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I..i innovación en la salud animal tiene nombre propio : Merial.

Merial es una compañía orientada a la investigación que nace <.\c la fusión de las actividades de s.iltiJ animal

y genética avícola de Rhónc-Poulenc y Merck & Co., Inc. Con un volumen de negocio cercano .1 los Jos

mil miliones de dolares, Merial es va, desde su nacimiento, la primera compañía del mundo especializada

en farmacológicos y vacunas veterinarias. Su vocación : el descubrimiento de nuevos productos para mejorar

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

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

MERIAL. FUERZA VITAL DE PROGRESO
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omençem l'ans l(>l)N. Només falten 2 anys pel mític 2000. Des del
Col·legi de Veterinaris volem transmetre a tothom l'esperit innovador i
modernitzador que I actual Junta de ( i o \ ern es va proposar com a pi in

llpa~,al alahislllria

Ja han passat a la història aquells temps en que el 90' < dels veterinaris eren fun-
cionaris. Aquells anys en que tots els impressos oficials, tan les guies de tras-
llat de bestiar com Ics unies de transport de carn es compraven al Col·legi.
Aquests impressos, juntament amb els segells de Ics campanyes de la ràbia eren
la principal fonl de financiado del Col·legi i dels veterinaris titulars.
Era llavors, quan Ics .Assemblees de col·legiats tenien una gran assistència,
principalment de veterinaris titulars. En aquestes reunions es decidien els ho-
noraris que es tenien que cobrar, es debatien aspectes com l'existència de par-
tits veterinaris tancats o obeïts. Tambe funcionaben Ics llistes per entrar a tre-
ballar en l'Administració. () sia. que el Col·legi podia repercutir molt clarament
en la economia personal de cadascú.
Podem establir l'anj ll>!s'd com el pruner any d'una década en que la veterinà-
ria catalana es va veure ¡inmersa en canvis molts importants.
L'an) ll)N(>. any de la reestructuració dels partits veterinaris, el Col·legi va per-
dre moltes de Ics seves funcions dàsiques, L'Administració de la Generalitat es
v a m o d e r n i t z a r i a i x ò c o m p o r t à c a n v i s i m p o r t a n t s . L e s g u i e s s a n i t à r i e s e s v a n
convertiren documents sanitaris gestionats únicament per l'Administració i el
Col·legi ja no intervenia en els concursos per cobrir les vacants,
l'n altre fel característic d'aquesta dècada es l'aparició de la primera promoció
de veterinaris de Bellaterra. Això comportà la creació de multitud de clíniques
veterinàries, majoritàriament a l'àrea metropolitana de Barcelona.
C o n s c i e n t s d ' a q u e s t s c a n v i s i d e l s q u e v i n d r a n l ' a c t u a l J u n t a e s v a p r o p o s a r
adaptar cl Col·legi a Ics necessitats d'aquests nous temps. La majoria de col·le-
giats tenen menys de 35 anys i amb problemàtiques laborals específiques. És
per això que considerem que el Col·legi ha d'oferir uns serveis moderns i efi-
caços als actuals col·legials. Tambe hem de defensar els interessos de la pro-
fessió davant la societat i davant de l'Administració, però no de manera corpo-
rativ isla sino demostrant professional i tat.

Per aconseguir aquests canvis necessitem la confiança de l'Assemblea de
Col·legiats. Aquesta confiança es manifesta amb l'aprovació dels pressupostos
per l'Assemblea.
l í l s p r e s s u p o s t o s p e r l ' a n y I 1W7 n o es v a n a p r o v a r e n u n a p r i m e r a A s s e m b l e a i

es va necessitar d'una segona d'Assemblea per la seva aprovació.
En la última Assemblea celebrada el 17 de desembre el pressupostos per l'anj
1998 no van ser aprovats.
lins trobem amb unes Assemblees minoritàries que no arriben al .V; del total
de col·legiats. Això permet que un grup de 20 a 30 persones frenin la tasca de
l'actual Junta volant NO als pressupostos per segon any consecutiu.
Però l'Assemblea General representa l'òrgan subirá del Col·legi de Veterinaris
i la Junta es deu a ella. Per segona vegada l'Assemblea es mostra partidària de
rimmov ilismc i en contra dels canvis. La Junta no pot actuar de manera con-
traria a com pensa l'Assemblea. Davant d'aquesta situació, sense la confiança
de l'Assemblea en la nostra gestió, els membres de l'actual Junta haurem d'a-
bandonar i convocar noves eleccions.
I's per això que demanem als col·legials l'assistència a Ics Assemblees. Així hi
haurà una major pluralitat d'idees i opinions i l'Assemblea reflexarà de mane
ra mes real el parer dels veterinaris,
linmov ilisme o modernització, entre lois haurem de triar l'opció que conside
rem més a ventat ¡osa.



Les granges afectades por la
pesta porcina es tornen a omplir

l.'l de desembre de P W entraren els primers porcs

de lora de les comarques de Lleida a les granges que

han estat afectades per la pesta porcina clàssica.

Aquesl repoblament serà nies lent del que s'havia

previst en un principi per facilitar totalment la biose-

guretat a les granges,

Els criteris que s'han Fixal per omplir les explota-

cions ramaderes han estat començar per les que es

troben mes allunyades dels últims focus tic pesta de-

clarats a Ics comarques de Lleida i per les que por-

ten més temps buides. Després, de forma esglaona-

da, cl repoblament de les granges es va estendre a la

resta de comarques afectades per l'epidèmia.

Aquesl repoblament es va Fer sota un estricte control

dels veterinaris del departament d'Agricultura tic la

Generalitat, que van revisar tots els animals que arri-

baren a les granges, així com les condicions sanità-

ries de les explotacions.

LI dia 4 de desembre de 1997. el Director General de

Produccions i Mercats Ramaders i cl Director Gene

ral de la Producció i Indústries Aeroalimentàries de

la Generalitat, manifestaren el seu moderat optimis-

me davanl la evolució positiva que presenta la PPC a

la província de Lleida, en no haver-ne aparegut cap

focus nou en els darrers quinze dies.

Ministeri i Generalitat van posar de relleu la total

sintonia i consens existent entre ambdues Adminis-

tracions, així' com amb els representants del sector

productor, a través del Comitè de Seguiment, en lo

tes les mesures acordades, per tal de finalitzar en el

termini més curt possible amb la malaltia i restablir

el normal funcionament en Iotes les explotacions.

Per la seva part els responsables d'Unió de Pagesos

(UP) van manifestar que la crisis de la PPC a Lleida

està comportan) que Catalunya perdi el lideratge en

el sector davant d'altres comunitats, que estan apro-

fitant l'ocasió, tol i que, segons van denunciar, s'han

detectat casos no declarats de PPC a Sòria i Ciudad

Real.

Portaveus del ministeri d'Agricultura es van mostrar

molt cautelosos a l'hora de valorar aquesta notícia, i

van indicar que abans de confirmar l'existència d'a-

quests casos caldrà extreure les mostres necessàries

per realitzar les anàlisis de les granges presumpta

ment afectades. LI ministeri va voler mostrar una

"prudència extrema" abans d'estendre l'alarma entre

els ramaders.

Espanya és cl país comunitari
amb menor percentatge
do superfície forestal afectada
per incendis

Durant l'any 1997, segons lellexen Ics dades compa-

ratives tancades a 30 de novembre, el 0,599í tic la

superfície forestal comunitaria del Mediterrani ha

estat afectada per incendis forestals. Espanya ha es-

tat el país amb menor incidència dels incendis amb

un 0.3O9Í de la seva superfície forestal recorreguda

pel foc.

El país més castigat ha estat Itàlia, a on s'han cremat

unes I()().()()() hectàrees, la qual cosa significa que en

percentatge de superfície arbrada ha arribat a un

1.20%. Per a la resta dels països el percentatge se

distribueix de la següent manera: Grècia un 0,86%,

Portugal, el 0..X4'/,: i França el 0,66*8 .
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Animals en perill d'extinció ¿i
Catalunya

II IW2. a la Cimera de la Tena celebrada a Rio de

Janeiro. Albert Vilalta, en aquells moments conseller

de Medi Ambient, va presentar un informe en el qual

s'explicava que a Catalunya hi viuen "unes 350 espè-

cies d 'animals vertebrals. l'I 1 per cent de les quals

estan amenaçades d'extinció". Cinc anys després, la

xifra es pot concretar millor: a Catalunya hi viuen

575 espècies de vertebrals (-W peixos. 14 amfibis, 37

rèptils. SO mamífers i 395 ocells). A més. segons les

dades provisionals fetes públiques ara. existeixen 44

espècies d'animals vertebrats en perill a Catalunya.

Entre les espècies en perill es poden distingir dife-

rents molins, ties dels animals que pateixen l'efecte

de la contaminació, com la llúdriga, fins als que han

estat descoberts moll recentment, com la sargantana

pallaresa.

l.a reintroducció d'espècies i la recuperació de les

més amenaçades disposen a Catalunya de diferents

programes oficials de suport. Quatre d'aquestes

espècies s'han beneficial durant els últims anys dels

fons del programa Life de la Unió Europea: fartet,

samaruc, trencalòs i ós bru.

D'entre la llista de 44 animals en perill, existeixen

encara una dol/ena d'espècies o gèneres singular-

ment amenaçats que són: guerxa, saboga, fartet, sar-

gantana pirinenca, sargantana pallaresa. bitó, corriol

pil-roig. xurra. ganga, picots garser petil i mitjà, alo-

sa becuila i llúdriga.

Però. com es sabut per tothom, lambe a la resta del

mon hi ha gran quantitat d'espècies en perill d'extin

ció, dels quals, la l'oca monjo n'és només un exem-

ament.

Darrerament, s'ha elaborat un Pla d'Acció d'e-

mergència per al salvament de l'última colònia de fo-

ques monjo que existeix al mon. La seva elaboració

es va produir arrel de la crida d'alerta de l'equip es-

panyol que va detectar, en el mes de maig. una mor-

tandal massiva de foques, que eliminà les tines ter-

ceres parts de la colònia, que amb anterioritat a

aquest episodi comptava amb uns 300 exemplars.

I.'agent eausanl està relacional amb la proliferació

d'algues tòxiques que són cada cop més freqüents en

tol el mon i que suposen una amenaça per als mami

fers marins.

EURONOTICIAS

La Comissió aprova les modificacions
de la Decisió relativa als materials especificats
de risc

l.a Decisió 97/534/EC de la Comissió Europea
a d o p t a d a e n j u l i o l p r o h i b e i x , a m b e f e c t e s d e s d e I ' l

de gener de 1998, la utilització en la Unió Europea

(UE) com a matèria primera per qualsevol finalitat

dels materials especificats de risc (MER) i l'obliga-

ció de eliminar i destruir els MliR en el lloc tic pro-

ducció. Aquests MER son el cervell, la medul·la es

pinal i els ulls dels bovins, ovins i cabrum de més

d'un any d'edat i la melsa dels ovins i cabrum de

qualsevol edat.

AIXÍ mateix, estableix una sèrie de mesures relatives

a la prohibició d'importar de tercers països productes

d e r i v a t s d ' a q u e s t s t e i x i t s o q u e e l s c o n t i n g u i n ,

l.a Comissió proposa també que els Hsiats membres

tinguin la possibilitat d'establir una excepció en per

metre la utilització dels MER, en casos inevitables,

en la fabricació de medicaments essencials i de ma-

terial didàctic o de investigació, en la fabricació de

productes industrials i en l'alimentació d'animals de

pelletería.

Aquesta Decisió no es aplicable als productes obtin-

guts a partir dels MER abans tic l'I de gener de 1998.

Per altra banda, a la llum dels nous dictàmens cien-

tífics relatius a la innocuïtal dels derivats del seu per

tal de evitar la escassesa tic productes farmacèutics

essencials, la Comissió va proposar el passa) 3 de

desembre d'establir períodes transitoris per a la uti-

lització dels productes farmacèutics i la possibilitat

pels Estats membres d'autoritzar la utilització dels

MIR fins finals tic I1W1) com a màxim en la fabrica-

ció de productes pels quals no existeixin alternatives

terapèutiques satisfactòries. La Comissió adoptarà la

decisió final després de consultar el Comitè Veteri-

nari Permanent i el Comitè Permanent de Medica-

ments destinats a l'ús humà.

En altre ordre de coses, el dia 4 del mateix mes es

començà a retirar els talls de carn de vedella amb os.

com a mesura preventiva, després que el govern

b r i t à n i c p r e s e n t e s e l s n o u s e s t u d i s c i e n t í f i c s a p o r t á i s



pel comitè a:-.se:-.:-.or :-.ohre enceralopatia espongiror
me bO\ina i en eb quab s'alirma que el mal pouria
tran:-.metre's pel teixit o:-.si. La notícia ha provocat
una nova crisi al :-.ector carni. També Suïssa va ueci
uir prohibir la venua ue carn ue veuella "propera a
1'0:-''' de:-.prés ue l'anunci ue Lonures
Per la sCva parI. el ministre anglès u'Agricultura. va
anunciar que el govern prohibiria a partir de l'I de
gencr de 199H la importació a la Gran Bretanya de
vedella que no hagués pas:-.at els Illateixos controls
sanitaris ab quals se sotlllet la vedella britünica.

A partir del gener s'etiqueten els aliments
transgènics

La Comissió Europea va proposar el 3 de desembre
de 1997 les modalitats de l'etiquetatge dels aliments
elaborats amb derivats de soja i blat de moro genèti-
cament modificats, que serà obligatori a partir del
gener. L'executiu comunitari ja va prendre una deci
sió fa uns mesos sobre la imposició de l'etiquetatge
als productes transformats en els quals s'hagin utilit-
zat ingredients transgènics

Lis aliments que continguin algun ADN o proteïnes
modificades hauran de portara la llista d'ingredients,
o en un lloc clarament visible de les seves etiquetes,
la menció de "producte a base de blat de moro o de
soja genèticament modificat". Per a aquells aliments
en els quals se sospiti la presència d'algun ingredient
genèticament modificat, també seriï obligatòria la
menció "pot ser un producte a base de blat de moro
de soja o genèticament modificat".

Aplicació a Itàlia i Espanya del règim de
quotes lleteres

La Comissió Europea ha decidit obrir ambdós pro-
cediments d'infracció envers Itàlia i Espanya per
abstenir-se aquests Lslats membres de garantir un
funcionament satisfactori del règim de quotes llete-
res. LI principal motiu d'aquesta decisió es el fet que
continuïn sense recuperar-se amb caràcter definitiu
les taxes suplementàries de co-responsabilital o su-
pertaxes que han tic pagar els productors responsa-
bles d'un excés de producció. La Comissió disposa,
a més. d'altre mitjà al seu abast per recuperar l'im-
port de les laxes degudes al LLOGA pels Estats
membres. Aquest mitjà, que consisteix en la reduc-
ció de les bestretes abonades pel LLOGA, s'ha apli-

cat ja en el passat al període de 19l)5-1l)l)6. i una
operació similar es troba actualment en curs per Ics
taxes degudes del període de 1l)96-1l)l)7.
España. si bé ha realit/at un cert esfon;. es precís ob
servar que els productores només han abonat un
3.1YA- ue la taxa deguda pel períoue de 1l)l)3-1l)l)4 i
que. pels de 1l)l)5-1l)l)6 i 19l)6-1l)l)7. l'import pagat
per ells és inl'crior a l'I(A- de la taxa.

MÓN COL·LEGIAL
ALS VETERINARIS DE MÉS DE 65 ANYS

Es recorda a lots ells. que des de fa temps ens venim
reunint lots els primers dimecres de cada mos al

Col·legi de Veterinaris de Barcelona, a partir tic les

quatre hores de la tarda.

Aquestes tertúlies, serveixen no solament per recor-
dar els temps passats, gestions sobre classes passi-

ves, etc.. sinó també comentar els temps actuals i Fu-
turs, suggeriments, peticions, aclariments, etc.

Quan faci més bon temps fer alguna excursió o visi-

tes col·lectives a museus o centres similars. Us de-

manem suggeriments.

Per qualsevol aclariment, no dubteu en telefonar al

company Jaume Roca i lorias, tel. 232 85 60.

En cl cas que tinguéssiu coneixement d'algun jubilat,
vídua u orfe que tingués problemes apremiants, co-
muniqueu-m'ho ràpidament, perquè el Col·legi dis-

posi cl que sigui convenient per resoldre el proble-
ma. Moltes gràcies.

Jaume Ruca i Torras

N E C R O L Ò G I C A

FREDERIC GARRIGA I MASOUVER

Va néixer a Barcelona el 28 d'octubre de 1953. Estudià la ca-

rrera a Saragossa i finalitzà el 1976. Es dedicà a l'empresa

treballant a diferents laboratoris (Calier, Dr. Andreu. Roche

S.A. i Hoechst Ibérica) com a Tècnic Veterinari i posterior-

ment com a Director Tècnic Veterinari, desenvolupant una

gran tasca en productes farmacologies. Treballà amb gran

eficàcia fins que li sobrevingué la mort el 18 de setembre de

1997, en plena joventut.

Fou un company molt actiu i tots els que convisqueren i tre-

ballaren amb ell l'apreciaven molt. Bastant jove, se li va morir

la seva esposa Lidia Serrat i Sánchez.

El nostre més sentit condol, en nom dels seus companys i el

Col·legi, a la seva mare Maria Teresa, a les seves filles Ana i

Ona i a la seva germana Núria.

Descansi en pau Jaume Roca i Torras



FUNDACIÓ
CATALANA
RECERCA

Beques, ajuts i
p r e m i s Desembre 1997

Aquesta informació ha estat possi-
ble majoritàriament gràcies al con-
veni de col·laboració signat entre el
Col·legi Oficial de Veterinaris de
Barcelona (COVB) i la Fundació
Catalana per a la Recerca (FCR).

Nota: Per ampliar la informació heu d'adreçar-
vos a la entitat convocant.
B e q u e s
• Beques Postdoctorals Hugh Kelly 1999. Con-

vocant: Rhodes University, Registrar's Office,
l'() BOX 94. Grahamstown, 6140 Sud-Àfrica.
Tel. 27.461.318102 Fax 27.461.25049. Ter-
mini sol·licitud: 31/07/98. Dotació: 2.200
l$a/mes. Descripció: Beques postdoctorals
per fer recerca a la Rhodes University a Sud-
Africa per a qualsevol de les àrees de conei-
xement científiques. Observacions: són be-
ques de caràcter biennal (anys senars) i
cobreixen despeses de viatge.

Ajuts per a les Accions Especials de Recerca.
Convocant: Comissionat d'Universitats i Re-
cerca - CIRIT, Via Laietana. 33. 6 - 08003
Barcelona. Tel. 93.306540') Fax 93.30(15432.
Termini sol·licitud: 1/03/98. Dotació: variable
(pot cobrir la totalitat o parcialment). Des-

cripció: Fomentar la qualitat cientificotècnica
de la recerca bàsica i aplicada a Catalunya, i
l'increment de la participació, la competitivi-
tat i la capacitat de recursos humans del Sis-
tema Català de Ciència i Tecnologia, mit-
jançant la concessió d'ajuts especials de
recerca i desenvolupament, dins del II Pla de
Recerca de Catalunya. Observacions: podran
presentar les sol·licituds els doctors, profes-
sors o investigadors, de centres públics recer-
ca, universitats, o privats, sense afany de lu-
cre, que representin a un equip d'investigació
amb residència a Catalunya. Per a més infor-
mació consultar DOGC núm. 2.376 del
22/4/97

Convocatòria de TINTAS. Convocant: Inter-
national Association for The Promotion of
Cooperation with Scientists from The New
Independent Countries of The Former Soviet
Union. INTAS. 58, Avenue des Arts. BOX X.
B-1000 Brussel·les. Bèlgica. Tel. Fax
32.2.5490156. 'Termini sol.licitud: [8/03/98.
Dotació: màxim de 150.000 ecu. Descripció:
Ajuts per a equips de recerca consorciats de
paisos europeus que pertanyin al INTAS (els
15 de la Unió Europea, més Israel, Islàndia,
Noruega y Suiza) i del NKI (Armenia, Azer-
bayán, Bielorrusia, Georgia, Kazakistan, Kir-
ginstan, Moldavia. Rusia. Tayikistán. Turk-
menistán, Ucrania i Uzbekistán). Les
diferents àrees d'aplicació son: A. Tísica nu-
clear. Astronomia i Astrofísica. B. Tísica de la
matèria condensada i Óptica. C. Matemàti-
ques, Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació. I) Química. H. Ciències de la Te
na. Medi Ambient i Energia. F. Enginyeria,
Mecànica. Aeronàutica i Espai. C¡. Ciències
Econòmiques i Socials i Humanitats. Es po-
dran aplicar beques a membres d'equips de re-



cerca que pertany al programa INTAS.
Adreça electrònica: www.ib.be/intas o
www.cordis.lu/intas/home.html; Correu elec-
trònic: call97@intas.be Per mes informació a
l'Estat Espanyol: Maria Requejo (
mlml@cicyt.es ). o trucant al 91.3360427 o
Fax: 91,3360576

PREMIS
• X Premi Natura. Convocant: Institut d'Estudis

Vallencs. IHV. c/ Jaume Huguet. I (Antic
Hospital de Sant Roc) - 43800 Val Is.Tarrago-
na. Tel. 977.600660. Import: 350.000 pla:
50.000 pta; 70.000 pta i 125.000 pta segons
els apartats convocats. Termini sol·licitud:
31/03/98. S'hi poden presentar treballs de re-
cerca inèdits sobre qualsevol aspecte de la na-
tura i el medi ambient, que agafi com a marc
físic l'Alt Camp i la Conca de Barbera. Hi ha
establertes dues modalitats: I) Treball en grup
de classe. Consistirà en la realització d'un tre-
ball únic per a lot el grup-classe, que podrà
ser un tema de recerca, un mural o una auca.
El jurat valorarà que es treballin temes com la
recollida selectiva, la disminució en la pro-
ducció de deixalles, el mate ni ment de la nete-
ja a les ciutats, l'estalvi energètic o l'eslalvi de
l'aigua i qualsevol tema d'educació ambiental
centrat en el nostre entorn. Hi ha tres apartats:
per alumnat de cicle inicial i mitjà d'Educació
Primüriai per l'alumnat de cicle primer d'E-
ducació Primària i per l'alumnat de primer ci-
cle d'Educació Secundària. 2) Treball indivi-
dual o en pelil grup. També amb tres apartats:
alumnat de 2n cicle d'educació secundària:
alumnat de BUP, COLI i Formació Professio-
nal i persones de més de divuit anys. Els tre-
balls, per duplicat, hauran d'estar redactats en
català, mecanografiats a doble espai per una
sola cara i amb fulls DIN A4. Han de tenir una
extensió i de ~5 fulls per la modalitat
I i de 35 fulls per la modalitat 2. Aquests úl-
tims hauran d'anar signats per l'autor i acom-
panyats d'una fotocòpia del DNI. En el cas de
murals o auques, cada full haurà de tenir la
grandària de 50 x 65.

Cursos
TAULA RODONA

"MEDICINA VETERINÀRIA HOMEOPÀTICA

Lloc: Sala d'Actes del Col·legi de Veterinaris de
Barcelona

Data: 26 de febrer de 1998
Horari: 20'30 hores.
Organitzat per l'Acadèmia Mèdico-I lomcopàli-
ca de Barcelona
Participants:
Traductor-moderador: Dr. Carles Amengua! i
Vicens, president AMHB
Dr. Marc Brunson; Dr. Josep Llupià i Mas; El.
Joan Pons, Grup Homeopatia d'AVEPA; Lda.
Coral Mateo Sanche/. d'Aslurias i responsable
del Departament de Veterinària de l'Acadèmia
Medico Homeipàtica de Barcelona; Lda. Sara
Lorda.

CLÍNICA HOMEOPÁTICA VETERINARIA

Lloc: Sala d'Actes del Palau de Ees I lemes. For-
mació Continuada-Les Heures (Universitat de
Barcelona / Fundació Bosch i Gimpera)
Dates: Divendres 27 i dissabte 2X de febrer del
1998
Horari: de 10 a 14 i de 16 a 20 hores.

PROGRAMA
1. Com interrogar?
2. Com escollir els símptomes adients per a la

prescripció?
3. Com estudiar la matèria medica?
4. L'opinió d'un veterinari sobre la teoria: "Un

remei per a tota la vida"
5. Són els símptomes mentals necessaris per a

la prescripció? Quina importància tenen?

- Totes aquestes qüestions tractades amb ca-
sos clínics.

Curs impartit pel Dr. Mare Brunson, doctor en
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Mcdicina Vctcrinüria, rundador i dircctor del
CENTRE L1EGEOIS D'IIOMEOPATHIE el
19~I. pcr la scva cxpcriència i visió particular
del rcmci aplicat cn cls animals. li han rct de
gran intcrès pcr a tols aquclls vctcrinaris quc de-
sitgin ampliar concixcmcnts cn aqucsta matèria.
Dirigit a llicenciats en Veterinaria.

S'cxpcdirü un certiricat d'assistència a lots cb
participants.
Matrícula: :W.OOO.- pcssctcs. Aqucst prcu In
cclou l'assistència al curs. la documcntació dc
treball i els dinars dels dos dies.
Informació: Sr. Ignasi Coromina,
tel.: (93) 323.4S.36

D I V E R S O S

II Symposium Internacional sobre el Huevo y las
nuevas Ovotecnologias. Banff, Alberta (Canadá),

del 5 al 8 de abril de 1998. Dr. J.S.Sim. Conference

Chair. Departament of Agrie, Food and Nutrition

Sci. University of Alberta. Canadá T6G 2P5. Tel:

403-492-7687. Fax: 403-492-9130. Email:

jsim@afns.ualberta.ca .

Interfood Rusia. Sant Petersburgo, del 27 al 30 de

abril. Información: International Trade Exhibitions

Group Ltd., Byron House, 112A Shirland Rd., LON-

D0N, W9 "EQ. Tel.: +44-171-286. Fax: +44-171-286-

0177. Email: hospitality@ITE-Group.com

Food Ingredients Asia 98. Shangai (China), del 8 al

10 de abril. Información: Miller Freeman, Indus-

trieweg 54, P.O. Box 200. 3600 AE Maarsen. The

Netherlands. Fax: +31-346-573-811. Email: ex-

ponl@ibm.net

Food & Hotel Asia'98. Singapur. Del 14 al 17 d'abril

de 1998. Més informació: ICEX, Departamento de

Ferias Agroalimentarias. Tels.: 91/349 63 60, 91/349

18 46.

Interfood Ukraine '98. Ucrania, del 7 al 10 de abril
de 1998. Información: International Trade Exhibi-
tions Group Ltd., Byron House, 112A Shirland Rd.,
Maida Vale, LONDON, W9 "EQ. Tel.: +44-171-286.
Fax: +44-171-286-0177. Email: foodtech@ITE-
Group.com

World Food Technology '98 Rusia, del 6 al 9 de

abril. Información: Leo D. Mueller. Comtek Inter-

national 43. Danbury Road. Wilton, CT 86897 USA.

Tel.: 203-834-1122. Fax: 203-762-0773. Email: Com-

tekespo@aol.

4 Ist British Small Animal Veterinary Association
Congress. International Covnetion Centre, Bir-

mingham, England. 2nd-5th April 1998. BSAVA.

Kingsley House Church Lañe. Shurdington Chel-

tenham. Gloucester. England. GL51 5TQ.

FIMA GANADERA. 3" Feria Internacional de la
Producción Animal. Zaragoza, del 22 al 25 de

Abril. Información: Feria de Zaragoza. Tel: 976-53

44 20. Fax: 976-33 06 49.

Ir, Congreso europeo de la EVSSAR (European
Veterinary Society for Small Animal Reproduc-
tion). Clínica y Reproducción. Barcelona 1,2 y 3

de Mayo de 1998. Palacio de Congresos. Informa-

ción: Srta: M'-1 Gràcia Poggioli.. AVEPA. Avda. Re-

pública Argentina 23. 08023 Barcelona. Tel: 418 73

12.

Symposium Internacional sobre la caña de azú-
car como alimento para las aves. La Habana

(Cuba), del 29 al 29 de mayo de 1998. Información:

Instituto de Investigaciones Avícolas. Dr. Alberto

Ramírez Moreno. Gaveta Postal, 1, Stgo. De las

Vegas. CP 17200. Ciudad de la Habana, Cuba. Tel:

537-0683-4886 y 537-0683-4129. Fax: 537-334783.



ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA DE COL·LEGIATS

17-12-97

A continuació transcrivim l'acta clc l'esmentada Assemblea per ta
que iots els col·legials en tinguin coneixement.

"A Ics 20.30 hores del dia 17 de desembre de IW7, i en segona convocatòria té
lloc l;i celebració de l'Assemblea General Ordinària tic Col·legiats, convocada
a l'efecte, sota la presidència del senyor Jaume Balugué i Estrems.

Es declara legalment constituida d'acord amb els Estatuts Col·legiats l'Assem-
blea General tic Col·legiats, que es celebra sota el seguen) Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s'escau de l'Acta de la darrera Assemblea General
Ordinària, celebrada el dia IX de març de IW7.

2. Relacions amb el Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
3. Proposta de modificació tic les Normes Deontològiques Comunes a la

Professió Veterinaria.

4. Proposta de modificació del Ions Mutual d'Ajuda (derrames).

5. lísiai actual de la Identificació Obligatoria dels IVtiis .Animals.

6. Contenciós - Administratiu presentat per I'Asociación Catalana de Veterina
rios de Animales de Compañía sobre els acords presos a l'Assemblea
General Ordinaria de dala 18-3-97.

7. Funcionamenl intern del Col·legi.
X. Presentació i aprovació, si s'escau, del Pressuposi de l'any 1WX.

9. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió

Actua com a presiden! de la reunió el Degà Sr. Juume Balagué i com a Secre-
tari el Sr. Isidre Ferran.

I. - Lectura i aprovació, si s'escau <K- l'Acta de la (lanera Assemblea (¡e-
neral Ordinària, celebrada el dia 18 de mare de IW7.

lil Secretari procedeix a la lectura de l'acta. Abans de procedir a la votació hi
han diverses intervencions.

El Si. Mascorl voldria que a l'Acta constés que els assistents a l'Assemblea es

van manifestaren contra de l'augmenl de quotes i en contra de la creació tic la

figura del gerent.

lil Secretari li respon que si aquesta afirmació constes a I'acta seria faltar a la

veritat, ¡a que les persones que es van manifestar en contra són únicament les

que van intervenir i les sexes manifestacions ¡a estan reflectides a l a c i a imita
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meni amb la seva idcntidat.

Seguidament es procedeix a hi votació de l'Acta. S'apro

va per majoria amb un vot en contra. Vota en contra el Si.

Roma tol i manifestant que no va ser presen! en dita As

semblea.

2.- Relacions amb cl Consejo General de Colegios Ve-

terinarios de España.

l·ll Degà informa que el Consejo ha presentat 3 recursos

davanl el Consell de Veterinaris de Catalunya,

fil senyor Joan Beltran, assessor jurídic del Col·legi, in

lervé per aclarir els recursos presentats, explicant que. en

un primer recurs el Consejo demana la mil ¡tal de l'acord

de l'Assemblea General de Col·legials del mes d'abril de

IW5 que dividia en dos el rebut col·legial, quedant un re-

bul com a quota col·legial i un altre rebut com a quota del

Consejo, i permetia el pagament voluntari per cada col·le-

giat del rebut del Consejo.

Un segon recurs reclama el pagamenl de les quotes al

Col·legi de Barcelona, argumentant aquesta reclamació en

base a que hi Ley de Colegios Profesionales obliga a cada

col·legi provincial al sosleiiimienl econòmic del Consejo

General.

I. un tercer recurs demana al Col·legi de Barcelona el pa-

gament de 43 milions de pessetes, mes els interessos co-

rresponents. Aquesta quantitat es reclama en concepte de

les quotes que no han pagat els col·legials des de el mes

d'abril de I1)1)? fins els mes de desembre de I ')')(>. I:.\ sen-

yor Beltran manifesta la seva extranyesa amb la reclama-

ció1 de les quotes fins el desembre de 19%, tenint en com-

te que el Consejo va donar de baixa a partir del juny de

1996 als col·legials de Barcelona que no pagaven aques-

tes quotes.

El Si. Beltran adverteix a l'Assemblea que aquests recur-

sos poden durar molls anys i es pol acabar en el Tribunal

Suprem, lineara que la possibilitat de perdre els recursos

es moll baixa, el risc que comporta perdre aquests recur-

sos seria moll all i es leiulria que acabar pagant els 43 mi-

lions, els interessos i les costes, amb el conseqüent des

gasl de anys immersos en pleits. El Si. Beltran es del parer

que la millor solució és un acord amb cl Consejo General.

\:.\ Degà informa a l'Assemblea que la dos mesos que

s'està negociant amb el ('onsejo amb la finalitat d'arribar

a un acord.

Kl Consejo demana que cada col·legial pagui 3X50 pesse-

tes per trimestre. El Col·legi de Barcelona no està d'acord

amb aquesta quantitat per què el Consejo no ofereix cap

conirapresiacio a canvi. A Barcelona ens gestionem autò-

nomament Ics assegurances socials i de responsabilitat ci-

vil i professional, així com l'assessorament jurídic i fiscal

i la formació continuada. El Consejo General únicament

ens pol oferir la representació en els fòrums internacio-

nals i davanl l'Estat Espanyol.

Així mateix, afegeix el Degà, el Col·legi de Barcelona no

pol admetre sufragar les despeses d'un Consejo amb uns

Estatuts pre-constitucionals. Els Estatuts del Consejo son

ilels anys 70 i encara no han estat adaptáis a la realitat de

l'estat de les autonomies. En aquest moment el sistema de

representació al Consejo perjudica a Barcelona. Els vols

de les diferents províncies no és ponderat. Cada provincia

té un vot, per exemple val igual el vol de la Rioja amb 250

col·legiats que el vot de Barcelona amb iwio col·legials.

lin canvi per el sosteniment econòmic del Consejo si que

es lé en comte el nombre de col·legials.

També hem de tenir en compte que el president del Con-

sejo, senyor Borrcgón. no està legitimat per el carree de

president, lli han diverses sentències que anul·len les As-

semblees en que es va escollir al senyor Borregon com a

president, Les comunicacions que es reben a Barcelona

no les signa el senyor Borregon sino el Viee president del

Consejo.

Seguidament lii han diverses intervencions dels assis-

lenis:

El senyor Díez demana al Degà que com és que davanl

d'aquesta situació cap altre col·legi s'ha manifestat en el

mateix sentit.

HI \\-Í!:A li contesta que el Col·legi tic Madrid porta uns

quants anys que no paga i ja porta diversos pleits guan-

yats. De col·legiats a Barcelona únicament pagan al Con

sejo N persones.

El senyor Ricard Tanc pregunta si s'ha fel una provisió de

Ions en cas que es perdi.

lil Degà li contesta que no, ja que el pagamenl correspon!

al col·legiat i no al Col·legi. Si es les així podrien acusar

al Col·legi d'apropiació indeguda.

El senyor Monné pensa que l'Assemblea s'hauria de plau

tejar si val la pena córrer aquest risc de perdre, ja que si

pasen els anys no serien 43 milions sino molls més els que

hauriem de pagar i valdria més plantejar-nos si hem de

irencar totalment amb el Consejo o arribar a un pacte

amb determinades condicions.

II Degà manifesta que la voluntad de la Junta és la d'a

rribar a un acord.

II senyor Monné afirma que la molls anys que dura

aquesta situació. Ja ho recorda de quan era president del

Col·legi de Barcelona, I. es pregunta com es quc'ls altres

col·legis no diuen prou i es fan uns Estatuts nous i unes

noves eleccions.

El Degà afirma que molls presidents quan van al Consejo

canvien d'opinió moll probablement quan veuen les pre-
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bendes que tenen.

HI sr, Monné demana si aquests 43 milions provenen de

quan ell era presidenl i també es va deixar de pagar.

II senyor Joan Beltran li respon que no que allò ja es va

pagar. II deute reclama) de 43 milions prové de l'acord de

l'Assemblea General de Col·legials de dala d'abril de

1995.

La senyora Pilar (¡unia demana conèixer l'import assumil

des de que l'actual Junta va pendre possessió.

II Degà li respon que aquest impon es exactament la di-

ferència entre l'import que hi ha\ ia en la data de pressa de

possessió i el dia d'a\ ui.

II senyor Blasco demana conèixer la quantia de l'import

que es va cobrar als col·legiats i no es va pagar al Conse-

jo.

II Degà informa que a partir de l'acord de l'Assemblea

(¡eneral de l'any 1995, la Junta de Govern anterior no va

cobrar als col·legials cap import corresponent a quotes del

Consejo i la Junta actual tampoc.

II Degà informa de l'estal actual de les negociacions, l·ii

aquests moments, la posició del Col·legi de Barcelona és

la següent:

Del deute de 43 milions, només pagar una petita) quanti-

tat.

El rebut de 5.N5O pessetes es pagaria a partir de la signa-

tura de l'acord.

Del rebul de .vS?!) pessetes. 3.000 pessetes retornarien a

Barcelona en concepte d'assegurances perquè les assegu-

rances ja les gestionem des de Barcelona. I finalment, de

les 2.X5O pessetes restants retornarien un 259Í en base a

diferents conceptes, com a formació continuada, assesso

ria, etc.

En aquestes negoc iac ions no intervé el Sr. Borregón.

3.- Proposin de modificació de les Normes Deontològi-

ques Comunes a hi Professió Veterinària.

l'ren la paraula el senyor Jordi Serratosa, presidenl del

Comitè de Deontologia, que presenta la proposta de mo-

dificació de les Normes Dontològiques. Les actuals nor-

mes es van redactar la s anys i des de llavors s'ha evolu-

ciona) molt en la practica veterinària. En aquesl sentit el

Col·legi de Metges l'any passal va aprovar unes normes

Deontològiques totalment renovades.

El Comitè de Deontologia del Col·legi té previst elaborar

un nou redacta! de Normes que tinguin en compte nous

aspectes, com pot ser iniciar la lliberalització de la publi-

citat, ja que en les actuals Normes qualsevol tipus de pu-

blicitat ha d'estar liscalit/ada i autoritzada per el Col·legi.

lambe es interessant un posicionamenl enfront els salaris

no dignes que cobren bastants veterinaris joves i no tant

joves. S'ha de tractar la bioética, etc.

l'In un termini de dos o tres mesos s'enviarà una proposta

per correu a cada col·legiat per què es puguin introduir es-

menes i es convocarà una Assemblea Extraordinària a l'e-

fecte per la seva aprovació.

4.- Proposta de modificació del Fons Mutual d'Ajuda

(derrames).

El Degà informa del funcionament del Fons Mutual d'A-

juda. En les actuals circumstàncies i tenim en compte la

pi ràmide d 'edat de ls col · legials en un futur sembla difícil

poder manteni r les actuals pres tac ions a m b les Ions d ' in-

gressos que el Fons Mutual té en l'actualitat.

Actualment l'arca econòmica del Col·legi està elaborant

una modificació del Ions Mutual que comportaria l'eli

minació de les derrames que es paguen cada vegada que

un col·legial es mort i es millorarien les actuals presta-

cions.

El senyor Gómez Sampietro pregunta si podria ser volun-

tari el pagament de la quota del Fons Mutual.

El senyor Cecilio Granada, cap de l'àrea econòmica li

respon que si es contracta una assegurança de vida

col·lectiva paga tothom igual, tant el que te 30 anys com

el que lé 60 anys. Es una manera de ser solidari. I la per

sona que ara és jove, quan tingui 60 anys lambe es bene

liciarà de la solidaritat dels de 30 anys.

l a senyora Pilar (¡unia considera que ja que el 60'/; de

col·legiats estan al Règim Especial de la Seguretat Social

d'Autònoms, per què no es la una assegurança de baixa

per malaltia i poder cobrar a partir del primer dia de bai-

xa?

El senyor Granada li contes ta que s 'esta estudian! la ma-

nera de fer-ho, lli han dos possibi l i ta ts , es pot fer de ma-

nera voluntària o col · lect iva que és més barata.

lil senyor Horac io Giordano pregunta si es pot fer un Pla

de Pens ions pel col · lect iu de veter inaris .

I I senyor ( i r anada li respon que s'està estudian! crear un

Pla propi, que resulti més interessant que el que es pot tro

bar al mercal. Tambe s'esta estudiant crear un Pla de Pen-

sions d'Empresa per a les societats veterinàries.

I -11 senyor Boncompte demana que s'hauria de reunir el

Consell d'Administració del Ions Mutual d'Ajuda per

tractar aquests lemes.

Kl senyor Jaume Roca, vocal represenlanl dels veterinaris

jubilats, prenc la paraula per informar que la ires setma-

nes va haver una reunió de 15 persones per tractar el lema

de modificació del l-ons Mutual i que lambe hi era present

qui ha formulat la pregunta. El que succeíx es que en
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aquests moments, des. de que va entrar la nova Junta de

Govern del Col·legi, l'Assemblea de Col·legiats no ha iu>-

menal els vocals representants del Consell d'Administra-

ció.

El Degà puntualitza que lïns que no es nomenin nous vo-

cals es ratifican en el càrrec els actuals vocals.

5.- Kst.it actual de la Identificació Obligatòria dels Pe-
tits Animals.

HI Degà informa del projecte de decret d'identificació

obligatòria dels petits animals. En aquest projecte es per-

mel identificar mitjançant microxip, tatuatge i durant un

període transitori d'un any a partir de la publicació del de-

cret es permet la identificació per resenva del gos o gat.

A aquest projecte el Col·legi ha proposat moltes modifi-

cacions i la seva última redacció per pari del Departament

d'Agricultura tampoc es de l'agraí del Col·legi. Ja la o

mesos que el DARP te alural el decret i no es decideix a

aprovar-lo.

El senyor Blasco demana si en l'actualitat no es obligatò-

ria la identificació.

El Degà respon que sí que es obligatòria però falta un de

creï que reglamenti com s'ha d'identificar i de quina ma-

nera.

El senyor Comamala pregunta que si fem un cens dels

cossos. l'Administració, què ens donarà a canvi!

El Degà li respon que cl veterinari no ha d'elaborar un

cens, únicament ha d'idenliftcar l'animal.

HI senyor Dic/ opina que els cavalls ja estan identificats

amb la targeta sanitària equina.

II senyor Giordano manifesta que aquestes targetes no

serveixen, ja que hi lian cavalls que tenen mes d'una tar-

geta i que quan un cavall es mort la targeta no s'anul·la en

molles ocasions.

HI senyor Díez expresa la mateixa opinió.

HI Degà informa que es va pasar a l'Associació de Veien

naris Especialistes cu Équids de Catalunya cl sistema d'i

dentificaeió utilitzat a la Comunitat de Madrid per què do-

nessin la seva opinió.

HI senyor Comamala. president d aquesta associació opi-

na que aquest sistema d'identificació de Madrid es una

fantasia.

El Degà manifesta que aquest sistema funciona molí he ,i

Madrid i que, en el seu inici, també es va dir que sistema

d'identificació dels gossos por microxip era fantasia.

Pilar Gurria expressa la seva disconformitat amb el pro-

jecte de decret d'identificació i que han proposat esmenes

a molts articles, en especial als següents;

I n el decret no figura la paraula veterinari, únicament es

refereix a que la identificació la realitzarà personal quali-

fieat.

HI arxiu d'identificació del Consell, el Decret preveu que

passi al DARP

El Decret no paila d'estandaritzar el xips segons normes

ISO. Permet tols els xips que hi hagin al mercal, siguin o

no compatibles.

\.s permet cl dermògraf que ja ha quedat obsolet

Uneix cens al cobramenl de laxes. A la Comunitat de Ma

drid s'identifica obligatòriament sense pagament de taxes.

HI decret no parla de pedigree genètic, eficaç en el control

tic ventes fraudulentes amb malalties hereditàries,

Pilar Gurria, declara que l'AsociaciÓn Catalana de Veteri-

narios de Animales de Compañía està en contra d'aquest

decret i que es millor que no s'aprovi si ha de ser amb

aquesta redacció. També manifesta que el DARP actua

d'aquesta manera per què no te cap mena de sensibilitat

en aquest lema i que cl Col·legi no ha defensat els inte-

ressos ilels veterinaris davant dol DARP.

HI Degà esta completament d'acord amb la senyora (¡ti-

rria i pensa que és per això que el DARP no s'atreveix a

tirar endavant el decret.

En opinió del Degà, sembla ser. que qui porta el tenia del

Decret de Identificació és el cap de Sanitat Animal, sen-

yor Eduard lones que es la persona designada pel DARP

per portar aquest assumpte,

La Junta del Col·legi tampoc està d'acord en aquest De-

cret. Per posar un exemple de la manera que porta el lema

el DARP quan hem demanat que per que es parla de per-

sonal qualifica! i no de veterinari, cl senyor Eduard Torres

ho justifica dienl que ja s'entén que ha de ser veterinari.

Ha senyora Gurria diu que creia que la Junta estaba d'a

cord en el projecte.

HI Degà li aclara que no. que el Col·legi no està d'acord.

Però. encara que el Col·legi no estigui d'acord l'Adminis-

tració té la potestat d'aprovar la norma o decret que vul

gui. Els informes dels Col·legis Professionals no són vin-

culants per les decissions de l'Administració.

6.- Contenciós Administratiu presentat per I'Asocia-
ción Catalana de Veterinarios de Animales de Compa-
ñía sobre els acords presos a l'Assemblea General Or-

dinària de data IS-3-«>7.

HI Degà informa que l'ACVAC va presentar un recurs al

Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya en contra

dels acords presos a l'Assemblea General de data 18-3-

97. El Consell el va desestimar i desprès l'ACVAC va re-

correr davant el Tribunal Contenciós Admminislratiu.

Aquest últim organisme ha admès a tràmit el recurs.
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Llu del assistents pregunta si s'han aplicat els acords re-

correguts.

II Degà li respon que SÍ.

El mateix pregunta si això es legal,

II Sr. Beltran, assessor jurídic respon que sí. Els actuals

Estatuts diuen que els acords de l'Assemblea General de

Col·legiats són executius des de el moment de la seva

aprovació. S'incumplirien els Estatuts si no s'arribessin a

executar aquells acords.

La senyora Gurria pregunta que si el contenciós no doncs

la raó a la Junta què passaria?

El Degà aclara que la Junta ni perd ui guanya, lil Conten-

ciós es en contra de l'Assemblea de Col·legials, no en

contra de la Junta. I. el que ocurriría és que cl pressuposi

per l'ans I W7 no quedaria aprovat.

Kl senyor. Mascón manifesti) que no s'impugna un pres

suposi solament. S'impugna també que en la primera As-

semblea es va proposar i volar un gerent, un augment de

quotes i un pressuposi i en la segona .Assemblea només es

va votar un pressuposi.

lil Degà li aclara que tant en la primera Assemblea com en

la segona únicament va haver una votació i va ser per

aprovar o no el pressuposi per l'any IW7.

Es sensor Beltran, assessor jurídic, aclara que la Junta de

(iovem té la obligació d'executar els acords de la majoria,

lil senyor Roura manifesta que no és legal presentar un

mateix pressuposi que 2 mesos abans no s'aprovat.

lil sensor Beltran indica que hi havien diferències entre

els dos pressupostos.

lil senyor Mascón diu que si un jutge accepta a tràmit un

recurs és que veu que hi ha un argument i que no es nua

\orrada. Després es veurà qui guanya.

7.- Funcionamenl intern del Col·legi.

El Dega présenla a la senyora Montserrat Cantí que ocu-

pa el canee de gerent amb un contracte de durada igual al

temps de mandat de I'actual Junta.

La senyora Cantí la una exposició de l'estructura actual

del Col·legi diferenciant les diferents arces (àrea de docu-

mentació, arca administrativa, arca jurídica i àrea econó-

mica).

El senvor Monnc es de l'opinió que la gerència ha de por

lar larca económica

El Degà li respon que la direcció de l'àrea económica ha

ile tenir unes habilitáis tic negociació moll elevades que

permeti obtenir uns resultats satisfactoris de companyies

d'assegurances i de bancs i caixes tal i com s'csia aconse-

guim en l'actualitat.

S.- Presentació i aprovació, si s'escau, del Pressupost

de l'any 1WS.

El senyor Esteve Priego, tresorer de la Junta del Col·legi

procedeix a la lectura tic la proposta de pressupostos per

l'any 1998 que s'adjunta a l'annex de lacia . Així mateix

llegeix el balanç econòmic del Col·legi i de la societat As-

sessoria Fiscal Veterinària S.I.. que també s'annexa a l'ac-

ta.

El senyor Mascón expresa la seva disconformitat per què

la Junta no ha enviat el projecte de pressupostos per co-

rreu.

El senyor Friego recollia que el projecte es trobava a dis-

posició ilels col·legials a la seu del Col·legi abans de l'As-

sellyora

l.a senyora Teresa Mora opina que en aquests pressupos-

tos veu molles filigranes, molles coses que no entén i es

pregunta com és pol pressupostar uns ingressos de 13 mi-

lions amb quatre papers si la vacuna de ràbia no és obli-

gatòria.

HI senyor Priego li respon que s'ha pressuposta! així per

què en el que va d'any s'ha ingressat per aquest concepte

12.800.000 pessetes.

lil senyor Conmínala pregunta que com és que s'han

guanyat 13 milions? lil Degà li respon que per la bona

gestió.

lil senyor Comamala pregunta que com es que el Banc Sa-

badell paga I milió de pessetes de comissió,

lil senyor (¡ranada li respon que hem negocia! aquesta co

missió. I .'anterior Junta va signar un contracte en exclusi-

va amb Tccno-ciedil del Banc Sabadell sense cap comis-

sió. Nosaltres hem lograt trencar l'exclusiva i buscar

millors productes en altres entitats i a més a més una co-

missió en concepte de la suma del capital que lots els

col·legials tenen dipositat al Banc Sabadell.

Aquest mes hem signat un contracte d'hipoteques amb

Banca Catalana que és immillorable. La pòliça de crèdit

que vam signar l'any passat de 24 milions actualment

l'hem baixada a 17 milions.

lil senyor Comamala opina que ingressar lí milions per

comissions d'assegurances es massa,

lil senyor (¡ranada li aclara que hem negociat un retorn de

diners en concepte de participacions en beneficis de les

assegurances col·lectives de vida i responsabilitat civil i

professional que durant el presenl any han sumat 6 mi-

lions.

lil senyor Monné després d'aquestes aclaracions felicita a

la Junta per la bona gestió.

l.a senyora Mora no està d'acord en que el Col·legi, que

no ié ànim de lucre, guanyi diners. Opina que ja estàbem
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lx: com cstàbem abans, sense guanyar res.

El senyor Blasco demana baixar la quota.

El senyor (¡ranada diu que primer cal amortitzar la pòliça.

Al febrer estarem en 12 milions.

I a sens ora (¡abrielíi Coila pregunta qui són els socis de la

societat'?

El Degà respón que el 959Í de participacions són del

Col·legi i el 5% del Degà, tius que es crei la nova societat

i aleshores aquest 591 que ara té el Degà passarà a la nova

societat.

HI senyor Blasco indica que el Sabadell té serveis moll

cars.

HI senyor Granada l'informa que el 29 d'octubre es va

perdre l'exclusivitat signada per la Junta anterior. A partir

d'ara p o d e m ofertar al tres serveis a m b altres ent i ta ts dife

renls al Banc Sabadell.

I.a senyora (¡unia prenc la paraula per a dir que ja que

tots sabem llegir i que aquests pressupostos son mes del

mateix i s'haurien de volar.

HI senyor Blasco demana si la Junta té la intenció de bai-

xar les quotes.

HI Degà li respon que no.

Seguidament es procedeix a la votació dels pressupostos

amb el següenl resultat:

Ui vols a favor, 23 vots en contra i u abstencions.

El projecte de pressupostos per l'any IWX no queda apro-

vat.

En aquest momenl el Degà pren la paraula i l'a la reflexió

de que l'opurtii per la seva part seria presentar la dimis-

sió com a mínim amb el càrrec de Degà d'aquest Col·legi

i que en posterior consulta amb el reste de membres de la

Junta tindrien que prendre una decissió ja que particular-

menl no vol continuar un anj mes amb problemes per

culpa dels pressupostos. El fet de ser Degà del Col·legi ja

li ha comportat prous problemes i enfrontaments amb el

Consejo de Madrid i amb el Consell tic Calalunj a i no vol

sumar més problemes amb les Assemblees de Col·legiats.

HI sensor Maseori manifesta que l'únic que cal és presen-

tar uns nous pressupostos i res mes.

HI Degà considera que des del primer moment ha actuat

amb honestital i total transparència en la gestió, i no està

d'acord amb que es votin en contra uns pressupostos no

mes per què la quota col · legial es de 1500 pesse tes men-

suals i perquè s ' inc lou la figura del gerent . Considera ri-

dícul considerar una quota de 1500 pis com una quotu

cara.

HI senyor Monné demana que la Junta no dimiteixi. Sap

la dificultat que comporta estar a una Junta i aconsella que

es crei una comissió de consulta per l'elaboració dels

pressupostos.

HI senyor Pr iego cons idera que no és pot d e m a n a r l 'opi

nio a tothom per e laborar els pressupostos ja que s empre

es descuidaríem a algú.

Ha senyora (¡unia diu que s'ha fet arribar lot el que no ens

agrada i no s'ha tingut en c o m p t e . Per tot a ixò es conse-

qüent volar N O a más Í/C lo misino.

El senyor Comamala intervé per a dir que duranl 40 anj s

el Col·legi ha estal governat per funcionaris i això no pot

ser. perquè el Col·legi ha d anar en contra de I Adminis-

tració i l'actual Junta tampoc va en contra de l'Adminis-

tració. El Col·legi, afegeix, no es imparcial en el assump

te de l'Hospital de la Facultat.

I -I I senyor Alonso López, vocal cap de la Secció Social i

Laboral, expressa la seva opinió i creu que des de que va

pendre possessió la nova Junta s'han creat unes expectati-

ves de reso luc ió dels diferents problemes que afecten als

diferents col·lectius que integren el Col·legi de Veterina-

ris. Aquestes expectatives no s'han cumplen per tíos mo-

lins, o perquè no sabem o per que no es pot. I aquesta frus-

tració o insatisfacció es castiga amb el vot de NO a un

pressupost.

El senyor López continua dient que es pot castigar per la

polí t ica que porta la Junta pero l'estructura i els concep-

tes dels p res supos tos seran els ma te ixos .

El senyor M o n n é d e m a n a que la Junta reflexioni en petit

comité les crítiques rebudes.

HI senyor Mascort manifesta que no demana la dimissió

de la Junta però que per responsabilitat i coherència amb

la votació dels pressupostos a les ultimes Assemblees

continua votant NO.

HI senyor Antoni Prats, manifesta trencar la disciplina del

vol en el sentit de justificar la seva abstenció com un vol

en blanc per què no li agrada res, ni una cosa ni l'altre.

Diu que no li agraden les formes i censura el fet de no en-

v iar els pressupostos per correu a cada domicili abans de

l'Assemblea.

•'.- Precs i preguntes.

HI senyor Dic/ protesta per que a (iirona funciona una co

operativa i el Col·legi no accepta que es publiciti al but-

lletí si no paga la publicitat.

HI Degà manifesta no conèixer aquest problema.

Així mateix el senyor Díez mostra la seva estranyesa per

que els que voten NO als pressupostos no presenten es-

menes a partides concretes del pressupostos. No es discu-

teixen punts concrets, únicament es limiten a votar NO a

la globalitat.

l'J senyor Daniel Giménez pensa que ha guanyat el no pet

què la Junta ha comes un error d'estratègia al no trucar a

2(1 persones perquè vinguessin a volar SI
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Com a membre del Consell de Col·legis Veterinaris de Ca-

talunya coneix com actúa el Degà i la resta de la Junta, i

encara que en el transcurs de la reunió el senyor Balagué

ha actual de tal manera que sembla que sigui presidencia-

lista i autoritari, el senyor Giménez manifesta que en les

reunions de la Junta es discuteixen molt els diferents as-

sumptes que es tracten i s'actua de manera democràtica i

col·legiada, gens presidencialista.

lil senyor Giménez continua dient que en el Consell sí que

hi han veritables problemes, i que sembla que a ningú

l'importi el tema del Consell. La Junta de Govern del

Col·legi potser ha falla! en no trametre suficient informa-

ció als col·legiats, i d'aquesta manera dóna I'apariencia

que algú es vol forrar amb Ics societats i les comissions,

lambe es lamenta de la poca assistència de col·legiats que

tenen les reunions que es convoquen.

La senyora Berta Juanola, vocal representant de la Facul-

tat, creu que aquest \oi de censura a la Junta en la forma

del NO als pressupostos es deu en gran part a la presència

d'ella mateixa en la Junta i com a directora de l'Hospital

de la Facultat i proposa celebrar una Assemblea Extraor-

dinàr ia p e r p a r l a r d e l l e m a d e I'l l o s p i t a l .

El senyor Giordano opina que aque.sl lema mai es tracta

com s'hauria de tractar.

La senyora Berta Juanola recorda que durant el mandat de

la Junta anterior va sol·licitar una reunió entre tols els in-

teressats. Només van assislir S persones i cap ni una tenia

algun problema. I recorda, que Ics manifestacions del

senyor Mascorl en aquella reunió dient que ties que l'un

cionaba l'Hospital a ell li anaba més be.

\-.\ senyor Mascorl pren la paraula i diu que aquella reunió

va ser una pantomima perquè la geni tenia por.

l a senyora Berta Juanola pregunta que por a què i afirma

que a l'edat de 40 anys ningú no té por.

La senyora Pilar Gurria demana que finalitzi l'Assemblea

i que marxem a casa a reflexionar.

I senl les 23.50 hores del dia de la dala, s'aixeca la ses-

sió."

Vist-i-plau

El Degà

El Secretari

Altes i baixes col·legials
ALTES

Col·legiat

2550

2551

2552

2553

2555

2556

2554

2557

2558

Nom

Cristina Roneo Sánchez

W Antonia Campos Ortega

Marta Reyes Llobet

M'Teresa Martin Ibánez

Alejandro Gómez Ruano

Joan Gumioan Domínguez

David Solanes Foz

Marta Rosal Fontana

Paloma Suarez Ferreiro

BAIXES
Col·legiat

1630

2408

2394

1646

2300

1850

Nom

Eva Brunat Parra

Isabel Algara Moiiy

Josep Serrano Guerrero

Julio-Cesar Rocha

Sònia Añor Torres

Joan Marti Arbiol

Data baixa

0/12/97

10/12/97

11/12/97

12/12/97

18/12/97

18/12/97

Motiu Baixa

PetiCIÓ Pròpia

Petició Pròpia

Treball a l'estranger

Petició Pròpia

PeticIó Pròpia

Petició Pròpia
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Serveis del Col·legi

SERVEIS D'ASSEGURANCES DEL COL·LEGI

EL RIESGO DEL EJERCICIO PROFESIONAL Y EL CONTRATO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
PROFESIONAL DEL COLEGIO

A todo profesional le preocupa las consecuencias que sobre su patrimonio pueden derivarse de los siempre posi-
ble:, errores o de un incidente imprevisto del que debe responder civilmente.
Para dar solución a esta necesidad, en octubre de 1995 el Colegio, a través de MEDICORASSE correduría de Se-
guros, suscribió con Winterthur Seguros una póliza de responsabilidad civil profesional para sus colegiados.
Este contrato de seguro con

i ni limito de suma i leguri lda pOl perlododeseguro y asegurado de 25 millones de pesetas,
un límite de suma asegurada por período de seguro y asegurado de 50 millones de pesetas,
y una franquicia variable por siniestro del 10% de su importe, con un mínimo de 5.000 ptas. v un máximo de
25.000 ptas.,

quiere dai solución al riesgo que para el patrimonio de los profesionales asegura I porta el ejercicio de su
profesión, riesgo que se traduce en reclamaciones por daños materiales, corporales y consecutivos de un daño ma-
terial o corporal, causados al reclamante de dicha pérdida con motivo del ejercicio profesional de los asegurados.
El contrato da cobertura a todas las actividades propias del ejercicio profesional de un veterinario, incluido el uso
indebido de aparatos con fuentes radiactivas y la propiedad o uso de los muebles e inmuebles afectos a la activi
dad asegurada.
Pero si bien un contrato de responsabilidad civil de estas características es, cuanto menos, necesario, debe enten-
derse sólo como un medio para n ¡parar un daño accidental que en muchos casos se puede evitar.
Para evitar los riesgos que comporta el ejercicio de la profesión, debemos considerar las posibles medidas de pre
vención que en cada caso pueden ponerse en práctica; las medidas de prevención comportan importantes ahorros
económicos y sociales, ya que afectan directamente a la frecuencia y al coste de los siniestros, y en muchos casos
son sencillos principio:. I ien observarse y que sin comportar un coste adicional a nuestra actividad profesio-
nal, revierten importantes i leneficios que en mucl i • ines solo son valorados ruando se lian perdido.
Si nos centramos en el riesgo profesional en si, debemos pensar en:

Huir de conduelas tendentes a garantizar la consecución de resultados.
Fijar elementos de control de calidad de los procesos.
Procurai la actualización permanente de los conocimientos v técnicas que permitan la i orrei ta praxis piMisio-
nal diaria
Informar de los tratamientos e intervenciones alternativas y sus riesgos.
Obtener el consentimiento escrito del propietario del animal para someterlo al tratamiento o intervención i
puesto (documento en el que deben constar las alternativas y riesgos).

Estas medidas de prevención actúan para prevenir la ocurrencia del accidente, en unos casos, y para dispon,
los medios para una defensa, en otros.
A pesar de todo, el siniestro puede ocurrir, y en este caso para evitar una agravación de las consecuencias econo-
micas v posibles complicaciones en la defensa, conviene actuar diligentemente y comunicar por escrito a la Se-
cretaría del Colegio la existencia de una reclamación, verbal o escrita, o la simple sospecha de une i : ueda
producir; en esta comunicación se debería incluir.

I a identificación precisa del asegurado.
La i< li '111111' :ae¡( >n de l n •. l á m a n l o .

Descripción de la ai tuación y motivo:; de la reclamación, asi como posibles circunstai K ias agravantes < i n se
I n ii •( lan l ialiiir dado en el incidente.
Primera valor; ición de lo:, danos (valor del animal)

Acto seguido, el Colegio informará a MEDICORASSE y a Winterthur del incidente, y un equipo de profesionales, ava-
lado por años de experiencia, tomará lar. medidas o|«irtunas y contactara con el Asegurado para preparai
ciso, la mejoi di ifi ¡ni :a
Por ultimo, un principio que siempre debe observar el Asegurado de un contrato de responsabilidad civil, es no re-
conocer responsabilidad bajo ningún concepto sin el consentimiento del asegurador, pues de lo contrario el con-
trato dejaría de dai cobertura

Josop M' Trabal
Director, del Departamento, de Empresas y Particulares

WinteiUmi !ieguros

Informació facilitada per MEDICORASSE, la Corredoria d'Assegurances
del Col·legi mediadora de la pòlissa de Responsabilitat Civil deis

col·legiats profesionals.
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Seccions Col·legials...

APROPEM-BORSA DE TREBALL

OFERTA

PETITS ANIMALS

CONSULTA

URGÈNCIES

SUBSTITUCIONS

GRANS ANIMALS

EMPRESA

TÈCNIC COMERCIAL

QUADRES INTERMEDIS
1 ASSESSORÍA TÈCNICA

ALTRES DEPARTAMENTS

DIVERSOS

TRAMITADES

ANUL·LADES

TOTALS

NOVEMBRE

15

10

3

2

1

4

3

1

0

0

20

1

21

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

Des d'aquest servei recordem a tots els companys
que APROPEM, Borsa de Treball del Col·legi Ofi-
cial de Veterinaris de Barcelona, està a la vostra dis-
posició en el eas que necessiteu contractar profes-
sionals veterinaris.
Ivls trets més importants del nostre servei son:
• líase ele eludes informatitzada de veterinaris

col·legiats a la recerca de feina i de professionals
en actiu que desitgen optar a un altre tipus de tre-
ball més adient a la seva formació i aspiracions
personals.

• Demandants amb una formació tècnica adequa-
da i diversos graus d'experiència en diferents sec-
tors laborals.

• Kapida f>estió de les demandes.
Temps de Tramitació: Màxim de lOdies.
El temps de gestió pol ser inferior segons les ne-
cessitats de l'empresa sol·licitant.

• Confidència de les dades de l'empresa.
APROPEM és un servei gratuït.
No lli ha compromís per part de l'empresa d'escollir
a algun dels candidats presentats pel nostre servei.

OI I K l A TOÏ Al D A R N I U S 12 M I S O S
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O F E R T A D A K R I . R S 12 M I S O S 1MK S E C T O R S

M i l i s ANIM \l S GRANS ANIMALS EMPRESA

DEMANDA

PARTICIPACIÓ ACTIVA

PARTICIPACIÓ PASSIVA

ALTES

BAIXES PER A PROPEM

BAIXES PER APROPEM

TOTAL BAIXES

TOTAL

NOVEMBRE

6

138

8

2

9

11

144

DISTRIBUCH

^ ~ \

\ I)O\V

) 1' K SEXE

\
HOME \
44', \

i /

l'ot inscriure's a APROI'liM qualsevol veterinari

Col·legiat al corrent del pagament de les quotes.

lin el moment de la inscripció s'han de presentar els

documents següents:

• Quatre fotografies recents, tipus carnet.

• FOlocòpia del I í l o l

• FOlocòpia dcl títol o resguard.

• Fotocòpia del carnet de Col·legial o de qualsevol

altre document que acrediti la condic ió de col· le-

gial a la província de Barcelona.

• Fotocòpia de la tarja de l 'INliM (si s 'es tà inscrit).

• Dos Curriculum Vitae, (en formal DIN A4):

- Un ha tic ser curi. d'una sola plana.

- L'altre amb l'extensió en que es realitzi habi-

tualment.

S'han d'adjuntar k's fotocòpies acreditatives dels

cursets, treballs,... que es citen al currículum.

Es recomana i|iie no es facin sols en català, ja que no

s'énvien Currículum Vitae en català fora de Catalun-

ya.

Per ampliar la informació podeu contactar amb:

Albert Broto Pachiardi, de 10 a 13 h i de 16 a IS li.

Responsable d'APROPEM

APROPEM

Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona

Av. República Argentina 21-25.

08023 BARCELONA

Tel. 21 I 24 12 - Fax. 212 I 2 OS

Correu Electrònic: covb@covb.es
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Biblioteca

Novetats legislatives

- Orden de 27 de noviembre de
1997 por la que se reunía el
procedimiento para la solici-
tud, tramitación y concesión
de las ayudas a los producto-
res de determinados cultivos
herbáceos en la campaña de
comercialización 1998/1999,
de las declaraciones de su-
perficies de cultivos textiles y
de las primas en beneficio de
los productores de carne de
vacuno y de los que manten-
gan vacas nodrizas para el
año 1998.

• Real Decreto 1789/1997, de
I de diciembre, por el que se
establecen ayudas a las orga-
nizaciones interprofesiona-
les agroal i mentarías.

Ordre de 25 de novembre de
1997, de modificació de l'Or-
dre de 7 ele novembre de
1997. sobre mesures urgents
per a la prevenció de la pesia
porcina clàssica.

• Reglamento (CE) n° 2406/97
de la Comisión, de 3 de di-
ciembre de 1997. que modi-
fica el Reglamento (CE) n"
I 141/97 por el que se esta-
blecen disposiciones de apli-
cación del Reglamento (CE)
n" 820/97 del Consejo en lo
que concierne al etiquetado
de la carne de vacuno de ca-
lidad y de productos a base
de carne de \ acuno.

Carne ele vacuno. Control de
calidad. Real Decreto
1738/1997, de 20 de noviem-
bre, por el que se establecen
ayudas a los programas de
carne de vacuno de calidad.

Orden de 9 de diciembre de
1997 por la que se modifica
la Orden de 4 de julio de
1994. sobre utilización y co-
mercialización de enzimas,
microorganismos y sus pre-
parados en la alimentación
animal.

Real Decreto 1X40/1997. de
5 de diciembre, por el que se
modifican las normas sanita-
rias aplicables a la produc-
ción y comercialización de
los productos pesqueros y de
la acu¡cultura lijadas por el
Real Decreto 1437/1992. de
27 de noviembre.

Resolució de 9 de desembre
de 1997. de modificació dels
Estatuts del Col·legi Oficial
de Veterinaris de Barcelona.

COMITÉ DE CLÍNIQUES

Centres autoritzats els mesos de
novembre í desembre de 1997

MISAG
hge. de l'Ajuntament, 42

S2W- Cerdanyola

Clínica Veterinària Itctúliu
Alfons XII. 344
8912- Badalona

Centre Veterinari
Torrehlanca.

Torreblanca, 10
8970- Si. Joan Despí

Felvet Veterinària
Av. Ballester,22

08&&&-Viladecans

Centre Veterinari Canigó (canvi
d'adreça)

tac ió n OX03
08031- Barcelona

La Ciutat dels animals
I'lc.a. Joan (!ornudella, 15

08035- Barcelona

Centre Veterinari Açores
Ctra. de Casónos. 31

08688- Gironella

Consultori Veterinari Tibet
Plça. Virreina, 7

08024- Barcelona

Passa a clínica:
Zoo-Mata Centre Veterinari

Av. Barcelona, I I
08734- Olèrdola

Passa a I lospital:
Centre Veterinari Desvern

Roquetes, 6-8
08960- Si. Jusl Desvern

lils centres que obtinguin l'autoritza-

ció a partir de I" I del ('.s rebran un ili

ploma i una placa acreditatius com a

centre autoritzat, l·ls centres que ja

estiguin autoritzats anteriormenl po

den sol.licitar-ho a la secretaria del

col·legi. HI preu del diploma i la pla

ca ós de lo.()()() més IVA que es co-

brarà en el compte bancari correspo-

nent.
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COMITÉ DE DEONTOLOGIA

DENUNCIES PER INTRUSISME

Aquest mes hem rebut ;il Comitè tlucs cartes, denunciant tlos casos diferents de possible intrusisme,
lins van arribar per fax i adjuntaven fotocòpia d'una cartilla de vacunació on s'arribava a intuir que
la vacuna portava el corresponent segell, però no eslava signada per cap veterinari, no posava el nú-
mero de col·legiat i a més només constava el nom en un cas. i en un altre, ni tan sols estava firmada.
Ambdós casos van ser desviats als Serveis Jurídics del Col·legi que s'encarrega dels casos d'intru-
sisme.

Ens vam posar en contacte amb un dels denunciants perquè ens les arribar la documentació una al-
tra vegada, amb millors condicions de lectura. Ens va comunicar que hauria de posar-se en contacte
amb el propietari tlel gos i tle la cartilla, per tal tle fer fotocòpies de millor qualitat. Al cap d'uns dies
ens va tornar a trucar perquè el propietari s'havia fet enrera i no volia denunciar nin^ú
En I altre cas, quan ens vam posar en contacte amb el denunciant, aquest ens va comunicar que ja
havia parlat amb el propietari tle la cartilla, i que realment estava disposat a col·laborar.

ES PER AIXÒ QUI-; VOLKM POSAR EN CONEIXEMENT DELS COL·LEGIATS QUE
PER TIRAR ENDAVANT UNA DENUNCIA D'INTRUSISME. EN ELS CASOS DE PE-
TITS ANIMALS. AL COL·LEGI NECESSITEM:

• LA DENUNCIA, amb les dades del denunciant, mim. de col·legiat i una forma de con-
tacte.

• CARTILLES I)K VACUNACIÓ: original o còpia d'una o vàries en las que figuri la sig-
natura del denunciat.

• Si això no fora possible, el NOM TELÈFON I ADREÇA DELS PROPIETARIS DELS
GOSSOS que va vacunar el denunciat, per tal de contactar amb ells i que ens aportin les
cartilles.

• D'una altra banda, seria convenient que EL DENUNCIANT ENS CONFIRMÉS SI EN
CAS DE QUE EL COL·LEGI DECIDEIXI PRESENTAR LA QUERELLA, ESTA-
RIA DISPOSAT A COMPARÈIXER AL JUTJAT PER RATIFICAR- SE EN LA
SEVA DENÚNCIA 1 A MÉS A DECLARAR SOBRE ELS FETS CONTRA EL DE-
NUNCIAT.

NO OBSTANT AIXÒ EL COL·LEGI DE VETERINARIS DE BARCELONA IS PLANTEJARÀ SI ES TIREN
() NO ENDAVANT DENÚNCIES INCOMPLERTES, TOT I SABENT QUE UN JUTGE NO DICTARÀ
SENTÈNCIA SENSE LES PROVES SUFICIENTS. EL NOSTRE OBJECTIU ÉS FOSAR EN CONEIXEMENT
PÚBLIC, A TRAVÉS DE DENÚNCIES, I/INCOMPLIMENT DE LA LLEI.
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Servei d'Assegurances del Col·legi

Dediqui 2 minuts a aquest senzill test d'autoavaluació...

Coneix quins capitals cobreixen les seves assegurances,
i quines Companyies respondran davant d'un sinistre?

L'han informat de les principals exclusions que tenen les
assegurances per vostè subscrites?

Sap si està optimitzant els diners que dedica a pagar
les assegurances?

L'han assessorat sobre els riscos personals i patrimonials
que poden afectar més greument la seva família?

Li han explicat mai què cal fer en cas de sinistre?

SI

]
NO

I

Si vostè no està plenament segur de poder contestar afirmativament totes
aquestes preguntes, possiblement no estigui optimitzant el pressupost

que dedica a assegurances.

Les assegurances que contractem són útils sempre que cobreixin els princi-
pals riscos que poden afectar-nos a nivell professional i familiar en cada eta-
pa de la nostra vida. La nostra yjda evoluciona amb el temps, i per tant, és
del tot imprescindible ajustar les prestacions de les nostres assegurances a
aquests canvis.

Revisió
d'Assegurances

El Servei de Revisió d'Assegurances l'ajudarà a optimitzar el seu pres-
supost anual d'assegurances, informat-lo de les duplicitats de cobertu-
res de les seves pòlisses, avaluant els riscos potencials que poden afec-
ta_r__més greument el seu__entom familiar, patrimonial i professional,
assessorant-lo sense compromís sobre les mancances Lexclusions, ga-
ranties innovadores i implicacions fiscals de les seves assegurances.

i estigui segur de les seves assegurances.

Telèfon d'informació del Col·legi 211 24 66 (Sr. Toni Muñoz)

Per estar-ne segur.
VINE AL COL·LEGI
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f\. I . A\. V*r.

A . I . A . C

Microxips corresponents als animals perduts el darrer mes de no-

vembre:
U S P

Barcelona: 1F2F6A7454

1F2E7C1126

111259791A

200A6B2249

2013265354

1F377C3678

2012624E1E

1F55676342

1F796D7B00

2038227A0C

4101086C3D

111622532A

1F55623773

111656635A

1F1944463E

1F17257035

7F7B1C6825

1F5419551F

BRACO ALEMANY

CREUAT PASTOR ALEMANY

PODENC MALLORQUÍ

BRACO

BOXER

FOXTERRIER

GAT EUROPEU

FOXTERRIER

ROTTWEILER

PASTOR ALEMANY

YORKSHIRE TERRIER

GALGO

CREUAT

YORKSHIRE TERRIER

BOXER

SCHNAUZER MITJA

CREUAT BICHON MALTES

FOXTERRIER

Tarragona: 203C2B2158 BRACO

1F725C454E HUSKY SIBÈRIA

El telèfon de l'arxiu és el (93) 418 92 94
i l'adreça electrònica és consell@covb.es
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SERVEI DE PREMSA D'ESTEVE VETERINÀRIA

ESTEVE VETERINARIA

• "La Generalitat permitirá en IWX vacunar por la brucelosis" Segre. 7/11/97.
• "LI creador de Dolly admite excepciones para donar humanos" El l'ais. S/11/97.

• "El deterioro del agua provoca la desaparición de los peces autóctonos en los ríos catalanes"
La Vanguardia. 9/11/97.

• "Marimon quiere bajar 30 pesetas por kilo el precio de los cerdos sacrificados por peste"
Segre. II/II/97

• "Baliza para seguir y estudiar las locas" ABC. 14/11/97

NOTICIES D'EMPRESES

NUEVAS DIETAS WALTHAM

Caiiinc Hij»h Fibre (seco 3 Kg y húmedo de 420 gr):
Nueva dieta para el control de la Diabetes Mellitus en el perro.

ESTEVE VETERINARIA, responsable de la comercialización de las dictas WALTHAM en Espa-
ña \ Portugal ha incorporado recientemente nuevas referencias a su ya existente gama de dietas
para el manejo nutricional de diversas patologías, ('aniñe Hij>h Fibre posee un alto contenido en
carbohidratos complejos (almidón y fibra dietética), está exenta de azúcares simples (fructosa y
glucosa) y un nivel moderado de proteínas, requerimientos indispensables para el manejo dietético
de pacientes con Diabetes Mellitus. De igual modo está indicada para el manejo dietético de otras
patologías como Colitis y Colitis, Estreñimiento, etc.

Está disponible en presentación en seco de 3 Kg y húmedo (lata de 420 gr).

ES 11 Al VETERINARIA quiere informar también de la incorporación de nuevas presentaciones
en seco de las dietas felinas: Feline Low phosphorus Low Protein 2 K¿> alimento seco para galos
con insuficiencia renal, y Feline Calorie Control 1,5 kjj para el manejo dietético de gatos obesos,
que se unen a las ya existentes presentaciones en húmedo.

Para más información:
ESTEVE VETERINARIA
Varsòvia, 47-51
08041 Barcelona
Tel. 03) 446 60 00
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CAMPIONAT DE FUTBOL SALA DE VETERINARIS

Hem ari ¡bal al final de la primera volta de la lliga i ja no trobem al davant de la classificació als habituals Vols Mares-

me o CCV Monijuic sino que c|iii eslà al primer llot: es el nou equip Ciipsv Vels.

Esperem que la segona volta sigui tant interessant com acinesia i que entre lois ens preparem per enfrontar-nos als prò-
xims rivals: "la selecció de Madrid", lli ha contactes per jugar un partit de supercopa amb un equip de companys de Ma
drid que juguen la seva lliga de Veterinaris i que estan interessats en instaurar un Derbi a doble partit que ¡a promet ser

moll interessant.

Doctor's press

AMICS VETERINARIS

Aunque el equipo Amics Veterinaris existe desde el principio de la liga, sn composición ha variado bastante. De hecho

es un producto de la fusión del antiguo equipo de Amics, con lo que quedo del equipo "Veleros". Recuerdo los prime-

ros partidos con Veleros. La mayoría no habíamos jugado a Fútbol sala. Mas de la mitad ele los jugadores solo sabían ju
gar a rugby. El primer partido fue nefasto.

Prácticamente salíamos todos al galope deirás de la pelóla arreándole chupina/os a diestro v siniestro. Creo que nos me-
tieron o c h o o n u e v e g o l e s y n o s o t r o s p o r s u p u e s t o n i n g u n o , l ú e bastante frustrante a u n q u e e s o s i . q u e m a m o s u n a b u e -

na cant idad d e a d r e n a l i n a , lil s e g u n d o p a r t i d o \ u n a m o s de e s

trategia. E s t a b l e c i m o s u n a férrea l í nea d e d e f e n s a . N o s

dispusimos lodos los jugadores a lo largo de la línea de nues-
tra propia área (ver esquema) v la cosa cambio substancial-
menle. Asiera imposible ganar pero al menos no nos humilla

ron lanío. Nos metieron solo dos goles y nosotros por

supuesto ninguno. La verdad es que como ex jugadores de

rugby, defendían bastante bien. Digamos que era una defensa
férrea y contundente.

A lo largo de la liga la cosa fue mejorando y a veces metíamos

goles. C reo que ganamos algún partido. \.\ equipo duro dos li-

gas y los que quedamos con ganas de jugar nos unimos a

Amics Veterinaris. Creo que el nombre del equipo define muy

claramente su filosofía. lis un equipo con muy "buen rollo"'.
nos hemos hecho buenos amigos y para nosotros es una satisfacción vernos

cada semana para jugar al fútbol.
Tàcticiï del conlrulac:

Este año empezamos con muy mal pie. A los diez minutos de empezar el pri
mer partido ya teníamos dos jugadores seriamente lesionados. Jordi Miró con

rotura de ligamentos colaterales de la rodilla y Salva Duran con aplastamiento
de uno de los huesos larsales. Jordi va ha dicho adiós al resto de la liga. Salva

es probable que se incorpore pronto. Desde aquí les mandamos un fuerte abra

/o esperando que se recuperen pronto. Aparte de Salva y Jordi, este año esta
mos Jordi Pertegaz, Pepe y Lorén Merchán, Juanjo Maní. Antonio Macareno

López, Josep Maria. Paco y Pedro Contreras, esios dos últimos incorporados
iras las múltiples bajas, laminen estamos esperando la reincorporación de Die
go López, con problemas en su rodilla. Todos disfrutamos mucho del buen es-

píritu de esla liga y esperamos que sea así durante muchos años.

Departamento de Prensa de Amics Veterinaris
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ES TRASPASSA CLÍNICA VETERINARIA
A BARCELONA

-lin actiu-
- H 011S ¡lli!I"CSS()S

-Zona privilegiada-
-Bon confort-
•Parkine al costat-

-Ben equipada-
-Nodrit fitxer de clients-
-No requereix obres-
-Aire condicionat-

Interessats escriure a:
CLINI-CAN

Apartat tic C o r r e u s núm. I 4 2 I 2
0 8 0 8 0 Barce lona

SE

1.4

ES VEN
VENDE FURGONETA RENAUL1

GASOLINA

INTERESADOS

DE 4 A 8.

EN BUEN ESTADO

CONTACTAR TEL.

EXPRESS

870 95 32

COMB1

TARDES

i
Ana Mòller. Adiestramiento canino a domicilio

ol/esde1(/

Alteraciones de la conducta

Defensa y ataque

('iciode/w

Servicio de paseos

Asesoratniento v orientación

Trato siempre personal

Tel. 2 I 2 07 l)4. Móvil 989/76 99 54

ALIMENTARIA, del 2 al 6 de març de 1998
Els col·legiats interessats en rebre una ENTRADA GRATUITA

per aquesta fira de professionals, han d'enviar abans
del 13/2/98 una carta o fax indicant nom, adreça i

núm. de col·legiat a:

MILLER FREEMAN - At. Srta. Montserrat Carreras
Diputació. 119, 4arí. -08015 BCN

Tel. 452 11 02 - Fax 451 66 37
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Sistemas de Identificación

Microchip

VID
Micro Chip a"España S.L

Miquel i Badia, 2 - 4
08024 BARCELONA

•rocedimiento

Lector
estándar *

de implantación

Aplicador

Tel. (93)284.93.39
Fax (93) 284.93.90
E-mail: avidsp@pulso.com
Internet: http://www.flex.net/-avid/

Lector de
bolsillo

... para fodas las especies



Buenas
H U v V o

Amplio espectro, máxima eficacia
y, además, 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.

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


