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I CLENBUTEROL

Com tots vosaltres ja sabeu, el problema creat arran de l'ús i) legat del clenbuterol en
l'alimentació animal ha causat greus perjudicis tant a la ramaderia com al sector alimentari en
general, La professió veterinària ne ha estat aliena a la polèmica social plantejada, ja que des
de bon principi, la premsa ens assenyalava directament com a responsables de la funció
inspectora en escorxadors í indústries càrniques. Des del Col legi de Veterinaris vam
reaccionar ràpidament davant aquesta implicació basada en un desconeixement evident det
producte i de l'actuació professional dels veterinaris en aquests terreny com malauradament
han demostrat la gran majoria de les informacions aparegudes. Han estat nombroses les
intervencions en premsa (La Vanguardia, ABC, Observador), ràdios (Catalunya Ràdio, RNE,
Onda Cero, Ràdio Barcelona), agències de notícies (EFE i Europa Press) i televisions (TV3),
així com davant els Departaments corresponents de les Administracions Públiques, tant en
representació del col lectiu de veterinaris de la Província com formant part del Consell de
Col legis Veterinaris de Catalunya i el Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
Així mateix, s'han recolzat les gestions realitzades pel Sindicat de Veterinaris de Catalunya en
aquest tema.

A les Jornades de Veterinària de Salut Pública organitzades pel Col legi Oficial de
Veterinaris de Tarragona i celebrades a Reus s'ha tingut la possibilitat de comptar amb la
presència de membres destacats de l'Administració Pública, d'Organitzacions de consumidors
i de professionals del periodisme, fet que es va aprofitar, per aconseguir canviar aquest estat
d'opinió situant la professió i per els professionals en el lloc que els correspon.

Segons la nostra opinió, l'objectiu que volíem s'ha assolit, si bé és necessari, i així es farà,
continuar responent a algunes informacions que apareixen a alguns mitjans de comunicació
que tenen unes fonts d'informació poc adequades. Des del Col legi tractarem de que en un
futur pròxim l'única font acreditada de informació professional sigui el Col legi Oficial de
Veterinaris

CURSOS PER A PQSTGRADUATS I PE RECICLATJE

El Col legi Oficial de Veterinaris de la Província de Barcelona està programant la realització
de diferents cursos dirigits a la preparació complementària dels companys acabats de
llicenciar, i que a la vegada, serveixen de reciclatge per a tots, en fer arribar els darrers
coneixements cientifics i la seva aplicació al treball diari del veterinari Els cursos tindran una
duració aproximada d 24 hores lectives i la seva finalitat serà la del tractament pràctic de la
informació facilitada. D'aquesta manera, entenem que el postgraduat, acabat d'incorporar a la



professió podrà conèixer més de prop la práctica diària de la veterinària, a la vegada que a
tota la resta ens permetrà conèixer i discutir les noves tecnologies i les seves aplicacions.

A més, en tot moment el Coltegi procurarà que les tarifes d'inscripció d'aquests cursos
s'ajustin al màxim possible als pressupostos plantejats, de manera que l'esforç econòmic no
signifiquí una dificultat afegida a cap dels col legiats, tot seguint la política de participació
de la Junta de Govern d'aquest Col legi que consisteix en apropar la professió al col legiat
absorbint el seu cost en tot el que sigui possible.

El primer curs programat, del que ja teniu constància i que també es reflexa en aquest
Full Informatiu és els dies 20, 21 i 22 de març i es tractarà de la inspecció veterinària a
l'escorxador. És un curs que té un contingut de gran interès, actualitat i importància ja que
ofereix la possibilitat de conèixer a fons la inspecció de la carn.

Altres cursos que estan en preparació desenvoluparan els temes següents:
- Animals de laboratori. Maneig i reglamentació per a la seva utilització.
- Aplicació del fred a la conservació d'aliments.
- La veterinària en la Salut Pública hospitalària.
- La veterinària i el medi ambient r a n

- Gestió veterinària en les Àrees Bàsiques de Salut i els CAP
A més hom està treballant en la preparació d'altres cursos que comprenguin altres temes

professionals, sempre tractant de complementar aquells altres cursos o jornades que
s'organitzin per altres entitats professionals.

També s'estudia la possibilitat d'organitzar o col·laborar en l'organització de masters que
pel seu caràcter d'especialització exigeixen un tractament diferent i que la seva finalitat és
molt diferent a la dels cursos abans citats.

NOTICIES

CONVOCATÒRIA DE PREMIS PER ORFES DE VETERINARIS,
CURS ACADÈMIC 1990-91

D'acord amb l'article 34 del vigent Reglament del Fons de Previsió Veterinària, es convoca
concurs de mèrits per adjudicar premis a aquells orfes que demostrin un aprofitament rellevan—.
d'acord amb les bases següents:

BASES

1-PREMIS

- UN de 75.000 ptes.. pel millor expedient acadèmic en finalitzar els estudis d'EGB, GRADUAT
ESCOLAR o FORMACIÓ PROFESSIONAL DE PRIMER GRAU.

- UN de 75.000 ptes., pel millor expedient acadèmic en finalitzar els estudis d ' EGB, GRADUA T
FORMACIÓ PROFESSIONAL DE SEGON GRAU.

- UN de 120.000.- ptes., pel millor expedient acadèmic de TÍTOL UNIVERSITARI DE GRAU MITJÀ.
- UN de 150.000.- ptes., pel millor expedient acadèmic de TÍTOL UNIVERSITARI SUPERIOR.
- UN de 175.000.- ptes., pel millor expedint acadèmiC de deTíTOLlLICENCIAT EN VETERINÀRIASUPERIOR.



2,- CONCURSANTS

Els pensionistes que HAGIN ACABAT ELS ESTUDIS corresponents a cadascun dels premis en el
CURS 1990-1991 i TINGUIN COM A MÍNIM UNA QUALIFICACIÓ DE NOTABLE d'acord amb la següent
taula:

- Excel lent-Matricula d'honor 5 Punts.
- Excel·lent 4 "
- Notable 3 "
- Aprovat o bé .... 2 "
- Suficient 1 "

3.- PRESENTACIÓ DE SOL UCITUTS

En la SECCIÓ d© PREVISIÓ del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, carrer
'illanueva, 11. 5-, 28001 MADRID, abans del 15 d'abril de 1991, Les sol·licituds hauran d'anar
Lompanyades de les corresponents certificacions acadèmiques Que acreditin les Qualificacions de

cadascun dels cursos corresponents al grau acadèmic pel Qual sol liciten el premi.
Per a aquells oríes que optin al premi de COU, a més de les qualificacions corresponents a aquest

curs, hauran d'enviar les obtingudes en ets tres cursos de BUP, ben entès que r>o podran optar a
premi aquells orfes que l'any abans l'haguessin obtingut en la categoria de BUP.

En cas que per a cadascú dels premis assenyalats hi hagués dos o més concursants que
tinguessin la mateixa pwntuació, el premi serà repartit entre ells.

* * *

El proper dia 13 de març, divendres, a dos quarts de deu del vespre, i al Restaurant "El
Tibidabo", situat en l'encreuament de l'Autovia de l'Ametlla i la carretera de Granollers a
Caldes, tindrà lloc un sopar dels companys del Vallès Oriental amb la Junta de Govern
d'aquest Col legi.

Durant i desprès del sopar seran discutits tots els temes d'actualitat, tan locals com
generals, que afecten a la Professió, i tots aquells altres que puguin ser exposats pels
assistents.

Resteu invitats a assistir-hi tots els companys que ho desitjeu, principalment els del
Vallès Oriental.

Per a més informació addicional poseu-vos en contacte amb Enric Julia, Joaquín Viftas
o José Juan Rodríguez, Secretari del Cot legi.

******

BEQUES "CANADÀ BLANCH FOUNDATION 1992-1993"
THE BRITISH COUNCIL

La Fundació Cañada Blanch ofereix beques per a espanyols menors de 35 anys que desitgin
realitzar estudis d'especialització o portar a terme un projecte de Investigació en el Regne Unit
durant I any acadèmic 1992/93. Les beques no són prorrogables i el període és solament de 3 i 10
mesos Els candidats han de ser Llicenciats Universitaris o Titulats de les Escoles Tècniques
Superiors i tenir un nlv11 d'anglès "Proficiency·. El plaç per a la recepci6 de sol licituds erà el
divendres 27 de març de 1992. Les proves de seleccl6 tindran lloc l'abril de 1992.

******



VI PREMI INTERNACIONAL "MENENDEZ Y PELAYO" 1992

El Premi s'atorga per a distingir a personalitats destacades en l'àmbit de la creació literària,
artística o científica que la seva obra escrita presenti una dimensió humanística capaç d'evocar, en
els nostres dies, la de Menéndez Pelai. Podrà ser candidat qualsevol autor de llengua espanyola o
portuguesa que hagi estat proposat d'acord amb aquestes bases:

- Podran proposar candidats al Premi les Universitats i Acadèmies, així com altres centres o
Institucions d'Espanya. Les propostes convenientment documentades en quant a mèrits dels
candidats, hauran de remetre-se al Rectorat de la UIMP abans del 1 de maig del 1992. El Premi
consisteix en una dotació en metàl·lic de 5 milions i la Medalla d'Honor de la UIMP

*••*•*

CAMPANYA ANTIRABICA 1992
ran

En relació a les tarifes de la Campanya Antiràbica 1992, aparegudes en l'edició especial del Full
-natiu del mes de febrer, el Col·legi de Veterinaris de Barcelona, vol aclarir que si bé Iqs tarifes

relatives a Concentració son úniques les aparegudes de tipus Consultori i Domicili són les
mínimes a aplicar.

******

COMITÉ PE DEONTOLOGIA

Es recorda que, tal i com diu t'article vuitè del Reglament de Deontologia en el seu apartat
Funcions de la Comissió de Deontologia, a part d'altres misions que en el futur pugui realitzar,
aquesta Comissió rebrà i atendrà totes les denúncies que, per escrit, siguin formulades al Col·legi,
independentment de la seva procedència, relacionades amb suposades faltes a l'ètica professional.
Per tant és evident que qualsevol denúncia per escrit, per ser ates haurà d'anar identificada, és a
dir. signada per la persona que la realitza. A més, la Junta del Col·legi o la Comissió de Deontologia,
sense denuncia prèvia, podran realitzar les actuacions necessàries per aclarir els fets que siguin de
dominí públic, tal i com disposa l'article novè del Reglament de Deontologia.

ASSESSORIA JURÍDICA
n

Darrerament s'han presentat a l'Assessoria Jurídica del Col·legi vàries consultes relatives a
l'obligatorietat o no del pagament per part dets professionals veterinaris de ia taxa d'obertura de
local de negoci que alguns A|untaments exigeixen als nostres Col·legiats, Fa temps vàrem publicar
en el Full Informatiu una nota sobre aquest assumpte, i donat l'interès que encara avui existeix
sobre aquest problema, volem recalcar el següent:

1.- Entenem que no és exigible per part de cap Ajuntament la llicència d'obertura d establiments
als veterinaris que vulguin instal·lar la seva consulta o clínica per a l'exercici de la seva
professió.

2.- Aquesta afirmació ve recolzada per jurisprudència del Tribunal Suprem - entre d'altres la
sentència de 29-4-67, Aranzadi 2211 - que diu que l'activitat de clínica veterinària no es pot
calificar com d'indústria, sinó més aviat com la projecció estrictament personal d'uns
coneixements científics o tècnics que constitueixen la professió liberal per la qual es
percebeixen honoraris
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Boletín Oficial del Estado

BOE núm 18, día 21-01-1992
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Comercio Exterior inspección
Orden de 27 de diciembre de 1991 por la que se dictan normas de inspección y control para los
Centros de Inspección de Comercio Exterior (SOIVRE), dependientes del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.

BOE núm 20, día 23-01-1992
Ministerio de Sanidad y Consumo. Alimentación. Registro sanitario- Corrección de
errores del Real Decreto 1712/1991. de 29 de noviembre, sobre Registro General Sanitario de
. Alimentos

BOE núm 23, día 27-01-1992
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.
Reglamentaciones Técnico sanitarias. Real Decreto 15/1992, de 17 de enero, por el que se
aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, Circulación y Venta de Bebidas
Refrescantes.

BOE núm. 26, día 30-01-1992
Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación. Carne de porcino. Orden de 16
de enero de 1992 sobre prórroga del sistema establecido para la clasificación de carnes de cerdo

BOf núm. 32, día 27-01-1992
Comunidad Autónoma de Cataluña. Ordenación farmacéutica. Ley 31/1991, de 13
de diciembre, de Ordenación Farmacéutica de Cataluña.

BOf núm 26, día 30-01-1992
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno.
Reglamentaciones técnico-sanitarias. Real Decreto 98/1992, de 7 de febrero, por el que se
modifica la Reglamentación Técnico-Sanitaria de aceites vegetales comestibles aprobada por Real
Decreto 308/1983, de 25 de enero

BOf núm. 38, día 13-02-1992
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Productos f¡tosan¡taños. Orden
de 4 de febrero de 1992 por la que se modifica el anexo de la de 7 de septiembre de 1989, sobre
prohibición de ciertos productos fitosanitarios, en aplicación de la Directiva 91/188/CEE.

BOE núm. 44, día 20-02-1992
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno.
Reglamentaciones Técnico-Sanitarias. Decreto 120/1992, de 14 de febrero por el que se modifica
la Reglamentación Técnico-Sanitaria de Industrias, Almacenes al por mayor y Envasadores de
Productos y Derivados Cárnicos Elaborados y de los Establecimientos de Comercial por Menor de
la Carne y Productos Elaborados.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGCnúm. 1542, 10-01-1992
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Ordre de 23 de desembre de 1991,
d'establiment de mesures necessàries per al manteniment d'animals salvatges en captivitat

DOGCnúm. 1546,24-01-1992
Presidència de la Generalitat. Llei, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la
Generalitat de Catalunya.

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Ordre de 16 de gener de 1992, per
la qual s'obre el termini de presentació de sol·licituds d'ajut per a la millora de les estructures
agràries.

ani

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

D.O.L núm. 32. 08-02-1992
Reglamento (CEE ) nc. 302/92 de la Comisión, de 7 de febrero de 1992, por el que se modifica el
Reglamento {CEE n° 1627/89 relativo a la compra de carne de vacuno mediante licitación.

D.O.L núm. 34. 11-02-1992
Reglamento (CEE) n°. 315/92 de la Comisión, de 10 de febrero de 1992, por el que se modifica el
Reglamento (CEE) n° 1538/91 que establece las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE)
nQ 1906/90 por el que se establecen las normas de comercialización aplicables a la carne de aves
de corral,

Reglamento (CEE) n° 318/92 de la Comisión, de 10 de febrero de 1992, relativo a la expedición de
certificados de importación para las carnes de vacuna de alta calidad, frescas, refrigeradas o
congeldas

D.O.L núm. 39. 15-02-1992
Decisión del Consejo, de 10 de febrero de 1992, por la que se modifica la Decisión 90/218/CEE
sobre la puesta en el mercado y la administración de la somatotropina bovina (BST),

D.O.L núm. 41. 18-02-1992 1
Reglamento (CEE) nc. 374/92 de la Comisión, de 17 de febrero de 1992, que modifica el Anexo del
Reglamento (CEE) n° 804/68 del Consejo por el que se establece la organización común de
mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos.

92/104/CEE. Decisión de la Comisión, de 27 de enero de 1992, por la que se modifica por segunda
vez la Decisión 91/237/CEE relativa a medidas adicionales de protección contra una nueva
enfermedad porcina.

92/105/CEE. Decisión de la Comisión, de 28 de enero de 1992, por la que se establecen medidas
transitorias para el comercio de animales de la especie bovina en relación con la supresión de la
vacunación contra la fiebre attosa y por la que se derogan las Decisiones 91/13/CEEy 91/177/CEE.

92/106/CEE. Decisión de la Comisión, de 30 de enero de 1992, que modifica la Decisión
9O/53/CEE por la que se autoriza a los Estados miembros para que adopten provisionalmente las
medidas complementarias necesarias para protegerse contra la introducci6n del Corynebacterium
sepedónicum procedente de la República Federal de Alemania.



3.- Caldria doncs, tenir en compte que no s'ha de sol·licitar mai a l'Ajuntament el permís
d'obertura i que en cas que es reclami al veterinari la taxa per aquest concepte, es pot
presentar l'oportú recurs de reposició, i si fóra desestimat, el corresponent recurs contenciós
administratiu, al·legant la jurisprudència esmentada.

Malauradament som conscients que en moltes ocasions el veterinari prefereix pagar la taxa en
aquells Ajuntaments que l'exigeixen abans d'acudir a un procediment judicial llarg i costós
però és la nostra obligació fer palesos els drets dels nostres col·legiats. Per últim, recalcar que
l'Ajuntament de Barcelona com molts altres a Catalunya, no reclama aquesta taxa ja que entén com
nosaltres, que no és aplicable a activitats professionals.

Joan Beltran Rahola
Assessoria Jurídica del Col legi de Veterinaris de Barcelona

I AGENDA
| ^ _ ^ * ~ - , i* »

SYMPOSIUM SOBRE PREVENCIÓ PRIMÀRIA DEL CÀNCER.
FACTORS DE RISC I LA SEVA PREVENCIÓ RELACIONATS

AMB ELS ANIMALS. ALIMENTS I MEDI AMBIENT

Lloc: II lustre Col legi Oficial de Veterinaris de València.
Dies: 9 i 10 d'Abril de 1.992.
Organitzen: - Consejo General de Colegios Veterinarios de España.

- Consejo General de Colegios de Médicos de España.
- Consejo Valenciano de Colegios Veterinarios.
- Colegio Veterinario de Valencia
- Fundación Valenciana de Estudios Avanzados.

Objectius: Amb aquest symposium, hom pretén ressaltar i actualitzar aspectes de la lluita contra
el càncer, poc coneguts o encara no clarament definits com a factors de risc. A mes,
hom desitja contribuir a la Campanya de la CEE "Europa Contra el Càncer i al Pla
Integral de Lluita contra el Càncer, portat a terme per la Conselleria de Sanitat de la
Comunitat Valenciana.

Els factors de risc cancerigen relacionat amb els animals i els productes que d'ells
obtenim per a l'ús i consum humà, abarquen un amplissim camp d'investigació de difícil
evatuació, però que justifica suficientment ei seu estudi i exposició amb la celebració
d aquest symposium. El temari comprèn dos grans àrees:
1.- Evaluaeiò del risc cancerigen per substàncies utilitzades en la producció animal i

vegetal resultants del processat dels aliments; i per factors ambientals í biològics;
aspectes que incideixen en l'animal, en els subproductes i en els aliments de consum
i u m .

2,- Mesures preventives, referides a la prevenció primària, des de l'educació sanitària:
activitat de les Entitats Privades i de les Administracions Púoliques, Internacionals.
CEE, OMS, FAO, Estatals i Autonòmiques, amb l'exposició actualitzada dels seus
programes o plans de prevenció seguida d'una taula rodona i la participació amb
coloqui dels representants de les Administracions Publiques que permeti col laborar
amb una coordinació d'actualitzacions en la Prevenció Primària contra el Càncer, en
matèria de residus i contammants

Preu: 15.000 Pies.
Informació: Col legi Oficial de Veterinaris de València.

Av. del Cid, 62, 1Q 46018 VALENCIA
Telf. (96) 350 01 88 - 350 00 07 - Fax. 359 19 97



ACTA JUNTA DE GOVERN DEL DIA 3-12-1991

Essent les 21,15 hores del dia 3 de desembre de 1991 es reuneix en sessió ordinària, a la seva
seu social, la Junta de Govern del Col legi Oficial de Veterinaris de la provincia de Barcelona, amb
la assistència de la totalitat dels seus membres, sota la Presidència del Sr. Joaquim Sabaté i Aran-
da, actuant com a Secretari el Sr. José Juan Rodríguez, essent e) seu desenvolupament el següent.
1) Lectura acta sessió anterior: Hom procedeix a la lectura de la acta de la sessió de 5-11-91, la

qual es aprovada per unanimitat.
2) Convocatòria Assemblea General: El Sr. President proposa en convoqui l'Assemblea pel dijous

dia 19 de desembre, a les 17 hores en 1° convocatòria i a les 19,30 hores en segona.
E! Sr. Castelar comenta que hom podria estudiar la possibilitat de convocar-la a partir de les

21 hores amb la finalitat de facilitar l'assistència d'aquells companys que no poden assistir a les
19 hores per raons del seu treball. El Sr. Vinas indica que les 21 hores és molt tard pel col l«c a n

de jubilats que, a més, son eis més fidels en la seva assistència.
El Sr. President informa que l'anterior Junta de Govern va decidir realitzar una de les Assem-

blees ordinàries per la tarda í una altra per la nit per acostar més les possibilitats de.tots.
Per unanimitat hom decideix convocar la present Assemblea a les 19 hores i la corresponent

als mesos d'estiu en un horari més alt. aprofitant la major quantitat de llum i bon temps.
3) Entreoa de carnets als nous col legiats: Hom decideix per unanimitat l'entrega de carnets als

nous col legiats durant enguany una vegada acabada l'Assemblea General, procedint-se després
a oferir un vi a tots els assistents per a una millor coneixença i l'intercanvi d'opinions i
experiències professionals entre tots.

4) Precs i preguntes:
a) El Sr Ferrés informa sobre la reunió realitzada al Col legi de Metges sobre el tema de

rinforme Abril" sobre sanitat, amb l'assistència del Conseller de Sanitat, el Sr. Abril i els
Presidents o representants de les professions sanitàries. En aquesta reunió, pràcticament,
solament es va tractar sobre assistència sanitària i hospitalària, deixant de banda altres
ternes com la sanitat veterinària, de major interès per a nosaltres.

b) El Sr. President comunica la seva intenció de convocar per al gener o febrer una Junta de Go-
vern extraordinària per a tractar, com a únic tema, els assumptes econòmics i pressupostaris,
una vegada s'hagi conclòs l'estudi de la situació econòmica actual. En aquesta reunió s'hauran
de marcar els objectius més prioritaris d'actuació col legial durant un període més immediat

també a més llarg plac.
c) El Sr. Castelar informa sobre les darreres decisions del Comitè de Petits Animals:

1 - El Comitè ha decidit estudiar una nova tarifa d'honoraris mínims, d'acord amb les
inquietuds recollides des d'aquest sector professional. —|

2 - El Comitè, d'acord amb ia possibilitat expressada en la Junta de Govern del mes de
setembre d'establir unes dietes per assistència a les seves reunions, ha decidit renunciar
a la seva possible concessió, ja que ho consideren com un servei al Col legi i a la
professió.

3 - El Comitè està estudiant la renovació de l'actual Reglament de l'exercici de la clínica de
petits animals amb la finalitat d'adaptar-lo a la realitat actual d'aquest col lectiu.

d) El Sr. Ca3telar informa de la propera assistència a una taula rodona sobre els gossos-guia
organitzada per l'O. N. CE. i a la qual assistirà com a representant el company Joaquim Mas.

A continuació informa de la reunió mantinguda amb el Sr Torres sobre l'actuació del veteri-
nari dins dels nuclis zoològics regulats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
A la mateixa hom va decidir presentar un estudi sobre la funció concreta del professional í
presentar-la a l'Administració, la qual estudiarà la possibilitat d'establir controls professionals
reglamentats,

Finalment, el Sr. Gastelar informa de la reunió mantinguda en el Col legi amb membres
d'aquest, Acadèmia, Facultat i AVEPA per a tractar d'una forma concreta sobre el tema de



la Ràbia i la seva situació actual i futura. En principi es va decidir de comptar amb un
coordinador de cada entitat, establint-se la presència dels Srs. Luera, Luis Ferrer i la Sra.
Pilar Gurria.

El Sr. President i el Sr. Castelar informen de les gestions realitzades anteriorment amb l'Ad-
ministració pel Sr. Florit com a President del Consell en l'anterior legislatura, i en les quals
es va plantejar la necessitat de mantenir un control sanitari anual de tots els gossos, ja que
Espanya es un país fronterer per excel lència i el control duaner hauria de ser més exhaustiu
De qualsevol manera es mantindran les reunions i s'establirà un criteri professional per a
debatre'l amb totes les entitats representatives.

e) El Sr. President informa de la postura del Col legi en referència al Curs sobre Terapèutica
Veterinària que es volia impartir en el Col legi de Farmacèutics de Lleida i que, finalment, es
va fer conjuntament amb el Col legi de Veterinaris d'aquesta província.

f) El Sr Castelar informa del seu interès en que s'estudiï la forma d'intervenir en el desenvolu-
pament del Reglament que ha de regular la Llei del Medicament i la intervenció del veterinari
en el control i venda no solament del medicament, sinó també de productes no medicamen-
tosos.

g) El Sr President informa de la situació actual de l'adquisició de medicament d us hospitalari
que passarà a ser dispensat, en envassos clínics exclusivament, mitjançant la farmàcia hospi-
talària amb el conseqüent perjudici per la seva adquisició pel professional veterinari. Amb
aquest motiu es va reunir amb el Director General de Farmàcia de la Generalitat, el qual es
va comprometre a comentar en un proper viatge a Madridque el tema amb la Directora Gene-
ral de Farmàcia del Govern Central, que es qui ha regulat el tema.

h) El Sr. President informa sobre la situació plantejada davant la posada en marxa de l'I.A.E. i
sol licita que el Secretari demani un informe al Gabinet Gestor que aclarí quin serà el resultat
econòmic de la seva aplicació.

i) El Sr President informa de la Junta del Consell de Col tegis Veterinaris de Catalunya durant
la cual va dimitir com a President el Sr. Oms, i va accedir a la Presidència, de manera inte-
rina el Vice-president del mateix Sr. Ricart. Així mateix informa que en el desenvolupament
de la mateixa hom va acordar de sol licitar reunions amb els Consellers d'Agricultura, Sanitat
i Governació, i que els Pressupostos del Consell han quedat prorrogats per l'any 1992.

j) Respecte al tema de la Biblioteca s'informa que la bibliotecària ha deixat el lloc per passar
a treballar a la secretaría d'AVEPA, per la qual cosa s'ha de buscar la persona idònia per ta
seva substitució, aprovant-se que el Secretari, com a responsable del personal del Col legi,
faci les gestions per a aconseguir una persona que comenci fent les tasques de biblioteca,
però a la vegada aprenent les funcions de l'oficina amb la finalitat de poder ocupar el lloc que
quedi vacant en jubilar-se properament el Sr. Germán Sancho.

k) El Sr. President exposa la necessitat d'unificar els diferents Reglaments de Deontologia que
en aquests moments son en vigor ( Col legi, Consell i Consejo), per lo qual proposa que
l'advocat faci un estudi en aquest sentit, lo qual s'aprova per unanimitat.

I) El Sr. Serra informa dels pressupostos que s'han de presentar per cobrir les despeses d'infor-
matització del Col legi amb la finalitat de millorar la gestió i apropar els serveis al col legiat
En principi tota la Junta està d'acord en l'utilitat de modernitzar els serveis del Col legi, si bé
es considera oportú estudiar els pressupostos i decidir definitivament en una propera Junta.

També informa el Sr. Serra que s'ha procedit al pagament del 2n. i 3r. trimestres del Fons
de Previsió Veterinària que restava pendent de realitzar, després del qual la situació econò-
mica del Col legi queda amb saldo positiu, si bé s'han d'estudiar les variacions d'ingressos
i despeses del futur, acordant-se de plantejar-ho en la sessió monogràfica a que es refereix
el punt b) de Precs i Preguntes.

m) El Sr. Secretari informa de la sol licitud feta per Vetermon per a que el Col legi col labori
econòmicament en la realització del Curs denfermetats tropicals del bestiar, decidint-se
aportar una part del pressupost, si bé n un futur es prefereix col laborar amb infraetructu-
res, beques o d'altres sistemes que permetin una major col laboraci6 de tots els col legiats.

També informa de la propera reunió dels Presidents del Col legis a celebrar a la seu del
Consejo a Madrid, aixi com d'altres oferiments rebuts d'empreses de serveis i de la necessi



tat de renovar les diverses assegurances que cobreixen el material del Cot legi.
Secretaria: Altes i baixes de col leoiats: Hom procedeix a donar d'alta 8 nous col legiats (Del nf l 1636
al 1643), i 6 baixes (5 a petició pròpia i 1 per defunció), sent el número actual de col·legiats de
1.210.

I sense més assumptes per a tractar s'aixeca la sessió sent les 0,30 hores.

EL SECRETARI,
Vist i plau,

EL PRESIDENT,

CURS DINSPECCIO VETERINARIA A L'ESCORXADOR
Barcelona, 20, 21 i 22 de març de 1.992

ar
• Lloc de celebració: Saló d'actes del Col legi Oficial de Veterinaris de la província de Barcelona.
• Organitza Col·legi Oficial de Veterinaris de la província de Barcelona.
• Preu d'inscrioció: Col·legiats Barcelona: 8.000 Ptes. Altres: 15.000 Ptes.
• Forma de pagament: Taló nominatiu o efectiu.
• Inscripció i informació: Secretaria del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona.
• S'entreoarà certificat d'Assistència

Dia 20 de març de 1992
• 09.00 h. Legislació relativa a les condicions sanitàries de producció i comercialització de

carns fresques - Autorització dels establiments - Certificats d'inspecció veterinaria
i demés documents.- Sr. Eduard Mata. Cap de Servei de Veterinària de Salut Pública.
Conselleria de Sanitat i S.S. Generalitat de Catalunya

• 11.30 h. Bases generals de la inspecció ante-mortem i post-mortem.- Srs. Joan Pineda i
Xavier Fàbregas. Professors associats

• 16.00 h. Causes de decomís en la inspecció post-mortem del bestiar bo v i - Sr Xavier
Fàbregas, Professor associat.

• 18.00 h. Causes de decomís en la inspecció post-mortem del bestiar equí, braus de lidia i
porquí.- Sr. Xavier de Benito, Veterinari, Ajuntament de Barcelona.

Dia 21 de març de 1992
• 09 00 h. Legislació relativa a les condicions sanitàries de producció i comercialització de

carn d'aviram i conills - Autorització dets establiments - Certificats d'inspecció
veterinària i demés documents.- Sr. Àngel Teixidó, Cap de Secció d'Indústries i~|
Establiments, Conselleria de Sanitat i S.S., Generalitat de Catalunya.

• 11.30 h. Causes de decomís en la inspecció post-mortem d'aviram i conills.- Sr. Pere Miquel
Parés, Veterinari, Agricultura, Cerdanya.

• 16 00 h. Causes de decomís en la inspecció post-mortem del bestiar oví i cabrum.- Sr Xavier
Fàbregas, professor associat.

• 18.00 h. Sanitat ambiental als oscorxadors: neteja, desinfecció, desinsectació, desratització
i aigües residuals.- Sr. Jaume Pàmies. Veterinari, Master ambiental de gestió.

Dia 22 de març de 1992
• 09.00 h. Proves de laboratori ràpides en la inspecció de carn- Sr. Ramón Massó, Laboratori

Territorial de Salut Pública, Barcelona.
• 11.30 h. Detecció de residus d'antibiòtics en carns.- Sra. Ma. del Mar Martínez, Laboratori de

Producció i Sanitat Animal, Barcelona,
• 12.30 h. Salut Pública: Formaci6 I informaci6.- Sr. Pere Mercader, Assessor del Conseller,

Conselleria de Sanitat i S.S., Generalitat de Catalunya.


