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l ' A l I I , '

n aquests dies. amb motiu dels exàmens de selectivitat, tots
els diaris han publicat llistats de carreres universitàries i

conseqüentment hem pogut recordar l'accés de cada cop més
professionals disposats a lluitar., individual i col·lectivament, pels
seus interessos i a competir amb els veterinaris en un mercat
laboral que demana resultats més que titulacions.

En aquesta lluita, la defensa de cada col·lectiu comença per la
voluntat d'aconseguir el reconeixement professional de cadascun
dels seus components i això requereix formació continuada per
assolir el treball ben fel. honestedat, i creure en la nostra feina com
a servei a la societat.

Però. com en qualsevol activitat, també cal l'adequació legislativa
que afavoreixi aquests interessos i per a la qual. fa falta un
col·lectiu fort que sigui escoltat i. per a això. cal ésser capaç de
superar la imatge de desunió, capaç de definir clarament els seus
objectius i capaç d'articular els mitjans per fer arribar a la societat
i a les administracions publiques les seves propostes de forma
unitària.

Aquesta és altre cop l'assignatura pendent per aquest nou curs i per
aprovar-la hem de posar-hi lots: voluntat, diàleg i força per poder
superareis nostres personalismes.

I p://www.covb.es



ARTICLE TÈCNIC

EN PREVENCIÓN DE LA LEISHMANIOSIS CANINA

La importancia sanitaria que tiene el control y
prevención de la Leishmaniosis, en el contexto
de las zoonosis del Mediterráneo, están lucra de
toda duda como bien lo demuestra el curso de
entrenamiento sobre diagnóstico que ha tenido
lugar durante el mes de junio en Grecia bajo los
auspicios de la OMS.

Los profesionales de la veterinaria de pequeños
animales, sin ser alarmistas, pueden ser de gran
ayuda en su diario ejercicio profesional en la
prevención y disminución del riesgo
epidemiológico de dicha enfermedad.

Como es bien sabido, en España el riesgo
epidemiológico de dicha enfermedad se debe a
la amplia distribución geográfica que poseen
diversas especies de mosquitos, del género
Phlebotomus, y a la elevada prevalencia de
dicha enfermedad entre los perros de algunas
áreas geográficas de la Península Ibérica, como
demostro el Programa de Control y Prevención
de la Leishmaniosis realizado en 1991.

Los nuevos y masivos hábitos que tiene la
sociedad está originando que cada ve/ exista
una menor diferencia de prevalencia entre las
áreas urbanas y rurales. El fenómeno de las
casas unifamiliares con pequeños jardines; el

creciente número de urbanizaciones tipo
primera residencia en áreas típicamente rurales;
el incremento del censo tic perros, además, de
que durante los períodos vacacionales se
trasladen miles de familias de las ciudades a los
ambientes rurales y de playa, hace más fácil la
posible propagación de la Leishmaniosis.
Es por ello que el profesional de la veterinaria
de pequeños animales puede orientar a sus
pacientes, antes de la salida de vacaciones, a
lomar las medidas preventivas necesarias si así
lo creyese. Las medidas de protección pasivas
tic las viviendas (mallas antimosquitos); la
limitación de los paseos durante las noches más
propensas a las picaduras, y el uso de repelentes
son de gran ayuda par minimizar los riesgos
infestantes de esta enfermedad de difícil
curación y elevado riesgo epidemiológico.

No hay que olvidar que a causa de los escasos
avances logrados en estos últimos años en el
tratamiento tic dicha enfermedad, junto a la
compleja terapéutica a seguir y a la elevada
capacidad tic recuperación infectiva del parásito
en animales bajo tratamiento, hacen que, hoy
por hoy, la prevención siga siendo aún un
método muy efectivo contra la Leishmaniosis.

Jaume Halla
INLORMACION AGRARIA

SERVEI DE PREMSA D'ESTEVE VETERINARIA

ESTEVE VETERINARIA

• "Científicos catalanes inhiben tumores en una prueba con ratones" /:'/ País. 29/5/98.

• "El negocio de vender especies en extinción" Diario 16. 28/5/98.

• "El vacuno de Irlanda del Norte volverá a ser exportado" El l'aís. 28/5/98.

• "El laboratorio de (¡ranada confirma que la vacuna contra el carbunco era defectuosa"
El Diario Montañés. 26/5/98.

liit|i://\\u w.covb.es
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L'IXI V destina M>0 milions de pessetes
a la conservació de la biodiversilal

L'Institut d'Investigacions i Tecnologia Agrària (INIA)
compta amb un programa específic, dotat en l'any 1998
amb I(S() milions de pessetes, destinat a l'adequada
conservació i utilització sostenible del patrimoni genètic
vegetal. Del pressuposi total de 160 milions de pessetes,

I2N'2 es dedicaran al Finançament de 38 projectes de R+l)

i 31'8 milions a l'execució de les activitats permanents de
conservació e inventario que son consubstancials a la

conservació de les col·leccions i no requereixen, per tant,
un projecte específic.

l·l programa de conservació i utilització de recursos
fitogenètics és una de les prioritats en investigació del
Ministeri d'Agricultura, organisme competen! en Espanya
de la conservació de la biodiversitat. Un tema que
constitueix motiu de preocupació universal per la seva
importància per a assegurar l'habitabilital del planeta i

que exigeix que s'adoptin mesures corredores que evitin
els processos d'erosió genètica i degradació ecològica a

què està sotmès.

Aquest programa Ion inicial amb la finalitat d'avaluar i

documentar la diversitat genètica, de les varietats i

ecotipus autòctons i dels cultiváis en desús, i evitar així la

seva desaparició. lil material obtingut serveix a més per a

la seva utilització en processos tic millora d'espècies
vegetals agroalímcntàries. agroenergètiques, agroindus-
trials i ornamentals.

EXPOAVIGA '98

Entre els dies 27 i 30 d'octubre d'enguany, es celebrara

una nova edició d'EXPOAVIGA, el Saló Internacional de

la Tècnica Avícola i Ramadera, lils diferents sectors que

composen aquest Salo son la Mostra Comercial de

Tecnologia Ramadera (TECNOGA), la Mostra

Internacional de Ramal Selecte (GANASEL) i Ics

Produccions Ramaderes Alternatives (PROGALTER).

També tindran lloc les Jornades. Simposis, Cursos i Actes

Paral·lels, que tenen lloc cu cada edició. Així. entre

d'altres, tindran lloc les següents Jornades: "I Jornada de

Tecnologia de Fabricació de Pinsos". "II Jornades
'Tècniques Progaller". "VII Jornades Tècniques sobre el

Cavall". "VIII Jornades Tècniques sobre Bestiar Boví" i

"VIII Jornada de Cunicultura".

lin la present edició tant el nombre d'expositors com de

superfície ocupada han superat els de la darrera edició.

l'anj 95.

És important destacar que els organitzadors van decidir
que a GANASEL no In bagues presencia de porc en viu

degul a l'existència de pesia porcina clàssica a diferents

províncies espanyoles i a altres països comunitaris.
Per altra banda, lambé dins el marc de GANASEL s'ha

decidit organitzar la I Exhibició Internacional de Grup de
Descendència de la Raça Tïisona a Espanya, on els

ramaders del sector podran conèixer i valorar la genètica

i morfologia d'aquesta raça que posseeixen les diferents
cases comercials i centres d'inseminació artificial

d'Europa i a nivell internacional. Així mateix, s'editarà un

catàleg amb tots els animals participants.

U IS: En el Col·legi es disposarà d'entrades per a

aquesta Fira per <//s col·legiats interessats n assistir-hi.

La investigación <in Ciencias de hi Salud,
sector estratégico del Sistema de l + l)

lil Ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría. en
su participación el pasado mes tic julio en el acto de
clausura del Curso de Verano de li\ Escorial "La
Priorización de la Investigación Biomédica", destacó que
la materia que tia título al seminario representa la base

fundamental de una política en l+l) orientada hacia el
sector salud. La investigación en Ciencias tic la Salud es

un sector estratégico del Sistema Español de l+l) y
alcanza una multidisciplinariedad y una integralidad,
difícil ile encontrar en otros sectores de la investigación.

http://www.covb.es



Nu obstante, la multiplicidad de los temas a abordar y la
limitación de los recursos disponibles hace necesario

priorizar las áreas y los lemas objeto de investigación. Al
mismo tiempo es preciso coordinar las diferentes agencias
financiadoras y en su caso del sector privado, con el fin de
lograr una política cada vez mas potente de l + l) y obtener
la mayor rentabilidad a las inversiones que se realizan.
liste es el objetivo fundamental de las estrategias puestas

en marcha por el Gobierno y por los distintos programas
ile investigación de las Comunidades Autónomas,
l.a reciente creación del Centro Nacional de Investí
naciones Oncológicas Carlos III, constituye la primera

iniciativa en e! anihilo del Sistema Nacional de Salud, de

integración de la investigación básica y preclíhica ante un

problema de salud tan trascendente como el del cáncer.

segunda causa tic muerte en nuestro país y en los países

de nuestro entorno.

Además el Ministerio de Sanidad y Consumo gestiona a

través del Instituto de Sa lud C a r l o s III. las convocatorias

de formación e invest igación del Fondo de Invest i-

gaciones Sanitarias, principal agencia linanciadora de la

investigación biomédica en nuestro país.

com als consumidors.
A m b la introducció d e l'euro l"l de gene r de l l ) W . les

complexitats relacionades amb les fluctuacions
m o n e t à r i e s i el s i s t ema a g r o m o n e l a r i res taran e l iminá i s

pels països que participen en l'euro, la qual cosa significa
que no serà necessari mantenir tipus vertís per a estos

països, líls riscos vinculats a la distorsió agromonclai la

del mercat entre els listáis membres desapareixerà, així

com les fluctuacions de les rentes agràries degudes a la

conversió dels preus i imports comuns en la moneda de

pagament, donat que ja no es tornaran a produir

revaluacions o devaluacions tic la moneda nacional

respecte a l'euro. En resum, des de I I tic gener, el sistema

agromonetari quedarà considerablement simplificat,
donat que els pagaments de la política agrícola comuna

(l'AC) es convertiran fent servir lipus de conversió reals,

és a tlir. el tipus fixat iircvocahlcmcni per als participants

en l'euro. D'altra banda, això suposarà un estalvi en les

despeses generades per la l'AC donat que el sistema
agromonetari actual genera un cost addicional de la PAC
que oscil·la entre 1.000 i 1.500 milions d'ecus.

EURONOTICIAS

reforma del sistema agromonetari,
necessària per ¿i hi introducció <IH

(Miro en la PAC

La Comissió Europea va adoptar el passat mes de juny

una proposta per a establir un nou sistema agromonelari

I'l de gener de I1)1)1) com a conseqüència de la
introducció de l 'euro. la qual cosa és incompatible amb el

m a n t e n i m e n t tic t ipus verds per als pa ïsos "EURO", l.a

Comissió proposa aprofitar l'oportunitat brindada per
aquesta reforma per a simplificar el sistema agromonelari

i apropar-ho al mercat. El sistema de tipus verds

específics es suprimirà, no només pels països "EURO",
sino tambe pels quatre "pre-EURO" (Regne Unit. Suècia.

Dinamarca i Grècia). C o m a conseqüència , s ' ha adoptat

altra proposta per a fixar compensacions amb objecte
d'evitar que es produeixin pèrdues de renda degut a la

supressió ilels tipus verds en gener de I W ) .

En comentar les propostes, el Si. l·ISCIII.liK. Comissari

d'Agricultura i Desenvolupament Rural, va afirmar que
les proposies pràcticament eliminaran una de les majors

complexitats de la l'AC. HI nou règim implica que la

introducció de l'euro augmentara la transparència del

mercat dels aliments i els productes agrícoles en toia la

Unió Europea, cosa que beneficiarà tant als productors

Proposta de retirada de la producció
(l·iin 10% <!<• terres duranl Ui

campanya i\v comercialització de
1999/2000

I ,a Comissió Europea va adoptar el passat 10 de junv de
IWX una proposta per fixar l'índex de reinada de terres

obligatori per a la campanya de comercialització de 1999-
2000 en un 10%, la qual cosa suposa un augment de 5

punts respecte a l'índex aplicable actualment, l.a proposta
de la ( 'omissió es basa en les perspectives de mercal a eurl

termini i en la conclusió de que hi lla el greu perill que les

existències d'intervenció de cereals creixin de nou Uns

arribar nivells inacceptables, l.a conseqüència d'aquest
increment serà un augment de la superfície retirada de la

producció (obligatòriament i voluntària) en 1.5 milions

d'hectàrees i la reducció de la producció en X milions de
lones.

En comentar la proposta, el Sr. FISCHLER, Comissari

d'Agricultura i Desenvolupament Rural, va afirmar que
"la retirada de Ierres de la producció és un instrument de

gestió del mercat el nivell del qual ha d'adaptai -se en la

direcció que correspongui per a aconseguir un equilibri i

estabilitat dels mercats, HI nostre anàlisi, que es basa en

supòsits realistes, indica que. en cas que no s'adapti
l'índex de Ierres retirades de la producció, la l 'nió

Europea podria trobar-se amb 30 milions de lones en la

intervenció per finals de la campanya de comercialització
de 1999-2000, nivell que és insostenible i que ha d'evitar-
se".

http://w w w.covb.es



Cursos

Jornades

Congresos

Beques

Beques, ajuts i
premis

FUNDACIÓ

CATALANA FUNDACIÓ CATALANA PE I A
RECERCA [ A RECERCA (FCR)

BEQUES

Beca Sénior de Farmacologia
Convocant: /.ambón S. A. Instituto Mario Negri.
Sol-licitud: Polígono Urvasa, c/ Maresma, s/n
OS 130 Sania Perpetua de la Mogoda. Barcelona.
Tel. 93 574 02 I I Fax 93 560 56 15
Termini sol·licitud: 31/10/98
Ajuts per a Accions <le Cooperació i Mohililal amh
Regions i Institucions Signatàries d'Acords de
col·laboració amb Catalunya (PCI): Ajuts per la
mobilitat interregional d'investigadors (AIRE).
Convocant: Comissionat pera Universitats i Recerca.
Sol·licitud: Via Laietana, 33 - 08003 Barcelona
Tel. 93 306 54 09 - Fax 93 306 54 32
Termini sol·licitud: 1/10/98
Pera mes informació consultar DOGC núm. 2.665 de
22/6/1998.
Web http://www.gencat.es/cur
Beques per ampliar estudis a Itàlia Curs 1999-2000
Convocant: Ministerio de Asuntos Exteriores
Sol·licitud: c/Salvador, I -28071 Madrid
Tel. 91 37') 97 62 ext. 9556 o 9062 i 91 379 9S 99
Termini sol·licitud: 30/10/98
Per a mes informació consultar BOE del 17/6/98.
http://w ww.igsap.map.es/docs/cia/becas/becas.htm

4 beques per realitzar estudis a Austria durant el
Curs 1999-2000
Convocant: Ministerio de Asuntos Exteriores
Sol·licitud: c/Salvador, I - 28071 Madrid
Tel. 91 379 97 62 ext. 9556 o 9062 i 91 379 9N 99
Termini sol·licitud: 30/12/98
Per a mos informació sobre estudis a Àustria, adreçar-
se als Serveis Culturals de la seva Ambaixada a
Madrid. Pasco de la Castellana. 91 - 2N046 Madrid.
Tel. u l 550 53 15 Fax 91 597 35 79 o a traves
d'internel http://w \\ w.oead.ac.at.
http://ww w.igsap.map.es/docs/cia/becas/becas.htm
Per a mes informació consultar BOE del I7/6/9N.
Beques per a estudis a Noruega durant l'Estiu 1999
Convocant: Ministerio .Asuntos Exteriores
Sol·licitud: d Salvador, I 2X071 Madrid
Tel. lM 379 97 62 ext. 9556 o 9062 i l)| 379 98 99
Termini sol·licitud: 27/11/98
Per a mes informació consultar BOE del 17/6/9S
http://www.igsap.map.es/docs/cia/becas/becas.htm
n
Convocant: Ministerio de Asuntos Exteriores
Sol·licitud: c/Salvador, I - 2SO7I Madrid
Tel. 91 379 97 62 ext. 9556 o 9062 i 91 379 98 9<)
Termini sol·licitud: 27/1 1/98
Per a mes informació consultar BOE del I7/6/9S
http://www.igsap.map.es/docs/cia/becas/becas.htm
Beques de la Fundació Stevenson per a estudis a
universitats escoceses IW9-2000
Convocant: Ministerio de Asuntos Exteriores
Sol·licitud: d Salvador, I - 2SO7I Madrid
Tel. 91 379 97 62 exl. 9556 o 9062 i 91 379 98 99
Termini sol·licitud: 30/12/98
Per a mes informació consultar BOE del 17/6/98
http://w \vw.iL'sap.man.es/docs/cia/beeas/hecas.hlm
3 beques per ampliar estudis a Suïssa Curs I*)'W-
2000
Convocant: Ministerio de .Asuntos Exteriores

Sol·licitud: c/Salvador, 1 • 2KO7I Madrid
Tel. 91 379 97 62 exl. 9556 o 9062 i 91 379 98 99
Termini sol·licitud: 15/10/98
Per a mes informació consultar BOE del I7/6/9S
htip:/A\ w w.igsap.map.es/docs/cia/becas/becas.htm

PREMIS

V'l l'remi Blanquerna
Convocant: Presidència de la Generalitat. Delegació .i
Madrid.
Sol·licitud: d Montalbán, 9 28003 Madrid
Termini sol·licitud: 15/10/98
Per a mes informació, cal consultar el DOGC mini.
2626. de 24/4/98.
Premi Bancaixa d'Estudis sobre l'Agroentorn
Convocant: Fundació Bancaixa. Centre Cultural
Sol·licitud: PI. de Tetuan. 23 - 46003 València
Tel. 96 3S7 58 64
Termini sol·licitud: 31/10/98
Web: litip://w ww.bancaja.es

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



Premi Bancaixa d'Estudis sobre el Medi Ambient
1WS
Convocant: Fundació Bancaixa. Centre Cultural
Sol·licitud: PI. de Tetuan, 23 46003 València
Tel. 96 387 58 64
[ermini sol·licitud: 31/10/98
Web: Iuip:/A\w w.bancaja.es
Premis Nacionals de li de Carrera d'Educació
Universitària, destinades a qui hagin conclòs els
estudis en el curs I1W7/UK.

Convocant: Ministerio de Educación y Cultura
Sol·licitud: c/ Torrelaguna, 58 - 28027 Madrid
Termini sol·licitud: 30/10/98
Per a mes informació, cal consultar IU )E del 2>/0/l)X

Cursos

J O R N A D A S O B R E T E M E S A M B I E N T A L S
PER V E T E R I N A R I S

Lloc: Col·legi Oficial ele Veterinaris de Barcelona
Data: 23 d'octubre de 1998
Organitzat per la Direcció General de Programació i
Educació Ambiental del Departament de Medi Ambient
de la Generalital de Catalunya.

PROGRAMA
9.00 Presentació de la Jornada
'). 10 La gestió dels residus carnis i de la indústria

alimentària.
Si Enric Elias, Tècnic de la Junta de Residus.

10.00 l.a yesiió dels purins i la seva reutilització
agrícola,
Sr. Ricard Danès, fècnic de la Junta de Residus a
Girona.

10.50 l'ansa.
11.10 Reutilització dels fangs de depuració en

agricultura.
Sr. lomas Cazurra, Cap del Departament d'Obres
de la Junta de Sanejament.

12.00 Cas piin.de: disseny d'una explotació agropecuaria
i tramitació de l'expedient.
Sr. Josep M' Teixé, del Col·legi de Veterinaris
Sr. Xavier Nicolau, Tècnic de la Delegació
Territorial de Medi Ambient a Barcelona.

13.00 lanía rodona: debat sobre tots els lemes tractats en
aquesta jornada.

Inscripcions: La inscripció a aquesta jornada será
gratuïta, pero donat que l'assistència és limitada per la
capacitat de la Sala d'Actes, en serà necessària la
confirmació. En cas que no es realitzi la inscripció i la
Sala d'Actes si;jui plena, no se'n permetrà l'entrada.
Si voleu més informació, truqueu al Col·legi i demaneu
perla Sita. Momea, leí.: 93 21 I 24 00.

I CON(;I~ESO NACIONALnEVETERINARIA
DE VETERINARIA Y MEDIO AMBIENTE

(II CONGRESO NACIONAL DE VETERINARIA Y
MEDIO AMBIENTE)

Lloc: Ministeri ele Sanitat i Consum
Paseo del Prado. IX-20. MADRID.
Dates: Del 22 al 24 d'oclubre de 1998
Horaris: Malí i tarda.

PROGRAMA

Dijous: "Explotación y
conservación de la diversidad
biológica y paisajística".
"Gestión de espacios
naturales", "Los espacios
naturales en el si»l<> XXI.
Perspectivas", "Gestión de las
reservas nacionales de caza",
"Panorámica epidemiológica
de las enfermedades en la
launa silvestre", "Conservación

y sanidad de la launa silvestre".
Divendres: "Impacto ambiental de las explotaciones
ganaderas: Prevención desde la óptica del M.A.P.A.",
"Impacto ambiental de los diferentes sistemas de
explotación ganadera", "Ganaderías alternativas". "La
industria agroalimentaria hacia una nueva adecuación: la
protección del medio ambiente". "Plaguicidas en el tercer
milenio", "l.a veterinaria y el medio ambiente",
"Aportaciones profesionales en una ecogestión integral".
Dissabte: "Reflexiones sobre una conceptual ización
ambientalista de la Salud Pública". "Perspectivas de la
gestión pública medioambiental y su influencia en el
consumidor". "Medio ambiente urbano". "Bienestar
animal en el marco de la Union Europea".
Preu: Professionals 40.000 pies.

Socis AVEMA 52.000 ptes.
Estudiants I7.000 pies.

Inscripcions: .Asociación de Veterinarios Especialistas en
Meilio Ambiente (AVEMA)
Tel.: 968 23 64 58. Lax: 90X24 40 05
E-mail; avema@recol.es

I SIMPOSIUM INTERNACIONAL SOBRE
FAUNA SALVAJE

Lloc: Salo d'Actes de Caja España. ZAMORA.
Dates: Del 4 al X de desembre de 1998.

PROGRAMA
El dissabte hi haurà diverses
visites tècniques a Reserves,
Parcs Naturals i a un Parc

• 1^p^v Zoològic.
El divendres i de diumenge a

P, í * dimarts hi hauran diferents
conferències, exposicions de
c o m u n i c a c i o n s orals i taules
ro l lones . a ix í c o m una
exhibició de cetrería.
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Preu: Estudiants 5.000 ptes.
Socis,lo WAVES 10.000 pics.
No socis 20.000 |ik-s.

Inscripcions i informació: Colegio Oficial de
Veterinarios de Zamora. Tel./Fax: l)N0 52 22 42
E-mail: waves@jet.es
l'àüina Web: http://www.Fontun.com/veterizamora

SEMINARIO TEORICO-PRACTICO
DE CLÍNICA DE ANIMALES EXÓTICOS

SESIÓN TEORlCA:Sábado 24 de Octubre de l l»ss
9.00 Recepción y entrega de documentación
9.M) Inauguración del seminario. Sra, Berta Juanola
'i.45 Terapéutica práctica ilc animales exóticos.

Sr Jordi Jiménez
10.45 l'ansa \ café
11.15 Errores frecuentes en la práctica clínica

Si. Fernando Martínez
12.00 Problemas de comportamiento cu animales

exóticos. Di Xavier Manteca
15.00 Casos clínicos de reptiles. Sr. Albert Martínez
16.00 Casos clínicos de pequeños mamíferos.

Si. Fernando Martínez
17.00 Casos clínicos de Aves. Sr. Jesús Fernández
SESIÓN PRACTICA: Domingo 25 de Octubre tic ll>XS
Horario: a escoger entre dos sesiones (orden de
incripción): 9.30a I2.3()obien 15.00 a 18.00
Contenido: 7 talleres prácticos de 25 min. de duración
I.- Manejo \ exploración de aves
2.- Vías de administración y toma de muestras en aves
3.- Técnicas clínicas habituales en aves
6.- Man~jo y c\plor<lción dc pequ~iios
7.- Vías dc adlllini"traci<Í1l y tOllla dc Illucstras en ~ I l
6.- Manejo y exploración de pequeños mamíferos
7.- Vías ile administración y toma de muestras en
pequeños mamíferos
PONENTES:

Sr. Jesús Fernández. Servicio Veterinario del /.()() de
Barcelona
Sr. Jordi Jiménez. ZOOVET (Servicios veterinarios de
Fauna E x ó t i c a \ S a l v a j e )
Dr. Xavier Manteca. Facultad de Veterinaria de la UAB
Sr. Albert Martínez. Centre de Recuperació d'Amfibis i
Rèptils
Sr. Fernando Martínez. Hospital Clínic Veterinari . UAB

LUGAR SESIÓN TEÓRICA: Colegio de Veterinarios de
Barcelona. Av. República Argentina 21 -25 . Barcelona

SESIÓN PRACTICA: Facultad de Veterinaria de la UAB.
Bellaterra (Barcelona)

PRESENTACIÓN. La orientación del seminario es
eminentemente práctica. Los asistentes a los talleres
podrán practicar las técnicas con animales y
familiarizarse con el material y bibliografía básicos para
la clínica de exóticos.
Se pretende proporcionar al veterinario clínico o al
estudiante la base teorico-práctica necesaria para afrontar
los casos de exót icos mas habi tuales en una clínica de

pequeños an imales .

O R G A N I Z A N : Hospital C l ín ico de la l ' A B y el co leg io
ile Veterinarios de Barcelona
INSCRIPCIONES.Colegio de Veterinarios de Barcelona.
leí 93-21 12466
I as pla/as para la sesión practica son limitadas
SESIÓN TEÓRICA. 5000ptas
SESIÓN TEÓRICA Y PRACTICA. 15.000 has
(Veterinarios) S.000 l'tas (estudiantes)
FORMA DE PAGO:
Transferencia bancària: CV 0186-1OOI-91-0558O0O282
FECHA LIMITE DE INSCRIP.: 14 de Octubre de 1998

D I V E R S O S
OCTUBRE 1998
- Expoaviga 98 Barcelona, del 27 al 30 de octubre de 1998.

Información: Fira de Barcelona. Avda. Reina Cristina, s/n. 08004
Barcelona

- XIV Master en Salud Publica y Gestión Sanitaria. Universidad de
Granada, del 13 de octubre de 1998 al 30 de septiembre de 1999
Información: Escuela Aqndaluza de Salud Pública. Campus
Universitario de Cartuja, Apdo 2070,18080 Granada. Tel: 958 161044
• Fax 958.161142.
Email: comunicación@easp.es • http://www.easp.es

- IPA 98. Paris del 19 al 23 de octubre. Promosalons España. Diego
de León, 44, 28006 Madrid.
Tel: 564-31-54 Fax: 411-66-99

- Vllemes Journées des Sciences du muscle et Technologies de la
Viande. Rodez, 1-2 octubre de 1998. Información: Centre Techniue
de la Viande. Z.A. d'Arsac. 12850 Sainte Radengonde.
Tel: 05.65.77.37.02. Fax: 05.65.77.37.01

- Programa de Postgrau en Control de Qualitat i Seguretat a la
Indústria Alimentaria. Barcelona, del 6 d'octubre de 1998 al 6 de
juliol de 1999. Fundació Pollitècnica de Catalunya. Tel: 93 739 86
11/86 12. Fax: 93 739 86 04.

Email: merce@egara.upc.es.
http://www.fpc.upc.es

- Master Internacional en Enfermedades Parasitarias Tropicales.
XII Curso intensivo. Universidad de Valnecia, del 13 de octubre al
1 22 de diciembre.
Información: Dra: M.D. Bargues, Dr. J-G. Estreban.
Contacto en España 96 386 42 98. Fax: 96 386 47 69
Contacto otros países 34-6-386 42 98. Fax: 34-6 -386 47 69

- Curso teórico practico para veterinarios y estudiantes. Colegio
Oficial de Veterinarios de Cádiz y Ceuta. Jerez de la Frontera, del
16 al 18 de octubre de 1998. Información: Srta. Maria Luisa. Tel: 956
30 -39 89 o 907 11 27 39. Srta. Manió 908 12 45 09 o 956 25 49 51. Srta.
Carmen 956 18 48 336.

Fax 25 51 58.
- I Congreso Internacional de Veterinaria y Medio Ambiente

Madrid, 22 a 24 de Octubre de 1998. Información: Asociación de
Veterinarios Especialistas en Medio Ambiente (A.V.E.M.A.).
Avenida Constitución, 13. 30008 Murcia. Tel: 968 23 64 58 y 968 23 61
16. Fax: 968 24 46 65

NOVEMBRE 1998
- Congreso de Medicina Interna Veterinaria. Lugo, de 6 al 8 de

Noviembre de 1998.Información: Tel: 982 285 937
Email: semiv98@lugo.usc.es.
Web: http://www.lugo.usc.es/-msuarez/semiv.htm

DESEMBRE 1998
- Curso practico de ecografia en pequeños animales Policlinico

Veterinario de Navarra, del 12 al 13 de diciembre de 1998.
Información: Tel: 948 82 71 01 - 948 82 70 61 - 948 41 07 19. Fax: 948
41 07 19. Email: 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. y Fax: 980 52 22 42.
http://www.Fontun.com/veterizamora email: waves@iet.es
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r\. l . / \ . v-r.
Els codis que ;i continuació relacionem són, per
pm\ íncies, els corresponent.*
el ilanvr nies de juny:

Barcelona: 1F46135632

1F6814095C

2012475B2C

111754692A

112915214A

1F26004C6F

400A72442B

40374E146B

2031526E6F

AA661G

s animals desapareguts

FOX TERRIER
GOS D'ATURA
BOXER
YORKSHIRE TERRIER
BEAGLE
CREUAT
BRACO
CREUAT GOS D'ATURA
PASTOR ALEMANY
CANITX

Lleida: 1F237C635F GAT PERSA

El telèfo de l'arxiu es 93 41S *>2 94 E-mail: consell@covb.es

RAIXFS
1 > \ 1 \ 1 /O

Col·legiat

2411

80

2174

2589

2106

814

110

2443

1035

1994

2536

2461

•L
E

G
I

O

Nom

Jaume Galobart i Cots

José Coarasa Masdéu

Anna Sánchez Garcia

M 1 Carme Vidal Palliser

Nuria Iranzo Flaquer

Joan Bentanachs Calvo

Jesús Notario Lodos

Luis M. Ramírez Hervias

Carles Montañés Estupma

Jordi Suñé Trepat

Agustí Jover Biboum

Miguel A. Fernández Martin

Altes
col-

Data baixa

21/04/98

24/04/98

04/05/98

13/05/98

22/05/98

03/06/98

07/06/98

09/06/98

29/06/98

29/06/98

29/06/98

02/07/98

i baixes
legials

Motiu Baixa

Petició Pròpia

Defunció

Petició Pròpia

Trasllat Província

Petició Pròpia

Manca Pagament

Defunció

Manca Pagament

Trasllat a G i r o n a

PeticIó Pròpia

Trasllat Girona

Petició Pròpia

ALTES

col·legials

2629

2630

2631

2632

2633

2634

2635

2636

2637

2638

2639

2640

2641

2642

2643

2644

2645

2646

2647

2648

2649

2650

2652

2653

2654

2655

2656

2657

2658

Nom

Joan Rubiralta Bonet

Sonia Romero Robles

Ester Benguerel Alsina

Consol Iglesias Martmez-S.

Laura González Marsol

Elena M'J Simón Diiringer

Miquel Oliveras Solanich

Ana Pérez Osa

Noelia Rico Gómez

Mònica Lleal Ramirez

M'-1 Eugènia Gallo Pascual

Javier San Emeterio Garcia

Xavier Faura Solé

Diana Monforte Quevedo

Encarna Ruiz Martínez

Oriol Chimeno Yugueros

Marta Martín Flix

Marta Amat Grau

Montserrat Pariente Roldan

Montserrat Mateos Ayala

Xavier Poqui Eraso

Alhelí Rodríguez Cortes

Armando Garrone

Jordi Fernandez Albestegui

Eva Moyano Lleixa

David Sans Soler

Silvia Lleonart Roura

M1' Jesús López Miguel

Mònica Miquel i Codina

hiip://\v\\ w.covb.es 8



Servei d'Assegurances del Col·legi un dels avantatges de ser col·legiat!

Sense límit de dies d'hospitalització mèdica

En el cas de ser hospitalitzat, vostè pot restar tranquil al cen-
tre hospitalari escollit fins a la seva total recuperació.

Medicina preventiva

L'assegurança inclou neteja bucal, revisions ginecològiques i
cardiològiques anuals i assistència als nacions, sense exclusions ni

mancances.

Urgències 24 hores

Servei a domicili en els casos de
medicina general, pediatria i ATS.

Cobertura vitalícia

Winterthur Salut és una cobertura
per a tota la vida^

Tenim cura de
la seva salut
durant tota la
seva vida. •..

Assistència en els seus
viatges

Quan vostè i la seva familia es trobin
de viatge, Winterthur Salut és tarnbé
la seva mi l lor garant ia en cas
d'accident o malaltia.

Targeta Personalitzada
Winterthur Salut

Amb aquesta targeta podrà fer
qualsevol gestió i consulta per
telèfon.

Especialitats i tecnologies
avançades

Winterthur Salut inclou
gratuïtament totes les
especialitats mèdiques i
quirúrgiques: reconeixements
ginecològics anuals i generals,
pròtesis internes sense cap
despesa (en Traumatologia i
Cirurgia Cardiaca),
trasplantament d'òrgans...

Cobertures per accident
o malaltia

Gaudirà de les màximes cobertures en
cas d'accident de trànsit o malaltia
professional.

SI TRIA LA MODALITAT VIR.

Més avantatges:
- Lliure elecció del seu metge o centre
hospitalari d'arreu del món.
- Sistema de reemborsament en 1 5 dies
feiners.

Truqui'ns i l'assessorarem detalladament
sobre aquesta o d'altres assegurances amb
les prestacions i preus especials pels
col·legiats: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 93 211 24 66



Seccions Col·legials
OFERTA

APROPEM

TOTAL

(enlres Veterinaris: Han d'estar
donats d'alta al Registre de Centres
per l'exercici de la clínica de petits
animals a la província de Barcelona".
Des d'aquest servei recordem a tots els
companys que APROPEM, Borsa de
Treball del Col·legi Oficial de
Veterinaris de Barcelona, està ;i la
\oMr.i disposició en el cas que
necessiteu contractar professionals
veterinaris.
Els trets mes importants del nostre servei són:
• Base de dades informatitzada de veterinaris
col·legiats ;i la recerca de feina i de professionals en
actiu i|iie desitgen optar ;i un altre tipus de treball
iiK-s adient a la seva formació i preferències
personals.

• Demandants amb una formació tècnica adequada
i diversos grans d'experiència en diferents sectors
laborals.
• Ràpida gestió de les demandes. Temps de
Tramitació: Màxim ele Id dies. El temps de gestió
pol ser interior segons les necessitats de l'empresa
sol·licitant.
• Confidència de k's Jades de l'empresa.
VPROPEM és un servei gratuït.
No hi ha compromís per part de l'empresa
d'escollir u algun dels candidats presentats pel
nostre servei
Per ampliar hi informació podeu contactar amb:
Albert Broto Pachiardi. Responsable d" APROPEM
Horari: Matí: Dilluns a divendres de 10:00a 13:00
hores
Fardes: Dimarts i dimecres de Id a 20:00 lunes.
divendres de 16:00 a 19:00 limes.

PETITS ANIMALS

CONSULTA

URGÈNCIES

SUBSTITUCIONS

GRANS ANIMALS

EMPRESA

TÈCNIC COMERCIAL

QUADRES INTERMEDIS I ASSES. TÈCNICA

ALTRES DEPARTAMENTS

DIVERSOS

TRAMITADES

NO TRAMITADES

APROPEM. Borsa de Irchall.

Col·legi Oficial de Veterinaris de Barc

\ \ . República Argentina 21-25.

08023 BARCELONA

Tel. 93 211 24 12

Fax. 93 212 12 (t.s

Correu electrònic: apropem@covb.es

http://ww w.ccn b.es

lona

JUNY

20

7

8

5

0

8

3

3

0

2

28

2

30

lr. SEMESTRE

96

56

28

12

3

47

19

14

4

10

146

8

1541
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V

OFERTA DAKKKKS 12 MESOS l'KU S E C T O R S
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Biblioteca

Novetats legislatives

• Alimentación animal. Orden de 6 de maso de 1998

por la que se modifica el anexo tic la Orden de 23 de

marzo de IWN por la que sedictan normas relativas

alos aditivos en la alimentación de los animales

(Corrección de errores en BOE 155 de 2()/()()/l)S),

BOEnúm. III. 9/05/98.

• Ordre de 20 de maig de 1998, de modificació de

l'Ordre de 25 d'octubre de 1996, per la qual s'estableix

el procediment de gestió dels ajuts estructurals

previstos al reglaments CEE núm. 866/90, 867/90 ¡

3699/93. DOGC núm. y>>2. 3/06/98.

• Reglamento (CE) n" I 139/98 del Consejo, de 26 de

mayo ele I()')S. relativo a la indicación obligatoria en

el eliequetado de determinados productos alimenticios

fabricados a partir de organismos modificados

g e n é t i c a m e n t e , d e i n f o r m a c i ó n d i s t i n t a d e la prev i s ta

e n la D i r e c t i v a 79 /1 1 2 / ( 1 I

DOCE núm. L-159, 3/06/98.

• Explotaciones agrarias. Real Decreto 989/1998. de 22

de mayo, por el que se añade una disposición

transitoria al Real Decreto I 153/1997. de I I de ¡ulio.

por el que se modifica el Real Decreto 2()4/ll)l)6. de 9

de febrero, sobre mejoras estructurales de las

explotaciones aerarías. BOEnúm. 134, 5/06/97.

• Orden de 3 de ¡unió de 1998 por la que se modifica el

anexo de la Orden ele 23 de marzo ele I'WN. por la que

se dictan las normas relativas a los aditivos en la

alimentación de los animales

• Decisión de la Comisión, de 2() de mayo de 1998, por

la que. de conformidad con el apartado 5 del artículo

n de la Decisión 98/256/CE del Consejo, se lija la

lecha en la que podrá iniciarse la expedición desde

Irlanda del Norte de producios elaborados con carne

de animales de la especie bovina en el marco del

régimen tic expoliación de ganado certificado.

DOCE núm. I. 157, 30/05/98.

• Alimentación animal. ()rden de 5 de junio de I ('()S por

la que se modofica la Orden de 5 de dciembre tic 1998

relativa a la eomer/iali/acion de piensos simples.

BOEnúm. 138, 10/06/98.

• Pesca Organizaciones de productos. Real Decreto

1 IK'VIWN. de 12 de junio, por el que se modifica el

Real Decreto I421VI1W2. de 27 de noviembre, por el

que se regulan las organizaciones de productores de la

pesca y sus asociaciones.

BOEnúm. 141, 13/06/98.

• Decisión ilc la Comisión, de 2l) de maso de 1998,

relativa a las condiciones zoosanitarias v a la

certificación veterinaria aplicables a las importaciones

tic carne fresca procedentes de determinados países

europeos. DOCE núm. 1.-170, 16/06/98.

• Decisión de la Comisión, tic 29 de mayo de I'WN.

referente a las condiciones zoosanitarias v los

certificados /oosanitarios para la importación de

animales vivos de las especies bovina v porcina

procedentes de determinados países europeos.

DOCE núm. 1,-170. 16/06/98.

• Alimentación animal. Orden de 17 de junio de IWN

por la que se modifica la Orden de X de octubre de

1992. relativa a la comercialización de piensos

compuestos. BOE núm. 147. 20/06/98.

• Ordre de 10 de juny de 1998, per la qual s'estableix una

línia d'ajuts destinats a hi millora en la producció i

comercialització de la mel.

IXX ¡C nuïn. 2064, 19/06/98.

• Espacios naturales. Real Decreto I 193/1998, de 12 de

junio, por el que se mollifica el Real Decreto

1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen

medidas destinadas a contribuir a garantizar la

biodiversidad mediante la conservación de los habitáis

naturales y de la launa v llora silvestre.

BOEnúm. 151. 25/06/98.

• Orden de 2l) de junio de ll)()s por la que se modifica el

artículo 5 de la Orden tic 5 de mayo de IWX. por la que

se establece un régimen de ayudas a la apicultura en el

marco del Programa Nacional Anual..

BOEnúm. 156, 1/07/98.

• Reglamento (CE) n" 1407/98 de la Comisión, de I de

julio de ll)l)S. que modifica por duodécima ve/ el

Reglamento (CE) n" 913/97 por el que aprueban

medulas excepcionales de apoyo del mercado de la

carne de porcino en España.

DOCE núm. L-188, 2/07/98.

• Decisión de la Comisión, de 26 de junio de IWN. que

modifica la Decisión 98/339/CE relativa a

determinadas medidas de protección contra la pesie

porcina clásica en España.

DOCE núm. L-188, 2/07/98.

• Directiva 98/45/CE del Consejo, de 24 de junio de

1998, por la que se mollifica la Directiva 91/67/CEE

relativa a las condiciones de policía sanitaria aplicables

a la puesta en el mercado de animales y de producios

de la acuicultura.

DOCE núm. I 189, 3/07/98.

• Decisión del consejo, de S de junio de IWX. relativa a

la ratificación, por parle de la C 'omunidad Europea, del

Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la

II http://www.covb.es



Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho

del Mar. de 10 de diciembre de ll)N2. relativas a la

eonsevación v ordenación de las poblaciones de peces

Irans/onales y las poblaciones tic peces altamente

migratorios.

DOCE a mu. L-189, 3/07/98.

Orden de 30 de junio tic ÍWX por la que se modifican

las ordenes de 23 de marzo, II de octubre, 31 de

octubre de l l«X y de 8 de octubre de 1992, para

adaptarlas a la normativa sobre autorización \

reggistro de establecimientos e intermediarios del

sector de la alimentación animal..

BOEnúm. 162. 8/07/98.

COMITÉ DE CLÍNIQUES

Clínica Veterinària St. Francesc
Passatge l'au n°3 ;

08901-L'Hospitalet

Orilla Can
Dr. Balari i Jobany,35-41

08030- Barcelona

COMITÉ DE DEONTOLOGIA

PRINCIPIS DE CERTIFICACIÓ APROVATS PER
LA FEDERACIÓ EUROPEA DE VETERINARIS

1. l'n Veterinari pol ser requerit per certificar només

aquells afers que siguin dins del seu coneixement, que
pugui confirmar per si mateix 0 per rcconlïrmar

Certificats signats per un altre Veterinari que l'hagi fet
en idèntiques condicions i degudament
acreditat/autoritat per a la subscripció d'aquest

document de suport, LK factors que no siguin del
coneixement directe del Veterinari i que siguin objecte

del Certificat, pero que altres persones sí coneguin
com el granger, el criador o el conductor del camió

seran objecte d'una declaració autònoma per pari de
aquestes persones únicament.

2. Mai un Veterinari o cap persona descrita en el puní I
ha de ser requerida o obligada a signar res relatiu als

afers que no puguin ser verificats pel signant

personalment.

3. Els Veterinaris no emetran Certificats que puguin ser

causa d'un possible conflicte d'interessos, per

exemple, en relació amb els seus propis animals.

4. Tols els Certificáis seran escrits en termes que siguin

simples i tan fàcils d'entendre com sigui possible.

5. N o s'utilitzaran p a r a u l e s o f rases q u e p u g u i n t en i r m é s

d'una interpretació.

6. Lis Certificáis seran:

a) Produïts en una fulla de paper o quan es necessiti

més d'una pàgina, d'alguna manera que les dues o
m é s p à g i n e s s i g u i n p a r t d ' u n t o t a l i n t e g r e e

indi\ isible.

b) L'Autoritat emetent portara un registre en que
constarà el número de Certificat i la persona a qui
es subministra aquest Certificat.

1. Lis Certificats seran escrits en l'idioma del Veterinari

signant i acompanyats d'una traducció oficial del

Certificat del país d'últim destí.

2. Els Cert i f icats identif icaran indiv idualment e l s

animals, excepte en casos en què sigui impracticable

(ex. pollets d'un dia).

3. No es pol exigir a un Veterinari la certificació

conforme a les disposicions legals vigents en un altre

país. comunitari o tercer, excepte que les clàusules

pertinents d'aquesta mateixa legislació es trobin

clarament expressades al Certificat o hagin sigut

prèviament facultades al Veterinari per la Autoritat
emetent.

4. Sempre que sigui apropia!. les Autoritats

proporcionaran al Veterinari certifican! notes

explicatives indicant el contingut de les preguntes i

exàmens que són sol·licitats, o clarificant qualsevol

detall del Certifica! que exigeixi una interpretació

particular.
5. Lis Certificats només són vàlids emesos i presentats en

forma original, les fotocòpies no són vàlides excepte;

a) si estan clara i degudament assenyalades com a

"copies", per l'arxiu o registre de l'Aulorilal

emetent (veure punt d).

b) si per raons justificades i pertinents (destrucció,

pèrdua en el transport] un duplicat sigui autoritza! i
omplert per l'Autoritat competent, ha d'estar
clarament i degudament assenyalada com a

"duplicat", prèviament a la seva emissió i signatura.

I. Quan es signi un Certificat, el Veterinari s assegurarà

que:

al Signa i complerta qualsevol porció manuscrita en

un color de tinta que no sigui fàcilment

fotocoptable (ex. un color diferent del negre)

bi Quan el Certifica! contingui esborranys, alteracions

u altres, s indicarà en la cara del Certificat que són

permeses, i el lema que es canvia constara de les

inicials i signatura del certificant.

c) LI Certifica! no portarà només la signatura sinó que
tambe constarà en lletra clara el seu nom.

qualificacions i adreça i quan sigui apropiat el

segell oficial de pràctica.

d) LI Certificat contindrà la data en que fou signat i

emès. i quan sigui apropiat, el temps durant el qual

és considera vàlid.

http://www.covb.es 12



Nota: Es recorda que qualsevol

Associació interessada en donar a

conèixer tant la seva existència com

les seves activitats, pot posar-se en

contacte amb la redacció del Butlletí.

Tel.: 93 211 24 66. Així mateix, els

anides ile les diferents Associacions

són responsabilitat, únicament i

exclusiva, d'ells, per la ¡/nal cusa, el

Col·legi no es fa responsable de les

opinions en ells expressades.

ASSOCIACIÓ DE JOVES
VETERINARIS

NOUS VETERINARIS

Molies vegades hem sentit i s'ha

parlal de la falta de competència de

les noves promocions de veterinaris.

Qui sol Fer aquestes afirmacions son

companys que generalment tenen la

sc\a clínica muntada i que utilitzen

precisament aquestes persones "mal

preparades", per substituir-los, ¡a que

ells solen tenir mes d'una Peina, o per

realitzar treballs ingrats com Ics

urgències. Nosaltres ens preguntem,

que si tan a disgust es troben perquè

no es queixen davanl la Universitat

que es qui els forma, o millor, perquè

no es preocupen per i|iiè aprenguin i

adquireixin un rodatge professional.

Estem segurs que fa anys no sortien

amb els coneixements en noves

tecnologies (RX. ecografies,

endoscòpia, ...) com ara. per posar un

exemple, i també, que es titllaria de

poc professional el que muntés la

s e v a c l í n i c a t o l j u s t s o r t i r d e l a

facultat, i en canvi, fa un temps no es

feia així?. Perquè en contes de

queixar-se, no forma aquests

veterinaris, perquè no es preocupa en

inscriure'ls en cursos tic reciclatge, si

lots aquests coneixements revertiran

en la seva clínica. Perquè no es dona

conte que vostè, senyor empresari, te

una quota de responsabilitat. Si a mes

es milloren les condicions laborals i

salarials, ja no podrà utilitzar com

excusa la coneguda frase que "un cop

que ja el tinc format, es muntarà un

xiringuito al costal de casa meva". Si

vostè, senyor empresari, lé dos dits de

troni, trobarà que és millor mantenir

un personal qualificat i saiislu de la

feina que fa, que no pas gen) que es

crema, per les condicions que vostè

imposa.

Tu empresari, ets intel·ligent, tu

empresari, saps que és el millor per la

teva clínica-negoci, tu empresari has

d'adaptar-te als nous temps.

A.J.V.

ASESCU
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

DE CUNICULTURA

RAMA ESPAÑOLA DI LA
\SO( I \( l ( ) \ CIENTÍFIC \

MI NDIAI. 1)1 ( 1 \ l ( I I TI l<\
(W.R.S.A.)

Nueva Setle de la Asociación
Española de Cunicultura

(ASESCU)

Desde primeros de junio, la sede de la

Asociación Española de Cunicultura

(.Asesen) ha cambiado, al igual que el

numero de teléfono-contestador para

los precios semanales de las lonjas de

conejo.

La nueva dirección es:

ASI SCI 1.(7 Castaña. 12

08360 Canel de Mar

Tf/Contestador precios: 93 7M4 17 76

ASESCU en Internet

Desde hace unos meses. ASESCU

posee una página web en Internet

donde hallara información sobre su

vida a soc ia t iva . no t ic ias e

información sobre Cunicultura \ su

re\ isla I .agomorpha. etc.

Su dirección es la siguiente:

http://www.edivet.com/asescu
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ONG Veterinaris Sense Fronteres- V KTKRIYION

NUEVO MATKRIAL A LA VENTA DE VETERINARIOS SIN FRONTERAS

CAMISETAS:precio unitario: 1.800 ptas. más gastos de envío

PARASOLES DE COCHE: precio unitario 1.000 ptas. más gastos de envío

_

2323
,

CÓMPRALOS EN EL: 902 22 22 44

Q V E T 5 . 0 Programa de Gestión de
Clínicas v Hospitales Veterinarios

• | i g

Microsoft Access Wnoowsa

Distribuido por:

GMG
Global Muiugamcoi Grtutp

Ronda General Mitre, 200, En. 2a

08006 Barcelona
Tel: 902 11 78 66
Fax:93/418 45 33

QVET 5.0 es el programa de gestión de clínicas veterinarias
completamente parametrizable • Usted puede acomodar el
programa a su forma de trabajar, en lugar de tener que
adaptarse usted al programa.

QVET 5.0 está desarrollado a partir de la mundialmente
conocida base de datos Microsoft Access lo que le garantiza
una plataforma de alta fiabilidad con soluciones, de base, a los
futuros cambios predecibles (Euro, año 2000) e impredecibles
(Microsoft se ocupa de ello).

QVET 5.0 es un producto de software completamente abierto
con lo que sus datos no quedarán recluidos en una base de
datos propia sino que con cualquier herramienta ofimática
podrá trabajar con ellos.

QVET 5.0 le permite organizar sus fichas de mascotas e
historiales clínicos, análisis, vacunas, diagnósticos, múltiples
avisos, todo tipo de mailings, facturación, ventas en tienda,
control diario de caja, actividad de cada empleado, compras a
proveedores, control de clientes, stock de artículos, imágenes
gráficas, listados totalmente ilimitados, control de deudores,
gestión de una sala de espera, compra-venta de mascotas, y
todo aquello que usted necesite para rentabilizar su negocio...

Solicite dossier informativo o demostración al
Teléfono 902 11 78 66
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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 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 ?

inONTUHl

M6RIAL
sri

FRONTUNE SPRAY Solución antiparasitaria para uso extemo. Composición: Fipronil 0.25g., Excipiente 100.0 mi. Indicaciones de uso: tratamiento y prevención de las infestaciones por pulgas y garrapatas on si perro.
Contraindicaciones: no se han descrito. Via de aplicación externa, por pulverización. N° Reg.: 1064-ESP FRONTLINE SPOT ON. Solución cutánea para administración spot on. Composición centesimal: Flpronil 10g..



TBOL SALJ TEMPORADA 1998-1999

HOSPITAL VETERINARI VILANOVA F.C.

Recordo, i d'això ja fa uns quants anys, quan un grup d'amics veterinaris anàvem a jugar un
partidet de futbol 7 al Meyland de tant en tant i després marxàvem tots junts a menjar un entrepà
i a riure una estona, tot comentant les jugades del partit a un bar de la plaça Letamendi. Allò va ser
l'inici del que posteriorment ha resultat una lliga de futbol sala de veterinaris, en la que el nostre
equip hi participa des que va començar.
Des d'aleshores han anat circulant tota mena de jugadors pel nostre equip: estudiants, estrelles,
estrellats i fins i tot un ex-jugador del Barca. Malgrat això, el bloc bàsic de 7 jugadors que vam
començar l'equip s'ha mantingut any rera any, amb els pertinents reforços, és clar, per poder
aguantar la duresa de la competició.
No hem guanyat mai la lliga però, des que s'ha començat a jugar la Copa B, l'hem guanyat els tres
anys consecutivament. El nostre crit de guerra és: "No cola de león, cabeza de ratón".

HOSPITAL VETERINARI VILANOVA F.C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Alex Soteres
Norbert Gimeno
Marc Bartolomé
Sergi López
Gaspar Lombardo
Luis Cornejo
José Luis Gil
Lluis Vilaseca
César Curiel
Ángel Lodeiro
Pau López
Fernando Cobo
Caries Subirá
Pablo

5

4

6

2

1

3

DISPOSICIÓ TÀCTICA DE L'EQUIP EN ATAC...

...(i de vegades també en defensa)

És cert que sembla un equip molt nombrós per a jugar a futbol sala però la veritat és que la majoria
de partits hem de patir per si serem prous per jugar i d'altres tenim tants canvis que acabem
avorrits.
El nostre objectiu és arribar a guanyar la lliga algun any i, si no podem, com a mínim gaudir com
fins ara dels crits, cops, coces, errades clamoroses ( al més pur estil Julio Salinas ) i també de
l'alegria quan, de tant en tant, guanyem un partit.

http://www.co\ b.es 16



Solo o *r son eficaces

durante más tiempo

contra

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

segundad: 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 ?

HXWn/Nf 3 FRONTLINE
Sólo Frontline puede con todo.

Contraindicaciones: no se han descrito. Via de aplicación externa, por pulverización. N» Reg.: 1064-ESP FRONTLINE SPOT ON Solución cutánea para administración spot on. Composición centesimal. Rpronil 10g,,
Butilhidroxianisol 0.02g , Butllhidroxitolueno 0,01g. Elanol lOml Excipiente C.S P 100ml Indicaciones de uso: tratamiento y prevención de las infestaciones por pulgas en gatos Contraindicaciones gatos menores de
3 meses y peso inferior a 1kg . y hembras en lactación. Vía de aplicación extema directamente sobre la piel. FRONTLINE Distribuido por Laboratorios Menal S.A.c/ Germà Estruch. 9-11 El Prat de Llobregat (Barcelona)



Dermatología
Canina
• SEBORREAS
• PIODERMAS
• ALERGIAS
La investigación y tecnología
del Grupo ESTEVE, al servicio
de la dermatología canina,
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


