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EDITORIAL
\

L'Associació de Veterinaris Higienistes de Catalunya és una entitat que aplega els
Professionals veterinaris interessats en els temes de la Higiene i Tecnologia Alimentàries,
>a Salut Pública i el Medi Ambient

La finalitat primordial de rAssociació és la millora dels coneixements tècnics i científics
entre els seus membres

El veterinari històricament ha estat una figura important i decisiva en la inspecció
tfaliments Aquesta funció començà el segle passat quan el veterinaris municipals foren
nomenats inspectors de queviures. Des d'aleshores als veterinaris els correspon la
vigilància i el control higiènic-sanitari dels aliments de més valor biològic i més penbies

Amb el desenvolupament de la indústria de transformació de productes alimentaris,
Principalment d'origen animal, el veterinari ha demostrat ésser un tècnic mort vàlid en els
Processos de transformació i en els controls de qualitat dels productes.

Tant a l'empresa privada com a l'administració, el veterinari al llarg de tota la cadena
alimentaria té un objectiu principal: la protecció de la salut de la població.

La professió veterinària treballa en solitari, uns a l'empresa privada, altres a la pública,
Poro quasi sempre aïlladament, dispersats pels pobles i comarques de Catalunya Això
Provoca que d'altres professions més unides que fa nostra ens prenguin lentament campo
Professionals que històricament P©f formació, han estat en mans de veterinaris.
Successos lamentables que periòdicament surten a l'opinió pública com són el desco-
briment d'escorxadors clandestins, la desviació per al consum humà de carns procedents
^animals morts, i més recentment l'ús de substàncies prohibides per l'engreixament del
*>e3tiar (afer dembuterol) fan que el veterinari aparegui poques vegades com una figura
Positiva per a la societat Sovint ha de sortir a l'opinió pública per a desmentir les
aCUsacions de culpabilitat de I quals és objecte per part dels mitjans de comunicació



EDITORIAL (continuació)
El ràpid progrés de lee ciències ens obiiga dia a dia a l'adquisició de nous coneixe-

ments. La societat va demanant cada vegada més especialistes en temes concrets
La veterinària no es altena a aquestes especialitzacions i és necessària una formació
continuada.

L'AVHIC, entitat integradora dels veterinaris higtemstes pretén millorar el nivell de
coneixements tècnics i científics dels seus membres i la divulgació vers la societat del
paper del veterinari.

SIGNATURA DEL CONVENI DE COOPERACIÓ AMB
LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA RAMADERIA I

PESCA

El passat 1 de juny es va crear una Comissió Mixta entre el DARP i el Consell de
Col·legis Veterinaris de Catalunya amb la finalitat de mantenir contactes periòdics per a
millorar la col·laboració entre ambdós organismes, tal i com ja es va fent amb la
Conselleria de Sanitat

MOSTRA

GASTRONÒMICA

DE CARN DE

VEDELLA

DE QUALITAT

DE CATALUNYA

El proper 15 de juny tindrà Hoc al Hotel Rrtz
de Barcelona la "Mostra Gastronòmica de carn
de vedella de qualitat de Catalunya", organit-
zada pel Col·legi de Veterinaris de Barcelona
juntament amb les organitzacions: Carn natural
del Berguedà (El Ramaders de muntanya del
Berguedà), Vedella Bencriada (comarques
gironines) i el Club de Chefs de Catalunya.

L'acte consistirà en una roda de premsa per
explicar ate mitjans de comunicació el motiu i la
l a c r i a de de cria de carn de vedella sense
substàncies que provoquin un creixement
artificial, i un sopar mostra gastronòmica.



SEGUR D.A.S. D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA

Recordem als companys inclosos en l'esmentada assegurança que aquesta s'ha de
renovar amb fa Companyia DAS., la qual per 1.441 pessetes a l'any dóna dret a fer
qualsevol consulta sobre problemes de la vida diària (laboral, fiscal, de l'automòbil, de
defensa i reclamació dels seus drets, problemes sobre la propietat de vivenda,
d'arrendament, etc.) mitjançant el telèfon 900-300 181. L'import de l'assegurança
d'enguany serà cobrat mitjançant el rebut del segon trimestre.

ASSEMBLEA D'AMA

El proper 30 de juny tindrà lloc fassemblea ordinària d*AMA, preguem a
totes aquelles persones que no pugiuin assistir enviïn al Col·legi rautorítzació
de vot per a la representant Teresa Mora.

Des d'el Col.legi de Veterinaris de Barcelona volem felicitar
al nostre estimat company

Or. Miguel Luera Carbó

per la concessió del

"Premio fundación Purina
a la trayectoria profesional 1992"

per la seva llarga, exemplar i brillant carrera professional-

•h



El Col·legi els recorda que no s'entregarà

cap material antiràbic sense autorització per

escrit, figurant en ella, la signatura del

col.legiat sol·licitant.

L'ASSOCIACIÓ OE
VETERINARIS HIGIENISTES DE CATALUNYA

I N F O R M A

L'Associació de Veterinaris Higienistes de Catalunya et convida a participar a la taula
rodona que, amb motiu de la presentació de l'Associació, tractarà sobre

I LES SUBSTÁN
"EL VETERINARI

Ponents;

JAUME BOSCH i COLLET
Laboratori Agrari de Cabrils

MIQUEL VALLS i DURICH
Cap de producció de HYBRO IBÉRICA

JOSEP Ma PLANELL i SERRA
Coordinador Veterinari DARP Osona

ESTEVE MARTÍNEZ
Veterinari Unitat Mòbil Dprt de Sanitat

M* TERESA MORA i VENTURA
Professora Totular Higiene Alimentària (UAB)

L'acte tindrà Hoc el proper dimecres, 16 de juny a les 19 hores al saló d'actes del Col·legi
de Veterinaris de Barcelona

(Av. República Argentina, 25 - Barcelona)

L

t Des d'd Col·legi votem donar el nostre
més sentit condol als companys

Sr. Cas telar I 8 r López Ros,
per les seves irreparables pèrdues
famillanJ



CONFECCIÓ DE RENDA I PATRIMONI 1992

El Col.legi de Veterinaris de Catalunya posa a disposidó del seus col·legiats el servei
de Confecdó de renda i patrimoni 1992. L'empresa deixarà a les ofidnes, els dossiers
Pertinents d'informació sobre els seus serveis.

Els interessats hauran de presentar els papers de la següent manera:

Deixaran la documentado necessària dins d'un sobre, per a la Confecdó de la
Dedaradó al Col.legi, i se'ls obrirà un dossier amb tot l'aportat (Els interessats seran
informats prèviament de tot ei material necessari per a fer la dedaradó)

* Cada dilluns, dimecres i divendres durant el mati i a l'hora establerta hom passarà a
recollir pel Col le^ els dossiers de les Dedaradons a confeccionar i s'entragaran tes ja
fetes, per tal que siguin retirades pels Col·legiats.
Si en alguna dedaradó hi hagués el menor dubte o incidencia, es contactaría
telefònicament amb el Dedarant i si fos precís, s'acordaria una entrevista personal
Les factures es lliuraran al Col.legi de Veterinaris. En elles hi haurà una reladó de les
Dedaradons fetes individualment. Les factures seran pagades pel Col·legi a la seva
presentado, un cop verificades Posteriorment, quan el Declarant retiri la seva
Dedaradó de Renda o Renda i Patrimoni, abonarà el seu import ai Col.legi.
Els honoraris per a la confecdó de les diferents Dedaradons, aixf com els terminis de
presentado són de:

- Dedaradó simplificada 5.000 pessetes.
- Dedaradó simplificada ( * excepdonal) 10 000 pessetes.
- Dedaradó ordinària: 7.500 pessetes.
- Dedaradó ordinària (* excepdonal): 15 000 pessetes
- Dedaradó de Patrimoni: 6.000 pessetes
Impostos no indosos.

Observación* ( * Excepcionals son aquelles rendes que per la seva complexitat
requereixen diverses hores per a la seva confecdó).

PUc de prt—ntnct<j> de les Declaracions de Renda I Patrimoni. 1992

• Període imposrtiu Dedaradons Positives: <M 1 de maig al 20 de juny de 1993
• Pertode Impositiu Declaracions Positives: del 1 de maig al 20 de juny de 1993

Per a més Informació truqueu , la Secretarta del CoUeol de Veterlnarts de
a.reelon.. Tel. 2121201 I demaneu per I . Mònica.



ASSESSORIA JURÍDICA

Intrusisme professional

Pendents en l'actualitat un nou text articulat que substituirà al vigent Codi Penal, hem
de recordar que una de les modificacions més esperades és la relativa a la nova regulació
del delicte d'intrusisme Avui es troba previst en el nostre Codi Penal com a delicte en l'Art
321 i com a falta en l'Art. 572 i aquesta matèria ha sofert modificacions rellevants en 1 963
i en 1.989

L'Art. 321 en la seva redacdó actual diu: "El que ejerciere actos propios de una
profesión sin poseer el correspondiente título oficial, o reconocido por disposición legal o
Convenio Internacional, incurrirá en la pena de prisión menor. Si el culpable se atribuyere
públicamente la cualidad de profesional, se le impondrá además la pena de multa de
100 000 a 1.000.000. de pesetas"

Com que no s'especifica que s'ha d'entendre per títol ofidaJ o que tingui reconeixement

legal o equivalent, reiterada la Junsprudénda del Tribunal Suprem entén que aquest artide

conté una norma penal en blanc. Existeix una gran polèmica en la Doctrina respecte si per

"títol ofidal" ha cfentendre's exdusivament ete títols facultatius, o també aquells no expedits

per Facultats Universitàries que s'obtinguin després d'haver realitzat i aprovat els oportuns

estudis, amb rang acadèmic. En aquest sentit , s'ha proposat la irrtroducdó en el nou

redactat d'un "títol facultatiu" o altres denominadoras similars.

D'altres problemes que es plantegen són què ha d'entendre's per "actes propis d'una

professió" Existeixen actes professionals que poden ser realitzats per més d'una professió

(com el cas d'alguns metges i d'Assistents Tècnics Sanitaris).

Per això, una qüestió important seria elaborar uns criteris de definido competendal de

les diferents professions, per a eliminar aquelles matèries o zones en què conflueixen en

moltes ocasions aquestes professions. En efecte, sovint els actes d'una professió no queden

prou delimitats, respecte de les facultats, fundons i competèndes que les dtferenaen

d'altres. Seria, doncs, aconsellable que totes les professions titulades, com la de Veterinaris,

tinguessin una nova i completa redffinidó legal per a evitar aquest confusionisme sobre les

competèndes legalment atribuïdes a totes elles.

Haurem també de recordar que la sola falta de ta col.legiaaó obligatòria, com en el cas

dels veterinaris, no dóna Hoc al delicte del Art. 321, sinó únicament a la farta del l'Art 572,

ja que el que el delicte exigeix és la falta de títol, aquest 6egons l'opinió majoritària ha

d'ésser Acadèmic o Universitari No s'ha de confondre, doncs, la cot legiadó amb el títol

Per tot el que hem exposat, no sempre és senzill obtenir Sentènda Condenatoria en

delictes d'intrusisme ja que han de donar-se tots ets elements que el caracteritzen.

Recordem per exemple, la Sentència de 31-1-1 990, en relació amb una persona que

sense tenir el titol de Veterinari feia cures als animala, practicant...Jos, fins i tot, injeccions.



Boletín Oficial del Estado
BOE núm 46 día 23-2-1993
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Paste «quina Orden de 15 de febrero de
1993. por la que se deroga la de 12 de febrero de 1902 y se dekmitan las nuevas zonas de protección
y vigilancia de la peste equina, regulando el movimiento de equinos procedentes de estas zonas.
BOE. núm 47 dia 24-2-1993
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sanidad Animal. Corrección de errores del
Real Decreto 1347/1992, de 6 de noviembre, por el que se modifican las normas de lucha contra la
peste equina y se establecen las condiciones de sanidad animal que regulan los movimientos
¡ntracomunrtanos de équidos y las importaciones de estos animales de pafaes terceros.
Ganadería. Alimentación Animal. Orden de 3 de febrero de 1993 por la que se modifica el anexo
de la de 23 de marzo de 1988. relativa a loa aditivos en la aumentación de (os animales.
6CE núm 50 día 21-2-1933
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno. Sanidad
Animal. Real Decreto 49/1993, de 15 de enero, relativo a los controles veterinarios aplicables en los
intercambios intracomunitartos de los productos de origen animal.
BOE. núm 52 ota 2-3-1993
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ganado vacuno. Orden de 25 de febrero
de 1993 por la que se instrumenta la solicitud y concesión de la prima especial a tos productores de
carne de vacuno para el ano 1993
BOE. núm 54 día 4-3-1993
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ganado porcino. Resolución de 1 de
marzo de 1993, de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, en relación
con el comercio de ganado porcino procedente de Holanda e Italia
Ministerio de Sanidad y Consumo. Reglamentaciones Técnico-sanitarias. Orden de 16 de
febrero de 1993 por la que se modifica el anexo de la Orden de 28 de julio de 1988, por la que se
aprueban las normas de pureza para estabilizantes, emulgentes, espesantes y geHftcantes, asi como
los düuyentes o soportes para carragenanos y pectinas autorizados para su uso en la elaboración de
diversos productos alimenticios.
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno. Reglamenta-
ciones técnico-sanitarias. Orden de 24 de febrero de 1993 por la que se normalizan la inscripción y
funcionamiento del Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas
Orden de 24 do febrero de 1993 por la que se establece la normativa reguladora del Libro Oficial de
Movimiento de Plaguicidas Peligrosos.
BOE. núm 56 díñ 5-3-1993
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ganadería. Certámenes. Resolución de
18 de frebrero de 1993, de la Dirección General de Producciones y Mercados Ganaderos, por ta que
•e aprueba el calendario oficial de certámenes ganaderos a celebrar durante el presente ano.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOQCnúm. 1712 dto 24-2-1993
Departament de Sanitat I Seguretat Social. Ordre de 8 de febrer de 1993. per la qual
,'estableix el Programa de prevenció i control de la tuberculoal a Catalunya

DOGcnúm. 1717els 1J.3.11193
Departament d'Agricultura Ramaderia I Pesca. Ordre de 15 de febrer de 1993, per la qual es
modifica el Reglament de la Denominació de Qualitat Peix Blau de Tarragona i del seu Consell



Diario Oficial de las Comunidades Europeas

DOCEnúm, L 16 día 25-1-1993
Comisión. Directiva 92/113/CEE de la Comiaión, de 16 de diciembre de 1992. por la que se modifica
la Directiva 70/524CEE del Consejo sobre los aditivos en la alimentación animal.
93/22/CEE
Decisión de la Comisión, de 11 de diciembre de 1992, por la que se fijan los modelos de ios
documentos de transporte que establece el articulo 14 de la Directiva 91/67/CEE del Consejo.
93/24/CEE
Decisión de la Comisión, de 11 de diciembre de 1992, relativa a las garantías suplementarias referentes
a ia enfermedad de Aujeszky que deberán ofrecer los cerdos destinados a Estados miembros o a
regiones libres de la enfermedad. <
93/25/CEE:
Decisión de la Comisión, de 11 de diciembre de 1992, por la que se aprueban algunos tratamientos
para inhibir la proliferación de microorganismos patógenos en los moluscos bivalvos y los gasterópodos

marinos.

DOCEnúm. L18día27-1-1993
Reglamento (CEE) n* 125/93 del Consejo, de 18 de enero de 1993, que modifica el Reglamento (CEE)
n* 805/68 por el que se establece ta organización común de mercados en el sector de la carne de
bovino.

DOCE núm. L30 día 6-2-199$
Reglamento (CEE) n* 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y al control
de tos traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea.
Comisión. 93/79/CEE DeclSlón de la Com.lón, de 11 de dlclembra de 1992, por la que se establecen
determinadas medidas transitorias necesarias para facilitar el paso al nuevo régimen relativo a la
organización de k>s controles veterinarios mencionados en el articulo 8 de la Directiva 91/496/CEE del
Consejo y por ta que se deroga la Decisión 92/501/CEE.

DOCE núm. L35 día 11-2-1993
Comisión 93/83/CEE. Decisión de la Comisión, de 22 de diciembre de 1992, que modifica las
decisiones 92/430/CEE por las que se establecen las listas de los puestos de inspección fronterizos
preseleccionados para realizar los controles veterinarios de los productos y animales procedentes de
terceros países.
DOCE núm. L36 día 12-2-1993
Comlalón 93/83ICEE. Decisión de la Comlalón, de 22 de dlclembre de 1992, por la que se fija la
cuantía de la participación financiera de la Comunidad para la ejecución de un segundo programa de
intercambio de funcionarios competentes en el campo de la veterinaria

DOCE núm. L38 dIa 12-2-1993
Reglamento (CEE) n* 315/93 del Consejo, de 8 de febrero de 1993, por el que se establecen
procedimientos comunitarios en relación con los contaminantes presentes en los productos alimenticios.
Reglamento (CEE) n* 317/93 del Consejo, de 9 de febrero de 1993, que modifica el Reglamento (CEE)
n° 1906/90 por el que se establecen normas de comercialización aplicables a las aves de corral.
DOCE núm. 149 día 27-2-1993
Reglamento (CEE) n* 461/93 de la Comisión, de 26 de febrero de 1993, por el que se establecen las
disposiciones de aplicación del modelo comunitario de clasificación de canales de ovino.

DOCEnúm. C62día4-3-1993
Comisión. 931C 6211-4. Propuesta modificada de Reglamento (CEE) del Conaejo por el que se
establecen la . normas de comerc.alizaclón de determlnadas materias grasas lácteas y no "eteas, asl
como de las materias grasas compuestas de productos vegetales y animales.



El Tribunal va estimar que no existia tal delicte, per quant, st bé s'apredaven els requisits
de caràcter objectiu, faltava l'element subjectiu de la intencionalitat que requereix tot delicte.
En aquell cas, es va demostrar: que les pràctiques veterinàries es realitzaven amb caràcter
eventual, i que s'efectuaven només quan la necessitat de la seva intervenció ho requeria
davant la manca de facultatius titulats, a aquella zona rural, mott dispersa I que quan ets
símptomes de la malaltia escapaven dels seus rudimentaris coneixements s'abstenia de tota
intervenció, reclamant o aconsellant l'assistència facultativa.

Aquest no és sinó que un cas excepcional, però il·lustratu, respecte de l'absoluta i
ur9ent necessitat que es modifiqui i millorí la redacció del pre-crtat article.

Confiem que la nova i definitiva regulació, ens permeti una millor defensa dels interessos
comuns de la professió veterinària.

Joan Beltran Rahola

AGENDA

Preparar especialistes en les branques de enginyeria
1 Tecnologia dels AJiments per poder desenvolupar
empresarial-ment funcions com: direcció, fabricació, con-
dol de qualitat manteniment de instalacions, disseny i
construcció d'aparells industrials, inspecció, anàlisi i
investigació

£!«S <l« Imcrtpclé Fins al 30 de juny de 1993

MASTER EN
CIÈNCIA I

INGENYERIA
DELS

ALIMENTS

Matricula ¡ duració:

La duració és de dos anys.
- L'import de la matrícula es de 550 000 pessetes per cada any

Els períodes lectius són del 15 de setembre al 15 de juliol.

Per a mé* Informació: Departament de Tecnologia dels Aliments
Universitat Politècnica de València
Camino de Vem, 14 - 46020 València
Tel 96- 387-70-56



VII CURS NACIONAL I
IV INTERNACIONAL

D'ENOOSCOPIA

Organitzat per:

- La Càtedra de Cirurgia de la Facultat de
Veterinària de Cácem. (Prof. Dr. Ison)

- La Secdó cTEndoscopia Digestiva de
l'Hospital Clínic Universitari de Saragossa.
(Prof. Dr Tejedo, V.)

OH»: 24, 25 i 26 de juny de 1993.
Mé» Inform«cl6 Td (927) 25-71-66

MASTER EN
EQUINOTECNIA

Organitza:

Universitat de Còrdova en coi.laboradó amb l'Institut

de Zootecnia del C.S.I.C.

Es desenvoluparà en dos cursos amb un total de 52 crèdits
La superado del primer curs donarà dret a l'obtenció del "Diploma d'Espedaltstes

en Genètica i Reproducció Animal".

Si s'aproven ets dos cursos s'obté el Títol de "Master en Equinotécntca"

Prelntcrlpclò: Fins al 31 d'agost de 1993

Preu de matricula de ca<U cur» 100 000 pessetes.
Nombre d'alunws per curs: 20 màxim.

Per * més Informació:

Secretaría de la Facultat de Veterinària

Av. Medina Azahara. Còrdova.

Tel. (957). 21-86-60.

Secretaria del Master en Equinotécnia.

Dra. Inmaculada Rodríguez.
Dpto Patología Clínica Veterinària.

Facultad de Veterinaria.

Avda. Medina Azahara. Còrdova.
Tel (957) 21-87-16



Date»: Del 18 cfoctubre ai 21 de desembre. UACTFR

Organitzat: Departament de Parasitología de ia làiTrn r+ i-v

Universitat de València INTERNACIONAL
Lloc: Facultat Veterinària de València. EN MALALTIES

<n,1.cripci» PARASITÀRIES
Fins al 15 d'octubre de 1993 TROPICALS

Lloc d'In scrl pelo

Departament de Parasitología,

Facultat de Farmàcia. Universitat de València,

Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100

Burjassot- València.

Preii 140.000 pessetes

Destinat m: La pràctica i formació teòrica actualitzades de professionals sanitaris per a

desenvolupar treballs, funcions i càrrecs de tot tipus i nivell en l'ampli camp de

la lluita, control, diagnòstic, difusió, ensenyament i estudi de les malalties

parasitàries en tot el mon.

Telèfon de contacte; (96)

IX PREMI NACIONAL "CAYETANO LÓPEZ LÓPEZ"

Organitza Col leqi Oficial de Veterinaris de la Província de Buroos

El premi és de caràcter nacional. HI poden concórrer tots ets veterinaris espanyols que

aportin treballs inèdrts científics i/o d'investigació a l'entorn de "Garanties Sani-tàries i

Control de Qualitat en la Preparació I Distribució de Menjars per a Col·lectivitats"

Es presentaran escrits a màquina, a doble espai, per una sola cara, amb una extensió

mínima de setanta folis, incloent-hi referències documéntate o bibliogràfiques, podent

anar o no acompanyats de material gràfic.

Els treballs obraran en poder de la Secretana del Col.legi Oficial de Veterinaris de

Burgos, abans de M de novembre de 1993, ser enviats sense signar, amb un lema que

els identifiqui i acompanyat» de plica en sobre tancat en la qual figuri



1. Lema d'identificació.

2. Nom, cognoms i adreça de l'autor.

3. Document acreditatiu de la capacitat per a concórrer al premi, d'acord amb
el primer punt d'aquestes bases.

El premi serà fallat en la segona quinzena de novembre per un jurat designat a l'efecte.
La dotació del IX premi és de 350.000 pessetes. Reservant-se el jurat el dret de
divisibilitat del mateix, aixt com deixar-lo desert si al seu judia el treballs presentats no
arribessin al nivell estimat
Els treballs premiats quedaran en propietat del Col.legi Oficial de Veterinaris de Burgos,
reservant-se aquest Organisme el dret a la seva publicació.

ACTA JUNTA DE GOVERN
dia 9-3-1993

A les nou del vespre del dia 9 de març de 1993 es reuneix en sessió ordinària, a la seva
seu social, la Junta de Govern del Col.legi Oficial de Veterinaris de la província de
Barcelona, amb l'assistència de la totalitat dels seus membres, amb l'excepció del Sr. José
Juan Rodríguez que disculpa la seva assistència, sota la Presidència del Sr Joaquim Sabaté
i Aranda, actuant com a Secretari la Sra M" Teresa Mora Ventura, sent el seu
desenvolupament el següent

1) Lectura acta %•%stó anterior: Es procedeix a la lectura de l'acta de la sessió de 18-2-
93, la qual i després d'unes esmenes en la redacció del par'agraf 2), respecte al
Consejo General, és aprovada per unanimitat

2) Informe d« Presidència:
• Ttffla d« ràbia: Va parlar amb els Caps d'Agricultura i estan pendents d'una reunió

amb Madrid per adoptar les mesures que marca la CEE. També han de tenir una
reunió per parlar de l'impacte ambiental de les granges.

• El proper dia 26, a les 10 del mati, els Presidents de l'Acadèmia de Ciències
Vetrinàries de Catalunya i del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya tindran
una reunió amb el Molt Honorable Sr Jordi Pujol i Soley, President de la
Generalitat, per demanar-li diners per l'Acadèmia.

• Per part del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya s'ha demanat a la
Generalitat que atorguí la Creu de Sant Jordi al company Magf Brufau Estrada.

• S'està gestionant el fet que els veterinari que fan el servei militar puguin
desenvolupar tasques de veterinari.



• S'ha fet el Curs de Política Agrària Comunitària, encara que va coincidir amb la
nevada i algunes persones inscrites no varen poder assistir-hi.

• Informa de l'escrit que ha enviat al Honorable Conseller d'Agricultura, sobre els
rumors que el IV Centre de Reproducció Equina de l'exèrcit a l'Hospitalet del
Llobregat es trasllada fora de la nostra Autonomia.

Informe Vocalies:
a) - I Sr Jordi Ferres informa de la reunió a Madrid el dia 6-3-93 de l'Associació

AVEET (Associació Veterinària Espanyola Espectacles Taurins), i a la qual es
varen presentar representants de les diferents províncies. També es va parlar
de l'afeitat
Reunió amb el Grup de Veterinaris d'Higiene dels Aliments. Informa que els
Estatuts esan pràcticament acabáis i el dia 16 tindran la propera reunió per a
constituir aquest grup. Es demana que la Junta autoritzi com a seu social el
Col·legi aprovant-se per unanimitat aquesta petició.
S'ha demanat pressupost per enviar el ButJletl Informatiu del Col·legi mitjançant
d'una societat que garanteixi un reperbment a Barcelona Ciutat en 24 hores i
a provfcta en 48 hores.

b) El Sr Joaquim Viñas comunica que s'ha rebut del President de l'Associació
Nacional de Veterinaris Jubilats una còpia dels escrits adreçats al Parlament
Europeu a Estrasburg i al "Defensor del Pueblo" a Madrid, sobre les reivindicacions
i altres peticions de la discriminació dels funcionaris segons la data de jubilació,
pensions i pensions de viudetat, acordant-se enviar una còpia d'aquests a tots els
col·legiats jubilats.

c) El Sr. Jaume Serra explica que ha parlat amb el tècnic que va presentar el
pressupost de manteniment de la megafocta de la sala d'actes del Col·legi, donant
compte de les condicions del contracte, quedant pendent d'aclarir uns punts
d'utilització

d) El Sr. Josep Castelar informa de lo següent
Tema de la Diputació: Es van negociar noves aplicacions de! microxip. La firma
tindrà lloc el dia 22 a les 10 del mati EI dia 18 hi haurà una roda de premsa
amb un representant de ta Diputació, un de l'Ajuntament de Barcelona, un del
Col·legi i un (TAVEPA.
L'Ajuntament de Barcelona està interessat amb la identificació del Consell per
fer un Cens.

^ Altes i baixes de coMegiats: Es procedeix a donar d'alta 9 nous col·legiats (del
1824 al 1832), i 3 baixes (1 a petició pròpia i 2 per trasllat a provincia) sent el nombre

at*ualde 1.310 col·legiats.

^ Ü « Mutual d'Aluda: Amb càrrec al Fons Mutual d'Ajuda es concedeixen ajuts, per
Oferents motius, per un total de 26.000 pessetes.

1 sent les 12 de la nit s'aixeca la sessió
EL SECRETARI

Vist i Rau,
EL PRESIDENT,



OFERTES I DEMANDES

BORSA DE TREBALL

CLÍNICA VETERINÀRIA
PINEDA

• • <
Necessita veterínari/a amb experiència per a urgències en la mateixa

clínica, tots els dies, inclosos festius.
Per a contactar truqueu al

» 767 11 65
Horari d'11 a 11,30 i de 17 a 20

VENDA DE
CLÍNICA

Es ven clínica
veterinària al

Maresme

Interessats truqueu
al T. 750 79 37 de

17 a 21 hores

Es traspassa
CONSULTORI
VETERINARI

Zona
Barceloneta

T. 448 20 90
Tardes de 16,00 a

21,00 hores.

Es precisa
VETERINARI

URGÈNCIES

T. 727 11 25

Demaneu per
Rosa Fàbregues

Per jubilada es Doga o es ven
CONSULTORI VETERINARI

Sta. Coloma de Gra
riem]

Te. 38ÍWC-54 (de 17.08 a 20 JO)
per IJ«b Mascort.


