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EDITORIAL

EL MEDI AMBIENT I LA VETERINARIA

El Redi aabient PS el conjunt de condicions atbientals que constitueixen el
•arc on s'esdeve* l'ffxfftèftcil d'un ésser viu o d'una comunitat.

Hoa ha coiprovat que si un organisme (vegetal, aniul) es col·locat en
condicions diferents, pot sofrir variacions en els teus caràcters fisiologies i,
àdhuc, en els aorfològics.

La creixent industrialització i concentració aniul i huaana arreu del mòn
ha afavorit ta contaainació del meúi aabient, que afecta greument la
supervivència de noabroses espècies» la producció aniul, i la salut pdblica,
tant l'aniul C M la huaana.

Ja l'any 1981, destacats veterinaris espanyols varen presentar al CEOTKA
(Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente) i al
Ministerio de Obras Póblicas y Urbanisao, un infone de aes de 300 páginas sobre
U -PROYECCIÓN DE LA VETERIIWtIA EN LA MEJORA DEL HEDIÓ AMBIENTE".

Ja, llavors, varen ser abordats, entre d'altres, els següents problemes:
(El bestiar coi a coaponent dels ectrsisteaes i conservació del aedi
aabient.

CLa bioutilitzacid dels residus agrícoles.
(Pesticides C M a contaainants d'aliaents.
CContaainaciÓ anb residus aeditalentosos aplicats als anikals.
(Presència de aercuri al peix.
(Contaainació per radiondelids deis aliaents.
IPlaguicides en anilals cinegètics, peixos d'aigua dolça i al lusclo.
("itrobis, tudl"s i virus tranSMeSOS pels illil!nts (especialllt!nt els
d'origen aRi..t.

sobrelaconta.inació\ de les explotacions a.bÍental.ralad~res i industries •••/•••p!1ij~ri~5
sobre la contaainació aabiental. .../...



(Patologia ambiental de la fauna silvestre i dels animals aquàtics.
(Funcions del veterinari en la planificació sanitaria integral i,

espeiialmenl, en Salut Pública.
(Economía i tedi ambient.

Per tant he» de cercar metodologies capaces d'afrentar una gran varietat
de problemes, coi sdnt

(Assegurar el subministrament d'aliments i llur qualitat.
(Respectar el « d i ambient.
(Conservar i protegir els recursos naturals no renovables.
(Trobar l'equilibri necessari entre els aspectes socials, econòmics i

d'ós del territori.
La conferència de les Nacions Itaides pel Desenvolupament i el Medi Ambient,

que va tenir lloc el juny de 1992 a Rio de Janeiro, amb l'assistència de 179
estats, va constituir el fòrum internacional més important realitzat fins
aleshores.

Donada la importancia d'aquest tema, el Col·legi e $ U preparant un Curs i
un Simposi sobre "La Hi llora del Hedi Ambient".

LOTERIA DE NADAL

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

6 3 5 5 9
en participacions de 500. 1.000, 2.000, 3.000 I 5.000 pessetes.

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

Fons Mutual d'Ajuda

FE D ERRADES

En el passat butlletí n° 19, del mes de setembre, fèiem constar com a telèfon
d'infor.aci6 per la ClJMNClO 93 F m H ( T I C I R . el n!! 423-3O-()1. quan ha de ser
el n!! 423-31-01. Preg•• disculpes per aquest error,



FESTIVITAT DE ST. FRANCESC P'ASSIS

El passat diimenge 3 d'octubre, i coi es de tradició anyal, es vd celebrar,
a la urbanització El Muntanya (Seva), la festivitat del nostre Patrd, St.
Francesc d'Assís, atb una lissa a l'Església de Sta. M§ del Montanyà,
concelebrada pels Mossens Pere Naranja i Joan Móntala.

Després, i al Restaurant EI Montanyá, va tenir lloc el dinar de gem-anor,
el qual va anar precedit d'un tolt abundós i variat aperitiu, al qual hi varen
assistir 190 comensals (entre companys, esposes i fills), i es va celebrar a*b
una gran añilado*, aalgrat es van trobar a faltar representants de les noves
generacions.

Desprès del dinar es va procedir a Tenlrega de Medalles i Diplomes als
companys que durant e h darrers tesos de 1992 i enguany any han arribat a l'edat
de 65 anys, Srs. Joaquín Capdevila Pous, Josep Cosculluela Carrasco,
Manuel-Guillerao Dugo Tienda, Tirso Gracia Bardají, Jaime Roca Torras, J a m e
Sola Català i, Vicenç Solé Gondolbeti t Caries Ytarte Sola, per acabar amb
1'entrega deis Preiis rf'Estíaul a l'Estudi als fills de col·legiats, i un
sorteig de regals pels assistents, acabant la festa aib una gran anínacid.

Taabe* volei aqraïr la col·laboració de les següents Entitats:
•BANC DE SABADELL
•BASF LABIANA, 5.A.
•LUCTA
•EFFEM ESPA» INC. 4 CÍA.
«LABORATORIS CALIER
•LABORATORIS DR. ESTEVE
•HIPRA
•LABORATORIS RHdíC MERIEUX
•LABORATORIOS SYVA

# i # #

EXPOAVIGA, I a s VETERIMARIS
JOAQUIM ROCAS RIC/ttS. I JOSEP Mg VILA VIDAL GUARDONATS

El passat 9 d'octubre i a ta Ciutat de Tortosa, va tenir lloc Piiposicid
de les Medalles d'Agricultura, Raiaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya,
corresponer,tslesMed allesa enguany.

l'acte lou preSIdit pel HoIt HOllorablr Sr. Jordi Pujol i Soll'Y,les.edalles, Prt'sident
d~ la Grneralitat de CataJunya, el qual va e"trt'gar I1ari~dR,pprsonalment les medalles,
acotpanyat de l'Honorable Sr. Francesc Xavier Marinón, Conseller d'Agricultura,
Ra»aderia i Pesca, i del Batlle de Tortosa, entre d'altres autoritats.



Entre les diverses condecoracions concedides tenia de destacar la PLAC
atorgada a EXPGAVIGA, per la seva gran lasca científica i tècnica en pro de 1'
Ramaderia i Avicultura, sent en l'actualitat el 1er. Certamen espanyol i e'
3er. europeu en la seva especialitat, recollint l'esientada Placa el.
Vite president per talaltia del Sr. Albert Sant Gabriel Glosas, President de*
Ce r Unen.

Les medalles van ser concedides als veterinaris Sr. JOAQUIM ROCAS SICflftS
per la seva gran tasca en clínica bovina, reproducció i inseiinaciá artificial
i al Sr. JOSEP H¿ VILA VIDAL, per la seva destacada tasca en bestiar boví i I-
seva bona actuació al front del Col·legi de Veterinaris de Girona i al Consel
de Col·legis Veterinaris de Catalunya, en els anys que va ser President.

Rebin els estentats cotpanys, la nostra tés cordial felicitació.

• • t i

ELS VETEK1WR1S I a rOl AMBIENT

Les activitats dels veterinaris, concentrades en la producció i Mediti'
i en els bens que reporten els aniñáis, incideixen d'una tañera •"'

qualificada sobre tres factors que afecten directatent al tedi atbientï
-La producció d'aliwnts i els recursos energètics.
-L'estat sanitari de la cotunitat.
-El procés d'industrialització i el grau de benestar.
El veterinari, cot a tècnic tès qualificat de la ramaderia, ha de

present l'itpacte atbiental dels productes, residus, edificacions dels
sobretot en els sistetes de producció intensos-energètics.

EI procés d'industrialització dels productes rataders, cot la
que planteja per la concentració de residus i detanda energètica, exigeix t*
la presència del veterinari.

Les eiifertetats dels anitals transtisibtes a l'home (zoonosh) af*£l

direclatent i titjançwt els residus que produeixen, al grau de benestar i a
lilst de ld cotunitat.

Molts etblegs estudien aquests probletes i intenten de cercar-hi solució"
cot ara la creació de grans reserves naturals atb espècies vegetals i anitals
regulació radical del consti» d'energia atb efectes pol.lucionants, la ret''
d'espècies indicadores de contaminació i la denuncia i la lluita contra j
processos que degraden el tedi i que el poden alterar fins a exl^
d'es~ciesindicadoresde

La gran itportànua que avui en dia té la protecció del tedi atbient, f>a

que la Generalitat hagi creat la CONSELLERIA DEL MEDI AMBIENT.

(Aquest CoI.leqi sol.licita a tots aqul!1l5 có.panys que hagin estu
taprobleaàtica, o ho estiguin fent co.uniquin50br~ te.esaaqúest de ledi Col.legi'èIIbient i estinguin i n t e r e
en aquesta problet^tica, ho cotuniquin a aquest Col·legi)

i
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a DR. FRANCESC MONNE I WGA,
NQÜ PRESIDENT DE LA BRANCA ESPANYOLA DE LA H.P.S.A,

El nostre destacat company, el Dr. FRANCESC MONNE I ORGA, fou elegit, en el
passat Simposi Nacional Avícola celebrat a Murcia el passat 23-25 de juny,
President de la Branca Espanyola de la Morid Poultry Science Association
(W.P.S.AJ. El felicitei i li desitjeu èxits en aquest càrrec que no dubtem
obtindrà perquè, des de ja fa «oïts anys, s'ha dedicat a l'avicultura, sent uns
dels fundadors d'EXPOAVIGA '75, transfonat en EXPOAV1GA l'any 1977, sent el Dr.
Honne* el Vite-president del mateix.

AVlS A TOTS a s COL·LEGIATS

Es posa en coneixement de tots els col·legials que, per evitar les continues
devol.lucions bancàries (per diferents motius) dels rebuts que emet aquest
Col·legi per material retirat, aquest haurà de ser abonat a I'entrega del
mateix, bé en efectiu o mitjançant taló bancari, ja que el Col·legi no pot
assumir les despeses que originen aquestes.

RECORDATORI ALS VETERINARIS JUBILATS

Es recorda als companys jubilats que a partir d'ara, i durant els PRIHERS
DIrtCRES DE CADA MES, de 4 a 7 de la tarda, tindran lloc les REWIONS-TERTULIES
al nostre Col·legi. Cas que el primer dimecres sigui festiu, passaria al segdn
dimecres. Les primeres d'aquestes reunions se celebraran el 3 de novembre, l'I
de desembre i, així, succesivament. ff Us hi esperem i i

JORDI RODRIGO I SALM
El passat 11 d'octubre, a l'edat de 36 anys, va «orir j Barcelona de greu

malaltia el company Jordi Rodrigo i Salar.
Va néixer a Barcelona l'any 1957, va estudiar a la Facultat de Saragossa on

acabà Pany 1985, realitzant l'especialitat de Medicina i Sani U I , col·legiant-SP
a Barcelona el 28 de juliol de 1987.

Des de l'allY 1987 treballava al Departa.ellt dI' 5<lnilal i Seguretat Social
coa a veterinari ofiCial d'escorxador. A .~s s'especialitzà en clínica d'aniMals
de companyia, essent membre d'AVEPA, i va aprofondir e h estudis en la branca de
cirurgia ocular, obtenint el títol de Máster de Microcirurgia Ocular per la
universitat Autònoma de Barcelona.



-Ester Góaez Serra
-Gewu D Í I P W S Tauler
-Enric Huñiz Roca
-Roberto JiteVz Gutiérrez
-Antonio Hernández Martín
-Montserrat Canti Hora
-Josa Horeso Vázquez
-Cristina Fernández Santos
-Manuel Giiánez Jordana
-Albert BeltMn Cuyas
-Montserrat Rigol Muxart
-Ángel Aznar Hoya
-Dolors Borrell Muñoz
-Raquel Arpa Cuadrado
-Ms del Mar Serra Pesquer
-Félix Gófttz Masvidal

Salvador Ortiz
-Alejandro Barros Manuel
-Marta Hatillo Ayats
-Ricard Graells Sánchez
-Jesós Echabe Azcué*
-lluis Mas Tortajada
-Ricard Adán Milanos
-Víctor Isern Trujillo
-Irene Gil Maristany
-Prudenci Irurre Marti
-Ferran Girón Espot
-Montserrat Sala Bosch
-Joaquín López G.Padreny -Luisa Pérez de la Fuente
-Eduardo Cunchillos Martínez -
-Marta Solé Borderia -Cristina Clausin Pascual
-Sergi Po»perwyer González

-Hi?Lu2 Guerra Rey
-Maria Rafarl Virgili
-Marta flrboix Balta
-lima Portella Padrd
-Xavier Ratirell Ribo
-Teresa Tugues Ferrí
-José Alvarez Duran
-Joaquít Ordeig Vila
-Antoni Freixas Corona
-Santiago Ferriz Oliva
-Francesca Font Bigorda
-Sussanna Fornell

NOTA.- Tots els interessats en apuntar-se a l'equip de Futbol-Sala de la
de Treball, que truquin al Col·legi (Tel. 211-24-66 i 212-12-0fl)

Borsa

SINDICAT DE VETERINARIS DE CATALUNYA -

CURSOS DE FORMACIÓ

OCUPACIONAL

El Sindicat de Veterinaris de Catalunya (5.V.C.), a través de la Borsa de
Treball, està preparant un Curs de Forwció Ocupacional en col·laboració aib el
Departament de Treball.

El Curs versa sobre "URGÈNCIES CLÍNIQUES DE PETITS ANIMALS", aab un total
de 330 hores {165 teòriques i 105 practiques). Les condicions per accedir al
•ateíx son:

* N? alutnes: 15 en atur
* Un any de llicenciat co* a iaxi»
i Especialitzats en clíniques
* Estar col·legiat
* Pasar una prova de seletcid

En un proper Full InFor.atiu s'aapliarà aquesta inFor~aciÓ.
Els interessats podeu trucar llista la queSorsahiha de Treball (eh dimarts de S a 8 i

la tarda), o apuntar-se al llistat que li ha al Col·legi (Tel. 211-24-66 i
212-12-08).



AGENDA
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EXP0AV1GA '93
Barcelona, del 9 al 12 de noveibre de 1993

Palau de Congressos de Montjuïc
GRUP I
-IV Jornada Tècnica sobre Aniaals de Coipanyia
-II Jornada Tècnica d'Avicultura
-XIV Sínposiui d'Anaporc
-VII Jornada Tècnica sobre bestiar boví
-V Jornada Tècnica sobre el cavall
-Jornada Tècnica sobre PCR i diagnòstic veterinari.

GRUP II
-VIH Jornada Tècnica sobre bestiar oví i caprí
-VI Jornada Tècnica sobre cunicultura

Infortacid: -Fira de Barcelona, Av. Reina Ni Cristina, 08004 Barcelona, Tel.
423-31-01, FAX 423-86-51. -Col·legi Veterinaris de Barcelona, Tel. 211-24-66,
FAX 212-12-08.

IV JORNADA TÉCNICA SOBRE ANIHflLS DE COMPANYIA
-Organitzada amb la col·laboració de l'Acadètia de Ciències Veterinàries
deCatalunya.
-Dia 12 de noveubre (aatí i tarda) - Sala n° 5
(Bioquímica i analítica pel clínic pràctic en anitaU de co»panyia)

11 JORNADA TÈCNICA D'AVICULTURA

-Organitzada amb la col·laboració de la Secció Espanyola de l'Associació
Mundial d'Avicultura Científica ÍWPSA), i patrocinada pel progra**
FLAIR/COST de la CEE.
-Dia 11 de noveabre - Sala n? 3
9'30 b.: CL'adequacitf de l'Avicultura a les exigències econdftiques lactuals'
16*45 h.:fPrev?ncid i control dels •icroorganisues potencialment palògen?
per les aus i llurs productes!

XIV SUPOSI D'ANAPOOC
-Organitzat amb la col. laborar id de l'Associació Nacional de Porcinocullur a
Cientí'ica (Anaporc)
-Dies 10 i 11 de noveibre - Sala n? 6



dimecres, 10 de novembre
5 h.ï Apertura Simposi a càrrec del Sr. José-Luis García Perrero, President
d'Anaporc
1* Patología (Moderador: Sr. Carles Pijoan)
dijous, 11 de noveabre
2- Hedí ambient
3- Gestió
18*30 ft.: XV Assemblea General d'Anaporc, atorgant-se el premi
d'experimentació i investigació Anaporc '93

Vil JORNADA TÉCNICA SOBRE VEST1AR BOVI
-Organitzada amb la col.laboratió de l'Associació Nacional d'Especialistes
en Medicina Bovina d'Espanya (Anembe)
-Dia 11 de novembre (mati i tarda) - Sala n° 5
(Patologia i reproducció)

V JORNADA TÈCNICA SOBRE a CAVftlL
-Organitzada amb la col·laboració de 1'Associació Espanyola de Veterinaris
Especialistes en Equids.
-Dia 10 de novembre (matí i tarda) - Sala n? 5
{Reproducció i Patologia)

JORNADA TÈCNICA SOBRE PCR 1 DIAGNÒSTIC VETERIMRI (L'aplicació de les tècniques
del DNA recombinant en el diagnòstic veterinari)

-Organitzada amb la col·laboració de l'Associació de Veterinaris
Especialistes en Diagnòstic Laboratorial (AVED1LA)
-Dia 9 de novembre (Uróa) - Sala n° 5
(Modernes tecnologies en diagnòstics)

VIII JORNADA TÈCNICA SOBRE BESTIAR OVÍ I CAPRI
-Organitzada amb la col·laboració de l'Institut Agrícola Català de St.
Isidre
-Dia 9 de novembre (matí i tarda) - Sala n9 A
(firucel.losi i futur de l'oví)

VI JORHftDA TÈCNICA SOBRE CUNICULTURA
-Organitzada amb la col·laboració de l'Associació Espanyola de Cunicultura
(ASE5CU)
-Dia 11 de novembre (malí i tarda) - Sala t.o 8
(Patologia i Producció)
-Chairman: D.N, Baselga.

t't fi



TECHQCfflNICA 93
Saló Internacional per ta Industria Cárnica i Afins

Barcelona, del 10 al 14 de novenbre de 1993
(Palau de Congressos de Hontjuit)

(Matèries prites, additius i altres productes
IHaquinaria i equips per escorxadors, sales de desfer i industries cárniques
(Neteja, seguretat i higiene
(Tecnologia i serveis.

Per a més inforiacid i inscripcions: Tel. 423-31-01, 318-87-73 i 301-72-86
FAX 423-86-51, 318-77-61 i 301-89-98.

t t t #

-A H V A 0-
(Associació Madrilenya Veterinaris Aniaals Coapanyia)

CURS DE TRAUMTOLQGIA BÁSICA
(Saló d'actes Facultat Veterinaria de Madrid)

20-21 noveibre, i 18-19 desembre 1993

dissabte, 20 de novembres
16*30 h.: Conceptes generals de traumatologia (Ignasi Durall Rivas)
18*00 h.: Preparació del pacient. Preparació del quiròfan i anestèsia
(Josep Font Grau)
19*30 h.: Enbenats (pre i posl~operatoris, i rígids (Juan-Pablo Zaera)

diuaenqe. 21 de noveabres
10*00 h.: Fixadors externs (Josep Font Grau)
11*45 h.: Fixació interna: Endauaments intratedulars (Ignasi Durall Rivas)
13M5 h.: Casos clínics.

diu.enqe, 21 de
16'30 h.: Fixació interna: plaques i cargols (Roberto Kòsthn)
18*30 h.l Fractures de Mandíbules (Tonas Fernández)
19'00 h.: Fractures d'hd»er (Roberto Kòstlin)
19*45 tt.l Fractures de cdbit i radi (José-iuis Puchol)

Diuienge, 19 de desewbre
10*00 h.: Fractures de carp, netacarp, tars i inetatars (Roberto Kòstlin)
10*45 h.: Fractures de fènur (ToMs Fernández)
12'00 li.: Fractures de tibia (Juan-Pablo Zaera)
12'45 h.: Casos clínics
14'00 h.: Cloenda



diumenge, 12 desembre (Sistema gastrointestinal)
10*00 h.: Exuden físic -Alimentació -Cblic mèdic -Còlic quirórgic -Palpacid

rectal -Sondatge naso-gàstric -Abdominocentesi -Altres problemes
téiarrti

14'00 h.: Final

-Dirigit a recent llicenciat* o veterinaris d'altres especies que desitgin
adquirir els coneixements bàsics de clínica equina.

-Places limitades a 18 persones (3 persones /cavall)
-Assistència minina de 12 persones
-Inscripció: 40.000'- &
-Data límit: 1 de desembre de 1993
-Per a més informació, telefoneu a Silvia Alonso al 561-19-75 (9 a 17 h.)

i t i f

UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALENCIA
HASTER EN CIENCIA I ENGINYERIA D'ALIrtNTS

CURS D'ESPECIALITZACIÓ EN INDUSTRIES LÀCTIQUES

-Dorada: 30 hores teòriques i 50 pràctiques
-Dates: Del 10 de gener a 1*11 de febrer de 1994
-Prof.resp.! Dra. Pilar Molina Pons
-Objectius: -Desenvolupament de coneixements per la producció, composició de la
llet, en diferents especies -Caracterització química i microbiológica de la
llet i dels productes làctics. Control de qualitat

-Inscripcions: Condicions exigides: Juntament amb la sol·licitud d'inscripció es
farà entrega d'un curriculum vitae, el qual descrigui l'experiència previa en
el tema i, necessàriament, la titulació del candidat.

-Per a me*$ informació: Departament de Tecnologia d'Aliments, Universitat
Politècnica d<? València, Camí de Vera, 14, 46020 València, Tel. 387-70-56, Fax
387-79-56.

* t t *

CARNS I INDUSTRIES ALIMENTARIES
(Calendari de Congressos 1993/1994)

1993
22/27 novembre: Sanidad Ambiental (Curso Gral.Hig,, Tecn. y Control de

Allbiental (Madrid)
22/28 noYe~bre: Exposici6r.Ali~entos Agroalilentaria(Hadrid) Es~añola en Argentina (ICEX)

(Buenos Aires, Rep. Argentina)
24/28 rrovelltbre: Feriaga. GanaderiaFeda(Jerez Internacional de Agricultura, Pesca y



29 nov./3 des.: Hetfiodes Normalisses et Hethodes Valides* en Microbiologie
des Aliments (V. d'Ascq, Francia)

13/17 desembre: Curso: Legislación Alimentaria (Curso Gral. de Hig. Tecn. y
Cons. Alie.) (Madrid)

1994
20/23 febrer : Roka. International Food Exhibílion (Utrech, Holanda)
5/9 «arç : Alimentaria 94 (Barcelona)
20/23 • : Meatex /Foodex 94 (Birminghan, Gran BretaKa)
6/10 abril ' Alimenlaçao 94. XVII Exposición Internacional de la

Alimentación (Oporto, Portugal)
6/10 • : Alitec 94. IV Exposición para U InduslrU Alimentaria

(Oporto, Portugal)
24/26 abril ï International Chillad Food Fair 94 (Birmingham, Gran

Bretaña)
10/13 maig : Tecnopack. I Feria de la Tecnologia y Producción de Envases

y Embalajes (Madrid)
11/13 maig ' FISpain 94. Food Ingredients Spain (Barcelona)

Per a més informació: EUROCARNE, Tel. (91)378-09-22, Fax (91)378-07-11.

t u

7ES. JQRWDES INTEKNAC1DWLS DE REPRODUCCIÓ AN1WL
(Del 6 al de juliol de 1994, Murcia)

-Les sessions s*han dividit en nou apartats on sTinclouen les següents àrees:
•Bestiar boví 'Bestiar porcí «Bestiar equí «Petits remugants «Aninals de
coMpanyia "Aus i peixos «Conills i aniaals de laboratori «Aniñáis exòtics i
fauna silvestre «Andrologia "Noves tecnologies.
-La data líiit de recepció de reso»? sera 1 M de febrer de 1994.
-la data límit de recepció dels treballs definitius serà el 15 d'abril de 1994.
-Comité Oganitzador Local: President, Emilio Martín?: GarcfA.
-Secretaria i infornació: Departament de Patologia Animal (Reproducció i
Obstetricia). Facultat de Veterinaria. Campus de Espinardo. 30071 fMtCIA.
Telèfon (968)83-30-00, Ext. 2882, Fax (968)30-51-01.

Mil

A. V. E. P. A.

III V0CAL1A. JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ



VI JORNADES AVEFA-COL.LEG1 VETERINARIS CASTELLÓ
-Dates: 27 i 28 de novembre de 1993
-Llot celebració: Saló d'actes de la Casa de la Cultura, t/Antonio Haurà, 4,
Castelló
-Ponents: Dr. Ignasi Farras, Clínica Sagrada Familia, Barcelona

Dr. Alejandro Tarrago, • • •
Dr. Eduard Saltí, Clínica Dr. Luera, Barcelona
Dr. Juan Francisco Rodríguez, Clínica El Cabo, Alicante

-Programa: Patologia del cristal·lí, Dermatología, Arlroscopies, Patologia i
terapèutica Quirúrgiques, Pseudoartrosi, Articulacions.
-Mes informacid i inscripcions: Dr. Juan Francisco Rodríguez, Tel. (96)515-06-06

Avepa: Tel. 418-73-12, FAX 418-79-79.

IV VOCALIA. ENRIQUE HYNARAJA RAMÍREZ

SEH1KARI D'ftESTESlflLOGIA
-Dates 27 i 28 de novembre de 1993
-Lloc celebració: Saló d'actes. Facultat de Veterinaria de Madrid
-Ponents: Francisco Fernández Vergara, Jordi Manubens, José I. Cruz, Ignacio
Alvarez, Francisco Tendí lio, Ana Hacías, Ana Criado, Javier Ezquerra
-Inscripcions: Enrique Hynaraja Ramírez, Tel. (91)413-60-39.
SEHINffil D'OFTALMOLOGIA DE PETITS WIHtt.S. ACTUALITZACIÓ CLÍNICA
-Dates, 11 i 12 de desembre de 1993
-Lloc celebracii) Saló d'actes. Facultat de Veterinaria de Madrid
-Ponent: Dr. Jhon Sapienza, Diplomat en Oftalmologia pel Col·legi d'Oftalmòlegs
Americans. Actualtent professor de la Universitat de Florida.
-Programa: «Actualització en Oftalmologia Felina "Cirurgia de la còrnia
•Malalties troniques de la còrnia del gos «Casos clínics: Exoftalmos,
Linfosarcoma i Uveitis en el gat, Terapia del Glaucoma en el gos.
-Inscripcions: Clínica Veterinaria Zou (c/Venus, 1, Pozuelo de Alarcón (Madrid),
Tel. (91)352-39-47.

I PREMI DE FOTOGRAFIA AVEPA (Amb e l patrocini de FRISKIES i AVEPA
-Bases:
•Les fotografíes podran fer-se sobre qualsevol tema científic relacionat amb la
Medicina i Cirurgia d'animals de companyia.
•Obert a tots els socis d'AVEPA i estudiants subscriptors de la revista d'AVEPA.
S'exclouen els membres del jurat i col·laboradors directes del mateix.
•Podran enviar-se tantes fotografies tom es vulgui (una per enviament), sempre
que siguin inèdites.
que·lessiguin fotografies in~dites.haur~n de ser enviades abans del 15 de deselbre de 1993 a: '1
PREHl DE FOTOGRAFIA CIENTIFICA AVEPA", secretaria d'AVErA, Av, Repdblica
Argentina, 25, 08023 Barcelona.
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•Es concediran els següents preuis:
•I Preti: Inscripció Congres Nacional CWSPAfViatge. Material fotogràfic
•II p r f t ¡ : - •..•-•
•III Prwi: M AVEPA Wiatge.
•Dos accésits: Material fotogràfic.

Hies inforiacid: AVEPA, Tel. 418-73-12, FAX 41B-79-79

B E G U E S

-Títol: Leadership TrainignProgran
-Convocant: Fundació'n Purina, Pg. St. Joan, 189, 08037 Barcelona
-Matèria: VETEHIWtlA
-Sol·licitant: Estudiants de quart o cinquè de Veterinària; tenir objectius
professionals ben definits; qualitats de líder i bons coneixements
d'anglès (TOEFl >600)

-Dotació: Curs, viatge i estada -Data de sol.licitud: juny
-Ref. 2.FP/01.3: Observacions: Objecte: realitzar un Curs a la Universitat

de Corneli, Ithaca, N.Y. EUA. Aquesta Fundació taibé convoca altres
preiis.

OFERTES I DEMANDES

•TORRE PER LL0GM A PEDRALES
-Apta per a clínica veterinària, consultori, laboratori, oficina, etc.
-350 •* . -seii-soterrani, planta baixa, pis i annexe
-Pàrking ¿nb capacitat per a 12/14 cotxes.
-Mes inforwcid: Tel. 200-80-15

lili

•Es precisa veterinari per fer urgències a Hospital Veterinari,
Interessats truqueu al Tel. 727-11-25



COMITÈ ASSESSOR
PER LA CLÍNICA DE PETITS ANIMALS

-Centres autoritzats a l'octubre:

•CENTRO CANINO VILADOMAT
Viladotat, 191 baixos, 08015 Barcelona

•BONACAN 2000
Mallorca, 134 baixos, 08034 Bartelona

-NO s'autoritza a passar consulta:

•ANIMO_ETS rttRIBEL
Cartagena, 230, 08013 Barcelona

COL LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE LA PROVINCIA DE BARCELONA
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