corrección de errores de la
Resolución de 28 de febrero de 1991, por la que se hace pública la modificación del plan de
estudios de la Facultad de veterinana, que regula el reconOClmlento de títulos, diplomas y certlfica-
dos, en veterinana de los estados miembros de la CEE.
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BOEnúm. ¡09, dia 07-05-91
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Denominación de Origen. Orden de
24 de abril de 1991 por la que se aprueba la modificación del Reglamento de ta Denominación
de Origen «Calasparra» y su Consejo Regulador.

BOEnúm. 110, dio 08-05-91
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Convenios colectivos de Trabajo. Resolución
de 26 de febrero de 1991, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción
y publicación del convenio colectivo para 1991 de industrias de granjas avícolas y otros anima-
les.

BOEnúm. 11 i, dia 09-05-9I
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Indemnizaciones. Orden de 8 de mayo
por la que se regula la asignación de cantidades de referencia suplementarias a determinados
productores de leche.

BOEnúm. 109, dia i07-05-91
Administración Local. Resolución de 2 de abril de 1991 del Ayuntamiento de Barcelona, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas (5 plazas veterinarias).

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGCnúm, 1439, dia 06-05-9Í
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Correcció d'errades a la Resolució de 13
de febrer de 1991, sobre reglamentació del Llibre genealògic de la raça ovina ripollesa (DOGC
núm. 1413, de 01-03-91).

DOGCnúm. 1441, dia 10-05-9>/
Departament de Benestar social. Resolució de 25 de abril de 1991, de convocatoria pública
per a la presentació de solicituts per demanar ajuts alimentaris procedents dels excedents de la
Comunitat Econòmica Europea.

núm. 1 413, dia 13-05-91
Departament d'Agricultura. Resolució de 7 de maig de 1991, sobre mesures de control de
la nova malaltia porcina.

DOGCnúm. i445, dia 22-05-91
Departament de treball. Ordre de 16 de maig de 1991, per la qual es garanteix el servei
essencial en les empreses de la província de Barcelona que es dediquen a les activitats de captació,
elevació, conducció, tractament, depuració i distribució d'aigua.

Escola d'Administració Pública de Catalunya. Resolució de 13 de maig per la qual es fa
pública ta realització a Barcelona d'un curs sobre dret urbanístic i medi ambient.
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NOU LLIBRE
E! Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha editat recentment un llibre titulat IDEN-

TIFICACIÓ EQUINA PER RESSENYA DESCRIPTIVA I GRÀFICA, amb un breu diccionari dels
colors i les regions anatòmiques del bestiar rossam o de peu rodó, i les equivalències en castellà,
francès i anglès. L'autor del qual és el company Iscle Selga i Jorba, col·legiat d'aquesta provincia,
i un dels autors del Diccionari de Veterinària. L'exemplar pot ser adquirit amb un preu molt
assequible a la llibreria de la Generalitat de Catalunya (Rambla dels Estudis, I !8).

BABESIOSIS EQUINA

La Càtedra de Parasitología i Malalties Parasitàries de la Universitat de Extremadura informa
que, com a conseqüència de la creixent demanda de la realització al nostre país d'un diagnòstic
fiable (serològic), de Babasiosis equina (malament nomenada Piroplasmosis), per part de pro-
fessionals veterinaris, criadors i propietaris d'èquids. s'ha fet ressò d'aquesta necessitat, i a aconse-
guit estandarizar el mètode de INMUNOFLUORESCÈNCIA INDIRECTA (IFI), per el
diagnòstic d'aquesta malaltia causada per Babesia equí o per Babesia caballí,

Per a la realització de la tècnica, disposen d'antígen de Babesia equí (cepa «Al-Andalus 89»,
aïllada d'una euga procedent de la província de Huelva) i antígen de Babesia caballí (cepa «USDA»
de referència internacional, procedent d'EE.UU.) tots dos obtinguts sobre èquids esplenecto-
mitzats.

Les tarifes aprovades són:
• De I a 10 sueros (testatge front a tots dos paràsits): 5.000 ptes. suero.
• Més de 10 sueros (tots dos paràsits): 4.000 pts. suero.
• Només un antígen: 50 % del preu indicat.

NOU MEDIDOR FLOMASTER SÚPER
L'empresa ALFA-LAVAL, ens comunica l'introducció al mercat espanyol del nou medidor

electrònic «Flomaster Súper», que ha estat homologat per ICRPMA (Organisme Internacional
encarregat de la verificació de sistemes de medició de la producció d'animals lleters), El medidor
es subdivideix en 2 versions, una básica (per a instalacions de tipus medi) i l'altre complerta (per
a grans instalacions).

Per a més informació podeu dirigir-vos a:
ALFA-LAVAL AGRÍ, S.A.
C/ Antonio de Cabezón, n.° 27.
28034 MADRID. Telf. (91) 358 0000

ASSESSORIA JURÍDICA
• Recurs sobre la convocatòria de l'ajuntament de Barcelona de provisió de 5 places de veterinari
mitjançant concurs d'oposició lluiré.

Davant la consulta feta sobre la possibilitat de recórrer la convocatòria d'aquestes oposicions
perquè no figura entre els membres del Tribunal cap Veterinari, l'Assessoria jurídica comunica
queno

Amb un caràcter previ, s'ha de dir que aquesta convocatòria es regeix per les Bases Marco
aprovades pel Consell Plenari de l'Ajuntament de data 22 de decembre de 1989.

Aquestes Bases Marco, en el seu novè apartat estableix qUina deu ser la composició dels
Tribunals qualificadors. Es Important destacar l'últim paràgraf de l'esmentada Base novena que



preveu la possibilitat que el Tribunal pugui dispossar «la incorporació d'Assessors, Especia-
listes per a totes o algunes de les proves. Les mencionades Assessories es limitaran
al exercici de les seves especialitats tècniques en base excluisivament a les quals cola-
boraran amb el Tribunal».

Per tant, es considera que, amb fundament en el paràgraf transcrit de la Base novena, no hi
ha motius per interposar un recurs contra la citada convocatòria que tingui probabilitats d'èxit.

D'altra banda, sembla que et representant de l'Administració Pública de Catalunya serà un
veterinari, i que també figura, encara que com a vocal suplent, un altre veterinari dintre dels
membres del Tribunal.

SENTÈNCIA FAVORABLE

El dia 5 d'abril de 1991, el jutge Antonio Pascual va fallar a favor de Carmen Dotras Villa
representada per la Procuradora Teresa Aznarez i dirigida pel Letrat Joan Beltran, advocat dt
l'assessoria jurídica del Col·legi de Veterinaris de Barcelona, en relació al litigi que es mantenia
amb l'Institut Català de la Salut i el doctor de l'Hospital del Valle Hebron Antonio Roman Bretó
per la mort del lloro de la demandant, quan se li procedia a realitzar una extracció de sang en
el Departament de Neumologta de l'Hospital del Valle Hebron.

La història va començar el 28 de febrer de 1989 quan la demandant, Sra. Dotras va acudir
al Hospital per realitzar al seu lloro un anàlisi de sang, doncs existia la possibilitat que l'animal
fos portador de la malaltia pulmonar que patia la seva mare. Aconsellada pel seu metge, va acudir
al Departament de Neumologia on segons sembla es realitzen anàlisis com aquest amb freqüència.
L'animal va morir en l'intent per part dels metges de realitzar l'anàlisi. L'inmobilització de l'animal,
els intents per trobar-li la vena, les diverses punxades que li van realitzar o, per exemple, el fet
de tapar-li el cap amb una tovallola durant l'operació amb el conseqüent ofegament, demostraren
la poca perícia dels doctors en aquesta matèria.

Davant aquestes accions i la mort del lloro, la demandant va recórrer al Col • legi de Veterinaris
per demanar consell i ajuda davant els fets succeïts. La primera acció portada a terme va ser
demanar a la Facultat de Veterinària de l'U.A.B. un diagnòstic anatomopatològic del animal mort,
Aleshores, una vegada coneguts els resultats, es va interposar la corresponent denúncia davant
el Col·legi de Metges de Barcelona i una demanda de conciliació contra el metge i l'Hospital del
Valle Hebron en el jutjat n.° I de Barcelona.

La sentència ha sigut favorable a la demandant, i el Institut Català de la Salut tindrà que fer-se
càrrec de l'indemnització que el jutge a fixat per danys morals. Però, el que realment preocup
en el món veterinari, és que legalmente no s'ha determinat si el doctor Bretó podia realitzar
aquest tipus d'operació, doncs, al no ser un animal utilitzat per experimentació i que es regula
al Decret 223/88 de 14 de març tenia que haver estat un veterinari l'encarregat d'efectuar l'ope-
ració.

A més de la intervenció de l'Assessoria Jurídica del Col·legi davant la justícia per la mort de
l'animal quan va ser manipulat pels metges de l'Hospital del Valle Hebron, el Col·legi de Veterina-
ris ha denunciat davant la Conselleria de Sanitat i del Col·legi de Metges, l'intrusisme que, tal i
com reconeixen els metges, es realitza en determinades matèries des de fa vints anys ençà.

Nota de Secretaria: Es comunica als col · legiats que s'estan fent totes les gestions per que el
company ColeglosVeterinarlosA.c.c. cobri del seguro subscrit per cadascú de nosaltres mitjançant el Consejo de
Colegios Veterinarios de España.
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Assemblea General: El pròxim dia 11 de juny a les 20.30 hores es celebrarà la Assemblea
General Ordinària de Col·legiats.
Eleccions: El pròxim dia 15 de juny el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona tindrà nou
president. Dos han estat les candidatures presentades. Segons ordre d'entrada a la seu del Col- legi
són aquestes:
• Candidatura complerta composada per:
- Joaquim Sabater i Aranda, pel càrrec de President.
- José Juan Rodríguez, Secretari,
- Ignasi Ardèvol i Maura, Vice-secretari.
- M.* Teresa Mora i Ventura, representant de la Facultat,
- Jordi Ferres i Padró, representant de veterinaris al servei de les administracions.
- Jaume Serra i Coltell, representant de veterinaris en exercici lliure en animals de renda i en

exercici a l'empresa i activitats relacionades.
- Ferran Fio i Torrell, representant de veterinaris en exercici a la clínica de petits animals.
- Joaquim Viñas i Bernadas, representant dels veterinaris jubilats.
- Per a membres del Consell de Col • legis:

- Manuel Oms i Dalmau.
- Ignasi Ardèvol i Maura.

• Candidatura complerta composada per:
- Francesc Florit i Cordero, pel càrrec de President.
- Antoni Prats i Esteve, Secretari.
- M.a Teresa Lloria i Llàcer, Vice-secretària,
- Lluís Ferrer i Caubet, representant de la Facultat.
- Miquel Molist i Bach, representant de veterinaris al servei de les administracions.
- Agustí Camprodon i Ylla, representant de veterinaris en exercici lliure en animals de renda

i en exercici a l'empresa i activitats relacionades.
- Josep M.a Castelar i Castelar, representant de veterinaris en exercici a la clínica de petits ani-

mals.
- Luis Camacho Ariño, representant de veterinaris jubilats,
- Per a membres del Consell:

- Miquel Molist i Bach,
- Antoni García i Viñas.

CONFERÈNCIA DIA 7 DE MAIG

El passat dia 7 de maig va tenir lloc al Col • legi una reunió entre la Junta de govern i el Secretari
del Consell interuniversitari de Catalunya, Sr, Abel Mariné i Foat, a la que va seguir una xerrada-
col·loqui amb el públic assistent. Bàsicament es va parlar de les noves llicenciatures, sobretot, de
la de Ciència i Tecnologia dels Aliments i de les possibles repercusions en les carreres tradicionals,
com per exemple veterinària, d'aquests nous titols. L'actitut de ia Conselleria d'ensenyament és
la d'adaptar el nombre d'opcions acadèmiques de segon grau al nivell europeu. També es va
tractar el tema del funcionament del sistema universitari actual, la necessitat de limitar l'accés a
les Facultats com a mesura preventiva per evitar l'atur i la subocupació.

La assistència va ser com es habitual molt minsa, encara que la presència minoritària també
va propiciar un bon clima de diàleg.



DEMANDA DE TREBALL
Important laboratori farmoquímic precisa:
VETERINARI/A per a realitzar funcions d INVESTIGACIÓ I RECERCA DOCUMEN-

TAL.
El perfil requerit és el d'un professional jove, dinàmic i amb iniciativa.
IMPRESCINDIBLE tingui molt bon nivell d'ANGLÈS
Si es possible que porti especialització en porci, encara que no es imprescindible experiència

prèvia en aquests tipus de treball.
Interessats trucar al telèfon: 680 00 00, preguntar per Mònica Ribè o Maria Sitjar.
2. Clinica Veterinària necessita Veterinari/a per fer urgències. Preferible tingui experiència.

Interessats trucar al telèfon 213 88 84.
3. Laboratori Farmacèutic de veterinària, necessita:
VETERINARI per treballar com adjunt a direcció comercial. '
Es requereix: Persona dinàmica i emprenedora. Disponibilitat per viatjar per Espanya. Expf

riéncia en tasca similar o en vendes dins el sector.
S'ofereix: Condicions econòmiques a convindre segons aptitus del candidat, Lloc de treball

estable amb possibilitat de promoció. Interessats, enviar curriculum i fotografia a la Borsa de
Treball del Col·legi.

4. DISTRIBUIDORA material veterinari necessita TÈCNIC COMERCIAL Lliure del servei
militar, cotxe propi i disposat a viatjar.

Enviar curriculum vitae adjuntant fotografia recent a la Borsa de Treball especificant en el
sobre referència 15.

5. Es traspassa CLÍNICA VETERINÀRIA de petits animals al Vallès Oriental. Interessats
telefonar al 562 38 50 de dilluns a divendres de 16 a 19.30 hores o dissabtes de 10.30 a 13 h.

1m—m

CALIER
ESPECIALITATS VETERINÀRIES
LABORATORIOS CALIER, S. A.
c/ Barcelonés, 26 (Pla de Ramassà)
elBareelanés, de Carreos 26(Plo202deRamassò) (Granollers)
0 8 5 2 0 LES FRANQlJESES DEL VALLES
Barcelona (ESPAÑA)
Tel. ' 8 4 9 51 33
Fax 8 4 0 1 3 9 8
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CONFERÈNCIA DIA 21 DE MAIG
La darrera xerrada-col-loqui de la Borsa de Treball va girar entorn del tema: «La clínica de

grans animals». Els companys participants com a ponents van ser:
- Joan Pineda, clínic de vacu i professor agregat al Departament de reproducció de la Facultat

de Veterinària de L'U.A.B.
- Toni Ballester: Clínic d'equids,
- Marti Pellicer: Clínic de vacu.
Tots ells van resaltar la importància de la experiència clínica, la necessitat d'especialització en

la clínica de grans animals, i en el component de responsabilitat necessari en la tasca quotidiana
davant els propietaris dels animals d'abast.

Els conferenciants destacaren com aspectes més negatius de la seva activitat, la duresa de la
feina, les llargues jornades laborals (de 12 hores aproximadament) i la disponibilitat incondicional
davant els clients quasi bé durant tot el dia.

No tot va ser negatiu, així van destacar aspectes gratificants de la feina com són la utilitat
pública i el poder treballar en el medi rural.

Van fer queixes obertes sobre la manca d'una política adecuada en el sector vacu de la llet.
Segons els conferenciants, les dificultats actuals del col·lectiu són: la lluita per la millora de la

imatge deteriorada del veterinari en el medi rural i l'intrusisme professional per part dels comer-
cials vinculats a empreses de distribució de productes ramaders i dels veterinaris dels serveis
tècnics dels laboratoris de productes veterinaris.

TESIS DOCTORALS A LA FACULTAT DE VETERINÀRIA
En el present curs 1990-91, es troben en marxa i en diferent grau de desenvolupament, 66

treballs d'investigació en els diversos Departaments de la Facultat de Veterinària de l'U.A.B.
encaminats a obtener el grau acadèmic de Doctor en Veterinària.

És de suposar que aquest nombre important de investigadors es mantindrà i s'incrementarà
en el futur, a mida que la Facultat conti amb més medis. S'han de destacar també les conexions
que existeixen entre la Facultat i diversos centres d'investigació mundial, de forma especial dels
Estats Units, per possar en marxa algunes de les línes d'investigació.

Seguint per aquest camí, és de preveure que en un període de pocs anys, Catalunya, comptarà
amb un nombre molt important de veterinaris molt ben preparats per ocupar càrrecs dins l'univer-
sitat, els sectors oficial i privat, així com en Institucions Veterinàries.

Acta Junta de Govern del dia 9-4-91

Sent les 18,04 h. del dia 9 d'abril de 1991, es reuneix la Junta de Govern del Col• legi Oficial
de Veterinaris de la província de Barcelona amb la presència de la totalitat deis seus membres,
previa citació i Ordre del Dia.

D'acord amb l'Ordre del Dia, es tracten els següents punts:
1) Es procedeix a la lectura de l'acta de la sessió anterior, celebrada el dia 5-3-91, la qual

es aprovada per unanimitat.
2) Proposta de compro d'un arxiu electrònic de documents per l'arxiu del Col·legi: Vistos els

grans avantatges, capacitat i fàcil maneig de l'arxiu electrònic de documents de la casa CANON,



anomenat CANOFILE, es decideix d'adquirir-lo per la documentació i arxiu del Col·legi (adminis-
tració, biblioteca...), acordant-se el fer el seu pagament al comptat amb la finalitat d'obtenir un
bon descompte i rebre dos disckettes gratuïts, compromentent-se la casa C A N O N a fer gratuïta-
ment les còpies de seguretat dels disckettes.

Tant mateix es decideix ofertar els seus serveis i utilització, mitjançant carta oferint'els-hi
l'aparell i la seva utilització, així com informació tècnica i possibilitats del mateix, al Consell de
Col·legis Veterinaris de Catalunya, Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, AVEPA i
Sindicat de Veterinaris de Catalunya, ja que aquest aparell treballa amb disckettes que cada
institució fa servir, i guarda i reté amb total independència i confidencialitat.

3) tíleccions col·legialsr D'acord amb els Estatuts del Col·legi i del Consell de Col·legis
Veterinaris de Catalunya, s'acorda convocar eleccions col·legials a la totalitat de junta pel proper
dia 15 de juny de 1991, enviant-se convocatòria de la mateixa a tots els col·legiats.

4) Possibilitats d'instal·lar un sistema d'alarma ais locals del Col·legi: Després del'robatori
sofert per any nou en aquest Col·legi (i en dues ocasions al despatx d'AVEPA), va ser discutid
la possibilitat d'instal·lar un sistema de seguretat electrònic, el qual va ser desestimat, entre
d'altres raons, per les següents: a) El pressupost per enguany es esgotat, b) La informació col·le-
gial no es d'interès pels lladres (al robatori varen desordenar els arxius, però no es van endur
res), c) Els ordinadors i altres aparells estan assegurats i la informació que guarden es guardada
en dtsckettes de seguretat, d) El maneig confidencial dels sistemes d'alarma són de difícil aplicació
en les circumstàncies actuals del nostre local.

En canvi va ser aprovat la col·locació d'un porter automàtic i instal·lar doble porta d'entrada
al Col·legi, així el qual romandria sempre tancat i solsament s'obriria trucant (a l'igual que els
Bancs i Caixes).

5) Campanya Ràbia 1991: D'acord amb el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya,
s'acorda prorrogar els preus de la campanya anterior per la d'enguany. En el Butlletí Informatiu
Col·legial del mes d'abril es publicarà la circular en aquest sentit.

6) Estudi de les possibilitats de crear un Fons de Pensions peJs veterinaris de Catalunya:
Davant les nombroses peticions per part dels col·legiats, el Consell de Col·legis Veterinaris de
Catalunya està estudiant la creació d'un Fons de Pensions amb la Caixa de Catalunya, sent el
Consell el seu gestor. La possibilitat de portar-ho a terme amb un col·lectiu com ei nostre suposa
un seguit d'avantatges econòmics i de tot tipus, fent-lo molt interessant i ventatjós.

Pel desenvolupament d'aquest ha sigut nombrada una Comissió integrada pels següents com-
panys: Monné, Linón, Florit, Molist. Balagué, Viñas i Sabaté.

7) Assumptes de secretaria:
-Altes I baixes col·legiats: Es procedeix a donar d'alta 15 nous col·legiats (del n,° 1.526 ai

1.540), i 9 baixes per diferents motius: 3 per trasllats a d'altres províncies, 5 a petició pròpia, i
I per manca de pagament.

8) Precs i preguntes:
- Pilar Gurria informa de l'entrevista amb Abel Mariné i resultat de la mateixa.
- Jaume Balagué pregunta sobre l'entrega de carnets als nous col·legiats. El President li respon

sobre el tema.
I sense més assumptes de que tractar s'aixeca la sessió a les 21 '45 h.


