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Imaginem...

IMAGINE Imagina que el cel de núvols es neteja

i els coloms tornen a volar.

Imagina que el mon viu er r esnidolor

Imagina els dies sense guerres ni dolor

aconseguint l'home l'anhelada llibertat.

Imagina que el mon viu per la seva pau.

Jo vaig somiar impossibles,

la meva enyorança viurà la realitat.

I seguiré somiant amb un sol d'esperança.

n
MMioieca

n

John Lennon

na editorial que no diu res i ho diu tot, podem deixar-la tal qual o apro-

fitar aquesta pàgina per fer reflexions en lletta escrita.

• Com és que plantegem l'economia d'un col·legi amb aportacions igualitàries

i serveis generalitzats per a tothom i a la vegada incrementem el preu del ma-

terial dedical a petits animals?

• Com és que no parlem més extensament de la peculiar relació dels quatre

col·legis catalans.'

• Per què voleni donar transparència als estatuts i als pressupostos es convo-

quen les assemblees amb tan poc temps?

• Per què es presenta un pressuposi amb un increment d'un 50%?

• I [em enganyat als qui varen confiar en els actuals membres d'aquesta |unta?

• Interessa a la majoria de nosaltres establir una política professional?

• Pol ésser una Junta el representani d'un col.lecl iu que no es consultal.'

• 1 es luiites es manifesten en el seu nom o en el de tothom?

Imaginem com seria un C ¡ol·legi ideal, on la participació de tots tracés les línies

que s'haurien d'assumir. On iots els temes poguessin ésser sotmesos a consulta i

on els aspectes tècnics fossin assumits pels millors especialistes en aquestes

matèries.

Imaginem un Col · l eg i o n els in te ressos co l · l ec t iu s primessin sobre els p a r t í e u -

lars.

Imaginem un col·lectiu que estigués disposat a sacrificar-se personalment en

ares d'una millor imatge social.

Imaginem que la col·legiació no és una obligació legal sinó un prestigi.

Imaginem que la voluntat de pertànyer a una Junta es per un t riteri personal de

servei i no per a cercar un relleu personal o per a dissimular carències personals

o professionals o eludir accions judicials i administratives.

Imaginem allò que és real. I



Tecnoalinlcntaria
1997
Dates de la Fira

Del dia I al 5 de març tindrà lloc al recin-

te ilo Fira de Barcelona, Montjuïc, BAR-

CELONA TECNOLOGIA ALIMENTÀ-

RIA.

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barce-

lona hi estarà present mitjançant la con-

tractació d'un Estand.

Localització

El nostre estand està ubicat al Saló TEC-
NOCARNICA, Saló Internacional per la
Indústria Cárnica ¡ afins, al pul.ui 2,
nivell 1, estand mim. 1ÍO
I )imensions: 16 111 ( 4 \ 4 111)
Horari: Visitants

Dies 1 al 4: de 10:00 a 19:00 hores.

Dia 5: de 10:00.1 18:00 hores.

Invitacions

El Col·legi Oficial de Veterinaris posarà a

disposició dels col·legiats 250 invitacions

per 1 sol dia. Les persones interessades po-

den passar .1 recollir-les .1 partir del dia 15

de febrer de 1W6. •

\1alatirs de drclaració obligatoria
Al BOE mim. J, de 3 de gener de 1W7 surt publicat el RealDecreto 245 l V/Wo. de
2 de diciembre, por el que se establece la lista de enfermedades de animales de de-
claración obligatoria v se Ja la normativa para su notificación.
Les malalties de declaració obligatòria són les següents:

A Enfermedades de declaración obligatoria en la I 'nidn Europea:
• Fiebre a/tosa
• Peste bovina
• Perineumonía contagiosa bovina
• Lengua azul (fiebre catarral ovina)
• Enfermedad vesicular del cerdo
• Peste porrina cláska
• l\-\¡e porcina africana
• Parálisis contagiosa del cerdo (enfermedad de Teschen)
• Peste aviar
• En/ermcdaddi Nmcasúe
• Peste c'ijuuui

• Estomatitis vesicular
• 1'iMi1 de los pequeños rumiantes
• Fiebre de! Valle de! Ri/t
• I fermatosis nodular contagiosa
• Viruela ovina \ viruela caprina
• Necrosis hematopoyética infecciosa
• Encefalopatía espongiforme bovina

li ()tras enfermedades de declaración obligatoria en España
• ( arbunco bacteriano
• Rabia
• rl/herlÏ¡/OIII
• tuberculosis
• / eucosis t 'iiruMiini bovina

• Epididimitis contagiosa del carnero
• \gakxia contagiosa
• Prurigo lumbar (scrapie)
• I lurina
• Encefakmielitis equina en todas sus variedades
• Anemia infecciosa equina
• Muermo
• Trújuinelosis
• Mal rojo
• Psicatosis
• Enfermedad fiemorrágica epizoótica de los i iervos
• Varroasis
• Loque americana
• Anemia infecciosa de los salmones
• Septicemia hemorrdgica wral
• Bonamiosis (Bonamia ostrae)
• Marteliosis (Marteilia refringes j Maneüia sidneyi)
• I lafJasporidiosK (I lapíosporidium nelvmi, I (aplosporidium cosíale)
• Perlciasosis (Perfeinsus marinus, Perlcmsus olsenij
• Microquitosis (Mikrokytos mackini, Mikrokytos raugfileyij
• Irodivirosis ((lyster \elir \ irus)

A i x í m a t e i x , In ha un a l t r e l l is tat , q u e inc lou les ma l a l t i e s o b j e c t e J e c o m u n u .i

ció anual i que M'HI aquelles incloses a la llista B Je l'Oficina Internacional d'Epi
zoòties i que no figuren al llistat anterior. I



II Carnpional d'h¡squÍ
Col·)egi de 'elcl'inal'is de Barcelona

El Col·legi ha organitzat per segon any consecutiu el seu l. !ampio
nal d'Esquí.
Com l'.iin passat, la inscripció està oberta a tots els Veterinaris
col·legiats, així com als seus familiars i amics, sigui quin sigui el
seu nivell d'esquí.
Les dates reservades són el 22 i 23 de març i l'estació d'esquí és
PORT-AINÉ, a la comarca del Pallars Sobirà.
Es tracta de passar un cap de setmana a la neu amb diverses acti-
vitats esportives i socials programades. Aquest any, com a nove-
tats hem de destacar que es celebrarà la 1 Biathlon del Col·legi
(suma dels punts obtinguts en la prova d'esquí més els de la prova
de tir amb arc), que la prova d'esquí es filmarà amb vídeo, que, a
més de l'hotel Condes del Pallars (****) hi ha l'opció més cuino
mica d'allotjar-se en alberg i que hi haurà servei de cangurs per
aquells pares que ho sol·licitin amb suficient ¡iniciació.
Els preus són força interessants i Ics places són limitades.

Opció A Divendres: Allotjament
Dissabte: Esmorzar.forfail, sopar i allotjament
Diumenge: Esmorzar i forfail

HOTEL CONDES DEI PALLARS:
14.600 ptes/pax (hab. dobles)

ALBERG LES ESTADES:
11.100 ptes/pax (hab.2/4/6/8 pax)

Opció B Dissabte: Forfait, sopar i allotjament
Diumenge: Esmorzar i Inri.ui

I M i l l CONDES DEL PALLARS:
10.700 ptes/pax (hab. doble)

ALBERG LES ESTADES:
8.900 ptes/pax (hab.2/4/6/8 pax)

Aquests preus inclouen. ;i mes, la inscripció al campionat d'esquí
i al de tir amb arc, a mes de la festa de lliurament de premis.

Per als no esquiadors, sense lorian, els preus amb tiquet de passeig
queden així:
HOTEL CONDES: Opció A-11.600 ptes.

Opció IV?.I00 pll'S.
Al BERG LES ESTADES: Opció A-8.100 ptes.

Opció B-5.900 ptes.

()p( ionalment, també podeu resen ar:
Assegurança: 400 pies
Lloguer de material, 1 dies: 1.800 ptes.
Diñara Pon Ame, 1 dies: 2.700 ptes. (3600 ptes. sense oferta)
i uisei d'esquí: 500 ptes./hora/pax (grups)
Mes informació gràfica sobre l'estat ió d'esquí i l'allotjament la po-
deu trobar al Col·legi.

Pagament:
a) En efectiu, a Ics oficines del Col·legi, abans del 14 de març.
b) Mitjançant ingrés en el compte bancari del Col·legi (2013-

0684-17-0200029216, de (!aixa de (latalunya) i tramesa de la
còpia al Col·legi, abans ild 12 de març.

Reserves: 1000 ptes. de pana i senyal.

PROGRAMA PROVISIONAL
del CAP DE SETMANA A LA NI

pORT.AINÉ • RIALp • PALLARS SOBIRÀ

Dissabte, 22 de març
PORT-AINÉ
11:00 h Sorteig dels dorsals

(Cota 2.100 in, davant de l'escola d'esquí).
12:00 h II CAMPIONAT d'ESQUÍ

(pista de L'ESTADI).
RIALP
19:00 h 1 BIATHLON del (OL·LEGI: Tir amb arc.

(Alberg Les Estades, a 1*5 km de I'l lotel Condes),
23:30 h Lliurament de premis (I lotel Condes).
00:00 h Festa a la discoteca LA VALL

(a 50 m del Hotel Condes)

Diumenge, 2} de març
PORT-AINÉ
10:00 h Demostració de SNOW BOARD i CARVING a
carree del Dream Màster Team del Col·legi de Veterinaris de
Barcelona, lormat pels reconeguts especialistes senyors
A.Vàzquez, H. Mateu i I. Ferran.

Nota IMPORTANT: Per raons d'eficàcia, es prega màxima
puntualitat en totes Ics activitats esportives,



El medi ambient i els residus en veterinària

Aquesta problemàtica ha preocupai des de fa molts anys als veterinaris, encara que llavors no se li donava el nom concrei de "medi am-

bient".

Ens referim, clar està, .1 la problemàtica dels escorxadors, indústries càmiques, mercats de peix, vaqueries dins les poblacions, etc.

Un dels principals motius de la creació dels escorxadors, foren els higiènics, 1 varen ésser uns veterinaris catalans (()assà, Mensa i ('olis)

de Girona, els qui varen impulsar que en l'any 1859, el (¡overn Espanyol obligués a les grans poblacions a organitzar els Serveis d'Ins-

pecc ió de C !arns als escorxadors.

N4oks anys més tard, en 1961, es publicà el "Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas" (BOE núm, 1^1, de

" de desembre de 1%1), l'aplicació del qual, ens va resultar molt útil als veterinaris, especialment pel que la referència a vaqueries, pon s,

aus, conills, picades de cavalls, escorxadors, cuiros, pells, tripes, peixos, mariscs, greixos, pinsos, adobs orgànics, fems, deixalles, carnis-

series, peixateries, etc.

Actualment, s'ha renovat la legislació d'aquest importants problemes, dels quals han destacal els dels purins de les granges de porcs.

A mode de resum, anem a assenyalar quins són els principals residus d'interès veterinari. Tanmateix, la prim ipal preocupació que hem

de tenir efe veterinaris, son els aquests dos:

- Que no es produeixin residus nocius.

- En el cas que es produeixin, eliminar-los tan ràpidament com es pugui.

RESIDUS DE GRANGES, ESCORXADORS 1

Descripció

Pèl 0 plomes

Animals moris

TClxlts d'animals no IIlfectars

Teixits íanimals infectats

Sang
K-nis

(iallinass.i

Purim
Llots de tractament d'efluents

Teixits d'animals

Seu 1 greix

RESIDUS SANITARIS GENERATS EN

Restes anatòmiques, òrgans, bosses, sang, et(

Residus amb requeriments especials de recollida 1 eliminat ió

Produí U's químics 1 medicaments rebutjats

(. Ütostàtks

D'INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES

Origen

Escorxadors, sales de desfer 1 granges

l ¡ranges, epizoòties, estabularis

Granges, escorxadors, sales de desfer

Epizoòties

Escorxadors

Neleja de ((lITil

Nell'ja de granges,

Neteja de granges, corrals, estabularte

Aigües residuals

Producció i eLlhm,lCiú

Producció 1 elaboració

CENTRES VETERINARIS

Intervencions quirúrgiques

Material utilitzat, putencialmeni infectat

Productes caducats, laboratoris

Productes caducats, material utilitzat contaminat

Dr. l.iunie Roca 1 Torras. Veterinari

Un veterinari nomenat Premi Nobel de Medicina

HI Premi Nobel de Medecina de 1996 va recaure en el veterinari australià, Peter Doherty, premi que va haver de compartir

amb el metge suïs, Rolt Zinkernagel. El treball del Dr. Doherty consisteix en reforçar la capacitat del sistema inmunològic

per a defendre's envers de terminades i n f e c c i o n s i d e t e r m i n a d e s fo rmes de c à n c e r , a i x í c o m d ' a t e n u a r ells e fec tes d e l'agressió

de l s i s t ema envers els propis t e ix i t s en malalt ies inf lamatòries , tais c o m el reumat isme o l 'esclerosi múlt ip le . I



Segons fonts ben informades... NECROLÒGICA

• ...es possible que es convoquin oposicions als Serveis Veteri-
naris de la Generalitat de l Catalunya per abans de luíais d'any.
No obstant, en aquest <. Col·legi no disposem de mes informació,
per la qual cosa us preguem que no truqueu per a demanar la.
Quan tinguem nies notícies us mantindrem informats,

• ...es possible que les places de contractats passin a Funcionaris.
• ...ja esia en marxa l'esborrany de la normativa d'obligatorietai

d'identifiï ai ió dels animals.

7a Lliga Catalana de Trineu
amb gossos i pulka escandinava

(Temporada 96/97)
TROFKl ROYALCANIÍN

(!om (avia any per aquestes dates, s'està celebrani l'esmentada lli-
'ja, que és oberta a tots els Mushers i Pulkistes catalans, els de la
resta de l'Estat espanyol i d'altres Estats estrangers.
Encara que la majoria de les proves ja han estat celebrades, ença
ra hi resta alguna:
• 8 - 9 de març; a S.J. de l'Erm es celebrarà el 'Gran Premi Sani

Joan de I'l un
• 22-23 de març: a Aransa es (elehrarà el '(iran Premi <.ampio-

nats de Catalunya'

Manuel Gutiérrez Aragón

En Torrelavega (Asninas) donde ejerció, lia fallecido a los 90
años, el gran clínico veterinario Manuel (¡utiérrej Aragón,
Estudió en Madrid, acabando en 1931. (!ursó el doctorado v
en bacteriología experimental tuvo de Profesor a D. José Vi'
dal Munné.
Se establee ió en i iantabria, especializándose en ganado vacu-
no, que ejerció más ile medio siglo, con gran prestigio por su
facilidad en resolver partos distócicos. Publicó numerosos tra-
bajos sobre su especialidad. Participó en numerosos congresos,
lúe un destacado fotógrafo de bovino \ contribuyó mucho al
desarrollo del mercado de ganados de Torrelavega.

Cesar Agenjo( ¡ecilia

Primes pels productors de carn

Us recordem que al BOE núm. 291 de ) de desembre de 1996 es
va publicar l'Ordre per la qual es regula el procediment per a la
sol-licitud, tramitado i concessió de les primes en benefici dels
productors de carn d'oví i caprí, dels procliu tors de carn de vacu
i ilels que nianiiivjuin vaques nodrisses per l'any 1997.
Encara hi ha temps per a sol-licitar-tes, donat que el termini de
presentació de sol·licituds es comprés entre el 2 de gener i el 6 de
març de 1997. Tothom que hi estigui interessat, pot demanar in-
formació a la Biblioteca Jel (. ¡ol-legi.

ORDINADORS
Aquestes són algunes de les ofertes d'ordinadors de que disposem. Però en tenim moltes més: clònics, portàtils i tola una gama de components. Tol de Li major qualitat.

SERIE OI IMATICA
l'laca Base Pentium QD1 I JO \ X Explorer, 256 Kb.
8 Mb. de EDO RAM
Disco I )uro de 1.6 Gb, IDE Fasl Au
SAMSUNG
Disquetera de 3" 1/2 de 1.44 Mh. de capacidad
SVGA S3 TRIO PCI 64 con 1 Mh. ampliable
Monitor 14" SVGA0.28 No Bnt Baja Radiación
Caja Miiiitoiie de iliseno CON l't IERTA deslizante
Teclado QUBER de 105 teclas especial Win 95
Ratón de 3 bolones
Microprocesador:

AMD 100 Mhz. 149,900 pla
IRYX 133 Mli/.. 135.900 plas,
CIRYX 150+ Mhz. I59.9()O pias.
INTEL 166 Mhz. 174.900 pins
INTEL 166 Mh/.. 174.90(1 ptas.

INTEL 20() Mhz, 2 07.900 plas.
INTEL 200 Mhz. 207.900 ptas.

SERIE MULTIMEDIA
Placa Base Pentium QD1 4.i()-V\ Explorer 11. 512 Kb. Cache
Id Mb. ile EDO RAM
Disco Duro de 1.6 Gb. IDE Fasl Ata SAMSUNG
Disquetera de 3" 1/2 de 1.44 Mb. de capacidad
SVGA S3 TRIO 64 ¿m I Mb. ampliable
Monitor 14" SVGA0.28 No l-.nt. Baja Radiación
Caja Minitorre de diseño CON PUERTA deslizante
redado QUBER de 105 léelas especial Win 95
Ratón ile 3 botones
I eelor C D - R O M l ( ) \

Tarjeta de sonido OPTI 16 bits 3D Full Dúplex
Altavoces de 30 W. QUBER
Micrófono Multimedia Flexible
Microprocesador!

' lRYX 200+ Mhz.1205.900 plas
CIRYX 200+ Mhz. 184,900 plas.
INT EL ISO Mhz. 184.900 ptas.
INTEL 166 Mhz, 209.900 plas
INTEL 200 Mhz. 242.900 pta
INTKI. 200 Mhz. 242.900 ptas.

NO HO DUBTEU, ¡CONSULTEU-NOS! TENIM TOT EL QUE VULGUEU - Tel. 211-25-23 - Srta. Cristina
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SECIVE
P R O G R A M A D E F I N I T I V O

P e q u e ñ o s animales
PKlXIRAMA GENERAL (Sábado)
• Entrega de documentación;
• Manejo de heridas. R. White (I 'fO;
• ( ürugía reconstructiva. R. W'ímc (('K)\
• Fijadores externas. Conceptos básicos) apli

i u iones. E L. Egger (( SA);
• Manejo de las alterac iones del < recimiento en las extremidades ante-

riores. E.l Egger(USA)
PROGRAMA GENERAL (Domim
• uneJadcs quinirgicas de uretra canina. E.A Stone il SA);
• Patología prostática: manejo quirúrgico. Cirugía vulvar v

vestíbulo-vaginal, E.A. Stone (I 'SA).
SEMINARIOS (Sábado)
• l réter ectópico. E A. Sume il 'SA);
• Síndrome de obstrucción en las vías respiratorias altas.

R White (UK).
SEMINARIOS (I
• Demostración prái tica de fijadores externos acrílicos.

E.L Egger. (USA).
COMUNICACIONES LIBRES (Sábado), .1 pan ir Je l.i- [3.00h.
PÒSTERS: Colocación: Sábado, entre 8.00) 9,00h. Discusión: Domin-
go, entre 10:30) 11:30
Équidos
PROGRAMA GENERAL (Sábado)

• i ojeras asociadas a las estru( turas < ándales del casco.
I \ furriel (USA);

• tratamiento quirúrgico de la osteocondritis en tarso \ babilla.
D.W. Richaxàon. (USA);

• Tratamiento de fracturas en caballos adultos. I. Auer (Suiza)',
• tratamiento de heridas complicadas en casco y corona.

HA rumei (I SA),
PROGRAMA GENERAL (\\m\nv<o)
• Resolución de fracturas en huesos largos de potros. J.Aucr (Swi#i);
• Nueva medicación intraarticular, I ' \V Richardstm (('SA).
SEMINARIOS (Sábado)
• Casos clínicos sobre el diagnóstico \ tratamiento del poda! caudal.

I A forner (USA);
• Técnicas de fijación externa en caballos: casos clínicos.

\Y Richardsm. (I SAJ
SEMINARIOS (Domm-L-o)
• Implantes AO para caballos. Tratamiento de fracturas. ( asos clínicos.

I Ala1)11 Suiza).

COMUNICACIONES LIBRES (Sábado) .1
partii de las l4.00h.
PÒSTERS: Colocación: Sábado entre 8,00 v
9,00h. Discusión: Domingo entre 11,30 y
l2,3Oh.

Exót icos
PR< H IRAMA GENERAL (Sábado)
• Anestesia y consideraciones preoperatorias

en aves. R. Zurra (USA);
• Cirugía de tedios blandos en aves.

\ Bennett. (USA);
• Traumatología en aves IR Zuha (I ISA);
• Anestesia \ consideraciones preoperatorias

en reptiles.].R. Zuba (I 'SA).
PRCXiRAMA GENERAL (l)omnu-o)
• Cirugía en reptiles.J.R. Zvba (I rSA);
• Anestesia \ 1 ürugía de pequeños mamíferos.

A. Benneti (USA).
SEMINARIOS (Sábado)
• l'asos < límeos quirúrgicos en aves.

A Benneti (I SA),
SEMINARIOS (Domina.)
• Casos clínicos quirúrgicos en repules.

).R. Zuba (USA).
COMUNICACIONES LIBRES (Sábado), a partir de las I4.00h.
PÒSTERS: Colocación: Sábado, entre 8,00 \ 9,00h. Discusión: l \ .
mingo, entre 11,30) l2,3Oh.

Bóvidos
PROGRAMA C1ENERAL (Sábado)
• Fundamentos de podología bovina. Diagnóstico y pivuiu ion. J. Fer-

IKM'ii (( iiMiiiíii);

• Tratamientos quirúrgicos en podología bovina./. Fergustm (Canadá);
• Fluidoterapia en el p.u unir quirúrgico. B.P. Smith (I NA);
• Desplazamiento-torsión de abomaso. B.P. Nmii/i II SA).
l'Ki XlRAMACiENHRAUnominüo)
• Abordaje quirúrgico al rumen. B.P. Smith (I SA);
• Diagnóstico \ tratamiento de las mieras proximales al menudillo. I

Fergusim (Canatiá).
SEMINARIOS (Sábado)
• Tratamiento de fracturas en bóvidos, P. Stnir/i (USA).
PRACTICAS (Sábado)
• Anestesia local intravenosa. Artrodesis P2 P3. Pseudoartrosis del me-

nudillo. /. Fergusim (('anada).
( OMUNICACIONES LIBRES (Sábado), a nartir de las l3.00h.
PÒSTERS: Colocación: Sábado, entre 8,00 y 9,00h. Domingo, entre
10,30 y ll,30h.

LISTADO DE PROFESORES
Pequeños Animales

E.L. Egger, Profesor AsiKiadodel Hospital Veterinario de la Universi-
dad del Estado de (iolorado. I liplomadoen í ürugía por el C Colegio Ame
ri( ano, Espet ialista en traumatología.
E.A. Stone. Profesora Asociada del I lospital Veterinario de la I Iniver-
sidad ile (Carolina del Norte. I ¡¡plomada en (Ürugía por el (!olegio Ame
ricano. Especialista en Aparato Urogenital.
R.A S White. Profcsoí de (Ürugía \ |efe de estudios clínicos de la I Ini
versidad de Cambridge. Diplomado en t ürugía por los Colegios Ameri-
cano y Europeo. Espet ialista en (ürugía de Pequeños Animales.
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Équidos
J.A. Aucr. Profesor de I Ürugía de la I diversidad de Zurich. Diplomado
en (ürugía pur los (xrlegios Europeo y Americano. Especialista en Trau-
matología y miembro de AO \ et.
D.W. Richardson. Profeso] de i 'irugía de IB I Iniversidad de Pennsylva
nia. Diplomado en Cirugía pur el Colegio Americano. Especialista en
Podología Equina.
T. A. Turner Profesoí de i Ürugín de la I niversidad de Minnesota. I )i
plomado en Cirugía por el i Elegió Americano. Especialista en Podolo-
gía ! quina.

Animales Exóticos
A. Bennet, Profesor de Medk ina \ i ¡rugía ilr Animales Salvajes y de
Zoo de la Universidad de Florida. Diplomado en (Ürugía por el Colegio
Amerk ano.
J.R. Zulia. Profesor Asm ¡ado de Animales de Zoo en la Universidad de
i lolorado. Veterinario del Parque de Animales Salvajes de San Diego.

Bóvidos
J.(!. Ferguson. Profesor de I Ürugía en el I lolegio Oeste de Medicina Ve
terinaria de l '.miJ.i. Universidad de Saskatchewan. Especialista en Po-
dologíii Bo\ ¡na,
B.I'. Smith. Profesor de Cirugía en la I Iniversidad de California. Pipío
mudo en Cirugía por el Colegio Americano. Especialista en (Ürugía de
BoVidos.

NORMAS GENERALES
La inscripción incluye la asistenc ia a las conferenc ¡as de la ES
PE( !IE elegida por el congresista.
II programa general dispondrá de traducción simultánea al t as-
tellano.
Los seminarios tendrán un reducido número Je plazas por rieu-
roso orden de inscripi ion; y serán impartidos en inglés.
Para participar en los seminarios, es imprescindible la inscrip-
ción en el programa general.
Para más información diríjanse al Teléfono y Fax 935811512

PRECIOS

Inscripción
Seminarios
Podología Bóv.
Estudiantes

Hasta 1.03.96
s9.000,-
i.OOO,

1'5.000,

15.000,

En c ¿.ingreso
9.000,-
IH.OOO,
IH.OOO,
18.000,-

Forma de pago
Enviar a:
I Initai de Cirurgia. Facultai de Veterinària. I niversitai Autòno-
ma de Barcelona. 08193 Bellaterra. Barcelona

Copia de l.i transferencia barcaria a la Entidad:
FIBANK/BANCA CATALANA

Cuenta: 0186-9900-14-2802929194
con la dirección postal o Talón a nombre de la Sociedad Espafto
la de i ürugía Veterinaria o abonar en metálico en la Unidad de
(lirugía

Aquesi congrés és patrocinai per 1 lill's i Laboratorios Rhòne \K
rieux.

Curso práctico de Reproducción e Insemi-
nación Artificial en Équidos

Lloc: CENSYRA. Colmenar Viejo (Madrid)
Dates: 14 al I6demarcc.de 1997
Horari: Matí i tarda
PROGRAMA

Divendres: "Manejo ginecológico rutinario: palpación rectal,
Prácticas por los alumnos"; "Ecografia. Prácticas por los alumnos";
"Colección de semen"; "Evaluación de la calidad del semen";
"Manejo del semen fresco"; "Preparación del semen refrigerado".
Dissabte: "Manejo ginecológico rutinario: palpación rectal. Prac-
ticas por los alumnos"; "Ecografia. Practicas por los alumnos";
"Diagnostico del sexo pur ecografia"; "Vaginoscopia"; "Endome-
triiis. Prácticas por los alumnos"; "Manejo del semen congelado";
"Inseminación artificial (LA.). LA. por los alumnos".
Piumen^e: "Manejo ginecológico rutinario: palpación rectal.
Practicas por los alumnos"; "Ecografia. Practicas por los alumnos";
"Manejo hormonal en reproducción equina";"(litologia endome^
trial. Prácticas por los alumnos"; "Bacteriología. Prácticas por los
alumnos"; "Biòpsia merina. Prácticas por los alumnos"; "Cirugía
ginecológica básica. Prácticas por los alumnos"; Taula rodona.
Mes informació: "Cursos Veterinarios Prácticos de Navarra".
Tels.: 948/82 71 01,948/82 70 61,908/67 76 44.
Fax: 948/41 07 ll>.

X Jornadas Técnicas sobre Aviculturas
Alternativas

Lugar: Real Escuela de Avicultura.
Fecha: 7 12 de abril de 1997
Horario: Mañana y tarde
PROGRAMA

Palmípedas para foie-gras y para carne
Lunes: Producción de palos para carne. Manuela ('ancha; Aloja-
mientos y equipos para palmípedas grasas. Enrique Ciarcia; Mane-
jo Je ocas y palos durante la crianza y embuchado. Manuela t 'an

ckn; Sacrificio de palmípedas grasas: Instalaciones, equipos y
obtención de productos. Enrique García i Manuela Cancho; Pro-
blemas sanitarios en las explotaciones de palos. Manuela ('.ancho;

Aspectos económicos de la produce ion de patos para «foie-gras».
Enrique Garda.

Producciones cinegéticas
Mari es; Faisanes \ codornices para caza. Manuela l 'ancho; I a Peí
diz Roja: Planifica* ion e instalaciones de la granja. Enrique Gar-

da; Equipo de reproducción, incubación y crianza de la perdiz
roja. Manuela Cancho; Manejo de la reproducción, incubación y
crianza de la perdi: roja. Manuela (. 'ancho; Proyección comentada



del vídeo «(!ómo construir \ equipar una granja de perdí: roja».

Enrique Garría.

Miércoles: Reconvención de terrenos agrícolas en u>u>s de caza.

Christian Gortázar, Gestión de cotos Je caza: sueltas \ repoblat io

nes. ( Cristian i ¡ortazar; Sanidad en la producción de aves cinegé-

ticas. \¡l\n Gurn; Reproducción e incubación industrial de co-

dornices. Agustí Dalmau; Técnicas de producción industrial de

codornices. Agustí Dalmau.

Producción de huevos camperos

lueves: justificación de la producción. Bases legales. | ' v A. i 'as

tcílií; Las instalaciones: el aviario y el parque. Enriquí l ¡arda; Pro-

blemas patológicos ligados a la explotación de aves sobre yacija \

en parques. Albert Gurri; Alimentación de las aves para la pro-

ducción de huevos especiales y ecológicos. José A, (Castelló; Ma

nejo de las aves en libertad y en aviarios. José A. Castelló.

Pollos «ecológicos»! • lak'l-, camperos y capones

Viernes: Interés de los productos label: especies avícolas "labeli-

rabies". Enrique García; Los reproductores «label»: razas y aloja-

mientos. Alimentación de los reproductores y los pollos «label»,

¡osé A. Castelló; El pollo «label»: métodos de crianza. Enrique

García; 1:1 pollo «ecológico»: sus bases. Enrique Garcia; El poliu

campero \ el picantón. Enrique García; El capi'm y la pularda:

elección del ave, instalaciones y manejo. Enrique García.

Sábado: Proyección comentada del vídeo «(Castración de aves por

lazo v por torsión». Enrique Garda; Prácticas individualizadas de

castración de tapones. Enrique i García y José A. (Castelló,

In'CI'Ipcitín

I i ins< ript ion en las Jomadas puede realizarse bien a su totalidad

-en conjunto son 6-, bien por bloques o especies.

Organización y inscripciones

Real Escuela de Avicultura. Plana del Paraíso, 14

08350 ARENYS DE MAR (Barcelona)

TeL: 93/792 11 57. Fax 24h: 93/792 15 57

e-mail: castello@lix.intercom.es,

Precio v descuentos
Los derechos de inscripción son los siguientes:

1 Jomada: 16.000 Pts.

2 Jornada,: 4\.200 Ph, ( 5% 0'0lbeuento)

i lrnadas: ')4.400 Pr" (1'50 0 lbcuenlll)

4 lomadas: 54-400 Pts. (15 % descuento)

5 Jornadas: 64.000 Pts. (20% descuento)

6 Jornadas: 72.000 Pts, (25 % descuento)

(''iros descuernos adicionales a los anteriores (pero no sumándo-

se entre ellos, es decir, aplicando uno u otro) son: A quienes efec-

túen su pre-msenpi ion antes del I de marro, abonando los dere-

chos correspondientes: un 10 "<>. A los suscriptores a cualquiera

de las revistas «Selecciones Avícolas» \ «(Cunicultura»; un 10 %,

A los compradores de un mínimo de 5.000 pts. (acreditándolo de-

bidamente) en obras editadas por la Escuela: un 5 %.

Reserva de plaza

Es condición indispensable efectuar la pre-inscripción, rellenan-

do para ello el boletín adjunto y remitiendo al mismo tiempo el

50 % de los derechos de la/s jornada/s elegida/s. liaras limitadas

por riguroso orden de inscripción.

Anulaciones

51 se comunican antes del 15 de marro, el importe remitido es re-

embolsable íntegramente en publicaciones de la Escuela. (. Comu

meadas posteriormente no dan derecho a reembolso alguno.

29" Congreso Internacional sobre
la Historia de la Medicina Veterinaria

Lugar y fecha de celebración: El (Congreso tendrá lugar en la Fa

cuitad de Veterinaria de Córdoba, Avenida Medina Azahara, 9

desde el II al 15 de Septiembre de 1997.

Idiomas oficiales: Los idiomas oficiales del (Congreso seran inglés

y español. Se esta estudiando la posibilidad de facilitar la traduc-

ción simultánea de las Sesiones.

Presentación de Comunicaciones: Los temas principales del

(Congreso serán:

- Los árabes y la Veterinaria.

Prácticas veterinarias en territorios di' ultramar.

Se invita a los Participantes a presentar los resúmenes de sus i Co-

municaciones a exponer durante el l Congreso en inglés o español

y como comunicación oral o postes

La lecha límite para la presentación de resúmenes es el 12 de

Abril de 1997. Los resúmenes se publicaran en el Programa Ofi-

cial del l Congreso únicamente cuando éstos y el pago de la ins-

cripción hayan sido recibidos antes del 12 de Abril de 1997. Por

favor envíen sus resúmenes a la Secretaría i Científica,

Los resúmenes deberán contener una breve descripción del lema

a ser discutido, no deberán exceder de 250 palabras y no conten-

drán referencias, tablas ni ilustraciones. Deberán incluir el nom-

bre completo del autor o amores, nombre de su centro de trabajo

(en su easo), la dirección postal completa y el tiempo aproxima-

do de exposición (no mas de 20 minutos por Comunicación). El

autor deberá indicar también el idioma (inglés o español) en el

que hará su presentación.

Sólo después de la inscripción, pago de la cuota \ envío del resu-

men, se autorizará a los Participantes para la presentación de Co-

municaciones durante el Congreso. En casos excepcionales, el

Comité Organizador podra autorizar extender en más de 20 mi-

nutos el tiempo de presentación de las (Comunicaciones (siempre

sobre criterios particulares),
Inscripción: Los participantes deben completar total y de forma

legible la HOJA DE INSCRIPCIÓN y remitirla a la Secretaría

Técnica antes del 12 de Abril de 1997.
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Cuotas y pago de inscripción: La cuota de inscripción para Par-
IK ipantes incluye: inscripción al I longreso, carpeta de documen-
tat ion Programa Oficial del ( ¿ingreso (incluyendo libro de resú-
menes) café v refrescos en los descansos entre sesiones, almuerzos
Je rtabajo y participación en el Programa Social.
La cuota de inscripción para Acompañantes incluye la participa-
ción en el Programa de Acompañantes.
El pago podrá hacerse mediante talón a nombre de Asociación
Andaluza Je Historia de la Veterinaria o mediante transferencia
bancària a CajaSur, Oficina República Argentina, Córdoba, al n°
de cuenta ((!.(:.('.) 2025/0060/26/3048937202. IW favor, asegú-
rese de que los gastos de transferencia están incluidos en el im-
porte transferido y que su nombre figura en el documento de
transferencia.
Recepción de Participantes
Se espera que los participantes se registren en la Secretaria del
(!ongreso (en la Facultad de Veterinaria) el día 10 de septiembre
de 1997 de 16 a 20 horas.
Comidas de Trabajo
1 Hirante el Congreso, todos los participantes registrados están in-
vitados a las comidas de trabajo que tendrán lugar en la Facultad
de Veterinaria.
Más información la en Secretaría Técnica:
Proyectos, Incentivos y (!ongresos, S L.
C/. José Zorrilla, 5 EscA 3o 3
14008 CÓRDOBA
Tel: 957/48 58 48. Fax: 957/48 58 49
I mail: pii §)cod.servicom.es.

Escuela Andaluza de Salud Pública. Cursos,
Seminarios y Reuniones Científicas

A continuació, publiquem un llistai deis cursos que duran! els
propers mesos organitzarà l'EASP i que poden tenir algun interès
pels veterinaris.

"X Seminario internacional de sistemas de salud: soluciones al
ternativas en Europa v .America Latina", llores lectives; JO,
Termini de presentac ió de sol·licituds: 4 d'abril de I1W7. Hura-
Ja: del 19 al 23 de maig de 1997.
"Gestión de proveció-- de cooperación internacional", llores
lectives: }0. Termini de presentació de sol·licituds: l' de maig
de !lW?. Durada: del 16 al 20 de juny de 1997.
'Evaluación económica de programas y tecnologías sanitarias;
medicamentos", llores lectives: $0. Termini de presentació de
sol·licituds: 9 de maig de 1997. Durada: del 16 al 20 de juny de
1997.
"Muestreo en epidemiología", llores lectives: 45. Fermini de
presentació de sol·licituds: 9 de maig de 1997. Durada: Jel 5 al
13 de juny de 1997.

"Investigación cualitativa: técnicas y métodos™. Hores lecti
ves: 30. Termini Je presentació de sol·licituds: 9 de maig de
1997. Durada: del 16 al 20 de juny de 1997.

- "Aplicaciones del metaanálisis en epidemiología". I lores lecti-
ves: 20. Termini Je presentació de sol·licituds: 4 d'abril de
1997. Durada: del 12 al 14 Je mam Je 1997.
"Promoción de salud en la escuela: alimentación y nutrición .
I lores lectives: 30. Termini de presentació de sol-lie ituds:k) de
mai-Je W . Durada: del 9 al 13 de juny de 1997.

- "Higiene de los alimentos: metodologías de control", limes
lectives: 30. Termini de presentació de sol·licituds: 9 Je maig
Je 1997. Durada: del 9 al 13 de juny de 1997.
"XII Jornadas de salud pública y administración sanitaria". Du-
rada: del 15 al 17 de maig de 1997.

Mes informació
"Escuela Andaluza de Salud Pública"
l lampus Universitario de l lartuja
ApJo. de ( onvos 2070 - 18080 GRANADA
Tel.: 958/16 10 44 - Fax: 958/16 II 42
E-mail: 1004' '.252 7@< ompuserve.com.

V E R S O S

"8th SYMPOSIUM ISVEE

La ISVEE (Societat Internacional d'Epidemiologia i d'Eco-

nomia Veterinària) celebrarà aquest Simposi del 8 al 11 de

juliol a l'Institut Pasteur (París). Informació: Convergences

ISVEE 97.120, Avenue Gambetta. F-75020 PARIS (France).

Tel.: (33-1) 43-64-77-77. Fax: (33-1) 40-31-01-65.

"International symposium: 'Diagnosis in horses'".

Organitzat per la Germán Society of equine Medicine. Es

celebrara a Bad Homburg, Alemania, del 31 de maig al 1 de

juny. Informació: COPP. Birgit Barnickel. Friedrich-Ebert-

Str. 12. 61462 KONIGSTEIN (Alemania). Tel.: 0049-

6174/931333. Fax: 0049-6174/931343.

"La calidad en la comercialización de productos agroali-

mentarios"

Saragossa, del 10 al 21 de març. Informació: Instituto

Agronómico Mediterráneo de Zaragoza. Apdo. 202.50080

ZARAGOZA. Tel.: 973/57-60-13. Fax: 976/57-63-77.

"Eurocarne".

Verona (Itàlia), del 17 al 20 d'abril. Informació: Promexpo

Srl. Via L Soderini, 25.20146 MILANO. Tel.: +39 2 472431.

Fax:+39 2 4236919.
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Altes i baixes col.legials
ALTES
A continuació publiquem els noms dels veterinaris que han estat donats d'alta o
de baixa d'aquesi Col·legi Jes del 10 de desembre de 1996 fins el 7 de gener de

Col·legial Ataca I.-

2385

2386

2387

2388

2389

2390

2391

2392

2393

2394

2395

2396

2397

2398

lAIXI

Mm,un Alerneny Uson

Sorna Sanrt i iv Go l

Ana Sancha Melia

Anua M' Mogollón Gómez

Montserrat Manchón Castro

Jordi Calvo Marques

Gemma fin a Bntia

Isabnl Sandamil l ianjados

Jordi Adell Mezquita

Josep Serrano Guerrero

Juanio Toledo Sánchez

Guillermo Abril Centeno

Roger Guix Vallverdú

Elisabet Rodríguez González

i S Collüjiat

1237

1S11

2177

2192

2299

909

2190

7010

1633

2332

1810
1068

1809

1530

2204

2041

1885

2174

Folgaroles. 8 10, 2n la - 08022 Barcelona

Menorca, 2, 11"-B • 08214 Badia del Vallus

Josep Tarradellas, 124, 16o la - 08029 Barcelona

Coronel Sanlelm, 102, 4t. 2a. • 08820 El Prat de Llob

Casp. 99, 4t 08013 Barcelona

Dos de maig, 222, 41 3a. 08013 Barcelona

Antoni Torrella, ?6B. Ir. - 08224 Terrassa

lluvi.i. 204,41 4a 08020 Ban

211 10 8?

718 39 68

405 37 72

379 24 69

265 63 21

232 91 26

780 57 48

308 80 02

Ptge. Oliveras, 3-7. 2n 2a - 08904 L Hospitalet de Llob 333 89 80

Casanova, 48, pral. la 08011 Barcelona

Teresa Colrents, 13, 2n 08031 Barcelona

Di Modrego, 9, 3r, 2a 08912 Badalona

Ctra de Roda, 48, 4t 2a - 08500 Vic

PI ile la Inlam i.i. ! i . l i l i- la (1B020 Barcelona

Nom Onta bflixn

M'José Bravo Rua 31/12/96

M" Carmen Muño; Montero 31/12/96

Gloria Pol Ferrer 31/12/96

Isabel Ortuño Sabio 31/12/96

Gabriel Lozano Osuna 31/12/96

Montserrat Tortades Baucells 31/12796

Ignacio Plaza Gonz.iii'/ 31/12/96

M ' Josep Arroyo Pascual 31/12796

Josep M'Solé 1 Gracia 31/12/96

Montserrat Villa Candela 31/12/%

Manuela Cancho Galisleo 3I/12/96

ViM|iuia S.MMI/ 1 t ' i i iani l iv 31/12/96

Rosahna Esteban Sánchez 31/12/96

Anadna Cerreras Canals 31/12/96

Josep Gallach Francés, h 31/12/96

Isabel Gallego Márquez 31/I2/96

Lourdes León Fàbregas 31/12/96

Ana M" Sánchez García 1/DI/97

454 57 26

350 76 76

387 55 77

886 32 82

30894 IB

Matin Baixa

Petició pròpia

Trasllat a Girona
Trasllat de regió

Trasllat de província

Petició pròpia

Trasllat n Oviedo

Iresllai a Lugo

Petició pròpia

Petició pròpia

l'i·lu u ¡anilla

Mam.a |ia(|ainrnl

Manca pagament

Menea pagament

Petició propia

Iresllsi
Petició pròpia

Serv del Col·legi
SERVEIS BANCARIS

HIPOTEQUES: Degut a la baixada dels tipus d'interès, les hipoteques sofrei-
xen constants variacions. Així, el exemple pràctic d'hipoteca editat en el passat
Butlletí ha variat. Així és com queda:

EXEMPLE PRÀCTIC

Import sol·licitat hipoteca

Termini sil·licitat

Tipus d'immoble

Interès variable 1r. any

Quota mensual 1r any

Resta d'anys (índex de revisió)

Pagaments al comptat:

- provisió defonsnotari

- provisió de fons notari

10.000.000,-ptes.

20 anys

Primera vivenda

4,90%

65.440,- ptes.

mibor 1 any + 1,30%

250.000,- ptes

250.000,- ptes.
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ASESORÍA FISCAL
DEL COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA

Consulta: Tributación por el Impuesto sobre el Valor Añadido de los análisis clínicos para uso veterinario.

En primer lugar cabe destacar que, según informe, de fecha 18 de octubre, de la Secretaría General Técnica del Minis-
terio de Sanidad y Consumo "las actividades profesionales veterinarias entran claramente en el ámbito sanitario, en
cuanto constituyan "protección de la salud" humana y animal y atención y asistencia sanitaria a los animales."

También cabe destacar la Resolución de la Dirección General de Tributos, de fecha 19 de noviembre de 1993, en la que
se establecen las condiciones para tener la consideración de profesionales médicos o sanitarios.

En dicha resolución se establece que "la legislación vigente reconoce el carácter médico o sanitario de las profesiones
a través de los títulos académicos expedidos por la autoridad competente (Ministerio de Sanidad) quaacreditan que el
titular ha superado un ciclo de estudios necesarios para poder colegiarse, sin cuya colegiación no pueJa^BMBxpia pro-
fesión médica o sanitaria. Un diploma extendido por una academia no reúne los requisitos anteriores | Í W " V

De dicha resolución se deriva la premisa de la consideración de los veterinarios como profesionaWÉWIr*tóftos. saja

Servicios veterinarios:

Una vez establecida dicha premisa cabe señalar lo siguiente. El Artículo 20 de la Ley del ImpueHWHjrejy ^STé/Wtáb-
dido establece las "Exenciones en operaciones interiores". De acuerdo con lo establecido en el ArtíciflWf8cSho.c) "La
exención no se extiende a 'as operaciones siguientes: c) Los servicios veterinarios. Por lo tanto, deben tributar por el Im-
puesto sobre el Valor Añadido.

Según dispone la Resolución no vinculante de la Dirección General de Tributos, de 27 de abril de 1994, "De acuerdo con
los preceptos indicados en la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, por tanto, los servicios veterinarios están ex-
cluidos expresamente de la exención de dicho impuesto pero, en cuanto estén comprendidos en el ámbito sanitario y
tengan por objeto la protección de la salud de los animales, les será de aplicación el tipo reducido del 6% (ahora el 7%)
previsto en el artículo 91.uno.2. 11" de la Ley del tributo.

En consecuencia, tributarán por el Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo del 6% (ahora el 7%) 1 as prestaciones de ser-
vicios efectuadas por los profesionales veterinarios que tengan por objeto la prevención, diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades de los animales y al tipo general las que tengan una finalidad distinta de las indicadas".

Cabe señalar que el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, que regula los "Tipos Impositivos reduci-
dos" ha sido objeto de nueva redacción según Ley 41/1994. de 30 de Diciembre, aunque el apartado 2.uno 11" tiene la
misma redacción.

El reseñado artículo 91.uno.2. 11" establece que "Se aplicará el tipo reducido del 7% a las operaciones siguientes: (...)
2. Las prestaciones de servicios siguientes: (...) 11" La asistencia sanitaria, dental y curas termales que no gocen de
exención de acuerdo con el artículo 20 de esta ley".

Como ya hemos señalado con anterioridad, el veterinario tiene la consideración de "profesional sanitario" por lo que
los servicios que presta como prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades animales tienen la considera-
ción de "asistencia sanitaria" y, por lo tanto, le resulta de aplicación del tipo reducido del 7%.

Desarrollamos a continuación la Resolución no vinculante de la Dirección General de Tributos, de fecha 5 de octubre de
1994 en la que se trata la consulta en cuestión.

Análisis clínicos para uso veterinario: "(...) 1. Tributarán por el Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo impositivo del
15% las prestaciones de servicios relativas a análisis clínicos de patología humana o animal realizados por personas que
no tengan la consideración de profesionales médicos o sanitarios según el ordenamiento jurídico vigente" (reproducir en
este punto las reflexiones realizadas sobre la consideración de los veterinarios como profesionales sanitarios).

"2. Tributarán por el Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo impositivo del 6% las prestaciones de servicios efectuadas
por profesionales veterinarios, bien directamente o a través de una sociedad mercantil, que tengan por objeto la pre-
vención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los animales y al tipo general del 15% las que tengan una fi-
nalidad distinta de las indicadas(...)".

CONCLUSIONES:

En base a lo establecido en el artículo 91 de la Ley del IVA y las resoluciones de la Dirección General de Tributos pode-
mos establecer las siguientes conclusiones:

1. Que los veterinarios tienen la consideración de profesionales sanitarios.

2. Que no se trata de una actividad exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido (art.20.uno c) de la Ley del IVA).

3. Que por aquellas actividades que tengan por objeto la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de
los animales, entre las que podríamos incluir los análisis clínicos para uso veterinario, se debería tributar ai tipo reduci-
do del 7%, al tratarse de servicios de asistencia sanitaria.

4. Que por las prestaciones de servicios de finalidad distinta de las descritas se debería tributar por IVA a un tipo del 16%.
Así, podrían tener esta consideración los dictámenes, peritajes o informes realizados por los veterinarios.

13



SERVEI D ASSEGURANCES

Des d'ara els veterinaris podem estar més segurs

El Sr. Casals, està casat i es parc de

dos fills menors d'edat. Exerceix

com a veterinari en la seva consul-

ta privada, especialitzada en petits

animals. El Sr. Casals creia tenir la

seva consulta ben assegurada, fins

que per causa d'una gran fuita d'ai-

gua i en ser-li indemnitzat el sinis-

tre, va entendre que la seva pòlissa

havia quedat obsoleta i la Compan-

yia.

Asseguradora només li reemborsa-

va el 70% de les despeses. La seva

consulta presentava el que tècnica-

ment s'en diu infraassegurança.

Es imprescindible realitzar una re-

visió periòdica de les assegurances

que tenim contractades, per detec-

tar mancances i cobrir els riscos

que més tard ens poden afectar

greument.

El Servei Gratuït de Revisió del Col·legi de Veterinaris està
al servei de tots els col·legiats, vetllant per l'optimització

del pressupost anual que dediquem a assegurances

Quins avantatges m'ofereix el Servei gratuït de Revisió?

Anàlisi sobre riscos inclosos i exclosos de Ics meves assegurances actuals
Informació sobre el funcionament de les pòlisses, delectant mancances o
duplicitats.
Exposició dels passos que cal seguir en cas de sinistres.
Assessorament sobre les garanties asseguradores més innovadores, espe-
cials per a veterinaris
Revisió i assessorament sobre Ics implicacions fiscals de les assegurances
d'estalvi, i/o vida. salut i accidents.
Tramitació de totes les noves assegurances i substitució d'antigues.

• Com puc accedir-hi?

Només cal posar-se en contacte amb el Sr. Toni MUÑOZ,
al Col·legi de Veterinaris -Telèfon 211 24 66-

14



Seccions
Col·legials

APROPEM

RESUM MENSUAL

DEMANDES

PASSIVA

PASSIVA

BAIXES

BAIXES P.P.

BAIXES APROPEM

BAIXES TOTALS

TOTALS

DESEMBRE

13

134

9

0

10

10

147

RESUM ANY 96

13

134

106

10

10

47

147

Necessitem veterinaris, amb residència
;i comarques diferents al Barcelonés,
que cerquin o estiguin interessats en
canviar el seu lloc de treball per poder
atendre ofertes laborals de fora de Bar-
celona i el seu cinturó industrial.
Pot inscriure's a APROPEM qualsevol
veterinari Col·legiat al corrent del pa-
gament de les quotes.
En el moment de la inscripció s'han de
presentar els documents següents:
• Quatre fotografies receñís, tipus

DNI.
• Fotllcòpia del carnet

• Fotocòpia de latmja de l 'IEM
• Fotocòpia de la tarja de l'INEM (si

es posseeix).
• Dos currículum vitae, en format

PIN A4:
• Un ha de ser curi, d'un sol lull.
• L'all re amb l'extensió que es realitzi

habitualment.
S'han d'adjuntar Ics fotocòpies acre-
ditatives dels cursets, treballs, etc.
que es citen al currículum.

Es recomana que no es facin --ois en ca-
talà, ja que no s'enviaran C.Y en ca-
talà tora de Catalunya.
Per ampliar la informació podeu
adreçar-vos personalment o per telèfon
a:
APROPEM
Av República Argentina 21 -25.
08023 BARCELONA
x , - 2 1 2 12
I - ix . - 2 1 2 1 2 - 0 8
Horari d'oficina: 10:00 a 13:00 li i de
16:00 a 20:00 h.

en diferents sectors laborals.
• Ràpida gestió de les demandes

• Temps de tramitació: Màxim de l i
dies. El temps de gestió pot ser inferior
segons lev necessitats de l'empresa de-
mandant.
• ( bnfidencialitat de les dades de
l'empresa sol·licitant.

APROPEM és un servei gratuït.
No hi ha compromís per part de l'em-
presa sol.licitani d'escollir els candi-
dats presentats pel nostre servei.
En el cas Jels ( 'entres Veterinaris
Ofertants: han de complir el Regla-
ment per l'exercici de la clínic,i de pe-
tits animals a la província de Barcelo-
na.

OFERTES

PETITS ANIMALS:

CONSULTA

URGÈNCIES

SUBSTITUCIONS

GRANS ANIMALS

EMPRESES

COMERCIAL

ASSESSORAMENT

ALTRES

DIVERSOS

ANUL1ADES

ANUL·LADES

TOTALS

DESEMBRE

7

4

3

3

1

2

1

L1

11

TOTALS ANY 96

103

30

42

31

3

38

18

5

1

11

154

9

163

%

30

18

31

19

2

23

11

3

9

6

9

6

Pos d'aquest servei recordem a tots els
companys que APROPEM, Borsa de
Treball del Col·legi Oficial de Veteri-
naris de Barcelona, està a la vostra dis-
posició) en el cas que necessi-teu con-
tractar professionals veterinaris.
Els trets més importants del nostre ser-
vei són:
• Base de dades informatitzada de ve-
terinaris col·legiats a la recerca de feina
i de professionals en actiu que desitgen
optar a un altre tipus de treball més
adient a la seva formació i aspiracions
personals.
• ( andidais amb una formació tècnica
adequada i diversos graus d'experiència

Per ampliar la informació o plantejar cl
vostre oferiment de treball podeu con
tai tar amb Albert Broto Pachiardi, de
10:00 a 13:00 hores, i de 16:00 a 18:00
hores.

Responsable d'APROPEM:

APROPEM
Col·legi Oficial de Veterinaris de Bar-
celona
Av. Republicà Argentina 21-25.
08023 BARCELONA
Te l . 2 1 1 2 4 12
Fax . 212 12 OS
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ESTUDI DE L'EVOLUCIO ANUAL D'APROPEM

Evolució de tes demandes de treball desde 1 W , any d'unificació
de les Borses de Treball del (. 'ol.legi Oficial de Veterinaris de Bar-
celona i del Sindical de Veterinaris de Catalunya.

Evolució de tes Ofertes de treball des de I W fins al 1996:

DEMANDES

ACTIVA

PASSIVA

BAIXES

BAIXES P.P.

BAIXES APROPEM

BAIXES TOTALS

TOTALS

1994

47

153

1995

31

94

72

111

125

1996

13

134

106

14

70

147

147

Ne es disposa de les dades dels demandants dels anys 1992, 1993
i 1994.

EVOLUCIÓ PARTICIPACIÓ
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EVOLUCIÓ OFERTES
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1994

PETITS ANIMALS

1995

GRANS ANIMALS

1996

EMPRESES

OFERTES

PETITS ANIMALS

CONSULTA

URGÈNCIES

SUBSTITUCIONS

GRANS ANIMALS

EMPRESES

COMERCIAL

ASSESSORAMENT

ALTRES

DIVERSOS

TOTALS

1992

19

6

5

0

2

7

2

1

4

6

26

1993

19

7

6

I

1

9

3

I

5

1

25

1994

19

13

27

7

2

23

12

4

7

5

J9

1995

103

52

35

16

4

23

5

9

9

11

141

líLiu

103

13

42

31

3

38

84

5

11

14

154

EVOLUCIÓ ALTES/BAIXES
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Des d'APROPEM volem agrair als nostres
usuaris, tani als demandants com als ofei
tants, l.i confiança dipositada en el nostre
servei. Continuarem treballanl per ser me-
reixedors de l.i seva confiança.

Tanmateix aprofitem per agrair-vos per en
davant la vostra col·laboració i qualsevol
suggerimeni que pugui millorar el nostre ser-
vei.

DIVERSOS

16

TOTALS



Jornada Tècnica de Diagnòstic

bàsic en patologia dels peixos

ornamentals

Organitza
Col·legi Oficial de Veterinaris de Bai
celona.

Aquesta jornada va adreçada ;i veteri-
naris, biòlegs i aficionats en general,
que restin interessats en conèixer els
conceptes més importants sobre la pa-
tologia d'aquestes espècies així com les
bases de diagnòstic de les principals
malalties i dels problemes relacionals
amb el seu manteniment.

Ponents
• [osé M'. Blanco: Biòleg especialista

en peixos ornamentals, assessor de
nombroses revistes d'aquariofilia i
tècnic responsable de les instala-
cions de P& S.

• Francesc Padrós: Doctor en Vete-
rinària i especialiste en patologia de
peixos. Investigador de l'unitai de
Biologia Animal de la Facultal de
Veterinària de la Universitat Autò-
noma de Barcelona.

Data
Dissabte, 26 d'abril de 1997

Horari:
De 10:00 a 1100 hores

Llegi
( bl.legi Oficia] de Veterinaris
de Barcelona.
Avda. República Argentina, 21-25
08023 Barcelona

l'reu
• N o c o l . l e g i , ¡ t s : 5.000 ptes.
• No col·legiats: 5.000 pres.

Informació adicional

Albert Broto Pachardi
Telí. 211 24 12

Horari: 10:00 a 13:00 hores ule 16:00
a 18:00 hores.

Biblioteca

Recull legislatiu

- Orden de 11 de noviembre de 1996
por la que se prohibe la pesca de de-
terminadas especies pelágicas con
artes tic arrasi re.

BOEnúm. 29/.3/Í2/96.

- Real Decreto 2459/1996, de 2 de di-
ciembre, por el que se establece la
lista de enfermedades de declaración
obligatoria y se da la normativa para
su notificación.

BOEnúm. 3, 3/01/96.

- Real Decreto 2581/1996, de 13 de
diciembre, por el que se modifica el
Real Decreto 1882/1994, de 16 de
septiembre, por el que se establecen
las condiciones de sanidad animal
aplicables a la puesta en el mercado
de animales \ productos de la acui-
cultura. BOE núm.3, 5/01/97.

- Real Decreto 2611/1996, de 10,1'

diciembre, por el que se regulan los
Programas Nacionales de Erradica-
ción de Enfermedades de los Anima-
les. BOEnúm. 307, 21/12/96.

- Decisión de la ("omisión, de 18 de

diciembre de ll)%, por la que se
adoptan las condiciones sanitarias

especificas para la importación de

ovoproductos destinados a consumo

humano. DOCE 1-14, 17101197.

Reglamento (CE) nB 2406/% del
Consejo, de 26 de noviembre de
1()%, por el que se establecen nor-
mas comunes de comercialización
para determinados productos pes-
queros. DOCE L 334, 23/J1/96.

- Ordre de 2 ule desembre de 1996, de
regulació dels ajuts als productors de
cultius herbacis per a la campanya
de comercialització 1W7-11W (^>

Hita 1997) i primes ramaderes per
l'any I1»1»?.
DOGC núm.2299, 30/12/96.

Comite de Petits
Animals

Centres autoritzats durant
el mes de desembre de 1996

C'entre Veterinari Voltregà
Passatge Pares, 29

08512-St. Hipòlit de Voltregà

('entre Veterinari Verge de Sales

Carles Altés,46-B
08840-Viladecans

TASSA A CLÍNICA:

Centre Veterinari Teià

Passeig de la Riera, 12

NOTA:

En aquest número s'adjunta

llibret d'informació sobre la

BSE de gran importància per

entendre aquesta malaltia en

el context europeu

17



Pel que fa a Catalunya, shan detallat les províncies, mentre que per la resta d'Es

pama, s'han detallat les Comunitats Autònomes.

No ha d'estranyar a ningú que la presencia de les i bmunitats Je Madrid, Navarra

i País Basc, sigui merament anecdòtica, donal que tant a Madrid com a Navarra

hi ha un arxiu d'identificat ió d'animals de companyia. Així doncs, per norma ge-

neral, els veterinaris de Madrid t rameten els papers d'identificació dels seus clients

a l'arxiu de Madrid i els de Navarra i País Basc, al de Navarra. Així, només en po-

i|in'sMins casos i per motius que no pretenem analitzar arriben a I 'AIAC. Tanma-

teix i de manera anecdòtica, es por observar com un tatuatge provinenl de I 'ata

lunya, va ésser tramita! mitjançant AVEPA.

Microxips AVEPA
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RESUM ANUAL 1996

A continuació trobareu unes gràfiques

relatives a les dades d'identificació de

gossos i gats que han estat registrats a

l'Al AC Jurant l'any 1996. S'han fet

gràfiques independents segons es tracti

de tatuatges o de microxips i segons si

el veterinari exerceix a Catalunya (ha

de demanar els impresos, que són en

català, al Consell) o si exerceix lora de

l !atalunya (ha de demanar ells impre-

sos, en castellà, ,i AVEPA).
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Tatuatges Consell
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INFORME DE GOSSOS PERDUTS 1 TROBATS
DURANT L'ANY 1996

COSSOS AMB DENÚNCIA DE PÈRDUA: REI ACIÓ DE GOSSOS
PERDUTS/TROBATS

Gossos Perduts/trobats (AVEPA)
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Gossos trobats sense denúncia
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TECNOLOGIA DELS MICROXIPS IMPLANTATS

EstànJar Trovan 862

Estándar FECAVA 7S.0SS

La coexistència d'aquests dos tipus d'estàndars comporta

una gran dificultat, ja que, en l'actualitat, el percentatge de

lectors que poden llegir tots dos estàndars al mateix temps

és baixíssim, la qual cosa ens obliga que aquest arxiu no ac

eepti xips de tecnologia Trovan.

En un futur, esperem que molt proper, la tecnologia accep-

tada serà la determinada a la reglamentació ISO 11785 i

11784, amb els sistemes FDX-B de 134,2 KHz i lectors poli-

valents per a petits animals i els HDX per a grans animals.

Properament es donarà informació més detallada. De mo-

ment, podem seguir amb els mateixos sistemes d'identifica-

ció d'estàndar FECAVA.

GOSSOS PERDUTS

hls codis de microxip dels gossos perduts el mes de desem-

bre de 1996,1 que encara estan desapareguts són:

o1F74511408 INDEFINIT

1F74511408 INDEFINIT

1F297B6A53 LLOP*PASTOR ALEMANY

2007564340 SETTER IRLANDÉS

1F503E074C PASTOR ALSACIÀ

1F2A111610 ALASKA MALAMUTE

111725221A HUSKYSIBERIAN

400B515E27 "PASTOR ALEMANY

2011071D2B AMERICAN STAFFORDSHIRE

1F25583232 ALASKA MALAMUTE

1F687E5229 MASTÍ*ALASKA MALAMUTE

1F3B2E1563 ALASKA MALAMUTE

1F43733576 SCHNAUZER GEGANT

112721256A *GOS D'ATURA

Prov/C Autònoma
Enspodeu trucar al
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UinwniNl townomadc Bareetom

FACULTAT
DE VETERINÀRIA (UAB)

Convocatoria d'ajuts per a re-
dactar tesis doctorals en catala

INFORMACIÓ/DOCUMENTACIÓ ARRIBADA AL
DEGANAT

• Convocatòria del curs "Radiation Protection in Inter-
ventional Radiology" que organitza la EC European
(. Commission i (CIEMAT del 12 al 14 de maig a Madrid.

• tConvocatoria del curs "Biológica! t Control of Arthropod
Pests and Weeds" que organitza l'Imperial College, de
Londres del 21 d'abril al 16 de maig.

• (Convocatoria del "International Symposium on Ice (Cre-
am" que organitza ['International Dairy Federation, a
Arenes el 18 i 19 de setembre.

• Convocatoria de les "5es, lornades de Biologia de la Re-
producció" que organitza la Societat Catalana de Biolo-
gia el 2S d'abril a Barcelona.

trasp;
nameni
Sri

iss;

.,1

ES TRASPASSA

CLÍNICA VETERINÀRIA
Valles.

a. (Iristina.
fel. 211-25-23, de 10

en
a 1

funció-
í hores.

nous
horitzons

Seminari de Formació

"La problemàtica dels animals.

Defensa i protecció"

Data: 4 de març de 1997
Lloc: Col·legi de Veterinaris

Programa
9.00 h

9.15 h

Recepció i lliurament de documentació.

Presentació de la Jornada

Maria Olivares. Diputada al Parlament de

Catalunya

9.30 h "Els animals i el medi ambient. Problemàti-

ques genèriques"

Manuel Cases. President d'ADDA

10.00 h "Els animals urbans. Abandonaments i con-

trol"

Miquel Martille:. Servei de Salut Pública i

Consum de la Diputació de Barcelona

10.30 h "La protecció de les especies protegides.

CComerç, i venda d'animals"

Ricard Casanovas. Direcció General de

Medi Ambieni

11.00 h Pausa calé

l l . i O h "La gestió municipal de la problemàtica

dels animals. Competències i recursos"

Gonçal Monzón. Cap unitat de zoonosi de

l'Ajuntament de Barcelona

12.00 li "Els animals de consum. Granjes, transpon

i escorxadors"

Eduard Torres. Direcció General de Pro-

ducció i Indústries Alimentàries

12.30 h "L'adaptació del medi urbà als animals de

companya, una visió de futurs"

Eva Biosca. Veterinària-etòloga

Vincenzo (Carmenad. Arquitecte

1 ï.00 li Taula rodona: Debat i conclusions

Moderador: |aunie Balagué. President del
(Col·legi Oficial de Veterinaris
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C I E N C I E S C I ) < : ACADÈMIA DE CIÈNCIES VETERINÀRIES DE CATALUNYA

SESSIÓ POSTUMA EN L'ACADEMIA
PEL POPER DIMECRES 5 DE MARÇ

' • Ors. LUIS CAMACHO ARINO, JOSEP LÓPEZ I ROS, MIQUEL LUERA I
C A J A L U N YA C A R B Ó , A G U T Í CAROl I FOIX.

L'Acadèmia de (acucies Veterinàries de t ¡atalunya, dedicarà una Sessió Pòstuma als des-

tacats Acadèmics, que en aquests últims temps ens han deixat per sempre, el propei di

mecres dia 5 de març a partir de les I1) hores.

Tots ells han tingut en comú que varen exercir tota la seva destacada vida professional a

Barcelona i rodalies, i que per ordre cronològic han estat:

Luis Camacho Ariño (1918-1995)

Josep López i Ros (1932-1996)

Miquel Luera i Carbó (1919-1996)

Agustí Carol i Foix (KM 1996)

A l'esmentada sessió, intervindran els següents Acadèmics:

Per en Luis ('amacho Anuo, el IV. Josep Séculi i Brillas.

Per en |osep Lope: i Ros, el IV. lauíne Roca i Tonas.

Per en Miquel Lucra i Carbó, el IV. Antoni Prats i Esteve.

Farà Li i 'loenda, el President en funcions de l'Acadèmia, IV. josep Llupiá i Mas.

ACHV
ASSOCIACIÓ CATALANA

D'HISTÒRIA DE LA VETERINÀRIA

HISTÒRIA DE LA RAMADERIA
I LA VETERINÀRIA

ALS PAÏSOS CATALANS
IV COL·LOQUI D'HISTÒRIA

AGRÀRIA
Organitza CEHR (Centre d'Estudis

d'Història Rural), Universitat de Barce-

lona

Maig 1997

Dates del Col·loqui: El Col·loqui tindrà

lloc durani la primera quinzena de maig

de 1997- Les dates precises s'indicaran

posteriorment.

Comunicacions: D'una extensió mínima

de 15 pàgines Din A-4 i màxima de 20,

escrites a doble espai i sobre supuri in

formàtú compatible. I ína copia impresa

acompanyarà el disquet. Les comunica

cions hauran d'ésser presentades abans

de I'l d'abril del 1997.

El r e s u m , e n u n l u l l , s e r à l l i u r a t al I !E1 IR
abans del 15 de març del mateix any.

Inscripcions: Mitjançant la tramesa de

la butlleta d'inscripció corresponent 1 el

pagament de 7.500 ptes. En el moment

de formalitzar-la, dona dret a rebre un

exemplar de la (Contribució a una biblio-

grafia per ,1 la història de la Ramaderia i

la Veterinària als Països 1 atalans, obra
amb 4-666 entrades.

Consultes i correspondència: Centre

d'Estudis d'l listona Rural (CEHR, Uní-

versitat de Barcelona). Carrer de Brusi,

61.08006 BARCELONA. Tel.: 93/200-

45-67 0 93/200-43-89. Fax: 93/414-44-

54.
TEMES: El temari adjunt és ofert només

a títol indicatiu per a posar en relleu la

seva amplitud 1 complexitat i suggerir,

potser, alguns pun t s de recerca, sense in-
cidir, però, en qüestions molt monogràfi-

ques ode simple interès local,

1) Aspectes heurístics (cadastrals, cen

sos, revistes, etc.).

2) Aspectes científics i tècnics de la ra

maderia. La figura del veterinari i la

seva implantac ió en el món rural i

urbà, etc.

í) Aspectes jurídics. La ramaderia en el

dret consuetudinari 1 en el dret escrit.

Instituí ions político-administratives

relacionades amb la ramaderia i la ve-

terinària.

4) Aspectes econòmics. La ramaderia en

l'economia familiar, local, comarcal i

general.

5) Aspectes diversos. II nexe agricultu-

ra-ramaderia La rotació de conreus 1

la seva influència sobre la ramaderia.

Conreus.

Mes informació
(¡ol·legi de Veterinaris de Barcelona
)aume Roca Torras
Tel.: 93/211 24 66, Fax: 93/212 12 Os

Fa< nit it de Veterinària de Bellaterra,

IV. Martí Pumarola

Tel.: 93/581 14 20, Fax: 93/581 2006
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AVHIC
ASSOCIACIÓ DE VETERINARIS

HIGIENISTES DE CATALUNYA

L'Associació de Veterinaris Higienis-
tes de Catalunya comença aquesl any

1997 amb força optimisme. L'any 1996

ens ha deixat diverses activitats reeixi-

des com el Curs Teòrico-Pràctic d'Ela-

boració de Productes Làctics, així com

les diverses jornades tècniques (Conge-

lació, Materials de Construcció, Mar-

catge Sanitari...), lis clar, que a tots els

veterinaris ens agradaria que es fessin

més activitats i a ubicacions diferents.

Però això només serà possible si els in-

teressats fan Ics seves propostes, si hi ha

més comunicació i si rebem el suport

d'altres entitats i organismes, Es per

això que resulta moll significal iu que el

Consell cíe Col·legís Veterinaris de

Catalunya hagi acordat, per unanimi-

tat, atorgar a AVH1C la categoria

d'Associació d'Interès Científic per a

la Veterinària Catulunu. Aquest és el

primer pas per obtenir el reconeixe-

ment, i la col·laboració, de l'Adminis-

tració. No obstant, continuem lamen-

tant que el Consejo de Colegios

Veterinarios de España, al que ens hem

dirigit en repetides ocasions, cus ignori

sistemàticament, fel que dificulta la co-

municació d'AVHIC amb altres asso-

ciacions anàlogues de la resta de l'Estat.

En altre ordre de coses, els passats 27 de

novembre i 18 de desembre es varen

celebrar sendes reunions de la Junta

d'AVHIC ( .i l'hora de redactar aques-

tes línies, encara no s'ha celebrat la

reunió del 21 de gener de 1997). Cal

recordar que aquestes reunions estan

obertes a tots els membres de l'Associa-

ció.

Els temes tractats varen ser:

• (Celebració del Curs d'Elaboració de

Productes Làctics, Torre Marimon,

del 9 al 13 de desembre de 1996.

• Participació d'AVl IIC en la Tecnoa-

limentària 97. L'Associació està or-

ganitzant una taula rodona que sóbre-

la tecnologia i qualitat dels produc-

tes làctics es celebrarà coincidint

amb les jornades tècniques de la Fira.

Necessitem la col·laboració d'empre-

ses alimentàries per finançar les des-

peses.

•Col·laboració amb l'Institut Català

d'Energia (ICAEN) en l'elaboració

del vídeo que, sobre l'optimització de

les neteges a la indústria alimentària,

ha d'estar acabat abans de l'estiu 97.

Tambe hi col·laboren el EE( !IC (Fe-

deració d'indústries de la Carn),

PROQUMA, ALFA-LAVAL i
SPRAY SYSTEMS. Per aquesta tas-

ca necessitem la col·laboració de ve-

terinaris que coneguin indústries a

on es pugui llimar el vídeo.

• Discussió sobre una proposta per or-

ganitzar, el mes de desembre del 97,

les I Jornades d1 AVHIC.

• Presentació de diverses propostes de

cursets, dissenyats i elaborats per

membres d'AVHIC.

• Proposta de treball per elaborar re-

culls bibliogràfics per sectors alimen-

taris.

• Sol.licitud d'un becari, estudiant de

veterinària o llicenciat recent, per

portar els temes d'administració i

gestió de l'Associació. De moment,

AVHIC ofereix quota del 97 i as-

sistència gratuïta a totes les activitats

organitzades per l'Associació.

• Recepció d'ofertes de treball per a

veterinaris higienistes a Anglaterra.

Els interessats cal que s'adrecin a la

Borsa de Treball -APROPEM- del

Col·legi de Veterinaris de Barcelona.

TECNOALIMENTARIA

Tal com ja s'ha esmentat en els parà-
grafs anteriors, AVHIC participarà a
TECNOALIMENTARIA. S'han de-
manat 200 pasis d'un dia pels associats.

SERVEI DE PREMSA D'ESTEVE VETERINÀRIA

ESTEVE VETERINARIA

* "Terneros i Catalán, punta del iceberg de una red nacional de engorde ilegal

de ganado". El Correo de Andalucía. 19/12/96
;: "Sacrificados 1.200 cerdos en (Córdoba por temor a un brote de peste porci-

na". Diario de Cádiz. 2/1/97.

"La CE ensaya un plan de calidad para el ganado vacuno". Canco Oías.

7/1/97
:|: "El (Concello de La Coruña quitara a sus propietarios las mascotas mal aten-

didas". La Voz de Galicia. 8/1/97.

* "El Europarlamento hace pública su investigación sobre las 'vacas locas'".

El País. 8/1/97.
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AGÈNCIA DE VIATGES

MIZAR

ESQUÍ
CKRDANYA

Hotel *-•- (Puigcerdà):

Hotel !:i (Puigcerdà):

\NI)OKKA

Hotel **** (Mercure)

2 niïs + 2 forfaits

1 nit + 2 forfaits

: 2 niïs (M.P.) + 2 forfaits

16.200 pies

11.900 ptes

17.000 pies

<IKDANYA FRANCESA

Font Romeu Estudi (4pax) + 2 dies esquí

Fonl Roineu-Hotel****: I dia A/1) + I dia MP + 2 dies esquí

Les Anules: Apartament 5pax + 2 dies esquí

IX.700 pICS.

12.100 pICS.

I 2.100 pies.

SETMANA SANTA
RKSKRVI ARA! TOTES LES DESTINACIONS

CONSULTINS AMB TEMPS

SENSE COMPROMÍS

PLA 2X1

Avió directe des

HOTEL

INN s; 1 il*

PAGA I 1

PARIS
L'ACOMPANYANT

de Barcelona iots els dijous i diumenges

AD

ROYAL BRETAGNE* AD

SEGUR* Al)

3N/4I)

5X.900 pICS.

5X.900 pICS.

58.900 pies.

VIATJA... ¡GRATIS!
LONDRES

Avió directe des de Barcelona tots els dies,

HOTEL

NEW BARBICAN AD

IMPERIAL"1 AD

METROPOLE**** Al)

excepte dissabtes

3D/2N

59.200 pICS.

5.XOO pIcs.

65.800 ptes.

¡¡¡PLACES LIMITADES!!!

NENS GRATIS A DISNEYLAND
FINS EL 26 DE MARÇ

Per cada 2 adults de pagament, que reservin habitació doble i entrada al Parc,
podrà viatjar un nen (entre 3 i 11 anys) pagant

¡només 15.500 ptes.!

SI ESTAS INTERESSAT EN AQUESTA O EN QUALSEVOL ALTRA OFERTA
QUE NO HI SIGUI INCLOSA AQUÍ,

TRUCA AL 211-25-23 (de 10 a 13 hores) - SRTA.CRISTINA



Buenas

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) 347 93 11 • Fax (93) 433 15 32


