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EDITORIAL

PRÒXIMA ASSEMBLEA GENERAL

Amb aquestes curtes línies volem recordar-vos una Editorial antenor en la que
reclamàvem més caliu en les Assemblees Generals. Us en volem fer memòria perquè està
gròxirna la convocatòria de la propera corresponent al segon semestre de 1992 Totes
aquestes cites són importants, però sens dubte aquesta ho és mort més. En primer lloc,
Perquè és la pròxima i les demés ja han quedat enrera, i recordar els seus resultats no és
tasca constructiva, en qualsevol cas les resolucions pertinents s'han de reclamar en la
pròxima En segon lloc, perquè és en la pròxima on necessitem conèixer aquells punts en
els quals la direcció portada a terme pel Col·legi és recolzada per la majoria i aquells altres
©n els quals es necessari, en opinió de tots, un canvi de trajectòria o un tracte diferent al
que s'està seguint En tercer lloc, perquè en la pròxima s'han de tractar temes tan
importants com l'aplicació del IAE en els municipis, la nova orientaaó de la Llei de Col·legis
Professionals, el reglament del medicament veterinari, la professió r el seu entorn social
davant l'arribada del 1993 i en repercussió en la nova estructura de la C.E.E., la preocupació
Pel medi ambient i la influència del veterinari en la seva millora i manteniment, la
problemàtica dels funcionaris, el creixent atur professional, i tots quants etcs vulgueu afegir
ja que l'assemNea és la veu de tots. En quart lloc perquè en la pròxima Assemblea serà
on es podran establir els fonaments de ta nova estructura col·legial que la societat demana
' que sols de tots nosaltres depèn el que sapiguem cobrir les expectatives a l'avegada que
satisfem les iUusions, ideals i necessitats; finalment i en cinquè lloc, perquè diuen que no
n i ha un cinquè dolent, perquè és la pròxima una gran ocasió per a reunir-no's tots i poder
parlar i comentar totes aquelles coses que, a més de les professionals, ens uneixen i ens
relaxen, fent oblidar els problemes quotidians; però això serà en acabar la pròxima.

AJXÍ doncs, us esperem a tots en la pròxima Assemblea.



NOTÍCIES

wmmmmmammmKmmmmmmmmmmm El "Consejo General de Veterinarios de España" va convocar el
PREOCUPACIÓ passat 14 de novembre una assemblea general de presidents

PFR I A I I F I DF a ' a s e u d e l < ^ o n s e " d e Madrid per tractar el tema de la
K C U M L C U C reforma de la llei de Col·legis Professionals. Com pot influir

COL·LEGIS aquesta llei. pendent d'aprovació a les Corts, als col·legis
PROFESSIONALS veterinaris i a les organitzacions veterinàries autonòmiques i

M H H B H H M H B i ^ estatals, així com a l'economia dels col·legis, consells i
federacions autonòmiques i al "Consejo General de Colegios

Veterinarios de España".
Al llarg de la reunió es van fer diferents propostes per a ser estudiades àdhuc diverses

opcions alternatives per part de cada col·legi i federación o consell autonòmic.

wmmmmmmmmmmmmmmm El passat mes d'octubre, tal com es va anunciar en el "Full
INFORMACIÓ Informatiu", núm 11, una Comissió d'experts per la Formació

i M FACULTAT Veterinària de la CEE va visitar la Facultat de Veterinaria, per
w c T C D i M À i i A avaluar si la seva titulació pot ser homologada.
VETERINARIA ^ acabar la visita, la Comissió va informar oralment i de

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm forma provisional a l'Equip Deganat, al Sr. Rector de la U.A.B.
i al Director General de Universitats de Catalunya, ¡a que

rinforme definitiu, per escrit, no es tindrà fins el proper mes d'abril.
Segons informació de la Sra. Degana, els aspectes que van considerar que s'haurien de millorar

o rectificar, de manera resumida són els següents:
1.- La Facultat ha de reduir a 100 el nombre d'alumnes que entren a primer curs, considerant les

capacitats de les instal·lacions.
2.- S'ha de multiplicar, com a mínim per dos, el nombre de personal no docent d'ajuda a les

unitats.
3.- S'ha de quintuplicar el pressupost de funcionament. v

4.* La plantilla de professorat no caldria augmentar-la massa si es redueix el nombre d'alumnes.
5- La Facultat compta amb un professorat jove però amb gran interès i entusiasme per afrontar

un ensenyament de qualitat. Es necessari que les institucions els recolzin I els facilitin el treball.
Amb les condicions actuals aquest professorat fa més del que pot, i això sense cap dubte
suposa un gran desgast.
A partir del moment que es rebrà l'informe definitiu de la CEE, s'obrirà un període per a

millorar totes aquelles coses que hagin suggerit i caldrà presentar informes periòdics amb les
rectificacions que s'introdueixin. Tot això s'haurà de fer amb un període d'entre dos i tres anys.

RECORDEM QUE ELS NÚMEROS DE TELÈFON I DE FAX D'A VE PA
SON ELS SEGÜENTS:

Telèfon 418 73 12 FAX. 418 39 79.



Uoc:
Del 12 al 13 de desembre 1992.
Saló d'Actes de ta Facultat de Veterinària de la
Universitat Complutense de Madrid.

Proarama

Dissabte matí

-8.30
-945.

- 10.00

- 12.00

- 1300

- 14.00

Moderador: O. Manuel Rodríguez.
Entrega de documentació
Inauguració.
ALIMENTACIÓ DEL CAVALL ESPORTIU
Dr. Celina Torre.
FUNCIONAMENT NORMAL DEL APARELL DIGí
Dr. A.M. Merritt.
TRASTORNS DIGESTIUS 1 DtETA DEL CAVALL.
Dr. D.L Frape.

Dinar.

JORNADES
SOBRE

NUTRICIÓ

I

PATOLOGIA

DE LA
NUTRICIÓ

ALS
EQUINS

Dissabte tarda ^^^^^^^^tjmmmi-É||

Moderador: Dr. ManuelRodr íguez.
- 1600 US DELS FÀRMACS EN LES MALALTIES DE L'APARELL DIGESTIU.

Dr. A.M. Merritt.
- 18.30 COMUNICACIONS LLIURES.

Diumenge
Moderador. Dr. Jaime Gogoaga.

- 9.00. PRINCIPIS GENERALS DEL DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DE LES DIARREES
AGUDES EN POLTRES í ADULTS.
Dr. A.M. Merritt

- 11.30 INFLUÈNCIA DE LA DIETA EN EL CREIXEMENT I LA PATOLOGIA DE
L'APARELL LOCOMOTOR.
Dr. D.L. Frape.

- 12.30 DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL DELS CÒLICS AMB REFLUX GÀSTRIC PERSISTENT.
D. A.M. Merritt.

* 13.30 Clausura i vi de comiat.

Inscripcions

Llicenciats
Associats
Estudiants amb acreditació

Abans 30/11

15.000
13.000
5000

Després 30/11

20.000
16.000
7000

Més informació -Paloma Forés T. 91 394.38.17
-Luis Sanz T 93 213 52.00.



INSPECCIÓ DE
ESCORXADORS
ADEQUADA A

LA NORMATIVA
COMUNITÀRIA

Organitzat pel departament de Patologia Animal-ll de la
Facultat de Veterinària de Madrid i ta Secció Tècnica del
Col·legi Oficial de Veterinaris de la Província de Madrid

Del 30 de novembre al 4 de desembre.
Facultat de Veterinaria i Escorxadors.
Col·legiats, 15.000 pessetes.
Prof. D. Manuel Pizarro.
En el Col·legi de Veterinaris. Alcalà, 155.

LJoc:
Praur.
Direcció

Inscripcions;

II JORNADES
D'INICIACIÓ

A LA CLÍNICA
DE PETITS
ANIMALS

Dates: Del 27 al 29 de novembre de 1992.
Organitza: Hospital Clínic Veterinari.

Universitat Autònoma de Barcelona.
erinaris

LJoc: Saló d'Actes de la Facultat Veterinària de la
UAB.

Inscripcions:

Diplomes:

Quota
d'inscripció;

Aquestes Jornades estan exclusivament obertes a
la participació del estudiants matriculats a 4 i 5
curs de qualsevol facultat Veterinària d'Espanya,
així com els llicenciats el darrers cinc anys.

Al final de les Jornades s'entregarà un certificat
d'assistència a tots els participants.

Abans del 20 de novembre
Després del 20 de novembre

8.000 pessetes
12.000 pessetes

Informmció: Hospital Clínic Veterinari
Universitat Autònoma de Barcelona
T. 93. 581 18.94.
Dra. . Berta Juanola.

- DIVISIÓN FRISKIES
T. 93. 371 71.00
D. Ignacio Boixeda.



El passat 5 de novembre es varen celebrar al Saló Blau del ^^••••^^^•^^••i^^^··
palau "Mar I Cel" de Sítjes, les "JORNADES SOBRE GESTIÓ JORNADES
MUNICIPAL EN LA TINENÇA D'ANIMALS DOMÈSTICS DE SOBRE GESTIÓ
COMPANYIA' organitzades pel servei de salut pública de la MUNICIPAL
Diputació de Barcelona; amb un gran èxit d'audiència, com era E»J I A YIÉICW^A

d'esperar degut al gran interès que desperta dins el nostre EN LA TINENÇA
col lectiu D'ANIMALS

Entre els assistents a les Jornades, eren presents gran DOMÈSTICS DE
nombre de veterinaris i representants del Collegi. AVEPA i r f t U D A l ü v l A
l'Acadèmia, i actuaren com a ponents Pilar Gurria i Francesc ^^^^^O^nPANjMA^^^^
Minguell.

Des del nostre Butlletí volem felicitar-los així com, al comitè organitzador de les Jornades per
tal que continuint promovent aquestes trobades pel bé de la salut pública d'un problema amb gran
impacte social.

Els passats 6, 7 i 8 de novembre es van celebrar les
"JORNADES SOBRE BRUCELLOSI OVINA" organitzades pel JORNADES SOBRE
C°l legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, juntament amb el B R U C E L
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat D K U U C l .
de Catalunya. OVINA

Van ser presents a Tacte més de 140 assistents, la majoria
veterinaris tant de Catalunya com de la resta d'Espanya , i com a ponents hi havia els més
Prestigiosos veterinaris especialistes del tema.

Les jornades van ser un èxit repartit equitativament entre ponents i participants; les seves
discussions i intercanvi d'opinions enriquiren els temes tractats.

El capità veterinari Francisco Javier Aneiros Gallardo

ha marxat amb les forces militars espanyoles en missió humanitària a
l'antiga Iugoslàvia per fer-se càrrec de I higiene i sanitat dels aliments que
consumiran els soldats espanyols durant la seva estada a Bosnia-
Herzegovina

Properament el President del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona
Sr. Joaquim Sabaté, rebrà la copa del Tercer classificat que va guanyar
l'equip de futbol-sala "VETERINARIS·, al Trofeu Inter professional que
anualment se celebra.



XXI SALÓ
INTERNACIONAL

DEL CAVALL
I DEL PONÍ

"CHEVAL 92"

Més informació:

Aparador del món hípic i encreuada internacional de la vida
eqüestre, presentará amb nombroses Innovacions el conjunt dels
representants del sector, que es tracti de la cria, de l'oci, de la
competició o del materials necessaris a l'entorn del cavall, del
pone i o del jenet.

Dates: Del dissabte 5 al diumenge 13 de desembre.
Lloc: Parc d'Exposicions de la Porte de Versailtes (Paris).

SALON DU CHEVAL
COMITÈ DES EXPOSITIONS DE PARIS
55, qual Alphonse Le Gallo-BP 137.
92107 BOULOGNE CEDEX (FRANCIA)
Telèfon 49.09.60.00

PROMOSALON
Avda. General Perón, 26
28020 MADRID
Telèfon 555.96.31
FAX 555,96.22

I CURS
INTERNACIONAL

RISCOS
DERIVATS

DE LA
ALIMENTACIÓ

A EUROPA

H Control de la Qualitat i la Seguretat dols Aliments

Continguts:
- Anél.lísi dels riscos i control dels punts crítics.
- Control de Qualitat, Seguretat, Acceptabilitat.
- Microbiología i Toxicologia Alimentària.
- Treballs pràctics.

Dates; del 14 al 19 de desembre 1992
L/oc; Facultat Veterinària de Còrdova.

Organitza: Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la
tammmimmmmmmmmmm Alimentación . (SEDCA).

Fundació Professor Dr. Christiaan Eijkman .
(Universitat de Utrech. Holanda).

Pntus: - Inscripció lliure 70.000 ptes.
- Socis SEDCA, membres de Departaments Universitaris,

Centres d'Investigació, Entitats no lucratives, Llicenciat
en atur 45.000 ptes.

Més informació: SEDCA. T. (91). 554.75.15.



Boletín Oficial del Estado
Bt >/ núm 251. día 19-10-1992
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.- Ganadería. Alimentación animal.
Resolución de 30 de septiembre de 1992, de la Dirección General de Producciones y Mercados
Ganaderos, por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto
418/1987, sobre las sustancias y productos que intervienen en la alimentación de los animales.

r núm 253. día 21-10-1992
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.- Sanidad animal. Real Decreto 1148/1992,
de 25 de septiembre, por el que se fijan las exigencias de sanidad animal aplicables a los
intercambios rntr acomunitar tos y a las importaciones de esperma de animales de la especie porcina.

Ganadería. Alimentación animal Orden de 8 de octubre de 1992 relativa a la comercialización de
piensos compuestos.

BOL núm 254 din 22-10-1992
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.- Sanidad vegetal. Orden de 15 de octubre
de 1992 por la que se modifica la Orden de 12 de marzo de 1987, por la que se establecen normas
fitosamtarias relativas a la importación, exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales
en aplicación de la Directiva 77/93/CEE y sus modificaciones.

Administración local.- Universidades. Resolución de 28 de septiembre de 1992, de la Universidad
de León, por la que se convocan a concurso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Resolución de 28 de septiembre de 1992, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca
concurso público para la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

HCJt núm 266, dféj 5-11-J992
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Seguridad Social Cotización de los funcionarios
públicos. Orden de 27 de octubre de 1992 por la que se dictan instrucciones en relación con la
cotización al Régimen General de la Seguridad Social de los funcionarios públicos incluidos en el
campo de aplicación de dicho régimen, durante las situaciones de licencia o permiso sin sueldo,
suspensión provisional de funciones, cumplimiento del servicio militar o de la prestación social
sustitoria y plazo posesorio por cambio de destino.

i mjrn 267, día 6-11 -1992
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Aguas residuales Orden de 28 de octubre de
1992 por la que se amplia el ámbito de aplicación de la Orden de 31 de octubre de 1989 a cuatro
nuevas sustancias peligrosas que pueden formar parte de determinados vertidos al mar.

ni'jm 271 íilú 11-11 1992
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.- Ganadería. Alimentación animal.
Corrección de errores de la Orden de 8 de octubre de 1992, relativa a la comercialización de
piensos compuestos.

Diario Oficial de la Comunidades Europea

oOGr num C26o, dra 9-10-1992
Comisión - Propuesta modificada de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva
74/63/CEE relativa a las sustancias y productos indeseables en la alimentación animal.



DOGC núm C263, día 12-10-1992
Comisión - Propuesta de Directiva del Consejo relativa a envases y residuos de envases.

DOGC núm C264, díd 13-10-1992
Comisión - Lista de establecimientos de Finlandia autorizados para la importación en la
Comunidad de carnes frescas.

Propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) n°.805/68 por el que
se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de bovino.

DOGC núm C269, día 19-10-1992
Comunicaciones Parlamento Europe - Preguntas escritas con respuesta.- 92/C269/56
N° 130/92 del Sr. Jaak Vandemeulebroucke a la Comisión: Asunto: Controles veterinarios.

FsT. 625/92 de la Sra. Úrsula Schleicher a la Comisión. Asunto: Directiva del Consejo relativa a tos
problemas sanitarios y de policía sanitaria en materia de producción y puesta en el mercado de
carne de conejo y de caza de cría.

DOGC 294, dfO 10-10-1992
Comisión - Decisión de la Comisión, de 6 de octubre de 1992, por la que se modifica la Decisión
92/188/CEE relativa a determinadas medidas de protección en relación con el síndrome respiratorio
y reproductor del ganado porcino (SRRP).

DOGC núm ¿296, día 13-10-1992
Reglamento CEE . n° 2954/92 de la Comisión, de 12 de octubre de 1992, relativo a la expedición
de certificados de importación para las carnes de vacuno de alta calidad, frescas, refrigeradas o
congeladas.

DOGC núm ¿297, día 13-10-1992
Consejo. Directiva 92/75/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1992, relativa a la indicación
del consumo de energía y de otros recursos de los aparatos domésticos, por medio del etiquetado
y de una información uniforme sobre los productos.

DOGC núm ¿299, d(a 15-10-1992
Comisión. Rectificación al Reglamento (CEE) n". 2919/92 de la Comisión, de 7 de octubre de 1992,
relativo a la venta, en el marco del procedimiento definido en el Reglamento (CEE) n°. 2539/84, de
carne de vacuno con hueso en poder de determinados organismos de intervención y destinada a
ser exportada tras su transformación, y por lo que se modifica el Reglamento (CEE) n". 569/88 (DO
núm L292 de 8-10-1992).

DOGC núm 1306 día 22-10-1992
Comisión. Decisión de la Comisión, de 8 de octubre de 1992, por la que se establecen
determinadas medidas transitorias necesarias para facilitar el paso at nuevo régimen relativo a la
organización de los controles veterinarios contemplados en el artículo 8 de la Directiva 91/496/CEE
del Consejo.

DOGC núm ¿307 dia 23-10-1992
Comisión. Decisión de la Comisión, de 14 de octubre de 1993, por la que se modifica la Decisión
92/25/CEE de la Comisión referente a las condiciones sanitarias y a la certificación veterinaria de
las importaciones de carne fresca de Zimbabwe.



Els passats 30, 31 d'octubre i 1 de novembre es va m D M A n i
celebrar a Sitges el XXVII CONGRÉS NACIONAL DAVEPA JVKNAÜt»
Compost per diferents: conferencies, exposicions i actes D ' A V E P A
lúdics. Van tenir especial acceptació les conferències referents • • • • • • • • • « • • H H · a B
a temes digestius del Dr. Wíllard, i les de tractament de
marketing del Dr B. Levoy , Director del Professional Practice Consultant a Market Research de
Nova York. Aquest ha estat el congrés més nombrós dels realitzats fins ara amb una* assistència
de més de 600 especialistes en petits animals d'arreu d'Espanya.

La Universitat Autònoma de Barcelona va inaugurar el
Passat 11 de novembre oficialment tres instal·lacions I N A U G U R A C I O N S
relacionades amb la Facultat Veterinària: la planta pilot de j^ [j^ F A C U L T A T
tecnologia del aliments, una granja polivalent i la unitat de V/CTPDIWÀOIA
grans animals, l.'acte fou presidit pel Conseller d'Ensenyament, V E T t R I N A R I A
el Rector i el President del Consell Social de la UAB, i per la D E L A U . A . B .
Degana de fa Facultat de Veterinària. La unitat de grans • « • • • « • • • • • • • « •
animals obre una nova etapa dins l'Hospital Clínic Veterinari
Podent fer se càrrec de grans animals que requereixin atenció quirúrgica i hospitalària. La nova
unitat dirigida per Berta Juanola, que ja va començar a funcionar amb motiu dels Jocs Olímpics com
a centre hospitalari de les proves hípiques, no està pensada per atendre directament als particulars,
Sinó com a ajuda a aquells veterinaris que no tenen prou infraestructura a les seves clíniques per
operar a grans animals. L'Hospital pot fins i tot facilitar l'ambulància per al seu trasllat

La planta de tecnologia dels aliments, que va començar a funcionar al 1989 té cinc línies de treball:
Pasteurització, congelació amb nitrogen líquid, envasat al buit i en atmosferes controlades,
esterilització i envasat asèptic i fabricació de formatges. El centre estableix també convenis amb
ernpreses perquè desenvolupin allí les seves investigacions.

El passat 12 de setembre tingué lloc a Saragossa una • • • • • • • • ¿ • • • • « • • • • • • • • • • • i m m
trobada dels veterinaris que l'any 1942 van començar a O I N U U A W I A
''escola (avui facultat) de veterinària d'aquesta ciutat. A N I V E R S A R I

Feia 50 anys que el vell edifici de la "Puerta de Hierro" ja .,
no existia, i molts companys d'aquella època tampoc, però • • ^ • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • i
Qràcies a la bona organització i a la nombrosa presència de molts dels antics companys Tacte va
ser un èxit.

FE D fERRADES

A l'apartat de necrològiques de l'anterior butl/etl va sortir la Sra. Angelina
Borrell com a professora de Patologia de la Facultat de Veterinària de
Barcelona, sent el seu fili qui sosté aquest càrrec.



LOTERIA DE NADAL
Com cada any el Col·legi juga a la Loteria de Nadal, amb el número:

6 4 6 4 0
en participacions de 500, 1.000, 2000, 3.000 i 5.000 pessetes

Us recordem que cada participació té un increment del 10
amb destinació al

Fons Mutual d'Ajuda

m^ammmammmmmmm^ p e r a l s Veterinaris, existeixen entre d'altres els següents
PROGRAMES programes de Doctorat:

DE nnrmOAT - Microbiologia
yFmATOMi Biotecnología
M E S T R A T G E S I -Farmacologia

DIPLO M A T U R E S - Genètica
DE P O S T G R A U " Producció animal

. . , ,é - Nutrició, tecnologia I higiene dels aliments
a la Universitat 3 . ^ do^enir 32 crèdits (1 crèdit - 10 hores); al llarg de dos
Autònoma de anys. Es poden obtenir fins a 9 crèdits, fent un treball d'investigació.

Barcelona (UAB) A més del Professorat de Veterinària es compta amb altres
BmmamÈimmàmiàmmmmm professors especialistas de la Universitat.

També i amb duració inferior existeixen els "MESTRATGES" en "metodologia de les ciències de
la salut", "nutrició i ciències dels aliments" i "DIPLOMES DE POSTGRAU" en "piscicultura" i "economia
i direcció d'empreses per a professionals".

Per a més informació dirigtr-se a: - FACULTAT DE VETERINÀRIA DE LA UAB
Secretaria. T. 581.10.48

Tercer Cicle. T. 581.14.13.

El Dr. Borregon Martínez, President del "Consejo General de Veterinarios de
España" i col·legiat núm. 281 del nostre Col·legi Provincial, ha estat
guardonat pel Ministeri de Defensa amb la creu del mèrit militar, guardó
ben merescut per la seva dedicació i els seus desvetllaments per la
veterinària, i en aquest cas concret, per la prestigiosa, al mateix temps que
reconeguda veterinària militar.

Enhorabona I cordials felicitacions dels seus companys I amics de la
prov¡ncla de Barcelona.



OFERTES I DEMANDES

CURS

El S.VC. a través de la Borsa de Treball, està preparant un curs de Formació
Ocupactonal en col·laboració amb el Departament de Treball

Com que moltes persones s'han interessat per aquest tema, les dades sobre el
mateix són:

20 persones, parades, majors o igual a 25 anys.
Tema del curs: Industries carniceres enfocades a escorxadors.
Duració 400 hores.
Horari pels matins.
Les pràctiques es realitzaran en escorxadors segons horaris d'aquestos.
Es realitzarà una prova de selecció entre tots els interessats al curs.

„••

I assitencia és obligatòria I l'Inici del curs està per determinar.
HI ha un llistat en el Col·legi de Veterinaris de Barcelona per apuntar-se.

CLÍNICA VETERINÀRIA
DE BILBAO

Ofereix lloc de treball per
a urgències en clínica de

petits animals

CENTRO CLÍNICO
VETERINARIO
INDAUCHÜ

Interessats trucar al
telèfon (94) 444.54.44

A través del

Sindicat de Veterinaris
de Catalunya (SVC)

s'ha començat a preparar
la part específica del
temari d'oposicions.
El preu del temari

s'estipularà segons el cost
final.

En el pròxim Butlletí
s'ampliarà la informació.



ACADEMIA DE
CIÈNCIES VETERINÀRIES
DE CATALUNYA

Av República Argentina, 25 Tel 211 24 66 212 12 08 08023 Barcelona

JORNADA DE PATOLOGIA I NUTRICIO CLÍNICA

EN ANIMALS DE COMPANYIA

-Organitza CNM-PURINA, en col·laboració
Ciències Veterinàries de Catalunya.

amb 1'Academia de

-LLOC: Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona

-DIA CELEBRACIÓ: Divendres, dia 18 de desembre.

P R O G R A M A

20'00 hores: Presentació

2 0 M 0

21'00

22*30

INVESTIGACIÓ SOBRE NUTRICIO DE PETITS ANIMALS, a
càrrec del Dr. Robert K. Mohrman, Nutricionista
amb més de 30 anys d'experiència com a Director
d'Investigació de la Ralston Purina Company.

MANEIG NUTRICIONAL DEL COMPLEX URINARI DEL GAT. LA
INSUFICIENCIA RENAL. LA INSUFICIENCIA CARDIACA. LES
PATOLOGIES ENTFRIQUES I L'OBESITAT, per la Dra.
Dorothy P. LafUmme, D.V.M., PhD., Diplómate ACVN,
Manager dels serveis de nutrició pels animals de
companyia a la Ralston Purina Company.

Entrega de diplomes acreditatius. Aperitius i cava.

NOTA.-

Per facilitar la organització de l'event, i
permetre la personalització dels diplomes
acreditatius i documentació técnica, es requereix
confirmació d'assistència al telèfon gratuït
900-21O 136. Places limitades, per rigorós ordre
d"ins c r i pció.
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