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Díoxínes í confiança

En data 28 d'abril un Veterinari belga va comunicar a Ics autoritats sanitàries

d'aquest país la seva sospita envers la presència de dioxines en la cadena

alimentària (animal-humana).

El dia 26 de maig aquella sospita és confirmada en comprovar-se la presència

de dioxina en aus.

Fins el 28 de maig, no es retiren del mercat els productes alimentaris amb

possibles nivells de contaminació.

El consum perllongat en el temps d'aliments contaminats de dioxina en nivells

elevats pot representar un problema de salut, en aquest cas, pública, en no haver-

se pres les mesures necessàries en la tase de producció dels elements

contaminants i haver arribat aquests a estar a disposició dels seus consumidors

finals.

El problema en què ens trobem es la gran desconfiança que genera la ocultació

d'aquests fets. La societat és suficientment adulta i conscient com per seguir

qualsevol pauta de comportament que l'Administració aconselli, però el que no

pot assimilar e's l'engany o la ocultació d'una informació, sense la qual, li resulta

del tot impossible prendre cap tipus de mesura, sentint-se profundament

estafada.

No poden eludir-se responsabilitats negant uns fets que més tard seran

constatats. Per bé de tots, la població cada vegada te més possibilitats de

mantenir-se degudament informada.

Si confiem en la informació procedent de la Conselleria d'Agricultura,

Ramaderia i Pesca i del Ministeri d Agricultura, Pesca i Alimentació que

confirmen que no han estat importats animals i productes contaminats

procedents de Bèlgica i posteriorment es confirma la seva entrada al país, la

nostra preocupació com a persones degudament informades dels efectes que

produeix la dioxina en la nostra salut, no serà per la possibilitat d'haver fet

consum de productes amb escassa incidència d'alteració en la salut, sinó el ser

objecte d'un engany per part de qui teòricament és responsable de la salut dels

consumidors.

Per tant, creiem que és necessària l'aplicació d'una transparència informativa

total en el context de les informacions que afecten la salut dels consumidors.

Fer una política d'ocultació només ens farà preguntar quan són certes les

informacions i quan són falsedats. La confiança que generen les institucions i les

persones depèn bàsicament d'un criteri personal de honestedat i responsabilitat.
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L'ENTREVISTA

ENTREVISTA A JAUME CAMPS

Secretari de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, President de l'Associació Catalana d'Història de la

Veterinària, ex-Director dels serveis tècnics de la Fundació Purina i membre de la Junta/Comissió de les festes del

Centenari del Col·legi de Veterinaris de Barcelona.

—L'any que ve, canviem de mil·leni i

celebrem el I Centenari del Col·legi de

Veterinaris; dues dates ben significatives. El

Col·legi és una entitat relativament jove,

però la més vella de les institucions

veterinàries que fins ara hi ha .1 Barcelona,

oi?

—Cent anys és poc per a una entitat,

però són molts anys per .1 la vida d'una

persona, la importància d'aquest centenari

radica en què serà l'únic que viurem tots

nosaltres. Cent anys és una tita molt

important i esperem que hi hagi molta

participació. Malauradament, ens precedeix

una tama de poca assistència als actes

commemoratius. Per això vull que aquesta

entrevista serveixi des d'ara com a una

invitació a tots els professionals de cada sector

a una resta tan especial com el centenari, lant

els veterans com jo, com els joves acabats de

llicenciar hem de sentir-nos involucrats amb

el col·legi.
—Un centenari és una festa molt

important per a celebrar. Ja han sorgit idees?

Quines són?

Encara no hi ha idees definitives. Això

depèn de la junta, que té l'última paraula a

l'hora de decidir amb uns pressupostos 1

aquesta no serà l'excepció. No podem ser

massa idealistes. Una de les idees que si que

s'ha aprovat i ja està en marxa és un llibre, que

mes que un llibre d'informació serà un àlbum

d'art, on hi haurà escrits breus que repassaran

aquests cent anys, previsions per al futur, etc.

Hi haurà moltes fotografies, velles i noves, fins

i tot s'experimentarà amb nous dissenys. Serà

una edició molt acurada, amb cobertes de

Autoretrat d'En Jaume Camps

pell, i una enquadernació molt cuidada. Serà

un record que valdrà la pena guardar. Kn

farem 35OO exemplars.

Aprofito també per demanar la

col·laboració de tots aquells que conservin

fotografies antigues i actuals. Qualsevol cosa

ens serà molt útil.

l'el que fa a (estes, s'està acabant de

decidir. Hi ha diferents propostes com sopars

de gala, concerts, conferències, xerrades, ...

lot depèn del pressupost i del volum de gent

disposada a participar-hi. Si fos per mi,

convertiria el centenari en tot un festival.

—Vostè va entrar com a membre al

Col·legi de Veterinaris ara fa 45 anys. Com

era el Col·legi de llavors?

—Quan acabaves la carrera, gairebé era

una obligació fer-te col·legiat. Hi vèiem una

necessitat imponderable a inscriure'ns. En el

meu cas personal, el fet de treballar en el món

de l'empresa, no em va permetre, en un

principi, de participar activameni del ('.ol·legi.

Estem parlant dels anys 'SO i '60. A nus,

el Col·legi en aquell moment lampoc no

oferia molts actes, fora de reunions, 1 es

donava molta preponderància al veterinari

titular.

Llavors el ('ol·legi era .1 l'Avinguda de la

República Argentina, més amunt que ara. Era

un pis ple de salonets petiis. Segur que molts

ara no es creurien que un espai tan petit

pogués ser una entitat bàsica per als

veterinaris. Ara, amb els últims anys, lli ha

hagut molts canvis: el nou edifici (moll més

gran), l'adhesió al mateix lloc de l'Acadèmia,

molts més actes,... Iot això ha fet del Col·legi

una entitai més complexa 1 global.

—En la seva llarga experiència, ha estat

convidat a nombrosos congressos de seus

internacionals. Pel que fa a col·legis i altres

organismes veterinaris, tenim moltes coses a

envejar de la resta d'Europa?

—Quant a entitats internacionals no es

pol comparar perquè l'estructura és diferent.

A la resta d'Europa, iot es basa en sindicats o

organismes filials de les pròpies facultats. Ara

bé, pel que fa a l'organització de congressos,

Barcelona no té res a envejar, ans al contrari.

És ben conegut l'alt nivell que tenim aquí,

sobretot en qüestió de disciplines científiques.

Si parlem d'universitats, cal recordar que la

única facultat de Veterinària a Catalunya, a la

Universitat Autònoma de Barcelona, és molt

nova en relació a la resta de països europeus 1

encara ha de madurar, però la llarga tradició

científica de la nostra cuitat avala la seva

joventut.
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L'ENTREVISTA

—Vostè, com a veterinari, ha treballat

tant al sector industrial com al privat. Quins

avantatges o inconvenients té respecte de la

pràctica veterinària clínica?

—Són dues formes de veure la feina ben

diferents. D'una banda, el veterinari clínic té

més llibertat en la majoria de situacions,

perquè és amo de les pròpies decisions i

actuacions. Alhora també té més risc perquè

depèn de la seva inversió i de la quantitat de

feina, l'n l'empresa, en canvi, la paraula risc

no està en prunera línia. I has de limitar a fer

bé la feina, però sempre existeix el perill a ser

relegat o fins i tot despatxat. No depens de tu

mateix, simi d altres. I un altre tema és el de la

jubilació, que en una empresa pot ser més

anticipada i en el cas del clínic no sabràs quan

serà. En l'empresa no has de posar una

inversió perquè depens econòmicament dels

teus superiors. No ho sé, no crec que una kina

sigui millor que l'altra. Són plantejaments

diferents i un ha de saber quin l'interessa més.

—Vostè compta amb diferents càrrecs i

títols, té nombroses publicacions, fou

guardonat amb la Medalla d'Or d'ASl'SCU

(1980) i fins i tot apareix a la (¡ran

Enciclopèdia Catalana. Creu que li taita

alguna cosa per fer?

—Mai hem d'estar satisleis del tot. Però

en tots els anys que he dedicat a l'empresa he

haguí de donar el màxim i explotar tol el meu

potencial (suposo que això és el que lots fem)

i ami) el temps un acaba cansat. Me intentat

desenvolupar totes les meves capacitats, com

hagués fet qualsevol altre al meu lloc. En

aquests moments estic retirat i és difícil que a

hores d'ara m'arribi una inspiració o un cop

genial. Ara mateix col·laboro amb diferents

revistes lent algunes publicacions, segueixo

amb les meves tasques de l'Acadèmia i

assessoro de forma externa alguna empresa del

meu sector. Tot és molt més relaxat. No

espero, per tant, poder assolir altres nivells que

no siguin el que he fel fins ara. Però no me'n

queixo. Ara estic bolcat en el Centenari i em

fa molta il·lusió.
—I el Col·legi de la fi del mil·leni, creu

que li falta alguna cosa?

—Crec que la [unta s hauria d involucrar

molt més en la celebració del Centenari i això

ha de servir com a precedent per a la recerca

de patrocinadors i col·laboradors que

assegurin un pressuposi per als actes

commemoratius.

els diferents sectors. |a és hora que salvem

diferències i parlem un llenguatge comú, que

és l'estima a la nostra lema. Penso sincerament

que el Centenari és l'excusa ideal per

aconseguir això.

—Creu que l'actual falta d'unió es deu a

la superespecialització?

—Totalment. Avui dia hi ha massa

especialitats. Cada dia m'assabento de noves

carreres que abans només eren simples

—Què creu que significarà la celebració

del Centenari per a la resta de professionals?

—Crec que més que els actes serà el

llibre, que serà una cosa que quedarà i que

deixarà constància. S'hi farà un repàs del

passat i es mirarà cap al futur. Penso que això

serà molí important per aquells joves que

desconeixen, encara, molts detalls del

Col·legi.
—Creu, per tant, que aquesta festa

tindrà una funció unificador pel que fa als

membres del Col·legi?
—I tant, però no depèn del ('ol·legi, sinó

dels propis veterinaris. Per això esperem molta

participació. Fins ara, cada veterinari s'ha

mogut sol, no hi ha hagut cap mena d'unió en

assignatures. |a m'estic perdent. Estic d'acord

amb l'especialització perquè permet el domini

i l'aprofundiment d'una materia, però no hem

d'oblidar que per molt experts que arribem a

ser, tots tenim el mateix denominador: som

veterinaris, i només per això ja hauríem d'estar

mes oberts als altres, encara que siguem de

diferents sectors o especialitats. •

HORARI D'ESTIU
L'horari del Col·legi al juliol i a l'agost, serà

dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 15

hores i dimecres de 9 a 19 hores.

http://www.covb.es



NOTíCIES

EURONOTÍCIES

ELS INGRESSOS AGRÍCOLES
DE L'EUROPA DELS QUINZE

CAUEN EN UN 3,9%

L'oficina d'estadístiques de la Comunitat

Europea (Eurostat) va informar que els

ingressos de l'agricultura de l'Europa dels

quinze (EUl 5) van sofrir una caiguda

"moderada" del 3,9% el passat any. l'el que

ta a la /ona curo la caiguda fou d'un 2,7%.

lanmateix, aquesta mitjana, emmascara

àmplies diferències entre els Estats membres.

Així, en un extrem de l'escala trobem

Luxemburg amb un creixement del 2,1%. A

l'altre extrem trobem Dinamarca amb una

caiguda del 18,0%. El Regne Unit (-16,3%),

Portugal (-12,1%) i Holanda (-11,7) també

wm patir important caigudes.

A més de Luxemburg, només Suècia

(+1,1%), Alemanya(+1,0%) ¡França

(+0,9%) van experimentar augments.

Aquesta disminució i la de 1997

contrasten amb els importants increments

dels tres anys anteriors, especialment del de

1996, on es va assolir el major nivell dels

darrers vint anys. lot i així, cal assenyalar

que els ingressos de 1998, comparats amb els

dels anys 1990/91, són majors en un 12%

per a I'EU15 i en un 16,6% per a Li /ona

curo.

Espanya, per la seva banda ha sofert una

important caiguda del 6,2%, tot i que en

comparació amb l'any 1990 els ingressos són

gairebé un 30% superiors.

Els efectes adversos dels
residus en carn dels

promotors hormonals de
creixement

Actualment, segons informa la Comissió

Europea, hi ha evidències que l'ús abusiu de

sis hormones de creixement -17b-estradiol,

progesterona, testosicrona, /eranol,

trembolona i acetat de melengestrol (MCA)-

com a promotors del creixement, dona llot a

un important augment del risc per a la salut

del consumidor. Iotes aquestes hormones

poden produir efectes endocrins, de

eneurobiològics, immunotòxics,

neurobiològics, immunotòxics, genotòxics i

carcinogènics. Es aquest darrer efecte el més

important en el cas del 17|3-cstradiol, que

s'ha revelat com un important agent

carcinogènic, ja que les petites quantitats

d'aquesta substància que queden a la carn

com a residu posseeixen un risc inherent de

produir càncer.

Els riscos associats a aquestes hormones es

veuen incrementats per l'ús abusiu i les

dificultats per al seu control,

Ús d'hormones als EEUU i al Canadà

En referència als Estats Units i al Canadà,

cal recordar que la Unió Europea va prohibir

la entrada de carn tractada amb hormones

procedents d'aquests països i que la

Organització Mundial de Comerç li va donar

la raó, dins el principi de prevenció dels

riscos donat que no hi havia estudis

concloents.

En un informe fet públic pel Comitè de

les Mesures Veterinàries relacionades amb la

Salut Pública indica que aquestes hormones

del creixement són emprades de manera

abusiva en aquests dos països.

Aquests usos abusius poden incloure el

desplaçament dels implants aprovats,

utilització dels promotors de creixement per

a finalitats diferents a les designades, us de

múltiples implants simultàniament o dins

d'intervals de temps molt curts i l'ús de

substàncies no autoritzades obtingudes al

mercat negre.

Cal assenyalar també que els controls

normatius sobre els residus hormonals a la

carn als LLUU són deficients i al Canadà

insuficients, Els punts més febles són que no

hi ha normatives d'inspecció de la carn que

estableixin controls regulars de les canals per

determinar el desplaçament dels implants i

que els programes de control de residus en

carn són inadequats i inexistents pel que ta a

aquestes sis hormones.

La Comissió aprova
un informe sobre la
simplificació de la
legislació agrícola

l,i Comissió Europea ha aprovat un

informe en què es recullen els progressos ile

les iniciatives concretes adoptades per

simplificar la legislació agrícola de la Unió

Europea (UH), l'excessiva complexitat de la

qual és objecte de freqüents crítiques. Amb la

simplificació de la legislació existent, la

Comissió vol assolir dos objectius ben

diferenciats. En primer lloc, reduiria

quantitat de treball administratiu que la

Política Agrícola Comú (PAC) imposa als

agricultors i a les autoritats administratives.

En segon lloc, aconseguir que la legislació

agrícola sigui el més clar, transparent i senzill

possible. Amb la finalitat que la legislació

comunitària sigui més transparent i de més

fàcil accés, la ("omissió h;t llençat un projecte

per elaborar textos no oficials de legislació

agrícola consolidada en totes les llengües

oficials de la UE, que poden consultar-se a

través de Internet.

http://www.covb.es



NOTICIES

Aquests actes legislatius s'aniran

.u tu,ilii/.mt constantment i també estaran a

disposició del públic en general i de Ics

administracions nacionals via Internet.

I IK.II.I que aquests textos consolidats no

oficials no són jurídicament vinculants,

facilitaran notablemeni la tasca de cerca de

Ics normes pertinents a tots aquells

concernents per .1 la PA( , com sindicats

d'agricultores, administracions nacionals,

empreses del sector, inspectors,

organitzacions de consumidors 1 universitats.

MÓN COL·LEGIAL
PODEN DEMANAR ELS

AJUNTAMENTS LES
DADES DELS CENTRES

VETERINARIS?

Els Serveis ]undics del Col·legi de

Veterinaris de Barcelona han redactat un

Informe sobre l'obligació dels veterinaris a

facilitar les dades dels seus clients davani

1 exigència dels Ajuntaments on exerceixen la

seva activitat clínica.

Legitimació dels Ajuntaments

Segons l'esmentat informe, no existeix

legitimació dels Ajuntaments per exigir als

veterinaris les dades personals dels seus

clients.

In aquest sentit, segons la Llei de

Protecció dels Animals de la Generalitat de

Catalunya, l'obligació de censar els animals

en els Ajuntaments es del posseïdor de

l'animal exclusivament 1 no del veterinari.

Però, m é s i m p o r t a n t q u e iot a ixò , és la

regulació a nivell es ta ta l , mitjançant l l e i

Orgànica, del tractament automatitzat de les

dades de caràcter personal. Recordem que les

Lleis Orgàniques són el mecanisme establert

per la Constitució Espanyola per al

desenvolupament normatiu dels drets

fonamentals en ella establerts. En aquest cas,

la llei Orgànica abans esmentada,

desenvolupa el dret constitucional a la

intimitat personal.

Aquesta llei es fonamenta en la necessitat

de protegir la privacitai de les persones 1 de

les seves dades 1 fixa els preceptes 1 principis

reguladors de la recollida, registre 1 iis de

dades personals.

Un dels punts fonamentals que estableix

és que només es podrà disposar de les dades

amb el lonseiiiimcni previ, exprés 1 escrit de

consentimeni exprés 1 escrit del posseïdor de

lnalital d 'aquesra informat que la

finalitat d'aquesta informació es la inscripció

en el corresponent Cens Municipal d'animals

de companyia. Així doncs, l'exigència dels

Ajuntaments de comunicar la totalitat de les

dades dels propietaris, o ser sancionat en cas

d'incompliment, s'enfronta amb l'abans

esmentat principi constitucional.

Actitud per part dels veterinaris

111 ias que un Veterinari col·legiat si^ui

requerit, per l'Ajuntament on te ubicat el seu

centre, a facilitar les dades dels seus clients,

pot dirigir-se al Col·legi tic Veterinaris de

Barcelona amb l'esmentat requeriment, per

tal que es pugui remetre la corresponent

contesta a l'Ajuntament. •

A efectes pràctics, això vol dir que el

Veterinari només pot comunicar les dades

dels propietaris als Ajuntaments si hi ha el

R 0

IN MEMORIAM: D. Guillermo Mur Aran

Pocas veces la emoción y el dolor impactó en nosotros con tanta intensidad al comunicarnos el día 20 de

abril del presente, el fallecimiento del buen amigo y compadre D. Guillermo Mur Aran.

Había nacido en Zaragoza un 10 de Febrero de 1924. Licenciad»! Bfl VciMimaria por la Universidad de la

Ciudad del Ebro.

Ejerció como tal en varios partidos en la provincia de Huesca, principalmente en Conchel y Ontiñena, para

finalmente recalar al Mediterráneo, donde por oposición en 1973 ingresó en el Cuerpo de Veterinaria

Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona.

En los varios destinos que desempeñó dio muestras patentes de su competencia profesional, así como

III>N,mullí! m u gran objetividad y i i in i inu ln i uniu•imiiMihi i,i |i,iiiiitu|i.'i de pequeños animales

Evidenció grandes virtudes que adornaron su vida, ni le bondad y afabilidad

Compañero entusiasmado con su trabajo, y especializándose en "Tecnología de los Alimentos" que

gracias a su iniciativa y esfuerzo contribuyó a enaltecer nuestra querida profesión, principalmente en el

distrito de Sarrià de la ciudad Condal dejando una impronta muy peculiar para generaciones posteriores.

Jamás tuvo una actitud negativa cuando se le consultaba cualquier tema. Dio soluciones exactas en

problemas que se suscitan en el devenir cotidiano.

Guillermo te has marchado en silencio pero pletórico de connotaciones ten arraigadas en tu manera de

ser, fruto tal vez del cariño y personalidad que poseías, que sólo tuvimos la suerte de palparlo los que

anduvimos a tu lado.

Desde aquí, expresamos nuestra sincera condolencia a familiares y amigos, especialmente a su mujer

Doña Sara Rubio e hija Eva, sin olvidarnos del siempre querido hermano Rubén, por esta pérdida

difícilmente superable.

Descanse en paz.

Dres. D. Antonio Concellón Martínez y Ramón de Pablo Regales

http://www.covb.es



AGENDA

BEQUES, AJUTS
I PREMIS

FUNDACIÓ
CATALANA
PERA LA

CATALANA

RECERCA RECERCA (FCR)

Aquesta informació ha cst.it possible gràcies al
conveni de col·laboració signai 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 .1 la entitat convocant.

BEQUES

• Ajuts a les universitats i centres públics de
recerca de Catalunya per a la reincorporació
de doctors (RKD). Convocant: Comissionat
per .1 Universitats i Recerca.
Sol-licitud: Via Laietana, iï, 6è
08002 Barcelona
Tel. 93.306.54.09 Fax. 93.306.54.32
Termini sol·licitud: 15/0"7'>l>
Per .i nus informació: consultar DOGC.
núm. 2866 de 13/04/99.
http://www.gencat.es/cur/red.htm

• Beca de investigación Severo Ochoa.
(lonvocante: Fundación Ferrer para la
Investigación.
Solicitud: Gran Vía Carlos III, 94-98, entl.
08020 Barcelona
Tel. 93.330.44.16/330.61.11
Fax 93.411.27.64
Plazo: 31/07/99.
( o n w elect: research@fererr-int-grupo.es

• Premio Severo Ochoa de investigación en
biomedicina.
Convocante: Fundación Ferrer para la
investigación.
Solicitud: Gran Vía Carlos III, 94-98, entl.
08028 Barcelona.
Tel. 93.330.44.16/330.61.11
Fax 93.411.27.64
Plazo: 31/07/99. Ref.BOE del 27/3/99.

• Programes bilaterales de acciones integradas
de investigación científica y técnica entre
España y Reino Unido de la Gran Bretaña c
Irlanda del Norte. Convocante: Ministerio de
la Presidencia. Solicitud: C.l Serrano, 150

28006 Madrid.
Plazo: 15/10/99. Ref. BOE del 21/4/99.
http://www.seui.mec.es
Becas para investigadores comunitarios en el
Japón (becas de formación)
1998-2002.
Convocante: Comisión Europea.
DGXII/E.3
Solicitud: rué de la Roi/Wetstraat 200.
B-1049 Bruxelles/Bruselas, Bélgica.
Plazo: 1/03/2002.
http://www.uv.es/cde/gfc/convocatorias/ Ref.
DOCE C 27/03/99.
Becas individuales Marie Curie y becas
Marie Curie para investigadores
experimentados.
Convocante: Comisión Europea. Dirección
(íeneral XII. (üencia Investigación y
Desarrollo. Dirección XII/F.
Solicitud: rué de la I.oi/Wctstraat 200.
B-1049 Bruselas. Bélgica.
Plazo: 13/03/02
http://www.cordis.lu/improving
Ref. DOCE del 16/03/1999.

I premio de investigación
en el ámbito de los
pequeños rumiantes

La Sociedad Española de Ovinotecnia y
Caprinotecnia (SEOC), con el fin de estimular la
investigación de calidad, básica o aplicada,
convoca este Premio subvencionado por
I aboratorios Intervet y sujeto a las siguientes
BASES:

lista convocatoria esta destinada a jóvenes
investigadores y pretende premiar las mejores
comunicaciones presentadas a las XXIV Jornadas
Científicas de la SEOC a celebrar en Soria los
próximos 23, 24 y 25 de septiembre de 1999.

Dotación. Se establece un primer premio de
doscientas mil péselas y un accésit de cincuenta
mil péselas.

Podrán optar al Premio lodos aquellos
investigadores jóvenes (con una edad igual o
interior a 30 años en el momento de la

celebración de las lomadas Científicas) que lo
deseen, sean o no miembros de la SEOC.

El tema objeto de las comunicaciones
candidatas será libre, pero dentro del ámbito cic-
la Sociedad Española de Ovinotecnia y
Caprinotecnia.

Las comunicaciones candidatas al Premio
deberán ser enviadas al Comité Organizador de
las |ornadas (Dr. |esús (.ma, E.U. de Ingeniería
Técnica Agrícola de Soria, Ronda Eloy San/ Villa
n" 5, 42003 Soria) en el formato reí omendado
para las mismas, si bien debe indicarse
explícitamente en ellas que optan al Premio.
Podrá haber varios autores, pero el trabajo deberá
ser presentado y defendido por el investigador
candidato, que además deberá justificar que ha
participado directamente en el trabajo que ha
dado lugar a la comunicación. Asimismo, deberá
adjuntarse el Formulario de inscripción a las
[ornadas del investigador candidato al Premio.

Además, el secretario de la SEOC (Dr.
Fernando Forcada, Facultad de Veterinaria, (.1
Miguel Servet n" 177, 50013 Zaragoza) deberá
recibir, junto con una copia de la comunicación
candidata en el formato de las lomadas, el
articulo más in extenso (máximo 15 paginas]
junto con un Curriculum Vitae abreviado del
¡oven investigador que opta al premio, donde
deben destacarse las actividades relacionadas con
el tema objeto de la investigación presentada.

El jurado será designado por la [unta
Directiva de la SEOC, de manera que habrá una
selección previa tic los trabajos presentados al
objeto ile que los 10 mejores sean presentados y
defendidos en una sesión especial que tendrá
lugar en el marco de las XXIV lomadas
Científicas. En dicha sesión, el amor expondrá la
comunicación y responderá a las cuestiones que
plantee el jurado; en principio, la exposición más
l,i defensa de cada trabajo no debería prolongarse
más ile 15 minutos.

El Premio podrá ser declarado desierto si el
jurado considera que ninguno de los trabajos
presentados tiene la calidad suficiente, de manera
que el importe económico se acumulará para
años sucesivos.

I,a participación en esta convocatoria supone-
la aceptación de las presentes bases.

http://www.covb.es



AGENDA

CURSOS
IV Curso de

ACUPUNTURA VETERINARIA

Lloc: Facultad de Veterinaria
C/ Miguel Servei 177. Zaragoza
Dates: D'octubrede I1»1)1' .1 juny del 2000: del 2l> .il
31 d'octubre, del 17 al ll) de desembre, del 2S al 27
¿v febrer, del 28 al 30 d'abril i del l) al 11 de ¡uny.
Horaris: Divendres i dissabte: l) 14 i de 16-21 h.
Diumenge: l) - 14 h.

Organitzat pel Departament de Patologia Animal.
Unitai de Cirurgia. Facultai de Veterinària.
II pla il estudis està dirigit exclusivament .1 llicenciats
en veterinària 0 alumnes d'últim curs, amb només una
0 dues assignatures pendents (per .1 l'obtenció del
diploma hauran d'havci finalitzai la llicenciatura en
finalitzar el curs).
II curs es desenvoluparà tics d'octubre de 1999 .1
novembre del .1000, impartim se en 5 caps de
setmana.
En finalitzar el programa es realitzarà una prova
d'avaluació escrita, i|ue determinarà la nota final de
cada alumne 1 que constarà en el diploma.
Kl nombre de places ó limitat .1 10.

PROGRAMA
El programa cobreix les bases diagnostiques i
terapèutiques ile l'acupuntura veterinària, que
capat iten al professional per .1 aplicar-la en la clínica
diària, amb garantia.
Primer seminan: "I listona 1 conceptes generals de
l'Acupuntura Veterinària";" Feories bàsiques d! la
Medicina tradicional Xinesa: Yin-Yang, Cinc
Elements, òrgans Zhang-fu"; "Fisiopatologia dels
òrgans Zhang Fu";"()rgans Fu extraordinaris"; "Qi
(energia), Xue (sang) i Fluids corporals"; "Meridians 1
col·laterals; Definició, classificació, localització, etc.";
"Els Acupunts: Introducció, classificació, localització,
etc.";" Tècniques i instruments 11): Acupuntura";
Pràctica.

Segon seminan:" I èiñiques i instruments (2): agulla
de ires cares, martell d'agulles, moxibustió, sagnada,
etc."; "Acupuntura en el gos. Meridians i punts;
Localització, descripció anatòmica, funció 1
indicacions"; "Etiologia de les malalties en M. l'.( h.
Factors exògens. Factors endògens. Flema. Estasi de
Sang. Alins Factors"; Práctica,
lencr seminari: "Mètodes diagnòstics en
Acupuntura. Inspecció (llengua), auscultació 1
olfacció, interrogatori i palpació (pols)"; "Diagnòstic
diferencial en M.T.Ch. Els Vuit principis de
Diferenciació"; "Acupuntura en el gos. Meridians 1
punls: Localil'l,lLió, descripció analòmica. l'unció i
indicacions."; "Acupuntura en el cavall. Meridians 1
punts: Localitzat ió, descripció anatòmica, funció 1
indicacions"; Pràctica.

Quart seminari: "Acupuntura en el cavall. Meridians 1
pums: Localització, descripció anatòmica, funció i
indicacions. "; "Síndromes generales ilels òrgans
Zhang-fii."; Bases neurofisiològiques de
I acupuntura"; "Acupuntura en la vaca. Meridians i
punts: 1 ocalització, descripció anatòmica, funció 1
indicacions"; "Acupuntura en el porc. Meridians i
punts: Localització, descripció anatòmica, funció i
indicacions"; Pràctica.

Cinquè seminari: "Malalties de l'aparell respiratori en
el gos, cavall, vaca 1 pon": "Malalties dermatològiques
en el gos, cavall, vae.i 1 porc"; "Malalties de I oïda en
el gos, cavall, vaca 1 porc"; "Malalties gastrointestinals
en cl gos, cavall, vaca i porc"; "Malalties
osteoarticulars i neurològiques en el gos, cavall, vaca 1
porc"; "Malalties oculars en el gos, cavall, vaca 1 porc";

"Malalties cardiovascular! en el gos, cavall, vaca i
porc"; "Malalties u r i n à r i c s cn ci gos, cavali. vaca i
porc"; "Malalties urinàries en el gos, cavall, vaca i
porc ; Pràctica.

i I nsc r i pc i ó : n'),ooo pw"

Inscripció: 225.000 pies.
El termini d'inscripció finalitza el 15 d'octubrede
1999.

Informació:

Fundación Empresa Universidad de Zaragoza
• l i ! / ) . Fernando el Católico, 2. entlo.
SOOlñ Saragossa (Espanya)
Tel.;+34 976.35.15.08
Fax: H34 976.55.85.49
e-mail: feuz.form@globalmail.net
http://www.arrakis.es/ -feuz/c991001.htm

D I V E R S O S
JULIL 1999
- Control Biológico de Plagas: Uso de patógenos, predadores y parasitoides. Teruel, del 26 al 30 de

julio. Información: Universidad de Verano de Teruel. Centro de estudios Universitarios. Ciudad
Escolar, s/n. 44003 Teruel. Tel.: 978 618 118. Fax: 978 618 170. http://www.unizar.es

- Riesgos Biológicos en Personal Sanitario. Teruel, del 19 al 23 de julio. Información: Universidad
de Verano de Teruel. Centro de estudios Universitarios. Ciudad Escolar, s/n. 44003 Teruel.
Tel.: 978 618 118. Fax: 978 618 170. http://www.unizar.es

- XIV Curso de Nutrición y ciencia de los Alimentos: Nuevos alimentos y nuevas tecnologías
alimentarias. Teruel, del 14 al 23 de julio. Información: Universidad de Verano de Teruel. Centro de
estudios Universitarios. Ciudad Escolar, s/n. 44003 Teruel. Tel.: 978 618 118. Fax: 978 618 170.
http://www.unizar.es

AGOST 1999
- las Jornada Nacional de Historia de la medicina veterinaria y zootecnia. México, D.F. Oel 27 al 28

de agosto de 1999. Información: carmence@servidor.unam.mx jmcs@servidor.unam.mx
anacarlo@@servidor.unam.mx fpazos@servidor.unam.mx. Web: http://www.veterin.unam.mx

- IPA Mercosur, Buenos Aires (Argentinal, de 24 al 27 d'agost de 1999, Informaci6: P r o mosalons
Espanyol de Comerç Exterior). Paseo de la Castellana. 14. 28046 Madrid Tel.: 91 349 61 00. Fax: 914316128.

- IPA Mercosur. Buenos Aires (Argentina), de 24 al 27 d'agost de 1999. Informació: Promosalons
España. Diego de León, 44. 28006 Madrid. Tel.: 91 564 31 54. Fax: 91 411 66 99.

SETEMBRE 1999
- S i z o o , Barcelona, del 30 de s e t e m b r e al 3 d ' octubre de 1999, In formac i6 : Fira de

Barcelona. Recinto Ferial de Montjuïc. Av. Reina M° Cristina, s/n. 08004 Barcelona. Tel. 93/2332000.
- Sizoo. Barcelona, del 30 de setembre al 3 d'octubre de 1999. Informació: Fira de Barcelona. Recinte

Firal de Montjuïc. Av. Ma Cristina, s/n. Barcelona. Tel.: 93 233 20 00.

OCTUBRE 1999
- lntermach'99 España. Salón Integral de las Tecnologías Industriales. Madrid, del 19 al 22

d'octubre de 1999. Informació: Miller Freeman Iberia, S.A. Diputació ,119.08015 Barcelona, leí.: 93
452 07 22. Fax: 93 451 66 37.

- Jornadas Profesionales de Cunicultura - Especial Reproducció. Arenys de Mar (Barcelona), del
27 al 29 de octubre de 1999. Información: Real Escuela de Avicultura. Plana del Paraíso, 14. 08350
Arenys de Mar (Barcelona). Tel.: 93/792-11-37. Fax: 93/792-15-37.

- IV Curso de Acupuntura Veterinaria (1999-2000). Octubre de 1999, a Junio de 2000. Facultad de
Veterinaris de Zaragoza. Información: FEUZ (Fundación Empresa Universidad de Zaragoza.
Fernando el católico, 2, 50005 Zaragoza. Tef: 976-35-15-08. Fax: 976-55-85-49. Email:
feuz.form@globalmail.net.

- XII Jornadas Nacionales de Inspección y Calidad de la Carne. Oviedo, 7-8 de Octubre.
Información: Colegio Oficial de Veterinarios de Asturias. C/ Dr. Casal. 3 1". 33001 Oviedo. Tel: 958-
21-29-07. Fax: 985-22-98-22

MARÇ 2000
- Alimentaria. Salón Internacional de Alimentación y Bebidas. Fira de Barcelona, Barcelona. Del 6

al 10 de marzo del 2000. Información: Miller Freeman Iberia, S.A. Diputación, 119. 08015 Barcelona.
Tel.: 902 337 427. Fax: 93 451 66 37. e-mail: mfiberia@unmf.com

MAIG 2000
- FIMA Ganadera. Feria internacional para la producción animal. Zaragoza, 10-13 de mayo del 2000

Información: Apartado de Correos 108. E50080 Zaragoza. Tel: 976-76-47-00. Telfax: 976-53-45-46.
Email: info@feriazaragoza.com/fimaganadera
Email: info@feriazaragoza.com

http://www.covb.es
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Col·loca
un xip

identificador
al teu gos.

En tan sols
cinc minuts,

amb una
simple injecció
i sense dolor.

Et costarà
molt poc i

et trobarem
sempre.



EL COL·LEGI

Horari d'estiu Altes i baixes col·legials

L'horari d'Administració del
Col·legi al juliol i a l'agost, serà

dilluns, dimarts, dijous i
divendres de 9 a 15 hores i
dimecres de 9 a 19 hores.

Durant el mes d'agost,
APROPEM (Borsa de Treball) i
FÀrea Econòmica romandran

tancades.
L'horari d'APROPEM durant
el mes de juliol serà dilluns,

9,30a14 hores i dimecres de
9,30 a 14 hores i dimecres de

9,30 a 13,30 i de 15,30 a 18 h.
L'horari de Biblioteca serà de

9,30 a 13,30 hores els mesos de
juliol i agost. De I'l al 15 de
setembre romandrà oberta

de 16a 20 hores.
Per consultar horaris d'altres

serveis truqueu al 93/211-24-66.

Col·legiat

120

2644

Nom

Guillermo Mur Aran

Oriol Chimeno Yugueros

BAIXES

Data baixa

20/04/99

22/04/99

Motiu Baixa

Defunció

Petició Pròpia

I

ÀREA ECONÒMICA

El Grup CEAC impartirà un CURS D'ATENCIÓ AL CLIENT adreçat a
Veterinaris i col·laboradors de les Clíniques Veterinàries, cofinançat
per la Direcció General d'Ocupació del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu.

La durada d'aquest curs serà de 50 hores i la participació serà limitada
a 15 persones, l'admissió de les quals serà per rigorós ordre de
sol·licitud.

Els curs s'impartirà de setembre a novembre de 1999 a les aules del
c/Aragó, 472, de Barcelona.

Per a més informació e inscripcions, trucar al telèfon 93 303 00 15,
Sra. Eulàlia Pagès.

FESTA PATRONAL SAN FRANCESC D'ASIS 1999

La Festa Patronal de Sant Francesc d'Asís es celebrarà aquest any el dissabte dia 2
d'octubre d'enguany i finalitzarà amb un gran ball amenitzat amb música en viu, d'ahir,

d'avui i de sempre, per Albert i el seu piano meravellós.
Properament, es concretarà el programa i lloc de celebració.

12 http://www.covb.es



EL COL·LEGI

ALTES

APROPEM
OFERTA

CLÍNICA DE PETITS ANIMALS

CONSULTA

URGÈNCIES

SUBSTITUCIONS

CLÍNICA 1 PRODUCCIONS ANIMALS

EMPRESA

TÈCNIC COMERCIAL

QUADRES INTERM. 1 ASSES. TÈC.

ALTRES DEPARTAMENTS

DIVERSOS

TRAMITADES

NO TRAMITADES

TOTAL

MALS

14

9

3

2

2
5

1

3

0

1

21

0

21

En principi poden inscriure's a APROPKM
tots aquells membres del Col·legi Oficial de
Veterinaris de Barcelona al corrent del
pagament de les quotes.
En el moment de la inscripció s'han d'"
presentar els documents següents:
- Quatre fotografies recents, tipus DNI.

Fotocòpia del DNI.

- FOlocòpia del títol o resguard.
- Fotocòpia del carnet de col·legiat

(o qualsevol altre document que acrediti
estar col·legiat a la província de
Barcelona).

Fotocòpia de la tarja de i'OTG o de
l'INKM (si s'està inscrit).

- Dos Currículum Vitae, en format

D1NA4:

- Estàndard: Amb l'extensió que es realitzi

habitualment.
- Resumit a una sola plana en cas que

l'estàndard ocupi més d'tina plana.

S'han d'adjuntar les fotocòpies acreditatives

dels cursets, treballs, etc. que es citen al

currículum.

Seccions col·leglals

OFKRTA TOTAL DAKRIRS 12 MKSOS

OFERTA IN TKRANIAL PKR SECTORS

250

200

ISO

100

s
•

6

PETITS ANIMA] S CRANS ANIMALS EMPRESA

Es recomana que els Curriculum Vitae es

facin en català i en castellà, ja que només
s'enviaran en castellà , en les ofertes de treball

de fora de Catalunya.
Per ampliar la informació podeu contactar

amb: Albert Broto Pachiardi, Responsable

d'APROPEM
Horari:
Matí: Dilluns a divendres de 9:30 a 13:00
làrcles:

hores , a divendres de 16:00 a 20:00

hores, divendres de 16:00 a 20:00 hores.

APROPEM, Borsa de Treball.
Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona
Av. República Argentina 21-25.
08023 BARCELONA

Tel.- l).V211 24 12 -93 /211 24 66
Fax.- 93/ 212 12 08

Correu Electrònic: apropem^covb.es

http://www.covb.es 13



EL COL·LEGI

BIBLIOTECA

NOVETATS LEGISLATIVES

Reglamentaciones técnico-sanitarias. Real Decreto 571/I')1)'), de 9

de abril, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria

que hj.i las normas aplicables a la producción y comercialización de

moluscos bivalvos vivos. BOEnúm. 86, 10/04/99.

Orden de 1-4 de abril de 1999 por la que se establece el anexo I del

Real Decreto 2163/1994, de •) de noviembre, por el que se

implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para

comercializar y utilizar productos fitosanitarios..

BOEnúm. 095,21/04/99.

Medicamentos veterinarios. Resolución de 2l) de marzo de 1999,

de l.i Dirección General de Ganadería, por la que se hacen públicos

los lisiados de autorización de los medicamentos veterinarios \ Lis

modificaciones de los mismos. BOEnúm. 96, 22/04/99.

Directiva 1999/13/CE del Consejo, de 11 de marzo de I1)1'1),

relativa a la limitación de Lis emisiones de compuestos orgánicos

volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas

actividades e instalaciones. DOCE núm. L-85, 29/03/99.

1 )ecisión de la Comisión, de 26 de marzo de I1)1)1), que modifica la

Decisión 97/296/CE por la que se establece la lista de terceros

países a partir de los cuales se autoriza la importación de productos

de la pesca destinados a la alimentación humana.

DOCE núm. L-97,07/04/99.

Directiva 1999/21/CE de la ( «misión, de 25 de marzo de 1()1)1),

sobre alimentos dietéticos destinados a usos médicos especiales.

DOCE núm. 1-91 07/04/99.

Directiva I999A !E del (lonsejo, de 29 de marzo de 1999, relativa

al mantenimiento de animales salvajes en parques zoológicos.

DOCE núm, 1-9109/04/99.

Decisión de la ('omisión, de 26 de marzo de 1999, por la que se

modifica la Decisión 93/197/CEE relativa a las condiciones

sanitarias y a la certificación veterinaria necesarias para la

importación de équidos registrados y équidos de cría y produce ion,

DOCE núm. 1-96, 10/04/99.

Reglamento (CE) n° 804/1999 de la Comisión, de 16 de abril de

1999, que modifica los anexos I, II, III del Reglamento (CEE) n"

2377 /90 del ( ,onse |o por el que se establece un procedimiento

comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de

medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal.

DOCE núm. 1-102, 17/04/99.

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996,

de 9 de gener, pel qual s'apova el catàleg de residus de Catalunya.

DOGC núm. 2865, 12/04/99.

Decret 93/1999, de d d'abril, sobre procediments de gestió de

residus. DOGC núm. 2865, 12/04/99.

AJUTS RAMADERS

Orden de 5 de abril de 1999 por la que se fija el valor a descontar

del importe tic las avudas gobales para las panillas sometidas al

régimen de compensación a tanto alzado, en la campaña pesquera

de 1998 para las especies incluidas en el anexo VI del Reglamento

((:EE) 3759/1992, v para las que las Organizaciones de

Productores Pesqueros hayan fijado precios autónomos.

BOE núm. 94, 20/04/99.

Ordre de 2 de març de 199, per la qual es modifica l'ordre de 21

ile lebrel" de 1994, subte F establiment d'ajuts en l'àmbit del medi

natural. DOGC núm. 2859, 311'03/99.

Ordre ele 1} de març de 199, per la qual s'aproven les bases

reguladores dels ajuts destinats a la millora en la producció i la

comercialització de la mel i es convoquen els corresponents a l'any

1999. DOGC núm. 2859,31/03/99.

()rdre de 19 d abril de 1999, per la qual s'estableixen períodes de

veda per a la Ilota d'arrossegament a les comarques costaneres de

Tarragona. DOGC núm. 2874,231041%.

Ordre de 13 d'abril de 1999, per la qual s'aproven les bases

reguladores dels ajuts al sector apícola en cencepte de subvenció per

pol linització i es convoquen els corresponents a l'any,

DOGC núm. 2875,26/04/99.

14 http://www.covb.es



CONSELL DE CATALUNYA

AIAC
Rek•l.kio tic is codis d'identificació dels gossos perduts cl darrer mes d'abril, per províncies:

A . l . A . C .

IMPORTANT

Recordem que és imprescindible consignar

en les noves cartilles d'identificació

el DNI del propietari de l'animal,

per tal que aquest pugui rebre

la targeta acreditativa.

Barcelona; 40566A0D25
98S1O()()()S622438
401D166336
400F6C2E4B
111711752A
200538386B
IF35187E16
IF25523139

rarragona: 4021181D65
1F79391916

1 leida: 400A202AS3

Girona: 2006171E25

El nostre telèfon és 93 418 92 94. E-mail:

HUSKYSIRERIAN
HOXER
SCHNAUZER MINIATURA
YORKSHIRE TERRIER
PASTOR ALEMANY
YORKSHIRE TERRIER
PASTOR BELGA
PASTOR ALEMANY

HUSKY S1BER1AN
CREUAT

BICHON MALTES

SETTER IRLANDÉS

consell@covb.es.

CRÈDIT AGRICOLE
SUD MÉDITERRANÉE

OFERTA DE HIPOTECA
PARA ADQUIRIR VIVIENDAS, DESPACHOS O CLÍNICAS

PARA REALIZAR OBRAS O REFORMAS

PARA CONSTRUCCIÓN CON CARENCIA

PARA MEJORAR SU % DE INTERÉS

L L Á M E N O S A L T E L É F O N O

9 3 2 3 8 4 2 2 4
CAISSE REGIONALE DE CRÈDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE
ARIEGE ET PYRENEES ORIENTALES - SUCURSAL EN ESPAÑA
Còrsega, 301, 19 - 08008 Barcelona - Tel. 93 238 42 22 - Fax 93 237 53 09
NIF. G 0011887G - Registro Oficial de Entidades del Banco de España nQ 1.451
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 26.405, Folio 156, Hoja B-103.527

http://www.covb.es



LES ASSOCIACIONS

ACADÈMIA DE CIÈNCIES VETERINÀRIES

DE CATALUNYA

ACTIVITATS EN L'ACADÈMIA

AJV

RECEPCIÓ DE NOUS ACADÈMICS

Els tres Acadèmics Electes en l'Assemblea

de Maig de l'any passat, han presentat, o

instan a pum, els seus Discursos d'Ingrés.

En [oan Solà i Pairo va presentar el tema

"( ontaminació medi ambiental i alimentació

dels porcs" molt vigent, especialment per les

comarques d'alta densitat porcina, com

Osona, proposant diferents maneres de

reduir la contaminació mitjançant la

formulació dels aliments. Va ser contestat pel

M.l. Acadèmic Or Pere Costa-Batllori.

En |oaquim Brufau i de Barberà dintre el

lema "Els additius en nutrició animal" va

detallar els diferents additius, en ampli

ventall, i el futur de cadascun, i la legislació

actual, i la qtie sera convenient en el futur. Kl

contestà el M.l. Prof. Francesc Puchal.

El proper 20 de Maig el Dr [oan Mascort

i Boixeda ens parlarà sobre Els tumors

cerebrals en el gos. Diagnòstic i tractament."

Que a ben segur serà tan magistral com els

seus companys electes. Contestarà el M.l. Dr

Antoni Prats.

Es un gran honor per l'Acadèmia donar la

benvinguda als tres nous Acadèmics

Numeraris.

SEMINARI SOBRE

"QUALITAT I PRODUCCIÓ PORCINA"

LACA Cva celebrar un Seminari, amb
una alta participació, tant pel tema com per

els professors participants. Va ser el passat IS

d'Abril. Seminari dividit en tres seccions.

Qualitat microbiologia, pel Prof. Jordi Casal

Qualitat farmacològica, per la

Prof. Margarida Arboix

Qualitat ecològica, pel l'rol, [oan Sola

lemes d'alta actualitat i molt ben

interrelacionats, per millorar la producció de

carn de porcí, que representa la meit.it de l.i

carn que consumim tant a Catalunya com en

el conjunt del Estat, lemes que seran

publicats per l'Acadèmia, lo mateix es farà

pels discursos dels recipiendaris. El Seminari

va merèixer expedir uns "certificats

d'assistència".

ASSEMBLEA I VOTACIONS PER NOUS

ACADÈMICS

El 28 d'Abril va tenir lloc l'Assemblea

general Ordinària, en la que dintre els varis

punts a comentar i decidir, el principal era

donar curs a la votació secreta per elegir nous

membres, feníem l'obligació de proposar

quatre candidats veterinaris ¡a que es el

nombre de baixes del any, i la proposta

d'ampliar en dues places més les dues

corresponents a altres professions. Les ternes

d'Acadèmics van presentar deu possibles

Candidats. Un cop recomptades les butlletes

obtingueren la votació de 2/3 dels presents

els següents:

Jaume Bech, biòleg

Ma. Àngels I alvo, veterinària

|acint (¡orbella, metge

Unís Monreal, vererinària

Teresa Mora, veterinària

Acadèmics Electes que deuran presentar el

seu Discurs de Recepció abans del mes de

Maig del 2.000. Benvinguts!

(Associació de Joves Veterinaris)

QUIEN BIEN LA QUIERE,

BIEN LA CUIDA

(LA PROFESIÓN, ¡CLARO!)

Todos los profesionales que ejercen la

Medicina veterinaria se alegran notablemente

cuando atienden clientes que valoran los

servicios que recibe su paciente. Resulta

agradable tratar con este arquetipo casi

utópico tic cliente que quiere bien a su

animal y por tanto entrega plena confianza a

su Veterinario para que tenga cuidado del

mismo. Esto se puede resumir como: "El

cliente quiere bien a su animal y por tanto lo

cuida bien".

¡Pero!, ¿Cuidan tanto los veterinarios

barceloneses su profesión como la quieren?

Definitivamente parece que no, puesto que

sólo a unos pocos, parece importarle l.i

dignidad profesional más que su propio EgO.

Debería existir un poco más de autoestima v

COrporativismo profesional. Pensemos que las

malas noticias corren como la pólvora y no

pasará mucho tiempo hasta que la sociedad

se entere de lo precario y "cutre" que resulta

el ejercicio de tan Noble Profesión.

Empiezan por saberlo los familiares, luego los

amigos, luego los empleados de las bolsas de

trabajo nacionales e internacionales v asi

sucesivamente... lodos sabrán lo indigno que

resulta ser Veterinario actualmente en

Barcelona y muchos pueden estar dudando

de la profesionalidad de su Veterinario. (lada

ve/ habrá más clientes e incluso autoridades

competentes que conocerán las precariedades

http://www.covb.es



LES ASSOCIACIONS

de los "empleados Velcrinarios": Mienlras no

nos hagamos valer como pcrsonas formada" v

con ética profesional, el éxiro profesional no

csd garanlizado para nadie. C
a da v ez

mayor el nllmero de personas y de

profesionales de orras ~íreas que toman

conciencia de la situación y actllan en

consecuencia haciendo menoscaho y

pensando que la Velerinaria esd LOdavía en l

Edad de . OjaLí rodos y cada uno de

nosotros los Veterinarios pensemos en

defender la situación laboral que respiramos

como herramienra indispensable para que

nueSlra profcsión tenga el prestigio que

merccc y en consecucncia LOdos salgamos

ganando. Podemos educar a nuestros clientes

si nos ganamos su confianza y no dudan de

nuema ética profcsional. Muchos ya dudan.

Amar una profesión ~ignifica cuidar su

esencia de raÍz y no convertiria en pasro de la

acspeculación y ci desordeno Solo asÍ, ¡tll,

Veterinario] podrás sentirte digno y honrado

de practicar Medicina en especies tan

variopintas.

Cambial' de mcntalidad implica progreso.

1 lagamos entre rodos que nuestra profcsión

progrese con las demas.

SEAMOS PROGRESISTAS CON

NOSTROS MISMOS Y LO SEREMOS

TAMBIÉN CON NUESTRA

PROFESIÓN

Nota: Es recorda que qualsevol Associació interessada en donar a coneixer 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 articles de les diferents Associacions són responsabilitat) únicament i exclusiva) d'ells)

per la qual cosa) el Collegi no es fa responsable de les opinions en ells expressades.

TAULÓ D'ANUNCIS

ES VEN

Es ven

otoscopi RIESTER nou,

3 espèculs i bombeta

de recanvi.

Tel.: 93 436 96 81.
Demaneu per Lourdes.

Horari de 9 a 14 hores.

HORARI D'ESTIU

L'horari del Col·legi al juliol i a l'agost, serà

dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 15

hores i dimecres de 9 a 19 hores.

ES VEN

Se vende Electromiógrafo,

marca Dantec, modelo LBM3

usado, en perfecto estado, de

tres años de antigüedad, con

posibilidad de realizar EMG,

Estimulaciones repetitivas,

Potenciales Evocados sensi-

tivos y v i s u a l e s .Los in te

auditivos y visuales. Los inte-

resados llamar a los teléfonos

93 581 18 94 / 93 581 18 49

de 9h a 17h, preguntar por

Virginia.

ES TRASPASSA

CONSULTORI VETERINARI
A BADALONA

En actiu

No requereix obres

Preu a convenir

Possible incorporació

immediata

Interessats trucar al

telèfon: 93 349 41 15,
horari d'oficina
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CAMPIONAT DE FUTBOL SALA

GIPSY VETS, Campions!!!

Els Gipsy Vets, l'equip revelació de la temporada passada, ja és campió de la lliga
1998-1999. Aquests són els homes que han fet el triomf possible.

1. RAY ZAPATERO. Porter.

Actor i guionista. Es presentà a un casting per fer de galant en la telenovel-la de moda,
però només obtingué el paper de Charly en els nous episodis de "Los Ángeles de

Charly". Actualment escriu un guió de caire fantàstic, on un veterinari encapçala la llista d'homes més rics del món, elaborada
per la revista Forbes.

4. JAVI VEGAS. Davanter.

Practicant de tota mena d'esports. Participà en la
darrera Decatló del Vallès Oriental, però fou
desqualificat en la prova de natació per creure que
l'estil papallona consistia en tirar-se a la piscina
disfressat de Drag-Queen. Actualment s'entrena per
al llançament de javelina en una explotació de
senglars.

5. ORIOL BRUTAU. Defensa lateral esquerre. _
Investigador de la qualitat alimentària. Experimentà
amb tècniques biogenètiques i aconseguí que una
escápula de bòvid desenvolupés intel·ligència
pròpia i interpretés cançons de Joselito en un
programa de Catalunya Ràdio. Actualment estudia

la manera de creuar un exemplar d'Aberdeen Angus
amb una pota de pernil de Jabugo.

6. JOSÉ ALFONSO ENRICH. Defensa lateral dret.

Aficionat a les motos i als esports motoritzats. El seu somni és participar en un rally al voltant del món, però el pressupost només
li arriba per anar en patinet i conduir els autos de xoc del Tibidabo. Actualment defèn, davant el Parlament, la proposta de
convertir el Paris-Dakar en el Sant Gervasi-Llavaneres.

7. ÀLEX MARTÍ. Centrecampista.

Cantant i pianista. Mentre gravava el seu primer i de moment únic disc, la cabina es quedà sense so. El disc ha arribat al primer
lloc del Billboard americà i del Top Ten britànic, i s'ha consolidat com l'èxit sorpresa de la temporada, gràcies a què ha estat el
més punxat en les revetlles organitzades pels casals de sords.

8. XAVI LLEYDA. Defensa lateral dret.

Dedicat a la tecnologia dels aliments. Treballant en una planta d'alimentació, confongué la nova màquina de fer xocolata amb
aroma de vainilla, amb una de fer supositoris, i no se n'adonà fins que esgotà per tercer cop totes les existències. Des
d'aleshores, cada vegada que flatula a la dutxa és l'enveja del vestidor.

9. ORIOL SANZ. Centrecampista.

Basquetbolista. Decidí provar sort en la NBA i viatjà a Seattle per fitxar pels Sonics, però només arribà fins a Almendralejo. Com
que les úniques cistelles que allà coneixien eren les de collir aglans, es passà al futbol. Actualment només practica aquest esport,
sempre que els partits no coincideixin amb la temporada aglaire.

12. ROBER RODRÍGUEZ. Defensa lateral esquerre.

Expert en informàtica. Dissenyà i envià a la NASA els plànols d'un radar detector de submarins d'alta muntanya, però només
serviren per construir una màquina de gelats de nata amb gust de formatge. Volgué venjar-se accedint als seus codis secrets,
però entrà a l'ordinador d'una associació binguera i obtingué les combinacions guanyadores dels darrers deu anys.

13. GUMERSINDO VILLA. Defensa central.

Inspector de sanitat. Conscienciejat amb els drets dels animals de producció, els amenitza les últimes hores en els escorxadors,
organitzant espectacles de titelles i ballant la Mamushka disfressat de pallasso Krusty. Convençut del seu talent artístic,
actualment combina les inspeccions amb spots publicitaris de roba interior.
15. JOSEP Ma- PLANA. Davanter.

Veterinari clínic per vocació. Fou expulsat de la pensió on vivia quan, fent pràctiques en el zoològic, demanà permís per avançar
feina a casa i se n'emportà l'hipopòtam per tallar-li les ungles a la sala d'estar. Actualment planeja obrir un centre per a gossos
traumatitzats per carències afectives quan eren cadells.
I ara ... A PER LA COPA!!!
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ESTEVE

GRUPO FARMACÉUTICO LÍDER

AL SERVICIO DE LA SANIDAD ANIMAL

VE I"H<INARIA

Laboratorios
Dr. ESTEVE. S. A.
Av. Mare de Déu de Montserrat, 221
08041 Barcelona - España



Cuando se trata de prevenir:
Nuevo Frontline Spot On

Se trata del antiparasitario más
eficaz y duradero contra pulgas
(2 meses) y garrapatas (1 mes).
Se trata del modo de aplicación
más fácil y práctico: una sola vez,
todos los meses.
Se trata de eliminar las pulgas
antes de que pongan huevos y
evitar reinfestaciones.
Se trata de proteger durante mucho
tiempo: efecto "reservoir".

Se trata de ofrecer total seguridad
incluso en hembras gestantes.
Se trata de prevenir la transmisión
de enfermedades del animal
al propietario.
Se trata de resistir al agua y a
champús.
Se trata del mejor Plan Preventivo
y de Tratamiento contra pulgas y
garrapatas: Frontline Spot On.

Tratamiento
preventivo

ADULTICIDA
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OVICIDA
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fRONTUNE

\ Directo al
problema

FRONTLINE
Sólo Frontline puede con todo.
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