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SEPONVER EL MAS AMPLIO
ESPECTRO QUE

JAMAS HA EXISTIDO

ANTIPARASITARIO ORAL DE AMPLIO
ESPECTRO PARA OVINOS Y CAPRINOS
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ESTEVE VETERINARIA

EL MAS AMPLIO ESPECTRO
ANTIPARASITARIO

Nematodos p u l m o n a r e s
Nematodos pulmonares

Cestodos (tenias)
Fasciola (formas adultas e inmaduras)

Oestrus

EFICACIA INMEDIATA SOBRE
TODO EL ESPECTRO

ACTIVIDAD RESIDUAL 6-8 SEMANAS
(frente a parásitos sensibles al closantel)

NO AFECTA A LA REPRODUCCIÓN
(hembras gestantes; fertilidad en machos)

Laboratorios
Dr. ESTEVE S.A.
Avda. Virgen de Montserrat. 221 - 08041 Barcelona

Si quiere recibir más información sobre el producto, remítanos este cupón-

Nombre

Dirección .

Población.

Tel..

CP.

Veterinario Ganadero Otros
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Clients,
pacients i professionals

itorialitzat comporta manifestar fets que, per evidents, sovint passen desaper-

cebuts. Ressaltar que, en la pràctica de la Medicina Veterinària, clieni i pacient

no són una mateixa cosa ós un ter que aparentment no necessita reflexió.

En els darrers anys el pacient no ha canviat significativament, a excepció de la introduc-

ció d'algunes espè( ies no autòctones. No ha estat així en el cas del client, en què el i an

vi ha estai moll important donat que ha passat a ésser un consumidor més i a reclamar els

seus drets en la prestació d'un servei.

Fa relativament poc temps (1020 anys), no es podia parlar d'animals de companyia pet

què en realitat la immensa majoria dels propietaris estaven en possessió d'animals com a

conseqüència de la seva activitat (gossos vigilants, caçadors, etc). Aquests animals esta-

ven en condicions de poc respecte pel que fa als seus drets i la visita al veterinari es pro-

duïu per una imposició legal (vacunació de ràbia, etc) o per una disminució en la seva ha-

bilitat professional (pèrdua d'olfacte.etc).

Actualment ha pujat ['estatus de l'animal de companyia i, d'un rol purament professional,

ha passat a integrar-se en un sistema educatiu i familiar amb obligat ions, drets i escala so-

cial.

El perli! de l'actual propietari acostuma a ser una família de 4 membres per terme mig

(matrimoni amb dos lilis). Adquireix un gos de raça amb pedigree a un comerç a un preu

que oscil·la entre les 80.000 i les 150.000 pies. Alimenta l'animal amb pinsos preparats.

II porta al veterinari per a realitzar les primeres vacunacions i desparasitacions. Li com-

pra joguines, colònia antiparasitària i dentífric, el passeja com a premi diari i, fins i tot,

les persones amb sentit (í\ ii i de con\ ivènt ta rei ullen les seves defecacions a la via pu-

blica. Al llarg del primer any de vida es gasta com a mínim unes 200.000 ptes.

Dia a dia els veterinaris clínics tracten el pacient més professionalment i la competència

i eK avanços tècnics ban reactivat la professió a nivells professionals mes alts. 1 lem de po-

tenciar, pero, el tracte amb el client i, fins i tot, sena interessant el coneixement d'una

disciplina anomenada Marketing de Tracte que actualment es realitza pel veterinari

d'una manera purament intuïtiva.

Des d'aquest punt de vista hem de reflexionar sobre la imatge que volem oferir com a

col·lectiu i preguntar-nos: resulta útil fomentat la por per atreure c lients a les nostres con-

sultes.' o és millor donar la seguretat raonada de que amb un control periòdic la salm de

l'animal està garantida!

En definitiva, que es millor, un client nu man que tan sols busca Li injecció obligada o un

client adíele que busca un acte professional de pràctica veterinària! I



plovia a dins de l'impremta?). Així

doncs, el Butlletí d'agosi va arribar a

principis d'octubre.

• Finalment, aquest Butlletí que llegiu

ho hem hagut d'encarregarà una al-

tra empresa donai que feia més d'un

mes que havíem donar el text al Sr.

Lladó i, no només no ens havia por

tal les proves, sinó que a mes era im-

possible posar-se en contacte amb

ell o amb la seva empresa.

Desitgem que, per ti, el Butlletí sigui

com ha d'ésser: àgil. Encara més, fem

quelcom més que desitjar-ho: ho hem

encarregal a una empresa que sempre

ha compten els terminis d'impressió
(fins i int, aquells que semblaven im-

possibles de complir). I

Efectes de la BSE en el mercat de
la carn

Falses promeses

ÍXÒ és el que ha estat la IVLK ió

de Lladó Gomara Asonados,

S.L amb el Col·legi de Veteri-
naris de Barcelona: tot un seguit de

promeses incomplertes (no pas per pari

nostra) i terminis de lliiirameni del

Butlletí retardat per motius, si més no,

inconcebibles. En cap moment, el Sr.
Lladó ha est ai capaç de complir amb

els terminis previstos per a l'edició del

Butlletí. Així, cada cop que li demanà-

vem una explicació .1 la ja esmentada
tardança, ens donava una explicat. 10

rocambolesca:
• El primer Butlletí va dir que trigaria

una mica mes per set el primer. Els

problemes van ésser deguts segons

ell ,1 la distribuïdora que no els havia

enviat.

• Amb el segon, la cosa va ésser es-

pectacular. El Butlletí corresponia al

del mes d'agost, Els hi vàrem donar

,1 finals de juliol 1 se'n varen anar de

vacances sense avisar. Després, no

se'ls assecava la rmra (potser els hi

1 n dels principals electes de la divulgació de que la BSE podia ésser transmesa a

l'home pel consum de la carn de vedella, fou la disminució del seu consum 1, per
tant, una important disminució del seu preu. Tanmateix, això va comportar un

ton augment del preu de la carn de porc, en desviar-se el consum de la carn de ve-
della cap a la de porc. Això es pol veure clarament en els següents gràfics, extivis

de la revista "Catalunya Rural i Agrària", núm. 26, editada pel DARP.
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L'Honorable Sr. Agustí Carol i Foix

i l'Excm. Dr. Josep Séculi i Brillas

elegits Presidents d'Honor

de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries

de Catalunya

aete solemne tingué lloc al Saló

d'Actes del (Col·legi de Veterina-

ris de Barcelona el 17 de juliol a

les S Je la larda.

Presidí la tribuna l'Honorable Sr. Xavier

Trias, a la seva dreta el Presidenl del

Col·legi de Veterinaris de Catalunya el

Sr. Balagué i el molt Il·ltre. Degà de la Fa-

cultat de Veterinària de Bell,nena, Dr, Fe-

rrer, el Presidenl de l'Acadèmia Dr. Llupià

i el Presidenl del"(¡onsejo de Colegios Ve-

terinarios de España", IV. Borregón.

A més dels familiars dels homenatjats, es-

taven ex-Consellers, Secretaris generals i

Directors generals de la Generalitat, alts

càrrecs del Cos Nacional Veterinari, Presi-

dent de la Real Acadèmia de Catalunya i

ex-( onselleis, l'ex-Rector Dr. Josep Lapor-

te, Ex-Presidents de les Acadèmies de Ve

terinària, Medecina i Farmàcia, ex Presi

dents del i bl'legi de Veterinaris, l !atedrà

tics, Acadèmies i veterinaris de tol

Catalunya. L'ampli Saló d'actes del

(Iol·legi, degul a la nombrosa assistència

resultà insuficient.

L'Honorable Coaseller de Presidència Sr.

Xavier Trias, cedí la paraula al IV. v'osta

Batllori, que va ler la glossa "Dues vides i

un objectiu" ressaltant la personalitat dels

dos veterinaris, així com les seves qualitats

humanes, personals, tècniques i familiars,

dedicant unes paraules per la Thomy i la

Rosa, esposes dels homenatjats.

Dels llards historials, destacà de Carol, la

clínica de vaquí, la inseminació artificial,

el tractameni de l'esterilitat, etc. La seva

activital a la Conselleria reestructuran! cl

DARP, potencian! l'IRTA, l'INCAVl, i

l'INCACARRLaFundaciódelaxarxade

laboratoris de Sanitat Ramaderia, el C'en-

tre de Comprovació dels rendiments de

Porquía Monells, les ADS, etc,

De Séculi Brillas, la seva activital oficial a

Li duana del port i aeroport de Barcelona,

com a inspector de Sanitat Animal regio-

nal. La lluita amb èxit, contra la PPA. La

-.na tasca a Rocador, Neosán, Unisol i IV

crosa, picant a l'abasl de la professió els úl-

tims avenços terapèutics, Els llargs anys en

Li Presidència del Col·legi de Barcelona

(reelegil quatre vegades consecutives),

amb l.i construcció del magnífic local que

ens acull. 1,1 direcció dels Annals del

Col·legi de Barcelona i de la revista Noti-

agrair-se gairebé mai d'una forma suficient.

IVspres intervingué el IV. Llupià, Presi-

dent de l'Acadèmia, dienl que l'acord d'-

honorar aquests veterinaris, va ser presa

per unanimitat tenint en consideració la

seva actitud de servei a la socielal i la

constant contribució a les Ciències Vete

rinàries.

A continuació, l'Honorable Sr. Xavier

Trias, imposà Medalles i Diplomes de Pre-

sidents d'Honor de l'Acadèmia de t ien

i íes \ eterinàries de Catalunya als guardo-

nats Ors. (:,irol Foix i Séculi Brillas.

A c t e seguit va u n i r l loc el d e s c o b r i m e n t ,

per pari del President de l'acadèmia

Or. Llupià de dos quadres, per la galeria de

Presidents d'Ilonor, els quals han estat

obra de l'artista IV. Jordi Montsalvatge i

I !id, veterinari i metge.

A v ont inuac ió. I'l l onorable I )r. (!arol, i e n

nom dels dos homenatjats, donà les grà-

cies. Recordà, que Catalunya en els anys

60, tenia unes mancances d'ordre tècnic i

científic al no tenir Facultat de Yeietina

ri,i. Això va ésser un dels revulsius per què

eies Neosan durant més de 4 dèc adés, etc.

A continuació l'Honorable Sr. Xavier

Trias, cedí la paraula al Sr. Balagué, el qual

a més de citar les nombroses cartes i tele-

grames d'adhesió rebudes de moltes perso-

nalitats, senyalà que aquest era un Acte

sentit, d'agraïment de tota una professió a

dos veterinaris per haver marcal un camí,

un,i trajectòria, un destí cosa que no sol

l'any 1960 es fundés l'Acadèmia de Cièn-

cies Veterinàries, i recordà de manera es

pecial al que tou eix vertel·iador i mestre

exemplar el Dr. Salvador Riera Planagumà

que fou el primer President.

El Dr. Costa Batllori donà les gràcies per

les seves amables paraules.

Com a cloenda .L'Honorable Xavier Trias,

c Conseller de la Presidència de la (¡enerali-



caí de Catalunya, va trametre als homenatjats encàrrec de la feli-
citació del Moll I lonorable |ordi Pujol, President de la Generali-
tat, manifestant .i continuació que ja coneixia al Sr. Carol quan
aquesi era Conseller d'Agricultura, Ramaderia 1 Pesca.
Referent al IV. Séculi, el va
coneixerà través del lili gran d'a-
quest, en Josep Lluís, ja que van
ésser companys de curs a la Facul-
1.11 de Medicina de Barcelona 1
fins 1 tol varen fer la mateixa es-
pecialitai de pediatria.
També va dir que aquella era la
primera vegada que assistia perso-
nalment al Col·legi de Veterina
ris de Barcelona, malgrat haver
esiai durant vuii any- Conseller de Sanitai 1 Seguretat Social, 1
que, per tant, se sentia una mica responsable d'aquesta manca de

com;K te, però que tenia constància de l'eficàcia i rendiment dels
serveis veterinaris dins de la salut pública. Que era molt impor-
tant que aquest contacte entre veterinaris, sanitat i salut pública
sigues freqüent i a l'inrevés. Que donada la velocitat dels esdeve-

niments, canvis i pro-

Dels llargs historials, destacà de Carol,
la clínica de vaquí, la inseminació

artificial, el tractament de l'esterilitat, etc.
La seva activitat a la Conselleria

reestructurant el DARP, potenciant l'IRTA,
l'INCAVI, i l'INCACARN.

gresos, era moll mi
portam que els vete-
rinaris extremessin la
seva competència i el
seu professionalperr
professional per resol
dre la problemàtica
present 1 Futura. Per
acabar, digué que els

veterinaris tenien un
paper destaca! en la tasca de superar els moments actuals, en fa-
vor de la societat i de (Catalunya. I

Juan Centrich Sureda (1921*96)

In memoriam

El pasado dia 15 de Julio, a los 74afiosde edad, nos ha de-
jado para siempre, nuestro entrañable compañero Juan
Centrich Sureda, con el que convivimos durante más de
40 años, disfrutando de su amistad v admirando SU tesón,
SU laboriosidad y magnífico saber hacer en un amplio
campo de la actividad veterinaria. Su doble vocación mi-
litar y veterinaria le venían de familia, pues tanto su pa-
dre como su tío fueron Veterinarios Militares, cuya in-
fluencia fue decisiva para la trayectoria vital de nuestro
recordado compañero, que desempeñó múltiples facetas
profesionales, tanto en el medio castrense como en el ci-
vil.
Obtenida la Licenciatura de Veterinaria por la Facultad
de Madrid, ingresa en Cuerpo de Veterinaria Militar, don-
de alcanza el grado de ibronel, la Diplomatura en IVo-
matología, la Cruz y Placa de la Real y Mil i tar O r d e n de
San Hermenegildo y la Cruz del Mérito Militar, después
de haber desempeñado los siguientes destinos: Jefe del I a-
boratorio de Bromatologfa de IV Región Militar, Jefe de
la I nidad de Veterinaria y Jefe de los Servicios Veterina-
rios de la Región Pirenaica Oriental.
Pero su espíritu de trabajo \ su competencia profesional es
tal, que le permiten ampliar su radio de acción a la vida
civil, y así, en sus comienzos es Inspector Municipal Ve-
terinario, primero en Caldes de Montbui v más tarde en
Sant Vicenç dels Horts se hace Diplomado de Sanidad,
para más adelante ganar por oposición la plaza de Técni-

co Superior Veterinario del Ayuntamiento de Barcelona,
Joiule ejecuta cometidos en el Mercado Central de Pes-
cados, Mercado de San Josep e Intendencia Municipal, y
como SUS conocimientos profesionales se extienden tam-
bién a los équidos, pues ejerce el Servicio Veterinario de
la Sección Montada de la Cuiardia Urbana del Ayunta
miento de Barcelona.
Toda una vida de trabajo intenso, honesto y ejemplar, que
todos sus compañeros subordinados y jefes recordaremos
siempre, pues además fue un hombre bueno.
Elevemos una oración por su eterno descanso \ enviamos
nuestra más sentida condolencia a toda su familia, en es-
\w tal, a su viuda loaquina, sus hijos y su hermana, I Va.
Mercedes Centrich.
Descanse en paz.

A. Ccmceííón \ F. Millón

Pedro Cármenez Diez (1940-96)

El pasado 19 de Agosto de 1996 falleció el IV. Pedro Car-
menez Diez ex-colegiado del I ¡olegio de Veterinarios de
Barcelona y que actualmente ejercía su actividad en
León. De su extenso curriculum podíanos citar, la gran
cantidad de artículos y trabajos publicados, su estancia en
el Instituto Bayer de Barcelona, y el haber sido Catedrá-
tico de Infecciosas y Océano de la Facultad de Veterina-
ria de León y Vicedecano de la Universidad de León. I (es-
canse en paz.
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AGENDA

Curso practico de
reproducción,
ecografia y trasplante de
embriones en
vacuno

Lloc: Granja San Miguel de Aralar-Oscoz-
Etxaleku.
Datas 22-24 de novembre de 1996.
Horari: Matí i tarda,
Aquesi curs es organitza! per Cursos Vete-
rinarios de Navarra i es patrocinat pel ^ o
leyio Oficial de Veterinarios de Navarra.
Les places són [imitades.

PROGRAMA
Divendres: Fundamentos básicos de l;i pal-
pación rectal; Praci icas pur los alumnos do
palpación rectal en vacas; Sistemática de
control reproductivo cu explotaciones de
ganado vacuno lechero; índices reproduc-
tivos: calculo e interpretación; Detección
de celos-Nuevas tecnologías.
Dissabte: Control reproductivo por medio
de ordenador; Manejo hormonal en repro-
ducción bovina; Patología ovárica y uteri-
n,i; Practicas pur los alumnos de ecografias
sobre vacas; Trasplantes Je embriones;
Prá< ticas por bs alumnos de trasplante de
embriones;

Diumenge: Argumentos para vender un
buen control reproductivo; Prácticas por
los aluminis de ecografia en vacas; Vídeo
de sexage fetal por ecografia; Operación
torsión de cuajar; Mesa redonda.
Més informació:
( MIMIS Veterinarios de Navarra
Tels.: 948/ 82 7101

82 7101
67 7o 44

Fax: 9 4 8 / 41 07 l l)

Cursos

Jornades

Congresos

Beques

Jornadas Técnicas
SICAB'96

Lloc: Palacio de i bngresos \ Exposiciones
de Sevilla
Dates: 22-24 de Noviembre de 1996
Horari: Malí i larda. Diumenge només
matí.
Aquestes jornades son patrocinades pel
Consejo Andaluz de (blegios Veterinarios
amb la col·laboració de l'Asociación Na-
cional de Criadores de Caballos de Pura
Raza Española.
El programa per a veterinaris tracta de
l"'Examen veterinaria deprecompra" i inclou
les següents conferències:
Divendres: "Consideraciones generales
del examen de preeompra";"(¡onsideracio
nes jurídicas del examen de precompra";
"Estudio oftalmológico"; "Estudio cardio-
pulmonar"; "Analítica canina"; "Vías res-
piratorias alias".
Dissabte: "Estudio del apáralo reproduí.
tor"; "Exploración y hallazgos relevantes

cn el pic, cU:1l'tilla, Il1cnudillo y cal;a";
"Signos radiològicos y su importancia clí-
nica en el pic, cuartilla, menudillo y caña";
"Exploraci6n y halla:gm relevantes en el
cmp{), Clldo, homhro, tarso, hahilla y pel-
l'is"; "Signos radiológicns y su importancla
c1ínlCl en el l'arpo, ((ldo. homhru, tmso,
hahilla y pelvis"
Més informació: 9891 36 80 18.

Tecnología
de fabricación de
plensos

Lloc: Escola Superior d1 Agricultura de
Barcelona.
Compte Urgell, 187
08036 BARCELONA
Dates: 10-12 de novembre de 1996.
Horari: Malí i larda. Divendres només
matí.
Aquesl seminan és organitza! per l'Escola
Superior d'Agricultura de Barcelona (Di-
putació de Barcelona) i compta amb la
i ol·labora< ió de l'Assot iació (Catalana de
Fabricants d'Aliments Compostos per
Animals".

PROGRAMA DE CONFERENCIES
"Recepción. Stockage. Expedición"; "Mol-
turación. Dosificación. Mezcla"; "Expan-
sión: Diseño, instalación, trabajo principal
y efecto"; "Granulación: Aspectos funda-
mentales"; "Mantenimiento. Enegía";
"Contaminación ambiental: Normativa
aplicable a Lis fábricas de piensos"; "Pre-
Mierdas medicamentosas: 1. Legislación v
entorno legal. 2. Fabricación y puesta al
mercado".
Les places són limitades.
Preu d'inscripció: Ï5.000 pies.
Més informació: Escola Superior d'Agri-
cultura de Barcelona.
Secretaria de Direcció:
Compte Urgell, 187
08036 BARCELONA
Fax: 419 Ib 01
Tel.: 430 42 07
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Curso de
Patología Animal

Lloc: Facultad de Veterinaria
(I Iniversidad l !omplutense de Madrid)
Dates: 29 de novembre-1 de desembre '96.
Horari: divendres,tarda; dissabte, matí i
tarda; diumenge, matí.

PROGRAMA DE CONFERENCIES
Divendres: Procesos básicos de comporta-
miento; La indefensión como modelo de la
depresión en animales L,i evolución de la
inteligencia; Neuroanatomía; Neurofisio-
logía.
Dissabte: Comportamiento del ganado;
Comportamiento de caballos y sus altera-
t iones; i iomportamiento del perro y sus al-
teraciones; Desarrollo del comportamien-
to; Comportamiento del gato y sus altera-
ciones; Comportamientos anormales:
estereotipias; (lomportamientos impulsi-
vos (estereotipias) en perros v gatos; La
consulta psicológica de pequeños anima-
les; Tratamientos de los problemas de con-
ducta en pequeños animales; Psicología v
adiestramiento del perro detector; i !ara<
terísticas \ trabajo del perro guía; adiestra-
miento de perros para la detección de dro-
gas; Doma clásica del caballo.
El comportamiento y sus implicas iones en
el maneja de animales de Zoo; i !omporta-
miento social de aves en cautividad: ma-
nejo del buitre negro en el Zoo de Madrid;
(iomportamiento de los primates en liber-
tad \ en cautividad: implicaciones para el
manejo \ conservación; Comportamiento
de felinos: comportamiento reproductor
del linee ibérico; Mesa redonda: La psico-
logía animal.

Inscripció:
del 25 d'octubre al 25 de novembre de
1996, El nombre de places és limitat.
Preu:
Alumnes de la UCM; 8.000ptes.
Postgraduats,
professors i col·legiats: 12.000 ptes.
Professionals: 15.000 ptes.

Més informació:
Facultad de Veterinaria
Gerencia - 4' planta, Edificio Central
Sta. Elisa Ochoa

Fax: 91/194 58 j8
Fax: 91/394 58 82, 594 58 83

40è Congrés anual
de la CNVSPA

Lloc: Palau de Congresos de Lyon
(França)
Dates: 6-8 de desembre de 1996
Horaris: de 9'00 a 18'30 hores.

El Palau de (Congresos de Lyon disposa de
cinc nivells, en quatre dels quals tindran
lloc les conferències. A nus, en un d'a-
quests In haurà una exposició comercial
durant tol el congrés,
I.'idioma de les conferències sera en
francès, tot i que en algunes d'aquestes hi
haurà traducció simultània a l'anglès.
El programa consta d'un programa general,
així com d'una sèrie de programes espe< ia
litzats i de comunicacions lliures. Tanma-
teix, duran! els tres dies de les conferèn-
(ies, In llaura un espai on es farà una pro-
jecció permaneni de vídeos. Pins el
programa general es tractaran temes de:
Cardiologia; Traumatologia; Patologia
mamaria i de la lactació; Tractament on-
cològic; Antibioteràpia; Problemes neu-
rològics; Sutures; Ira< taments en els nous
animals de companyia; Dermatología i
prurit; Anatomia, funcions, exàmens ¡ ex
plora< ió de l'aparell urinari; Oftalmologia;
i Problemes hematologies,
Així mateix, lii ha un programa per al per-
sonal auxiliar i un programa social per als
acompanyants.

Preu:
Membres
de la CNVSPA, FECAVAoWSAVA

1 dies: 2.200 franc".
2 dies: 2.200 traïu s.
5 dies: 2.700 francs.

No membres: 1 dia: 1.800 francs,
2 dics: l.)00 Imncs.
5 dies: 5.300 francs.

Més informació:
S . P u l í ' i n

CNVSPA
40, ruc de Beni
F-75008 PARÍS
Fax: ( l ) ) ( I ) S j H) 91 69
Fax: (33) (1) 53 83 91 69

Beques d'investigació
cancerològica

C cada any, la FUNDACIÓN
CIENTÍFICA DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
convoca anides a "Proyectos y Becas de In-
vestigación Cancerológica 1996-1997" i
"Ayudas Especiales para 1997" a les quals
poden optar veterinaris que estiguin treba-
llant o tinguin formació especialitzada en
el camp de la caneen lli igia i que siguin me-
nors de W anys. Tothom que estigui inte-
ressat pol consultar les bases d'aquestes be-
ques i aiudes a la Biblioteca del Col·legi de
\ eterinaris de Barcelona.

rofesionales
profesionales de
Cunicultura
(reproducción)

Lloe: i lotel Antemare, SITGES (Barceló
na),
Dates: del 27 al 29 de novembre de 1996.
Horari: Mati i tarda.
Aquestes jornades són dirigides a qualsevol
professional del sector cunícola que desitgi
estar al dia en les noves tècniques repro-
duí tives,
Les jornades comprenen dues parts dife-
renciades: Sessions tècniques (matins) i
Taules rodones (tardes).
Kl dimarts 26 de novembre, de 18 a 10 li
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liiulrà lloc la inscripció i a Ics 20 li es tarà

un ((1ctel de henvingud,l.

A Ics sessions tècniques es tractaran els te-

mes següents:

Dia 27: Maneig reproductiu.

Dia 28: Inseminat ió artificial.

Dia 29: Patologia i alimentació. A les tau-

les rodones, es tractaran temes relacionats

amb k's sessions tècniques del dia corres-

ponent.

Preu: 25.000 ptes.

S'haurà de realitzar una preinscripció a la

Real Escuela de Avicultura

Plana del Paraíso, 14

08350 ARENYS DE MAR (Barcelona)
Tel. 93/792 11 $7
Fax 93/792 15 37

Més informació:

Real Escuda de Avicultura.

També podeu trobar més informació a la

Biblioteca del Col·legi de Veterinaris de

Barcelona.

Beques d'investigació
cancerològica

Llot: Facultad Je Veterinaria de la Uni-

versidad de Murcia

Dates: 22-24 de novembre de 1996.

Horari: divendres de 16 a 20'15 hores, dis

sable de 9 a 18' 50 hores i diumenge de l)' 50

a 18 hores.

L'objectiu d'aquestes jornades és instruir

als veterinaris en Ics bases i tècniques tun-

damentals de I1 anestesiología veterinària

actual. La durada de les jornades serà de I d

hores leclives i es coordinaran les activi-

tats teòriques i les demostracions pràcti-

Aquest

Aquestes jornades estan dividides en dues

seu ions (Secció d'èquids i Secció de petits

animals) que es realitzaran dins els mana

xos horaris. També hi hauran algunes con-

ferències que seran comuns ,i les dues se<

i ions.

Les places són limitades, hi nombre de pla

ces per a les activitats teòrico-pràcl iques és

de 50 per a petits animals i 10 per a èquids.

i'!El nomhre de places per a Ics cnnkrències

teòriques és en tots dos i asos de SO.

Preu:

Tellric\)·pr:ktiques

de petits animals; 40.000 ptes.

Teòrico-pràctiques d'èquids: 50.000 pies.

l onferències tellriqul's: 20.000 ptes,

Més informació:

Departamento de Patología Animal

Medi< ina y ( Ürugía ('línica y Radiología

I a< ultad de Veterinaria

(lampus de Esptnardo

10071 ESPINARDO (Murcia)
Tel.: 968/30 71 00
l;xt.2S2O-2S2l-2S22-2S2?

Fax: 968/36 41 47

Curso de
Homeopatia

HI curso de I lomeopatía tendrá lugar en el

I lotel Sani Just.

('/ Frederic Mompou, 1

08960 Sant Just Desvern

SEMINARIOS

I Seminario: )0 de noviembre-! de di-

ciembre de hWo

II Seminario: 18-19 de enero de 1997

III Seminario: 1-2 de marzo 1997

IV Seminario: 12-1 Me abril de 1997

V Seminario: 24-25 de mayo de 1997

Horaris:

Sábados de 9.30 ha 14 h y de 16 h a 20 h.

Domingos de 9.30 h a 14 h.

Informació:

Si desea cualquier información relama a

los l ursos de i lomeopatía, no <.\\w\c en lla-

mar al teléfono 900 180 573.

También puede dirigirse a la Sucursal de

Barcelona del Centro de Enseñanza y De-

sarrollo de la I lomeopatía:

BOIRON
í 7 Juan Ramón Jiménez, 5 bis
08960 Sant Just Desvern
BARCELONA
Tel: 9 3 - 172 II 05

IV Jomades
d'iniciació a la clínica
de petits animals

Lloc: Facultat de Vetenn:nia de la Unlver·

sitat Autònoma de Barcelona

Dates: l'5·17 de IH)\'emhre

Aquestes jornades son organitzades per

I'l lospital ('linic de l'UAR i van dirigides

als estudiants matriculats en 5è. curs de

qualsevol Facultat de Veterinària d'Es-

panya i a Llicenciats dels darrers cinc anys.

El nombre de places és de 200, lent-se la

inscripció en rigorós ordre d'arribada.

El programa inclou les següents ponències:

Recursos informáticos en la clínica veteri-

naria, Estrategias para el éxito en el merca-

do veterinario actual; Práctica de la medi-

i in.i de urgencias y cuidados intensivos;

Formación del Electrocardiograma; Inter-

pretación básica del E.C.Ci.; La regla del

20: cómo mantenerlos vivos en la LJ.( I.I.;

Estrategias para el éxito en el mercado ve-

terinario actual. També s'analitzaran diver-

sos i asos clínics.

Preu: 15.000 ptes.

Més informació:

I lospital Clínic Veterinari. UAB.

Tel: 581 1894. Demanar per B. Juanola
FRISKIES ESPAÑA
Tel.: ?7I 71 00. Demanar per 1. Boixeda

D I V E R S O S

FOOD INGREDIENTS EUROPE

Aquest congrés tindrà lloc a Paris, del

12 al 14 de novembre de 1996. Més in-

formació: Miller Freeman España.

Av. Diagonal, 512. 08006 BARCELONA

Tel. 93/415 02 22. Fax 93/218 00 12

SIMA 97

Cita mundial dels suministradors d'e-

quips agrícoles i ramaders. Aquest con-

grés tindrà lloc a Paris, del 23 al 27 de

febrer de 1997. Més informació: CEP

EXPOSIUM-ESPOSIMA. 1, Rue du Parc.

92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX.

Tel: 49 68 52 56, Fax: 47 37 72 33. 0 bé:

PROMOSALONS. Diego de León, 44

28006 MADRID.

Tel. 91/564 31 54, Fax 91/411 66 99.
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ACORDS MÉS IMPORTANTS
DE LA JUNTA DE GOVERN

Acta del 25 de juny

S'aprova la composició del Co-
mitè de Deontologia formada per
9 membres, un president i un se-
cretari. El president és Jordi Se-
rratosa i la secretària Assumpció
801ao. S'aproven les següents
dietes: President: 5000 pts. per
reunió més el desplaçament. Se-
cretaria: 40.000 pts. mensuals.
Resta de membres: 5000 pts, per
reunió més desplaçament
S'aprova per unanimitat la consti-
tució de la Societat Serveis Fi-
nancers Veterinaris S.L.
S'acorda modificar el Reglament
de la Clínica de Petits Animals i el
seu Comitè.

Acta de l'1 de juliol

Modificació dels Pressupostos
del Col·legi: S'acorda adaptar
l'estructura i les quanties pressu-
postàries al nou sistema de fun-
cionament del Col·legi per donar-
li forma definitiva i sotmetre'ls a la
consideració de l'Assemblea Ge-
neral.
Certificats Oficials, models: S'a-
corda un nou preu de 1000 pts.
en l'expedició de certificats ofi-
cials pels col·legiats.
Comitè de Clíniques de Petits
Animals: S'acorda proposar a Ig-
nasi Farràs i/o Jaume Martínez
per a que coordinin aquest àmbit,
donat el seu interès personal i
qualificació.

SeIVeis del Col·legi

Informació d'assegurances Informació immobiliària

Ens plau comunicar-vo~ que, ja des d',l-
ra, els col'!cgiat~ intelTss,lts en dem,l-
nar qualsevol tipus d'informaci l
Ics diferents modalirats d'assegurances
existents, podeu posar-vos en contacte
amb el Sr. JOAQUIM TORRES, que
es farà càrrec directament d'aquest ser-
vei col·legial en concret.

El Sr. Turres estarà a la vostra disposi-
ció fois els dimecres, de lOa H hores,
per atendre-us personalment en el pro-
pi Col·legi. Tanmateix, podeu trucar-lo
per ,i qualsevol consulta dins l'horari
indicai al telèfon 211.24-66.
Atès el gran nombre de trucades infor-
matives rebudes, anirem exposant en el
Butlletí de cada mes les característiques
pròpies de cada tipus d'assegurança que
us oferim des del propi Col·legi.

T,lmhé, en resposti1 a algunes sol·lici-
tuds rehudes per part dels col·legiats,
hem pensat que seria oportII puhliclr
les ofertes de tipus immobiliari que us
puguin interessar per tal d'establir un
mercal intern entre els col·legiats.
D'aquesta manera, us oferim la possibi-
lita) de publicar els vostres propis
anuncis, si esteu interessats en com-
prar, vendre o llogar una vivenda, lo< al
comercial o segona residència.
Per qualsevol informació, truqueu a la
Srta. Cristina al telèfon 21 1.25.23, de
c), iO a I j hores de dilluns a divendres.

Informació de viatges

A les pàgines centrals trobareu més in-
formació sobre l'Agència de Viatges.
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AGÈNCIA DE VIATGES

El Col·legi de Veterinaris de Barcelona, amb la intenció d'oferir uns serveis més econòmics i avantatjosos
als seus col·legiats, ha arribat a un acord de col·laboració amb MIZAR TRAVEL.

MIZAR TRAVEL es una Agència de Viatges amb la filosofia d'oferir al client un servei molt personal i alta-
ment professional, avalat per més de 20 anys d'experiència.

MIZAR TRAVEL ofereix els següents serveis:
• Billetatge
• Reserves d'hotels
• Previsió i programa de viatges/Itineraris individuals o de grups
• Serveis especials

BILLETATGE

S'estudia en cada cas la millor combinació per tal d'oferir el preu més ade-
quat a les necessitats del client.
La relació de l'Agència amb les diferents companyies aèries permet dispo-
sar d'informació actualitzada, tant de variació de tarifes com de millores de
servei que incorporen, aplicant-ho en benefici dels col·legiats.
Com a complement al servei de billetatge aeri, es cobreixen les necessitats
de reserva de ferrocarril i transpor marítim.
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RESERVES D'HOTELS

Els contractes de col·laboració establerts amb les cadenes hoteleres nacio-
nals i internacionals més prestigioses permet d'oferir les tarifes més avan-
tatjoses, tot garantitzant la reserva i els serveis en un temps mínim i amb la
major seguretat.
L'experència de MIZAR TRAVEL també permet aconsellar els hotels amb la
millor relació calitat-preu i que per les seves característiques són els més
idonis per als nostres col·legiats.

PREVISIÓ 1 PROGRAMACIÓ
DE VIATGES/ITINERARIS INDIVIDUALS O DE GRUP

MIZAR TRAVEL li ofereix un "viatge a la seva mida" per qualsevol dels cinc
continents amb una personalització que no existeix en els programes turís-
tics habituals.
També, però, si ho desitja li ofereixen les programacions de les agències
amb què tenen acords establerts.

• • • / • • •



SERVEIS ESPECIALS

L'Agència de Viatges es posa a la vostra disposició per tal d'assesorar-vos i
gestionar qualsevol aspecte relacionat amb el mon dels viatges, des de la
reserva d'entrades per a asistir a una obra de teatre, fins llogar avions pri-
vats pels seus desplaçaments

Tanmateix, s'han pactat els següents serveis per als nostres col·legiats:
• Reserves telefòniques
• Lliurament de bitllets a domicili
• Informació dels Congresos Nacionals e Internacionals més importants del

sector veterinari, oferint la possibilitat de gestionar el viatge i estada.

OFERTES D'AQUEST MES

NUEVA YORK 8 DIES

Des de 157.000 pessetes per
persona
Sortida: 30/11/96
Tornada: 7/12/96
El preu inclou:
- 7 nits d'estada a l'Hotel Doral Inn.
- Billet d'avió Barcelona-New York

Barcelona.
- Trasllat hotel-aeroport-hotel.
- Visita panoràmica de mig dia de

l'Alt i Baix Manhattan
- Assegurança de viatge
Hi ha la possibilitat d'allotjar-se a l'-
Hotel 8t. Moritz on the Park (preu:
des de 185.000 pessetes per perso-
na).

CREUER CARIB

Des de 197.000 pessetes.
Sortida: 3/12/96
Tornada: 11/12/96
Ruta del creuer:
La Habana - Isla Juventud -
Montego Bay - Gran Cayman -
Calica - La Habana.
El preu inclou:
- Billet d'avió

Barcelona-Cuba-Barcelona.
- Trasllat fins el port d'embarca-

ment.
- Pensió completa durant el creuer.

Hi haurà diferents espectacles.
- Allotjament a la cabina reservada.
- Assegurança de viatge.

ALTRES OFERTES

Molt aviat disposarem del programa d'hivern per a la gent que vulgui anar
a esquiar.

Si voleu obtenir més informació de qualsevol d'aquests serveis, truqueu al
211 25 23 o al 211 24 66 i demaneu per la Sra. Cristina.



mo§o analítica s.a

Av. Hospital Militar, 74-76, ent. 2 Candida Mateos, 19, local 5
08023 BARCELONA 28035 MADRID
Tel. (93) 219 18 50 Tel. (91) 373 58 40
Fax (93) 219 81 65 Fax (91) 373 59 53

Marcas representadas:

I"l Metrohm Suaa. Representada en exclusiva para Catalunya y ILles Balears.
Titración automática, K.irl Fischer. pH-metros eonductímetros. Dosimats
Polarografía Voltametría. Cromatografía iónica. Rancimat. Electrodos,

ï> '• É"f\ • • •

BULHI
Suaa. Representada en exclusiva para España.
Rotavapor (laboratorio \ piloto), Destilación, Aparatos para pumo de fusión el >i
ción Sistemas Kjeldahl y Si ixhlet. Cromatografía preparativa,
Cenizas sulfúricas. I Ionios de secado, Spraj I )ryei

TEST Alemania. Representada en exclusiva para España.
Equipos para el control de calidad tlr preparados farmacéuticos: Test de disolución
5 disgregación, Durómetros Friabiladores,

Anton Paar Austria. Representada en exclusiva para España.
lViiMil.hl v i mu entra» ion: l lensímetros para laboratorii i, portátiles \ "on-linc
Descomposii ion de muestras orgánicas e inorgánicas: Alta presión \ microondas,

Sui/a. Representada en exclusiva para España.
Reactores para procesos químicas. \ut(x-lavt's.

RHEOLOGY
INTERNATIONAL

Irlanda. Representada en exclusiva para España.
Viso isímetn is.

behr
Alemania. Representada en exclusiva para España.
Sistemas de tratamiento de muestras para análisis de aguas \ medioambiental:
[).Q.O., D.B.O., mineralizad! m para metales pesados, fenoles, cianuros, etc.

Jul[1b Alemania. Representada para España.
I i,11 ii is tenm astáticos Tenm istatos \ i iii ̂ ^l.lIo^ tic circulación. Recirculadore

^ Wi i lyA B a c h o f o n AG Suiza. R e p r e s e n t a d a p a r a España.

Me/' l.uloi.i TI RBI LA. Molinos m \ i ) Mili. Bombas peristálticas,



Equips informàtics

Tornem a incloure b ofcrtc~ d'equips intOrm~ti(s i ( ( lm
pnnent~, a un~ preus enC<lra millors que el~ que e~ \ , 111
hliC<lr al Butlletí de jllliol. Si e~teu intere~S<lb en adqui
rir-ne <llgun d'ells, truqueu <lI 211-25-2 ) i demaneu per la
Srta. C risti
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Vet Lab
Laboratorio Veterinario de Referencia, S.L.

Marina, 134 Entlo. 1'1 - 08013 BARCELONA
Tel /Fax: (93) 247 36 22 E-ma¡l: vetlab@intercom.es

Servei d'orientació diagnòstica pre i
post resultats per mitjà de veterinaris
especialitzats (atenció personalitza-
da on-line).

Recollida gratuïta de mostres.

Edició i lliurament gratuït per als
nostres clients, de publicacions pe-
riòdiques sobre ciència analítica
(quaderns de interpretació laborato-
rial, fulls de fitxes tècniques, casos
clínics, etc.)-

Suministre gratuït del material ne-
cessari.

Resultats via fax, modern, telèfon,
correu.

15



Altes i baixes col.legials

ALTE
PublIquem el nom, adreça i telèfon dl'l~ \'elerinari~ que ~'han col·lcgiat de~ del fehrer d'aqlle~1 any.

Collegial

0418

22*7

2248

22*9

2250

2251

2252

2253

2254

2255

2256

225?

225!

2259

2260

2261

2262

2263

2264

2265

2266

2267

2268

2269

2270

2271

2272

2273

2274

2375

2276

2277

2278

2279

880

2281

2292

2283

2284

22G

2286

2287

2288

2281

2290

2231

Nom

Ignasi Ourall Rivas

Dolors Vidal Roig

Javier Uevda Ferrer

Esteve Llambes Morera

Alexandra Moreno Gómale;

Pilar Qamenoch Martini;/

Pau Pno Batalla

Jordi Serra Rrjnom

Fenen Garcia Moreno

Eulalia de Nadal Clanchet

Henriette Brussaard

Juan C Artigas Romero

Àngels Garcia Pascual

Xavier Casals Company

Javier Vegas Lope;

Xavier Córdoba Lucia

Pilar Uviedo Sans

M'Luisa Ulande Gonzalo

Catalina Ama: Aleqre

Ester Villar Saltiben

M1 Isabel Montón Belenguer

Montserrat Navarra Pedreta

Anna Mas Gerónimo

Joaquim Pla Pavia

Bernat Gombau Arnau

Noemi Murillo Palacios

Al":,l 1 Ai,il|,l'itl lllüHI.I

Rosa M'Garriga Anguera

Emmanuel Lavcus Dit Clucov

Elisa Escoda Abella

Mana Andreu Torras

Enric Salles Ballbe

Pascual Machín Gabaldon

Ramon Calonge Pascual

Francisco J Blanca Gon/ale;

Etsa Femando? Le Mouel

Natalia Sanpera lloaro

Inm.i l.kiums Moreno

Carlos Redon Martínez

Carlos Cabornia.8 Valiño

M* Dolors Lorente Aípeki io la

Eva Alvaro.11

David Mirto Salinas

Soma Carrillo Albench

Ángel Teixidó Canelles

Eva M'Igual Llobet

Cardedeu. 1 - 08023 Barcelona

Ora Caldes, Un, A, 2n la • 08750 Molins de Reí

Saragossa. 107. l i l a - 08006 Barcelona

Cira Manresa. 13.3r 2a 08700 Igualada

Costa Brava. 14 14e A 08214 Badia del Valles

Font. 10 - 08960 St Jusl desvern

Pg Acàcies, 8, baixos 4a 08290 Cerdanyola del V

Feli»Amat.62,lr 08202 Sabadell

Cira Balenyà. 110. Ir 2a 08552 Taradell

Av Tibidabo, 48. baixos • 08035 Barcelona

St Francesc Xavier, 41 -43,2-3 - 06950 Esplugues LI

Figueres. 23-08440 Cardedeu

Barcelona. 32, Ir 2a 08240 Manresa

Pau Casals. 32 08510 Roda ríe Ter

Gran de Gracia. 222,2n 2a 08012 Barcelona

Ángel Guimerà, 72 08510 Roda de Ter

Piera. 7. Ir 3a - 08905 L Hospitalet de Llobr

Av Constitució. 181,41 la - 08860 Castelldetels

Rbla dEgara. 260,3r3a 08221 Terrassa

Av Concordia. 59.41 2n 08206 Sabadell

Josep Tarradellas. 95.0.6-3 08029 Barcelona

Si Anastasi. 18-20. Ir 08911 Badalona

Grups Arrahnna. 71,41 la • 08205 Sahaili-ll

Industria. 8. em la 0W37 Barcelona

Navas de Tolosa. 316.6e 08026 Barcelona

Balines. 387,41 la 08022 Barcelona

Joan d Austria. 40.3i B - 08225 Terrassa

M o n t a , 1 1 Ir 2a • 08004 Barcelona

Pg SantGervasi. I13.3r3a 08022 Barcelona

Av Castellnou. 38 Ap 338 08ISI Ruin

Baix de Mariner. 5 - 08032 Barcelona

Pare llaurador, 14,2n - 08224 Terrassa

Gral Palalrn.33. Ir 2a • 08860 Castelldefels

Diputació, 113, lisq ,itic 2a 08015 Barcelona

Apeles Mestres. 15. baixos B 08850 Gava

a n o v a , 161, 3r 2a - 08036 Barcelona

Casanova. 161,3r 2a - 08036 Barcelona

Maior, 37 08397 Pineda de Mar

Girona, 26,3r 5a 08100 Mollet del Valles

Coreo! Ibérica Moll Oest. s/n" - 0800! Barcelona

Ciutat de Balaguer, 29 08022 Barcelona

Pepet Teixidor, 14 08731 Si Marti Sarroca

Boneslar. 35. em 3a - 08940 Cornelia de Llobr

Sia Magdalena. 9, It - 08012 Barcelona

RrJa Guinardo, 2 4.2n 2a 08024 Barcelona

709 60 63

803 2334

7181667

371 19 17

6911621

7261934

8801! 73

2121864

4990379

8460965

8735152

218 14 47

8541398

334 4295

6360290

7883538

7166906

40523 23

464 47 52

72634 62

457 2719

34076)5

41! 24 12

7803)05

12899291

6994344

4295180

78804 83

84935 55

454 2294

66224 02

458 10 72

4107930

7623098

5700764

98166115

212 7249

37531*3

2180267

Col·legiat

2292

2293

2294

2295

2297

2298

2299

2300

2301

2302

2303

2304

2305

2306

2307

2308

2309

2310

2311

2312

2313

2314

2315

2316

2317

2318

2319

2320

2321

2322

2323

2324

2325

2326

232)

2328

2329

2330

2331

2332

2333

2334

2335

2139

Nom

José M Rovira Alvare/

Eva Soler Selles

Jordi Marti Pigup

Marcel del Rio Arrulal

Montserrat Casademont Manin

F Xavier Valls Badia

M* Dolores Sanche? Cribas

Gabriol Lwantj Osuna

Sarna Annr Torres

Victoria Coll Gali

Gisela Alemany Baques

Mana Cabana Sumsi

Joan Vigo Prat

MNIM Hm ii >il,ni(

Concepció Berengueras Vinas

M'Amii'isVidelaGes

Caria Farrés Bona

Judith Volcare oi Forcadell

Maria Poch Urpi

Alex Pascual Carulla

Nlius l/quiürdo Figarola

Esther Camparia Castaño

Jesús Goniale; Jiméne;

Carlos Vich Cordin

Laura Clemente Colom

Cristina Amenoc-u Martin

Nativitat Hiulado Villar

Carlos Sanche; Mam

Raimon Zapatero Camps

Ingnd Pinto Puig

Sara Belmonte Pae;

Lidia Guillen Ambas

Jorgfl CueslaCa/alla

Gomm! loiiira Volan

Santiago Garngo Puente

Bernat Carbonell Xirgú

Guillem Diai Pont

Nurn MustèRuu

Mireia Roca Pigem

Lauro Feliu Roig

Montserrat Villa Candela

Olga Serra Muño*

Silvia Cru/ Carmona

Eva Puig Orejas

N I I M ' 5 Cresp, •

Adreça Telelon

Di Moragas. 216.2n ?a 08210 Barbera del Valles 718 55 70

Ft i cl Catòlic, 25 06348 Cabran de Mat 7595657

Massens.57.4t 2a -08024Barcelona 2192921

Rosse». 64, Esc. D, 41 2s - 08029 Barcelona 321 BO 61

St Joan. 29 baixos - 08182 St Feliu drj Codines 86614 «6

Consell de Cent, 113115,41 4a ,08015 Barcelona 3257114

Antiga Travessera, 37 baixos • 08906 L'Hospitalet LI 333 35 90

Ciutat Cooperativa. 72,41 3a • 08830 Si Boi do LI. 661 33 61

Joan Oliver. 14, B, 3a 08190 St Cugat del Valies 675 34 85

Ricardo Cero, 21 - 08222 Terrassa 783 61 23

Catalunya, 11 08781 Els Hostalets de Pierola 771 21 66

Si Isidre. 2.2n. A 08230 Matadepera 787 02 38

Rbla Hospital, 32,3r. 3a. • 08500 V» 885 0411

Sta Coloma, 110 -08030Barcelona 3114347

Salmos, 3 - 08519 Masies de Voltregà 857 00 76

rIcaim. 15.4t 2a 08004 Barcelona 44133 59

Rosales. 15 08205 Sabadell 72595 59

Mare de Déu del Pon, 258.41 la 08038 Barcelona 332 77 Í0

Rda Gral Mitre, 92-94.2n la • 08021 Barcelona 201 94 63

M e ™ . 127.41 la 08016 Barcelona 352 97 99

Padilla, I //. Ir «a - 08013 Barcelona 24512 68

Mauna. 91-95 08018 Barcelona 3091603

Hlil.i Marina, 5412.3r 4a • 08901L Hospitalet LI 337 20 93

Pg Sant Gervasi, 59-61. ahc 2a 08022 Barcelona 417 70 74

Abat Escano,3.Se la 08206Sabadell Ü386W

PI de la Llana. 15, pral la 08003 Barcelona 26838 86

Rbla Si Sebastià, 80. ent 4a. 09922 Sia Coloma G. 385 06 79

Av Rep Argentina, 191,4t 2a 08023 Barcelona 21169 40

A» Mis t ra l ,8 ,EK C. atic2a 08015Barcelona 4239202

VordagueU 08750 Molins de Rei 9880321

Joan XXIII. 3.2n 3a 08913 Badalona 387 38 10

Sia Creu, 29.7e, la. - 08980 Si. Feliu de Llobr 666 50 99

Guona. I I . ènc 2a 08980 Si Feliu de Llohr 685 23 52

Neptuno, 14, Ir 2a. • 08QD6 Barceloní 237 07 51

Si Genis, 40 08552 Taradell 88007 70

Bertran. 115. Ir la • 08028 Barcelona 211 80 19

Catalunya. 88 bis 08110 Montcada-Masrampinyo 564 27 25

ParaGan,45,3r • 08800Vilanova I La (liiluu 8937377

Carme. 10,2n 08302 Mataró 798)173

nius. 18 A 08034 BI I I I . I ' I i 28048 66

Espronceda, 371. Esc A, 2n 0802? Barcelona 35124 33

JosepCoroleu,6),5r>la 08800 Vilaiuiva I La Gellni 8933327

Andrade, 264,3t 2a 08020 Barcelona 313 66 64

Aribau, 300.7c 4a 08006 Barcelona 209 58 09

Mediterrani. 28, li A 08214 Badia del Valies 718 59 99
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BAIXES
Tmmatl'ix, puhliqul'm el llom dels col'lcgiats que han estaI donats de haixa dlaqul'st Col'kgi, la data i L'I motiu dL' la haixa,

COL·LEGIAT

t?

96

162

m

693

835

1045

1326

1342

1902

u.i;

16/4

1707

1756

NOM

Joan Centnch Surada

JoaqUim Serra Roirj

Dr Miquel L·imra Carbó

Di Jnsi:|i Lopo; Ros

Aicidto Bernabfiïl Barangc

Melchor Gon;alef Torres

l l« ,M»sMav»r

Inma Mercader Serra

Ignasi Amat Freixa

Rosa Ml nu. l i . i n I.I

M'José Salvador Om;

Patrícia Gosalbe; Retel

Pilar Lloret Ona

DATA BAIXA

mm
31/08196

M W

26703/96

17/04/96

22(07/96

17/04/96

17/04/96

1/07/96

30/06/96

17/04/96

17/04/96

25/06/96

I/MIM

MOTIU BAIXA

Dsfum '•

Oefunclo

l)t>lljlu:ii)

DetunclO

Faria pagament

Policio pròpia

Falta piii¡.uní'n:

Falta pagamont

Petició pròpia

Petició pròpia

i<iii,i ptgsinetiï

nomeni

Policio pròpia

Peticii' :

COLLEGIAT

187!

1928

1934

2023

i'd.tl

2050

2069

2072

2084

2164

2180

2182

2220

2235

NOM

hituMul ina Maflas

Jase Manuel GUllerrcl Garcta

Raquel Martínez Blasco

Inmaculada Gome; Verdeio

Berta Daussa Pastor

lauia Garngos Moral

Cristòfol Arbona CasMei

Oriol Fradera Ptum

Jaume Panadas Gela

Berta Gome; Barroso

Elisabel Torras Perpulan

Nmi.1 Feliu Bemuide;

Jordi Jimene? Santamaría

Pablo Nan Ptralvei

DATA BAIXA

1/01

/09/96

I/06/9S

I1OT98

am

101196

1VO7/S6

2M7/96

25W96

10/09/86

2 ÏKW6

S/09/96

15/07/96

IÜ709/S6

MOTIU BAIXA

Pellcló propiS

PellC rÓ prOplil

Falta pagament

Petició pròpia

Petició propio

Petició pròpia

Petició propis

Per col legiar-se a Tarragona

Petició pròpia

Petició pròpia

Petició pròpia

Petició propis

PeliCK-

Petició pròpia

RESUM MENSUAL

MEMBRES

ACTIVA

PASSIVA

ALTES

BAIXES P.P.

BAIXES APROPEM

BAIXES TOTALS

TOTALS

JULIOL

22

99

3

2

9

11

121

AGOST

21

102

2

0

0

0

123

Necessitem veterinaris que cerquin n estiguin
interessats en canviar el seu lloc de treball per
poder cobrir demandes de fora ilc Barcelona i el
seu cinturó industrial.
Pol inscriure's ,i APROPEM qualsevol veteri-
nari Col·legial al correm del pagamem de les
quotes.
Per ampliar la informació podeu adreçai
APROPEM
Av República Argentina 21-25
08023 BARCELONA
Tel. 2112412 • Fax 1\1 1208
Horari: 10.00,. I u V h 16.00 a 20.00 h.

OFERTES

CLÍNIQUES

GRANS ANIMALS

EMPRESES

ALTRES

TRAMITADES

ANUI-IADES

TOTALS

JULIOL

12

0

2

1

IB

0

18

AGOST

5

1

3

0

12

0

12

Des d'aquesi servei recordem ¡i tots els com-
panys que APROPEM, Borsa de Treball del
Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona,
està a la vostra disposició en el casque necessi
teu contractar professionals veterinaris.

Hl> trets més importants del nostre servei són:
• Base de dades informatitzada de veterinaris

col·legiats .i I.i recerca de feina i de profes-
sionals en actiu que desitgen optai .i un .tl
tre tipus de treball més adient a la seva foi
mació i aspiracioas personals.

• Candidats amb una formació tècnica ade
quada i diversos graus d'experiència en di-
ferents sectors laborals.

• Ràpida gestió de les demandes
• Temps de tramitació: Màxim de 15 dies. li

temps de gestió pol ser inferior segons les
necessitats de l'empresa demandant.

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

APROPEM és un servei gratuït.
No In h.i compromís per pari Je l'empresa
sol·licitant d'escollir els candidats presentats
pel nostre servei.

APROPEM només treballa ambs
• Veterinaris col·legiats.

Centres Veterinaris autoritzats pel col·legi
v )fit ¡al de Veterinaris per l'exercici de la clí-
nica de petits animals

Podeu contactar amb:
Albert Broto, responsable d'APROPEM, de
10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 17.50 h.
APROPEM
Av República Argentina 21-25
08023 BARCELONA
Tel. 211 2412 - Fax. 212 12 08
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Biblioteca

Recull legislatiu

Real Decreto 1375/1996, de 7 de ju-
nlll, pllr ci llue ~e modifica el Real
Decreto 434/1990, de 30 de mar:o,
p\)r ci que se estahlecen b cllndi-
cione, ~anitarias aplicables al coml'r
cln intrac\lmunitari\l de :1I1imales vi-
\'ns de la e~pecie bovina y porcina.
BOE i6 i . 4107/96
Real Decreto l'93/1996, de 2 de
agll~t(l, de e,tructura org,ínica h,ísica
del Mll1isterio de 'anidad y C llnsu-
mo, de su~ llrganismos autònom\lS y
del Institutll Nacillnal de la Salud.

Real Decret(l 1890/1996, de 2 de
al.!nst\l, de estructura orgánica h:ísica
del Ministerill de Aglïcultura, Pesca
\ .limentaciòn. (Correcci\ín erm-
re.~: BOE n 191) BUE i89. 6/0R/96.
Decisiòn de la Cmnisiòn, de 24 de
junio de 1996, por la que se aprueha
el plan de control ) de l'rradicacilÍn
de la encef,llnpatí,i esp\lngiforme lio-
\'In:i en ci Reino Unido. f)üCE L-
i5i.26/c6/96
Decisión de la Comisión, de 18 de
julio de 1996, por la que se autorizan
sistemas alternativos de tratamiento
térmico para la transformación de
desperdicios animales con vistas a la
inactivación de los agentes patóge-
nos de la encefalopatía espongifor-
me. DOCE L-184. 241071%.
Decisión de la Comisión, de 22 de
julio de 1996, por la que se modifica
la Decisión 94/984/CE, por la que se
establecen las condiciones zoosani-
tarías y la certifica* ion veterinaria
para la importación de carne fresca
de aves de corral procedente de ter
ceros países. DOCE 1-188.
271071%.

- Re~oluci(í de 12 de juny de 1996, de
modificaà') dels btatuts del Cnnsell
de Col·legis de Veterin,lI'is de C ' a u
luny:!. DOGC 2232. i9/07/96.

Comitè
de Deontologia

Acords del Comitè
de Deontologia

En reunió celehrada el dia 17 de juliol
de 1996 ci Comitè de Deontologia va
acordar la puhlicacilÍ de les següents re-
com,1I1acillns i propostes al Butlletí
C\l1·legial per Iai que lothom en tingui
constancia:

1 REFERÈNCIA IDENTIFICACIÓ
MICROXIPS
Per tal de donar un servei re,llment
C\lmplet i evitar inlerpret:lCions
ern'mies per part de clients i altres
companys veterinaris, aquest co-
mitè RECOMANA que en pllsar
un microxip s'inclogui SEMPRE en
el preu tant el sistema d'identifica-
ció com el seu registre posterior a
l'AI.Ai

2 REFERÈNCIA DENÚNCIES O-
BRE MALA PRAXIS EN CAPS
DE SETMANA
Aquest comitè constata l'augmeni
de casos en els quals el tactor comu
és l'atenció d'urgències en caps de
setmana.

Denotem com a possibles causes:
A) Falta d'experiència en alguns
casos.
B) Seguiment per part de diversos
professionals d'un mateix cas (ï o
mes veterinaris en pocs dies de di-
ferencia).

3 Per acabar aqucst comitè h:i propo-
sat a la Junla del Col·legi Oficial de
Veterinmis de Sarcelon:l que en un
(utur siguin puhlicats amh nom i
cognoms les persones que la Junt:1
del Cnl·legi sancioni amb {~¡Jtes
lleus, greus o molt grcu\ tot recor-
dant que l'ús per un col'!cgi:ll
d'aquesl<l in(ormélció fem com
petència dcslleial i no ètici ser~
sancionada amb falta grcu.

NOTA:
A teS:l les ljueixcs rebudes en aquest
comitè darrerament, es prega a tolS els
col·legiats que només utilitzin el títol
dc DOCTOR/A quan es disposi
d aquesta titulació realment.
L'ús indegut Sl1posa un agravi compara
tiu wnlra aquells que ho són dc fel.

Comitè de Petits
Animals

Centres autoritzats al juliol de
1996

BCN VETERINÀRIA
Segle XX , 9
08041 Barcelona

CLíNICA VETERINÀRIA
NATURALCAN
Rda. Frederic Mistral , 50
08304 Mataró

CENTRE VETERINARI MOLA
Ctra.Vic, 17
08180 Moià

CLÍNICA VETERINÀRIA

EXÒTK :s
Balmes, 44o
ÜSO22 Barcelona
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A . I . A . C c

Els codis de microxip o t<ltu,ltge corres-

ponents als gossos perduts del dia 15 de

juliol ,d 15 de setembre, i que encar,l

no s'han trohat són els següents:

Microxips:

7F7B2O217A

1F32777246

1F26162104

1F6B75552C

7F7F2F1DO1

IF37770A29

111676777A

111655393A

1I1709672A

20505C7D37

112632671A

200441701E

400B055E26

220B22D444

400D791269

Tatuatge:

AA339B

PASTOR BELGA GROENENDAEL

HUSKY SIBERIÀ

GOLDENLABRADOR

HUSKY SIBERIÀ

CREUAMENT PEKINÉS

HUSKY SIBERIA'ALASKA

KERRYBLUE TERRIER

PASTOR ALEMANY

PASTOR ALEMANY

COLLIE

P.ALEMANY'P.BELGA

MASTI ESPANYOL

FOXTERRIER

BOSTON TERRIER

FOXTERRIER

MESTÍS

av i c
Associació de Veterinaris
Higienistes de Catalunya

Preguem us poseu en contacte al

(93)418 92 94, en cas de localitzar-los.

CURS D'ELABORACIÓ DE PRODUCTES LÀCTIC

Dins del Programa de la Ges¡Ï!í Tècnica de les Ind¡~\lries /.J¡c¡iqlle.\, AVI IIC' ha
tornaI a organitzar aquest curs amh l'ohjectiu de capaciti1f als veterinaris en la
millora de b qualitat dcls productes lilctio"artesans i semiindustrials, a partir
de la millora deb processos d'eLlhoraci6 i conservaci6, utilitzant la merodolo-
gi;l de 1';llIlOconlrol. Els alumnes l'lahoraran els diferents productes làct ics na
diciona
Continguts:
• Revisil ')nilica deb processos i procedimenrs que intervenen en l'elahorac i6
i conservaci6 dels productes I¡¡ctics: Aptitud de la liCI; Tractaments de 1;1 llet;
Mecll1isnws de coagulacilí de la llet; La (ermentació i la maduraci6; La cnn-
ser\'aci6 i la presentacio.
• Aplicaciò de l'aufOcnntrnl , (cnt servir l'an;llisi de risc i el control de punts
u n us en b , ebhoraciol1S i conservacions lilctiques.
• A\';¡luaci6 higiènic sanit;'¡ria, tecnoli)gicl, sensorial i nutricional dels pro-
ductes là( tics.
Dates: 9 a I) de desemhre de 1996 de 16 a 21h.
Lloc: Uranj,l Escola "Torre-Marimlll1". Clldl'sde Mnnrhui, Vallès Oriental.
Preu: Socisd'AVllIC n o o o ptes

(Col·legi;lIs a Rarcelona 26.000 ptes
Alirl's 30.000ptes

Data màxima d'inscripció: 22 dI: nn\'emhre.
El progfiulla detallat del curs, ,1ixí com el rull d'inscripcilí i la rl'sta dI' dades l'S poden
sol·licitilr al Col·legi de Veterinaris de Rarcelona.

ESTEVE VETERINARIA

Servei de Premsa d'Esteve Veterinària

"Racismo en el Zoo", El Periódico, 26.0]
"Loyola de Palacio: l a carne española llevara etiquetas de identificación' ". AB( ',
26.07.96.
"La mayor par te de las visceras del o v i n o se dedican a piensos en I.leída", Segre,
24.07.96.
"Los 'corderos locos'", ¡ a Vanguardia, 24.07-96.
"Bruselas propone prohibir el consumo animal v humano de visceras de corderos y (a
bm\ El País, 23.07.96.
"El Europarlatnento crea una comisión para investigar la crisis de las Vacas ti K as' I a
Vanguardia, 18.07.96.
"Bruselas aprueba la fusión entre i Ciba-( ¡eigy v Sandoz", Expansión, 18.07.96.
"I os científicos invalidan los estudios que utilizó Bruselas para levantar el embargo a
las gelatinas de vacuno británico", El Pau, I6.07.96.
"El ex veterinario de Sort exige a la Generalitat que le readmita", Segre, 16.07.96,
"Sanitat exige censar animales domésticos", E( C( ), 15.07.96.
"('nutro millones de estorbos", Diario 16, 15.07.96,
"Mercado de animales protegidos", Las Provincias, 14.07.96.
"La U.E, inicia el primer estudio sobre contagio del mal de las 'vacas Kvas',, los hu-
manos", La Vanguardia, 13.07.96.
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OFERTES
lotes les ofertes de feina es gestionen mit-

jançani APROPEM, Aquelles ofertes que

no han pogut ésser cobertes amb aquesi ser-

vei, es troben detallades al final de la secció

APROPEM dins l'epígraf:'Ofertes'.

OFERTES

A continuació es detallen totes aquelles
ofertes que no han estai cobertes mit-
jançant la ly-uo habitual del nostre seTvei.

Referència 218

Se busca VETERINARIO/A CON EXPE-

RIENCIA para alternar horario nocturno con

diurno en Hospital Veterinario de pequeños

animales.

Enviar Curriculum Vitae de 2 fulls com a

màxim.

Adreça: APROPEM

Col·legi de Veterinaris de Barcelona

Avda. República Argentina. 21-25

08023 BARCELONA

Fax: 93/212 12 08

Correus electrònic: veterbcn@filnet.es

Nota:
Tot1- els Curricula que no incloguin el nú-
mero de referència no seran tinguts en
compte.

Cartes al Col·Iegí

l s rl'(¡)rdl'm que podeu traml'trl"n:, per a la ,l'l'a inclusi"l al Butlletí, qualsevol cana

que p'lrli de temes tani l'l'terinaris com col'kgials que us interessi, Ics liu,lls seran pu·

hlicades íntegrament. Aquestl'S Glnes hauran d'és,er d'una mida m;\Xlma d'un 1~)li i

han d'an,lr ,ignades amb nom i cognoms i nLÍmero de col·legiat.

Podeu lltrlgn b vllstrl'S cartes a:

Col·kgi de Veterinaris de Fbrcl'lllna

Rudletí ( Cartes al (Col'kgi)

Av. Repúhlicl Argenlin;I, 21·2S

123 BARCELONA.

T a m b e p o d e u e n v i a r la c a r i a p e r l a x , a l 2 1 2 - 1 2 - 0 8 ,

o per (Correu ekcm'mic, a veterbcn@filnei .es,

¡ndicanl en tots dos oisos que es pel Butlletí U 'arles al ( ¡ol·legi).

LOTERIA DE NADAL
Com cada any, el (. bl·Iegi disposa de partic ipacions de la Loteria de Nadal, Les parti-

cipacions són de 500, 1.000,2.000, 5.000, 5.000, i 10.000 pies.

El número d'aquest any es el;

53.067
Recordeu que, com sempre, hi h,\ un recàrrec del 10% amb destinació al Fons Mutual

d'Ajuda,

LLIGA VETERINARIA DE FUTBOL SALA

Si vols formar pan de l'activitat social del Col·legi amb més èxit en els darrers anys,
no ho dubtis.

Cerquem persones interessades en integrar-se en equips.

Per a demanar informació poseu-vos en contacte amb en Ierran Vera (iras al telèfon

211 24 66 de 10 a 13 hores del man i de 16 a 18 hores del vespre.

EXTRAVIADA GATA

Es prega a qui trobi una gata persa de gairabé 2 anys, color gris fum, ulls color ambre,

que solamenl té un caní i una cicatriu a l'esquena i es va extraviar a Sani (lugat del

Vallès, es posi en contacte amb FL.AVIA, al

Tel. 674 58 69 o al telèfon mòbil 909 M SO S2
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LA MARCA CATALANA QUE EXPORTA
A 26 PAISOS

Preu especial per el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona
INFORMACiÓ: Tel. (93) 666 71 11 • Fax (93) 666 71 12



SERVEI D'ASSEGURANCES
del Col.legi Oficial de Veterinaris de la Província de Barcelona

El Sr. SOLÀ (1), de 38 anys, està casat i té un fill petit. Resideix a la província de Barcelona, en un pis de

propietat, i a la mateixa població disposa d'un consultori veterinari. Fins ara, al Sr. SOLÀ, no li havia preo-

cupat la seva situació asseguradora, però arran d'un sinistre esdevingut en el consultori del seu company,

va decidir assessorar-se mitjançant el Servei d'Assegurances del Col·legi (2) per tal de minimitzar els per-

judicis econòmics derivats dels riscos a què estava sotmès. L'anàlisi de la situació és la següent:

VeterConsuIta
MULTIRISC DE LA CONSULTA
VETERINÀRIA

Consulta veterinària a Vic. Local de 50 rrv de lloguer.
Planta baixa, amb proteccions: persianes metàliques
guiades. Col·labora amb el Sr. SOLÀ un auxiliar admi-
nistratiu.

CONTINGUT : 1r. Risc 3 .000.000,- Ptes.
CONTINGUT: 3.000.000,- Ptes.
(Ordinador, aparell raig X, mobiliari de la sala d'explo-
ració, utensilis i existències).

VeterConsulta li ofereix àmplies garanties
- Incendi.
- Danys per aigua -localització i reparació al 100%.
- Trencament de vidres i rètols al 100%.
- Robatori i espoliació.
- Responsabilitat Civil d'Explotació del negoci.

/ a més a més

- Protecció jurídica 1.000.000.- Ptes.
- Mercaderies en frigorífic 300.000,- Ptes.
- Avaria maquinària: ordinadors i aparells elèctrics.
- Assitència a la consulta les 24 hores.
- Possibilitat de pagament fraccionat.

PRIMA ANUAL 20.548,- Ptes.

VeterLlar
MULTIRISC PER A LA LLAR

Pis de propietat de 85 m•'. Disposa de porta de fusta
massissa amb pany de seguretat, i persianes guiades
a les finestres de fàcil accés.

CONTINGUT: 4.000.000,- Ptes.
CONTINGUT: 4.000.000,- Ptes.
(Mobiliari, aparells elèctrics, joies, objectes de valor, ai-
xovar domèstic).

VeterLlar li ofereix àmplies garanties
- Incendi.
- Danys per aigua -localització i reparació al 100%.
- Trencament de vidres al 100%.
- Robatori i espoliació (joies, diners efectiu.
- Responsabilitat Civil com a cap de família, com a

propietari d'animals domèstics, i en activitats espor-
tives no professionals.

/ a mes a mes
- Protecció jurídica
- Danys estètics
- Trencament d'articles esportius.
- Assitència a la llar les 24 hores.
- Possibilitat de pagament fraccionat.

500.000,- Ptes.
500.000,- Ptes.

PRIMA ANUAL 23.613,-Ptes.

Gràcies a l'actitud previsora del Sr. SOLÀ, i a l'assessorament dels professionals del Servei d'Asseguran-
ces del Col·legi, s'ha dissenyat el pressupost destinat a la seva protecció professional, i a la protecció
de la seva llar, amb les més amplies garanties. El Servei d'Assegurances ofereix a col·legiats i familiars les
assegurances que s'ajusten a les seves necessitats, en relació la prevenció dels seus riscos, i sempre amb
la col·laboració de les Companyies Asseguradores més solvents del mercat.

Si desitja gaudir dels avantatges especials de VeterConsulta i VeterLlar
truqui'ns al Col·legi al telèfon 211 24 66

-Sr. Joaquim TORRES-

(1) Els noms són ficticis La situació reflectida és una síntesi de situacions reals observades al Servei d'Assegurances.
(2) Amb la col·laboració de MEDICORASSE. la Corredona d'Assegurances del Col·legi Olicial de Metges de Barcelona.
(3) La cobertura de CONTINENT a primer risc garanteix el pagament de fins a 1.000.000 Ptes. pels danys ocasionats sobre els elements de construcció.



EL ANESTÉSICO CINCO ESTRELLAS
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ESTEVE

GRUPO FARMACÉUTICO LÍDER

AL SERVICIO DE LA SANIDAD ANIMAL

VETERINARIA

Laboratorios
Dr. ESTEVE. S. A-
Av. Mare de Déu de Montserrat, 221
08041 Barcelona - España


