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EDITORIAL
Benvolguts companys veterinaris. L'editorial d'avui és per a concienciar-vos de la

necessitat de col laborar tots plegats per tal que la veterinària d'avui i de demà sigui la
veterinària que tots volem que sigui i col locar-la al nivell tècnic i social que per la seva
importància ha de tenir, i arribar a assumir les fites que la societat reclama, superanHes si es
pot.

Com bé sabeu, a nivell mundial s'estan produint grans canvis imprevisibles, que no sols
afecten a les polítiques dels Estats, la societat, les professions... La nostra veterinària no és
una excepció d'aquest fet contrastat. I és el treball en comú i solidari el que pot donar
respostes i resultats en aquest canviant panorama.

En el camp de la veterinària, l'esforç individual és estèril. Només l'esforç sense reserves
©ns pot oferir el triomf com a professió i per extensió com a individus, integrats en una
comunitat professional com la nostra que, comparada amb d'altres és petita (en nombre), no
té el suport polític i econòmic que nosaltres desitjaríem però si té un cert pes en salut
Pública, medi ambient i en alguns temes socials.

La nostra professió es de caràcter marcadament individualista i aquest fet ens ha
Perjudicat darrerament a molts nivells. Hem de trencar amb aquesta individualitat que no ens
deixa arribar a bon port. Cada d'un de nosaltres hem d'aportar el nostre gra de sorra en l'ajut
collectiu, no sols per fer una platja, sinó per crear un continent i millorar el nostre món, el
món veterinari. Les possibilitats són infinites, comptem amb tots els camps, que sumats els
seus coneixements abarquen realitats insospitades inclús per a una gran part de nosaltres.

Amb aquesta editorial volem fer arribar a tots individual i col lectivament la necessitat
urgent e inapel·lable de sumar els nostres esforços per a situar a la veterinària al lloc on li
correspon i actuar plegats en accions futures pel bé de la nostra comunitat. El Col·legi de
Barcelona és un lloc obert i els actuals gestors no som més que uns quants de vosaltres.
Crec que amb idees clares , però amb el sentiment que es poden millorar les coses,
magnificarles i ampliar-les, conscients de que per això us necessitem a tots. Avui estem en
condicions de fer moltes i grans coses per a la societat que repercutiran en cada d'un de
nosaltres. No volem perdre aquesta ocasió, ara és el moment. Fem-ho.



NOTICIES
• . . . . _ . . , ,

CONTINUA LA VAGA DE VETERINARIS
AL MES DE SETEMBRE

El 7 de setembre es va continuar amb la vaga dels veterinaris al Servei de la Generalitat
convocada el passat mes de juliol. En no haver obtingut cap resposta per part de les
Conselleries de Sanitat i Agricultura, està previst continuar la vaga tots els dilluns del mes de
setembre. Si passades aquestes dates no s*obté resposta es prendrien altres mesures de
pressió.

La vaga ha estat convocada pel Sindicat de Veterinaris de Catalunya i recolzada per el
Consell de Col legis Veterinaris de Catalunya. Ambdós van realitzar dues rodes de premsa els
dies 3 i 4 de setembre respectivament, per informar als mitjans de comunicació de la situació
actual dei col lectiu. Les demandes són les mateixes que es van proposar el passat mes de
juliol: més personal, més mitjans, sous equiparables als de la resta d'Espanya (un veterinari de
la Generalitat guanya la meitat que a les altres comunitats autònomes), integració a les Àrees
Bàsiques de Salut, i que la creació de la figura de l'auxiliar d'escurçador es faci per formació
reglada (FPII).

Els mitjans de comunicació han seguit amb interès, tal i com ja van fer el passat mes de
juliol, el desenvolupament de la vaga. Entre els mitjans que han informat sobre el tema tant
assistint a les rodes de premsa com sol·licitant entrevistes individuals als Presidents del
Consell i al Sindicat trobem: Diari de Barcelona, El Observador, El País, La Vanguardia, ABC,
TVE (entrevista particular al Sr. Ricart), TV3 (entrevista particular al Sr. Lirtán), Antena 3 Radio
de Barcelona i de Lleida, Radio de Barcelona i de Lleida, Catalunya Radio, Onda 0 (assistència
del Sr. Ricart a Protagonistas de Catalunya el divendres dia 4 i del Sr. Liñén al programa "Tarde
de todos" el dilluns 7), Radio Barcelona Cadena SER. COPE, Agencia EFE, Europa Press, Radio
Hospitalet, Radio Sardanyola, La Mañana i El Segre.

Ha aparegut el Catàleg de l'Oferta Formativa per a l'Administració Pública a Catalunya
1992, elaborat per l'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona amb el suport de l'Escola
d'Administració Pública de Catalunya, l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.

Consta:

Informació detallada sobre més d'un miler de cursos adreçats al personal de l'Admi-
nistració Pública.
Programes de cursos i plans formatius de prop d'un centenar d'entitats públiques i
privades dedicades a la formació per a l'Administració.
Programes de postgrau de les universitats catalanes d'interès per a l'Administracl6
Pública.
Adreces i telèfons de totes les entitats públiques i privades i de les universitats que hi

figuren.



PROPERA CREACIÓ DE LA
"SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL

VETERINARIO*

Arran del Vlé. Symposium Internacional de la W.A.V.L.D. (Wolrt Association of Veterinary
Laboratory Diag Sticians) celebrat el passat mes de juny de 1992 i degut també, al auge del
diagnòstic laboratorial veterinari, a Espanya ha sorgit lïdea de crear la SEDILAV (Sociedad Española
de Diagnóstico Laboratorial Veterinario).

La finalitat d'aquesta societat serà la d'agrupar a totes aquelles persones que estan treballant en
el camp del diagnòstic veterinari, coordinant esforços per l'avanç i desenvolupament de l'activitat
diagnostica veterinària.

SEDILAV pretén continuar les línies de treball definides per la W.A.V.L.D. Per a la constitució
d'aquesta societat s'ha organitzat una jornada tècnica que tindrà lloc el proper 27 d'octubre a la
Facultat de Veterinària de la UAB. El programa previst ós el següent:
Dia: 27 d'octubre
Hora: 9,30
L 'oc: Facultat de Veterinària de la UAB-Bellaterra.Tf. (972) 43 09 67. - Carles Artigues.

PROGRAMA

Les comunicacions orals previstes seran:
Estudi preliminar d'una tècnica de sensibilització "in vitro" per al diagnòstic de la
tuberculosi bovina. Domingo. M; Carrera, J.; Panell, JM.; Casal, J.; Domínguez, L.
Situació de diagnòstic veterinari a Espanya. Fadurdo, E; Ruiz, JM.
Química Seca. Paràmetres en petits animals.
Tècniques de diagnòstic del Síndrome respiratori i reproductiu porcí.(SRRP)
Pujols. J.; Artigas, C.

Assemblea de constitució de SEDILAV.

* * *

El Departament de Sanitat i Seguretat Social ha publicat dintre de la col lecció "Quaderns de
Pública", el volum

per a la prevenció I el control de les toxl Infeccions alimentàries"

Es tracta de una publicació de 115 pàgines que presenta l'etiologia, patogenia, tractament i
fonamentalment, la profilaxi de les toxi-infeccions alimentàries d'origen microbià més importants i
^oqüents al nostre medi.

Si aquest document mereix el vostre interès podeu sol llcitar-ho gratuïtament, trametent la
butlleta adjunta a aquest Full Informatiu Col·legial.

* * *



III TROBADA VETERINÀRIA A GIRONA

El proper 4 d'octubre tindrà lloc a Girona la lli Trobada dels Veterinaris de Catalunya amb
motiu de la celebració de la Festivitat de Sant Francesc.

- De 9,00 a 10,00: Arribada d'autocars i cotxes a la Devesa de Girona.
- De 10,00 a 12,00: Visita al Saló Internacional del Cavall i del Poni.
- A les 12,30: Visita al Museu de la Catedral on es podrà contemplar el famós

Tapis de la Creació" i el Museu Diocesà. Seguidament visita al
barri jueu, banys àrabs i muralles.

- A les 3,30: Dinar al Restaurant Big Rock de la localitat costanera de Platja
d'Aro.

A les postres es lliuraran les medalles als jubilats d'enguany, pre-
sents a les senyores, gran sorteig d'importants regals i finalment
com a record de la festa es farà ofrena a tots els assistents d'un
plat de ceràmica de la firma Vila Clara de la Bisbal de l'Empordà.

Per a més informació truqueu al COL·LEGI DE VETERINARIS de la província.

* * *

Coincidint amb la festivitat de Sant Francesc els dies 2, 3 i 4 d'octubre se celebra a Girona el
"Saló Internacional del Cavall i del Poni". Amb la celebració de concursos morfològics, gran
exposició comercial nacional i estrangera d'articles industrials i de serveis, un sorprenent
espectacle eqüestre les nits del divendres i dissabte, un programa de conferències tècniques i un
llarg calendari de proves hípiques.

Per a més informació sobre el tema truqueu al Palau de Fires. Tel. (972) 41 91 00.

* * *

S'està pensant de cara a les properes oposicions fer un grup de temari per a la part específi-
ca. S'han de complir dos requisits: 1 estar col legiat.

2 haver-se presentat a alguna convocatòria anterior.

Totes les persones interessades que s'apuntin al llistat que hi ha al
Col·legi de Veterinaris de Barcelona

Tel. 212 12 08.

TRASPÀS CLÍNICA VETERINÀRIA
ZONA SANT ANDREU (BARCELONA)

Telèfon: 204 68 24 (Nits) Telèfon: 346 36 64 (Tardes)



t
Tenim el sentiment de comunicar a tos els col legiats la defunció dels nostres companys

FEDERICO JUSTAS BUSTAMANTE
i

MANUEL VIÑAS BARNADAS

«I participar a tota la família col legial la trista pèrdua dels dos bons amics, preguem un
record en tes seves oracions.

ELS VETERINARIS I LA
TECNOLOGIA

Per ser d'interès de tots els veterinaris, comuniquem que a Bellaterra s'instaurarà la llicenciatura
de Seqop çjçie "Ciència i Tecnologia dels Aliments", equivalent al 4t. i 5è, Curs.

Per a ingressar s'exigeix tenir aprovats com a mínim els tres primers cursos de carreres com les
de Veterinària, Farmàcia, Química, Medicina, Biologia o Agronomia.

Aquesta carrera es farà en dos anys, i es cursarà a Bellaterra. Considerant que pot ser d'interès
per als veterinaris joves I per a tots aquells que es dediquen a Bromatologia i control sanitari
d'aliments.

Per a obtenir més Informació, consulteu el B.O.E. del 26-9-91 (n°. 231) pàgines 31.419-31.420 o
be telefonar al número 581 14 13 de Bellaterra.

ASSESSORIA JURÍDICA

EL PAGAMENT DE LES QUOTES COL·LEGIALS

Ha hagut darrerament certa polèmica sobre el pagament de les quotes dels Col·legis
Professionals, degut possiblement a alguns articles apareguts a la premsa sobre la nova Llei de
Col legis Professionals.

S'ha de precisar en primer lloc, que pel moment només s'ha presentat un avantprojecte de
l'esmentada Llei, el qual ha de ser discutit prèviament per la seva posterior aprovació se s'escau. En
conseqüència, qualsevol interpretació sobre algunes de les seves normes, no deixa de ser més que
una simple especulació, al no existir una redacció definitiva i la corresponent publicació per l'aplicació
de la norma.

D'acord amb la legislacl6 vigent la col legiaci6 té caràcter obligatori per l'exercici de la professl6
veterinària.



Podem dir que en la actualitat el Tribunal Suprem manté el criteri que la manca de pagament als
Col legis Professionals, és causa suficient de baixa pel col legiat corresponent.

Recordem la recent Sentència del 8-4-92 (T.S. Sala 3a) que confirmant una Sentència del T.S.J.
d'Andalusia, diu en resum el següent: "...qualsevol professional al que se li exigeixi la collegiació
prèvia per a exercir una professió, haurà de col legiar-se i complir amb tots i cada un dels
requisits, condicions i formalitats que pel cas s'estableixin i, entre ells, el de satisfer les quotes
que corresponguin per a integrar-se i romandre en un col·lectiu que ha de disposar dels mitjans
econòmics indispensables pel compliment de les seves fites..."

Tot això ho té tanmateix declarat el propi Tribunal Constitucional i està previst a la "Ley de
Colegios Profesionales" i a la "Llei de Col legis Professionals" vigent a Catalunya.

L'esmentada sentència continua dient que "...el no compliment d'aquestes obligacions
constitueix l'absència d'un pressupost indispensable per a que l'actuació professional sigui
legítima, amb la conseqüència que s'haurà de causar baixa al corresponent Col·legi quan es
dwxin de complir, encara que inicialment s'haguessin complert..." per tot el que bé a confirmar
l'acord col legtat inicial que en el seu dia va acordar la baixa per impagament de quotes en un Col legi
d'Advocats. Es indiferent el tipus de professió de que es tracti, i entenem que és aplicable a
qualsevol altre com la dels Veterinaris.

En conclusió, entenem que actualment la manca de pagament de quotes és causa suficient de
baixa al Col legi, segons l'acord col·legial preceptiu, amb totes les greus conseqüències que això
comporta per l'afectat, respecte de l'impossibilitat d'exercir la professió, donada l'obligatorietat de
la col legiació prèvia.

Joan Beltran i Rahoia

CURSOS DE LA "ESCUELA NACIONAL DE SANIDAD"
DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

CURS SOBRE ASPECTES ANALÍTICS EN EPIDEMIOLOGIA DE MALALTIES
INFECCIOSES

Dies: 28 de setembre al 9 d'octubre
Objectiu: Dominar Teòrica i pràcticament aspectes metodològics d'elevat nivell de

complexitat en l'anàlisi epidemiològic de malalties infeccioses.
Preu: 59.600 Destetes.

CURS D'INTRODUCCIÓ A LA SALUT PÚBLICA EN ELS PAÏSOS EN VIES DE
DESENVOLUPAMENT

Dies: 28 de setembre al 2 d'octubre
Objectiu: Introducció conceptual i analítica al camp de la Salut Pública en els països en

o n c e p t u a l , amb especial èmfasi en el paperlaSalut, les Públicaaplicacions i les limita-
cions en la resoluci6 de problemes de Salut.

preu 41.600 pessetes.



cap de la Secció d'Avaluació d'Impacte Ambiental del Servei d'Activitats Classificades de la Direcció
General de Qualitat Ambiental.

DOGCnúm.1639, 31-8-1992
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Ordre de 30 de juliol de 1992. per
la qual es dicten nofmes per a la constitució del Consell Regulador de la Denominació d'Origen
Avellana de Reus.

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

D.O.L núm. 195. 14-7-1992
Decisión de la Comisión, de 24 de junio de 1992, por la que se modifica el Anexo III de la Directiva
90/539/CEE del Consejo relativa a las condiciones de policía sanitaria que regulan los intercambios
intracomunitarios y las importaciones de aves de corral y de huevos para incubar procedentes de
países terceros, en lo que atarte a las condiciones de vacunación de las aves de corral.

D.O.L. núm, 197. 16-7-1992
Decisión de la Comisión, de 25 de junio de 1992, por la que se modifica la Decisión 81/546/CEE
referente a las condiciones sanitarias y a la certificación sanitaria exigidas para la importación de
carne fresca procedente de Austria y por ta que se modifica la Decisión 91/190/CEE relativa a las
condiciones y certificados zoosanitarios para la importación de animales domésticos de las especies
bovina y porcina procedentes de Austria.

D.OL núm. 195. 14-7-1992
Decisión de la Comisión, de 2 de julio de 1992, por la que se modifica la lista de establecimientos
y laboratorios autorizados para manipular el virus de ta fiebre aftosa que figura en la Directiva
85/511/CEE del Consejo por la que se establecen medidas comunitarias de lucha contra la fiebre
aftosa

D.O.L núm. 219. 4-8-1992
Reglamento (CEE) núm. 2251/92 de la Comisión, de 29 de julio de 1992, relativo a los controles de
calidad de las frutas y hortalizas frescas.

D.O.L núm. 221. 6-8-1992
Directiva 92/63/CEE de la Comisión, de 10 de julio de 1992. por la que se modifican los Anexos de
la Directiva 74/63/CEE del Consejo relativa a las sustancias y productos indeseables en la
alimentación animal.

Directiva 92/64/CEE de la Comisión, de 13 de julio de 1992, por la que se modifica la Directiva
70/524/CEE del Consejo sobre los aditivos en la alimentación animal.

Decisión de la Comisión, de 9 de julio de 1992, relativa a determinadas medidas transitorias
necesarias a fin de facilitar la transición al nuevo régimen de control veterinario previsto por la
Directiva 90/675/CEE del Consejo.

D.O.L. núm. 224. 8-8-1992
Decisión de la Comisión, de 31 de julio de 1992, relativa a las condiciones de policía sanitaria y a
los certificados zoosanitarios requeridos para la importación de animales domésticos de las especies
bovina y porcina procedentes de Noruega y Rumania.

D.OL núm 232. 14-8-1992
Decisi6n de la Comlsi6n, de 23 de julio de 1992, por la que se fijan determinadas disposiciones de
animalesaplicaci6nproce dentesde la Directiva 91/496/CEE tercerospaises.del Consejo en lo que respecta al control de identldad de los
animales procedentes de terceros países.



BOE núm. 186, día 4-8-1992
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sanidad veterinaria. Ganado
bovino.- Real Decreto 855/1992, de 10 de julio, por el que se fijan tas condiciones de policía sanitaria
aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las importaciones procedentes de terceros países
de embriones de animales domésticos de la especie bovina.

Sector lácteo. Condiciones de higiene.- Real Decreto 857/1992, de 10 de julio, por el que se
establecen las condiciones generales de higiene en las explotaciones de producción de leche, a
efectos de los intercambios intracomunitarios.

BOE núm. 187, día 5 8 1992
Ministerio de Relaciones con \ar «Jortes y de la Secretaria del Gobierno.
Reglamentaciones técnico-sanitarias teal Decreto 930/1992, de 17 de julio, por el que se aprueba
la norma de etiquetado sobre prop- jades nutritivas de los productos alimenticios.

BOE núm. 189, día 7-8 ,992
Administ rac ión Local . Personal funcionario y laboral.- Resolución de 7 de julio de 1992, del
Ayuntamiento de Lle·'j*, referente a la convocatoria para proveer una plaza de Veterinario.

BOE núm? i3, día 4-9-1992
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Destinos. Orden de 30 de julio de
1992 por la que se resuelve el concurso convocado por Orden de 13 de mayo de 1992, para la
provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para
funcionarios de los grupos A, B, C y D.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

BOE núm. 1629, 4-9-1992
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Ordre de 31 de juliol de 1992, per
la qual es regula l'autorització de caseínes i caseínats per a l'elaboració de formatges I altres
productes alimentosos en l'àmbit territorial de Catalunya. 1^

Resolució de 30 de juliol de 1992, sobre reglamentacions específiques de caça.

DOGC núm. 1629, 7-8-1992
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Ordre de 4 d'agost de 1992, per la
qual es crea el Registre d'entitats de control i certificació de productes agroalimentaris.

DOGC núm. 1631, 12-8-1992 '
Depar tament de Medi Ambient . Resolució de 4 d'agost de 1992, de convocatòria de
concurs de mèrits per a ta provisió del lloc de cap del Servei d'Activitats Classificades de la Direcció
General de Qualitat Ambiental.

Resolució de 4 d'agost de 1992, de convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió del lioc de
cap de la Secció d'Informes i Controf del Servei d'Activitats Classificades de la Direcció General de
Qualitat Ambiental.

Resolució de 4 d'agost de 1992, de convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió del lloc de
cap del Servei de Protecció de l'Ambient Atmosfèric de la Dlreccl6 General de Qualitat Ambiental.

Resolució de 4 d'agost de 1992, de convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió del lloc de



- CURS SOBRE ESTRATÈGIES DE SALUT EN LA OMS
Dies: 25-28 de setembre
Objectiu: Anàlisi dels programes de la OMS, especialment l'Estratègia de "Salut per a

tothom a l'any 2000" i la seva aplicació espanyola.
Preu: 41.600 pessetes.

- CURS DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Dates de començament: 13 d'octubre

10 de novembre
14 de desembre

Dates de finalització: 18 d'octubre
20 de novembre
18 de desembre

Més informació sobre els cursos de la "Escuela Nacional de Sanidad"
trucar a: Tef. (91) 314 81 17

* * *

CONFERÈNCIA CONSENS SOBRE LISTERIES ALS ALIMENTS

Dates: Del 20 al 22 d'octubre
Lloc: Facultat Veterinària de León.
Organitza: Ministeri de Sanitat i Consum

Secretaria General de Salut
Direcció General de Salut Pública.

Objectius: L'estudi i orientació sobre les mesures a prendre per a tractar de controlar el
problema de ia presència de la Listeria als aliments i les seves conseqüències a la
salut pública.

* * *

SEMINARIS DE TARDOR A SEVILLA
SETEMBRF NOVEMBRE 1992

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ Y PELAYO

SIMPOSI INTERNACIONAL D'ATENCIÓ PRIMÀRIA. Un nou model mèdic. Bases
teòriques I pràctiques

Del 9 al 10 d'octubre a Còrdova.
Preu matrícula: 12.500 pessetes.

CONFERÈNCIA SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE LES POLÍTIQUES
SANITARIES

Del 28 at 30 d'octubre a mbla"Consejeríad
Amb col·laboració amb la "Consejería de Salud"
Preu matricula: 29,000 pessetes.



- ECONOMIA DE LA SALUD, LA SALUD DE LA ECONOMIA. La financiación del gasto
sanitario y sus efectos en el sistema económico.

Del 8 al 13 de novembre a Sevilla.
Amb col·laboració amb la "Consejería de Salud".
Preu matrícula: 29.000 pessetes.

Per a més informació trucar a:
Tef. 329 58 54 de Barcelona o Tef. 422 22 07 de Sevilla.

El plac de matrícula està obert des de l·i de setembre fins una setmana abans
del començament de cada seminari

* * *

CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL PER A JOVES
UNIVERSITARIS SENSE FEINA

Subvencionats per la Direcció d'Ocupació del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya I el Fons Social Europeu

Curs 1992-1993. Primer trimestre

Indústria cosmètica, d'alimentació, detergència, tractament de superfícies i pintures: els
tensioactius, elements comuns en totes elles (200 hores).
Introducció a les tècniques de toxicologia genètica (230 hores).
Metodologies citològiques i histopatològiques (260 hores).
Recobrtments orgànics i recobriments metal lies industrials, protecció ambiental i tractament
de residus (200 hores).
Sistemes interactius multimedia (202 hores).
Tècniques analítiques i instrumentals més usuals en laboratoris de control (200 hores).
Tècniques bàsiques per als estudis farmacologies, toxicologies i de control (225 hores).
Tècniques de caracterització dels materials (200 hores).
Tècniques ¡ntrumentals d'anàlisi química (200 hores)

Requisits:
- Tenir menys de 25 anys
- Ser llicenciat o diplomat (segons
el curs escollit)
- No tenir cap ocupació tabora!

Informació i Inscripció:
- Universitat Autònoma de Barcelona
- Edifici A
• Institut de Ciències de l'Educació

08193 Bellaterra (Barcelona)

Documentació necessària:
- Fotocòpia del títol universitari
- Fotocòpia del D.N.1.
- Fotocòpia de la targeta d'Inscrip-
ció a l'INEM

Dates: del 14 al 25 de setembre de 1992.
Horari: matins, de 10 a 13 hores.



CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ EN TECNOLOGIA DELS
ALIMENTS DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA.

MASTER EN CIENCIA I INGENIERÍA DELS ALIMENTS

- CURS D'ESPECIALITZACIÓ EN INDUSTRIES CÀRNIQUES
Duració: 70 hores teòriques i 50 hores pràctiques.
Dates: 2 al 27 de novembre de 1992
Prof. responsable: Dr. Vicente Aranda i Català.

Capacitació per a desenvolupar tasques de control de qualitat, control de fábrica e iniciativa
a la investigació.

a més informació sobre aquest curs i d'attres que organitza el Departament de Tecnologia
dels Aliments de la Universitat Politècnica de Valòncia trucar al Tef. 387 70 56

ACTA JUNTA DE GOVERN DEL DIA 11-6-92

A les nou del vespre del dia 11 de juny de 1992 es reuneix en sessió ordinària, a la seva seu
social, ta Junta de Govern del Col legi Oficial de Veterinaris de la provincia de Barcelona, amb la
assistència de la totalitat dets seus membres, sota ta Presidència del Sr. Joaquim Sabaté i Aranda,
actuant com a Secretari el Sr. Juan Rodríguez, sent el seu desenvolupament el següent:
1) Lectura acta sessió anterior:

Es procedeix a la lectura de l'acta de la sessió de 5-5-92, la qual es aprovada per unanimitat.
2) Informe Prwidèncla:

* Informa de la inauguració del Curs de Reproducció Equina organitzat per l'Acadèmia de
Ciències Veterinàries de Catalunya.

* La Diputació de Barcelona ha enviat les conclusions de les Jornades sobre Gestió Municipal
de Tinença d'Animals, les quals posa a disposició del Col legi.

* Informa sobre la realització del curs sobre Aplicació del Fred als Aliments. L'èxit d'as-
sistència ha estat important i de les enquestes posteriors es dóona a entendre que el resultat
ha estat molt satisfactori. L'entrega de documentació escrita ha estat abundant i això,
juntament amb l'informació enviada als mitjans, aixi com la quota establerta com fixa per
aquests Cursos ha fet que hagi resultat deficitari com ja es preveia en llur organització,
cobrint-se el dèficit pel Col legi.

* Informa de la reunió del Consell amb el Departament de Sanitat, tractant-se temes com la
nova estructuració del Departament, amb la qual han sorgit discrepàncies d'importància. Tot
això es desenvoluparà i es tractarà a la propera reunió.

* Informa de la reunió mantinguda amb l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya.
* També informa de la creació de la Federació de Col·legis Professionals de Catalunya, sent

nomenat President el Degà del Col legi d'Advocats, i seu, la del mateix Col.legl. Nosaltres
hi participem com a membres. sanitàriesEl President del Col legi de Farmacèutics serà el representant
del Col legis de Professions sanitàries.



* La Fundació Agrícola Catalana, de la qual és membre el President del Col legi, està ultimant
el Diccionari de Termes Veterinaris en el qual hi participen coneguts col legiats. A més tenen
previst la realització d'estudis ambientals.

* El Sr. President continua exposant que existeixen problemes en la rapidesa de liquidació de ,
l'assegurança de Responsabilitat Civil del Consejo. Per aquest motiu s'ha posat en contacte *
amb Madrid per accelerar el que està pendent i millorar ei sistema.

* Sobre el Ple del Consell de maig informa que aquest ha enviat, aixi com els quatre Col legis,
un telegrama de felicitació al Dr. Badiola, de la Facultat de Veterinària de Saragossa, pel seu
nomenament com a Rector d'aquesta Universitat. Es va tractar sobre la reunió amb el
Consell de Medi Ambient, la qual i en principi, fou una presa de contacte. Seguidament
informa de tot el que s'ha tractat a la mateixa per les diferents seccions. S'ha de designar
un membre de la Junta del Col legi per representar al Consell a la Intercol.legial. Es va
tractar del tema del Comitè de Deontologia, el quat solament existeix al Col legi de
Barcelona. (

* En un altre sentit, el President informa que la Presidenta de l'Associació d'Esposes de
Veterinaris sol·licita fer una reunió al Col legi. Per part de la Junta es considera interessant
conèixer l'activitat d'aquesta Associació, com de totes les relacionades amb la professió.

3) Informe Vocalies:
a) El Sr. Ferrés notifica a la Junta la necessitat de preparar impresos pef nomenament dels

veterinaris d'espectacles taurins, així com regular la relació entre les entitats sol·licitants i
el Col legi. També es precís assegurar el cobrament de les tarifes establertes per part del
col·legiats actuants. Informa de la propera contractació de veterinaris per inspecció a
escorxadors per part de Sanitat, per la qual és interessant que la Borsa de Treball contactí
amb tots els interessats i enviïn els "curriculum" a la Delegació Territorial. També s'informarà
al Butlletí. Informa a la Junta de la decisió d'adjuntar el Reglament de la Borsa de Treball al
proper Butlletí per coneixement de tots i llur possible discussió a l'Assemblea General.
Finalment informa de la gairebé segura manca d'enteniment a la mesa de negociació entre
l'Administració i els veterinaris de la mateixa. En relació amb aquest tema, el Sr. Secretari
llegeix la sol licitud feta pel Sindicat per celebrar una reunió, a la sala d'actes del Col legi,
dels veterinaris de l'Administració, la qual cosa s'accepta per unanimitat.

b) El Sr. Ardévol informa de les dificultats que troba per organitzar algun dels Cursos del
Consejo, ja que li és molt difícil localitzar el responsable i organitzar el curs desitjat. La Dra.
Mora es compromet a contactar amb el responsable dels Cursos al Consejo, quedant
finalment el Sr. President encarregat de la gestió. També comenta la idea d'organitzar una
jornada sobre la problemàtica actual de la brucel losi a les ovelles, sent ben acceptada la idea
per la Junta. Malgrat considerar que és una enfermetat zoonòsica que afecta a vàries
espècies d'animals i que darrerament s'han presentat casos a humana a la zona del
Barcelonès, s'acorda estudiar la possibilitat de dedicar-li un període de temps més alt i
enfocar els diferents aspectes. Un altre dels temes que seria del seu grat plantegés debat
és el de la leishmaniosi, si bé la seva preparació s'hauria de concretar. El Sr. Secretari
presenta l'oferiment fet al Col legi per la celebració de dos cursos: un titulat Curs Bàsic
d'Administració i Gestió d'Empreses, i un altre teòric-pràctic de Gestió de Projectes. El
programa i temari d'ambdós cursos resta en poder del Sr. Ardévol per al que es posi en
contacte amb et responsable dels mateixos.

c) La Dra. Mora Indica a la Junta que s6n poques les autoritzacions de representacl6 a
l'Assemblea de PSN-AMA que s'han rebut, per la qual cosa seria convenient insistir abans del .
30 de juny.

d) El Sr. Viñas, per la seva part, informa que continua fent gestions amb les restants
professions sanitàries per aconseguir fer funcionar l'associació de jubilats.



e) El Sr. Serra informa de les gestions que realitza per tal d'acabar el balanç de comptes per
a presentar-lo a l'Assemblea. Referent al Fons Mutual d'Ajuda es proposa (a realització d'una
reunió del Consell D'Administració per ultimar alguns detalls pendents, no obstant considerar
que l'exercici s'ha cobert amb normalitat. Seguidament es plantegen algunes de les
modificacions al reglament estudiades a la darrera reunió del Fons, proposant-se continuar
el seu estudi i plantejar-lo a la propera Assemblea. Respecte a la instal lació de ta informatit-
zació informa de l'existència d'un cert retard però que ja està tot concretat per començar
immediatament.

f) El Sr. Castelar sot Mcita que es tingui en compte la reunió amb Veterindustria pel tema de les
vacunes. El Sr. President respon que aquest mes han de tenir llur reunió anyal a la seu del
Col·legi. Comenta estar treballant en el tema de les mútues í enviarà algunes cartes
concretes sol licitant informació. Reafirma el seu interès en tractar el tema de Leishmaniosi
però des de l'òptica de la sanitat animal i la seva repercussió.

g) El Sr. Secretari reparteix un exemplar dels nous carnets de col legiat, proposant entregar ets
darrers a l'Assemblea General. Presenta l'informe del Comitè de Clíniques de Petits Animals
i tres nous expedients de sol licitud de cessament a l'activitat mentre no s'acompleixin els
requisits exigits pel Reglament. S'aprova llur aprovació i enviament. Entrega a la Junta els
llistats actuals de la informatització de la Biblioteca, que ja s'està realitzant. S'espera que
a primer de setembre estigui del tot acabat. Finalment informa de l'aparició al DOGC d'una
Ordre de creació de diferents comitès científics en els quals es considera que la professió
veterinària no està suficientment representada, per la qual cosa s'han enviat cartes a tots els
Presidents de Col·legis. Consell i Acadèmia sol licitant es modifiqui llur composició
augmentant la representació de la veterinària.

Per acabar, la Dra Mora informa de la reunió de veïns a la qual hi va assistir en
representació del Col legi, no havent-hi cap novetat important i l'estat de comptes és
correcte. Es va insistir en l'existència d'una clàusula que obliga a l'ús del3 pisos com a
vi venda i no d'ús comercial o professional.

*) Revisió del programa quadriennal proposat per la Junta de Govern a les darreres eleccions
del 15-6-91. Quanttficaciò de lo fet: resultats obtinguts; desviaments I correccions: Aquest
punt, donada la importància del tema i el tard de l'hora, es deixa per a la propera Junta.

5) Proposta de convocatòria del Ple del Col leoi: Es posposa pel quart trimestre, preparatori de
l'Assemblea de cap d'any.

6) Proposta de convocatòria de l'Assemblea General Ordinària de Col leaiats: Es convoca pel
dia 26 de juny, a les vuit del vespre en primera convocatòria.

7) Proposta de convocatòria del Consell d'Administració del Fons Mutual d'Aluda: Aquest es
convoca pel dia 26 de juny, a dos quarts de set de la tarda.

8) Precs i preguntes: El Sr. Castelar pregunta sobre el tema Prosereme V. i el Sr President respon
que fins el moment no ha variat l'assumpte i els envasos clínics segueixen dispensant-se a les
farmàcies.
Secretaria: Altes i baixes de col·legiats: Es procedeix a donar d'alta 8 nous col·legiats (del núm.
1702 al 1710) i 12 baixes (1 per defunció, 6 per trasllat a altres províncies i 5 a petició pròpia),
sent el nombre actual de col tegiats de 1.231,
Fons Mutual d'Ajuda: Amb càrrec al mateix, i per diferents motius, es concedeixen ajuts per un
total de 49.800 pessetes.
I sent tres 49quarts .800pessetesd'una del dia 12 de juny de t992, s'aixeca la sessió.

El SECRETARI,
i i Plau,

El PRESIDENT,



OFERTES I DEMANDES

Es necessita Veterinari que treballi actualment en ramat vacú, per a l'empresa

AGRO CATALUNYA

Per a més informació trucar a la "Borsa de Treball' del Coltegi de Veterinaris
de Barcelona dimarts i divendres, a la tarda. i

Empresa de relacions públiques
per a l'organització de

Inauguracions d'exposicions,
establiments...

Aniversaris i altres actes socials
Presentació de productes

Dinars de negocis
Jornades didàctiques
Lliuraments de premis

Interessats trucar al telèfon 454 00 99

Es ven furgoneta

SEAT TARRA B-MJ

equipada per a l'ús veterinari (porta ins-
tal·lat un moble amb calaixos amb materi-
al veterinari) i un telèfon mòbil.

Ra6 trucar a; Encarna Sanjosé
. 874 60 75 - 833 05 75

(a partir de les 21 hores).

EM
empresa de selecció de perso-
nal necessita 1 Veterinari/a

amb:

Experiència i/o aptituds en vendes
Experiència en el sector de pinsos

Anglès perfecte
50% de disponibilitat per viatjar

Edat aproximada 30-35 anys

Contactar amb el Tlf. 200 09 11
Sr. Javier Marqués, o dimarts i diven-

dres a la 'Borsa de Treball"
Tlf. 212 12 08 (de 5 a 7 de la tarda)

Oferta especial

d AUDIO IMAGEN
per als col·legiats veterinaris en la com-
pra de;

Microscopi luz transmitida
Model RME-5

Microscopi Biològic Binocular
Model RML-5

Interessats trucar a AUDIO IMAGEN, S.A.
Tlf.725 40 60-725 85 55


