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Cuando se trata de prevenir:
uevo 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
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Etica de tribu o tribu ètica
Parlar d'ètica té el risc de crear opinions diametralment oposades, doncs no existeix

una ètica global i que pugui considerar allò que és bo i allò que resulta dolent i, que

gairebé sempre, acaba confonent-se amb allò que és èticament correcte o incorrecte.

L'ètica de les civilitzacions s'ha anat adaptani a allò que es considera acceptat en el

moment actual i a una determinada situació sòciogeogràfica; altres de les característiques

que es consideren corrents són les d'estimar que les altres ètiques no són les bones i que

les tradicions s'acaben transformant en paràmetres d'ètica.

Les cultures com les religions s'han let servir com aglutinants de les ètiques

col·lectives. Aquestes, afortunadament, van canviant; pensem que a l'actualitat ja no

llencem cristians als lleons ni cremem heretges, encara que de tant en tant sorgeixen

alguns il·luminats que desitjarien que la humanitat donés algun pas cap endarrera.

No fa taita remuntar-se a molts anys endarrera per recordar que fets actualment

acceptats tenien la consideració d'incorrectes de manera generalitzada. Així doncs, és

possible pensar que en el futur el nostre propi comportament actual pugui ser considerat

no correcte. Quan es jutja un comportament ètic s'ha de matisar en el temps i en l'espai;

fins i tot aquelles pràctiques que ens puguin semblar totalment menyspreables en l'actual

societat, si les volem jutjar, hem de considerar-les en el seu temps i entorn.

Posem un exemple que segurament manifesta una situació extrema: la ablació tísica de

part del cos és una pràctica estesa en una bona part de la humanitat. És fàcil pensar que

a la nostra cultura aquest let no és acceptat i que és rebutjat, encara que durant bona part

d'aquest segle aquesta mateixa cultura no només acceptava la variant psíquica d'aquesta

ablació sine) que fins i tot la promocionava. I'l que és fàcil és tatxar d'acte desballestat i

propi de cultures poc evolucionades, però qui som nosaltres per imposar els nostres

criteris a altres cultures. Podem, això sí, no fer aquesta pràctica i educar el nostre entorn

de la necessitat de la no imposició d'aquests costums però, realment estem capacitats per

fer consideracions ètiques a un tercer món quan aquestes cultures ens poden reclamar la

manca de solidaritat amb ells?

Fem un repàs a unes consideracions de caràcter professional. Si considerem l'ètica com

un compendi de normes normalment acceptades per a la convivència tribal i que resulta

de la suma de les actituds personals majoritàries però que no poden ser imposades ,1 l.i

totalitat dels elements d'aquesta tribu. Per a això creem uns codis que, tot i que no són

d'ètica, sí son pautes d'exercici que volen reglamentar en ¡guaitat de condiciones la

pràctica de la professió que exercim tots nosaltres.

Es un error mesclar ètica, deontologia i legalitat, pot haver-hi situacions legals que

classifiquem com a no ètiques i situacions legals en controvèrsia amb codis deontologies.

La recent sentencia del PSJC en la que dona caràcter de norma de obligat compliment

el codi deontològic d'un col·legi professional reforça la autoritat no només moral dels

col·legis sinó la seva capacitat de promulgar normes que obliguin a tots els seus membres.

Fa taita, doncs, el convenciment per part de tots nosaltres que és necessari aplicar les

normes que nosaltres mateixos ens hem mareal i si no estem d'acord amb elles, podem

demanar la seva modificació, la seva adaptació als interessos generals; el que no es

correcte és ignorar una norma i no voler responsabilitzar-se de una actuació propia.
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Una transhumància
al Ripollès

Alguns vilatans de Molló i Setcases

es reuneixen cada mes de juny per

conduir al voltant de dos-cents caps de

bestiar de peu rodó i boví a la vall de

Rotjà. Gràcies a un conveni amb la

Prefectura tenen dret d'estada fins el

dia de Sant Miquel en aquell paratge.

Es un ritual al qtial he estat

convidat. Fs tracta d'acompanyar tota

una tropa que de bona gana es

reincorpora a un paisatge on

s identifica.
Tots en fila cap ¡i Rotjà

El grup dels dos costats

La trobada és entre les fites dels

pobles. Ei fa un esmorzar en un lloc

vaques no descobrissin un foraster

entre les files, es puja millor anant

adient perquè els animals vegin que ja plegats entre companys. Muntanya

ha arribat el dia del trasllat. Tot a la

muntanya es mesura: el pa, el vi, els

amunt per deixar els núvols per sota i

trobar-se com cada any amb els de

embotits de les diferents cases, just per 1 altre costat, sobre una línia que

tastar i fer la crida. Vaig comprendre alguns creuen que separa. Una

que era convenient que els cavalls i les apretada de mans, salutacions

entenedores, la foto de tot el grup i

potser l'any que ve ens tornarem a

veure. Sens dubte tenen tot un estil.

Vam arribar a la Portella on els

llamps s'engresquen amb el rocam de

quars i deixen blanc el camí perquè la

pols no delati que ja hi som. lis vam

acomiadar dempeus. Qui volia estava

convidat a dinar, nosaltres havíem de

tornar, l'adéu ens ressonava a les

orelles quan ja estàvem de cara avall i

ràpid, sols una petita parada davant

del monument pels tres que es van

quedar en el 76. Diuen que alguns

senten els xiulets quan el vent bula.

Els pocs qtie quedàvem ens vam anant

separant. A cadascú ens espera un lloc.

Que vagi be companys!

Potser semblaran feixugues les

transhumàncies, però que poc dura

quan vius el temps qtie enyores.

J.LL.M.
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Aprovada la Llei
de gossos perillosos

A finals de juliol, el Parlament de

Catalunya va aprovar la llei sobre

tinença de gossos potencialment

perillosos i que entrarà en vigor el() de

novembre. També, és previst que el

Congrés dels Diputats aprovi aviat una

altra llei que serà d'aplicació a tot

l'Estat Espanyol.

Es consideren gossos perillosos no

només els que pertanyen a una sèrie de

races determinades, sinó també aquells

que ban agredit a persones o a altres

gossos i els que ban estat ensinistrats

per a l'atac i la defensa. Les races

considerades perilloses son:

bullmastiff, dòberman, dog argentí,

dog de Hoideus, fila brasileiro, mastí

napolità, pit bull, de pres canari,

rottweiler, staffordsbire i tosa japonès.

Les mesures que s'estableixen a la

llei van des de mesures generals de

seguretat fins a la castració o sacrifici

de l'animal quan aquest presenta

comportaments agressius patològics

que no es poden corregir amb

tècniques terapèutiques i

d'ensinistrament.

Pel que fa a les mesures de

seguretat, estableix que en tots els llocs

públics, transports públics i parts

comunes dels immobles col·lectius

aquests gossos hauran d'anar lligats i

amb morrió i prohibeix que siguin

conduïts per menors de 16 anys.

D'altra banda, les instal·lacions que

alberguin aquests animals hauran de

tenir les parets, tanques i portes d'una

alçada, consistència i resistència

suficient i estar ben fixades, per ral

d'evitar que els animals puguin sortir.

S'estableix que en els registres

censáis dels Ajuntaments, quan es

tracti d'aquests animals, s'especificarà

la raça i les altres circumstàncies que

determinin la seva possible perillositat.

A més, en les bases de dades d'aquests

registres municipals haurà d'existir un

apartai específic pels «ossos

potencialment perillosos.

És indispensable que els seus

propietaris tinguin contractada una

pòlissa de responsabilitat civil que

cobreixi les indemnitzacions pels danys

que l'animal pugui ocasionar. A més,

no podran adquirir aquests tipus de

gossos les persones menors d'edat i les

que hagin estat privades de la seva

tinença judicial o governat i vament.

Només els centres de cria autoritzats

i inscrits en el Registre de Nuclis

Zoològics podran criar aquests gossos i

només podran ésser reproductors els

animals que hagin passat uns tests de

comportament que garanteixin

l'absència de comportaments agressius

anòmals.

L'ensinistrament només es podrà

realitzar en els centres autoritzats i per

professionals amb la formació i els

coneixements necessaris.

Les infraccions a aquesta llei es

sancionaran amb multes de 10.000 a

5.000.000 de pessetes i pot comportar

el comís de l'animal.

L'Institut Carles III
signa un Acord amb

Veterindustria

HI Director de l'Institut de Salut

Carles III, José Antonio Gutiérrez

Fuentes va signar el passat 8 de juliol,

un Acord Marc de col·laboració amb

Veterindustria, associació empresarial

de la Indústria Zoosanitària,

representada per Santiago de Andrés

Juárez. L'objectiu del conveni és la

terminació deltempsd'es per a la

determinació del temps d'espera en

medicaments d'ús veterinari, així com

altres projectes científics d'interès

comú.

L'Institut de Salut Carles III,

Organisme Autònom del Ministeri de

Sanitat i Consum, desenvolupa una

àmplia labor de investigació i

tecnologia en les àrees alimentària,

microbiològica, epidemiológica,

farmacològica i sanitari-ambiental

mitjançant els diferents centres que el

composen. Per la seva part,

Veterindustria és una Associació

Empresarial representativa de la

Indústria de Sanitat i Nutrició Animal,

que compta entre els seus fins la

defensa dels interessos col·lectius de les

empreses associades, mitjançant els

oportuns serveis de gestió,

coordinació, estudi i assessorament,

així com la promoció del

desenvolupament de la Indústria

Zoosanitària.

-4http://www.covb.es
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Es constituirà una Comissió de

Seguiment formada per dos

representants del ("entre Nacional

d 'Al imentac ió , que per tany a l 'Institut

C'arles III, i altres dos de

Véterindustria, la (unció de la qual serà

la de proposar possibles col·laboracions

en temes cientíPico-tecnològics

d'interès comú i elevar les propostes

que elabori als òrgans competents de

les dos parts.

EURONOTÍCIES

SIZOO 99

Quan aquest Butlletí surti a la llum,

probablement, ja s'haurà celebrat el

Saló Internacional de la Zootecnia

(SI/OO).

L'actual edició es celebra del 7 al 10

d'octubre i és la segona que té lloc

independentment d'EXPOAVIGA i

segons les previsions dels organitzadors

tant la superfície contractada com la

participació nacional i estrangera serà

superior a la de l'anterior edició (l'any

1997).

Una novetat de l'edició d'enguany

és l'habilitació d'un espai d'exposició

d'accés exclusiu pels veterinaris.

Pel que fa a les jornades tècniques,

s'han programat jornades per

comerciants i jornades per veterinaris

que tindran lloc de forma paral·lela i

que coincidiran en una taula rodona

sobre els comerç de l'animal viu.

També s'ha inclòs una sessió dedicada

al personal auxiliar de clínica.

La Unió Europea i
els Estats Units
signen un acord

veterinari

El 20 juliol en Brussel·les, el Sr.

Hemilà, President del Consell, cl Sr.

Fischler, Comissari Europeu

d'Agricultura i Desenvolupament

Rural, en nom de la Unió Europea, i

el Sr. Momingstar, Ambaixador dels

Estats Units davant la UE, van signar

oficialment un acord veterinari entre la

Unió Europea (UE) i els Estats Units

(EE.UU.). L'acord va entrar en vigor

I'l de agosto de 1999 i el seu objectiu

és facilitar cl comerç bilateral

d'animals i productes d'origen animal,

mitjançant l'establiment d'un

mecanisme per al reconeixement de

I equivalència de les mesures sanitàries

aplicables en ambdues regions. Aquest

reconeixement, pel qual el país

importador accepta les mesures

sanitàries aplicades pel país exportador,

revesteix un enorme interès donat que

pot fer possible una major eficàcia en

la utilització dels recursos consagrats a

les tasques d'inspecció i verificació.

L'acord inclou l'aplicació del principi

de regionalització a les principals

malalties d'animals i conté un llistat

dels productes per als quals ja es

reconeix l'equivalència. En el cas

d'aquells en què l'equivalència encara

no és possible, s'estableix un programa

de treball per a la consecució de

l'esmentat objectiu així com les

condicions comercials que hauran

d'aplicar-se mentrestant. Totes les

disposicions relatives a la determinació

de l'equivalència sobre requisits

sanitaris, consultes, intercanvi

d'informació, notificació de l'evolució

de la malaltia, intercanvi científic,

investigació i auditoria poden ajudar a

millorar l'enteniment mutu. El valor

total del comerç bilateral UE-EE.UU.

dels productes coberts per aquest

acord s'eleva a uns 1.500 milions de

dòlars en cada direcció, xifra aquesta

que oculta notables diferències en la

importància que representen certs

productes per a cada part. Així mateix,

cal destacar que no hi ha en l'esmentat

acord cap punt que vagi a modificar la

normativa comunitària vigent. Acords

similars s'han negociat ja, o s'estan

negociant, amb Nova Zelanda, la

República Txeca, Austràlia, Canadà,

Uruguai, Xile i Argentina.

L'EEB al Regne Unit
i a Portugal

La Comissió decideix la data d'entrada

en vigor del règim d'exportació de carn

de vacum del Regne Unit basat

en la data

La Comissió Europea va decidir que

el dia 1 d'agost de 1999 el Regne Unit

podia començar les exportacions de

http://www.covb.es



NOTICIES

carn de vacull 1 productes a ra de

carn de vacuni a l'empara de

l'anomenat "règim d'exportació basat

en la data". Aquest règim s'aplica

únicament a la carn desossada i als

productes carmes obtinguts a partir

d'animals nascuts desprès de I'l

d'agost de 1996, data en què es

considera que va entrar plenament en

vigor la prohibició de fer servir farines

a base de carn i ossos en el Regne

Unit. Els animals sacrificats a l'empara

d'aquest règim han de tenir mes de sis

meses i menys de trenta. El règim

inclou també el sacrifici i destrucció

dels descendents de vaques afectades

per ['encefalopatía espongiforme

bovina (EEB) i la comprovació que la

mare del animal estava viva sis mesos

després del naixement d'aquest i que

no ha desenvolupat la EEB.

L'aplicació d'un test d'EEB s'ha
desestimat ja que no tindria cap

utilitat.

Modificació de les mesurs de

salvaguarda proposades per lluitar

contra l'EEB en Portugal

La Comissió Europea ha aprovat un

projecte de proposta per modificar les

mesures d'emergència relatives a

I'encefalopatía espongiforme bovina

(EEB) en Portugal. Es proposen tres

modificacions: ampliar la prohibició

d'exportar productes de boví

procedents de Portugal fins I'l d'agost

del 2000, introduir una sèrie de

requisits que permetin a Portugal

exportar farines de carn i ossos per a la

seva incineració i, per últim, permetre

l'exportació de toros de lidia. Es manté

la prohibició indefinida sobre les

exportacions de bovins vius en general.

La Comissió adoptarà una decisió

oficial al respecte una cop que el

Comitè veterinari permanent emeti el

seu dictamen. Encara que Portugal ha

realitzat notables esforços i importants

avenços en l'aplicació de mesures de

prevenció dels riscos, la Comissió

considera necessari mantenir la

prohibició d'exportació degut a

l'elevada incidència d'EEB i al fet que

en cap cas es van aplicar

adequadament totes les mesures de

prevenció dels riscos.

MÓN COL·LEGIAL

Centenari del
Col·legí de

Veterinaris de
Barcelona

L'ASSOCIACIÓ DE
VETERINARIS DE LA

PROVÍNCIA DE BARCELONA

Ens trobem a finals de l'estiu de

1900. Cada número de l'esmentada

revista publica un article on es glossa

la necessitat d'una ràpida unió i on

destaca el publicat en el número

corresponent al dia IS de setembre, el

qual, més que un article de revista

professional, sembla una arenga

dirigida a un exèrcit abans de la

batalla; es donaran els primers passos

decisius cap a la fundació.

Preparatius

En efecte, el dia 17 de setembre es

celebra la primera reunió oficial a

favor de la unió veterinària de la

provincia de Barcelona.

L'assumpte era provar de constituir

l'Associació Provincial de Veterinaris.

Oberta la sessió pel senyor Martínez

i després de breus frases d'agraïment

cap als senyors presents, en haver-se

dignat a acudir a la crida feta per la

junta de propaganda, va donar lectura

a un discurs. Acte seguit es va procedir

a nomenar una ponència

denominadora per que aquesta, a la

seva vegada, designés els individus que

segons el seu criteri havien de formar

la ¡unta d'organització.

La ponència denominadora la van

constituir els senyors N'Antonio

Sabater, En [osé Rodríguez i En |uan

Bosch; i es va designar aquesta per a la

formació de la junta organitzadora als

senyors: En José Riera Gustà, En

Pedro Masanella, En Francisco

Sugranyes, En Juan [bars, N'Antonio

Darder, En Ginés Seix, En Manuel

Martínez i En José Barceló.

Amb la major brevetat possible es

reunirà la junta organitzadora per

procedir a l'elecció de càrrecs i

nomenar la ponència que ha

d'entendre en la confecció del

reglament pel qual s'ha de regir

l'Associació. V ,
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La Fundació

El dia 15 de setembre de 1900, la

junta organitzadora, després d'haver

treballat amb gran zel, convoca a tots

els veterinaris de la província a la

reunió general que va tenir lloc el dia

20 de l'esmentat mes en el local social,

carrer de Tallers mim. 22, lr., amb la

qual cosa hem arribat a la data

històrica de Li fundació de la ¡minem

,isso<'¡ih'ni iH7crinaría barcelonesa,

precursora del Col·legi Oficial que no

trigaria molt temps en ser realitat.

En aquesta data, 20 de desembre de

1990, queda constituïda la primera

Junta de govern de la Associació de

Veterinaris de la província de

Barcelona. Deixem que l'acta ens relati

el succeït en aquesta important reunió:

«Associació Veterinària de la

Província de Barcelona». «En

Barcelona a 20 de desembre de 1900,

s'han reunit en el local social bon

nombre de professors veterinaris

d'aquesta província amb l'objecte de

constituir l'Associació Veterinària

Provincial.

Oberta la sessió, el senyor president

de la junta organitzadora va donar

compte als reunits de les gestions i

treballs previs practicats per

l'esmentada junta, encaminat tothom

a prepara l'acte que es celebrava.

Seguidament proposa a l'assemblea

que nomeni una ponència

denominadora per que indiqui a la

seva vegada els individus que han de

formar la Junta de govern.

L'esmentada ponència composada pels

senyors Sugranyes, (¡ras, Vicén i

Bosch, proposa als senyors següents

perquè formin l'esmentada Junta:

president: En Miguel Escasany;

Vicepresident: En Miguel Escasany;

secretari: En J aime

laTresorer: En Jaime Pujol;Vocal
Tresorer: En faime Pujol; Vocals: En

José Mas Alemany, En Feliciano Vicén

i En José Riera (ïusti.

Són aprovats aquests nomenament

per unanimitat. Acte seguit van

pronunciar paraules al·lusives s l'acte

que es celebrava, el nou President

senyor Martines, el senyor Escasany i

el senyor Sugranyes. La presidència

proposa a la revista L· Veterinaria
Catakna com a òrgan oficial de

l'Associació, proposta que és acceptada

per unanimitat. FJ senyor Sugranyes

agraeix aquesta distinció i promet que

des del seu humil periòdic lluitarà

incessantment fins aconseguir allò que

la Classe necessita. Acte seguit el

senyor Secretari va procedir a donar

lectura el reglament de l'Associació, el

qual va ser aprovat per unanimitat».

L'Associació Provincial va se ja una

realitat.

Guia Veterinària
1999

Per cinquè any consecutiu, Ábside

Ediciones, amb la supervisió del

"Consell de Col·legis Veterinaris de

Catalunya", ha realitzat la Guia

Veterinària 99, edició revisada i

actualitzada en les seves diverses

especialitats i destinada als col·legiats

veterinaris de Catalunya, que la rebran

gratuïtament, com en els últims anys.

Aquesta edició, compreu una

amplia informació sobre la professió

en els seus diferents sectors, a

Catalunya, resta de Testat i països de la

Unió Europea.

Per un millor i més ampli ús de la

Guia, aquesta conté varis índexs:

General (pàg. 3-4 ), de productes i

serveis (pàg. 6-13), d'anunciants (pàg.

14) i el temàtic o alfabètic (pàg. 2S0-

2), així mateix podeu trobar una

complerta versió en Internet, amb

novetats i moltes altres informacions

(http://veterinaria.abside.es).

La (¡nia, la seguim fent en castellà,

perquè tingui més difusió, ja que

t'enviem a organismes i autoritats

veterinàries de la resta de l'Estat.

Molt agrairíem dels companys, que

ens comuniquessin suggeriments per

així millorar les properes edicions, com

també de les errades trobades, per així

cortegi r-les.

Moltes gràcies per tot.

Jaume Roca i Forras. Veterinari

Joan Colïell i Serra
guardonat per la

Generalitat

FJ passat 2 de juliol, el nostre

company Joan Collell va rebre de

mans del President de la Generalitat

http://www.covb.es
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[ordi Pujol, en el Saló Sant Jordi del

Palau de la Generalitat, cl guardó

d'Agricultura, Ramaderia, Boscos i

Món Rural, que va ser creat en 1987.

El Conseller del DARP, Francesc

Xavier Marimon, va parlar d'En

Collell i Serra amb els següents termes

i que hem resumir:

Ha desenvolupat la major part de la

seva carrera com a veterinari d'empresa

i en l'exercici sobretot a la comarca

d'Osona, és veterinari de l'ADS (Isona

nord-est, experimentà noves tècniques

en estreta col·laboració amb els

ramaders, creà una sanitat de base per

aturar crisis epizoòtiques

considerables, com ban estat les

associacions de defensa sanitària i els

grups de sanejament ramader. Ha

organitzat un gran nombre d'activitats

relacionades amb el sector ramader i,

entre elles, els concursos de canals

porcines de la Fira de Reis de Manlleu,

entre moltes altres coses.

Al maig de 1997, a Vic i organitzar

pel Centre d'Estudis Històrics

Internacionals, juntament amb

Baucells Pujol, desenvolupà el tema

"Història de la Ramaderia i la

Veterinària d'Osona".

Moltes felicitacions al company

Collell i Serra i a tota la seva família.

Jaume Roca i Torres

Promoción de
Veterinaria 1974-79

de Zaragoza

Un grupo de veterinarios de la

promoción 1974-79 de la Facultad de

Zaragoza intenta localizar a

compañeros de dicha promoción para

celebrar el vigésimo aniversario de la

finalización de sus estudios, en

colaboración con la Agrupación de

Antiguos Alumnos de la Universidad

de Zaragoza [AGRALUZ].

les personas interesadas pueden

contactar con:

"Promoción de Veterinaria 1974-79"

AGRALUZ

Agrupación de Antiguos Alumnos de

la U.Z.

Edificio Paraninfo

Pza Basilio Paraíso, 4.

50005 Zaragoza

Fax: 976 76 18 56.

Fax: 976 76 18 56.

E-mail: agraluz@posta.unizar.es

Comissió
d'Assumptes Taurins

del COVB

Pels dies 29, 30, 31 d'octubre i 1 de

novembre estem organitzant un viatge

a Salamanca per tal de visitar

ramaderies de braus. Els interessat

poden apuntar-s'hi al telèfon:

93 841 62 58.

N E C R O L Ò G I C A

Record i homenatge a
Jaume Solà i Català

(Veterinari i metge)

Voldria donar una pinzellada senzilla a la

biografia d'en Jaume Solà i Català.

Sobretot senzilla, tal com ell, a ben segur,

hauria volgut.

En Jaume va néixer a Sant Pere de Torelló

l'any 1928 i va acabar la carrera de

Veterinària a Saragossa l'any 1951. Ja a

Saragossa va treballar amb cavalls sota la

direcció del capità veterinari Marco Monge.

Va arribar a Vic per exercir la professió

clínica amb satisfacció i duresa. Era un

home eminentment clínic, ja que sempre

tenia al cap el diagnòstic cert de la

malaltia. Els anys 60 es traslladà a Madrid

i es diploma en Nutrició Animal, treballant

en aquest camp en diferents empreses de

Vic, avui molt consolidades.

Però en Jaume volia curar tots els éssers

vius i gràcies també a la Pilar, la seva

esposa, els seus quatre fills i el seu

company Dr. De Mas (metge molt interessat

en la veterinària) estudià i acabà medicina

l'any 1981. Aquell any els veterinaris de Vic

vàrem fer-li un homenatge i ell n'està molt

content.

Després es dedicà a exercir la Medicina

com a professor a l'Escola d'Infermeria i

com a metge de Medicina General.

Però en Jaume m'havia dit moltes vegades

que ell també hagués estat molt feliç

podent ensenyar fisiologia a la Universitat

(assignatura que dominava profundament).

Era un humanista i un home d'una conducta

impecable.

Descansi en pau Jaume Solà i Català

"Home de Ciència".

Lluís Vila Quera

http://www.covb.es
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BEQUES, AJUTS
I PREMIS

FUNDACIÓ
CATALANA
PER A LA
RECERCA (FCR)

Aquesta informació ha estat possible

majoritàriament grades al conveni de

col·laboració signat entre el Col·legi

Oficial de Veterinaris de Barcelona

(COVB) i la Fundació Catalana per a

la Recerca (FCR).

Nota: Per ampliar la informació heu

d'adreçar-vos a la entitat convocant.

• Beques per a estudis a Noruega durant

l'estiu 2000.

Convocant: Ministerio Asuntos

Exteriores (MAE).

Sol·licitud: c/ Salvador, I

28071 Madrid

rel. 91 379 97 62 i 91 3"9 l)>%

H termini de sol·licitud romandrà obert

del'l al 30 de novembre de I1)1)1'.

Per ,i mes informació, cal consultar

BOEnúm. 166 del 13/7/99.

http://www.igsap.map.es

• Premi Institut d Estudis Catalans

d'Ecologia.

Convocant: Institut d'Estudis Catalans.

Sol·licitud: c/del Carme, 47

08001 Barcelona.

Tel. 93 318 55 16 Fax: 93 412 29 94

Termini de sol·licitud: 10/12/99

Beques de la Fundació Stevenson

per a estudis a universitats escoceses

2000-2001.

Convocant: Ministerio de Asuntos

Exteriores (MAE).

Sol·licitud: d Salvador, 1

28071 Madrid

Tel. 91 379 97 62 i 91 379 95 56.

El termini de sol·licitud romandrà obert

del'l al 30 de desembre de 1999.

Per a mes informació, cal: consultar

BOEnúm. 166 del 13/7/99.

http://www.igsap.map.es

IV Premis "Mariano Rodríguez' per a

joves investigadors.

Convocant: Fundación Carolina

Rodríguez. Sol·licitud: Avda. Facultad

de Veterinària, 25

24004 León

Tel. 987291619

Termini de sol·licitud: 30/12/99.

Beques per realitzar estudis a Àustria

durant el curs 2000-2001.

Convocant: Ministerio de Asuntos

Exteriores (MAE).

Sol·licitud: d Salvador, 1

28071 Madrid

Tel. 91 379 97 62 i 91 379 95 56.

Per ,i mes informació sobre estudis a

A u s t r i a , d i r i g i r - s e a ls s erve i s c u l t u r a l s d e

la seva ambaixada a Madrid. Paseo de la

Castellana, 91 - 28046 Madrid.

Tel. 91 556 53 15. Fax 91 597 35 79 o

a traves d'internet

<http://www.oead.ac.at>. El termini de

s o l · l i c i t u d r o m a n d r à o b e r t e n t r e I ' l i el

30/12/99.

Per a mes informació, cal consultar

BOEnúm. 166 del 13/7/99.

http://www.igsap.map.es/docs/cia/becas/

becas.htm

Beques Leonardo da Vinci - Programa

de Cooperació Universitat i Empresa.

Convocant: Unió Europea (UF) -

Unitat d'Assistència Tècnica COMETT.

Sol·licitud: 14, Ruc Montoyer-1040.

Brussel·les. Bèlgica. Tel. +32.2.7339755.

El programa esta gestionat entre d'altres

organismes per l'Institut Català de

Tecnologia-ICT (Departameni de

Programes Europeus). PI. Ramon

Berenguer, l , 3 r - 08002 Barcelona.

Tel. 93 315 23 21 Fax 93 319 60 42.

Termini de sol·licitud: 31/12/99.

Beques Witec per a dones - Programa

de Cooperació Universitat i Empresa.

(Convocant: Unió Europea (UF) -

Unitat d'Assistència I ècnica (lomett.

Sol·licitud: 14, Ruc Montovcr- 1040

Brussel·les. Bèlgica. Tel. 32.2.7339755.

El programa esta gestionat entre d'altre.s

organismes per l ' Inst i tut Català de

fecnologia- K' l (Departament de

Programes Europeus) PI. Ramon

Berenguer 1, 3er - 08002 Barcelona

Tel: 93 315 23 21 lax. 93 319 60 42

Termini de sol·licitud: 31/12/99

Beques Individuals de la UNESCO.

(ionvocant: Organización de les

Naciones Unidas per a la Educación, la

10 http://www.covb.es
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Ciencia i la Cultura. UNESCO.

Sol·licitud: 7, Place de Fontenoy. 7S3S2

Paris 07 SP Franca. Tel. +33145681000

Fax+33145671690.

Per a mes informació consultar el web o

adreçar-se a la ('omisión Espanyola de la

UNESCO. Paseo de San Juan XXIII, 5

28040 Madrid.

Tel.: 91 554 35 16-91 533 96 39

Fax 91 535 14 33

Termini de sol·licitud: 31/12/99

http://www.uneso.org/generaiyeng/about/

fellowship/html,

htspapaunesco@mad.servicom.es

Beques d'ampliació d'estudis o recerca

a Dinamarca Curs 2000-2001.

Convocant: Ministerio Asuntos

Exteriores (MAE).

Sol·licitud: c/ Salvador, I

28071 Madrid.

Tel. 91 379 97 62-91 379 95 56

II termini de sol·licitud romandrà oben

del 7/12/99 al 7/1/2000. Per a mes

informació, cal consultar BOE núni.

166 dd 13/7/99.

http://www.igsap.map.es

Beques d'Especialització per Investigar

a Centres Docents Superiors de la

Comunitat Flamenca a Bèlgica Curs

2000-2001.

Convocant: Ministerio Asuntos

Exteriores (MAE).

Sol·licitud: d Salvador, 1

28071 Madrid

Tel. 91 379 97 62-91 379%%

El termini de sol·licitud romandrà obert

del 13/12/99 al 13/1/2000. Per a mes

informació consultar BOE n. 166 del

13/7/1)1). http://www.igsap.map.es

Beques per realitzar estudis a Finlàndia

Curs 2000-2001.

Convocant: Ministerio Asuntos

Exteriores (MAE).

Sol·licitud: c7 Salvador, 1

28071 Madrid.

Tel. 91 379 97 62-91 379 95 %

Per a mes informació els interessats es

poden adreçar a Centre for International

Mohilitv (CIMO) P.O Box 3-U

Hakaniemenkatu 2, 1111-00531,

Helsinki (Finlandia)

leí. 3')8977477064.

Fax 358977477064.

II termini de sol·licitud romandrà obert

del 15/12/99 al 14/1/2000.

Per a mes informació consultar BOE

n. 166 del 13/7/99.

http://www.cimo.fi cimoinfo@cimo.fi

Beques d'estudis o investigació a

Hongria Curs 2000-2001.

t oinoeant: Ministerio de Asuntos

Exteriores. (MAE).

Sol·licitud: c/ Salvador, 1

28071 Madrid.

Tel. 913799762 i 913799556.
El termini de sol·licitud romandrà obert

del 3 al 31 de gener de 2000.

Per a mes informació consultar BOE n.

166 del 13/7/1)1).

http://www.igsap.map.es

Beques per realitzar estudis a Portugal

Curs 2000-2001.

Convocant: Ministerio de Asuntos

Exteriores. (MAE).

Sol·licitud: d Salvador, 1

28071 Madrid.

Tel. 913799762 i 913799556.

El termini de sol·licitud romandrà obert

del 10 de gener al 10 de febrer de 2000.

Per a mes informació consultar B< )1

n. 166 del \M~IW.

http://www.igsap.map.es

Ajuts per a Accions Especials de

Recerca (ACES).

( onvocant: Comissionat per a

Universitats i Recerca.

Sol·licitud: Via Laietana, }}, 6c

08003 Barcelona.

leí. 93 306 vi 09 Fax 93 306 54 M

Per a mes informació, cal consultar

DOGC núm. 2.866 de 13/04/99.

Termini de sol·licitud: 29/02/00

Beques per realitzar estudis a Turquia

Curs 2000-2001.

Convocant: Ministerio de Asuntos

Exteriores (MAE).

Sol·licitud: d Salvador, 1

28071 Madrid.

Tel. 91 3 7 ' ) i r 6 2 i 1 ) ] 3^l)l)5S6

Per a mes informació sobre estudis a

Turquia, cal adreçar-se a Milli Egitim

Bakanligi, Disiliskiler Genel

Mudurlugu. Ankara (Turquia)

.Fax (90-312)2223543-

lax (lH)-312)2223S43.

II termini romandrà obert de I'l al 2l)

de lebrer de 2000. Per a mes

informació, cal consultar BOE núm.

166 del 13/7/99.

http://www.igsap.map.es

http:/ /www.covb.es
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CURSOS

¡
Curso de

Internet en la
imentaria

alimentaria: conceptos
básicos y recursos para la

obtención de información. T
edición

Organizado pur la Associació de Veterinaris

Higienistes de Catalunya

Objetivos:

a) Generales, Proporcionar las hcrr.imicni.is

tecnológicas e intelectuales, y los recursos

de información necesarios para mejorar la

actividad de profesionales del sector

alimentario con el uso de las nuevas

pec í f l cos .

b) Específicos. Al terminar el primer

módulo los participantes serán capaces de:

- Conocer el funcionamiento, las técnicas

v usos de Internet

('onocer sus principales herramientas

Al terminar el segundo modulo los

participantes serán capaces de:

Conocer las técnicas básicas de

navegación v búsqueda en Interne)

- Conocer las fuentes de información

general

i onocer las fuentes de información

básica en el sector alimentario

- Aplicar los conocimientos adquiridos en

su rigidoa proresional

Dirigido a profesionales de la 1 ligiene y

Tecnología de los Alimentos, autónomos,

de empresas o instituciones que quieran

utilizar Internet v sus herramientas, en su

actividad profesional.

PROGRAMA

los alumnos pueden inscribirse, en función

de su nivel y necesidades al curso completo

o al la segunda parte.

Ia Parte: Introducción a Internet

a) Generalidades. Introducción. Breve

historia. Definición. Funcionamiento.

laPadmerros necesarios para la conexión.

Parámetros necesarios para la conexión.

Otros parámetros de interés.

b) Introducción a Internet.

Funcionamiento, 1 lerramientas básicas.

FTP.Telnet.Gopher.WWW. Otros.

2a Parte: Recursos de información

a) ¿Cómo obtener información? Recuperar

información. Navegar. Navegadores,

Estrategias de navegación. Directorios o

índices. Robots buscadores.

b) Recursos de información. News. Bases

de datos. Revistas electrónicas, Software.

Centros relevantes. Conferencias y

congresos.

N° de plazas: 15 alumnos.

Lugar de realización: Aula de informática

de la Facultad de Veterinaria de la

Universidad Autónoma de Barcelona.

Fechas (no definitivas):

Noviembre de I1)1)1)

Profesorado:

José Juan Rodrigue/. Jerez

Facultad de Veterinaria de h UAB. Doctor

cu Veterinaria. Profesor titukr del Área de

Nutrición y Bromatología de bs Alunemos

Fernando Vera (¡ras
Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona.
Licenciado cu Veterinaria. Postgrado cu
Infirmación y Documentación. Postgrado cu
Nuevas tecnologías para ¡agestión Y el acceso
ti lii Infirmación.

Precio: .!" módulo (iurso comp.

Socio de AVI I1C 15.000 25.0(10

Miembros del COVB 16.000 27.000

Resto 18.000 30.00(1

Forma de pago: Ingreso al n" de cuerna

2100-0034-64-0200349465

Preinscripciones: Fernando Vera (iras (de

l()a 1 de la mañana). Col·legi Oficial de

Veterinaris de Barcelona. Avenida

República Argentina 21-25

08023 Barcelona.

Teléfono 93 211 24 66

Fax: 93 212 12 08

Email: covb@covb.es

I Congrés Virtual Veterinari
de Diagnòstic per Imatge

Què és un Congrés Virtual?

Es una reunió científica celebrada en

Internet, en què els treballs científics son

publicats en forma de pagines Web, i a la

qual s'assisteix mitjançant la lectura

d'aquestes pagines i la discussió a través del

correus electrònic amb els autors.

Dates de celebració

El congrés té dos lases:

Kl període Precongrés que va des del 8 de

marc de 1999 al 8 de març del 2000.

Durant aquest temps és obert el termini

per inscripcions, tramesa de rcsúmeiis i

tramesa de treballs complets. Els resúmens i

treballs admesos seran exposats en Internet

i podran ser llegits pels Assistents registrats.

1.1 període tic Congrés Obert que va des de

I'l d'abril del 2000 al 30 de juny del 2000.
Durant aquest període es podrà llegir i

discutir tots els treballs per tots els

participants, mitjançant la llista de

distribució AEVEDI-Lista.

12 http://www.covb.es
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Programa científic previst

S'intenta abraçar totes les especialitats del

Diagnòstic per Imatge en Veterinària sobre

qualsevol espècie: petits animals, èquids,

remugants, porcí, animals exòtics i

salvatges.

S'admetrà qualsevol treball en forma de

conferències magistrals o ponències, treballs

de revisió, comunicacions llunes en text,

pòsters o vídeos, casos clínics, seminaris i

tallers.

Participació

Kl congrés és obert a tots els veterinaris

clínics en exercici, veterinaris sense exercici

clínic però amb interès en les I ècniques

Diagnostiques per Imatge, veterinaris

investigadors i docents, així com a

estudiants i membres de professions

sanitàries afines o d'altres que estiguin

interessats en el coneixement i el progrés de

la Patologia Veterinària que pugui

beneficiar-se del Diagnòstic i/o tractament

de Tècniques per Imatge.

Es pot participar com Autor presentant

algun treball de revisió, investigació, clínic

o ah res en forma de Conferència,

Comunicació, Llibre o Pòsters o Cas Clínic

sobre les especialitats d endoscòpia,

laparoscòpia, ecografia, radiologia,

microscopía i qualsevol altra tècnica mèdica

de diagnòstic per imatge aplicada als

animals per al seu diagnòstic i/o

tractament, tant en clínica i cirurgia

pràctica aplicada com experimental.

Els resúmens dels treballs o els treballs

complets seran publicats per la revista

Imagen Veterinaria\z qual cosa permetrà

donar-li a la participació en el Congrés la

consistència auricular que implica la

participació en qualsevol congres

convencional.

També es pol participar en el Congrés com

a Assistent.

En línies generales, els Autores són aquells

que envien al menys un treball al Congrés,

que pol ser llegit i estudiat per tots els

participants. Els Assistents no envien cap

treball científic, però poden participar en

els debáis dels treballs presentats.

inscripció

La inscripció al Congrés és totalment

gratuïta, tant pels autors com pels

assistents.

Per inscriure's cal dirigir un e-mail a

juntadirectiva@aevedi.org amb el assumpte

"Inscripción al I Congreso Virtual

veterinario de Diagnostico por Imagen".

En el cos del missatge s'ha d'especificar

cognoms i nom, professió, especialitat, e-

m.ul, lloc de treball, telèfon, fax, correus

electrònic i direcció completa de correus

postal.

Si voleu més informació visiteu la pàgina

Wcbd'AEVEDI:

http://www.aevedi.org/ConVirtual.htm

Seminarios de formación
continuada AVEPA 1998-99: Técnica

y interpretación radiográfica
i ecogrática

Lloc: Barcelona. La informació sobre els

llocs concrets de celebració, es donarà en el

moment de la inscripció.

Dates: del 27 al 28 de novembre de ll>()<).

l a Diumenge, de 10.00 a 14.00 hores.

Diumenge, de 10.00 a 14.00 hores.

PROGRAMA

"Radiología básica. Concepto de Detalle y

( ontraste Radiográfico: Factores a

considerar, ('artas de Exposición

Radiográficas, Artefactos Radiográficos",

"Radiología del Sistema Oseo: Técnica,

Valoración de un Hueso y Articulación

Normal, Contrastes Radiográficos,

Patologías más importantes", "Radiología

del Abdomen: Técnica, Valoración de una

Radiografía Abdominal Normal, Contrastes

Radiográficos, Patologías más

impon.mies", "Radiología Torácica:

Técnica, Valoración Radiológica de un

Tórax Normal, Patrones Cardiovasculares,

Pulmonares, Bronquiales y Pleurales; breve

referencia a Mediastino y Diafragma",

"Diagnóstico Ecográfico: Fundamentos,

Equipos y Artefactos", "Ecografia

Abdominal I", "Ecografia Abdominal II",

"()tras Aplicaciones de la Ecografia

(Ecocardiografía, Ecografia Ocular)".

imeripció

La inscripció prèvia al seminari es

obligatòria. En usos excepcionals es

podran acceptar inscripcions a l'inici dels

seminaris sempre i quan sigui factible per a

l'organització.

Nowcis AVEPA 9.000 ptes.

No socis 9.000 ptes.

Més informació:

A q u e s t i a l i r e s s e m i n a r i s tlel p r o g r a m a t ic

Formació Continuada es celebren en

diferents ciutats i diferents dades. Per

obtenir més informació, adreçar-se a

A V L P A . Ignasi l a n a s

Av. República Argentina, 21-25

08023 BARCELONA

Tel. l)3 41<S 28 74

lax. 93 418 28 74

http://www.covb.es
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D I V E R S O S

OCTUBRE 1999
- Jornadas Profesionales de Cunicultura - Especial Reproducción. 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.

- lntermach'99 España. Salón Integral de las Tecnologías Industriales. Madrid, del 19 al 22 de octubre de 1999.
Información: Miller Freeman Iberia, S.A. Diputació, 119. 08015 Barcelona. Tel.: 93 452 07 22. Fax: 93 451 66 37.

-V Jornadas Internacionales de Ganado Vacuno. Lugo, 21 a 23 de octubre de 1999 Información: AVEBU. Facultad de Veterinaria.
Dpto. Patología Animal. Campus Universitario. 27002 Lugo. Tels. 982 252 361 / 982 252 303 ext. 22618 / 22619. Fax: 982 285 940.

-Curso superior de especialización en Reproducción y mejora de pequeños rumiantes. Centro de investigación i formación
agraria de Granada (CIFA), del 18 de octubre al 12 de noviembre de 1999.
Información.: CIFA. Apartado de Correos 2027. 18080 Granada. Tel: 958 26 73 11. Fax: 958 25 85 10.

- IV Simposium Nacional del Toro de Lidia. Zafra (Badajoz), del 22 al 23 de octubre de 1999.
Información: Recinto Ferial. Pabellón Central. Apdo. correos, 297. Ctra. Badajoz-Granada, s/n. Zafra (Badajoz).
Tels.: 924 55 31 61 / 924 55 34 61. Fax: 924 55 36 13.

NOVEMBRE 1999
- SEMIV 99. Congreso de Medicina Interna Veterinaria. Sociedad Española de Medicina Interna Veterinaria. Càceres, 19,20 y 21

de Noviembre de 1999. Secretaría. Unidad de Patología General y Médica. Facultad de Veterinaria. Universidad de Extremadura.
Avda. de la Universidad s/n. Campus Universitario. 10071 Càceres (España). Tel: 927 25 71 62 /63/64. Fax: 927 25 71 10.
Email: semiv99@unex.es / http://www.unex.es/congresos/semiv99

-Curso de Internet en la industria alimentaria: conceptos básicos y recursos para la obtención de información. 2" edición.
Barcelona, noviembre de 1999 (sin fechas definitivas). Organizado por la Associació de Veterinaris Higienistes de Catalunya.
1a Parte: Introducción a Internet. 2a Parte: Recursos deinformación. Lugar de realización: Aula de informática de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Información y pre-inscripcíones: Fernando Vera Gras (de 10 a 1). Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona. Avenida República
Argentina 21-25. 08023 Barcelona. Teléfono 93 211 24 66. Fax: 93 212 12 08. Email: covb@covb.es.

- I I I Congreso de la Sociedad Española para los Recursos Genéticos Animales. I Congreso Ibérico para los Recursos Genéticos
Animales. Lugo, 11-13 de noviembre de 1999.
Información: 982 285 988. Email: serga99@lugo.usc.es. Web: http://www.lugo.usc.es/~serga99

-Sociedad Española de medicina Interna Veterinaria. Càceres, 19 a 21 de Noviembre de 1999.
Información: http://www.unex.es/congreso/semiv99

-Los Servicios de salud Ambiental para el Siglo XXI. Granada, del 3 al 5 de noviembre de 1999.
Información: Julia Gómez: Escuela Andaluza de Salud Pública. Apartado de Correos 2070. 18080 Granada.
Tel: 958 161 044. Fax: 958 161 142. Email: julia@easp.es. Web: http://www.easp.es

-XVe Cours International de Chirurgie Orthopédique. Ríllieux (Francia), del 19 al 21 de noviembre de 1999.
Información: Fondation Mérieux. Clinique Vétérinaire de Rillieux. 2573, route de Strasbourg. 69410 Rillieux (Lyon) - France.
Tel.: 04 78 88 93 33. Fax: 04 78 88 50 01. E-mail: perot@aic.fr

-Curso Máster en Tecnología y Control de los Alimentos. Centro de Estudios Superiores en la Industria Farmacéutica. Plazo de
pre-inscripción abierto. Información: CESIF. Provenza, 288 pral. 08008 Barcelona. Tel: 93 467 74 66. Web:http://www.cesif.es

FEBRER 2000
- Curso de Homeopatía Veterinaria. Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia. Febrero a julio del 2000.

Información: Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia. C/ Ibañez, 8 3S. 48001 Bilbao. Tel: 942 235 948. Fax: 944 242 979

JUNY 2000
- Congreso Mundial de Bioética. Gijón, 20-24 de junio del 2000.

Información: Secretaría Técnica. C/Maternidad, 2. 33207 Gijón. Asturias - España. Tel: 34-985 17 60 06. Fax: 34-985 17 55 07.
Email: congreso@sibi.org. Web: http://wwwbioetica.sibi.org

11 http://www.covb.es



w MÓN VIRTUAL

Passejant per Internet
El passat mes us vaig deixar una pregunta

sense contestar.

Sabeu qm' és això?

De ben segur, que molts de vosaltres ja

sabíeu de que anava, però també és segur que

molts no ho sabíeu. D'això se'n diuen

"emoiicons" (que ve de l'anglès emotive

icons", que significa icones emotives), encara

que també ho podreu trobar com a

"smileys". Es fan servir moll en el correu

elec t rònic . Són representacions tic cares

(encara que girades cap a l'esquerra) i

serveixen per a expressar estats d'ànim. Així,

per exemple,

: - ) signi/Ica que somrius

:-) significa que somrius o que estàs contem

:-( que estàs trist

;-) las l ' u l l e t a la p e r s o n a a la q u e e n v i e s el

missatge,...

i

V
1 r UmoflltM U s w.h Sit. ro< PègaMM MJIH pioditct.

. \ijin trobareu el gestor tic correu Pegasm

lan important com el Navegador, es el

programa gestor del Correu electrònic. Si bé

es possible fer servir els programes de correus

que van amb l'Internet Explorer i el

Netscape, hi ha d'altres gestors amb més

prestacions i millors. Els dos programes amb

més èxit són el l'egasus i l'Eudora.

Quin és el problema d'aquests dos

programes? Doncs, com passa amb molta

freqüència a Internet, que estan en anglès.

El programa Eudora

(http://www.etidora.com) té dos versions,

una gratuïta: Eudora Ligth i una versió

comercial (no gratuïta): Eudora Pro que es

editada en diferents idiomes, entre ells el

castellà i que, com tothom pot imaginar-se,

té moltes més opcions i possibilitats que la

versió Light.

Pcgastis (lutp://\vww,pegasiis,tisa.com)

només té una versió, que es gratuïta i resulta

mes cumplen que l'Eudora Light.

Pàgina d Eudora Ugbi

Aquests tipus de programes són molí

interessants quan es treballa en una xarxa o

be es comparteix l'ordinador amb d'altres

persones, ja que a cada usuari es pot assignar

una contrasenya, que permetrà que només

qui conegui la contrasenya pugui accedir a la

seva cárpela. De tol això, es pot deduir que

ambdós programes ei permeten gestionar

alhora diferents comptes de correus

fàcilment.

lambe el programa Outlook Express que

ve amb el Windows 1)<S et permet gestionar al

mateix temps diferents comptes de correu,

però no incorpora l'opció de protegir amb

contrasenya les carpetes i bústies dels

diferents usuaris, l'avantatja respecte als

altres és que està en castellà (si has comprat

el Windows en castellà, és clar).

I I r O R I \ l B Á S I C O D l I M l ' l I (> D l I
ri«>«.K\M v l i n o m

-

Tutoria! d'Eudora I ight

. 'elecció d ' u n o altre gestor depèn de

cadascú, de les seves necessitats i de quin

programa li sembla mes còmode. Donai que

tant l'Eudora com el l'egasus són gratuïts, el

millor és que proveu tots dos fi també

l'Outlook Express si teniu Windows lJSl i

decidiu quin us va millor.

•fet LpvfMMJM

/ 'n,i pàgina molí complerta wbre / ' a y ^

Is important tenir quelcom en compte a

l'hora de canviar tic gestor de correu

electrònic. Els tïixers on es guarden els

missatges de correu són incompatibles entre

els diferents programes. Així doncs, si no

voleu perdre els missatges que teniu guardats,

convé que, abans de desinstal·lar el programa

antic, us els torneu a enviar a la vostra

mateixa adreça de correus i que buideu la

bústia del vostre servidor amb cl programa

nou.

Si voleu saber com funciona algun

d'aquests dos programes, a Internet podreu

trobar diferents manua l s . Iot i que la majoria

son en angles, també se n troben en castellà.

Així, per exemple tenim per a l'egasus

l'adreça http://w\vvv.geocitic's.coin/

SiliconValley/l'ines/4664/, una pàgina web

molt complerta sobre aquest programa i per

a Eudora, un breu tutorial a

http://www.montes.upm.es/eudora/uso.html

i una pagina molí mes extensa:

rmp://www,uca,cs/scrvicios/coneo/prac-

eudora/portada.html, pero amb un greu

problema que dificulta la seva lectura, el tons

de pagina és negre i les lletres blau lose, per

la qual cosa has d'augmentar molt la

brillantor del teu monitor si ho vols llegir o

be, imprimir-ho.

Això és toi de moment, cl mes que ve ens

tornem a trobar.

http://www.covb.es is



EL COL·LEGI
Altes i baixes col·legials

Col·legiat

1298

1442

2836

2837

2838

2839

2840

2841

2842

ALTES
Nom

Ignasi Marco Sánchez

Carmen Aguilar Canyadas

Núria Llobregat Trujillo

Sandra Revilla Fernández

Marta Carmona Honorato

Blandina Pio Bardma

Miguel Casares Del Arco

Olga Esteller Vera

Carlos Conches Ruiz

Col·legiat

439

2599

703

1405

2164

2639

2752

2369

Nom

Carlos Barrera Roldan

Margarita Ríopedre Saura

Rafel Arque Gené

Francisco Gómez Marín

Berta Gómez Barroso

M4 Eugènia Gallo Pascual

Joan Bricall Matamala

Montserrat Pons Casanoves

BAIXES
Data baixa

05/06/99

08/06/99

23/06/99

23/06/99

l12/07/99

12/07/99

28/07/99

28/07/99

Motiu Baixa

Pet iCió

Petició Pròpia

Petició Pròp

Petició Pròpia

Trasllat Estranger

Petició Pròpia

Trasllat Estranger

No Exercir

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

VeterMotor
L'assegurança de l'automòbil especial per als veterinaris

VeterMotor aporta avantatges importants, a més de preus extremadament competitius

Assessorament especialitzat
• Estudiant i aconsellant la millor cobertura possible per al seu vehicle i al millor

preu.
• Assessorament en la interpretació i declaració de sinistres complexos, de

manera que els seus interessos quedin protegits davant dels contraris i de les
companyies asseguradores.

bonificacions o b t i n g u d e s
• Importants bonificacions per bona conducció fins a un 50%.
• Manteniment de bonificacions obtingudes de l'anterior companyia per no

sinistralitat.
• Protecció de les seves bonificacions, estudiant personalitzadament cada cas.

Agilitat i avantatges en cada sinistre
• Lliure elecció del taller per realitzar les reparacions.
• Peritació en menys de 24 hores.

Solvència i seguretat
• VeterMotor és l'assegurança de l'automòbil dissenyada

conjuntament per Medicorasse (Corredoria
d'Assegurances) amb la col·laboració de la companyia
Zurich Assegurances.

Amb preus molt interessants!
Només posant-se en contacte amb nosaltres al 932 112 466, li farem un projecte adequat a les seves necessitats, sense cap compromís.

Marca/Model

Ford KA (1.3 3 portes Pack 1)

Opel Astra Club 1.4

Nissan Terrano 2.4i

Peugeot 206 (XND 1.9 3 portes)

Tot risc

62.134

85.674

152.419

71.802

Tot risc amb
Franquícia 50.000

44.726

60.974

94.953

49.766

Tercers amb
vidres

29.979

34.437

51.823

30.576

Preus (en ptes) vàlids per a conductors amb més de 25 anys i amb més de 2 anys d'antiguitat de carnot

amb màxima bonificació per no sinistralital

GARANTIES ESPECIALS. Entre d'altres garanties especials, volem destacar aquestes:

1. La millor valoració del seu vehicle en cas de destrucció total: 100% del valor de nou durant els dos primers anys. A partir del segon any, indemnització pel
valor de reposició del vehicle.

2 La millor cobertura dels seus riscos: 100% dels danys causats al seu vehicle per robatori.
3. En cas de robatori, assegurem el 100% del valor dels accessoris declarats, incloent-hi peces (80% en el cas dels equips musicals).
4. En cas de danys propis, s'inclouen els produïts per neu. pluja, gel, calamarsa i pedregada.
5. En cas de caiguda o desplaçament de l'equipatge, cobrim els danys a tercers que es puguin ocasionar.
6. En cas de danys a tercers, provocats per la conducció dels seus fills menors de 18 anys, sense el seu coneixement, cobrirem fins al 9O'\,
7. Responsabilitat civil per la conducció de vehicles propietat de tercers. Màxim 25.000.000

Av. República Argentina, 21-25; 08023 BARCELONA. Telf.: 93 211 24 66. Fax: 93 212 12 08
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EL COL·LEGI

K APROPEM
OFERTA

CLÍNICA DE PETITS ANIMALS

C O N S U L T A

U R G È N C I E S

CLíNICAIPRODUCCIONS

CLÍNICA 1 PRODUCCIONS ANIMALS

EMPRESA

TÈCNIC COMERCIAL

QUADRES INTERM. 1 ASSES. TÈC.

ALTRES DEPARTAMENTS

DIVERSOS

TRAMITADES

NO TRAMITADES

TOTAL

JUNY

38
16

7

15

1

7

4

1

1

1

46

1

47

La inscripció
l.n principi poden inscriure's a APROPEM

tots aquells membres del Col·legi Oficial de
Veterinaris de Barcelona al corren! del
pagament de les quotes.

En el moment de la inscripció s'han de
presentar els documents següents:

• Quatre fotografies recents, tipus DNI .

• Fotocòpia dcl t í t o

• Fotocòpia del títol o l · k g i ; l l
• 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'OT( ¡ o de
I'l N HM (si s'està inscrit).

• Dos currículum citae, en formal DIN A4:
Estàndard: Amb l'extensió que es realitzi

habitualment.
- Resumit a una sola plana en cas que
I estàndard ocupi mes d una plana.

S'han d'adjuntar les fotocòpies acreditatives
dels cursets, treballs, etc. que es citen al
currículum,

Seccions col·legials
O I Ï R Ï A TOTAL DAKRIRS 12 Ml SOS

150

ion

OFERTA IN I KRANIAI I·IR SECTORS

a
5

PETITS ANIMALS GRANS 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: I )illuns a divendres de 9:30 a
13:00 hores

h o r < : s , 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 2 l - 2 \

08023 BARCELONA
Tel.-93/211 24 1 2 - W 211 24 66
Fax.-93/212 12 08
Correu Electrònic: apropem@covb.es

h t t p : / / w w w . c o v b . e s 17



EL COL·LEGI
TAULÓ D'OFERTES

A continuació detallem aquelles ofertes que no han estai cobertes mitjançant la
gestió habitual del nostre servei:

Referència 1106:
1 Empresa Field MHVG, licld. Meai Hygiene Veterinary Group, cerca veterinaris
per ireballar a Anglaterra, Easi i North Yorkshire, i Sud d'Escòcia en la supervisió
veterinària d estàndards de benestar animal i higiene de la carn.

S'ofereix curs de formació, matrícula i estancia a càrrec de l'empresa, al final del
qual s'obté l'OVS (Oficial Veterinary Surgeon).
I s necessari un anglès fluid i carnet de conduir.
Salari inicial: £ 20,000, es facilita residència i vehicle.
Per ampliar informació o facilitar les d.ules personals:
Enviar al Fax: 00 44 1482 88 33 90
O escriure a: Field MHVG

I ield (iottage, Easi I ane, New Walk
Beverley HU17 7AD United Kingdom

BIBLIOTECA
NOVETATS LEGISLATIVES

t íanadería. Razas autóctonas. Real Decreto 997/1999, de 11 de junio, sobre
fomento de Lis razas autóctonas españolas de protección especial en peligro de
extinción. BOEnúm. 140, 12/06/99.

Alimentación animal. Orden de IS de ¡uniu de I0-')1) pur la que se establecen
medidas de protección frente .i la contaminación por dioxinas.
HOl núm. 146, 19/06/99.

Fauna. Especies amenazadas, i Irden de l) de junio de I1)1)1) por la que se
inclinen en el (latálogo nacional de Especies Amenazadas determinadas especies
de cetáceos, de invertebrados marinos y flora y por la que oirás especies se
excluyen o cambian de categoría. BOL núm. 148, 22/06 99

((rden de 11 de junio de 1999 por la que se modifica la Orden de 11 de marzo
di 1999, pur l.i que se adoptan medidas cautelares en relación con la fiebre
aftosa. BOEnúm. 150,24/06/99.

Sanidad animal. Real Decreto 1255/1999, de 16 de julio, por el que se modifica
el Real Decreto 1882/1994, por el que ve modifica, el Real Decreto 1882/199 1,
de Id de septiembre, por el que se establecen las condiciones de sanidad animal
aplicables a la puesta en el mercado de animales \ produí ios de la ai uicultura.
BOEnúm. 170,09/07/99

Sanidad animal. Orden de 11 de julio por la que se adoptan medidas
complementarias a las dispuestas en la Orden de 10 de mayo de l')l>l> por la que
se adoptan medidas cautelares de protección frente .i las encefalopatías
espongiformes de los rumiantes. BOL núm. 176, 2-i/ir/1)').

Decisión de la Comisión, de !(•> de abril de 1999, sobre la firma por la
Comunidad Europea del Acuerdo relativo al programa internacional para la
conservación de los delfines. DOCE núm. L-132, 27/05/99.

Decisión de la Comisión, de 3 de junio de 199, relativa a las medulas de
protección frente a la contaminación por dioxinas de determinados productos
animales desuñados al consumo humano o animal.
DOCE núm, I. 141,04I0Í

I lecisión de la Comisión, de i de junio de 1999, relama a las medidas de
protección frente a la contaminación por dioxinaí de producios animales
destinados .i consumo humano o animal derivados de bovinos \ porcinos,
DOCE núm. 1-142

1 lecisión de la ('omisión, de 31 de mayo de 1999, que modifica la Decisión
95. lO8/( I relativa a medulas sanitarias de proteci ion contra la pesie porcina
africana en ( erdefia (Italia). DOCEnúm. 1.-146, U/06199.

Decisión de la (amisión, de 11 de junio de 1999, por la que se establecen
medidas de protección contra la contaminación por dioxinas de productos
desuñados ,il consumo humano derivados de bovinos y porcinos, v por la que se
deroga la Decisión 1999/368/CE. DO( Enúm. 1-147, 12/06/99.

Decisión del I 'onsejo, de 7 de ¡unió de I')1)1), sobre la aplicación provisional por
parte de la ( omiinulad Europea de! Acuerdo relativo al programa inlern.Kioii.il

para la conservación de los delfines. Dt)( h núm. I -147, 12IO(il')').

Reglamento (CE) n° 1245/1999 de la Comisión, de 16 de junio de I1)1)'), por el
que se autorizan nuevos aditivos en la alimentación animal.
DOl I núm. I 150, 17/06/99.

I >ecisión de la (¡omisión, de 16 de junio de 1999, por la que se modifican las
Decisiones 1999/363/Cl y ll)l)l)/.W)/( I en el que s< refiere a medidas de
protección contra la contaminación poi dioxinas de determinados productos.
DOCEnúm. 1-159, 25/06/99.

Reglamento (CE) n" 1566/1999 de la Comisión, de 16 de julio de W ) , que
modifica el Reglamento K I i n" 194/97 por el que se fija el contenido máximo
de determinados contaminantes en los productos alimenticios.
!>()< Enúm. 1 184, 17/07199

Ordre de 1\ de maig de 1999, per la qual es regula l'.uilorn/.u io .i establiments
que produeixen, comercialitzen i distribueixen matèries pruneres utilitzades peí
fabricar medicaments veterinaris, D0G( 'mim. 2903, 04/06/99.

Ordre de I" de juny de 1999, per la qual s'estableixen les espeucs que poden sei
objecte de caça a Catalunya. DOGCnúm. 2922, 02/07/99.

AJUTS RAMADERS

Ayudas. Orden de 15 de julio de i')')') por la que se convocan para el ano I1)')1'
las .nudas a la financiación di- programas tic mejora de la calidad de la leche
recogida en la.s explotaciones reguladas en el Real Decreto 1563/1998,
BOEnúm. 170,09/07/99.
Orden de \1 de julio de I'I1)1' por l.i que se regulan las subvenciones para

ios de investigación, dentro del Programa Nacional Anual de Medidas de
Ayuda a la Apicultura.. BOEnúm. 166, 13/07/99.

l )idrc de 14 de maig de I1)1)'), per la qual s'amplia cl termini de presentació de
les declaracions anuals que han de presentar els beneficiaris dels ajuts per al
fomeni de la producció agraria ecològica, que s'estableixen a I Ordre de 2S de
febrer de 1998. DOGCnúm. 2897, 27/05/99.

Ordre d'l I de maig de I1)1'1', per la qual s'aproven les bases reguladores deis
ajuts per a les organitzacions professionals agràries i es convoquen els
corresponents a i'.un 1999. DOGCnúm. 2897, 27/05/99.

(trdre de 30 de |inn de 1999, per la qual s amplia per a l'anv 1999 el termini de
convocatòria i cl de presentació per a declaracions annals de beneficiaris dels
a|iiis per al tomem dels mètodes de produecció agrària en Ics zones humides
incloses a la llista de la (¡onvenció de Ramsar, que estableixen Ics ordres de .1 de
febrer de 1998 i de 20 tic maig de 1999. DOGCnúm. 2925, 07/07/99.

Ordre de 30 de juny de I')1)1), per la qual s'amplia per a I any I9W el termini
de presentat ió per a les de< larai ions anuals dels henchí uns dels ,i|nis per al
foment de la producció agrària ecològica que estableix l'Ordre de 1*< de Ichrci i\r

1998. DOGC núm. 2925. 07/07/99.
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CONSELL DE CATALUNYA

AIAC
Els següents codis de xip pertanyen als gossos perduts, per províncies, als darrers mesos de juny i juliol:

A . l . A . C .

Barcelona:

NOTA

Recordem que els antics

documents de l'Arxiu

d'Identificació d'Animals de

Companyia ja no són

vàlids.

Cal utilitzar les noves

Cartilles d'Identificació.

Girona:

400E400A7A

2O2B175549

224D32O350

220E0E210D

202C5B6574

1F2D65222D

4O5A631954

IF4B475B74

Í05E35765F

40OA01O1O2

11;S1 5A4472

401 Dl 55338

111652250A

20O50A0A47

111644615A

IF35054166

113176280A

22220B6B3B

404F751432

IF2F74033B

111255197A

412B72520C

403D296E69

72409X10103^781

985100006845398

977200000651060

98510000696541'5

98'51000064183'55

98510000658'56

985100006585646

1F3D6C496F

20555E3677

(Ireuai Pastor Alemany

Persa

Podenc

Mestís

(Ireuat Podenc

Fox Terrier

Schnauzer Gegant

I lusky Siberià

Mestís

Mestís

(Creuat Pastor Alemany

Creuat Pastor Alemany

merican

American Staffordshire

Pastor Belga

('reuai (lanitx

Bassei Vendeer

Fox Terrier

Husky Siberià

Boxer

1 lusky Siberià

Rottweiler

(.reuai (lanitx

Fox Terrier

Mestís

(lanitx

(lacador

Mestís

Mestís

Mestís

Yorkshire Terrier

Rottweiler

Pastor Alemany

El nostre telèfon és 93 418 92 94. E-mail: consell@covb.es.
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LES ASSOCIACIONS

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
articles de les diferents Associacions
són responsabilitat, únicament i
exclusiva, d'ells, per la qual cosa, el
Col·legi no es fa responsable de les
opinions en ells expressades.

AJV
Asociació de Joves Veterinaris

CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO

Va hace 100 años que existe nuestro

colegio v estamos de acuerdo en que es una

fecha impórtame para celebrarla. En lo que

no estamos tan de acuerdo es en como se han

aprobado los actos de celebración y, por

supuesto, su presupuesto.

Aceptamos que si la asamblea dio el "si ,

hay qtie respetar la decisión, pero desde AJV,

queremos manifestar nuestra disconformidad

en el procedimiento de aprobación, (.icemos

que unos actos de celebración que ascienden

a unos 2S millones de pías, requieren que

sean supervisados por el máximo número de

colegiados i no que. por el contrario, se

comenten de viva vo/ y sin un presupuesto

definitivo el mismo día de la asamblea.

Tenemos la sensación de que las asambleas

sirven para ratificar lo que la juma directiva

ya ha decidido previamente, y que la opinión

del colectivo sirve para bien poco. ¿Se ha

planteado la Junta, que quizá sea ésta l.i

razón de la escasa asistencia a las asambleas?

No se ha consultado con las diferentes

asociaciones qué actos podrían realizarse, que

ideas surgen para la celebración de dicha

fecha.
El comité organizador de fiestas, que a

nuestro parecer es el más activo de todo el

colegio, propone una cena tic alto standing y

pretende que el mayor número de colegiados

asistan. V nosotros nos preguntamos: ;l Lm

contado ya con las generaciones más jóvenes

para las que una cena de aproximadamente

Id.000 ptas. resulta totalmente prohibitiva?

;1 tan preguntado si nos parece bien

subvencionar parte de dicha cena si no

leñemos posibilidad de asistir?

Creemos que algo un poco más austero

conseguiría un mayor índice de asistencia i

sería del agrado de más colegiados.

1 n el fondo lo que nos molesta no es que

se gasten esos 28 millones en un día, sino

que se gaste tanto dinero en Restas i tan poco

en la organización de cursos, conferencias y

labores de mejora del prestigio de la

profesión.
Nos encantaría que el colegio dispusiera

de una comisión científica tamo o más activa

que la de fiestas. Quizá eso conseguiría que

los colegiados recuperasen la confianza en su

colegio que, hoy por hoy, está claramente

perdida.

Resposta a AJV
En la passada assemblea del mes de Juny no es va passar a

l'aprovació cap pressupost dels actes del Centenari, només es va fer
la proposta per part de la Comissió Organitzadora d'un projecte
d'actes que donat l'èxit que tots esperem que assoleixin s'ha de fer
amb la suficient antelació.

A ningú se li pot escapar que els esmentats actes comportaran
una important despesa pel Col·legi i/o els col·legiats, i per això s'ha
fet la previsió de passar una derrama per a tots els col·legiats.

Les assemblees serveixen per a ratificar les propostes de les
¡untes o per a no ratificar-les, segons el parer de la majoria dels
assistents. És un principi bàsic dels òrgans democràtics.

Les diverses causes de la manca de participació en les
assemblees requereixen un estudi realitzat en més profunditat,
segurament no existeix una única raó estesa a la totalitat dels seus
membres.

Lògicament els actes del Centenari es celebren cada cent anys, la
consideració d'una excessiva despesa pels actes de celebració
durant un any s'ha de considerar en el seu just terme.

Durant els cent anys de vida d'aquest Col·legi, els actes de
formació i científics han ocupat un lloc determinant, recordem que
cada mes es realitzen de l'ordre de 6 a 8 jornades de caràcter
científic; altra cosa com pot ser de decebedor que es vegi la Sala
d'Actes ocupada per un 10% de la seva capacitat.

En alguna ocasió s'ha hagut de suspendre activitats de formació
per manca d'assistència, tot i essent aquestes de caràcter gratuït. En
aquest any, més de 200 veterinaris han rebut cursos gratuïts, i
esperem que en el futur puguem seguir en esta dinàmica.

El Comitè organitzador nomenat per aquesta Junta compta amb
distintes persones que desinteressadament col·laboren en la
realització de propostes que una Assemblea acceptarà o rebutjarà,
l'edat d'aquestes persones va des dels 22 anys fins els 75.

Una sopar de 16000 ptes pot resultar prohibitiu no només als
joves, per això es dona la possibilitat de fraccionar el seu pagament
i, lògicament, es deixa la lliure opció de la seva assistència.

Entenem molt correcte el plantejament de la participació en
l'organització dels esmentats actes, benvinguts a la comissió.
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CARTES AL COL·LEGI

A C O R R A L A T S ?
Personalment, vaig quedar bastan! decebut pel que vaig veure i

sentir fa pocs dies en una reunió sobre "La Situació de la Professió

Veterinària". Desprès d'un lloable esforç per part dels organitzadors en

enviar cartes i fer-ho saber al major nombre possible de veterinaris, amb

un tema que convidava a assistir-hi, amb un conferenciant de prestigi,

amb un debat que es preveia molt interessant, etc.; doncs, l'assisk <i

va ser escassa i poc representativa de la professió veterinària en

general, poc creativa pel que es va dir i poc atractiva si se'n volen fer

d'altres.

La única sensació intensa que vaig percebre, des de la meva humil

òptica provinciana, és que existeix un sector de la professió, el de

veterinaris clínics d'animals de companyia que bàsicament

desenvolupen la seva activitat professional a Barcelona capital i

rodalies, que es troben en una situació professional límit i, que així

mateix, des de la seva òptica metropolitana, necessiten de la

col·laboració i la bona voluntat de tots per poder planificar ei futur

d'aquest sector.

Ai!, companys, ...no estarem altra vegada pretenent solucionar els

problemes d'uns quants amb l'ajuda de tots quan encara no ha quedat

clar el que aquests quants estan disposats a fer per tots els altres?.

Igual que li deia fa pocs dies a un amic veterinari mentre filosofàvem

sobre el nostre incert futur professional: "no val a mirar-s'ho tot des

d'una sola òptica, ni des d'una sola talaia". Per molt que intentem copiar,

imitat 11 (mmirallar-nos en el que fan altres països, cal no perdre de vista

la realitat quotidiana a casa nostra, que: " tenim la casa començada,

sense teulat i que encara ens mullem tots, si plou gaire ",

Crec sincerament que la imatge actual que. malauradament, veiem

de la nostra professió no és ni de bon tros, un reflex del que tots volem

i necessitem, ni la imatge de la evolució previsible que tindrà el

col·lectiu veterinari en un futur; ans bé, hi veig un reflex d'una manca de

principis professionals clars, s'ha perdut el Nord!; un reflex del fracàs i

la mala gestió global, tant dels ens privats com públics del nostre

sector; un reflex de la descoordmacio i msolidaritat del col·lectiu vers

altres companys o altres sectors on també existeixen situacions

terminals; el reflex d'unes noves generacions de veterinaris educades

(potser, des de la Universitat) en la inter-competitivitat mes que en el

sefvej l'ètjçg j ¡a professionalitat; i, finalment, el reflex de moltes

desil·lusions, enganys i frustracions als que t'aboca el dia a dia actual

del nostre sector.

Estic convençut que el futur immediat de la Professió Veterinària

passa, inexorablement, per l'urgent enfortiment, manteniment i la

indivisibilitat tant de les estructures que ens han aguantat durant anys

com de les noves que van sorgint: Consell de Col·legis Veterinaris,

Col·legis Oficials Veterinaris provincials, Associacions Veterinàries de tot

tipus: científiques, tècniques, comercials, història, funcionaris, consultives,

... i sobretot, per l'enfortiment del compromis personal (individual) i del

sentiment solidari (col·lectiu) entre membres d'una mateixa professió

(encara que siguin de sectors diferents i amb interessos totalment aliens

als nostres).

Entre tots i des dels diferents sectors de la professió s'ha d'aconseguir

despertar, motivar i agrupar tota la gent amb noves idees i alternatives,

ajuntar l'experiència de les "velles generacions" amb l'impetuositat de les

"noves".... i d'aquesta manera definir, conjuntament i punt per punt. si cal.

aquest "Nord" que hem perdut, que tots demanem i que ens haurà de

servir de referència i d'encoratjament per enfrontar-nos en condicions

òptimes amb altres col·lectius, al mon empresarial del sector o amb qui

convingui; i, aixi mateix, deixar un "llegat consistent" a les properes

generacions, d'una manera noble de ser, de fer i d'actuar.

Per què conjuntament?, doncs perquè, malgrat la dificultat que això

comporta, només si ho fem entre tots ho veurem des d'òptiques diferents,

evitarem recels i suspicàcies innecessàries, complaurà a la majoria i

costarà molt menys a tothom acceptar determinades actituds o prendre

determinades decisions. Posteriorment, orgullosos de ser veterinaris i de

la compacte estructura professional que ens empara, respectats per la

societat, essent útils pel servei que donem, i convergint tots en una sola

direcció, aconseguirem d'una vegada definir i portar a terme aquesta gran

tasca que anhelem des de fa temps i que ens ha de permetre sobreviure

com a col·lectiu en un futur immediat molt canviant que es presenta ple

d'entrebancs.

Reflexioneu seriosament sobre: "que som nosaltres, i només nosaltres

amb els nostres actes i decisions, els que hem de marcar la pauta a seguir

i ser el motor de la nostra pròpia evolució"; si durant anys. be

individualment, bé des d'associacions reduïdes o bé des de grups aïllats,

no hem fet mes que donar infructuoses passes per a millorar la nostra

situació i arreu ens han "torejat" tant que han volgut; potser ens ha arribat

l'hora de canviar d'estratègia i plantejar-ho de manera diterent: que cada

associació, grup, entitat,... dels diferents sectors de la veterinària elaborí

un document amb la seva concreta problemàtica professional i tots els

punts que consideren indispensables per a un correcte desenvolupament

de la seva tasca, i un cop elaborats tots aquests documents convocar una

"magna reunió" amb els representants de totes aquestes associacions,

grups, entitats. ... del sector de la veterinària catalana per a debatre

seriosament cada una de les propostes i aconseguir posar la primera

pedra per a la construcció d'un nou futur per a tots.

Francesc Carreras
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TAULÓ D'ANUNCIS

ES TRASPASSA

Consultori veterinari a Barcelona

En funcionament

Amb Raigs X

Preu a convenir

Possible incorporació immediata

Interessats trucar al

telèfon 93 346 36 64

de dilluns a dijous de 17 a 20 hores.

ES TRASPASSA
Es traspassa negoci de petits

animals
Dos consultoris en funcionament,

separats 9 Km. Horaris compatibles.
Obert desde 1990 i en

funcionament.
Cartera de clients i gestió
econòmica demostrable.

Vehicle, instrumental, telèfon mòbil i
stocks.

Preu 7 milions + IVA.
Telèfon de contacte: 93 822 86 31,

608 49 03 01, 93 821 12 04

ES TRASPASSA

Consultori Veterinari

als voltants de Manresa.

Interessats trucar al

tel. 93 831 06 69

Dilluns, dimecres i divendres

d'11 a 15 hores.

ES CERCA
Clínica veterinaria

con buena cartera de clientes
busca socio.

Interesados llamar al
93 217 59 30,93 408 61 04

Preguntar por Marta.

ES TRASPASSA
Consultori Veterinari

15 anys de funcionament
Telèfons de contacte:

93 381 01 27
93 759 24 48

ES COMPRA
Se compra consultorio o clínica
veterinaria en funcionamiento,

zona del Maresme.
Preferible local propio,

no necesario.
Posibilidad autoempleo

(1) veterinario/a.
Teléfonos

93.750.67.26, 639.22.75.28

OFERTES

Totes les ofertes de feina es

gestionen mitjançant APROPEM.

Aquelles ofertes

que no han pogut ésser cobertes

amb aquest servei, es troben

detallades al final de la secció

APROPEM dins l'epígraf:

Tauló d'Ofertes'

FACULTAT DE

V E T E R I N À R I A

DE BARCELONA

Foto portada

La fotografia de la portada és el nou símbol que identifica la Facultat de Veterinària de Li
l'Alï. Aquest símbol representa a Quiro, d parc de la medicina humana i animal i, pet tant,
símbol " referen) de la professió veterinària. Quiro ó un personatge històric que va viure en
l'època micènica tardana (c. 1250 aC). Citat per Homer r 7 5 aC) tant a la Ufada com a
l'Odissea, com a prestigiós sanador de Ics persones i dels animals, I s considerat primer metge i
mestre de metges ¡a que fundà una escola de medicina, comptant entre els seus deixebles amb
Asklcpios, l'Escolapi romà, Castor i l'ò!nx. efa pares de la Hipiatria, i Melamp, primer metge
d'animals, Quiro era un gran observador dels animals i va ser el primer en definir la connexió
entre la malaltia i les herbes que eU animals malalts buscaven per alleugerir se. I a seva medicina
es fonamentava en el tractament psicològic amb música i màgia, d tractament amb herbes
(Fitoteràpia), i en la cirurgia.
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ens agradaservir
amb / / amb eficàcia / amb garantia

Només a veterinaris

Tot tipus de material o medicament

Entrega a domicili d'un dia per l'altre

Transport isotèrmic

CENTAURO
SERVEIS VETERINARIS

El Macià - 08519 Masies de Roda (Barcelona)

Tel. 938 540 000 (4 línies) Fax 938 500 375



ESTEVE

GRUPO FARMACÉUTICO LÍDER

AL SERVICIO DE LA SANIDAD ANIMAL

tt^ESTEVI VI TI RINARIA

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


