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Líders

es espècies animals evolucionades regeixen els sens comportaments
instintius sobre la base de l'obtenció d'aliment, territori i reproducció.
Algunes espècies de com ivència en grup jerarquitzen als seus compo-

nents, figuran i un d'ells com a cap de la manada o líder.
Els humans, que no deixem d'ésser una espècie animal "mal" evolucionada, vo
Ien corregir la seva dependència evolutiva mitjançant la racionalital intelectiva
i, amb aquesta finalitat, creem ta Figura del líder per elecció i. en alguns casos,
pei aclamació. I aquest, al fina), es troba a cavall entre el cap de manada i el
guia espiritual, encara que alguns poden pensar que només es tracta d'aprofi
tats de torn.

En el regne animal és líder qui mostra més fortalesa ¡ poder físic. A hi societat
humana, ja que ix> estimem oportú aquesl fet, triem els nostres líders d'acord a
uns paràmetres com són, donar una imatge més atractiva, a on es conjugui la
intel·ligència, honestedat, poder de convicció i amplis coneixements sobre hu-
manitats, economia, ciències biològiques, dret, que no es desgasti i que manqui
de \ ida privada.

l .i realitat es que totes aquestes qualitats no es donen unides a una mateixa per-
sona, ja que si així los trobaríem a un líder messiànic mes propi d'altres cultu
res o d'altres temps.

En els temps actuals es parla de la manea de liderat, tant de la societat com dels
diversos sectors que la componen, normalment sempre solen ésser ells matei
\os els que creen aquesta opimo i que. curiosament, a posteriori sorgeixen com

a soMucionadors. Nosaltres, després de no trobar mes solució, acabem accep-
tant aquesta situació, creient que el mal es troba en la manea d'un guia espiri-

tual de la nostra consciència. A la fi, també acabem col·locant aquesta Figura
com a ninot de fira al qual se li Heneen els pastissos de nata, per la decepció que

produeix el veure que aquesta tampoc es la solució.
No seria el momeni de pensar que el que necessitem no es precisament aques
ia figura sino la de gestors capacitats i responsables, que substitueixin unes qua-

litats indefinides per la de resultats tangibles i contrastables, a on el que real

ment importi sigui el compte de resultats final?

Aquesta professió, igual que tota la societat, necessita marcar-se uns objectius,
defendre uns interessos generals per sobre de les nimietats personals, necessita

plantejai se quin paper vol desenvolupar en la societat, necessita optimitzar tots

els recursos, necessita creure en ella mateixa perquè esta capacitada per exercir

una important funció social i no necessita de liderats personals estridents que
ens poder acabar portant a fondejar a una platja deserta tal i com succeeix amb

els cetacis.

I iderat, no gràcies. Ja som adults i cada qual ha de plantejar-se quin objectiu

vol assolir i |a suma dels objectius iinln ¡duals seia l'objectiu col·lectiu.



Sis païso cOlllunÏlal'Ïs, entl'(
l l s Espanya, delnanen se
declarats lliures d B

El passat dia IH de novembre es va tleteClar a
França un nou cas de BSE en una vaca de qua
tre anys. Aquesta malaltia ha provocat 21 vícti-
mes mortals en la seva variant humana i milers
<.\c milions de pèrdues als ramaders.
Per la seva part, el Govern del lisiáis Units ha
demanat que es consideri a aquest país lliure de
la BSE ja que vol evitar que Ics seves exporta-
cions es vegin afectades per l'embargament co-
munitari als teixits animals susceptibles de
transmetre la malaltia de Ics "vaques boges".
Segons el Govern americà, aquesta mesura
tindrà greus repercussions sobre els intercanvis
de medicaments, productes farmacèutics i
Cosmètics entre la UE i els EEUU, ja que origi-
narà importants perjudicis, no només a Ics em-
preses estadounidenses, sino també a les euro-
pees i donara lloc a una situació de penúria de
medicaments. I.'executiu comunitari es va opo-
sar taxativament, ja que no es pot declarar a
EEUU lliure de la malaltia mentre tingui casos
de "scrapic". malaltia que va ésser l'origen de la
BSE.
També Espanya i cinc països comunitaris mes
van demanar ésser declarats "lliures" tic la ma-
laltia. Aquests països, que asseguren estar

exempts de la malaltia, no consideren necessari
que se'ls apliquin les mateixes mesures de pre-
caució que a la resta de la Unió Europea. Tan-
mateix, el Comissari d'Agricultura els ha objec-
tal cl mateix que als Estats Unils. que només un
país excmpt tle scrapie pot ésser tleclarat lliure
de la BSE.
En un altre ordre de coses, la Comissi6 Europea
vol elaborar un document de consulta p 'r tal
d'obrir un debat públic :..obre la necessitat de
prohibir la utiliUació t I qualsevol animal ma
lalt en la fabricaci6 de farines per a l'alimentació
del ramat. Aquesta prohihició vindria a comple-
mentar l'aprovada l'any 1994, en què se'n prohi-
bia la inclusió dels animals afectats per la BSE.
De fet no és aquesta la única iniciativa presa en
aquest sentit ja q u , des del primer d'ahril de
1997, la fabricació de farines es troba sotmesa a
unes condicions estrictes d temperatura i pres
sió per evitar el contagi de la malaltia de Ics "va-
ques hoges". No obstant això, la 0l111SSl0 va
emprendre fa uns mesos un procedinient tle in-
fracció contra dcu E stat:.. membres, entre el'"
Espanya, per no re:..pectar aquesta normativa. És
evident quc cap animal afectat per la BSE ha
d'ésser inclos en la fabricaci6 de farines si es vol
acabar amb aqucsta malaltia, però com va pas-
sar a Bèlgica a primers de novembre, animals
afectats poden entrar a la cadGna alimentüria
dels bovins si el diagnòstic de la malaltia es
erroni. Així. es va incloure la farina procedent
del cadàver d'una vaca amb BSE sacrificada en
Bèlgica en un lot tic 1.200 tones d'alimentació
animal distribuïdes en aquest país. Holanda i
Polònia. La vaca no fou incinerada perquè el ve
terinari va pensar que es tractava d'un cas tic rà-
bia i. per quan es va descobrir la seva veritable
malaltia ja va ser tard.

Nous sacrificis de porcs a causa
de la PPC

Durant el mes de novembre, el DAR I* va haver
d'ordenar el sacrifici tic porcs a diferents gran-
ges. Així. cl tlia 4 ordena cl sacrifici tic lots els
porcs d'una granja d"Agramunt perquè eslava
r e l a c i o n a d a e p i d e m i o l ò g i c a m e n t a m b u n a a l n a
del mateix municipi. El dia 7 es va ordenar el sa
crilici dels porcs de vuit explotacions de AI me-



nar com a mesura prevcntiva davant la sospita
que poguessin estar infectats pel vial'" de la
p p . La cabanya d'aquestes explotacions era
formadn per 4.500 garrins i 220 mare... repro
ductores. I, també preventivament, ordenaren el
dia I I el ...acrifici de 90 femelles reproductores
que eren transportade..., sen...e guia sanitaria ni la
corresponent documentaci6 de procedencia. en
un cami6 de Tarragona que hav ia estat intercep
tai la nit abans per la Guàrdia Civil, en la loca-
litat lleidatana d'Alpicat.
Uns dies més tard, el 25. es va haver d'immobi-
litzar el bestiar de les granges situades en un
radi de 10 quilòmetres de la localitat lleidatana
de La Fuliola, a on la setmana anterior havien
eslal sacrificades 40 femelles reproductores, les
anàlisis de les quals han confirmal que eren in-
fectades per la pesta porcina.
Així, des que el passat mes d'abril es detectà la
pesta porcina clàssica en la província de Lleida
s'han sacrificat més de 665.000 porcs de gran-
ges de sis comarques lleidatanes. Per altra part.
les despeses generades pel sacrifici dels porcs
eren, a finals d'octubre, de 15.400 milions de
pessetes dels 21.000 milions disponibles amb
aquesta finalitat, segons va senyalar el dia 5 de
novembre el secretari general de Agricultura,
Carlos Díaz-Eimil, davant la Comissió de Agri-
cultura del Congres.

l'la estratègic de Ui política de
consum

Fil Ministre de Sanitat i Consum, en la seva in-
tervenció davant el Ple del Consell de Consumi
dors i Usuaris el passat mes d'octubre, va antici
par e dcf ï n i r ü de la política de consume

què definirà la política de consum en tot l'Estat
espanyol pel pròxim t|uatrienni.
Segons va senyalar, el Pla introdueix, com a no-
vetat respecte a l'anterior, restabliment d'una
nova línia de acció: la referida específicament a
la Unió Europea. El Ministre va dir que en la
seva articulació es contemplen altres aspectes
nous. com la fabricació d'aliments mitjançant
noves tecnologies, la introducció de la Moneda
Única, la posició del consumidor en un mercat
mes obert i competitiu, tant a l'hora d'adquirir
béns i serveis com de protecció dels seus inte

ressos davant situacions com la libcralit/aci<í
dels serveis tradicionalment públic..
Per la seva part. el president del Parlament E u
ropeu. l'espanyol José María Gil Roble.... va as-
senyalar el passat 12 de novembre. que moltes
vegades aquest òrgan defen...a millor els ciuta-
dans que el... parlaments nacionals en temes com
sanitat. medi ambient o qualitat dels aliments.
IElJ senyor Gil Robles va posar com a exemple la
reacció del Parlament Europeu en l'assumpte de
les vaques boges, en el qual va demostrar un ni-
vell d'exigència moll superior al britànic en de
fensa dels consumidors.

sprovada l'actualització riel
Caíalo^ Oficial ric Races de
Ramal d'Espanya
líl "Consejo de Ministros" ha apropat l'actualit-
zació del Catàleg Oficial de Races de Ramat
d'Espanya, establert per primer cop en una Or-
dre Ministerial tic juny de 1979. Donat que el
catàleg conté la relació de les races existents a
España, els animals inscrits hauran disposar de
les característiques genotfpiques i fenotípiques
amb suficient entitat per a merèixer aquesta con-
sideració i prescindeix, per tant. de varietats Fe
notípiques locals.
D'acord amb l'articulat del Reial Decret, s'en-
tendrà per races autòctones espanyoles Ics origi-
naries de Espanya, i es catalogaran com a races
tic foment aquelles que pel seu cens i organitza-
ció es troben en expansió, i com a races de pro-
tecció especial o en perill d'extinció, les quals es
troben en greu regressió o en trance de desapa-
rició. Seran races espanyoles les incorporades al
patrimoni espanyol perquè porten més de vint
anys explotant-se al nostre país, amb genealogia
i controls tic rendiment conegui, i posseeixen un
nombre de reproductores censal que permet de-
senvolupar un esquema de valoració.
Es considera races de la Unió Europea a les re-
conegudes per el Comitè Zootècnic Permanent
de la resta de països membres que conten amb
llibres genealògics, controls de rendiment i as-
sociacions de criadors. I per races de tercers paí-
sos s'entendran les autòctones d'aquests països,
distinta a les ja definides, amb una adequació a
l'ecosistema espanyol suficientment contrastada
i que siguin d'interès productiu i econòmic.



Aprovat el l'la de Sanitat
\iiiiticil en coordinació amb les
comunitats autònomes

La Comissió d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
del Congrés dels Diputats va aprovar el passat
12 de novembre per unanimitat l'establiment
d'un pla de sanitat animal coordinat amb Ics (!o
munitats Autònomes en el menor termini de
temps possible, per tal d'eliminar qualsevol fo
cus de infecció.
' I ponent de la proposició no de llei i portaveu
de onvergència i nió, Ramón ompany~ i
Sanfeliú, va manifestar la nece~~itat de ~olucio
nar els probleme~ sanitaris derivats del movi
ment de animals vius a escala intracomunitüria,
procedents de tercer~ països i dins d'Espanya.
,egons ompanys, la rapidesa de les transac
cions de ramat entre els membres d la Unió
Europea i tercers països pot suposar l'aparició
de malalties, que en algun.., països, o bé eren era
dicade.." o bé eren desconegudes fins aquell mo
ment.

ompanys va defendre la identificació indivi
dual de cadascun dels animals, qu permeti sa
ber el seu origen, i va criticar la seva manca de
claredat, ja que a partir d'ella no es pot deduir la
procedència exacta dels animals, sinó que com a
müim es pot saber de quin centre de recollida
procedeixen.

Els programes de carn
de qualitai

El Programa Cl .ARA és una iniciativa espanyo-
la, que esta recolzada per un ampli grup de ra-
maders i industrials del sector de la carn i comp-
ta amb el recolzament econòmic de la Unió
Europea i la col·laboració del Ministeri d'Agri
cultura.
El seu objectiu es aplicar un exclusiu sistema de
seguiment i identificació de la carn. al llarg de
tota la cadena de
producció, per tal que les peces arribin al punt
de venda perfectament identificades, oferint així
una major garantia al consumidor.
El nombre de vedells inscrits en el Programa
CLARA (Carn Lliure d'Additius, Regulada i

Avalada) va arribar el passat mes d'octubre als
79.570 caps. en front dels 1.04.S amb que va co-
mençar aquesta iniciativa el juliol de 1996, i ja
és present en més de 20 províncies. I.'Informe
Anual del Programa Cl.ARA (octubre 1996 a
octubre 1997) reflexa que el total de caps sacri-
ficats va registrar un augment mensual tic gaire
bé el deu per cent. i va passar de 490 en octubre
de 1996 a 3.622 en el de 1997.
En Ics conclusions de l'Informe apar'ix tall1bé
que la Oll1unitat aut()J1oma que va registrar un
major nombre d'inscripcions de ramat fou la de
( astella i L1e6, amb un 26 per cent del total, se-
guida de atalunya, amb un 2.,I per cent.
Din~ el mateix ¡llllbit d'actuaci6, ci passat 20 de
novembre, el "onsejo d' Ministros" va aproar
un Reial Decret pel qual s'estableixen ajudes ab
programes de carn de boví de qualitat. L'objec-
tiu d'aque~ta disposició és garantir el seguiment
complert d'I prolucte des de l'explotació d'ori-
gen fins al punt final d ' venda.
l·ii els programcs de carn de boví de q'ualilat s'-
hauran d'establir mecanisll1cs d'autocontrol,
aplicats per a la lluita contra la utilitLaci6 il·le-
gal de substancies o productes ill1pubor~ d'I
creixement, amb la finalitat tic garantir el con-
trol de la Ljualitat de la carn de boví en totes les
ra~es del procés productiu.
Els heneficiaris d'aquestes ajudes podran ser les
entiláis que apliquin programes de carn tic boví
de qualitat, garanteixin el compliment del seu
reglament de control i estiguin ubicades en el te-
rritori de l'Estat. \i\ termini de presentació de les
sol·licituds queda establert entre el I de febrer i
cl 15 tic marc tic cada any.

BREUS
Celebrai a Lleida cl Simposi
d'AJN iPORC

Uns 500 tècnics del sector porcí tic tota líspan-
ya van participar a Lleida en cl XVIII Simposi
tle l'Associació Nacional de Porcinocultura
Científica (ANAPORC) que es celebrà els dies
13 i 14 de novembre.



Els organilladors d'aqueste~ jornades n'a~~enya
Ien eom a Irincipal objctiu el d'unir e~rorços
per a potenciar la proressinalitat de els rama
ders en inrormar-Ios de l'actualitat tecnològica i
premiar l'esrorç dels productors".
I n ref'rncia a la p p , eb resp()n~ables d'A
NA POR consideren que no es pot oblidar que
la producció de porcí en Lleida représenla el
47% de tota la de atalunya, el \4'4 de la de Es-
paña espanyol i el 2,1 per eenl de la Unió Euro-
pea.

I s destinen prop de 200 milions per
finançar programes de biodiversitai
El Consejo de Ministros va aprovar, el passat
novembre, un Acord pel qual s'autoritza una
transferència a les Comunitats Autònomes 1
Ciutats Autònomes, de 195.746.654 pessetes per
finançar actuacions relacionades amb la conser-
vació de la biodiversitat
Dins els diferents projectes trobem diversos
plans de recuperació de especies en perill d'ex-
tinciò com la foca monjo, l'àguila imperial, l'ós
i el llop.
Del total d'aquesta quantitat, a Catalunya li co-
rresponen 7.622.? I 7 pessetes, encara que no té
cap projecte compromès.

I Is experts reafirmen que la malaltia
de Creutzfeldt-Jakob és Lligada a la
BSE
La Reunió Nacional sobre avenços en el
diagnòstic de la malaltia de (ïeul/leldt-Jakob
ha reforçat la creença que la nova variant d'a-
questa malaltia està lligada a factors relacionals
amb teixits procedents de ramat boví afectat per
['encefalopatía espongiforme bovina.
A Espanya no s'ha enregistrat cap cas d'aquesta
variant, però, ties de 1994, ja s'han comptabilit-
zat 22 casos a (¡ran Bretanya i un a I ranca.
A España existeix, ties de 1993. una Xarxa de
Vigilància de la Malaltia de Creutzfeldt-Jakob
que, en contacte amb toies les comunitats autò-
nomes, recull les dades d'incidència. A més, hi
es en marxa el Projecte Europeu "Vigilància de
la Malaltia de Creutzfeldt-Jakob a Europa", pro-
jecte finançat per la Unió Europea, a través del
programa BIOMED2 en cl qual participa Espa
ña.

Per altra part, el pas~at IO de novembre un im-
portant expert britànic va advertir del possible
ri~c que la variant de malaltia es trobi present en
els bancs de sang britünique~, ri~c que é~ '\igni-
lïeutiu" donat que una per~ona que no ~ap que
està incubant la malaltia pot donar la seva sang.

PIREN V<>8

Com cada any amb l'arribada tic les neus es ce-
lebra als Pirineus aquest campionat, lils actes ja
van Començar a meitat d'octubre, i continúala
fins el dia 7 de febrer.
Les diferents etapes per la neu començaran el
dia 25 de gener a Formiga! amb una etapa tic 24
q u i l ò m e t r e s i f inalitzaran el d i s s a b t e d ia 7 de fe
brer a la Molina a on després d'una etapa de IX
quilòmetres es celebrarà una festa a dos quarts
de set de la tarda.

EURONOTICIAS

Es debaten les conclusions
de l'Agenda 2000

HI passat mes de novembre de 1997 es van de
batre a Brussel·les les conclusions de l'Agenda
2000. la qual recull les reformes de la l'AC du-
rant el període que va des del 2001 fins el 2006,
encara que aquesta reforma només serà una pro
longació de l'aprovada en 1992.
L'Agenda 2000 es centra, dins del capítol agrí-
cola, en els sectors de cereals, vaquí i llet i pro
posa una retallada de les subvencions dels preus
agrícoles d'intervenció a canvi d'augmentar les
ajudes directes, que, per primer cop, podrien és-
ser limitades a un sostre màxim per cada pro-
ductor. Les ajudes directes, no obstant això. no
compensarien totalment la retallada dels preus,
mesura a la qual s'oposen els productors comu-
nitaris, recolzats per molts Lsiais membres. La
proposta preveu retallar els preus dels cereals en
un 20%, el del vaquí en un 30% i el de la llet.
que no s'havia tocat en la reforma del 92. en un
10'-

Espanya i Itàlia foren els països que mes s'opo-
saren a aquestes conclusions, fins al punt de re-
huljar-les. I 'oposició d'Lspanya fou deguda a



que cl projecte no recull la petició espanyola
d'establir mitjans pressupostaris separats en el
capítol agrícola per finançar l'adhesió dels Paï-
sos de l'Europa Central i Oriental (PIXO). En
aquest sentit, la ministra Loyola de Palacio creu.
contràriament a les tesis defensades per la Co-
mi"si6, que la líni'¡ directriu agrícola sem insu
lïcient per a fïnançar la despesa agrícola comu-
nitària, especialment a partir del 2006. A més, la
ministra demana que l's rerormes previstes a
l'Agenda 2000 no s'emprenguin rins que no s'-
hagin conclòs Ics que h o r s d'ara estan pen
dents. o obstant això, el que sí recull el te t
una menci6 d'Espanya rererent a la necessitat de
respectar la decisió del onsell presa en novem
bre de 1993, en la qual els uinl.e es compro-
meteren a atorgar als productes mediterranis de
Ics mateixes garanties rinanceres qu la resta
deb sectors agrícoles.

Per la seva part, el omitè de Regions ( O R ) ,
va l'er un dictamen sobre l'Agenda 2000 el dia
20 de novembre, ell la qual es riticava la pro
posta d retallar eb preus i lliurar unes ajudes
que només compensarien parcialment la retalla-
da. Això. segons el CDR. generarà unes pèrdues
d'ingresos que no son acceptables des del punt
de V ista econòmic i social, a més de conduir a la
supresió de la protecció exterior i representar
una concesió prèvia, sense contrapartida, a fa-
vor dels interlocutors de la OMC que podria
perjudicar la posicio negociadora de la Comuni
lat.

La Comissió Europea proposa la celebració
d'un acord veterinari UE-EE.UU.

La Comissió Europea va adoptar el passat dia 5
de novembre de ll)l)7 una proposta pel Consell
de Ministres presentalla pel Si. I INCIILER, Co-
missari d'Agricultura i Desenvolupament Rural.
Ea proposta lé per objecte la celebració entre la
Unió Europea(UE) i Estats Units (EE.UU.) d'un
Acord Veterinari que, destinat a facilitar el co-
merç bilateral d'animals i productes de origen
animal, estableix un mecanisme per el reconei-
xement tic ['equivalència de Ics mesures sanità-
ries aplicables en ambdues Parts. Aquest reco-
neixement, pel qual el país importador accepta
les mesures sanitàries aplicades pel país expor

tador, revesteix un enorme interès donat que pol
fer possible una major eficàcia en la utilització
dels recursos consagrats a les tasques d'inspec
ció i verificació. Així mateix, el Sr. Eischler va
declarar que l'Acord proposat a més de facilitar
el comerç, garantirà al mateix temps la protec
ció de la salut pública i la sanitat animal ja sigui
a la nió uropea com als slats nits.
En virtut de l'esmentat Acord, -<stats nits reco-
n e i x l a r e g i o n a l i t l . a c i 6 d e l a U n i ó E u r o p e a . A i ò
suposa que l'aparició d un brot cie malaltia en
una regió concreta i ben dlimitada no haurà d'
concluir, com ho ha 'stat fins ara, a una prohibi-
ció del comerç procedent de tot l'sUll membre
arectat, ni tampoc d I d'altr's stats mcmbres
que, malgrat que comercien amb aquell, no esti-
guin en sí mateios directament arctats per la
m'llaltia. D'aquesta rorma, la acceptació 'sta-
dounidnse de la política comunitària d control
de Ics malalties d'animals tindrü un erecte molt
benefici6s en la d a c i 6 l'al d'intl'canvi.
L'acord recull, per altra part, el principi d ' sub-
sidiarietat n distingir pressament Ics l'spon-
sabilité.lts que incumb'ien als "'stats m m b r ' s i
aquelles altres que són de la competència de la
Unió. Així mateix, al temps que té en compte els
drets i obligacions de ambdues Parts en el marc
de l'Acord de l'Organil/acio Mundial del Co
merç (OMC) sobre l'Aplicació de Mesures Sa
nitàries i Fitosanitàries (Acord SPS), l'Acord in-
sisteix en la necessitat de garantir un alt nivell
de protecció de la salul publica i la sanitat ani-
mal en la I FE.
La proposta, a més, conté una llista dels produc-
tes pels quals ja es reconeix l'equivalència i. en
el cas d'aquells altres en els quals aquesta enca-
ra no és possible, estableix un programa de tre-
ball per a la consecució de l'esmentat objectiu
així com les condicions comercials que hauran
d'aplicar-se mentrestant. És convenient assenya-
lar que en IWS el valor del comerç bilateral
UE-EE.UU. dels productes coberts per aquest
projecte d'Acord es va elevar a un import t*";'1

d'uns 1.500 milions de dòlars en cada direcció,
xifra que oculta notables diferencies en la im-
poitància que representen determinats productes
per cada Part. Així mateix, cal destacar que no
hi ha en l'esmentat projecte cap punt que vingui
a modificar la normativa comunitària vigent.
Acords similars s'han negociat ja. o lo s'està fenl



en aqusts mom'nts, amb Nova Zelanda, la Re
pública T e c a , ustrülia, a n a d ü , Uruguai , ile
i Argenti

Es demana un augment de la seguretat
alimentaria en la Unió Europea

II passat 4 de novembre, representants de la in-
dústria, del comerç, dels agricultors i dels con-
sumidors de la Unió Europea (UE) van dema-
nar, en un Congrés, una major seguretat
alimentària i que es simplifiqui la legislació ac-
tual.
La Comissió Europea i el Parlament Europeu
han organitzat una trobada en torn al "Llibre
Verd" de la ("omissió sobre "els principis gene-
rales de la legislació alimentaria de la Unió Eu-
ropea (UE)".
Un dels objectius del congrés era contribuir a la
millora de la legislació comunitària després de
la crisi de I'encefalopatía espongiforme bovina
(EEB). La denominada "guerra de les hormo-
nes", que enfronta a la UE amb els Iístats Units,
també van ésser presents en els debats, que
coincidiren amb una apel·lació de la Comissió
Europea davant la decisió de la OMC contra la
prohibició comunitària do comercialitzar la carn
amb hormones. El comissari europeu d1 Agricul-
tura, Iran/ l'ischler, destacà que aquest dicta-
men podria tenir implicacions sobre el dret dels
governs a determinar el grau de protecció ali-
mentària tlels consumidors.

INFORMACIONS
SANITÀRIES
Recomanacions de l'OIE sobre la ràbia

Acontinuació transcribim Íntegrament el capítol
dedícala a la ràbia del Codi /.oosanitari Interna-
cional:

CAPITULO 3.1.5. RABIA

(...)
Articulo 3.1.5.1.
A d e c i o s del presente Código, el período de in-
cubación de la rabia es de seis meses j el perío-
do de infecciosidad de la rabia en los carnívoros

doméstios comiennl 15 días antes de la apari-
ci6n de los primeros síntoméls y termina con la
mucrte del animal.

Art/CI/lo 3.1.5.2.
A erectos del prcsente 6 d i g o :
País libre de rabia:
Se puede considerar que un país está libre de ra-
bia cuando en el mismo:
1. la enfermedad es de declaración obligatoria;
2. Funciona de manera permanente un sistema

etica/ de vigilancia de la enfermedad;
3. se aplica un dispositivo reglamentario com-

pleto de prevención y lucha contra la rabia
que comprende procedimientos de importa-
ción eficaces;

4. no se ha observado ningún caso de infección
rábica humana o animal de origen autóctono
durante los dos últimos años; sin embargo, el
aislamiento en el país de un lisavirus tic qui-
rópteros de Europa (KBLI o EBL2) no impi-
de calificar al mismo de país libre de rabia;

5. no se ha observado ningún caso importado tic
rabia en ningún carnívoro fuera de una esta
ción de cuarentena durante los seis últimos
meses.

Artículo 3.1.5.3.
En caso de importación procedente de u\\ país li-
bre de rabia, las Administraciones veterinarias
deberán exigir:
para los mamíferos domésticos y los mamíferos
salvajes criados en confinamiento
la presentación de un certificado zoosanitario
internacional en el que conste que los animales:
1. no presentaron, el día del embarque, ningún

signo clínico de rabia:
2. permanecieron en un país libre de rabia des

de su nacimiento, o durante por lo menos los
seis meses anteriores al embarque, 0 fueron
importados por dicho país conforme a lo dis-
puesto en los Artículos 3.1.5.5., 3.1.5.ó. o
3.1.5.7.

Artículo 3.1.5.4.
I n caso de importación procedente de un país li-
bre de rabia, las Administraciones veterinarias
dcbcian exigir:
para los mamíferos salvajes que no han sido
criados en confinamiento
la presentación de un certificado /oosanilario



internacional en el que conste que los animales:
1. no presentaron, el día del embarque, ningún

signo clínico de rabia;
2. fueron capturados en un país libre de rabia a

suficiente distancia de cualquier país infecta
do, Esta distancia se determinará teniendo en
cuenta la especie exportada y la especie re-
servorío en el país infectado considerado.

Artículo 3.1.5.5.
En caso de importación procedente dc países
que se consideran inl'ectados de rabia, las Admi
nistraciones veterinarias debenln exigir:
para los perms y gatos
la presentación de un certifïcado /oosanitario
internacional en el que conste que los animales:
1 no presentaron, durante las 48 hora.., anterio-

res al cmbarque. ningún signo clínico de ra
bia. y

2 rueron vacunados contra la rabia:
• C0l110 l11ínimo sei.., meses y como ll1aximo
un año antes del embarque en caso dc primo
vacunación, la cuaI se les administró a los
tres mescs de edad por lo mcnos;
• C0l110 múximo un año antes del cmbarque
en caso de revacunación:
• con una vacuna a base de virus inactivado;

3 fueron identiñeados con una marca perma
nente antes de su vacunación (su número de
identificación deberá figurar en el certifica
do);

4 fueron sometidos, como mínimo 3 meses y
como máximo 24 meses antes del embarque,
a una prueba de titulación de los anticuerpos
neutralizantes y su suero contenía 0,5 Ul/ml
por lo menos. O

5 no fueron vacunados contra la rabia o \v>
cumplen con todos los requisitos estipulados
en los puntos I, 2. 3, O 4: en ese caso el país
importador puede exigir su aislamiento en
una estación de cuarentena situada en su te-
rritorio, tic acuerdo con lo estipulado por sus
reglamentos sanitarios.

Artículo 3.1.5.6.
En caso de importación procedente de países
que se consideran infectados tic rabia, las Admi-
nistraciones veterinarias deberán exigir:
para los rumiantes, equinos y porcinos domésti-
cos
la presentación de un certificado zoosanitario

internacional en el que conste que los animales:
1. no presentaron, el día del embarque, ningún

signo clínico de rabia:
2. permanecieron, durante los seis meses ante-

riores al embarque, en una explotación en la
que no se comprobó ningún caso de rabia du-
rante por lo menos los 12 meses anteriores al
embarque.

Artículo 3.1.5.7.
sEn caso de i111portación proccdente de países
que se consideran inf'cctados de rabia, las Adl11i-
nistraciones veterinarias deberan e igi r :
rara los simios, roedor's y lagomorfos criados
en laboratorio y los lagomorfos y mumíf'cros
~alvajes criados en confïnamiento
la presentaci6n d ' un certifïcado loosanitario
internacional en el que conste que los animales:
1. no prescntaron, el día del embarque. ningún

signo clínico de rabia;
2. permanecieron, dcsde su nacillliento o duran-

te los 12 meses anteriores al el11b::trque, en
una cxplotación en la que no sc comprob6
ningún caso de rabia durante por lo menos los
12 meses anteriores al embarque.

Artículo 3.1.5.8.
En caso de importación procedente tic países
que se consideran infectados de rabia, las Admi-
nistraciones veterinarias deberán exigir:
para los mamíferos salvajes que no pertenecen
al orden de los carnívoros y que no han sido
ÇJ uidos en confinamiento
la presentación de un certificado zoosanitario
internacional en el que conste que los animales:
1. no presentaron, el día del embarque, ningún

signo clínico de rabia;
2. permanecieron en una estación de cuarentena

durante los seis meses anteriores al embar-
que.

Artículo 3.1.5.9.
I ii caso ile importación procedente de países ill-
leetados de rabia, las Administraciones veteri-
narias deberán exigir:
para el semen congelado de perros
la presentación tic un certificado zoosanitario
internacional en el que conste que los animales
donantes no presentaron, durante los \5 días si-
guientes a la emisión del semen, ningún signo
clínico de rabia.
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MÓN COL·LEGIAL
III CAMPIONAT D'ESQuí COL·LEGI DE
VETERINARIS DE BARCELONA

s recordem que el oHcgi de Veterinads de
Barcelona organit/é.l novament una prova d'es
quí, que és oberta a tots els Veterinaris c o l · 1
giats, així com als seus familiars i amics, sigui
quin sigui I seu nivell d''squí.
I Les dates dL: cclebració són ci 24 i 25 d gcner.

Fotografia dels participants de la passada edició.

També novament, les proves es celebraran a
['estació d'esqui de PORT-AINÉ,i sota el patro-
cini de MKR1AL (abans Rhòne-Mérieux) i de
PFIZER SALUD ANIMAL.

EL VETERINARI CATALÀ RAMON TURRÓ
I DARDER I L'INSTITUT D'ESTUDIS
CATALANS (IEC)

Introducció
RAMON TURRÓ (1854-1926) va néixer a Mal-
grat, i obtingué cl títol de veterinari l'any 1890,
destacant principalment en bacteriologia-immu-
nologia i filosofia. Fou director del laboratori
Municipal tic Barcelona des de 1905 al 1926 (en
que mon), succeint al famós metge Dr. Jaume
Ferran i Clua.
El IS tic juny del IW7, la Diputació provincial
de Barcelona, mitjançant un Dictàmen-Acord
signat pel seu President Enric Prat de la Riba.
decidia crear l'INSTTTUT D'ESTUDIS CATA-
I \NS.
L'Instituí resta format per tres seccions: La

Ilistòrica-Arqucologica, la iloso/ica i la de
Ciències. Dins la secció Filosòfica hi havia dues
persones dominants: Alcover i Pompeu F abra.
Com a Filòsof, ugeni d ' r s , i en la sessió de
( ièn'ies, Ramon Turró i arder ( 191 1 ).

Societat atalalla de Biologia (CB)
La secció de ièncics es dcdidl a la investigació
de Matemütiques, Físico-uímiqucs i Biològi-
qucs. La dc Biologiques comptà al comcnça-
ment amb dos metges, Miquel A. Fargas (1858-
1916) i ugust Pi i ,unyer (1879-1965) i un
veterinari, Ramon Turró i Darder (1854-1926).

ls prim'rs presidents de la B foren August
Pi i unyer (1913/18), Jesús M. Bellido ( 1919-
20) i Ramon Turró (1920-24). AI fundar-sc la
S( B, Turró va ésser col·locat entre el... socis d'-
honor.
La creació de la S< B va significar la culminació
de diversos i transcendents problemes, lli havia
centres i racons per a treballar, però no cenacles
acreditats on discutiréis treballs, mancava l'es
cenari convenient per poder dialogar.
Quan Turró i Caja] volgueren discutir amb Fe
nan. varen tenir que recórrer, com a "tribuna", a
la premsa diària; com es lògic pensar, el marc no
era l'adequat, i solament a Espanya (Madrid) hi
havia una revista idònia peí publicar la ciencia
experimental. França i Alemanya eren la primí-
cia dels escassos científics d'aquella època. La
SCU es va trobar amb aquest problema, així
com també en la elecció d'idioma (caíala, cas-
tellà, fiancés, etc.).
I n Ramon Turró, en un diari de Barcelona, va
publicar un extens article en català titulat "L'à-
nima i la llengua", mostrant-se un gran defensor
de la llengua catalana al dir, entre d'altres coses.
que "l'ànima d'un poble es la llengua que par-
la" "senten la falta de la llengua nativa, sen-
se donar-se compte del perquè la senten", etc.
El primer volum "Treball de la Societat de Bio-
logia [-1913", va ser publicat en català. A ex-
cepció dels membres Remigio Dargallo i Caye-
tano I Ópez, que no eren catalans. Turró i August
Pi i Sunyer foren els mes importants rectors dels
treballs de la Societat Catalana de Biologia, i
que perdin aren fins el 1937. continuant el 1963
amb el títol de "Societat de Biologia tic Barce-
lona".
En el transcurs del primer anv ( l l>l3). les reu-
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nions es repartiren entre el Laboratori Munici
pal de Barcelona i a h~iologia de la Facultat de
Medicina.
Turró fou ll1e!'>tre d'un equip de col·laboradors
com Pere onl.Úle/, ayetano Lópel., Jo!'>ep

lomar, Augu!'>t Pi i Sunyer, Jesus M. Bellido,
Pau gustí i, darrerament, Vidal Munné, etc.
La B tenia, i té per objecte, l'estudi de la
ciència dels éssers organit/é.lts i apreciat! '> en
!'>eus estats normal!'> i patològics. Aquesta Socic-
tat tenia ~oci~ honoraris, numeraris i corre~po-
nents. Les sessions científiques e r n públiqu
El 18-12-1913, el govern espanyol aprovà la
Mancomunitat ( atalana, i això va donar més es-
tabilitat a la .

Ramon Dino

E p i d è m i a de f e b r e tifoidea a B a r c e l o n a (IV14)
El 1914. Ramon Turró Fou el gran protagonista
de la terrible epidèmia de febre tifoidea humana
que va afectar amb gran mortalitat a Barcelona.
i que el Laboratori Municipal de Barcelona, di-
rigit per Ramon Turró va resoldre. Tuno trobà el
bacil de Ebeitn en les aigües provinents de
Montcada, que abaslia la major part del casc an-
tic de Barcelona. Malgrat ai\o. Ics autoritats de
Barcelona, polítics i àdhuc tècnics superiors sa-
nitaris, consideraven que les aigües de Montca-
da eren les bones i Ics de Dosrius eren les do-

lentes, sostenint-ho més per inlUïció que per
an~lIisi!'> bacteriològics seriosos.
. 'atribuí el problema al tipus d ' les aus de co-
rral i de conill!'> que hi havia a les cascs, ab ani-
mals dels escorxador~ (bovins, porcs, etc.). Els
Veterinaris extremaren le!'> mesures sanitàries,
sense resultats.
En Turró proposa al Batlle de Barcelona tancar
l'aigua de Montcada el 26 d'octubre, pero no es
va fer fins el 23 de novembre. Passats uns dics,
disminuïren Ics defun'ions sensiblement. En
Turró, gairebé sol, guanyà la batalla i la guerra.
Poc temps de~prés, en un cèntric hotel de Bar
celona, le~ primeres Autoritats provincial!'> i mu-
nicipals de Barcelona oferiren un banqucl d'ho-
menatge i de!'>gravi al Dr. Turró, i al qual també
hi as~istiren Ics prilllere~ autoritats mèdiques,
farmacèutique~ i veterinàries, no solament de
Barcelona, sinó també d'altres punts d'Espanya.
Ramon Turró fou Director del Laboratori fins a
la seva mort (1926). El 1924 li tocava la jubila-
ció, però com a cas excepcional, se l'hi demana
que continues.

Obres filosòfiques
Ramon Turró va escriure diverses obres científi-
ques i filosòfiques en català, i que després foren
traduïdes a d'altres idiomes.
A més dels treballs científics (mes de 60), tenim
que destacar les següents obres filosòfiques:
"Verdaguer vindicat per un català", 1903. "Orí-
gens del coneixement. La fam", 1909. "Criterio-
logia de Balines". I9I2. "El sentit del tacte".
1913. 'Orígens". 1914. "HI mètode objectiu".
1916. "Filosofia crítica". 1918. "La base trófica
de la intel·ligència". 1918. "La disciplina men-
tal". 1924. "Diàlegs sobre Art i Ciència". 1925.
etc.
El 1923. Turró \\uu\ii la Societat Catalana de li
losofía.
Després tic la seva mort < 1926). podem afirmar
que han sigut innumerables, fins el dia d'avui,
els articles i treballs que parlen i comenten I;»
Seva obra.

Resum final
Podem assegurar que el veterinari Ramon Turro
i Darder fou un dels científics catalans més des
tacats del primer quart d'aquest segle XX.
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Cursos

Jornades

va adreçade!'> a llicenciat!'> universitari!'>, estu
diant!'> d'últim!'> any!'> de carrera i e!'>tudiant!
d'eslovac amb coneixement!'> d'aquc!'>t idioma
(nivell elcmcntal com minim), menor!'> de
trenta-cinc any!'>. El termini d'aque!'>ta beca ro-
mandra obert del 261I198 al 25/2/9R.
Observacion': el num. de convocatòria es el
20/98. Per a mes informació con!'>ultar BOI:
del 14/7/97

Congresos

Beques

FUNDACIÓ
CATALANA
RECERCA

Beques, ajuts i
premIS

Aquesta informació ha estat pos-
sible majoritàriament gràcies al
conveni de col·laboració que s'ha
signal entre el Col·legi Oficial de
Veterinaris de Barcelona (COVB)
i la Fundació Catalana per a la
Recerca lI-CR).

Si voleu ampliar qualsevol informació heu d'a-
dreçar-vos a la entitat convocant.

• Beques per (lursos d'Estiu de la "Studia Aca-
dèmica Slovaca" a Bratislava (Eslovequia).
Convocant: Ministerio de Asuntos Exterio-
res, c/ Salvador, I 28071 Madrid.
Tel. <Jl.37W7í>2 ext 9003 i 91.3799899.
Termini sol·licitud: 25/O2/l)X.
Dotació: Matricula gratuita + allotjament +
manutenció + assistència mèdica +
70.000 pta (borsa de viatge).
Descripció: Beques per realitzar cursos d'es-
tiu a la Studia Acadèmica Slovaca a liralisla-

PHEMIO EHIQlIE COIÜ GHLAHT
1997

I lay dos ll1odalidade!'>
Modalidad A: Palología, irugía u Obstctricia
Veterinarias y sus Ciencias Básicas y Relaciona
ilas

Modalidad li: Zootecnia o Inspección de Car-
nes y sus Ciencias Básicas y Relacionadas
En conmemoración del CL Aniversario del ini-
cio de los estudios de Veterinaria en la Univei
sidad de Zaragoza y del XXV Aniversario de la
concesión del Premio Corís, el Patronato de la
Fundación Corís (¡man ha acordado convocar,
excepcionalmente, sendos premios en las tíos
modalidades, A y B. de acuerdo con las siguien-
tes bases:
1. Podrán optar al Premio todos los Veterina-

rios españoles que presenten trabajos sobre
alguno de los temas anteriormente citados,
con anterioridad a las 14 horas del día 28 de
lebrero de IWN.

2. Kl trabajo inédito o publicado en alguna re-
vista profesional, nacional o extranjera, en el
transcurso de los doce meses anteriores, de
berá recaer sobre un tema libre de Patología.
Cirugía u Obstetricia Veterinarias y sus
Ciencias Básicas y Relacionadas (Modali-
dad A) o Zootecnia o inspección de Carnes \
sus Ciencias Básicas Relacionadas (Modali-
dad B) que contenga aportaciones originales
o nuevas concepciones teóricas, descartán-
dose en absoluto los trabajos de simple eru-
dición.

3. Los trabajos mecanografiados, encuaderna-
dos, y presentados adecuadamente sin limi-
tación de espacio y en ejemplar TRIPLK A
DO. deberán incluir un resumen y se



entregarán o enviarán con un lema, sin firma
o remite del autor, que posibilite su identifi-
cación. Aparte, se acompañará un sobre ce-
rrado y lacrado con el lema, que contendrá el
nombre del autor o autores y su dirección.
Podran acol11pañarse ue grMicos y/o ilustra
ciones.

4. Los trabajos que opten al Premio, seran re
mitidos al r . Presidente del Patronato Enri
qu orb l'Uart, Facultau de Veterinaria de
Zaragoza ( / Miguel Servet, 177 - 50013-
ZaragoLa) y a las personas que presenten los
trabajos s les hara entrega ue un resguaruo
d' depósito.

5. La conesión de los Premios, sera atribución
del Tribunal aliricador, designado por el

laustro de atedraticos de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad d ZaragoLa y
cuya cOlllposición no se hara pública hasta
ez Illomento d ' la oncesi6n de los Premios.

icho Tribunal requerira una evaluaci6n ex
terna de los trabajos presntados

6. Los Premios seran fallados por el Tribunal
alilïcador antes del 19 de mayo de 1998

contra cuya decisión no cabra re algu-
no.

7. El Presidente del Patronato hará público el
resultado y lo comunicará a los interesados.

8. Los trabajos no premiados podrán ser reco
gidos por sus autores antes del l() de julio de
1998 transcurrida esta lecha, los trabajos
restantes seran destruidos.

9. La entrega de los Premios se realizará en un
acto solemne en la Facultad de Veterinaria
de la Universidad de Zaragoza y relacionado
con la conmemoración del L50 Aniversario
de la instauración de los estudios de Veteri-
naria en Zaragoza.

10. La cuantía del Premio para cada una tic las
modal idades es de I.()()().()()() pesetas (UN
M I L L Ó N DE PESETAS) que seran entrega
das por la autoridad que se designe y en el
acto ci tado.

11. Los autores quedan en libertad de publicar
en su totalidad 0 en parte, los trabajos pre-
miados siempre que hagan constar, que han
sitio galardonados con el Premio de la Fun-
dación Enrique Corís Gruart de la Facultad
de Veterinaria de Zaragoza.

12. Si ajuicio del Tribunal Calificador no fuese

presentado ningún trabajo merecedor de ser
premiado, los Premios podrán ser declarados
desiertos.

3. Cualquier eventualidad no prevista en estas
bases sera resuelta por el Patronato de la
Indac ión Enrique orís rU'lr\.

Cursos
3° CURSO DE PERFECCIONAMIENTO

PROFESIONAL VETERINARIO:
ENDOSCOPIA VETERINARIA:

TÉCNlCAS DIAGN6STICAS I TERAPÉUTICAS
PER lMAGEN

Data: 13 de març de 1.998.
Lloc: Salons de l'Hotel Al.i\ de Benalmáden.i
Costa (Málaga).
S'estudiaran els protocols de preparació i explo-
r a d o en les distintes tècniques endoscópiques i
laparoscòpiques, i diagnòstics per imatge de ví-
deo. Lis temes a tractar es faran sota l'òptica
practica i aplicada i seran il·lustrats amplament
de manera gràfica.
Lis dirigit a Veterinaris i estudiants de Veterinà-
ria de l'últim cicle.

PROGRAMA
"Breve descripción de los Equipos de Endosco
pia", "Introducción a la Endoscopia Veterina-
ragicas"; "Diagnóstico -<ndoscópico d . e
des esofágicas"; "Diagnóstico Endoscópico de
Gastropatias Crónicas"; "Endoscopia y Endoci-
rugía: Aplicaciones en la Práctica Clínica": "Pa
pel de la Endoscopia en las Colitis Crónicas";
"Diagnostico Laparoscópico de Urgencia en
Traumatismo Abdominal"; "Toma de Biopsias
Abdominales Dirigidas por Laparoscopia":
"Aplicaciones tic la Cirugía Laparoseópiea en la
Clínica"; "Inseminación Artificia] en (¡atas via
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i i Minilaparatolllía irigida"; "Ri-
noscopia"; "Traqueobroncoscopia"; "i tosco
pia"; "Vaginoscopia e Ilisteroscopia"
Inscripció: Ilospital ' n t r o Polilínico Vet
nario Malaga. vda. mérica, 7
290()6-Múlaga. Tel.: 95-23144_7.
Fax: 95-2314427. "'-mail: afloresavnet.es.
P r u de la inscripció: 3.000 pts

2° CURSO PRACTICO DE INICIACIÓN
A LA ENDOSCOPIA VETERINARIA

Data: 14 de m a r ç d 1.997.
Lloc: Benalmúdena (Múlaga). Hotel lay, de
Purto Mari

Objectius del curs: [niciar-se i familiaritzar-se
amb els equips i instrumental, així com amb I s
distintes tècniques endoscòpiqucs amb l'ús pràc
tic sobr gossos i gats.
Practique a realitzar: amiliaritJació amb els
7quips ci'ndoscopia. soragoscpia. astrosco-
pia. uodenoscopia. toscopia. Rinoscopia.
Traqucobron·oscopia. Toracoscopia. Vaginos-
copia. Histroscopia. Laparoscopia. Prsa de
bioj1sies per endoscopia. Presa de biòpsies per
laj1aroscopia
Inscripció: rlospital entro Policlínico Veteri-
nario Malaga.

vda. América, 7
29006-Múlaga.
Tel.: 95-2314427.
Fax: 95-2314427.

-mail: aflores a vnct.es.
Preu de la inscripció: I 10.000 pts.

D I V E R S O S

II Jornadas de Veterinaria de Salud Pública. Tarragona, del 7 al 8 de Febrero de 1998. Informa-
ción: Colegio Oficial de Veterinarios de Tarragona. Tel: 977-21-11-89. Fax: 977-21-11-89. Email:
covt@tinet.fut.es

Curs de supervisor dinstalacions de radiodiagnòstic. Facultat de Medicina de Reus, febrer de
1998. Informació: Sr. Juan José Morant, Servei de Protecció Radiológica. Tel: 977-759360 -759382
(de 9 a 1) o Secretaria del Servei de Recursos Científics. TEI: 977-558152

II Congresos Nacional de Veterinaria y Medio Ambiente. Córdoba, del 12 al 14 de febrero de 1998.
Información: Proyectos, Incentivos y Congresos, S.L.. Tel: 957-48-58-48 / 957-48-58-43. Fax: 957-
48-58-49. Correo electrónico: pic@cod.servicom.es .

GIFAP '98. Tbilisi (Georgia), del 18 al 21 de marzo de 1998. Información: IFW Expo GmbH - Land-
friedstr. 1a - D -69117 Heidelberg. Tel.: +49-6221-16-70-43. Fax: +49-6221-18-14-38.

Foodex Meatex 98. Birmingham, del 15 al 18 de marzo. Información: Foodex Meatex. Monaco
House, Bristol Street, Birminngham. B5 7AW. England. Tel: +44-121-622-6860. Fax: +44-121-666-
6551.

Alimentaria. Barcelona, del 2 al 6 de març de 1998. Información: Miller Freeman. Diputació, 119,
4fi, 08015 Barcelona. Tel: 93-452-07-22. Fax: 93-451-66-37

II Conferència-Saló de Frabricants de pinsos del Mediterrani. Reus, del 25 al 27 de marzo de 1998.
Información: Palau de Fires i Congressos de Reus. Tel: 977-31-72-15. Fax: 977-31-63-59. Correo
electrónico: fira@reus.net



\MPIONAT DE FUTBOL SALA DE VETERINARI!

ontinuem amb la pre~entaci6 deb equips del ampionat i ho farem aquest mes amb l'Ho~pital
l'AU que la temporada passada ja va trencar l'hegelllonia d'Is líders habituals guanyant la opa de
Veterinari~. Actualment é~ un equip amb qui ~'HA de jugar molt concentrat ja que la seva inacabable
cantera li dona un potencial i una força difícils de contrarestar.
En els p r i m e r s partit~ d'aquest campionat s'ha vist que hi ha una gran igualtat entre tots e ls equips i
cK nous equips qu s'han incorporat al ampionat no es conformen amb posar-sc a la cua de la clas
sificaci6 sinó que han anat guanyant partits gracies a Ics seves qualitat~ i una mica a la ~orpresa.

Doctor's press

H O P I T L UABIFAULTAT DE VETERINÀRIA

Des de la primera lliga (ja fa molt~ anys) vam
començar a e~tudiar la ~ituaci6 de la competició,
dels equips, dels "cracks" dels nostres adver~a
ris, i tot aixo va comportar una ~erie de campio
nats amb actuacions regulars pero no excessiva-
meiii espectaculars.
L'estudi porta l'aprenentatge i amb això el mi-
llor joc (o no?) pero si que van arribar els n'tols

(ja som campions!).

I ara que ve?. La confirmació i la millora nota-

ble del joc, o poder (com sempre es diu fora) el
relaxament propi dels habitants de les Facultats.
El temps i els resultats ens ho aclariran

I .is claus:
a) Sani i. el nostre porter
c) La nostra llarga tranquil·litat
c) La seguretat i la tranquil·litat de la experiencia
d) La tàctica (veure gràfic annexa)
e) Iotes les respostes son corréeles
D a) i de le~an teriors
g i cap de les anteriors

CONTRARI

Aquests som nosaltres:
1- Santi López
2- Alberto Marco
3- Ramon Costa
4- Claudi Nomen
5- Luis Ferrer
6- Josep Gasa
7- Javier Cabanes
x Chechu González

9- Ahmed (iargouri (estranger)
10- Marco Bcrnardini (comunitari)
I I- Julio Olivera
12- Xa\ iei Roura
13- Mariano Domingo
14- Toni "Willie" Velarde
15- Francisco Pérez
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Glucolyte Braun
La forma más fácil de hacer fluidoterapia

En la práctica clínica existen innumerables situaciones que producen deshidratación. En la mayoría
de estos casos la deshidratación no es suficientemente grave como para instaurar un protocolo de
fluidoterapia parenteral. Sin embargo, es importante compensar las pérdidas de electrolitos y de
agua para evitar complicaciones posteriores.

Glucolyte es una solución líquida concentrada de glucosa y electrolitos de excelente palatabilidad
que permite restablecer estas pérdidas de forma rápida. Su composición líquida garantiza una per-
fecta disolución en el agua de bebida, y una fácil dosificación y administración.

BRAUN
División Veterinaria

B. Braun Medical SA



Altes i baixes col·legials
ALTES

Colleglat

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

Nom

Elena Moli Navarrete

Laia Batet PUIg

Laura Casani Arazo

Ester Castells Dies

M Josep Plnol Malras

Roger ROIg Redondo

Marta PUlgagut Argemi

AnnaM' W Villena Garcia

Elena Beltran Torres

BAIXES

BAIXE

Col·legiat Nom Data baixa Motiu Baixa

2387 Ana Sancha MIJ I I Í I 4/11/97

2401 M•' Angeles Calvo Hoyos 6/11/97

2361 , i ! Casas Cordero 10/11/97

2476 Milagros Palència Muñoz 24/11/97

42 Francesc Pedro Calzada 27/11/97

Petició Propla

Petició Pròpia

Petició Pròpia

Petició Pròpia

Defunció

11)1 1 U imi lMKdl
ii ..ni, ..i i ilMad UI»

LABORATORIO Al PORIZADO POR I I Ml
] RIi i DI SANIDAD1 ( ONSI

\i Rl DITA! I'l R] VG1 N] RALITATDEOH

I A l I

M E M B E R O F Mil EXPERTA! GROUP

BAJ)Ai . ! 23 o s o i -i BAR< I 11 >NA - Tels. (9 \) 131 61 07 - 431 51 81 • •(.<! 78 <o - Fas (9 I) 131 51 81
INTKRNI I ( orreo electrónico: anabiol@adv.es - Wcb-http:/ /www.adv.cs/anabiol

Laboratorios ANABK )1 . S.A., está autorizado poi i·l Ministerio de s.miil.nl y ( b n s u m o para .m.ilisis dew leches y
derivados, aceites y grasas, huevos ¡ derivados, < créales \ leguminosos, caldos y sopas, aguas y hielo, bebidas no aleo

hólicas, químicos y microbiológicos de alimentos
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Serveis del Col·legi

ÀREA ECONÒMICA

Posem en el vostre coneixement que, amb data de 29 d'octubre de 1997, ASSESSORIA FISCAL VETE-
RINARIA, SL va signar un conveni amb BANCA CATALANA per tal de mil/orar les ofertes que fins ara
tenIem en relació als prèstecs hipotecaris, i que, més en endavant. us seran comunicades a traves del
propi Butl/etl, per tal que pugueu anar coneixent totes les modalitats de contractacIó
Aquestes condicions seran concedides als Veterinaris col'legiats, així com als familiars directes (pares,
cònjuges, germans i I

Moment del signament del conveni

Destaquem que s'iniciarà una campanya especial per a les subrogacions hipotecàries, de manera
que, qualsevol Veterinari que actualment estigui pagant un préstec hipotecari, podrà gaudir de les con-
dicions especials de BANCA CATALANA per al nostre col·lectiu, essent a càrrec de BANCA CATALA-
NA les despeses de Notari. Registre i taxació de la vivenda.
Qualsevol consulta que tingueu, podeu plantejar-la a la Srta. Cristina, trucant al 211-25-23 pels matins,
de 10 a 13,30h., excepte divendres. Ella us informarà de manera personalitzada, previ estudi de les cir-
cumstancies de cada cas.

BREU INFORME SOBRE LA GESTIÓ RELATIVA A LES SUBVENCIONS

REGULADES A L'ORDRE d'11 d'octubre de 1997,
del PROGRAMA DE PROMOCIÓ EMPRESARIAL PER A PYMES

Núm. d'expedients cursats a col·legis

Núm. de veterinaris que van sol·licitar la documentació per fax

Núm. de consultes personals ateses

Núm, de consultes personals ateses al C.O.V.B.

23

114

114

42
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ASSESSORIA JURÍDICA I FINANCERA

LA GENERALITAT SUBE DEL 6 AL 7% EL IMPUESTO DE TRANSMISIONES
Y MEJORA LA DEDUCCIÓN POR HIJOS

La Generalitat de Catalunya ha decidido subir del 6% al 7% el Impuesto de transmisiones patrimonia-
les, que afecta principalmente a la compra de pisos de segunda mano. En contrapartida, la Generali-
tat introducirá una deducción adicional en el tramo autonómico del IRPF de 25.000 pesetas para las fa-
milias con dos hijos y aplicará nuevas bonificaciones en el Impuesto de sucesiones.
Estas medidas están contenidas en los Presupuestos para 1998, presentados el pasado 7 de noviem-
bre en el Parlament de Catalunya.
El objetivo de la subida del 6% al 7% es el de compensar el descenso de recaudación que se espera
por las nuevas deducciones familiares en el IRPF así como las bonificaciones del Impuesto de Suce-
siones.
La subida del tlpo al 7% supone, en definitiva, equiparar la fiscalldad que paga los pisos de segunda
mano por el Impuesto de Transmisiones a la carga que soportan las viviendas nuevas en concepto IVA
(aunque, en este últlmo caso, también se tributa el 0'50% de la base, en concepto de Actos JUrldlCOS
Documentados)
Así, por ejemplo, el comprador de un piso usado de ;:>5 millones de pesetas pagara desde ahora en
concepto de transmlslones patrímoniales, 1.750000 pesetas, 250.000 pesetas mas que hasta ahora.
Cabe señalar que la medida no afecta a las viviendas de protecclón oficial (VPO), al estar eXE{ntas de
Transmisiones Patrimonlales.
Como se ha senalado con anterioridad, otra de las novedades de los presupuestos de 1998 conslste
en la introducclón de una deducción adlclonal de 25.000 pesetas en el IRPF para las familias con dos
hijos. Así, las 25000 pesetas se deduciran de la cuota correspondiente al tramo autonómlco del Im
puesto sobre el que la Generalitat tiene capacldad para modificar la normativa (nos referlmos al popu
larísimo 15%) Hay que resenar que esta deducclón es adicional a las mejoras fiscales para las fami
llas, que ya se contemplan en los Presupuestos Generales del Estado para 1998.
Ademas, la Generalitat aplicara una 80nificación del 95% en el Impuesto de Sucesíones que afecta a
activos profesionales, es decir, a despachos de abogados, médicos, Veterinarios, etc. La condición
para poder disfrutar de esta importantísima bonificación es que los herederos mantengan la actividad
profesional al menos durante diez años. Con ello, se equiparará a los profesionales con las empresas,
puesto que en la actualidad las herencias de activos empresariales ya cuentan con la bonificación del
95%. exigiéndose también que los herederos mantengan dicha actividad durante el plazo de 10 años.

Departamento fiscal
Ldo. Félix Lansac Guasch

EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LOS VETERINARIOS

Compleja y controvertida resulta la Doctrina de la Dirección General de Tributos así como la Jurispru-
dencia de distintos tribunales, en relación al IAE aplicable a los veterinarios.
El problema fundamental para matricularse y tributar por el Grupo 013 de la Sección 2- de las Tablas
del IAE ("Veterinario") o el Grupo 945 de la Sección 1", "Consultas y Clínicas Veterinarias", radica, prin-
cipalmente, en la calificar la actividad ejercida, como "profesional", en cuyo caso se aplicaría el 013, o
como empresarial, en cuyo caso deberíamos acudir al Grupo 945.
Aunque en algunos supuestos no resulta, "a priori", fácil establecer una clara distinción entre profesio-
nal y empresario, si existen, sin embargo, ciertos elementos que permiten, via interpretativa, llegar a
conclusiones suficientemente claras en orden a una correcta aplicación del tributo en cuestión.
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ASI, en efecto, parece que, desde la óptica del IAE, es profesional de la veterinaria qUlen, actuando por
cuenta propia, desarrolle personalmente la actividad de que se trate
[n este caso, según opinión personal, deberlamos acudir al Grupo 013 (profeslonal veterinario).
Así, por ejemplo, deberían estar dados de alta por el Grupo 013 aquellos veterinanos Incluldos en el ré-
gimen de "autónomos", que desarrollen su actividad "en su nombre", al margen de una organización
empresarial.
Podrían estar dados de alta por el 013 aquellos veterinarios con consulta propia, en la que no colabo-
ra algún otro veterinario, aunque tuviese personal administrativo que le ayudase en la gestión de la con-
sulta. Además, la ventaja de! Grupo 013 es que habilita a su titular para, al mismo tiempo, prestar sus
servicios en otras consultas y clínicas veterinarias sin necesitar otro IAE, así como emitir dictámenes
profesionales u otras actividades análogas y propias de su profesión.
En relación con los pagos a cuenta del IRPF y del IVA, los veterinarios con Grupo 013 suelen declarar
bajo el régimen de Estimación Directa (Ingresos - Gastos), emitiendo una factura por sus servicios pro-
fesionales, con un IVA del 7% en lo relativo al ejercicio propio de su profesión.
Igualmente claro parece, sin embargo, que se estaría ante una actividad empresarial a efectos del Im-
puesto sobre Actividades Económicas, cuando la actividad de veterinaria se ejerza no como manifes-
tación de la capacidad personal, sino como consecuencia de la puesta al servicio de la actividad de
una organización empresarial, desvinculada formalmente de la persona individual del veterinario.
Por tanto, si la actividad de veterinaria se ejerce en el seno de una organización, tal y como una clíni-
ca, un centro veterinario, etc. entonces el elemento de profesionalidad vinculado a la personalidad in-
dividual (al que hemos hecho referencia con anterioridad) habrá desaparecido, para dar paso a una
clara situación empresarial. Así, por ejemplo, en el caso de constitución de las habituales S.C.P. (unión
de veterinarios para ejercer de forma conjunta la profesión), o en el caso de que se haya constituido
una Sociedad Limitada, deberá tributarse por el Grupo 945 de "Consultas y Clínicas Veterinarias" (sólo
uno para la Clínica, no requiriéndose un 013 para cada veterinario, salvo que éstos deseen desarrollar
su actividad en otras consultas)
En concreto, y resumiendo, cuando nos encontremos ante una situación en la que una persona física
desarrolle, por cuenta propia y a título individual y personal, la actividad objeto de su titulación acadé-
mica (la veterinaria), sin que concurran otras circunstancias que permitan apreciar la existencia de una
organización empresarial, entonces el sujeto pasivo deberá matricularse y tributar por el Grupo 013 de
la Sección 2" ("Actividades Profesionales") de las Tarifas del Impuesto, aprobadas por Real Decreto Le-
gislativo 1175/1990, de 28 de Septiembre.
Por el contrario, como ya hemos señalado con anterioridad, cuando la prestación de servicios veteri-
narios implique la existencia de una organización empresarial (puesta al servicio de la actividad de una
organización, desvinculada formalmente de la personalidad profesional intrínseca del veterinario), el su-
jeto pasivo deberá matricularse y tributar por el Grupo 945 de la Sección 1§ ("Actividades Empresaria-
les") de las antescitadas Tarifas, que clasifica las "Consultas y clínicas veterinarias".
Por lo que respecta al ejercicio de otras actividades tales como la venta al por menor de accesorios
para pequeños animales y el servicio de peluquería de animales, cabe señalar que las mismas no fi-
guran amparadas por el Grupo 945 de la Sección 1a así como tampoco por el Grupo 013 de la Sección
2', en su caso, ya que tal y como señala la Regla 4a de la Instrucción, "el pago de las cuotas corres-
pondientes a una actividad facultad, exclusivamente, para el ejercicio de esa actividad, salvo que en la
Ley reguladora, las Tarifas o en la presente Instrucción se disponga de otra cosa". Así, y dado que la
Ley reguladora, las Tarifas y la Instrucción del Impuesto no recogen la pretendida facultad, los sujetos
pasivos que, además del ejercicio de su actividad veterinaria, realicen la venta al por menor de acce-
sorios para pequeños animales y el servicio de peluquería de animales deberán, asimismo, matricular-
se y tributar, respectivamente, por los Epígrafes 659.7 y 979.4, ambos de la Sección 1' de las Tarifas.

Departamento fiscal
Ldo. Félix Lansac Guasch
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Seccions Col·legials...

APROPEM-BORSA DE TREBALL
OFERTA

PETITS ANIMALS

CONSULTA

URGÈNCIES

SUBSTITUCIONS

GRANS ANIMALS

EMPRESA

TÈCNIC COMERCIAL

QUADRES INTERMEDIS
IASSESSORíA TÈCNICA

ALTRES DEPARTAMENTS

DIVERSOS

TRAMITADES

ANUL·LADES

TOTALS

OCTUBRE

18

8

7

3

0

6

2

1

1

2

24

2

26

• Centres Veterinaris: Han d'estar inscrits i complir
el "Reglament per l'exercici de la clínica de pe-
nis animals a la província de Barcelona".

Des d'aquest servei recordem a tot!'> eb company!
que APROPEM, Bor!'>a de Treball d'I ol·lcgi Olï-
cial de Veterinaris de Barcelona, està a la vostra dis-
po!'>ició en el cas que nece!'>!'>iteu contractar prore!
sionals veterinaris.
I K trets m~s importanl!'> del nostre s'rvei s6n:
• Base de dades inrormatit/ada de veterinaris

col·legiat!'> a la recerca de reina i de professionals
en actiu que de!'>itgen optar a un altre tipus de tre-
ball més adient a la !'>eva rormació i a!'>piracion!
per!'>onab.

• Demandants amb una rormació tècnica adequa
da i divers()!'> grau!'> d'exp'riència en diferents sec
tors laborals

• Ral>ida gestió die !'> demande!'>.
Temps de Tramitació: Maxim de 10 dic!'>.
El temps de gestió pot ser inferior segons Ics ne-
cessitats de l"lllpre!'>a sol·licitant.

• 'onfidència de Ics dad!'> de l'mpre!'>a.
APROPEM és un servei gratuït.
No hi ha compromís per part de l'empresa d'e!'>collir
a algun dels candidats presentats pel nostre servei.

OIÏKÏA IN TKKANH Al. I) AKKI KS 12 MESOS
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OI I R Ï A I N T K R A N I A I . I ' I R S I ( T O R S

PETITS ANIMA! S <iK \ N S ANIMALS

f.

IMI'KI SA

ie
n

6

DEMANDA I I ) VI

PARTICIPACIÓ ACTIVA

PARTICIPACIÓ PASSIVA

ALTES

BAIXES PER PETICIÓ PRÒPIA

BAIXES PER APROPEM

TOTAL BAIXES

TOTAL

OCTUBRE

8

139

18

2

11

13

147

Pol inscriure's a APROPEM qualsevol veterinari Col·le
giat al conviu dol pagament de los quotes.
l·ii el momenl de la inscripció s'han de presentar els do
cuments següents:
• Quatre fotografíes recents, tipus carnet.
• Fotocòpia dcl DNI..
• Fotocòpia dol títol o resguard.

Fotocòpia dol carnet de c lol·legial o de qualsevol altre
documenl que acrediti hi condició de col·legial a l·i
província de Barcelona.

• Fotocòpia de la tarja de l'INKM (si s'està insci il i.
• Dos Curriculum Vltae, (on formal DIN A4>:

l'n ha de soi' curt, d'una sola plana.
- l.'altre amb l'eMensió en que es realitzi habitualment,

S'han d'adjuntar Irs fotocòpies acredJtativefl deis cur-
si·is, treballs,... que es citen al currículum.
Es recomana que no os facin sols en català, ja que no s'en
vien Curriculum Vitae en català fora de ('atalunj a,
I Vi ampliar la Informació podin contactar amb:
Albert Broto Pachiardi, de 10 a 13 h i de 16 a 18 h.
Responsable d'APROPEM

\|'KOPI-;M
('ol·legi Oficia] >.k- Veterinaris de Barcelona
A\. República Argentina 21-25.
08023 BARC1 I ONA
Tel. 211 24 12 - Fax. 212 12 08
Correu Electronic: covb@covb.es

OFERTES
\ continuació detallem aquelles ofertes que no han

ostai cobertes mitjançant la gestió habitual del nostre
servei:
Oferta 651:
(adona dv centres veterinaris de la zona de Jaén i
Castella La Mancha Cerquen veterinari pel passar
consulta, jornada sencera. Experiència laboral míni-
ma: 12 mesos.
Les persones interessades hauran de fer arribat i
de presentació i Curriculum Vitae, indican! el núm.
d'oferta de referència a APROPEM.
Nota: 'l'ois els Curricula que no incloguin el número
de referència no seran tinguts en compto.
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Biblioteca

Novetats legislatives
Ordre de 23 d'octubre de 1997,
de modificació de l'( )rdre de 20
d'octubre de 1997, sobre mesu-
re,> urgenh per a la prevenció
de la pe~la porcina cla,>sica.
()GC2509, 3/11
Ley 40/IlJl)7, de S de noviel1l
bre, sobre reforma de la Lej
40/19X9, de 27 de mar/O, de
'on"ervaclón de E"pacim Na-

llIrale,> y de la Hora y Fauna
SlIve~tre~. B()/~266, ólII/CJ7
Decisl6n de la c omisl6n, de 27
de oclubre de 1997, por la que
se lïjan los nivelcs y l'recuen
cia" de mueslreo previ stas en la
Directiva %/2.1/E del eonse

jo, con "islas al control de
detenninuuas ...ustanclas y sus

re~iduos en deterl11lnadm pro

duclo... animale

()CEL-303, ó/I//CJ7
Iirecllva lJ7/62/CE de Conse
jo, de 27 de octubre de 1997,
por la que so adapta al progl
científico y técnico la Directiva
92/43/CEE, relativa a la con-
servación de los hàbitats natu-

rales y de fauna y llora silves-
tre. DOCEL 305, 8/11/97
Decret 286/1997, de 11 d'octu
bre de modificació del Decret
214/1997, de 30 de juliol, pel
qual es regula la utilització d'a-
nimals per a experimentació i

per a altres finalitats científi-
ques. DOGC2518, ¡4/11/97
Ordre de 7 de novembre de
lul)7. de modificació de l'Ordre
de 23 d'octubre de I W . sobre
mesures urgents per a la pre-
v e n c i ó de la pe s t a p o r c i n a c í a s

sua. DOGC2518, 14/11/97

Decisión de la Comisión, de 6
de noviembre de IW7. que mo
difica la Decisión 97/296/CE
por la que se establece la lista
de terceros países a partir de les

cuales se autoriza la importa-
ción de producios de la pesca
desiinados a la alimentación
humana.

DOCE I 307, 12//I/CJ7
Decret Legislatiu 1/1997,de 31
d'oclubre, pel qual ...'aprova la
relo.,a en un Te\l únic dt.:ls pre
cepte,> de determina!'. testos le
gab vigent'> a Catalunya en

materia de l'unció pública

27f)OGC 2 509i \. 3/1//97
Deci...i6n de la omisi6n, de 22

de julio de IlJ97, por la que se
eslablcce la lisLa de puestos de

inspeccion l'ronterilo... aulOri/a-
do... para efectuar los controle.,

veterinario... de los productos y

animalcs proccdentes de lt.:rce

ros países, aSI como las condi

ciol1es de los controles que de

ben ereclllaI los experlos

veterinarios de la Comisión, y
se deroga la Decisión

96/742/CE.

DOCE I 315, ¡9/11/97
Ka/as ile ganado. Catálogo ofi-

cial. Real Decido 1682/1997,
de 7 de noviembre, por le que
se actualiza el Catálogo oficial

de Ka/as de (lanado de España.
BOE279, 21/11/97
Resolució de 17 de novembre
de l W7. per la qual s'aprova i

es la publica la part específica

del lemari de les proves sclecli-

ves per a l'accés al eos de tilu

lats superiors de Ia < icncralilal.

biòlegs, i al cos de titulats supe

riorsde la Generalitat, veterina
ÚS.DOGC2523, 21/11/97

Reglamento (CE) n° 2300/97
de la (lomisión, de 20 de no-
viembre de 1997, por el que se

establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento
(CE) n" 1221/97 del Consejo
por le que se establecen las nor-

mas generales de apllcación de

las medidas destinada., a mejo
rar la producci<Ín y comcrciali
/ación de la miel.

)OC!;L·319, 21/11/97
Decisi6n de la omisicín. de 3

de noviel1lbre de IlJlJ7, que mo

dilïca la Decisicín lJJI242/CEE
por la que .,e regula, a lo~ efec

tos de la lïebre al'to.,a, la impor

taci<Ín en la Comunidad de cier
tos animales VÍVOS y de lo.

produclos derivado!\ de ellos

nriginarios de lercems países.

I ~ ' 1 , 319, 21/11/97

I Decisi6n de la (Comisi6n. de 1 2

de novit.:mbre dt.: IlJl)7, por la

que ...e estabeken disposiclOnes

de aplicación de la Directiva
J1/4%/CEE del Consejo en lo

referente a los controles veteri-

narios de los animales VÍVOS
que vayan a importarse a terce-
ros países.

DOCl I 123, 26/11/97

Real Decreto 1739/1997, de 20
ile noviembre, sobre medidas

de aplicación del Convenio so-

bre Comercio Internacional de

Especies Amenazadas de l auna

y Flora Sivestres (CITES), he-

cho en Washington el 33 de

marzo de ll>73 y el Reglamen-

to (CE) 33N/lJ7. del Consejo.de

v de diciembre de 1996, relati-
vo a la protección de especies
de la launa y llora silvestres
mediante el control de SU co-

mercio. BOE285, 28/11/97
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A.I.A.C.

I . A

El darrer Illes d'octubre s'hun perdut els gossos identificat" amb
els següents microips:

Octubre
Barcelona: 1F231F1609 ALASKA MALAMUT

4014175860 CREUAT

7F7F2A1525 HUSKY SIBERIA

1F36104E4D AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER

2045270B69 HUSKY SIBERIA

412D757F24 POINTER

405A4B6910 BOXER

403D263B7F BRACO

204A651B16 ALASKA MALAMUT

202C5F7362 CREUAT

412E591664 HUSKY SIBÈRIA

20077E312A BRACO

115711327A PASTOR ALEMANY

Tarragona: 111567646A ROTTWEILER

Girona: 1F26335B2D ROTTWEILER

1F2A213C5A DEUSCH DRATHAR

El telèfon de l'arxiu es el (93) 418 92 94
i l'adreça electrònica és consell@covb.es

SERVEI DE PREMSA D'ESTEVE VETERINÀRIA

ESTEVE VETERINARIA

" Agricultura quiere regular los centros de recogida de semen" La Mañana. 10/10/^7

"Científicos británicos crean embriones de rana sin cabeza como fuente de órganos" La Vanguardia, 2()/l()/l>7.

"Declaren refugi de fauna salvatge les i JO hectàrees de can Viadeï de Massanes" Diari de Girona. 2 \/\()Nl.

"La < >MS insta a moderar el uso de antibióticos en el ganado por su efecto en la salud humana" IJI Vanguardia.

22I\()N1.

"Las sane iones a granjas j mataderos por usar sustancias prohibidas ascienden a ISO millones" .\/>v. 2 Vl()/l>7.

"] .ahoral. < < < M >. denuncia mas casos de Brucelosis humana" Heraldo de Aragón. 23/10/97.
I l informe de ADDA sobre la exportación de animales levanta ampollas en las protectoras" La Vanguardia.

24/10/97.
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ES TRASPASSA CLÍNICA VETERINARIA
A BARCELONA

-En actiu-
-BDIIS ingressos

-Zona privilegiada-
-Bon confort-

-Ben equipada-
-Nothit fitxer de clients-

-No requereix obres-
-Aire condicional
-Parking al coslat-

Interessats escriure a:
L I N ] - A N

Apanat de orreus núm. 1--1-212
08080 Barcelona

ES VEN

Vendo nalinldor hemulológico diagnovel.

Tel.: 450 06 45

Preguntar por ()scar

OFERTES

Totes les ofertes de feina es gestionen

mitjançant APROPEM

Aquelles ofertes que no han pogut ésser cobertes amb aquest

servei, es troben detallades al final de la secció APROPEM

dins l'epígraf: 'Ofertes'.
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Reconoce usted la huella de la innovación?

La innovación en la salud animal tiene nombre propio : Merial.

Menal es una compañía orientada .1 la investiga* ion que nace de la fusión de las actividades de- salud animal

enél ica avícola de Rhónc-Poulenc y Merck & ( <>., [nc <• on un volumen de negocio cercano .1 los dos

mil millones de dolares, Merial es ya, desde su nacimiento, la primera compañía del mundo especializada

en farmacológicos y vacunas veterinarias. Su v< M a< ion : el des< ubrimiento de nuevos productos para mejorar

la salud y el rendimiento de los animales, impulsar con fuerza el progreso en este campo para que los avances

lleguen .1 los veterinarios, ,1 los ganaderos, y .> los propietarios de los animales de compañía de codo el mundo.

MERIAL. FUERZA VITAL DE PROGRESO



' ! Buenas
H U I V O

Amplio espectro, maxima eficacia
y, ademas, en pasta.

Algunos vermicidas se desarrollan pensando sólo en espectro de actividad

y en seguridad. Y se olvidan del gato, del propietario del animal y de Usted.

Flubenol Gatos (Flubendazol) es lo más nuevo de Esteve Veterinaria.

Un vermicida, en pasta, totalmente seguro y de amplio espectro. Activo frente

a los principales vermes redondos y planos que parasitan al gato. De excelente

palatabilidad y cómoda administración. La más cómoda para los gatos.

Porque Flubenol Gatos puede administrarse directamente en la boca

a través de la comisura labial, mezclado con el alimento o aplicado sobre

una de las patas anteriores.

Seguramente los cestodos y los nematodos preferirían otro antihelmíntico,

pero a los gatos les encanta.

ESTEVE VETERINARIA
Av Mare de Déu de Montserrat. 221 • 08041 Barcelona • Tel (93) 446 60 00 • Fax (93) 433 15 32


