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PARADOXES

els diversos principis que regeixen les regles de mercat s'extrauen
conclusions que inevitablemenl seuen determinant els principis que

regulen el nostre sistema econòmic i social.
De tots es coneguda la Llei d'oferta i demanda, a on els preus en lliure mercat
sou determinats per la confluència de ambdós paràmetres. Si bé es ceri que
existeixen excepcions, gairebé sempre aquest es un principi simple que
normalment és compleix.

Un aprofundiment sobre esta llei ens fa observar diverses paradoxes. Una
d'elles, que resulta curiosa i al mateix temps preocupant, adverteix que quan es
ilona una olería superior a la demanda, la olería no només entra en competència
entre si, ajustant uns preus de mercal sino que reacciona a llarg i mi;j termini
donant productes o serveis no necessaris però que complementen
econòmicament la rao inicial del producte ofertat.

Com es pol traduir tal paradoxa al nostra complex món Veterinari? Si bé P ningú
se li escapa que en aquests moments estem a la franja perillosa on l'oferta pot
estar molt per sobre de la demanda, sí estem en condiciones de marcar un camí
que pugui oferir solucions per a un futur.
lis fa del tol necessari la regu lac ió del mercal professional. La so luc ió seu / i l l a

passaria per la limitació estricta i a la baixa del nombre d'estudiants o del
nombre de Facultats. Aquest fel s'escapa a les competències directes d'aquesi
Col·legi (encara que una recomanació que sempre es realitza des d'aquest
estament) i per tant seia necessari arbitrar altre tipus de mesures conduents a
una regulació convela de l'exercici d'aquesta Professió.

Regular l'exercici de la professió perquè així és realitzi una pràctica convela, ha
d'ésser el camí que ens doti a lois nosaltres d'un marc tic condicions conduents
a mantenir uns paràmetres de prestigi professional que ha de correspondre a iota
professió que és preï.

Reglamentar les condiciones de l'exercici clínic, sobretot en el camp de petits
animals. Dolarse d'un reglament que reguli les guàrdies, que es controli la
contractació de professionals veterinaris per part de comerços on la pràctica de
la professió no deixa d'ésser un complement més dels múltiples productes oferts
i a on la importància d'aquesta actuació ve supeditada a interessos només
mercantilistes. l'ol ser aquest el camí per a aconseguir un exercici professional
que no caigui en Ics paradoxes de les lleis del lliure mercal.
Segurament, aquesta no es l'única solució, d'altres també apuntades des
d'aquestes editorials passen per l'obertura de nous camps professionals, de les
especialitzacions reals, dels centres multidisciplinars on es comparteixin medis,
en definitiva de voler oferir un servei professional de gran qualitat, sinó es pot
caure en el risc d'acahar oferint productes innecessaris.

1 http://vi \\ w.covb.es



Firmados dos comemos do
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cnfcrmodadcs inlcrciosas ni animales
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El passat mes i]L- setembre l'lnslilul Nacional

d'Investigació Tecnològica i Agraria dNIAi va signar dos

convenis de col·laboració amb una empresa de productes

biològics, per a l'elaboració de projectes d'investigació

sobre generació de anticossos per a estudis

d'immunologia en el bestiar porcí, així com sobre la

producció d'antígens en larves d'insectes, per al diagnòstic

i vacunació de tot tipus de bestiar envers malalties

infeccioses.

lis previsi que aquests treballs d'investigació sobre

immunologia animal es portin a terme al llarg de dos

anys. encara que els Convenis de Col·laboració poden

prolongar-se fins un màxim de quatre anys.

Vpro\al oi programa nacional de
ajudos a l'upictillura

l.a Comissió Europea va aprovar el passal nies de

setembre, per segon an\ consecutiu, el Programa

Nacional de Ajudes a l'Apicultura presentat pel Ministeri

d'Agricultura, l'esca i Alimentació (MAPA) per a la

establiment d'nua sèrie de mesures destinades a millorar

les condicions de producció i comercialització de la mel.

El programa inclou l'assistència tècnica als apicultors, la

lluna coiiira la varroasis, la racionalització de la

t r a n s h u m à n c i a , el r e c o l z a m e n t a l s l a b o r a t o r i s d e a n à l i s i s

de la mel i la col·laboració amb Centres d' Investigació

per a la millora de la qualitat.

El programa comptarà amb un finançament del 5()°/t des

de la l'nio Europea, un 259i pel MAPA i el 259í restanl

per les Comunitats Autònomes.

En el marc d'aquest colïnaiicameni comunitari. Espanya

seia l'Estat que mes Ions rebia de la UE, gairebé el 2' <

dels Ions destináis al sector apícola per l'any 1999.

EÜRONÜTICIAS

()( \ l de la i do la t «niï do v a c u m

lil Comitè Econòmic i Social europeu \a aprovar, el ') de

setembre de 1998, dos dictàmens sobre l'organització

comú de mercáis en el sector de la carn de vacum i en el

sector de la llei i els productes làctics.

Sector càrnic:
El Comitè s'oposa o es mostra molt reserval en relació
amb les principals propostes de modificació
contemplades per la Comissió, les quals no tenen en

compte iluna manera suficient la necessitat de trobar un

compromís entre les mesures de control quantitatiu de la

producció i una reducció dels preus institucionals. En
aquest sentit, la compensació per les pèrdues de només el

8O9í que proposa la Comissió no ès acceptable. Nines

reduccions de preus i augment de la competitivitat,
juntament amb un increment dels costos de producció

resultant de normes més estrictes i de compensacions

regressives de les rentes, no son compatibles i augmenten
la pressió sobre el sector de la producció de carn de

vacum.

Sector làctic:
lil ('omilè considera que la proposta de la Comissió dona

massa importància a la competitivitat internacional i no

crea les condicions necessàries per garantir el model

agrari europeu, basat en el respecte del medi ambient, el

desenvolupament sostenible i la garantia d'ingressos pels

agricultores.

D'altra banda, el Comitè considera que l'actual proposta

de reducció dels preus ès excessiva, lista d'acord amb

l'objectiu de reforçar la competitivitat, pero subratlla que

tumbé ès precís estabilitzar la renda dels productors de

llet i garantir que puguin seguir produint llet a tota la I lli.

Tanmateix, l'actual proposta de reducció dels preus i les

mesures compensatòries no responen a aquestes

sol·licituds. A això s'afegeix el fel que no hi ha hagut un

debat de Ions sobre el nivell de preus dels productes

alimenlieis.

En opinió del Comitè, es necessari prosseguir el examen

de determinats punís de la reforma del règim de la llet,

donat que la proposta actual no garanteix el 1111111 del

sector, l.a proposta no pot ser aprovada en la seva forma

actual, ja que no respon a les decisions adoptades en la

cimera de Luxemburg i no satisfà els objectius que la

propia ('omissió es va fixar en el mare de l'Agenda 2000.

hiip:/A\ ww.covb.es
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lil 9 de setembre de l lws. el Comitè Econòmic i Social de

Ics Comunitats Europees va aprovar un dictamen sobre

"La resistencia als antibiòtics com amenaça per a la salm

pública".

Les recomanacions fetes pel Comitè inclouen:

• Utilització ilcis antibiòtics en els éssers humans i els

animals: la Comissió hauria de fomentar i recolzar

l'utilització racional dels antibiòtics, tant en medicina

com amb finalitats veterinàries. La millor forma

consisteix en evitar la seva venda sense recepta i. en el

cas dels animals, en limitar el sen ús a les finalitats

veterinàries. Així. demana que s'adopti un enfocamenl

sistemàtic de substitució dels activadors de creixement

antimicrobians per substàncies alternatives no

antimicrobianes.

• Control de la utilització d'antibiòtics i control de la se> a

resistència en les bactèries aïllades en els éssers humans

i els animals mitjançant l'establiment de sistemes

nacionals adequats de control dels antibiòtics i d'un

òrgan central a escala europea.

• Control de les infeccions en la atenció hospitalària i no

hospitalària.

• Investigació sobre el risc que antibiòtics específics

perdin la seva eficàcia com conseqüència del

desenvolupament de resistències; la transmissibilital de

Ics bactèries resistents; optimit/ar la dosificació dels

antibiòtics; desenvolupar noves tècniques de diagnòstic

i de vacune» bacterianes eficaces.

• Educació i altres mesures.

.111

lil Govern espanyol va decidir, el passat 24 de setembre.

de prohibir caulelarmenl la introducció al territori

nacional d'animals vius. teixits, òrgans, carns i productes

carmes de la espècie bovina, originaris o procedents de

Portugal, atesa la negativa evolució de l'Encefalopatia

Espongiforme Bovina en Portugal, agreujada en les

setmanes anterior per un notable increment en el nombre

de casos notificats per aquesl país. que s'ha convertit en el

tercer país més afectat per la malaltia.

Uns dies abans, la Comissió Europea, que havia

considerat que les mesures adoptades per Portugal no

aportaven suficients garanties sanitàries i que es podia

ocasionar un desviament cap a Espanya dels fluxos

comercials tic carns i productes càntics de origen boví.

Tenint en compte això, el Govern va prendre aquesta

decis ió per tal de protegir la salut publica a tul l'Estat, així
com la salut i vida dels an imals , mentre no s'adoptin
mesures harmonitzades per tota la Unió Europea.

lli Govern lusità, va mostrar el seu rebuig envers aquesta

decisió i va dir que la (omiss ió l'havia considerada

il·legal, cosa que va ser desmentida posteriorment per un

portaveu de la Comiss ió en recordar que la legislació

comunitaria permet que els listáis Membres prenguin

aquests tipus de mesures quan hi hagi risc per a la salut

humana o animal, mentre s'espera que la comunitat

prengui una decisió.

D'altra banda, el Comitè Director Científic (CDC) de la

UE, en un informe tramés a la Comissió va considerar que

no has ia proves científiques que permetessin descartar la

possibilitat que ovelles i cabres patissin la BSE, en haver

estat alimentades amb farines de carn i ossos de ruminaiils

abans de la prohibició. Si es demostrés que estiguessin

afectades, la malaltia podria manlenir-se degut a la

transmissió horitzontal i vertical que es dona en aquestes

ducs especies. A més, i sempre segons l'opinió del ("DC.

s'hauria de revisar la legislació sobre retirada dels

materials específics de risc a ovelles i cabres i s'hauria

d'iniciar una campanya d'eradicació de l'Scrapie a lots els

Estats Membres.

I . 1 i i d e i s I , M i s e s l l l l . I m . l l s , l l l e l i . l l

Monika Wulf-Malhies. Comissaria responsable de

Política Regional i Cohesió, va advertir contra la dilució

de la Reforma dels Ions Estructurals. A mida que la

discussió sobre l'esmentada reforma guanya velocitat, els

governs i els grups regionals d'interès són tan actius

promovent Ics seves agendes especials que hi ha un risc

real de soscavar loi el procés de reforma. La Comissaria

va mostrar la seva simpatia cap als problemes específics

de les regions perifèriques, de muntanya , ciutats i àrees
rurals. Tanmateix, va explicar al Comitè de les Regions

que si s'introdueixen nous programes i vessants per a cada

possible grup o àrea, els Ions mi tindran cap electe

significatiu per a aquells que més ho necessiten,

lil Comitè Econòmic i Social, per la seva banda, ha

subratllat la importància que cap de les reformes

proposades per la Comissió menyscabi l'afany de garantir

un major grau de cohesió econòmica i social a tola la UE

m i t j a n ç a n t la u t i l i t z a c i ó d e l s F o n s e s t r u c t u r a l s . A i x í
mateix, considera fonamental que no es malmeti el

progrés econòmic aconseguit per les regions que ja no

poden optar a ajudes un cop que caduquin els actuals

reglaments.

A més. es manifesta a favor de la continuació de la ajuda

del Fons de Cohesió als quatre països beneficiaris, els

quals estan compromesos en un procés de convergència

econòmica real. malgrat que la participació de Ires de ells

a la UEM ja està assegurada.

http://www.covb.es
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Veterinaris do lUircelona

Després de l'èxit tic l'última edició d'aquesta prova en
què varen participar unes 70 persones, us volem
comunicar queja esta en marxa la cuarta edició.
C o m cada an\ la prova restarà oberta a tots els veterinaris,
i als seus familiars i amics , a m b tots els nivells d'esquí, lli
haurà premis per to thom. Les dates triades són el M) i M
de gener de I1)1)1) i l'estació seia. com sempre . Port-Ainé
(Pallars) .

En el Butlletí de desembre us completarem la informació.
No obstant això, qui vulgui ja pol fer la seva preinscripció
(trucant al COVB i demanant per la Sra. Mònica) ¡a que
les places són limitades.

n

Taula de millores salarials dels veterinaris de l¡i Generalitat

UM KM/ >)M dif.am 4/m« í plantilla «im

V del S&SS 1.457.7 ' 275.820 22.985 8.0 S IJ79.IU)

\ fel DARP ; (5' 72 3.457.772 (I II 0,0 "
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M's.ili 6 I III - l i 184.00! 15 134 4.7 l i 1760.120
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CPAall 4.137.776 U64.864 227.088 IKl>24 5.5 II) 2.270.880

V l l l ' i : 1.436.688 1.456.373 19.685 1.640 1.4 30 590.550

VI M'l i 1.676 IDS 1699 Ull 22.993 1916 1,4 7 160.951

VE4 (.088.348 4.200.000 111.652 OH 2.7 h 669.912

\\ • 1155 .21: 4.560.000 4IH 7SS <W12 9.7 -15 18.215.46(1
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I I s \ r i c i n . i i i s d e | , i ( K I M I . i l i l i ï l a r r i h i ' t i a

un acord salarial

Segons ha informat el Sindicat de Veterinaris de
Catalunya, el dia 2.* de setembre es va arribar a un acord
sobre condicions retributives al grup de treball dimanan!
de la mesa general de negociació tic la funció pública
sobre determinades condicions de treball dels veterinaris
de l'administració de la generalitat de Catalunya.
La mateixa lont indica que l'acord està pendent de
redacció definitiva en dala propera, però la taula
retributiva queda tancada, encara que queden per resoldre
qüestions que influeixen molt en les condicions de treball:
vehicles-desplaçaments, equipament de treball.
compensació en qualitat de vida de les nocturnitats, i més,
que s'han d'anar llimant a curi i mig termini.
Per part del DARP. hi ha el compromís d'abordar en el
proper exercici una millora de condicions retributives pels
veterinaris de serveis centrals i territorials.

I-Yslmlal rir Sani l-ranrcsr d'\ssís IV

(0111 cada any, el nostre Col·legi ha celebrat l'esmentada
Festa, la qual tingue lloc cl passat dissabte dia 3 d'octubre.
A les 11 '45 hores, tingué lloc a l'Església del Roser de
Cerdanyola la ja tradicional miss;i per l'ànima dels
companys col·legiats difunts durant el darrer any:
Francesc Pedro i Calzada. Cesar Agenjo Cecil ia . Josep
Séculi i Bril las. Josep Coarasa Masdéu, Jesús Notar io
Lodos, Judil Recio i Puig. Alonso López Ni ine / . l'au Vila
1 Falsó i Ralael ( odi na Ribó.
A les 12*3(5 hores, a l'Aula Magna tic la facultat de
Veterinària de Bcllaterra, amb l'assistència dels Il·lins. I)r,
Lluís Ferrer Caubet, Vicerector d'Investigació i Degà Dr.
Martí Pumarola, lil-ltre. Sr. Jaume Halague. Degà del
Col·legi de Veterinaris de Barcelona, procedí al lliurament
de la distinció tic l'Escut Col·legial de Barcelona als

http://w ww.cov b.es



companys que enguany celebren ois 65 anys. al mateix

temps que va fer un resum sintètic tic Li sevu vida

professional a cadascun d'ells i que foren Pedro Baliagón

Esteban, Lluís Casas i Casanovas, Bonaventura

Clavacuera i Clavaguera, Pedro Cosía i Batllori, Josep

Montaña i Salvaus, Francesc Puchal i Mas i Eudald

Puigferrat i Ballarà.

A continuació tingué lloc l'Homenatge als companys Dr.

Josep Séculi i Brillas per pari del catedràtic Dr. Lluís

Viñas i Borrell i al Dr. Miquel Lucra i Carbó per pari del

Dr. Antoni l'rais i Esteve. Acte seguit. A la Sala de Graus

de la Facultat és procedí a descobrir una placa a nom de

Francesc Séculi i Brillas, per pari de la seva muller, la Sia.

Thomy Palacios i. a continuació, a un Quiròfan de la

Faculta! el Ull de Miquel I uera i Carbó descubrí una

placa a nuïn del seu pare.

A les 14.30 hores, en el restaurant de la Facultat tingué

lloc el Dinar de Germanor, el qual resulta moll animal i a

total satisfacció dels comensals. A més hi va haver

sorteigs de regals, entre els assistents.

Avançada la tarda, acaba la reunió i amb molies ganes de

repetir-ho l'anj \ inent.

N E C R O L Ò G I C A

In memoriam de D. Buenaventura Perelló Olivella

Nació el 25 de abril de 1934 en Hospitalet del

Llobregat (Barcelona) y falleció el 9 de mayo de 1998,

en la ciudad que le vio nacer, a los 64 años de edad.

Su óbito prematuro nos ha llenado de gran tristeza y

sentimiento por la pérdida de un buen amigo y

destacado compañero.

Se licenció en Veterinaria en la Facultad de Zaragoza el

12 de febrero de 1957, a los 22 años de edad, y se

colegió inmediatamente en el Colegio Oficial de

Veterinarios de Barcelona el 8 de mayo de 1957,

habiendo estado más de 37 años colegiado en este

Colegio.

En los albores de la Avicultura Catalana, fue pionero en

Patología Aviar y en el sexaje de pollitos, así como en

Nutrición y Análisis de Piensos, creando junto con su

amigo y compañero Nuri un Laboratorio para el análisis

de los mismos.

Posteriormente, se dedicó a la Clínica de Animales de

Compañía, hasta su jubilación, que compatibilizó con

su actividad de técnico veterinario de empresa. Trabajó

durante 20 años en Laboratorios Neosan, publicando

en la revista Noticias Neosan numerosos trabajos sobre

diversas patologías. Asimismo, fue coautor con el Dr.

Séculi Brillas del libro "Patología y clínica del ganado

porcino". Finalmente, se jubiló en 1994 en los

Laboratorios Smithkline-Beecham. en los que actuó

como responsable de los registros de las

especialidades farmacéuticas veterinarias.

En su ejercicio profesional fue un veterinario brillante,

siendo sus cualidades más destacadas, la fuerte

convicción en sus ideas y conocimientos, su firmeza de

carácter y sobre todo su inteligencia, era considerado

por todos los compañeros y amigos que le conocieron

y trataron como un veterinario "llest i molt intel·ligent".

A su esposa Ramona, hijos Francisco, Enrique y Gema,

hijas políticas Laura y Yolanda, nieta Meritxell, nuestro

más sentido pésame.

Fernando Royo Lafuente

http://www.co\ Ivés



AGENDA

Cursos

Jornades

Cursos

VIH CONGRESO INTERNACIONAL DE
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA

VETERINARIA - SIX IVK 99

Congresos

Beques

Beques, ajuts i premis

CATALANA

I I \ l > \ < l ( > ( A l \ l \ \ PKR \

Aquesta informació ha estal possible
majoritàriament gràcies ;il conveni de

col·laboració signal entre el ('ol-legi Oficial de Veterinaris
de Barcelona (COVB) i la Fundació Catalana per a la
Recerca (FCR).
Nota: Per ampliar la informació lien d'odreçar-vos a la
entitat convocant.

BEQUES

• Ajudes Econòmiques dins de l'Ampliació del
Conveni de Cooperació Científica i Tecnològica
entre Espanya i els Kslats l 'niïs.
Convocant: Ministerio de Asuntos Exteriores.
Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y
Científico entre España i liUA.
Sol·licitud: Paseo del General Martínez Campos 24.
bis-28010 Madrid.
Tel. l)l 308 24 36. Fax l)l 308 57 04
Termini sol·licitud: I/I2/')S.
Per a mes informació consultar M( )l-, del 5/0(Vl>,s

PREMIS

• lli Premi "Mariano Rodríguez" per a jo\es
investigadors.
Convocant: Fundación Carolina Rodríguez.
Sol-licitud: Aula. Facultad de Veterinaria, 25
24004 León.
Tel. l)N 72') 16 I')
[ermini sol·licitud: 3O/I2/I>s.

Lloc: Complejo Cultural San Francisco. Càceres.
Dilles: del 12 al 14 de mare. de 1999

PROGRAMA
Divendres: Lliurament de documentació, Obertura del
VIH Congrés Internacional de la SECIVE, Acte Cultural
(per determinar).
Cirurgia de Petits Animals
Dissabte: "Introducción a la cirugía del apáralo
respiratorio. Cirugía del tracto nasal (I)". "Cirugía del
(ráelo nasal (II). Paladar duro y paladar blando",
"Laringe", "Tráquea y Bronquios", Comunicacions
llunes.
Diumenge: "Pulmones y espacio pleural". "Tórax y
Diafragma. Complicaciones respiratorias del enfermo
crítico". Comunicacions llunes.
Cirurgia I quina
Dissabte: "Diagnóstico y tratamiento de las alteraciones
de las vías respiratorias altos". "Utilidad clínica del tapiz
rodante de alia velocidad", "Hemiplejía laríngea:
Diagnóstico y tratamiento quirúrgico", "Diagnóstico y
tratamiento quirúrgico de las enfermedades de los senos
paranasales". Comunicacions lliures.
Diumenge: "Laparoscopia y cirugía laparoscópica",
"Enfermedades quirúrgicas de los tendones",
('omunieaeions lliures.
Cirurgia Bovina
Dissabte: "Cirugía del aparato reproductor masculino".
"(! i rugía del sistema urinario en bóvidos", "Lesiones de la
rodilla en vacuno", "Diagnóstico y manejo de problemas
tendinosos y luxaciones eoxolemorales en vacuno".
Comunicacions lliures.
Diumenge: "loma de decisiones en Ortopedia de
rumiantes y utilidad de la Fijación interna".
"Inmovilización exlerna de fracturas en rumiantes".
Comunicacions lliures.

Informació: Cátedra de Cirugía. Facultad de Veterinaria.
Universidad de Extremadura.
Av. Universidad, s/n. I007I CÀCERES
Tels.: 927 25 71 6 6 / 927 25 71 65
Fax: l>27 25 71 10
e-mail: secive99@unex.es
htip://w ww.unex.es/congresos/secive99.
Inscripció:
Profesionals: Abans 20/0I/99

Desprès 20/01/99
Estudiants: Abans 20/01/99

Desprès 20/01/1)')
Sopar de ('lausura:

20.000 pies.
:6.()OO ptes.
10.000 pies.
13.000 ptes.
6.000 pies.

http://w u u.eovh.es



SEMINARIOS DE FORMACIÓN
CONTINUADA AVEPA 1998-99:

ANESTESIA

I,loe: Barcelona. La informació sobre els llocs concrets
de celebració, es donarà en el moment de la inscripció.
Dates: del 16 al 17 de gener de 1999.
Horaris: Dissabte, de 15,30 a 20.00 hores. Diumenge, de
10.00 a 14.00 hores.

PROGRAMA
"Técnicas actuales en Anestesiología Veterinaria:
Hipnóticos, Analgésicos, Relajantes musculares",
"Equipamiento necesario para la administración de
anestesia: Máquina anestesia inhalatoría. Circuitos
anestésicos. Anestesia intravenosa. Uso tic bombas de
infusión", "Monitorización anestésica: recomendaciones
actuales y nuevas técnicas tic monitorización",
"Complicaciones en anestesia: cardiovasculares y
respiratorias. Manejo de la parada cardiorespiratoria \
bases de la reanimación cardiopulmonar".
Inscripció:

La inscripció prèvia al seminan és obligatoria. En casos
excepcionals es podran acceptar inscripcions a l'inici dels
seminaris sempre i quan sigui factible pera l'organització.
Socis AVEPA: 3.000 pies.
No socis: 9.000 ptes.

Mes informació:
Ai|iiest i altres seminaris del programa de Formació
Continuada es celebren en diferents ciutats i diferents
dades.
Per obtenir més informació, adreçar-se a AVEPA.
Ignasi Farràs. Av. República Argentina, 21-25
08023 BARCELONA
Tel. 93 418 28 74 Fax. 93 418 28 74

V E R S O S
DESEMBRE 1998
- Curso práctico de ecografia en pequeños animales. Policlínica

Veterinario de Navarra, del 12 al 13 de diciembre de 1998.
Información: Tels.: 948 82 71 01 - 948 82 70 61 - 948 41 07 19
Fax: 948 41 07 19. E-mail: practice@lander.es

- Simposium Internacional sobre Fauna Salvaje Zamora, del 4 al 8
de diciembre de 1998. Información: Colegio Oficial de Veterinarios
de Zamora.
Tel. v Fax: 980 52 22 42
Web: http://www.Fontun.com/veterizamora
e-mail: waves@jet.es

- I Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria. III
Jornadas Españolas de Historia de la Veterinaria Zaragoza, 10 al
12 de diciembre de 1998. Secretaría Técnica del Congreso. Unidad
de patologia General y Medica. Facultad de Veterinaria.
C/ Miquel Servet 177. 50013 Zaragoza.

- I Congreso Internacional de Etologia Clínica Veterinaria Madrid,
del 11 al 13 de diciembre de 1998.
Secretaria Técnica. Grupo 7 Viajes. C/ Jacometrezo, 15 - 5° L
28013 Madrid - Te!: 91 541 23 53 - Fax: 91 541 20 22

- Cursos Prácticos de manejo, patología y cirugía en équidos, para
estudiantes de veterinaria. Hospital Veterinario Sierra de Madrid,
11,12 y 13 de Diciembre de 1998,
Información: Hospital Veterinario Sierra de Madrid
San Agustín de Guadalix (Ctra. San Agustín-Colmenar km. 10,200).
Tel: 91 843 51 43 - Fax: 91 843 52 44

GENER 1999
- Jornadas de Pediatría en Pequeños Animales Madrid, Enero de

1999. Información: Secretaria de AMVAC.
C/ Maestro Ripoll, 88, 1" - 28006 Madrid
Tel: 91 563 95 79 - Fax: 91 745 02 33. E-mail: amvac@amvac.es
web: http://www.amvaees

- Mestratge Pràctic en Tecnologia i Gestió Ambiental (645 h).
11-01-99/30-06-99, de dilluns a divendres, de 17 a 21 hores.
Informació: Fundació Politècnica de Catalunya. Colom, 2, pi. la.
Edifici Campus. TERRASSA
Tel: 93 739 86 03/12; Fax: 93 739 86 04 (de 9-14 h. i de 16-19 h)
Web: http://www.fpc.upc.es E-mail: merce@egara.upc.es

FEBRER 1999
- Salon International de l'Agriculture 99. Porte de Versailles, Paris-

France del 28 al 7 de marzo de 1999.
Información: SOPEXA España. Tel: 93 481 79 33

- Curs de Postgrau en Qualitat i Seguretat a la Indústria Alimentària
(189h). 02-02-1999/06-07-1999. de dimecres a dijous, de 18 a 21 h.
Informació: Fundació Politècnica de Catalunya. Colom, 2, planta la
Edifici Campus. TERRASSA. Tel: 93 739 86 03/12; Fax: 93 739 86 04
(de 9 a 14 h i de 16 a 19 h)
Web: http://www.fpc.upc.es E-mail: merce@egara.upc.es

U]

f\.\ .f\. v*r.
Relació dels codis de chip dels
el darrer mes de setembre:

Barcelona:

Lleida:

400D606E1E
4052326608
405E496F05
201A027E46
1F15463D49
404E1D7851
1F6C003A3B
2027706B5E
405B0D4A6A
2222256356
405E681F02
4051472A3C
412E1F020A

animals desapareguts

SAMOIEDE
SETTER ANGLES
PASTOR ALEMANY
HUSKY SIBERIAN
HUSKY SIBERIAN
HUSKY SIBERIAN-BOXER
HUSKY SIBERIAN
BEAGLE
CREUAT
YORKSHIRE TERRIER
SETTER IRLANDÉS
HUSKY SIBERIAN
MUNTANYA DEL PIRINEU

El télelo de l'arxiu es «)3 4IS *)2 l>4 E-mail: consell@covb.es

7 p://www.ct)\ h.es
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DINAR DE LA
PROMOCIÓ

1986-1991

Estem organitzant un dinar de
la Promoció I986-199I de la
Facultat de Veterinaria de
Bellaterra. En principi es
realitzarà cap a la primavera de
I1)1)1), concretament seria un
diumenge d'abril o maig.

Volem fer un llisiai de tols

aque l l s q u e , en p r inc ip i .

estigueu interessats per poder
organitzar-ho de manera adient.
Posteriorment, us comunica-

ríem les dales, lloc, etc.
Si voleu apuntar-vos-hi podeu

lrucar a:

Albert Anton "Happy"
93 284 89 58

Emilio Vicente
93 340 78 94 (part.),

973 55 II OOext.2474 (treball)
M1 Luz Guerra

93 :11 24 66
de 16 a 20 hores (treball)

COMITÈ DE DEONTOLOGIA

CAMPANYES DE VACUNACIÓ.
ACTUACIONS DEL COMITÈ DE DEONTOLOGIA

Duranl el mesos de juny a agost, al

Comitè de Deontologia hem regis-
trat quatre denuncies centrades en
les campanyes de vacunació que
realitzen els diferents Ajuntaments,

sobre tot a l'estiu. Apart d'això hem

rebut nombroses trucades de
companys que han expressat
discrepàncies respecte a la realit-
zació d'aquestes campanyes, sobre
lot quan es Fan de manera irregular,
es a dir, sense la col·laboració de

lots els Veterinaris de la /ona i en

condicions que molles vegades
estan lluny tic ser les més

adequades (grans aglomeracions
d'animals en espais no adequats per

fer un bon examen de l'estat de

l'animal i vacunes conservades tic

manera inadequada).

Normalment, fins ara. el procedi-
ment que segueix el Col·legi quan

rep una d'aquestes denúncies es

dirigir una carta als Ajuntaments
implicáis, on s'explica el posiciona-
ment del Col·legi tic Veterinaris en

aquest respecte (veure caries 2 i 3).

i on a més es valora la possibilitat

de continuar fenl aquestes campa

nyes pero d'una manera correcta i

adient, i sobre tot, que no discrimini

als Veterinaris que tenen una

clínica, consulta o hospital a la

/ona.

En la reunió del Comitè de Deonto-
logia, celebrada el passat 2l> de

juliol, es va acordar sotmetre a la

aprovació de la Junta la carta que lot

seguit us transcrivim (carta núm. I).

HI procediment d'actuació d'aquesl
Comitè davant una Campanya de

vacunació promoguda de manera

incorrecta pels Ajuntaments seria;

1. Registre de la denuncia, que ha

d'arribar per escrit, i signada.
2. Sol·licitar un informe a l'Inspec-

tor ilel Comitè assessor per a la

clínica de petits animals, on

s'indiquin les condicions en què

es realitza la Campanya i la

identificació del Veterinari/s
responsable/s de les mateixes.

3. Quan el resultai de l'informe

acrediti que la Campanya en

qüestió és atemptatòria als drets
de la resta de col·legiats i/o es

realitzen en condiciones tecnico-
sanitàries deficients, dirigirem

al/s Veterinari/s que hagi/n
participa! en la Campanya la

carta núm I. que adjuntem en el

present article.
Conjuntament, la Junta de Govern
enviaria a l'Ajuntament les caries

núm. 2 i 3, on es la referència als

punts que. segons el Col·legi de

Veterinaris, són necessaris per

realitzar aquesl tipus d'actuació
una manera adient.

conduir;1a que s irada d'un

procediment adequat, i que ens

conduirà a que si bé es continuïn
realitzant aquestes campanyes (això
no ho podem impedir), es facin

d'una numera justa, eficaç i

corréela. sense que n'hagi
companys que en resultin
perjudicáis.

p://w\» w.co\ h.es 8



Carta nuïn 1.
Proposta carta a Veterinari/Campanyes de Vacunació.
Aquesta carta es personalitzarà segons les condicions en
que es realitzi la Campanya de vacunació.

Benvolgui company,

Peí la preseni el comuniquem que el Comitè de Deontologia del

Col legi Oficial de Veterinaris de Barcelona ha siguí informal de les

campanyes de vacunació que esta realitzant l'Ajuntameni

de

Segons I informe sol licitai a i Inspectoi del comitè de cliniq

petits animals en aquest respecte, vostè n és el Veterinari

responsable

Li comuniquem que el Comitè de Deontologia, no esta d'acord amb

la realització d aquestes i ampanyes es piodueixen les següents

circumstàncies;

a) Manca de igualtat d oportunitats respecte amb els companys

que treballen .1 la zona

li) Concentració d un gran número d animals en un espai obert, 0

bé en llocs que no estan habilitats pei aquesta funció

1) 1 es vai unes poden no trobai se en bon estai de conservació

il| 111 BI cas que no es s informi als usuaris que la vacunació de

ràbia ¡a nu és obligatòria

Atenent al bon desenvolupameni deia professió, li preguem que no

participi en les campanyes .1 es produeixen les circumstàncies

esmentades

1 ontrari, li comuniquem que la reincidència en la realització

il aquestes campanyes podrà sei motiu de denúncia 1 pei tanl es

podrà començar el procediment disciplinari 1 orresponeni

Atentament,

Cartes mim. 2 i 3.

Carta als Ajuntaments. Pautes per que la Campanya de

vacunació sigui correcta.

Haveni arribai al nostre coneixemeni la intenció d'aquesl

Ajuntament d iniciai una Campanya de vacunació e identificació

d animals de companyia, passem .1 exposai les pautes d actuació

el COVB considera han ilr respei tai se, en defensa dels inti

del col lectiu al que representa

Pei aquesi motiu, els hi facilitem un escril on es detallen les

condicions mínimes 1 necessàries que han di mplii se en tota

Campanya publicaria que es porti a terme amb la participat ió

il organismes públics.

Signifiquem també que al COVB no li mereix una bona opinió la

realització generalitzada de campanyes que amb finalitats sanitaris

. estan portani .1 terme 1 sobre tot, el modus en que fins a la data

. estan feni

Si el que es pretén amb aquesi tipus de campanyes és sensibilitzai

als propietaris I animals ilc companyia pei tal que siguin vai unats

D Identificats, creiem necessari trobai un altre al licient que no

sigui i'l purament econòmica pei promoure aquestes campanyes,

donai que, bàsicameni aquesta sen sibilització es busca

mitjançani la reduí 1 del cosí de la intervenció del Veterinari, el

que, evidentment, al nostre parer, no resulta la solució més

adequada

LI COVB considera que el propietari d'un animal domèstic ha de ser

el .ni tiin'iit responsable amb el mateix, de forma que no sigui

ni un descompte en les tarifes d honoraris per tal que es

decideixi a que el seu animal sigui examinal 0 intervingui pei un

Veterinari

Es pei això que moralment considerem que una Institució Pública

ha ¡li1 sei mi I .1 en el me dus de dirigiï aquesi tipu de

campanyes, en primer lloc, respecte a tol el col lectiu Veterinari, de

forma que no s incorri en agravis comparatius 1 en segon lloc,

te als propietaris dels animals a qui va destinada la

Campanya, de manera que no s'utilitzi corn a estratègia pei

convence Is sobre la necessitai de cuidai 1 atendre degudameni als

SIMIS animals, quelcom tan simple com la reducció dels honoraris

dels Veterinaris

n .1 la seva disposició peí a qualsevol aclarado que precisin;

Carta num. 3.

A la vista de les irregularitats que sovint es produeixen en

11 in de les diverses campanyes que, amb finalitai sanitària

estan portam ,1 terme els Ajuntaments, el COVB considera

.ni fei extensius sis crit ei is i|in\ un ilulimsa dels

professionals als que representa, han de seguir-se en tota

Campanya publicitària de control sanitari 1 identificació d animals

de companyia que sigui portada a terme pels Ajuntaments

Pei la qual cosa, mitjançant el present comunicat, passen a

detallai se les pautes d actuació que han loptades amb

1.11.11 tei previ a qualsevol actuació que faci pública una Campanya

il aquesi tipus.

La realització dels actes veterinaris derivats d aquesi tipus de

Campanya ha d éssei oferta a tots els Veterinaris en exen ici

amb implantació en el municipi del que es tracti, sense fei

exclusions de cap tipus, als efectes de no ¡ncórrei en greuges

comparatius

Les condicions econòmiques derivades de l'execució de les

campanyes publicitàries hauran d éssei plantejades 1

estipulades de forma consesuada entre l'Ajuntament, els

Veterinaris que accedeixin voluntàriament a prestar els

serveis professionals, 1 el COVB, donat que els honoraris

profes sionals .1 percebre pei aquells seran fixats sota criteris

especials, cosa que, mai, podrà presentai nap perjudici .1 la

resta de professionals en exercici

En complimeni .1 les normes 1 ontingudes en els I statuts del

COVB, totii publicitat haurà de sei visada pei aquesi Organisme

amb caràctei previ .1 la seva difusió

El mateix criteri haurà de seguiï se en aquells casos en que la

demarcació de I Ajuntament corresponent no existeixin

Clíniques Veterinàries, Hospitals 0 consultoris implai

havent se de manté niï en aquests casos les negoi ¡acions

corresponents, amb els Veterinaris que ofereixin el sens sei

veis dins del municipi

Qualsevol Campanya que no s adapti .1 les indicacions anterior, no

serà recolzada pel COVB, esseni considerada pel mateix com

atemptatòria dels drets que els professionals que l integren, tenen

reconeguts als seus propis I statuts

http://www.cov b.es



OFERTA

APROPEM

Centres Veterinaris: Han d'estar donats d'alta al
Registre de (entres per l'exercici de la clínica de petits
animals a la provincia de Barcelona".
Des d'aquest servei recordem ;i tots L·IS companys que
APROPEM, Borsa de Treball del Col·legi Oficial de
Veterinaris de Barcelona, está a la vostra disposició en el
cas que necessiteu contractar professionals veterinaris.
líls trets mes importants del nostre servei son:
• Base de dades informatitzada de veterinaris col leu i als

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 preferències personals.

• Demandants amb una formació tècnica adequada i
diversos graus d'experiència en diferents sectors
laborals.

• Ràpida gestió de les demandes. Temps de
Tramitació: Maxim de 10 dies. l·ll lemps de gestió pol
ser inferior segons les necessitats de l'empresa
sol · l ic i tant .

• Confidència de les dades de l'empresa.
APROPEM és un servei gratuït.
No hi ha compromís per pan de l'empresa d'escollir D
algun dels candidats presentats pel nostre servei.
Per ampliar la informació podeu contactar amb:
Albert Brou» l'aehiardi. Responsable d%APROPEM
Horari: Matí: dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores
lardes: dimarts i dimecres de 16 a 20:00 hores, divendres
de 16:00 a 19:00 hores.

PETITS ANIMALS

CONSULTA

URGÈNCIES

SUBSTITUCIONS

GRANS ANIMALS

EMPRESA

TÈCNIC COMERCIAL

QUADRES INTERMEDIS 1 ASSES.TÈC.

ALTRES DEPARTAMENTS

DIVERSOS

TRAMITADES

NO TRAMITADES

TOTAL

SETEMBRE

23

5

14

4

0

10

2

5

2

1

33

1

34
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APROPEM, Borsa de Treball.
Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona
Av. Republ icà Argentina 2 1 - 2 5 .
08023 BARCELONA
T e l . 9 3 211 2 4 12
Fax. 93 212 12 OS
Correu electrònic: apropem@covb.es

Avis canvi d'horaris:

Des del 26 d'octubre de 1998 l'horari d'APROPEM,
Borsa de Treball, queda establert de la següent manera

Matí
Dilluns a divendres de 9.30 a 13.00 hores

Tarda
Dilluns a dimecres de 16.00a 18.00 hores

Divendres de 16.00 a 20.00 hores

ui I 1(1 \
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Biblioteca

Novetats legislatives

• Real Decreto UK'VIWX. de 10 de julio, sobre la

circulación de materias primas para la alimentación

animal. (Corrección de errores en BOE 236 02/10/98).

BOEnúm. 165, 11/07/98

• Productos agrarios y pesqueros. ()rden tío 27 de agosto

d e I W S p o r la q u e si1 a m p l í a n p a t a e l a ñ o l O l ) X lax

actividades prioritarias definidas en el Real Decreto

I4(>2/ ll)Sd. de 13 de junio, por el que so lómenla la

mejora de las condiciones de transformación j comer-

cialización de los productos agrarios j pesqueros,

BOEnúm. 2/5, 8/09/98

• Explotaciones agrarias. Orden de 4 s de septiembre de

1998 para la aplicación del Real Decreto 2()4/ll)%. de

') de febrero, sobre mejora y modernización de las

explotaciones agrarias. BOEnúm. 218, 11/09/98

• Sector lácteo. Real Decreto 1931/1998. de II de

septiembre, por el que se amplía el plazo de

presentación de las solicitudes de indemnización por

abandono de la producción láctea para el período

I l)')x/| "<)<). BOEnúm. 219, 12/09/98

• Subvenciones. Orden de X de septiembre de 1998 por

la que se reunían las subvenciones para proyectos de

investigación, dentro del Programa Nacional Anual de

Medidas de Ayuda a la Apicultura.

BOEnúm. 2/9, 12/09/98

• Sanidad animal. Orden de 24 de septiembre de

por la que se prohibe eauíelarmenie la introducción de

bovinos procedentes de Portugal,

BOEnúm. 230, 2>/tN/í)S

m Sanidad animal. Orden de 24 de septiembre de I'WN

por la que se adoptan medidas cautelares en las

importaciones de produelos bovinos procedentes de

Portugal. BOEnúm. 23025/09/98

' Aj lulas. Orden de 25 de septiembre de l'wx por la que

se fija para el ejercicio 1998 el porcentaje máximo los

gastos que podrán Hnanciar.se con las ayudas a los

programas de carne de vacuno de calidad, reguladas

por el Real Decreto 1738/1997.

BOEnúm. 236, 2/10/98

• Reglamento (CE) n" 1139/98 del Consejo, de 26 de

mayo de ll)l)X. relativo a la indicación obligatoria en el

eiiequeíado de determinados producios alimenticios

fabricados a partir de organismos modificados

genéticamente, de información distinta de la prevista

en la Directiva 79/112/CEE(Retificación en DOCE L-

244 03/09/98). DOt 7. núm. I. 159, 3/06/98

• Reglamento (CE) n° IXlW/')X de la Comisión, de 4 de

septiembre de 1998, que modifica, en lo que respecta

a la utilización de los derechos a la prima por vaca

nodriza, el Reglamento (CEE) n" .̂ XX6/()2 por el que se

establecen las dsiposiciones de aplicación relativas a

los regímenes tic primas en el sector de la carne de

bovino, nocí: 1.-247, 5/09/98

• Directiva 98/68/CE de la Comisión, de 10 de

septiembre de ll)l)X. por la que se establece el modelo

de documento a que se refiere el apartado I artículo 9

de la Directiva 97/53/CE del Consejo y determinadas

normas relativas a los controles de los alimentos para

animales procedentes de países terceros en el

momento de sus entrada en la Comunidad.

DOCEL-261, 24/09/98

• Reglamento (CE) n" 2()42A'X de la Comisión, de 25 de

septiembre de 1998, relativo a las condiciones

específicas para la concesión de asuelas al

almcenamiento privado en el sector de la carne de

porcino. DOCE I 263, 26/09/98

• Reglamento (CE) n" 2()7O/')X del Consejo, del 2X de

septiembre de 1998. que modifica el Reglamento (CE)

n" 1221/97 por el que se establecen las normas

generales de aplicación de las medidas destinadas a

mejorar la producción y comercialización de la miel.

DOCEL-265, 30/09/98

• Decret 2.:S5/lt)l)X. de X de septembre, sobre regulació

d e c e r t à m e n s i a l t r e s c o n c e n t r a c i o n s d ' a n i m a l s \ i u s a

Catalunya, DOGC núm. 2724. 15/09/98

COMITÉ DE CLÍNIQUES

Centre veterinar i mes de C a b r e

Centre veterinari (le Cabrera
Av. Del Pare Català, 8

Cabrera de mar

Centre veterinari
(¡ran viü.433

08015-Barcelona

Centre Veterinari llana
Passatge Francesc Moragas. I

08391-Tiana
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Serveis del Col·legi

ÀREA ECONÒMICA

VETERINARIS ASSESSORS I PERITS (VAP)

Per tal de poder actualitzar la base de dades del Torn de Veterinaris Assessors i Perits, agrairíem que els interessats

en rebre encàrrecs de peritatges, envieu les següents dades a la Secretaria del COVB el més aviat possible:

Nom i cognoms

Núm. de col legiació

Especialitat: preferentment una de les que s'indiquen a continuació:

- Clínica de animals de companyia

- Exòtics

- Etologia

- Pràctiques de laboratori

- Nutrició: pinsos, additius, premescles

- Producció animal: O V I

- ProdUCClo animai: a u

- Producció animal: oví i cabrum

- Producció animal: aus i conills

- Altres produccions animals

- Equino

- Industries càrniques

- Industries làcties

- Aqüicultura i congelats

- Altres industries alimentàries

- Restauració col·lectiva, cateríng i menjadors col·lectius

- Escorxadors

- Productes zoosanítaris

D'aquesta manera disposarem d'un llistat actualitzat que només serà utilitzat quan la Comissió Rectora del VAP, rebi
la sol·licitud d'un expert Veterinari per tal de poder practicar un peritatge, fent-se la designació dels Perits segons
el procediment establert en el Reglament del Torn de Veterinaris Assessors i Perits.

VIAJES TEJEDOR

El proppassat 3 d'octubre, i amb motiu de la celebració de la diada de Sant Francesc, es va sortejar un viatge per

a dos persones d'un cap de setmana a Bilbao amb entrades per visitar el museu Guggenheim entre els assistents

al dinar organitzat amb motiu d'aquesta celebració, essent guanyadors del premi el Sr. Albert Bastons i la seva

esposa.

Col·legiat Nom

ALTES
Col·legiat Nom

2691

2692

2693

2694

2696

2697

2698

2699

2700

2701

2702

2703

2704

Josep M'Alonso Farré 2705

Marc Puyol Monteverde 2706

Eva Juve Barrios 2707

Mònica Pérez Rodríguez 2708

Eva Monge Pérez 2709

Cristina Lara Guasch 2710

Taryn Sterry Ballus 2711

Pilar Pérez Marquina 2712

Ascensión Arjona Doblas 2713

Diego Esteban Saltiven 2714

M'Teresa Poblet Garcia 2715

Lourdes Villanueva Sánchez 2716

Marta Rafart Serra 2717

Anna Parera Codina

Mònica More Masachs

Glòria Dargallo Carbonell

Mentxell Peris Fernández

Fernando Holgado Arenas

Rosa A. Aguiló Coneiero

Esther Garcia Olivé

Eva Expósito Vidal

Laura Raurell Mestres

M8 Carmen Ratia Palacios

Laura Fuertes Martínez

M'-1 Mercè Mu|al Cortinas

Raquel Rubio Moreno

Altes i baixes
col·legials

Col·legiat Nom

BAIXES
Data baixa Motiu Baixa

1350 Xavier Fernando Nofre

2606 Alex Talo Valls

1848 Marta Carner Forn

1893 Victoria Garcia Salamanca

2360 M"Inés Serena Pérez

14/09/98 Trasllat Col·legi Tarragona

30/09/98 Petició Pròpia

z5/10/98 PeticIó Pròpia

30/09/98 Petició Pròpia

5/10/98 Petició Pròpia
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Serveis del Col·legi

ASSESSORIA JURÍDICA I FINANCERA

LEY DE DERECHOS Y GARANTÍAS DEL CONTRIBUYENTE

El B.O.E. de 27 de febrero publicó la Ley 1/1998. de 26 de febrero, de Derechos y Garantias de los Contribuyentes

(Estatuto del Contribuyente), que entró en vigor a los 20 días siguientes de su publicación, salvo en lo que se refiere

a determinados preceptos cuya entrada en vigor está prevista, a partir del 1 de enero de 1999.

La nueva Ley introduce en el ordenamiento jurídico vigente los principios más básicos que deben presidir la

actuación de la Administración Tributaria en los diferentes procedimientos, y recoge en un solo cuerpo normativo

los derechos y garantias de los contribuyentes, lo que permitirá generalizar su aplicación al conjunto de

Administraciones Tributarias, sin perjuicio de su posible integración, en un momento posterior, en la Ley General

Tributaria.

Entre las principales novedades recogidas en el Estatuto del Contribuyente cabe destacar las siguientes:

• El plazo de prescripción de las deudas tributarias se reduce de cinco años a cuatro. Esta norma entrara en vigor

el 1 de enero de 1999, con objeto de dar tiempo a la Administración Tributaria a adaptarse a los nuevos plazos

prescriptivos, ya que a esta fecha habrán prescrito las deudas anteriores a 1995. En todo caso, la Administración

se reserva el plazo de un año más, para abrir inspección de las declaraciones anteriores a 1995, en las que se

observen irregularidades.

• También se fija un limite para las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación llevadas a

cabo por la Inspección de los Tributos. Dichas actuaciones deben concluir en el plazo máximo de doce meses,

a contar desde la fecha de notificación al contribuyente del inicio de las mismas. Cuando en las actuaciones

concurran circunstancias especiales (especial complejidad, etc.), el plazo anterior podrá ampliarse por otros

doce meses. La nueva norma precisa claramente, que la interrupción injustificada, durante seis meses, de las

actuaciones inspectoras producida por causas no imputables al obligado tributario, determinará que no se

considere interrumpida fa'prescripción.

• La Administración Tributaria devolverá, previa acreditación de su importe, el coste de las garantías aportadas

para suspender la ejecución de una deuda tributaria, en cuanto ésta sea declarada improcedente, por sentencia

o resolución administrativa firme.

• fendran carácter vinculante determinadas contestaciones de la Administración Tributaria, a las consultas que

se le hayan formulado debidamente documentadas, respecto al régimen, clasificación o calificación tributaria,

que en cada caso les corresponda.

• Los contribuyentes podrán acudir, en única instancia, ante los Tribunales Económico-Administrativos

Regionales cuando las reclamaciones no superen los 300 millones de pesetas (referidas a la base imponible) y

las referidas a la cuota que no superen los 25 millones de pesetas. La que exceda de estas cantidades deberá

pasar por el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC). En el primer caso también puede acudirse en

recurso de alzada ante el TEAC.

• La Administración Tributaria devolverá las cantidades que procedan en el plazo máximo de seis meses En

caso de incumplimiento de dicho plazo se abonará, sin que medie requerimiento por parte del contribuyente, el

interés de demora. Dicho interés se devengará, desde la finalización del plazo que dispone la Administración

Tributaria para practicar la liquidación provisional, hasta la fecha en la que se ordena el pago de la devolución.

Entre otras medidas de interés que recoge la norma, se encuentran la que se refiere a la posibilidad de que

Hacienda informe, a solicitud del interesado, sobre valoración de los bienes inmuebles que vayan a transmitirse, así

como también que los contribuyentes en fase de inspección puedan solicitar que la actuación inspectora parcial se

amplíe a una de carácter general

Luis Izquierdo Rivas

Abogado-Asesor Fiscal

13 http://www.covb.es



I)R. JOSKPSKCULI I BRILLAS

Nota: I n cop tancada l'edició del Butlletí que contenia la segona part del Monogràfic d'En Josep Séiiili, ens

van arribar mes treballs. Amb la publicació d'aquests queda tancada de tnanera definitiva aquest
Monogràfic.

Adéu, President

La meva relació personal amb en Josep Séculi ha estat, dissortadament, curta i recent però voldria començar

aquest escrit recordant un parell d'anècdotes que ara em venen al cap. Fa molls anys, jo encara eia estudiant

de batxiller, m'agradava mirar els llibres de la biblioteca del meu pare. veterinari. Alguns llibres eren moll

antics, la majoria d'autors estrangers, per tant quan vaig descobrir una Vitaminoterapia en Clínica Veterinaria

escrita per un tal Séculi em va sorprendre. Al preguntar-1 i al meu pare qui era1 em va parlar d'ell com d'un

brillant veterinari de Barcelona. Uns anys més tard, acabant la cañera a Saragossa, Laboratori Neosan ens va

regalar a tota la promoció, entre d'altres coses, un llibre. Tornava a aparèixer el nom de Séculi aquest cop

doble, pare i fill, en un excel·lent tractat de medicina de petits animals.

l'assen els anys i quan cm trobava acabant la meva tesi doctoral a la Facultat tic Bellaterra torna aparèixer el

nom Séculi col laborant en la docència de l'assignatura de Patologia Mèdica en uns moments difícils per la

Facultat. Ell, a la seva edat. tornava a pujar a les tarimes per tornar a ensenyar.

Però quan el vaig conèixer de veritat fou quan vàrem iniciar la formació del que a\ ui es l'Associació Catalana

d'Història de la Veterinària (ACHV). Recordo com es va entusiasmar amb la idea i com. immediatament, va

començar a dedicar s'hi amb aquella passi») que hi posava en totes les coses. lis va fer imprescindible i

lògicament i per aclamació fou escollit President de l'ACHV. Amb ell vaig descobrir la historia de la

veterinària catalana, lili mateix era una part fonamental de la historia de la nostra professió en aquest segle.

Recordo quan li vaig plantejar la necessitat de promocional' l'ACHV, participant en congressos nacionals i

internacionals; aleshores cm va descobrir la figura del seu tant admirat Ramon Turró i d'aquella descoberta

personal sorgí una comunicació sobre Turró al 25 Congrés Mundial d'Història de la Veterinària celebrat a

A n k a r a ( T u r q u i a ) l 'anj 1 9 9 2 . " l a m b e vull r e c o r d a r la d e f e n s a d e la figura d e S e g i m ò n M a l a i s a M a d r i d , a les

/ Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria l'any 1995. En Josep ja estava malalt i no podía

desplaçar-se a Madrid i em va demanar que presentés jo la seva comunicació. L'auditori estava format pels

historiadors més coneguts de la veterinària espanyola, la majoria dels quals varen expressar la seva opinió

contrària al que dèiem. Quan li vaig explicar a n'en Josep ell. rient, em deia "...què saben ells si ni tant sols

coneixen la figura de Malais, que estudiïn i veuran qui té rao!". Em trucava sovint per fer coses, perquè

convoqués la Junta, per publicar, per participaren conferències... era. com en tot, responsable i exigent però

alhora no deixava de treballar. Les visites al seu despatx em permeteren descobrir aquell muní de papers on

sempre hi trobava quelcom interessant per ensenyar-me.

Aquest any. a les // Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria que es celebraran el proper mes

d'octubre a Saragossa, tlms dels actes del 150 aniversari d'aquella Facultal es reunirà l'assemblea general de

la Asociación Española de Historia de la Veterinària (AEHV) . A l'ordre del dia hi figura la concessió del títol

de Soci d' Honor de la mateixa a En Josep Séculi. Ka Junta de l'ACHV va presentara I'AHI IV. ja l'a uns mesos.

aquesta proposta la qual va ser immediatament acceptada, lili ho va saber uns pocs dies abans de morir; em
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consta que es sentia orgullós del nomenament però

amb aquella humilitat que el caracteritzava, ens deia

que ens deixéssim de premis que l'important era

pensar en qui l'havia de substituir a la Presidència de

l'ACHV.

Josep, no podràs recollir aquest nomenament que tan

et mereixies ni sentir els aplaudiments d'aquells

amics i companys de Madrid i d'arreu que tan ens

Feren patir algunes vegades. Has entra! en la historia

de la veterinària catalana i mundial lent historia amb

la teva vida, la teva dedicació i el teu exemple. Adéu

President!

Martí Pumarola i Batlle

Secretari de l'ACHV

Degà de la Facultat de Veteritiïiria de Barcelona

1 això. gràcies a l'amic Séeuli. que tema una visió de

futur de la nostra professió molt més ample que la

que imperava llavors.

També va ser l'organitzador del Primer Curset

d'Avicultura per a veterinaris, cl mes de maig del

1954. lis va celebrar a Barcelona, les sessions

científiques al Col·legi i les practiques al Laboratori

Pecuari Regional Català. Crec que va ser el despertar

de la Veterinària vers aquesta branca de la

ramaderia, dedicada fins llavors casi exclusivament

a cavalls, matxos. mules, vaques i algun porc.

Amic Séeuli. gràcies en nom propi i de tots aquella

que gràcies a tu, vàrem poder exercir la nostra

professió lliurament.

Vicenç Solé Gondolbeu

La Bisbal del Penedès

AJOSEPSECUL1 BRILLAS

No puc deixar de retre un record ben afectuós a

aquell president del Col·legi de Veterinaris de

Barcelona, que l'any 1954, quan la nostra promoció

1948-1953 va ser la primera que no va tenir accés a

les oposicions al Cos tic Veterinaris Titulars, ens va

tractar com a Veterinaris, no com a intrusos. Per

aquells temps, els partits veterinaris eren tancats,

almenys els de Tarragona, que era d'on jo venia.

Partit tancat era aquella demarcació on el veterinari

titular era l'únic que podia treballar-hi

professionalment.

Dons be. col·legiar-me a Barcelona i poder hi

treballar lliurament lot va ser una. LI mateix va

passar amb altres companys.

EL DOCTOR JOSEP SECULI
A LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA

DE CATALUNYA

Jacint Corbella i Corbella
Reial Academia de Medicina de Catalunya

En record de Josep Séeuli, bon amic

LI doctor Josep Séeuli i Brillas (Gavà, 1917

Barcelona. 1998) ha estat un membre molt destacat

de la professió veterinària, que era evidentment la

seva tasca principal, perd aixa no ens ha de fer

oblidar altres aspectes de la seva activitat, en el

nostre cas la participació, també destacada, en les

tasques tic la Reial Acadèmia tic Medicina de

Catalunya.

lli va ingressar com a membre numerari, en el grup

ilels acadèmics afins, l'any 1^70 i des d'aleshores hi

desenvolupà una feina continuada, sovinl poc

coneguda perd eficaç. En destacarem els trets més

importants.

1. El discurs d'ingrés, l'any 1970. i tambe, en aquesta

línia la resposta al d'ingrés del doctor Puchal el

1977.

2. LI treball inaugural de curs de l'ain 1990.

3. La seva contribució al llibre "Nomina
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academicorum, 1770-1995" i els premis de

l'Acadèmia.

4. La tasca com a membre de la Junta directiva

5. Alguns aspectes d'història de la veterinària.

1. El seu discurs d'ingrés l'any 1970

Séculi ingressà a l'Acadèmia el S de febrer de 1970.

Havia estat elegit l'any 1968. Tenia el número 2X4

ilins del "continuum" d'acadèmics des de l'inici de la

institució l'any 1770. Va entrar just dins de l'ari) del

segon centenari de l'Acadèmia. Ara ja anem per

enllà del número 350.

Cobri una vacant de les considerades d'acadèmic afí.

L'Acadèmia de Medicina va ser la primera existent

dedicada a l'estudi de les activitats sanitàries. Les

altres professions germanes, inicialment la farmàcia

i la veterinària, no tenien encara acadèmia pròpia

d'aquest nivell. Per això, ja en el Reglament de l'any

1S74 es va incrementar el nombre d'acadèmics, que

fins aleshores era de vinl-i-sis, amb places

destinades a farmacèutics i veterinaris, lil primer en

ingressar fon el doctor Josep Presta i Corbera ( 1X22-

ISSS). veterinari municipal, amb un discurs sobre

"Intimas relaciones entre la medicina humana y la

medicina veterinaria".

Séculi va ocupar la medalla número 38, succeint a

Àngel Sabates i Malla. Anys abans havia estat

ocupada per Ramon Turró que en fou el primer

titular. Féu el discurs sobre un lema que interessava

a metges i veterinaris: "La rabia. Un problema

latente". Hs un estudi molt extens, que compren

setanta-nou pàgines efectives impreses, lli ha molta

més doctrina de la que cabia en el discurs de paraula.

A més. i aquesl és un fel que s'estilava poc en

aquesta mena de discursos, el treball s'enriquia amb

334 cites bibliogràfiques numerades, en realitat 353.

Aixa en un temps en que no hi havia les xarxes

d'informació que ara tenim, quan consultar treballs

era difícil, perquè encara no teníem ni

fotocopiadores, ni l'accés a les revistes era fàcil. Era

un treball important sobre un tema clàssic, que

només l'actitud preventiva mantenia controlat. La

resposta la va fer el doctor Bel·larmi Rodríguez

Arias, aleshores ja secretari general,

lin aquesta línia cal esmentar també la resposta que

va fer al discurs d'ingrés d'un company veterinari,

molt estimat amic, el doctor Francesc Puchal i Mas.

Fou el 30 d'octubre de 1977. Puchal parlà sobre

"Nutrició animal: additius alimentaris, productivitat

animal i salut pública".

2. Kl treball inaugural de curs de 1990
Es llegeix per ordre estricte d'antiguitat. II

compliment és tan rigorós que si un acadèmic deixa

de fer-ho, sense una causa molt justificada, passa

automàticament a supernumerari. Aleshores ja

s'havia manifestat més clarament l'interès de Séculi

pels aspectes històrics i dedicà la seva lliçó al tema

"De Quiró als nostres dies. Medicina i Veterinària",

lins invitava "a una excursió imaginària al llarg del

temps" per recordar les arrels de les arts de curar. A

part de la mitologia ja feia gairebé quatre mil anys

que T'ashum" babilonio designava el qui cura les

persones i els animals. I així va seguir en un

paral·lelisme de gran erudició fins arribar a Pasleur.

químic perd estudiós tic la rabia, i als veterinaris del

nostre temps que han lluitat per reduir la patologia

humana d'origen animal.

3. l a contribució al llibre "Nomina

Academicorum"

Séculi en els últims anys. vinculat a les tasques

directives i per tant coneixedor directe de molls

problemes, considerava que s'havia de fer conèixer

més la feina, a vegades oblidada, dels qui havien

treballat abans que nosaltres. Aquest fou el mòbil
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dels seus treballs d'història de la veterinària. I en

aquest sentit va contribuir de manera molt important

a completar el llisiai dels acadèmics de medicina, i a

fer una obra que servis de consulta per a conèixer el

passat de l'Acadèmia de Medicina, completant les

aportacions anteriors, principalment les de Sebastià

Monserral i Figueras, Manuel Carreras í Roca i

Bellarmi Rodrigue/ Arias. Ara es una eina de

consulta. No m'allargo més en aquest punt perquè jo

mateix soc l'altre autor del llibre.

4. I A's tasques com a membre de la .Imita

Directiva de l'Acadèmia

Les activitats de junta solen ser una l'eina més aviat

fosca, perd que cal que algú les vagi fent, perquè

formen part de l'engranatge que fa córrer les

institucions. Séculi en cap moment va defugir el

compromís i podem dir que la major part dels anys

en que ha estat acadèmic numerari ha ajudat molt

eficaçment al funcionament de l'Acadèmia, des de

dues posicions que alternà més d'una vegada en el

temps, la feina de vocal i la de tresorer, lla servit en

¡untes amb tres presidents, els doctors Domingo,

Broggi i I.aporte, i en toles ha alternat les dues

funcions.

Fou tresorer ja en la primera ¡unta del doctor Pere

Domingo, des del desembre de 1971, fins el

desembre de 1975. \:.\ succeí el doctor Agustí

(¡ómez. I lo tornà a ser un període interí curt, de pocs

mesos el 1979. i després, interinament el 1990,

succeint al doctor Llauradó, ja malalt i de manera

definitiva des del 1992 a l'any 1997. En conjunt ha

estat gairebé dot/e anys tresorer de l'Acadèmia.

La feina no era gens sen/illa, i no pas perquè hi

hagués una gran quantitat de diners per administrar,

sinó ben al contrari, perquè calia fer equilibris per a

no retardar-se en el pagament dels pocs proveïdors,

i de les poques nòmines. I quan hi havia algun extra

que no es podia defugir o un maldecap imprevist, el

doctor Séculi hi patia. Però en canvi estava content

quan arribava, per l'i i amb retard, una subvenció

promesa de temps. Fou un bon administrador que

vetllava perquè sempre quedés algun remanenl a la

caixa, una mica potser a l'estil d'economista

d'Oliveira Salazar, procurant no fer més despeses de

les necessàries. En aquest sentit fou un

administrador rigorós i preocupat.

I ii els altres temps l'ou vocal, de 1976 a 1979 i de

19X3 a 1992 (un temps compaginant amb la feina

subslilutòria de tresorer). Aquí la seva visió sempre

ponderada de les coses, tendint a resoldre els

problemes i no crear-ne de nous. fou sovint d'utilitat.

Séculi en aquest sentit era un bon conseller.

5. Els treballs d'història

Aquest és un vessant d'expressió una nuca tardan

en la seva vocac ió . En part va venir influït per l.i

seva participació en algun Congrés d'Història 5

Medicina Catalana, que tenia la seu a l'Acadèmia.

Després, cronològicament, va fer una tasca moll mes

visible en la societat d'història de la veterinaria. Els

dos primer treballs, en aquesta línia, es van publicar

a la revista (¡imbernat l'any 1988.

• \:.\ primer fou sobre el lema "Aportació a la

coneixença del doctor Josep l'resta i Corbera.

pruner veterinari a la Reial Acadèmia de Medicina

de Barcelona" (Gimhernat, 1988, IX. 323-33 U).

Comença amb una liase prou clara: "La història de

la veterinària ha estat molt poc atesa pels seus

professionals" i Séculi vol ajudar a que sigui més

coneguda. Aquest primer treball és prou reeixit i

aconsegueix el que volia, que l'resta los mes

conegut. Ens informa que es van elegir dos

acadèmics veterinaris. I.'altre era el doctor Jacint

Miquez, del qual no se sap que presentes el discurs

obligatori.
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• Un altre treball històric, aquest d'abast mes

general, e's: "HI tractament de la ràbia i el mercuri"

(Gimbernat, 1988, X, 307-313J). Va ser presenta)

al Ve Congrés d'Història de la Medicina Catalana,

en una taula sobre "Història del medicament",

mixta entre farmacèutics, veterinaris i metges. Fa

un repàs als tractaments proposats per la ràbia i

recorda el crèdit, científic i popular, que durant un

temps va tenir el mercuri, lins arribar al temps de

Pasteur.

• Un tercer treball el présenla en el Vlllè Congrés.

tic IW4. fel també a l'Acadèmia. Era sobre el tema

"El Laboratori Municipal i Turró" (Gimbernat,

1994, 21. 272-281J). El treball, moll documental

amb trenta-vuil cites, vol defensar Turró deis atacs

que se li tan en un estudi ran del centenari del

Laboratori Municipal. La defensa es clara: Séculi

coneix be el tema i esmenta dos treballs seus

anteriors, de ll)77 i I9S4. dedicats a Turró.

• Kan de la Jornada commemorativa del XXVe

aniversari dels Congressos d'Història tic la

Medicina Catalana, que es leu a l'Acadèmia,

Séculi presentà un nou treball: "Mariscals.

manescals. veterinaris. Segimon Malats"

{Gimbernat, 1995. 24, 237-244J). També en

aquest cas vol defensar l'obra, per altra banda prou

reconeguda, de Maials (1756-1826), originari de

Santa Eugènia de Berga, figura important de la

nostra veterinària del XV111. enfront d'una

consideració negativa per part de San/ Egaña. Ja

en l'inici del treball demostra la seva intenció:

"Des de l'a uns anys vinc estudiant les biografies o

activitats dels nostres companys veterinaris

avantpassats, ja que el reconeixement a la tasca

que desenvoluparen significa aconseguir que es

torni a parlar d'ells". () sigui lluita contra un oblit

i cerca el reconeixement pòstum.

• Potser l'última aportació va ser quan es féu una

sessió conjunta de les Acadèmies de Medicina i de

Farmàcia, recordant el centenari de la mort de

P a s t e u r . LI t r e b a l l el t i t u l a " P a s t e u r i la

Veterinària" (Rev. RAM de Cat. 1996, II. 23-28) i

es dedica a analitzar Ics contribucions de Pasteur

al coneixement tic la patologia animal, des del

còlera de les gallines a la vacuna del carboncle i

finalment la seva gran contribució amb la vacuna

de la ràbia, tema que Séculi tenia moll estudiat.

En resum: Séculi ha estal un membre destacat de

l'Acadèmia de Medicina, lla dedicat una part

important de la seva activitat a tasques directives,

principalment com a tresorer durant pràcticament

dotze anys i com a vocal de la Junta de Govern. Des

ilel punt de vista de les seves contribucions

científiques ha fet aportacions principalment en el

camp de la ràbia, una fornia de patologia animal i

humana, i de la historia de la veterinària. I ha estal

un bon defensor del paper dels veterinaris dins de les

tasques sanitàries.

JOSEPSECUL1 I BRILLAS: més enllà
d'una amistat professional

Artur Soldevila

Em demanen unes línies de semblança de l'amic

Josep Séculi. i he d'entrar en el recinte íntim dels

records i dels aléeles, per correspondre amb la meva

col·laboració, ananl una mica lluny en el temps...

Tan lluny, com un matí no en recordo el dia. però

sí. que era la setmana de després de Reis de l'any

1954—, en què, possessional de poc de la inspecció

veterinaria a la frontera Portbou-Puigcerdà (el meu

primer destí professional), vaig anar a visitar Josep

M. Séculi a l'edifici de la Duana de Barcelona,

perquè com a inspector veterinari d'aquesta que era.

vaig entendre que ell podia ésser el mentor dels

meus primers passos a l'administració. Encara em

sembla veure la seva taula, darrere d'un llarg taulell

d'atenció al públic en el primer pis (no tenia un

despatx) i la seva figura jovial però seriosa, dins d'un

elegant abric de pèl tic camell -a la moda de l'època

i que, ben suposadament, no estava al meu abast.

D'entrada, i portal per la seva sinceritat i

espontaneïtat, recordo que fins i tol. en un ceri

moment, em va arribar a "renyar"!!) pel lloc de

treball que havia demanat, ja que en aquell temps

cons iderava - i no d e i x a v a d e se r cert que t en ia poc
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contingui professional per ;i una persona jove com

era jo (tenia 25 anys).

('ertament han passat uns quants anys des d'aquella

primera trobada professional, c|iie lie volgut evocar

amb un cert detall no exempt tic malenconia (pel

pas del temps) perquè va

ésser l'inici d'una relació més

que professional que va

derivar cap a una gran amistat.

ininterrompuda en les meves

estalles a Astúries, primer, i a

Alacant, després, i que va

esdevenir una comunicació

més propera i assídua durant

la resta d'anys a Girona,

propiciada pels seus càrrecs

d'Inspector Regional de

Sanitat Animal, en l'àmbit

funcionarial, i com a Presiden!

ilel Col·legi tic Veterinaris de

Barcelona, en el professional.

Vaig tenir l'oportunitat, per tant. de tractar Josep

Séculi al llarg tic tota classe d'esdeveniments

professionals, administratius, polítics -tic política

veterinaria i de l'altra, que ja no sé si s'ha d'escriure

amb majúscula i familiars, i n'he conegut

amplament la personalitat i les \ irliïts, entre les quals

n'he de destacar forçosament una: la seva dèria

professional. Crec que aquesta dèria va ésser un dels

eixos de la seva vida; l'altre, sens dubte, era la

família.

El seu pas pel Col·legi Oficial de Veterinaris tic

Barcelona n'és un dels millors exponents -encara

que, certament, no l'únic per les realitzacions

desplegades, la projecció aconseguida i el prestigi

assolit per aquesta corporació, que situà al

capdamunt del rànquing entre totes les d'Espanya,

per una activitat professional inusitada i

d'avantguarda, reconeguda per tothom, en aspectes

que ultrapassen l'estricte interès veterinari, i que

s'endinsen en el camp de la cultura i la societat. 1

això és vàlid no sols en la seva llarga clapa de 25

anys de presidència, sinó en la seva col·laboració

amb idees i treball com a simple col·legiat, tasca

que mai no va escatimar.

Creiem que aquesta dèria o. si es vol. vocació-

professional cl va motivar tambe en la projecció

científica i social vers altres institucions, com és el

cas de la seva integració en les acadèmies tic

Medicina i Farmàcia i en la de Veterinària, que va

promoure, en Ics quals figurava tan dignament i

col·laborava eficaçment des de la seva posicio de

membre destacat de les mateixes i en les quals va

participar fins i lot com a membre dels òrgans

directius.

No volem insistir més en aquests aspectes

professionals, perquè plomes millors que la nostra

ho faran abastament, però silenciar-los hauria estat

no parlar de Josep Séculi. i a ell -n'estem segurs

tampoc no li hauria agradat que no el recordessin en

quelcom que li era consubstancial.

l-ld el terreny personal, l'embellia una moll notable i

sana intel·ligència, envoltada d'una capacitat de

treball inaeosuimada que li permetia ésser present

alhora en molls camps amb una honestedat pro\ ada

i amb voluntat de servei als interessos generals. Iot

això, juni amb un temperament extremadament

"viu", constituïa un coctel explosiu, que a vegades

s'evidenciava quan es traduïa en "santa ira"

certament, no exempta de raó davanl de situacions

o fets que es produïen, per mancances de

dinamització en la resolució de problemes.
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marasmes col·lectius que malauradament es

donaven o per falta d'èxit en gestions que ell

considerav a d'interès. I ho portem a col·lació, amb el

més gran afecte personal i perquè, en el Ions.

compartíem la seva impaciència... també.

No quedas a enrere, tampoc, del seu vessanl

professional, la seva personalitat humana, bolcada

en la família, els amics i la solidaritat amb els altres,

ben fonamentada en unes fermes creences religioses

de moralitat i sensibilitat social, com a expressió real

d'unes virtuts que el

definirien com a

bon amic. bon

espòs i pare de

lamíha i bon creient

i ciutadà.

Els que l'hem

conegui en la

intimitat, des de fa

anys -pràcticament

tota la vida—, hem

com iscut amb ell

amb una certa

assiduïtat i,

sobretot, l 'hem

apreciat en l'esfera

a f e c t i v a .

e o n s e r v a r e m

sempre de Josep Séculi el record de la gran figura de

la veterinaria que va ésser, de la gran personalitat

humana que va tenir, i de la gran obra que va deixar

per on transcorregueren els seus passos: una "obra

ben leía" que permet qualificar-lo de perfecte

deixeble d'orsià.

moviments invisibles per col·locar companys

qualificats en les esferes del poder públic i extra-

prolessional. líslava sempre amb l'ull obert per

localitzar llocs claus en la societat i sobre tol en les

institucions. Veterinaris com a regidors municipals,

alcaldes, diputáis provincials, que inclús arribaren a

la l'residència tic la Diputació Provincial. Els

e s t i m u l a v a i a favor ia u n s cer ta influencia civil mes

enllà de la pròpia corporació professional. D'altra

banda he poguí ésser en més de quatre anys.

SENSE I RONTKRKS

Sobre Josep Séculi Brillas voldria remarcar alguns

aspectes que possiblement han lliscat desapercebuts

del seu lideratge professional i que fins a cert punt

han romangui dins d'una secreta habilitat. Dos d'ells

sempre em van cridar l'atenció. El primer seria el

testimoni d'excepció d'un altre aspecte de la seva

eficàcia i el seu atrafegat tarannà més enllà del

Col·legi de Barcelona. Primerament va ésser la lluita

per representar i empalareis col·legials catalans i de

les Illes en el Consejo General de Veterinarios de

España. Pràcticament durant els seixanta la meva

posició em va permetre constatar com per mitjà dels

l'Iens i fora d'ells. Séculi es feia escollar i imposava

el seu all conceple i clarividència pels interessos i les

tendències que caracteritzaven una certa regió amb

dinàmica especifica i diferenciada. Llavors la seva

acció anava més enllà dels específics del Col·legi de

Barcelona, i desprès de la coordinació permanent

cobria altres col·lectius amb una alta mira i amb una

unitat i síntesis de criteri que avui es envejable.

Joan Amich-( ialí.
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VSOCIACION DI
M II KINAKIOS
U I IM NTOKKS

El passat mes de juliol es va constituir

la •ASOCIACIÓN DE VETERINA-

RIOS ACUPUNTURES" Registre

d'Associacions de la Generalital de

Catalunya.

L'objectiu principal d'aquesta

associació es reunir i integrar als

veterinaris clínics de qualsevol

especialitat (èquids. animals de

producció i petits animals ) que

practiquen o estan interessats es

practicar l'acupuntura. Així com

ampliar els nostres horitzons

científics i aprofundir en l'estudi, la

promoció i el desenvolupament

d'aquesta tècnica medica.

Aquesta associació pretén ser d'àmbil

estatal i està en contacte amb I.V.A.S.

(International Veicrinarv Ascupunc-

ture Societj)

Els veterinaris interessats, us

convidem a comunicar-se amb

nosaltres a través de:

Tels.: 909 76 7.1 ( ) | i 930 94 IS 77

Fax: 93 726 94 l)l

E-mail: asovetaeupunO? mundi\ ia.es

ASSOCIACIÓ Dl•;.U)\ I S
VI II R I W R I S

Urgències

Quan parlem entre nosaltres de la

vergonyosa situació laboral, en la

que es troben la majoria dels

veterinaris que treballen per a

clíniques, hi ha una objecció que

sempre se'ns fa: "si es porten a terme

les vostres reivindicacions es perdían

llocs de treball". Nosaltres ens

preguntem: quins llocs de treball es

perdran? Quant hi guanya el

veterinari que ocupa aquest lloc?

Quines feines o tasques es veu obligat

a leí' i amb quins mitjans hi conta?

Quin volum de negoci genera aquest

veterinari? Quina rotació de personal

pateix el servei del que parlem'.' Per

què es dona aquesta rotació? lis un

servei apreciat com a positiu pel

client de la cl ínica o la botiga per qui

treballa? Analitzem un cas concret, el

de les urgències, lli ha bàsicament

dues opcions.

1. Estant a la clínica o hospital durant

les nits i festius. Sense contracte

laboral escrit. Cobrant un fix més o

menys minso, mes una comissió,

en funció de la lema que hi hagi. A

les feines on es cobra a comissió.

aquesta es un incentiu a la captació

tic clients. En el nostre cas. que hi

hagin o no urgències depèn

fonamentalment de la con llança

que inspiri la clínica i no dels

veterinaris d'urgències, que a mes a

més canvien cada pocs mesos.

2. Portant un busca-persones o

telèfon mòbil. Igualment sense

contracte legal. Cobrant totalment

una comissió del voltant del 50 ' í .

lli ha poc volum de feina i es la a

baix pren. De manera que les

clíniques, amb nu cost variable per

visita baixissim, tenen un marge

força all tenint en conte que la

inversió inicial de la posada en

marxa d'aquest servei d'urgències,

és ínfim i que millora molt la

imatge de la clínica davant dels

clients. Aquí qui posa nies esforç i

temps és qui menys beneficis en

iivu es el/la veterinari/a que porta

el mòbil. Desde I'A.J.V. proposem

que per exemple: ai s'associïn

varies clíniques per contractar

legalment veterinaris d'urgències o

b) que les faci una empresa

d'urgències (veterinari autònom)

legalment constituïda, de manera

que el v olum de lema i els preus ho

compensin, c) o be que s'assumeixi

que atendre urgències es un cost

per la c l ín ica c o m ho és la

publicitat o el l loguer i que és un

serve i q u e es f inancia a m b la

cap tac ió i manteniment de c l ients .

Si volem fer de la veterinària

d'urgències una opció de lema

digna, cal que qui la faci tingui uns

guanys adequats a la categoria

professional i horaris en que es la.

que pugui preveure els seus

ingressos i la durada d'aquests al

llarg dels mesos, a mes de poder

gaudir ilcls avantatges que

proporciona l'Estat Social i de Dret

en el que es tem. I a tol a ixò se li

diu contractes laborals legals per

ara i conveni col· lectiu per un luliïi

no llunyà. El prestigi professional

no s'assoleix lent nyaps.

Noia: Es recorda que qualsevol

Associació interessada cu donat ti

conèixer tant la seva existència com

Ics seves activitats, pol posar-se en

contacte amb la redacció del Butlletí.

Tel.: 93 211 24 (>(>. Així mateix, els

articles tic Ics diferents Associacions

son responsabilitat, únicament i

exclusiva, d'ells, per la qual cosa, cl

Col·legi n<> es fa responsable de Ics

¡>l>inii>ns en ells expressades.
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ONGs
Veterinaris Sense

Fronteres
VETERMON

R E L H U R A C A N DE LAS
COMUNIDADES AFECTADAS

POR EL HURACÁN GEORGES,
EN REPÚBLICA DOMINIC ANA

El huracán George que paso por hi
República Dominicana cl 22 <lc
Septiembre, provoco daños incalcu-
lables en todas las comunidades con
las que Veterinarios Sin /mineras
trabaja implementando provectos de
desarrollo agropecuario.
El paso del huracán ha dejado a lodo
el país incomunicado \ sin energía
eléctrica (el 50' < de los transforma-
dores se han destruido, las vías de
comunicación principales y
secundarias han quedada bloqueadas
por arboles y postes caídos de
teléfono \ luz); falta el agua potable
en muchas comunidades. \ los
víveres empezaran a escasear debido

a la perdida tic las cosechas. Hay
infinidad de animales muertos y casas
destruidas. Hay comunidades que han
quedado en peor estado, debido a que
por su situación geográfica el tiempo
de estadía del Huracán ha sido mayor,
y las construcciones viejas de paredes
de tabla de palma, lecho de Zinc o
caña, en su totalidad han quedado
convertidas en un montón de
escombros. Los potreros han quedado
completamente destruidos, con
cercados inservibles para guardar los
animales. Los molinos de agua se
encuentran actualmente inutilizados
en el suelo. Prácticamente huios los
preescolares . iglesias \ escuelas que
sirvieron de refugio en las
comunidades, se quedaron sin el
techo durante el ciclón. Se han
perdido el 75 '/'< de las cosechas de
airo/, chinólas, plátanos y yuca: esto
traerá escasez de alimentos y una
fuerte especulación que dejara a
muchas tic las familias sin el alimento
necesario para el consumo diario. La
foresta ha quedado dañada en un
75' i. lo que provocara a medio y
largo pla/o un desastre aun mayor
que el del paso del huracán.

REACCIÓN DEVSF
VSF está trabajando en un proyecto
tic rehabilitación de las comunidades
afectadas en colaboración con las
organizaciones locales, que pretende.

una ve/ superada la lase de
emergencia colaborar en la recons-

trucción tic dichas comunidades:
- facilitando el acceso a agua potable

a I()().()()() p e r s o n a s
- rehabilitando 1.300 viviendas
- establecer 60 huertos comunitarios

y una panadería
- y posteriormente promover de

nuevo las crianzas ganaderas.
lin definitiva ayudar a establecer los
mínimos necesarios para que los
propios beneficiarios puedan recons-
truir su futuro.

EL VALOR DÉLA
ORGANIZACIÓN

lin estos momentos se aprecia
significativamente la importancia de
la organización campesina. Inmedia-
tamente ceso el huracán, las organiza-
ciones locales se trasladaron a todas
las comunidades afectadas pudiendo
evaluar directamente los daños
concretos de cada familia. A la vez
esta organización asegura que las
ayudas obtenidas llega directamente a
los necesitados en forma material

AHORA ES
CUANDO TU APOYO
ES MÁS NECESARIO

I I n u m e r o de cuen ta del UliX es :

0104/0339/05/0300151418
(indica por favor en la transferencia

el destino de tu ingreso)

También puedes llamarnos al leí.

902 22 22 44

L o t e r i a d e N a d a l
Com cada any, el Col·legi juga a la Lotería de Nadal, enguany amb el núm.

5 9 . 5 1 7
en participacions de 500, 1000, 2000, 3000, 5000 i 10000 ptes., recordant que cadascuna suporta un

increment del 10% amb destinació al FONS MUTUAL D'AJUDA.

A partir de la lectura d'aquest anunci, podeu començar a demanar i/o reservar les vostres

participacions.
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pulgas y garrapatas.
Frontline proporciona más eficacia: elimina, por contacto, pulgas y garrapatas. Más protección: las mantiene alejadas más tiempo. Más

seguridad: incluso para cachorros y gatítos. Más resistencia al agua: permanece inalterable después de baños o champú.

Más flexibilidad: fácil de usar tanto en spray como en Spot On. ¿ N e c e s i t a m á s r a z o n e s p a r a c o n v e n c e r s e ?

MGRIAL ? FRONTUNE
Sólo Frontline puede con todo.
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SERVEI DE PREMSA D'ESTEVE VETERINÀRIA

ESTEVE VETERINARIA

• "Cien especies desaparecen al día en el mundo" Diario 16, 29/08/98.

• "Las carreteras que atraviesan Collserola son una amenaza para la launa del parque" El Mundo Catalunya,
30/08/98.

• I ii.ulic.iil,i la tuberculosis en las vacas extremeñas, según un informe" ABC, i/09/98,

• "Absueltos ilos condenados por tráfico de tortuggas" El Periódico, ñ/09/98.

• "Un científico sugiere que las ovejas son portadoras del 'mal de las vacas locas'" El Correo Español, fi/09/98.

• "La Unión Europea retira la prohibición de expoliar cerdos vivos de Lleida" El País Catalunya, 10/09/98.

• "I ,a ( K'l1 halla restos de antibióticos en la carne de cerdo" El ('unco Español. 11/09/98.

• "(¡ran Bretañña modificarà la legislación para eliminar la cuarentena en animales domésticos" La Vanguardia,
24/09/98.

• "Acusen un tractant banyolí d'exportar bestiar engreixat amb fàrmacs nocius" Diari tic Girona, 24/09/98.

• "Portugal ha exportado a Lleida 2.100 reses de vacuno en ll)')X" Lu Mañana, 26/9/98.

POR NO PODER ATENDER

SE IRASPASA

CONSULTORIO
VETERINARIO EN
PREMIÀ DE MAR

(MARESME)

EN PLENO RENDIMIENTO

TEL. 93 752 48 97
(de 7 a •> do la tarde)

ES IRASPASSA

Per defunció d'un dels socis,

es traspassa clínica Veterinaria

tic Vilafranca del Penedès.

lin ple rendiment, té un an\

d'antiguitat i ingressos

demostrables.

Local de 15 m2. amb

perruqueria canina, aparell de

KX. pelit laboratori amb

microscopi, quiròfan,...

Interessats truqueu de 10 a

13.30 al telèfon 93 S()() 13 16

ocis vespres al 93 451 47 72.

Pregunteu per Maria.

ES VEN

VENDO I. 2 ó 3 cajas ele 100

PELÍCULAS RADIOLÓGICAS

KODAK. 24 x M) cm, marca \

OMAT S FILM. Muy buen

precio. Caducidad 09/99.

VENDO I. 2 o 3 cajas de 50

GUANTES ESTÉRILES DE

CIRUGÍA n d marca PROLAX

(motivo: cambio de tamaño

ATV). Mus buen precio.

Caducidad 07/99.

Razón: C.V. SALA GORON,

l)r. Alex Sala

Tel.: 93 894 01 08

Fax: 93 S')4 56 00

htlp://\\ ww.covb.es 24



Sólo l i o * son eficaces

durante más tiempo

contra

Frontline proporciona más eficacia: elimina, por contacto, pulgas y garrapatas. Más protección: las mantiene alejadas más tiempo. Más

seguridad: incluso para cachorros y gatitos. Más resistencia al agua: permanece inalterable después de baños o champú.

Más flexibilidad: fácil de usar tanto en spray como en Spot On. ¿ N e c e s i t a m á s r a z o n e s p a r a c o n v e n c e r s e ?

IMGRIAL r». Solo Frontline puede con todo.
FRONTLINE SPRAY Solución antiparasitana para uso externo Composición. Fipronil 0,25g.. Excipiente 100.0 mi. Indicaciones de uso tratamiento y prevención de las infestaciones por pulgas y garrapatas en el perro
Contraindicaciones; no se han descrito. Vía de aplicación externa, por pulvenzación N« Reg 1064-ESP FRONTLINE SPOT ON Solución cutánea para administración spot on Composición centesimal Fiproml tOg
Butllhidroxianisol 0.02g , Butilhidroxitolueno 0.01g . Elanol 10ml. Excipiente C.S P 100ml Indicaciones de uso: tratamiento y prevención de las infestaciones por pulgas en gatos Contraindicaciones gatos menores de



Dermatología
Canina
• SEBORREAS
• PIODERMAS
• ALERGIAS
La investigación y tecnología
del Grupo ESTEVE, al servicio
de la maximacalidadyefi cacia .
han conseguido unos productos
de la máxima calidad y eficacia.

ESTEVE VETERINARIA

Laboratorios
Dr ESTEVE. S. A.

Av. Mare de Déu de Montserrat, 221
08041 BARCELONA


