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Editorial
EL COMPROMIS

Tres mesos després de realitzar el canvi
de la Junta de Govern del Col legi de
Volorinaris de Barcelona es hora de

comenQar a passar comptes del que s'ha
realitzat.

Ens vaiu plan tejar de fer possible que el
Col legi no los una mera imposició legal,
una obligacid que no aportes cap benefici,
sintí que conjuminés uns interessos
col'lectius i que aquesta marquessin
quina ha d'ésser la políl ica collegials.
Peí que l'a a les prioritats, ha estal criteri
de ractual Junta la creaciú de servéis, que
aquests aportin recursos económics i que,
a naves d'aquests recursos, es puguin
brindar servéis que diffcilmenl serien
adquirits pelscollegiats. Posem unexem

pie: Si creieni en la nocessitat ( f inia for

niacid específica per una sortida profes-
sional de futur, com pot ésser
l'Aqüicultura o el Medí Ambient, i la rea

lit/.acio d'aquesl curs té uns costos ele-

vais, diffcilmenl en l'actualital ¡ quan no
ni ha demanda es podrá demanar a
aquells que s'han llicencial ía poc que

sufragin de la seva butxaca el cosí d'a

questa preparado, Si esperem a que sor-

geixi la demanda, correrem el risc que

altres professions se'ns avancin i quan

vulguem (lunar nos compte, les places que

es crei'n, ja estaran ocupades,

Per aquests niotius, s'han ereal I res

empreses depenents del Col le^i. la l'unció

básica de les quals sera la d'aporlar recur
sos económics i gestionar tots els servéis
que han de rehre els col legiats. Per
couiencar. s'ha de fer nienciii de la Urna

acollida que ha tingui VETERMOTOR.

Una dada importan! es que amo Pestalvi
de l'asseguranca del cotxe es oobreix iota

la despesa anual d'ésser col logiat. Veureu
mes endavant l'esiudi comparatiu de dife-
reni assegurances pels mateixos models.
La resta d'ofertes que s'aniran realitzanl i
que aquí només fem menciója que les tro-
bareu mes detallades a la secció de ser-

veis, son la Ú'EquipS lujhniialics.

Hipoteques, Assessoria fiscal i tributaria

Compra de whicles, Dipbsü d'asseguran

ees i mükrra d'aquests, i resta en estudi
per a una próxima oferta la de la creació
d'uriñ Agencia tic viatges.

Totes aqüestes ofertes son el fruil de la

>¡esii(i de l'equip gerencial de l'Área
Económica. Aquesta ha eslal una inversio

que ha de produir benel'icis en un doble

aspecte: en primer lloc es brindaran uns

servéis a uns prens molí competitius, i en

segon lloc els beneficis económics que es

¿"enerin aportaran a aquest Col'legi recur

sos íinaneers lolalinenl necessaris,

Desitgem que aquesi non enfocament del

Col le.̂ i pugui satisfer a una immensa
majoria.

Ara be, no eonvertirein aquesi Col legi en

una mera oficina inerealitilista; els

Col'legis Professionals leñen altres l'un-
cionsemmarcades en elspropis Estaiuts i

d'una conjunció de les funcions própies
deis Col'legis i deis Servéis que desenvo
lupeni podrein ob ten i r una inillora subs-
tancia] per a tots nosaltres.
No volem laucar aquesta editorial sense

lenii' un emocional record per un com
pany estimat per tots nosaltres i que
aquesi rnespassai ha morí. Miquel Lucra

i Carbó ha prestigia! aquesta professid
duran! tots els anys que ha desenvolupal
la seva aclivilat taut des del puní de vista

professional com huma.



Notícies

HORARI DESTIU

Duranl els mesos d'estiu l'horari del Col legi de

Veterinaris de Barcelona será el següent:

Julioi. De dilluns a divendres de 9,30 a 13,00 i de 16,00

a 19,00 hores

Agost: De dilluns a dimecres i divendres «Ir 9,00 a 15,00

i dijousde 9,00 a 19,00 hores.

Del 15 al 31 de julioi la Biblioteca només restará oberta

per les tardes i duranl tol el mes d'agosi ais matins de

10 a 13 hores.

MODIFICACIO DE LA LLEI DE COL'LEGIACIÓ

El passai dia 7 dejuny, el Govern espanyol va modificar

la "Ley 2/1974, de 13 de febrero, reguladora de los

Colegios Profesionales" mitjanc,an! l'aprovació d'un Real

Decreto-Ley. Vqucsta modificado es va publicar al BOE

el dissabte dia 8 de junj i va entrar en vigor al dia

• Dius aqüestes modificacions hem de destacar

les que fan referencia a la col legiacid i al honoraris

mínims. Així, l'article 3.2 diu que "Es requisito indispen

sable para el ejercicio de las profesiones colegiadas

hallarse incorporado al Colegio correspondiente.

Cuando una profesión se organice por Colegios

Territoriales, bastará la incorporación a uno solo de

ellos, que será el del domicilio profesional único o prin-

cipal, para ejercer cu todo el territorio del Estado." i l'ar-

ticle 5.ñ) diu que els Col legis Professionals podran

"Establecer liaremos de honorarios, que tendrán carác-

ter meramente orientativo.'.Tanmateix, i mitjanganl un

altre Real Decreto Ley, el Govern ha modifica! la "Lev

reguladora de las liases del Régimen Local", en la qual

s'elimina l'obligació pels ajuntaments de mes de 20 000

habitants de prestar servéis d'escorxador

INSPECCIONS D'INSTAL.LACIONS DE RAIGS X

Volem informar-vos que el Departamenl d'Indústria i

Energía de la Generalital de Catalunya está portanl a

terme inspeccions de les insial lacions de raigs X do

radiodiagnóstic veterinari. Hores d'araja se n'han ins

peccional un gran nombre. En el transcurs de les ins-

peccions s'han trobal que la majoria d'aquestes

instal.lacions incompleixen la normativa vigent, per la

qual cosa s'han ¡mposat lories mulles ais propietaris

deis centres veterinaris infractors.

Des del Col'legi, recomanen a tots els veterinaris pro

pietaris d'installacions d'aquesl tipus que legalitzin la

seva siluació ahans qur no els facin una inspecrió,

ELABORACIÓ D'UN LLIBRE SOBRE PERITATGES

S'esia elaboran! un llibre sobre peritatges en el món

agro-pecuari en que s'analitza i valora el peritatge rea-

litzat, sempre respectan! l'anonimal del perit. Amb

aqilest lliotiil és neccss i la q u e aque l l s w l e n n a r i s q u e

hagin realitzal peritatges sobre aquesl lema es posin en

contacte amb el Col'legi de Veterinaris de Barcelona ¡

ens comuniquin el numero d'autos en qué van emetre el

peritatge.

POLÍTICA I VETERINARIA

Continúan! amb els debats-col.loquis que han dona! a

conéixer ais política la problemática veterinaria, l¡ va

anibar el lorn el dia 4-6-96 al Sr. AJeix Vidal Quadres,

Presidenl del Partil Popular de Catalunya.

Va comentar la seva exposició indicanl que, des d una

óptica externa, es té la sensació que la professid s'ha

anal prestigian! molí, guanyanl respecte, i ananl cap a

l'alca, cosa que es. manifesta cspecialment en la deman

da creixenl de places universitáries a la carrera de



Veterinaria i el prestigi internacional de la Facultai de
Veterinaria de la UAB.
No obstant aixó, va reconéixer i parlar deis problemes
amb qué es troba la professió veterinaria.,com l'aparició
de nincs especialitats en campa d'actuació convergents
amb el nostre, o com les restriccions austeres i rigoroses
deis pressupostos de l'Admintstració que afectara a
árees de l'activital veterinaria i a l'oferta pública d'ocu-
pació.
Va parlar de les tasques deis veterinaris de
l'Administració, tañí al Departamenl de Sanitat i SS
com al DARP. En el primer cas realitzen tasques d'ins-
precio sanitaria i de docencia [cursos de manipuladora
d'aliments), i en el segon, de sanital animal i de control
sanitari d'animals doméstics; feines, totes aqüestes, que
son básiques, rucara que en algún cas, millorable,
Peí que fa ais problemes de les clfniques, que represen-
ten una parí significativa del col.lectiu i teñen un gran
pes específic, va comentar que son els i [pies del comerc;
fiscals, de disminució del consum, etc..
Altres problemes que va destacar varen ésser la margi-
nació en la convocatoria de les places d'ensenyamenl
secundan i en l'accés a places del Dept. de Medi
\iiilueiit, luí i la seva mateixa capacitado (cosa que va
qualificar d'absurd); la imatge de censor sever i impla-
cable que te ['administra! del veterinari funcionan en la
realització de les seves tasques: i la pérdua de la
importancia económica del sector ramader-agrícola.
Per Rnalitzar la seva exposició, va comentar que el PP
de Catalunya, en trobar-se actualmenl en bones rela-
cions amb el Govern de la Generalitai de Catalunya, pol
actuar com a mitjancer entre els veterinaris i aquest,
aixl com amb el Govern central, Així, el Sr. Vidal
Quadres es va oferir publicament a fer arribar les esme-
nes que consideraríem mes adients en l'elaboració i/o
modificació de disposicions normatives i los nostres
inquietuds ais ambits polítics que corresponguessin.
En el toni de precs i preguntes es va comentar la possi
bilital «le l'obertura al comeré comunitari de la carn de
vedella anglesa degut a la clan política de la necessitat
d'una correcta unió europea sense socis discrepants.
Es va preguntar sobre la possibilital que el PP de
Catalunya actúes com a mitjancer entre els col.legis
veterinaris i altres institucions centráis i catalanes, a la
qual cosa, el Sr. Vidal-Quadras, va respondre que aques-
ta relacio lia ile basar se en el respecte i la coLlaboracio.

Va considerar també que Tactual legislado que regula
l'activitat col.legial Ka queda) desfasada, esseni irreal i
artificial.També es va parlar del canvi hagut després de
los eleecions generáis i de la liona entesa entre el PP i
els nacionalismos por tal de permetre la creacid d'un

g o v e r n SÓlid i e s t a b l e q u e p e r m e t i s o l u c i o n a r la s i l u a i i o
económica per tal d'ajustar-se a la convergencia amb
Europa,
Respecte al toma de ['Agencia de Salul Pública, la seva
postura es donar recolzameni a la privatització deis ser-
veis per tal que la prestació d'aquesl servéis públics
siguin mes eficients i menys costosos. Tambo va consi-
derar que la burocratització de les tasques del veterina-
ri i's un problema general a tota l'Administració, esseni
una questio d'organit/aein interna de la mateixa i que,
per lant, no es pol tractar de manera legislativa..
Cal destacar que el debal va desenvolupar-se en un
clima de gran relaxado i interés, degul prmoipalmeiil a
la gran intel.ligéncia, educació i sentil de ¡"humor del
ponenl

El quart ponenl. el Sr. Ramón Vilalta, Parlamentari
Caíala peí Partil Socialista de Catalunya (PSC), el día
1 1 6-96, va COmengar amb una referencia a la seva rola
ció amb la professió i la real i tal veterinaria des deis seus
anleriors carrees com a Diputa! i Presiden! di' la
Diputació de Lleida.
La s e v a d i s s e r l a c i o va t r a c l a r p r i n e i p a l i i i o n t d e la v a l o -
r a c i ó d e l m o m e n l p o h l i c a c t u a l a n i v e l l e s p a n y o l . e n r o -
p e u i e a l a l i i , a i x í c o m d o la s i t u a c i ó a c t u a l d e l P S C .
A n i v e l l e s p a n y o l , va d e s t a c a r e l r o l l e n q u e . d i ' f o r m a
modélica i exemplar, s'ha produi! en el govern democrá
l i e , b a s a l e n u n a I r a i i s f e r e i i c i a d e p o d e r l o t a l m e n t t r a n
quil.la i pacifica, malgral la dura oposictó soferta peí
PSOE en l'anterior legislatura, tan! per parí del PP i IU,
com por determináis medis de comunicado i determi
nnis nuclis de poder financer.
Per altra banda, va comentar que els problemes amb els
quals es troba Tactual govern (l'acumulació del déficit
anual, la taxa d'alur, Teiideulamenl públic, el dente fis
cal, el lipus d'inleres i la Ínflatelo) lan inolt difícil la
convergencia amb Maastritch. Per a aixó, es necessari
d'establir polítiques económiques rigoroses que reque-
reixen una veritable política d'estal sonso interessos

polítics i basados en el consens entro diferenls Corees
polítiques, i basados en un planlejainenl neo-Iliberal
com el del PSOE. Aquest tambe sena el cas di- la posada
en manca de la reforma do l'educació.
Refereni a l'actual govern del PP, va dir que es una
alternativa que engloba diferente forces polítiques. Les
respostes del I'P ais problemes actuáis son: disminuir la
despesa, cosa que afectara tan! al consumidor com al
teixil económic del país; l'finfrontamenl entre les rendes
del capital i de treball, que os una política impopular
d'aplicar; i la liberalització deis servéis
Peí <|iH' l'a a Europa, els problemes amb que s'enfronta
Espanya davant la UE son: que hi Maura un desviament



del centre de gravetal de la UE cap a paísos de l'esl en
les activitats agrícoles i ramaderes, deixant de banda
l'eix mediterrani; que ha (l'afnmt.ar la seva funcid de
porta d'entrada cap a Europa d'immigrants des d'África,
que tindra tendencia a créixer; i que per tal de poder
competir principalment amb els EEUU i el Sud-esl
Asiátic, ha de formar parí d'una economía europea

sense fronteres.

A nivell de Catalunya va comentar que el trencamenl de
la majoria absoluta de CiU en les darreres eleccions ha

estal una savia decisio del poblé caíala i, a mes, ha leí

que hi hagi una apertura de políiiques consensuados en

determinades matéries entre CiU i el PSC.

Un deis principáis problemes del Govern caíala és l'eri

deutamenl acumulal de la Generalitat (superior al bilid

di1 pessi'tes) que la que la (¡enoralltat es Irobi en pie

colapse Financer i que aquesl es traslladi a la societal

catalana.

La solucid és una millora en la gestid deis recursos

económics i Rnancers que intentin millorar el déficit.

En aquest sentit, va destacar com a prioritaria la reor-

denació de 1'Administracití Pública. També seria

necessária una política de contenció, de manera que

l'Administracid catalana deixés de ser poc eficienl i

clientelar en determináis aspectes. Així, en determináis

temes, seria necessária una entesa amb tots els partits,

COm es el cas de la moperailcia absoluta de tola l'es

t ructura comarcal de Catalunya, en especial deis

Consells Comarcáis que no resolen res i només incre-

menten el dente públie de la Generalitat.

El Sr. Vilalta va comentar que el Presidenl de la

Generalital de Catalunya ha optal per tirar endavanl la

seva proposta de Pressupostos, refusaní la proposta

d'entesa consensuada amb d'altres partits polítics.

Tanmateix, l'actual remodelacid del govern no modifica

les linees de la política de govern portada a tenue Fins

ara i que eompla amb el suporl silencios del PP a ('¡I

Malgral tol aixó, la cessid de fins i tol 30 % de I'IRPF, el

principi de subsidiarietal i un model federal de l'Estal

Espanyol, semblen be a la política del PSC.

En el torn de precs i preguntes el Presidenl del Col.legi

de Biólegs va parlar de la llei de Col.legis Professionals i

de la seva falla d'adequacio a la realilat socioeeonomi

Ca i social actual. Es \a considerar correcta la modifica

ció de la llei realit/.ada peí PP que lia liberalilzat aquest

model.

Va Iniciar se lambe de la política de la PAC i es va con

siderar ¡nsolidária, tol i que cap al 2000 haurá una dis

minucid en les linees d'ajuda ais productors i un incre-

menl en les de soslenimen! de la poblano, passanf a ser

una Política Vlimentária Comuna.

L'opinid generalitzada deis assistents va ser que va
posarse mol! enifasi amb les propost.es polítiquos nove

doses i en canvi poc en la problemática veterinaria.

Manel Giménez Jordana

M" Luz Guerra Rey

LLUITA ENVERS ELS ECTOPARÁSITS

(Roda de premsa d'Esteve Veterinaria)

El passal dia '¿'¿ de maig, ales 12.30 hores al saló de

Conferencies del Centro Internacional de Prensa de

Barcelona, va teñir lloc una roda de premsa organitzada

per Esteve Veterinaria per parlar deis tractaments

I era peí 11 ics ¡ meil ¡ambientáis eonlra els parasits exlerns

de gats i gossos i especialmenl contra les pnces.

Va prendre la páranla en primer lloc el Sr. Emili Gil,

Director d'Esteve Veterinaria, qui va fer una bren intro-

duccid explicaní els ruotiiis pels quals s'liavia organitzal

la roda de premsa. Despres, va donar la páranla al Dr

Lluís Ferrer i Caubet, Degáde la Facultal de Veterinaria

i Catedrátic del Departamenl de Patología i Produccid

Animáis, qui va inicial' la seva exposició mostrant uns

casos clínics d'hiperseusibilitat a pnces i, a continuado,

va fer una bren pero interessanl exposició sobre el cicle

de vida de les pnces, les alérgies a pnces i els sistemes i

productes de lluita envers aquesl ectoparásit. Un cop

finalitzada l'intervencid del Dr. Ferrer, va tornar a pren-

dre la páranla el Sr. (lil per comentar alguns deis pro-

ductos que, envers aquesl problema, Esteve Veterinaria

comercialitza.

I ii deis punís en qué tots dos ponents van insistir os

que, encara que els problemes del:, oeloparasils nomos

son directamenl observables duran) la primavera i les-

tiu, ln persisteixen duranl tol l'any i que els propietaris

d'animals han d'ésser conscients de la problemática que

les pnces generen. Aquesta manca de conscienciacid ve

reflectida en el fel que mes del 50% deis propietaris d'a

nunals de companyia decideixen peí' si innleixos el pro-

duele que aplicaran, sense teñir en cumple que també

es necessari i r a d a r También I on viu l'animal, per la qual

cosa no solucionen el problema i quan es dirigeixen al

professional velonnari el problema ja es bastant greu.

Així, l'iis inailequal d'ecloparasiticides en lemps i dosi,

la manca de criteri técnic en la se\a venda i d'liabil pre

ventiu, no només resulta ineficac, sino que, a mes. pol

generar resisténcies en la poblacid de parasits. Per aixó,

el Sr. (¡il va recomenar que, davanl un problema de

parasits exlerns, els propietaris d'animals consultessin

amb el sen veterinari.

Un allre puní importan! a considerar es que no hi ha un



producte que ho solucioni tot, per la qual cusa la lluita
contra les pnces ha de Fer-se des de diferents fronts: s'ha

de lluitar contra els adults per una banda i contra les

formes joves que hi ha a l'ambienl per altra.
Dins els agents de lluita contra les pnces, es va parar
especial atenció en un nou grup de substancies, els IGR
(reguladora del creixemenl deis insectes). Aqüestes
substancies son analni'.ucs d'bonnones d'insectes, per la
qual cusa actúen de manera selectiva envera aquests ¡
no afecten ni a persones ni a animáis, com lio demostra

el Id que la DL5Q del melopré és inferior a la del sucre

Dins aquesl grup trobem el metopré i el lufenuron
Esteve Veterinaria comercialitza Sifotrol que conté

metopré. Aquesl imita l'hormona juvenil de les larves,
de manera que quan passen a l'estadi de pupa, aqüestes
son inviables. Tambe conté permetrina que es un pire
troide sintétic d'activital adulticida i d'ampli espectre.
El Sifotrol s 'uti l i tza per t r a c t a r l 'entom doniost ic: casa i

exteriors. Les característiques d'aquesl producte son

que és específic per al tractamenl de l'entorn, un trac-
tament protegeix duranl sel mesos contra noves rein
festacions, no crea resisténcies en les pnces, te activital
contra puces joves i adultes i paparres adultos i no es

tÓXÍC per animáis ja (|iie el sen inecanisme d'acció és

selectiu. Sifotrol ve en tres presentacions: pulveritza
dor, aerosol i fogger. Els Foggers son concentrats pressu-
rilv.ats d'IGR que s'allibera de manera homogénia per

tota la casa, aconseguint així una concentrado de pro
duele que será igual en qualsevol punt. Un altre pro-
ducte d'Esteve Veterinaria per a la lluita contra les
puces és Cifle, un ectoparasiticida que s'administra per

via oral i que es distribueix per lol el eos de l'animal. Es
un producte adulticida, indical tanl pergossos com per

gats i la seva única limitado d'ús es en remelles ges-
tants.Finalment, el Sr. (¡il abans de donar per acabada
la roda di' premsa va voler deixar constancia que Esteve

Veter inar ia es lYinica divisió ve te r inar ia espanyola anib

niolecii les propies i p roduc tos propis que r e p r e s e n t e n el

40% de la seva facturació.

HA FALLECIDO EL DR. LUERA

¿Qué haremos sin ti, Miguel? Miguel Lucra se nos ha ido

definitivamente; quienes estábamos a su lado éramos

desgraciada e inexorablemente conscientes de que se
nos estaba yendo desde bacía un tiempo. Y él lo sabia

también pero no quiso nunca dejar de ser el. Se siguió
negando a aprender a decir "no": ese fue quizas su mayor

defecto; para muchos de nosotros casi su único defecto,

su ultimo defecto.

¿Qué va a hacer ahora, la veterinaria catalana, la veteri-

naria española, sin Miguel Lucra'.' Ante la muerte se

recurre al tópico de que Dios siempre se lleva a los

mejores; esta vez es terriblemente cierto. La Veterinaria
(así. con mayúscula) necesitaría varios Miguel Lucra, y
ha perdido al que lema. Ecuánime, siempre dispuesto a

apaciguar, intentando aproximar distancias (¡como le

dolía cuando sus amigos no eramos amigos entre noso-

Iros!), analizando cual era el mejor camino, y poniendo
el final, siempre, la profesión y las personas por delante

de iodo lo demás.

¿Qué hará sin ti, Miguel, la clínica de animales de com

pama'.' La trajiste a España, en una jugada maestra de

riesgo y de premonición, hace ya un montón di1 años,

cuando los que hoy nos creemos que sumos algo casi

acabábamos de nacer. Y la hiciste crecer a un ritmo que

nos lia permitido prácticamente alcanzar a quienes

tomaste por modelo, Y la ayudaste a florecer y a madu-

rar. Y quienes hoy han alcanzado foros significativos de

la especialidad saben bien que en alguno de los escalo-

nes que tuvieron que subir encontraron tu mano tendi-

da para ayudarles. Perdónanos a quienes tal vez no le lo

hemos sabido reconocer cuando estallas con nosotros.

Y discúlpanos que esta vez no te seamos buenos secre-

tarios: queremos olvidar los típicos protocolos; ni fecha

ni lugar de nacimiento, ni historiales académicos, ni

medallas y reconocimientos oficiales.,. Dejemos para

otro día la recopilación detallada de un historial profe-

sional difícilmente repetible. Olvidemos los disgustos y

los malos ratos. Dominan los recuerdos tu tesis doctoral

con la que pusiste la categoría de la especialidad donde

merece estar, tu fructífera etapa como Presidente de

AVEPA (de "tu" AVEPA), tu imborrable paso por la

Presidencia de la Academia de Ciéncies Veterinarios de

Catalunya, tu labor en el Zoológico de Barcelona donde

entregaste parte importante de 111 vida, la imagen inter-

nacional que conseguiste para nuestro país y que se

plasmaba en el carino que te dispensaban alia donde

fueres, las puertas de tu clínica siempre abiertas para
todos los que nos quisimos acercar, 111 animo siempre

dispuesto para colaborar, para compartir tus conocí
lliientos, para participar..., y tUS paradas como portero

de fútbol sala.

Dejadnos boy que añoremos al Miguel humano; tiempo

habrá para otros homenajes y reseñas. ¿Qué van a ser

sin ti las reuniones, mas o menos numerosas, con cual-

quier motivo, que siempre surgen cuando se encuentran

varias personas unidas por la profesión y el aprecio? Has

dejado un espacio importante en la vida de los que te

queríamos, que sólo podremos llenar con ese inacabable

montón de recuerdos que liemos logrado vivir juntos.

Allí donde estes seguro que va has tenido tiempo de



organizar algún congreso; esperamos que cuando nos

llegue la hora cuentes con nosotros para permanecer a

tu lado, Sabemos que estarás ojeando tras tus pequeñas

gafas ya eternamente moteadas mientras escribimos

esto, y andaras con tu paso inclinado y pausado por los

recuerdos de quienes ID estén leyendo; por ello queremos

decirte que vamos a cuidar de Jeanine y di' tu recuerdo,

Tu recuerdo es lo mejor y lo único que nos queda; j

os a guardarlo celosamente; ¿qué haríamos sin el. sin

liguel? Descansa en paz 5 ruega por nosotros.

Antonio Prats Alejandro Tarrago

NOCES D'OR DE LA PROMOCIO DEL 1946

El dissabte día 18 de maig passat, es varen celebrar a

¡OSSa les noces d'or de is que havíein acaba l c ls

estudis de Veterinaria en aquella Facultal l'any 1946,

Els actes van ésser molí emotius i el nombre de veteri-

naris acompanyats de les résped ¡ves esposes i en algún

cas di' filis o altres familiars, va ésser superior al que

hoin s'imaginava (seixanta persones en total)

Deis Col legis catalans hi assistiren González, Llargués i

Viñas t Barcelona). Turón. Torren! Orri 1 Gráteos

(Girona) i Secanell,Torrent-Mollevi i Maza (Líenla 1.

El dia abans va haver-hi una recepciá ais que proveníem

d'altres províncies, ja el dissabte al malí eslava progra-

mada una Missa a la Faeullal que es va liaver de sus-

pendre per manca de Mossén (den sera l'única pr<

sio que no hi ha plétora. En el sen lloc es va resar una

oracio pels que no han pogui arribar a aquesta celebra

cío 1 l'amic ('asidla va fer una petita biografía de cada

un d'ells, Seguidament, varen fer ús de la paraula els

companys Torrent-Mollevi, Iglesias i Castellá. El

Presideni del Col'legi de Saragossa, el Sr. Francisco

Alvarez del Manzano, ens va dirigir també unes páranles

¡ va t a n c a r l ' ac te e l d e g á e n í u n c i n n s d e la K a c u l l a t . el

company Juan Altarriba.Tol seguit, ¡ després d'ésser

obsequiáis amb una records de la trabada ens várem

dirigir a ['Hotel Tibur, on tingué lloc un espléndid diñar

molí lien ser\it 1 amb un ambienl molí familiar.

L'endemá (alguns el mateix dia) tothom cap a casa 1...

a esperar les noces de p la l i .

Joaquim Viñas

ENTREVISTA AMB EL DR. JORDI

MONTSALVATGE

fin el proper Butlletl publicaren! l'entrevista que en

Jaume linca i Torres \n fer al l)r. Jordi Montsalvatge,

El Dr. Montsalvatge es veterinari jubila! que es dedica a

fer retrats. Per encárrec del Col'legi esta fenl retrats, al

llapis sepia, deis sis lili ims Presidents.

FONS D'ACCIÓ SOCIAL DE LA GENERALITAT

DE CATALUNYA

A fináis del mes de .lun.v es publicará al DOGC la nova

convocatoria del Fons d'Acci6 Social per a personal fun

cionari administratiu i técnic de la Generalital de

Catalunya.

El termini de presentado1 de sol licituds será Fins id dia

;il d'Agost. A continuado presentem la relació d'ajuts

que serán publicáis:

MODALft/tTD'AJUT CAUSANT QUANT1A

Llar d Manís

Estudis universitaris filis

Estudis univiTsitaris funcionan

Aceta universital niajors 25 anys

Ajut odontológic

Ajut ocular

Kscripturaeio 0 Bogue: ler. habitare

Servei militar 0 prestado subsistutória

Naixoment 0 adopáó lili

Jubilació forcosa

Sepeli

Doíunció

Excepcional

Fill a llar d'iníants a partir de
l'any 1991

Fill universitari

Funciona

Funcionan

Funcionan
Funcionan

Funcionan i/o, en el cas de
lloguer, el convivent

Funcionan

Funci

Funcionari

Familiar en primer grau de
consaguinital 0 afinitat

Funcionan

A detenninar per la comissió

De 1.000 a 6.800 pessetes/mes

o1 0,000 a 63.500 uesseles

De 10.000 a 63.500 pessetes

55.000 pessetes

De 4.000 a 50.000 pessetes

De 7.800 a 15.000 pessetes

De 15.800 a 60.000 pessetes

De 50.000 ó 125.000 pessetes

60.000 pesseles

60.000 <) 140.000 pessetes

40.000 pessetes

160.000 ix'ssetcs

A determinar per la comissió



Agenda

CONTROL DE LA CALIDAD DEL PESCADO Y DE
LOS PRODUCTOS DE LA PESCA

Lloc: Facultal de Veterinaria, Universital Autónoma de
Barcelona.

Data: 7 al 11 d'octubre de 1996
lloran: Matl i lanía.

Aquest seminari esta organitzal peí "Instituto
Agronómico Mediterráneo de Zaragoza" i per la Pacultal
de Veterinaria de la UAli. A mes. compta amb la
col'laboració de la Comissió Europea.
La llengua de treball serán l'anglés i el castellá, Hl
coneixemenl d'aquests idiomes sera tingul en compte
en la selecció de candidats. L'organització facilitará la
traducció simultánia de les conferencies si es conside
res que ios necessari

Les presentacions serán exposades per conferenciants
altaments qualificats procedents de centres d'investiga
ció, universitats, departaments governamentals i com-
panyies privades de diferents paísos. La participado al
seminari exigeix treball personal i intercanvi amb els
ponents i la resta deis participants, L'ambit internacio-
nal d'aquesta activital afavoreix l'intercanvi d'experién
cíes i punts de vista.

El nombre de places esta limita! a 30 persones. La
quota d'inscripció és de 50.000 pies. Els formularis d'ins
cripció h a u r a n d 'enviar-se a b a n s del 20 de juliol al

"Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza" i

haura d'ésser acompanyal amb un Curriculum Vitae
detalla!

Es podran sol licitar beques que cobreixin deis drets
d'inscripció i beques que cobreixin les despeses de vial
ge i a l lo l ja ine l i l .

El programa consta de sis parís. A la primera es parlará
de les técniques per al reconeixement de la qualital del
peix, a la segona de la contaminació del peix, a la terce
ra del reeoneixonienl d'especies de peix, a la quarta del
manteniment de la qualital del peix, a la cinquena del
sector pesquer a Europa i a la sisena es fará una visita
t é cn i ca al Mercal, Central del l'eix de Barcelona.
Per a mes informado adreceu-vos a la Biblioteca del
Col'legi de Veterinaris de Barcelona, on a mes podren

trobar els fulls d'inscripció.

X CURSO NACIONAL Y Vil INTERNACIONAL
DE ENDOSCOPIA

Lloc: ('aceres.

Dates: 26-28 de setembre de 1996.
l l o r a n : Malí i l a r d a ( d i u m e n g e només m a l í ) .

Aquesl curs teóric práctic és organitzal peí " ( ' en t ro de
cirugía de mínima invasión de ('aceres" i per la '•Sección

de endoscopia digestiva del Hospital Clínico
Universitario de Zaragoza".

El programa conté elasses teóriques sobre aparells i téc
ñiques endoscópiques de l'aparell digestiu i respiratori,
Entre les elasses teóriques s'intercalaran diverses elas-

ses practiques relacionades. Kl nombre de places es

limitada a setze. El preu de la matricula és de 110.000
pies.Mes informado: Francisco Miguel Sanche/.

Margallo. Centro de Cirugía de Mínima Invasión. Cira,

de Madrid, s/n, 10071 CÁCERES. Tel.: 927/25-71-21. Fax:
íl27/2'l-r>7-.ri7. E-mail: msanchez@unex.ex. També
podren trobar mes informado a la Biblioteca del Col legi
de Veterinaris de Barcelona.

MASTER EN POLÍTICA Y GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL

Lloc:Edifici "Luis Vives" del "Campus de Getafe de la
U n i v e r s i d a d C a r l o s III d e M a d r i d "

Dates: Octubre de 1996 - desembre de 1997. Els ensen
yaments es distribuirán en quatre trimestres académics,
Horari: Per tal de compatibilitzar el seguiment del más-
ter amb el desenvolupamenl d'una activital laboral, la
docencia es concentrará de manera intensiva els dijous
a la l a r d a i e l s d i v e n d r o s d e c a d a s e t u i a n a .

Per a ésser admés sera necessa r i ésser tilulal superior i
presentar la sol . l ici tud d'admissió acompanyada del
Curriculum Vilae en el qual s'haurá d'incloure el certifi-
cal académic. L'admissió sera decidida per la direcció
del Máster després d'evaluar el Curriculum deis candi

dais i una entrevista personal amb aquests.
Organització i estructura docent: El nombre de crédits
s e r a de 60 que es d i s t r i bue ixen entre les ac l iv i t a t s lecti-
ves (50) i les complementáries (10). Les activitats com-

plemenlaries poden esser la redaccio d'un projecte 0 be



la realitzaciá de practiques tutelades duran! un període

mfnim de tres mesos i la redacció d'una monografía

temática. Continguts: Les matéries estar dividides en

quatre arces: Arca jurídica, Área económica, Área d'em-

presa i gestió i .Arca técnica. A mes es Taran diferents

tallers i tambe hi hauran activitats complementáries.

El preu de la matrícula es de 1.100.000 ptes. El paga-

menl es podrá fraccionar. A mes, existeix la possibilital

de Huancar l'impori de la matricula mitjancanl entiláis

de crédit.El termini de presentada de sol'licitud d'ad

missio finalitza el 12 de setembre de 1996,

Mes informado i preinscripcions: Instituto Pascual

Madoz del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente,

Universidad ('arlos III de Madrid. Madrid. 126. 28903

GETAFE. Tel.: 91/624-98-38, 91/624-98 39, Fax: 91/624

95-17. També podreu trobar mes informado a la

Biblioteca del Col legi de Veterinaris de Barcelona

XXXIII SYMPOSIUM DE LA SECCIÓN

ESPAÑOLA DE LA WPSA

Une: Toledo

Dates: 16-18 d'octubre de 1996

liman: Dimecres a la tarda, dijous tot el dia i divendres

al malí.

Dius el programa es tractaran temes de patología

(dimecres), de nutricio (dijous) i de novetats en agri

cultura de posta (divendres). També el divendres i

abans de finalitzar el symposium, es celebrara una taula

rodona sobre patología aviar.

La reserva d'habitacions al Hotel Beatriz haurá de for-

malitzar se abans del dia K> de setembre.

Mes informada i inscripcions: ('omisión Organizadora

del XXXIII SYMPOSIUM WPSA (CESFAC). Diego de

León, 54, 5° 1). 28006 MADRID, Tel: 91/563-34-13. Fax:

91/561-59-92. Tambe podren trobar el programa com-

plerl a la Biblioteca del Col le,t;i de Veterinaris de

Barcelona.

DIVERSOS

* XXI JORNADAS CIENTÍFICAS DE LA SOCIEDAD

ESPAÑOLA DE OVINOTECNIA V CAPRINOTECNIA.

Aqüestes jornades tindran lloc a Logroño, del 3 al •">

d'octubre de 1996.Més informado: Fundación Caja

Rioja. Miguel Villanueva, 9, (¡:' plañía. 26001

LOGROÑO. Tel: 941/29-31-92. Fax: 941/29 31 24.
! XXIX SEMANA NACIONAL DE CAÑADO PORCINO.

Aqüestes jornades tfceniques tindran lloc a Lorca, del

11) al 19 de setembre. Mes informació: Recinto Ferial

de Loira. Plaza de Santa Quiteria, s/n.. Apartado de

Correos, 139. 30800 LORCA. Tels: 968/46-89-78,

968/46-84-32. Fax: 968/46-67 25. Tambe podren trobar

mes informació a la Biblioteca del Collogi de

Veterinaris de Barcelona.

* FERIA DEL JAMÓN DE TERUEL. Del 13 al 15 de

setembre de 1996 a Teruel. Informado: Consejo

Regulador D.o. Jamón de Teruel. Av. Sagunto, 52,

14002 TERUEL. Tel:978/60-65-50.

* XX CONGRESO MI NDIAL DE AVICULTURA. Del 2 al

5 de setembre de 1996 a Nueva Delhi ( India) .

Informado: India Branch oí the WPSA. Janaki 189

Bhandarkar, Instituto R I. PUNE41104 (India).Tel;

91 211 361548, Fax:91-212 361729

El Col-Iegi
CORREUS ELECTRONIC

Us recordem que el Collegi de Veterinaris de Barcelona disposa d'una adrega electrónica (e mail) a la que podeu

escriure per fer consultes, enviar missatges a qualsevol membre del Col legi, etc. L'adrega es: veterbcn@filnet.es

INSPECCIÓ FISCAL

Us i n f o r m e m q u e , p r o p e r a m e n t , el Col legi lia d e p a s s a r u n a i n s p e c c i ó Fiscal d e la s e v a a c t i v i t a l d e i s d a r r e r s c i n c a n y s .

REBUTS RETORNATS

Informem que, a partir d'aquest trimestre, les despeses degudcs al retorn del rebui col legial pels bañes per fons ¡nsu
ficicntso qualsevol aIIre motiu serán carregades al propi col'legiat.
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PUJA EL PREU DELS CERTIFICÁIS OFICIALS
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El Consell de Collegis Vetcrinaris de Catalunya ha unifica) el preu de tots els impressos d'utilitzacid a nivell de

Catalunya. Donat que el Col'legi de Veterinaris de Barcelona tenia el preu tnés baix, ha puja! el preu del Certifica) a

1,(101) pessetes la unitat. L'imprés seríi autocopiable, 1'editarS el propi Consell i el preu recomanal per l'expedició del

mateix será de 3.000 pessetes.

Si alquil (Vitiíieai lia csi.ai mal emplenat, el Col'legi procedirS a canviar-lo per un de non sense cap carree.

Entenem les queixes per l'augmeni del preu, pero és una decisió a nivell deis quatre Collegis, Aquesl Fel no vol ésser

la tendencia de l'actual Junta, pero algunes vegades tenim que entendre la petició deis restants Col legis.

Serveis del Col-legi
INFORME DE LÁREA ECONÓMICA

A, SERVÉIS EMPRESARIALS I MERCANTILS

S'ha constituí! la societat mercantil ASSESSORIA FISCAL VETERINARIA, S.L., des de la qual s'instrumentará l'ac

tuació del COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE LA PROVINCIA DE BARCELONA, en tol tipus de contractacions,

i;uii del personal adscril al propi Col.legi, com de terceres persones, físiques ojurfdiques, a les quals s'encarregará la

gestid de diverses funcions especifiques, tendents a l'expansió i creixement deis objectius del col.lectiu veterinari.

Tanmateix, está prevista la constitució d'altra entital mercantil, l'objecte exclusiu de la qual seta el de prestar ser

veis propis d'una Agencia financera.

Finalmenl s'está estudian! la possibilitat de constituir altra entital l'ohjeetc exclusiu d<- la qual seria el de prestareis

.servéis d'agencia d'assegurances.

Tot aixó, a ni 11 el conseqüeni benefici que representaría peí col.lectiu veterinari, de disposar d'una organització pro

pía en materia lniancera i d'assegurances.

B, SERVÉIS BANCARIS.

S'ha negocia! amb diferents entitats bancáries, amb l'objectiu de seleccionar-ne els servéis de dos o tres, en funcití

deis productes mes rendibles oferts en deIVusa deis interessos del col.lectiu veterinari. S'han central les negociacions

principalment en les condicions deis crédits al consum, présteos hipotecaris, fons d'inversiú i targetes de crédit.

Tanraateix, s'han establer! unes condicions iniciáis amb SECC1Ó ADMINISTRATIVA, S.A., Agencia financera del
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Col.legi Oficial de Metges de Barcelona, amb la finalitat d'iniciar la tramitado de tot tipus de servéis bancaris desti-

nats ais veterinaris col.legiats.

C. \SSEOURANCES,

sVsia compra i lloguer de tot tipus d'immobles, tanl de vivendes, com locáis o segónos residencies, ais veterinaris

col.legiats, així com un servei de venda de les vivendes i locáis propietal d'aquests.

Fruil d'aquesl acord, es l'oferta d'un servei de gestid immobiliária integral en relació a una promocid de vivendes

sities ¡i Saill Cugat.

E.-AGÉNC1A DEV1ATGES.

S'li.ui mantingul diferents entrevistes amb diferents Agencies «Ir Viatges, per tal d'aconseguir ofertes estables peí

col.lectiu veterinari, tanl per viatges professionals, col.lectiuso de plaer.

F.-SERVE1 DE VEHICLES.

S'han ultima! els detalls peí a constituir un departamenl degestid integral de compra-venda i lloguer de tot tipus de

vehicles a motor, així com la gestid integral del servei d'assegurances. Aquesl producte ha estal sol.licital i concer

tal por diferents col.legiats.

G.-PUBLICACIÓ DEL BUTLLETl DELCOL.LEG1 I ANNALS DEL COL LEGI

tancal un acord amb una entital que s'encarregará de la publicado del Butlleti drl Col.legi, la qual cosa repre

senta la desaparicid de tol el cosí que aquesta publicacid representava, al mateix temps que genera un benefici anual

per la Institució col.legial.

ASSEGURANCES D'AUTOMÓBILS

l's recordem que el ('"I legi de Veterinaris de Barcelona amb la col laborada de MEDICORASSE, la Corredoria

d'Assegurances del Col legi oficial de Metges de Barcelona, té contractades diferents assegurances, una de les quals

es VeterMotor, que, tal com ja us lieiu comental a ['Editorial, está gaudinl d'una gran acceptacid entre el nostre

col lectiu, fins al puní que en ocasions les i rucados que feien els col legiats per a informar-se'n han arribal a colap

nostra centraleta.

A continuacid hi ha una taula amb tarifes comparativos amb d'altres companyies, que mostren els preus altamcni

competitius d'aquesta asseguran^a, ja sigui a tercers o a tol risc. Si voleu informar vos, se use compromís, dol preu de

l'asseguranca amb VeterMotor per al vostre cotxe, podeu trucar al Col legi de Veterinaris de Barcelona, al tel.211 24

lili i demanar per la Sra. Mímica. També us volem recordar que amb VeterMotor gaudireu de la mateixa bonificacid

(luo tingueu en la vostra actual companyia.

AutomobÜ

Seal Ibiza

1.4CL3p.

Renault Clio Chipie

1.2 :ip.

Opel Corsa Viva

1.4i3p.

VolkswaRon Golf

UCL3p

Pfeugeol 106 Kallye

1.3 3p

Cobertura

Tercers

Tot risc

Tercers

Tot riso

Tercera

Tot risc

Tercera

Tot risc

Tercers

Tot risc

Yctcrmotor

12.1

112.475

44.496

112.475

44.496

120.832

44.496

125.010

52.446

128.802

I'eUiyo

7 5 1 7

175.449

72.190

11.196

77.744

165.666

79.992

1691.471

91.471

206.922

Winterthur

12.892

212.892

104.980

216.685

105.980

224.271

107.458

235.650

141.207

307.608

Ascgurator

66.836

135.388

6 . 6 8

105.980

6.564

107.45869

69 .728

141.20776

7.608158

158.552

Lfawa diroela

5.3881

67.6687

72.993

158.378

68.488

2878.254

74.254

174.254

No assegurable

No assi'Kiirabie
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EQUIPS INFORMATICS

A continuado trobareu unes Distes de preus d'equips informátics i de components a un preu immillorable. En cas que
estigueu ¡nteressats en adquirir algún d'ells, truqueu al CoHegi i demaneu per la Sra. Cristina, Tel. 211 25 23.

CPUs de 75 MHz. a 166 Mhz. ORIGINALES INTEL IPP
SI BUSCA CALIDAD, NUESTROS EQUIPOS ffTSitU 01 RECEN AL HflOH PRECIO

POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN A TRAVÉS DEL COl-Lf 61 DE VETERIHUtlS. SOLICITE INFORMACIÓN
LA GARANTÍA OE LOS ORDENADORES ES DE 1 AÑO DE HEDÍA CALIDAD DE COMPONENTES GARANTIZADA.

SERIE PENTIUM PFIMATICA
Configuración b a s e ñaca base Pentium Tnlon con ¿56 kb- cache Pipeline P7, 8 Mb RAM. 1 GB HD,

SVGA. Trio S3 64. Monta PROVIFTrV SVGA 14" 0 28 NE IR. Teclado Win95 BTC. Ratón.
Caja Minitorre. Unidad de CD-ROM 4x

ConCPUPFNTHJM?SMhi 132.900 ConCPU PENTIUM 13) W I I ..... 161900

Con CPU PENTIUM 100 Mhi - 140.9M ConCPU PTNIIUM i'.o n¡i . 180900

Con CPU PENTIUM I ?0Mru 149900 ConCPU PENTIUM 106 Mhi 204900

SEBlEfEIVIUM MULTIMEDIA
Configuración base: Placa base Pentium Tnlon con Iht, kb CMtie Plpdlr* P7 ,8 Mb RAM. I GB HD,
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SISTEMA DE FINANCAMENT

També us oferim un sistema de financamenl per tal que pugueu comprar el vostre ordinador, amb un ¡nteressos molt

competitiu, el 675%. Us mostrem una taula amb indicado del crédil i de les (imites mensuals a 12, 24 i 36 mesos.

Truqueu al Col-legi, Tel. 211 25 23 i demaneu per la Sra Cristina,

CREDIT

200.000

300.000

300.000

500.000

500.000

12 MESOS

8.871

17.742

26.613

35.483

44.354

24 MESOS

429.3

9.387

14.080

18.773

23.467

,'Í6 MESOS

-

6.614

9.921

13.228

K¡.r,:¡(¡

Apropem
RESUM MES DE MAIG

1 MEMBRES ¡

ACTIVA

PASSIVA

TOTALS

ALTES

BAKES P.P.

BAKES APROPEM

BAKES TOTALS

19

103

122

10

2

14

16

Baixt's Apropcni: Per no fer-nos arribar Autorització per us de les Dades Personáis i Declarado Jurada conforme

Dades del Curriculum Vitae son certes.

Necessitem veterinaris que cerquin o estiguin interessades cu canviar el sen Une de treball per poder cobrir ofertes

de fora de Barcelona i el sen cintura industrial.

Piulen ¡nscriure's a APROPEM tots els membres del Col.legi al correnl del pagamenl de les quotes.

És necessari per inscriure's venir personalmenl a APROPEM per realitzar l'entrevista personal i omplir els docu-

ments. Per ampliar la informado poden adrecar vos personalmenl o per teléfon a:

APROPEM

Av República Argentina 21-25.

08023 BARCELONA

Telf.-211-24-12

112 12-08

Horari: 10:00 a 13:00 h. 16:00 a 20:00 h.

OFERTES DETOEBALL

CLÍNIQUES

EMPRESES

ALTES

TOTALS

ANUL.LADES

TRAMITADES

7

3

0

10

1

9
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I Anuí.lados:

Per denuncia davanl del Comité de Deontologia.

Consulta: 2 / Urgéncies: 3/ Substitució: 2

Emprcscs:

Comercial; 2 / Assessorament; 1

EL SERVEI D'APROPEM A CLINIQUES I EMPRESES

Des d' aquest servei recordem a loís els companys que APROPEM, Borsa de Treball del Col.legi Oficial de Veterinaris

de Barcelona, esta a la vostra dispostció en el cas que necessiteu con i radar professionals per cobrir vacante o subs-

•ions que tinguin lloc a la vostra clínica o empresa.

Els trets mes importants del nostre servei son:

Base de (hules informatitzada de vetorinaris col.legiats a la recerca de feina i de professionals en actiu que desit-

gen optar a un altre t i pus de treball mes adieni a la seva formació i aspiracions personáis.

(¡andidats amb una formació técnica adequada ¡ diversos graus d'expcriéncia en diferents sectors laboráis.

Rápida gestiá de les demandes

Temps de tramitado: Maxim de 15 ilir.s. El temps de gestití pol ser inferior segons les necessitats de l'empresa

demandant.

Confidencialital de les dades de l'empresa sol.licitant.

APROPEM és un servei gratuít.

No lii ha compromfs per parí de l'empresa sol.licitanl d'escollir els candidats presentats peí nostre servei

APROPEM només treballa amb:

Veterinaris col.legiats,

Centres Veterinaris autoritzats peí col.legi Oficial de Veterinaris per l'exercici de la clínica de petits animáis

Podeu contactar amb:

Responsables d'APRO PE M:

Alberi Broto de 10:00 a 13:00 h.

\! Luz Guerra de 16:00 a 20:00 h.

APROPEM

Av República Argentina ¡1 25

08023 BARCELONA

Tel.-211-24 12

Fax. 212 12-08

Comité de dentó logia
VA passal dia 19 de juny, a les 20'30 hores, es va constituir el nou Comité de Deontologia i va iniciar la seva activitat.

El Comité es composal per lo membres. El President n'és el Sr, Jordi Serratosa. Els altres 9 membres han esta! esco

Hits d'entre els candidats proposats per diferents associacions veterináries: AVEPA (2), WHIC, Sindical de

Veterinaris de Catalunya, ,\\ EEC, Faculta! de Veterinaria, APROPEM | Borsa de Treball), Comité de Clínica de Petits

Animáis, Veterindustria, i han estal nomenats per la Junta de Govern del Collegi

El sen funcionament presenta algunes novetats que permetran una valoració mes justa i equánime per parí deis ins

tructors de les denuncies. Així, cada membre s'encarregará d'instruir un cas, l'adjudicació del qual será en funció de
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la formado i experiencia d'aquest.
En la primera lase, ['instructor, que desconeixera la ¡dentitai de denuncianl i denunciat, haura d'estudiar el cas i
determinar si la denuncia pol teñir o no fonament. En el ras que no tingui fonament, es procedirá a arxivar el cas.
En cas contrari, procedirá a denianar les (hules de les parts interessades, per tal de, si és pertinent, acomplir amb el
tramil d'audiéncia. i ti cop fel aix6, l'instructor proposara l'arxiu o la resolució del cas. que será estudia! peí conjunl
de membres del Comité a la propera reunió. Es fara una proposició definitiva, que s'elevará a la Junta de Govern del
Collegi que actuará segonsels Estatuís.

El servei d'apropem a
clíniques i empreses

CENTRES AUTORITZA'FSDURANTMAIG DE 1996

( i ( I S - ( Í 0 S

Si. Jaume,6
08500-Vic

Centre Veterinari Navarcles
Passatge Catalunya, 4

08270-Navarcles

Passa a Hospital:
Hospital Veterinari Almt Marcet

Marques de Comillas, 121
08225 Terrassa

Biblioteca
RECULL LEGISLATIl

Disposicions d'interés:
* Din-clisa 96/22/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, por laque se prohibe utilizar determinadas sustancias Beta

agonistas en la cría de ganado y por la que se derogan las Directivas 81/602/CEE, 88/146/CEEj 88/299/CEE. DOCE
Ln° L25, 23.05.96,

* Directiva 96/23/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, relativa las medidas de control aplicables respecto de deter-
minadas sustancias \ sus residuos en los animales vivos y sus productos y por la que se derogan las Directivas
85/358/CEE, 88/469/CEE j las Decisiones 89/187/CEE y 91/664/CEE. DOCE-Ln" 125, 23.05.96.

* Decrel 173/1996, de 23 de maig, sobre jornada i horari de treball, vacances i permís per maternital del personal fun-
cionari al servei de l'Administraciú de la Generalital de Catalunya. DOGC núm.2211. 29.05.96

' Decisión de la Comisión de 11 de junio de 1996, que modifica la Decisión 967239/CE por la que se adoptan medidas
de emergencia en malcría de protección contra la Encefalopatía espongiforme bovina. DOCE L 139, 12.06.96.
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Consell de Catalunya
QUOTES DELS QUATRE COL LEGIS

S'ha íci un estudi sobre les aportacions deis col legiats ais respectius Col'legis, que publiquem perqué tothom tingui

ciar < 111111 és el cusí de la col legiació i quines son les prestacions que estatutariamenl es produeixen.

COL-LECil QUOTA QUOTA ALTRES QUOTA DERRAMA
<•) CObl.EC.lAL CONSEJO ASSEGURANCES ALTA DKFliNClÓ

l'ropi *Assegunin<,-¡i COL-UüGIAL

BARCELONA

LLEIDA

TARRAGONA

GIRONA

1.000 Pts.

2.000 Pts.

750 Pts.

1.4001%.

1.000 Pts 950 Pts.

1.000 Pts 950 Pts.

1.000 Pts 950 Pts.

MEDKORASE
SV RC

450 Pts. 450 Pts.

5.000 lis.

6.000 Pts.

3.000 Pts.

5.000 Pts.

700 pis. coUegiats prov.
700 pts. coL no pruv.

200 pts. jubiláis.

1.400 Pts.

1.000 Pts.

L.OOOPts.
Jubiláis no

i asseguranga del Consejo cobreix l'asseguranga de vida (S.V.) y responsabilital civil (R.C.).

( ' ' Les quotes referides son mensuals,

COL LEGI DE BARCELONA: AJUDA DEL FONS MUTUAL PER DEFUNCIÓO

EÜAT EN LA DATA DE DEFUNCIÓ TOTAL

Mes de 70 anys el 1-5-1975

Mes de 70 anys el 1-1-1977

Mes de 70 anys el 1-1-1981

Mes de 70 anys el 1-5-1983

Mes de 70 anys el 1-5-1991

Col.legiats actuáis (fora de grups)

100.000 pts.

150.000 pts.

200.000 pts.

350.000 pts.

500.000 pts.

600.000 pts.

(*)Existeixon Iota una sene d'ajudes per naixements, matrimonis, intervencions quirúrgiques, etc.
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PAGAMENT PENSIONISTES COL LEGI ORFES

BARCELONA

LLEIDA

TARRAGONA

G1RONA

BARCELONA

LLEIDA

TARRAGONA

GIRONA

MENORS DE 11 ANYS

Mensual

7.000

7.000

7.000

Mensual

10.000

10.000

10.000

10.000

Benef.

-

DE 11 A 17 ANYS

Total

DE 18 A 23 ANYS

Benef.

5

4

1

Total

50.000

10.000

10.000

Mensual

9.000

9.000

9.000

9.000

Benef.

2

4

4

Total

18.000

36.000

36.000

I-ONS ASSISTIÍNCIAI. TST/Vi

Mensual

7.000

7.000

7.000

7.000

Benef.

-

1

1

Total

-

7.000

7.000

816.000

636.000

7 . 0 0 0

RELACIONS ENTRE EL CONSELL I EL C.G.C.V.E.

El Consell de Col legis Veterinaris de Catalunya és l'órgan suprem d<- l'organitzacid veterinaria a Catalunya i, pertant,

és l'interlocutor legal amb el "Consejo General de Colegios Veterinarios de España". La relació entre tots dos ha d'és

ser plasmada en acords obtinguts per consens tnuiu i en cap cas pol ésser una ¡mposiciu d'un respecte a l'altre.

Nosaltres cus esforcem a fer comprendre una realital professional actual, dinámica i amb plantejaments de gestió,

amb la realitat que cus envolta.

Els codis de microxip corresponents ais gossos perduts del dia I de maig al 15 de juny, i que cucara no s'han

sin) els següents:

LF773BBB54 PASTOR BELGA GROENENDAEL

202A111015 HUSKVSIBERIAN

IF2D7C7444 MESTÍS

2004580301 PASTOR ALEMANY

1F556B653C PASTOR ALEMANY

202A685D71 YORKSHIRE TERRIER

IF6907224F DASHOUND*

2039006F38 POINTER*BRACO

20042F7C3I HUSKY SIBERIAN

2016230126 SPRINGEL SPANIEL

20064B4E41 YORKSHIRE TERRIER

203C447F61 YORKSHIRE TERRIER

IF3C40580D BEAGLE

Preguem us poseu en contacte al (93)418-92-94, en cas de localitzar-los.
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Les Associacions

ACADEMIA DE CIÉNCIES VETERINARIES DE CATALUNYA

L'Académia de Ciéncies Veterinaries amb el recolzameni del Consell de Collegis Veterinaris de Catalunya estar pre

parant per la tercera setmana de Julio] el nomenameni com a Presidenta d'Honor de I'Académia ais Doctors

Josep Séculi Brillas

i

Agustl Carol Foix

ARISOFIC

(ASSOCIACIÓ NACIONAL DE VETERINARIS OHCIALS D'ESCORXADORS I INDUSTRIES CÁRNIES)

IS1MP0SI D'INSPECCIÓ I QUALITATDE LA CARN

ADITSIC lia organitzal el I Simposi d'Inspecció i qualital de la carn que es celebrará a Lleida el dia 27 de stembre de

1996.

L'horari será de 8*30 a 14'3O hores i es tractaran temes sobre inspecció de la carn, normes ISO 9000 a la Industria car

nica, lis d'additius en prpducció animal, ele.

s¡ oslen interessats en aquesl Simposi podeu dirigir-vos al Col'legi de Veterinaris de Barcelona.

(ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESPECIALISTAS EN MEDICINA BOVINA DE ESPAÑA)

FVCONGRESO INTERS \CIONAL DEMEDIC1NA BOVINA

Lloc: Palacio de Congresos, Recinto de la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Parque de Isabel la Católica,

s/n. 33203 GIJÓN,

Dales: 2-3 d'octubre de 1996: Seminaris. 1 (i d'ocl ubre de 1996: Congrés.

Aquest congrés és organitzal per ANEMBE. Dins el programa s'inclouran diferents ponéncies lani de ponents espan

vuls com estrangers que Lractaran temes de maneig i producció, nutricio, cirurgia, terapéutica i patologies (un no

podia mancar una ponencia refereni a l'Encefalopatia espongiforme bovina). També hi hauran diferents seminaris

teórics i/o práctics sobre: Alimentación de vacuno lechero, Calidad de la leche. Gestión de la producción lechera,

Necropsia, Podologia, i Reproducción. Tanmateix, tots els veterinaris podran presentar "Comunicaciones libres" i

"Casos clínicos".

Preu: Els seminaris, les places deis quals son limitados, no son inclosos dins el preu del Congrés, per la qual cusa,

s'haurá d'abonar 35.000 pies, per inscriure's a cadascun d'ells.Preu del Congrés.

\bans 1/8 Després 1/8 Secretaria

socis :l~()OO :lG,OOO :l7000

Nosocis 32.000 35.000 37.000

Estudiants 12.000 15.000 17.000

També lii ha un programa per a acompanyants.

Podreu trobar mes informació a la Biblioteca del Col legi de Veterinaris de Barcelona o bé al Colegio Oficial de

Veterinarios de Oviedo. Doctor Casal, 3, Io. 33003 OVIEDO. Tel.: 98/521 29-07. Fax: 98/522-98-22.
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AVHIC
(ASSOCIACIÓ DE VETERINARIS HIGIENISTES DE CATALUNYA)

L'Associacid de Veterinaris Higienistes de Catalunya, aprontan! la inquietud deis professionals en temes d'higiene,

ha organitzal tres sessions técniques amb la finalitat de donar ;i conéixer a la professió aspectes actuáis, inédits i

novedosos de la industria alimentaria. Les sessions van realitzar-se a los tardes a la Sala d'actes del Col.legi de

Veterinaris de Barcelona.

La primera sessió, dia 21/5/96, era una taula rodona sobre rAplicació de la marca sanitaria i etiquetatge en carns i

productes cárnics", A aquesta va comentar-se la finalital del marcatge sanitari i l'etiquetatge en carns i productes

cárnics, la seva correcta utilització, els aspectes legáis i les irregularitats mes freqüents en el seu ús.

La segona, dia 29/5/96, la jornada técnica sobre les "Noves tecnologies de conservado d'aliments: congelado i enva-

sat" va ser una completa aproximado a la finalital de la congelado, la utilització de la congelado criogénica i deis

gasos d'envasat, a mes d'estudiar-se aspectes de maquinaria i material d'envasat.

Finalment, el dia 4/6/96, la jornada técnica sobre els "Materials de construcció a la industria alimentaria" va tancai

amb les sessions, posanl de manifesl la legislado' i les tendéncies actuáis que segueixen les industries alimentarles

en quan ais malcriáis de construcció mes emprats.

Aqüestes sessions, tol i no comptar amb una assisténcia plenária, van resultar de gran interés per tots els assistents,

que van ressaltar la necessital de continuar amb la lasca realitzada fins ara.

SINDICAT DE VETERINARIS DE CATALUNYA

Comuniquem a luis els col'legiats que el proper dia 15 dejuliol, a les 19'OO hores, es celebrará la reunid mensual

ordinaria, oberta a tots els col.legiats.

ONG
CAMPANYA DE RECOLLIDA DE VACUNES DE LA RABIA PER BOSNIA

L'ONG SOLC, una fundada se use anim de lucre que, dos de 1994, i rehalla per millorar les condicions de vida de la

infancia que es troba en situació de risc social, tan) a nivell local com internacional, s'ha posal en contacte amb

aquesl Col legi per demanar ajuda deis veterinaris i d'altres professionals relacionáis amb aquesl sector per Bosnia

herzegovina.

Des del ciiiiiencaineni de la guerra, la població canina d'aquesl país, que no ha estal vacunada contra la rabia.ha vis

eiii en llibertal sense cap conl rol i ha estal en contacte amb vectors i ransmissors de la rabia, amb el conseqüenl perill

p e r a l a p o b l a c i ó l a n l d e la e i i i t a l c o m d e l e s r o d a l i e s .

La proposta de SOLC es concreta en implicar el col lectiu veterinari en la donado de material quirúrgic, aixl com del

major nombre possible de vacunes antirábiques. Aixi, ens hem posal en contacte amb els laboratoris que comercia

litzen vacunes de rabia per explicar-los la nostra proposta «pie es la següenl: Si voleu ajudar a la població de Bosnia,

quan compreu vacunes de rabia demaneu al laboratori que us cobri un 1% mes de vacunes de les que en realital

hagueu compral (per exemple: si compren 100, demaneu que uscobrin 101). Al mateix temps, farem la proposta ais

laboratoris, que per cada vacuna que vosaltres pagueu de mes, ells en posin una altra. AÍM. per cada cent vacunes

comprades s'obtindrien dos per Bosnia,

El material quirúrgic es pol donar al propi Col'legi o be poden trucar al 487-40 90 i demanar per Montse Bellmunt.

Demostrem que el col'lectiu veterinari tambe és solidari. Grácies.
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Servei de Premsa
d'Esteve Veterinaria

ESTEVE VETERINARIA

Us oírrini algunos de les noticies aparegudes ;i la premsa espanyola des del 15 de maigfins el 7 dejuny. Aquesl espai

es posible grades a la gentilesa d'Esteve Veterinaria, que setmanalmenl fan arribar a aquesl Col'legi la recopilació

de totes aquellos noticies d'ámbil veterinari aparegudes en tres centes tres publicacions espanyoles. Si voleu con-

sultar alguna d'aquestes noticies o d'altres que no han estai incloses en aquesl resum, podreu fer-ho a la Biblioteca

del Collegi de Veterinaris.

* "Roban ratones contaminados de un centro de investigación de Zaragoza" El País. '-11 5 96.
: "Major amenaza boicotear la UE si mantiene el embargo de carne" Cinco Dios. 22 5 96

* "El aeropuerto acoge una exposición sobre tráfico de especies protegidas" El Mundo Catalunya. 24 5 96.
: "Mataderos vigilados" Eco. 24-5 96.

* "El Parlameni Europeu demana a la UE que no subvencioni les corridos" [vuí. 24 5 96.

* "Estudiem l'efecte deis purins" El 9 nou. 27-5 96.

* "Noruega reinicia la caza de la ballena a pesar de los convenios y las protestas internacionales" Lo I anguardia,. 28

* "El i rallen ilegal de animales se incrementa en Barcelona" ABC Cataluña. 28-5 '"\

* "Comienza el juicio de la carne tuberculosa" Diario 16. 29 5 96
:! "Ganaderos del Pirineo de I.leída amenazan con malar al oso liberado en Francia" El País Cataluña. 31 5 96.

* "Els es! rucos anillen a O.sona" Regió 7. 31-5 96.

* "I,as células espennai¡cas ya se pueden congelar j conservar indefinidamente" El País. 31-5-96.

"Hacia la creación de una agencia de inspección y control veterinario" La gaceta de los negocios. '•'< 6 96

* "Las pulgas serán las portadoras del virus para erradicar la mixomatosis" IM I 'nz de Galicin. I 6 96.

* "España acepta levantar el veto a derivados del vacuno inglés" < 'inco Días. I 6 96.

* "Primera prueba de que las ovejas pueden contagiarse por vía oral de la enfermedad de las Vacas Incas'" El País. 6

6 96.

* "¡'rancia libera ntra osa eslovena en los bosques del Pirineo"El País Cataluña. 7 6 96.

-' "Cuatro autonomías se unen para comercializar el semen que produzcan sus cabanas ganderas", Lfll'. í 6 96

Cartes al Col-Iegi
Aquost nou espai protón esser una ciña de comunicado eficac, entre el Col'legi i els seus col'lcgiats. Així dones, poden

trametre'ns per a la seva inclusió al Butlleti qualsevol caria que parli de temes tanl veterinaris com col legials que

us inleressi. les quats serán publicados íntegrament. \quostes caries batirán d'esser d'una mida máxima d'un foli i

han d'anar signados amb nom i cognoms i número de col'Icgiat. En aquesta ocasió incloem una carta signada per

Xavier Trias. Conseller de Presidencia, i una altra signada per Josep \. Duran i Lleida, Presidenl del Comité de

Govern d'Unití Democrática, dirigides al Collegi.

l'odeu dirigir les vostres caries a: Col legi de Veterinaris de Barcelona

Butlleti -('artes al Col'legi

\\. República Argentina, 2] 25

08023 BARCELONA.
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Tambe podeu enviar la carta per fax. al 212-12-08, o perCorreus electrónic, a veterbcn(s filnet.es, indican! en totsdos
casos que es pe! Butlletí (Cartes al Col'legi).

HH tlWaal

-"•• • n- - - m i r m

Si Jauma Balagué i Eatra*na

Col >ngi (!ftrial tj« Vnlwinarw do Bi

Renvoigiii amic.

Em plau acular rabuda dol voaír*

arribar liníorme técnic tobra la mu

alabara! pal Col l«gi qua pra««c)Ki

II i2§3= "
1 ¡«035J! 3105.0

—

i n is

aacrii dvl paatal 24 «fabril, amb si quai «m (au

llfia Ene*raiopalM F. «pongiforma Bovina (EEO)

Vull agrair-voa mirtcafam*ni ai voatra mtaraa 1 #ito«c per difondra la mlormac<6.

'iflftiínt a l'svnonlada niatama amb ngoc oanilrk: Davaní da artuaciona co*n la

piovocada per »qu««a maialha «• »npofi»nl flur a ttrme accwna com la coalla qua

«ludin a nvttmr alaimnma* I*ctli i mancat» d» lonamant

; -<Ur*f !• wínira di«pf*iCHj D

Javier TriM* '

Barcek>na JB 4 * mug ti* 1SBO

ar a rol allá que pugw t» i dni ve

m u í , ! .i' .. n
B A f> I ( '

j ^ 5 JUN. fl

•n MKM, »•

mniun

3r J iuma Baiagua I Gairama
PruidMit d*l Col.lagl Oficial
da V«i«nii«rl« da Barcalona
Av. RapUMlca Arvantina, 21 25
08023 • BARCELONA

Banvoigut praaidam

Voidna «xprnsaar-la uriih • q u o t w Nnul llotraa. al mnu Hgrmmant par la
OocumantactA <iu« «m va* lar arriben nn ralació a la* diapoaiciona dni Mmlttano dtt
Eaua&ón y Culturm on i'axclou In tnulaoA oa Valarinária com H IflccnetMum Val a
dir que par pan <f\jr»f> DamocrAlica &* Galalunya irMuiram la vuslra praoa^iK'.iA
an imaalivaa par laman I Anas. 101 I iqua abana intanlaram proposni [ai woatfBa JUHIHI
pratafi»nins a iravá* ilo corivarsos amb la carraaponant minintra

ragraano i^mM rmform* n * f a rt nfiffatapatt* Eipongifotma Bovino (EEH1 qiie.
da> bao «ogut *ura da gran miara» par a noaatraa

Tot raataor a la rava rti»pi mciO. apronto ravmaniata par saludar-ta ban corrftalmmit

Joaap A Duran I LlakU



Tauló d'Anuncis
ES COMPRA

* Me interesa comprar ARMARIO-EXPOSITOR (Farmaciola) para consulta veterinaria
Llamara] 265-92-26.

: Es ven clínica veterinaria simada al centre de Barcelona amb 2 anys de funcionament,
Interessats trucar al 232-83-79 de 20 a 22 ñores.

LA NOVA IMATGE CORPORATIVA DEL COL LEGI

Des de la Io setmana de juny al Col.legi ni ha una exposició* amb el lema "Símbols amb formes noves" on es poden
veure el non logotip del Col.legi, el procés de creació, la seva evolucid i els diferents formats.
El formal no es definitiu i amb la teva presencia i opinió esperem poder millorar encara mes la feina Teta.


