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EDITORIAL k
ESTAT ACTUAL DE LA IDENTIFICACIÓ

DELS ANIMALS DE COMPANYIA

Alb l'aparició de la legislació a diversee Comnitate Aotònoiee (Madrid,
Navarra, País Vasc) sobre l'obligatorietat de la identificació dels aniïals de
coipanyía, ee posaba en perill la necessitat d "on sols Arxiu infonàtic a nivell
d'Kstat per a poder garantir an bon servei.

Aquesta idea fon la que va originar la signatura del Conveni (1969) entre
el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i AVKPA.

Pero davant l'iniciativa de polítiques antonóiiqnes coipetents eo aquests
teies i sense cap noriativa general, no era gens fácil evitar ona diversitat
d'arxius.

Davant d'aqueBt probleia, els veterinaris, partint del sentit coiú, hei
treballat per a trobar la iillor solució possible. Des d'abril del 1993 ban
hagut negociacions entre l'AIAC (Arxiu d'Identificació d'Aniials de Coipanyia),
AVEPA i els arxius de Madrid i de Navarra, les quals ban conduït a ous acords
p e garanteixin la continuïtat de la identificació aib un Arxiu centralitzat i
el protagonisie de la professió en aquest teia.

El passat 4 de noveibre, a Málaga, es va arribar a un acord entre els
quatre arxius, pel qual es crea el MIAC (Registro Español Informático de
Añílales de Coipafiía). Kl HKIAC disposa d'un ordinador central que funciona co§
un servidor infonàtic", al qual hi son conectats autoiàticaient tots els
arxius, garantint, així, el iateix servei a nivell nacional.

Havent-se trobat solucions per preservar la confidencialitat de cadascun
deis arxius, així el KEIAC Bolsaient disposa del nÇ de codi de l'aniial i el codi
de 1 arim al qQal penanT ag U e 6 t.

Cada arxiu es propietari i responsable de les seves dades i les gestiona
independentment segons les lleis de h seva Comunitat Autónoia. ïn aquelles
Cownitate que no disposin d'un arxiu propi, AFKPA, ïitjançant BÏB seue socis,
SeraCOlUnitats qui gestioni les dades.
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Al REIAC podrán adherir-se tots aquells nous arxius que puguin aparèixer,
seipre que tinguin àibit Autonòmic i que reuneixin les condiciones líniies
establertes que garantitzin un servei correcte.

Aquesta solució que s'ha trobat ha estat ja plantejada a la resta de països
europeus, i podria ser la solució per a una possible, i a curt termini, red
iníoriàtica europea.

Darreraient el Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat la proposta
d SBC i IC per la revisió de la Llei de Protecció Animal per a que conteipli
l'obligatorietat a Catalunya de la Identificació dels Anisáis de Coipanyia.

Creien que son dues bones noticies que poden ajudar-nos a veure el futur de
la identificació anisaí atb optimisme.

Francesc Florit i Cordero

VISITES DEL PRESIDENT DEL COL·LEGI

novembre 1993
•

C U Lloc, persones o entitats
17 Sr. Notari Acadèmies il·legals de veterinària
17 Convenció'93 FR8D-ACTECIR La Cadena del Fred
18 Coaitè Clínica Petits ániíals .... Problemàtica
18 Capitania General Acoiiadaient
18 Generalitat Sots-director Gral.Sanitat Animal
18 Sr. Motàri Assumptes vari»

23 Comitè Deontologia Sr. Ariengol, nou President
24 Varis col.legiats aBsuiptes varis
25 Patronat Català Pro Europa Entrevista amb el secretari gral.

Sr. Carles Gasòliba
26 Consell CoLlegis-Facultat Vet. .. Ensenyament-Liiitació almnes
29 Col·legi Barcelona Acadèiia EPáC
30 Facultat Veterinària Bellaterra .. Consell Social UAB/CoLlegi Barce-

lona i Degana Facultat
30 Acadèiia CièncieB Veterinàries ... Inauguració Curs
30 Col·legi Barcelona Reunió lensaal de Junta

desembre 1993
1 Veterinaris jubilats Reunió lensual

14 Consell adm.Fons Mutnal d'Ajuda .. Problemàtica
14 Plè Consell Col·legis Vet.Cat. ... Reunió
16 Col·legi de Barcelona Assemblea General Ordinària
22 Centre Reproducció Equina Reunió a l'Hospitalet
23 Àjuntaaents, Diputació i Associacions

ConsUlidors Reunió Bobre consul - 2 -



29 AMA-autoiòbil (Sr. del Pozo) ..... Reunió al Col·legi
30 President Consell CoLVet.Cat. ... Assumptes varis
30 Col.legi Barcelona Reunió lensual de Junta

gener 1994
13 Generalitat (DARP) Comissió Mixta Coneeil/DARP
14 ' (Sanitat i SS) " " " /Sanitat

COMITÈ DE DEONTOLOGIA

>EL COMITÉ DE DEOHTOLQCIA. AHYS 1988-1993

•Denuncies per defectes d'actuació professional: fGossos - 63 «Gats = 9
•Equids = 4 lAniïals Exòtics = 4 •Bovins = 3, i •Ovins = 1.

•Denuncies per malentesos entre professionals— 6
•Veterinaris que no tributaven la vacuna antirrábica = 3

Aspectes 1R8 rellevants i actuació del Comité de Deontologia:

1988. -Dos àreeB catalanes (Borges Blanques, Montseny) van augmentar la
incidència de tuberculosi en la població infantil, se sospita que la llet
de vaca pot ésser el vehicle. - Es contacta aab veterinaris de la zona i
a través del Consell es fa una actuació conjunta aib la Direcció de
Ramaderia.
-Peste Equina Africana. = S'ofereíxen els serveis al Ministeri
d'Agricultura del Govern Central, al Conseller de la Generalitat, i ea
contacta aib la Facultat de Veterinaria i amb l'organització dels Jocs
OÜmpics,
-Es pregunta al Consejo General de Colegios Veterinarios de España perquè
el nostre col·lectiu no té places dins l'organització hospitalària de la
Seguretat Social. = Ho tenim resposta.
Participació en el ler. Congrés de la Veterinaria Catalana.

Í989. -Futura «Ley del Medicamento».- Reunió amb el Sindicat de Veterinaris,
cartes al diari La Vanguardia, preocupació davant altres professionals.

1990. -Surt publicada al BOE la nova «Ley del Medicamento».- Decepció.
1891. -Hova Junta del Comité de Deontologia.
1992. -Apareixen articles a diferents diaris de Catalunya acusant a la professió

de poca ètica professional (clenbuterol, inspeccions sanitàries).= Es
contesta en cartes als diaris La Vanguardia, El País, El Periódico. El
Observador, Avui i Diari de Barcelona.
-Manifest de Reus iDiariBobrede residus en carns i productes derivats.

L Hospital S. Carlos de Madrid publica a The Lancet una carta que
cOlprolet la qualitat de la carn catalana.= Se li fa saber al Conseller
de Sanitat aquesta indelicadesa política. - 3 -



1993. -Es celebra a 1'Hotel Riti de Barcelona una lostra gastronómica de la
qualitat de la carn de vedella produïda a Catalunya* organitzada per el
Col·legi de Veterinaris de Barcelona i el club de leís de cuina catalana.

1994. -A la Presidència del Or. Josep Llupià i Mas el succeeix el Sr. Francesc
Xavier Ariengol i Barniol.

COMIAT DEL DR. JOSEP LUPIA I HAS

Benvolguts coipanys,
Hará farà sis anys que presideixo el Coaitá de Deontologia del Col·legi de

Veterinaris de Barcelona, i i'ha arribat el toient de deiaoar el seu relleu, per
totius de treball i faiiliars.

Agraeixo a 1'ex-president del Col·legi, Sr. Monné, a l'actual,president Sr.
Sabaté, a les juntes que han presidit, i a les Asseibles col·legials, per
donar-ie aquesta confiança, aixi coi a les dues juntes de Deontologia en que hei
foraat equip.

Desitjo que el Coaité de Deontologia continuí vetllant pel bon coipliient
de les actuacions professionals, ja que estei segurs de que és la lillor «añera
d'ésser útils a la societat i lantenir el prestigi de la professió.

Ben cordialunt
Josep LUpià i Mas

REüilO DEL DIA 33-12-93

Aquesta reunió, i en la qual ja va actuar el nou President del Coiité, el
Sr. Francesc Xavier Anengol i Barniol, que succeeix al Dr. Josep Llupià i Mas
que ba desenvolupat aquest càrrec durant els anys 1988-93, 1 al qual se l'hi
agraeix la iolt efectiva tasca que ha dut a terte, va tenir lloc per estudiar
objectius i actuacions futures del Coiitè (coiitè periancnt, secretaria,
agilitzacíó de les denuncies, organització de jornades sobre carns i derivats,
estudi dels coiitès ètics a països europeus, contactes aib d'altres coaissionsde
deontologia detges, advocats, etc.), docuientació bibliogràfica, reunions
coiarcals, accés als litjans de coiunicació, etc.

Composició de la nova Junta: La coiposen els següents coipanys: President,
Francesc Xavier Ariengol Barniol; secretaria, Eiilia Sanz Maudea, i coi a
vocals, Josep M3 Castelar Castelar, Jordi Ferrés Padró, Josep Gispert Vicens,
Teresa Rigau Mas, Josep Roura Pujo Irás, Jauie Serra Collell, Jordi Serratosa
Vilageliu i Jauie Caips Rabadà.

Etica professional: A rel d'una carta al Director de La Vanguardia aib data
30-12-93 d'un particular afinant la tanca d'ètica professional dels col·legiats
en aquest Col·legi, aquest Coiitè fa saber la seva rápida i implacable resposta
davant els litjans de coiunicació, tant a la preua (La Vanguardia, Avui, etc.)
coi a la ràdio (Onda Cero, Protagonistes Catalunya, tant el dia 2 coi el dia
9-1-94), aixi coi la resposta personal del President d'aquest Col·legi, Coiitè
de Clíniques de Petits !ollals, AViP!, etc.
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Taibé preguei a tots els col·legiats que es dediquin a clínica (tant a
grans coi a petits aoiials) que en totes llurs actuacions professionals (actes
quirúrgics, anestèsies, hospitalitzacions, etc.) facin sigoar al propietari de
l'aniïal una autorització per aizó, conseguint així que, una gran part de les
denuncies rebudes en aquest Coiitè quedin autoièticaient respostes aib la
signatura i autorització del propietari a aquest acte professional, cosa per lo
qual després ens denuncies.

KL COMTE DE DEONTOLOGIA

COMITÈ DE CLÍNIQUES DE PETITS ANIMALS

HEHOBIA 1993

funcions.: -Inspeccions dels centres (consultoris, clíniques i hospitals)
veterinaris que s'obren a la provincia de Barcelona, per tal de donar-los
d'alta i incloure'ls al Registre de centres per a l'exercici de la clínica
de petits aniials que porta aquest lateix Cositè.
-Assessorar a tots els coipanys veterinaris que treballen en clínica de
petits anisáis.
-Vigilar i controlar ia publicitat.
-Actuar en caB d'intrusisme, frau, i atendre toteB les denúncies que arriben
al Col·legi.
-Col·laboracions i iniciatives aib altres entitats.
-Inforiació i col·laboració aib la Junta de Govern del Col·legi.
-Seguiient i control del coipüient del Beglaient.

PQdriei resalir a "grosgo modo" I'anv 1993:
-S'han donat d'alta 38 centres veterinaris (1 hospital, 11 clíniques i 26
consultoris.
-Han passat de consulta a clínica = 3 centres.
-No e'ha autoritzat a passar consulta per no tenir les condicions líniïes
•arcades al iíeglaient « 15 centres.
-S'han passat a Deontologia = 3 expedients.
-Conveni aib la Diputació de Barcelona per col·laborar en la "Caipanjra de
Proioció del Cens i Identificació dels Aniïals Doiéstics de Coipanria".
-Creació d'un distintiu de letacrilat per col·locar a l'exterior dels
consultoris, clíniques i hospitals autoritzats pel Col·legi.

NOTICIES

Kl nostre coipany, Dr. HAHUfiL OMS I DALMAU, ens ha soprès aib la m a
íagnífica obra (200 pàgines) « OflM - 1¿ CCTIRA CIVIL VISTA PEE DI BEN >, la
qual es tracta d'una història viscuda per l'autor durant el transcurs de la



guerra civil 1936-1939 quan solsaient coiptava entre 11 i 14 anys, 1 en la qual
no hi ha cap personatge fictici. L'acció transcorre en el seu poble de Sta.
Eulalia de Riupriier i, especialient, en la seva casa pairal "Ventallóla".

Donades les vicissituds passades, el lateir autor diu que "es va veure
obligat a fer-se lajor abans de teipe\

Seguraient, bastants coipanys que avui tenen tés de 65 anys i que provenen
de l'aibieot rural de Catalunya hauràs viscut fets siiilars, i que ens van
deixar una fonda petjada.

Coi diu teitualient 1'autor "estava encara en una edat i havia viscut unes
circunstancies, que ei feien creure que les persones honestes estaven a un costat
i que les que no no son a un altre. Encara no había reparat que estan barrejades
i que n'hi ha bones i dolentes a cada costat de la ratlla".

Felicite! al coipany OMS I DALMAU per les seves "leiòries de tres anys de
la seva vida", recoienant des d'aquestes ratlles la seva lectura, tant a les
persones adultes coi a les joves, als efectes que recordin els efectes funestos
d'una guerra civil, i que u i es torni a presentar. El cas de Tugoeslavia es
tràgic i vergonyós per a tots.

Tots aquells coipanys que estiguin interessats en aquesta obra poden
adquirir-la a les oficines del Col·legi de Veterinaris de Barcelona, al preu de
1.800'- 1.

EIIT PK LES 'TERTULIES VETERIHARIEÇ DELS VETERIHARIS JOBILATS

Des d'el priïer diiecres del passat noveibre, han tingut lloc al nostre
Col·legi les "tertulies veterinàries" lenenals, lee quals resulten lolt aniiades;
es recorden anècdotes, noticies de coipanys, acudits, coientaris sobre la vida
professional, classes pasives, etc.

Recordei que aquestes "tertulies per a jubilats" seguirant fent-se, de 4 a
7 de la tarda, tots els priïera diiecres de cada íes; cae ser festiu, tindrà
lloc el segon diiecres del íes. Per a tés inforiació adreçar-se al coipany
Joaquíi Viñas Bernadas, Tel. 870-97-60.

ELS COMPANYS FLOfiEMCI VIVAS I SABIDO i JQAM IGHASI ROS 1 TBEICHS.
CAPS DE SECCIÓ A LA GENERALITAT

Per Resolució de data 22-11-93 del Departament d'Agricultura, Raiaderia i
Pesca de la Generalitat de Catalunya (DOGC del 15-12-93), han estat noienats el
Sr. FLOREICI VIVAS I SABIDO coi a Cap de la Secció Tècnica Central, i al Sr.
JOAK IGNASI ROS I TREICHS coi a Cap de la Secció de Prevenció i Control
Sanitari. Aibdós llocs corresponen al Servei de Sanitat Aniïal de la Direcció
General de Producció i Indústries Agroaliientaries, la seu central de la qual es
al carrer Pau Claris, 95, de Barcelona.

Rebin, doncs, els esaentats coipanrs VIVAS i ROS, la nostra íes cordial
felicitació i els desitjós d'una eficaç tasca en el desenvolupament dels seus
nous càrrecs que, no dubtel, aconseguiràa.
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A M A - VEHICLES
íAGRDPACIOH MUTUAL ASEGURADORA)

Recordei als col·legiats que tinguin l'assegurança del seu vehicle aib AMA,
que el servei d'Assistència en Viatges se subministra litjançant el telèfon 21
359 46 05T des d'on li donaran la solució a tots els problemes que puguin
produir-se.

Donat el cas que Vostè necessiti els serveis de grua, tant a Barcelona
Ciutat coi a qualsevol altre punt, caldrà que es posi en contacte aib els
serve is d'assistències litjançant el telèfon indicat anteriorment, els quals li
proporcionaran el servei requerit sense cap mena de despesa per la seva part.

Si, per raons especials, Vostè ha de contractar directament els serveis
d'una grua, haurà de presentar-nos, per tal de poder fer efectiva la factura
(valor màxim d'aquesta cobertura Ptes. 20.000), l'original corresponent, així
coi la factura de reparació de l'avaria o dels danys del vehicle.

ASSOCIACIÓ CATALAHA PISTORIA PS LA VETERINARIA

L'Associació Catalana d'Història de la Veterinària va celebrar la seva
Aseeiblea Constituent el passat dia 17 de deseabre a la sala d'actes de la
Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra.

El Dr. Marti Puiarola, com a secretari provissional i convocant de
l'Assemblea, va presidir Tacte.

Hi assistiren representants d'altres organismes: el Dr. Josep M* Massons, de
la Reial Acadèiia de Medicina i Cirurgia de Catalunya, la Dra. Anna M* Carmona,
secretària de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, i el Sr. Jordi Ricart,
President del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.

Després de llegir les adhesions rebudes, i al no assolir el quorum
necessari per l'elecció de la Junta Directiva, es va decidir sol·licitar el vot
per corren als leibree de l'Associació.

El Dr. Puiarola informà de la realització del 26è Congrés de l'Associació
Mundial d'Història de la Veterinària que es va celebrar a Amersfoort/Utrecht,
Països Baixos, del 4 al 9 de jnny. En l'esmentat congrés el Dr. Pomarola va
resultar elegit com a vocal de la nova Junta Directiva d'aquesta organització
internacional.

Bl Dr. Massons informà de la celebració del 8è Congrés d'Història de la
Medicina Catalana, que es celebrarà a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
del 3 al 5 de juny de 1994, convidant a la nostra Associació a participar-hi.
S acordà que el Dr. Josep M Séculi fos la persona encarregada, en nom de la
nostra Associació, de coordinar la nostra participació en aquest Congrés.

El Dr. Pumadola informà de la celebració del 27è Congrés de 1'AsBociació
Hnndial d'Història de la Veterinària, que es celebrarà a la Royal Veterinary and
Agricultwal üniversitr de Copenhaguen, Dinamarca, del 21 al 24 d'agost de 1994.

Dr. Puaarola serà l'encarregat de coordinar la participació de la nostra
Associació en aquest Congrès.



Kl Dr. Caión anuncià la organització del priier Curs Monogràfic de Doctorat
sobre Història de la Veterinària que es realitzarà a la Facultat de Veterinària
de la Oàfi el proper íes de laig. Taibè afrofltà l'acte per regalar a
i'Associació dos llibres.

Coi a cloenda de l'acte, el Dr. Puiarola presentà la coiunicació qne ra
presentar en el 26è Congrés Internacional d'Història de la Veterinaria que, aib
el títol The Martí Puiarola's notebook: a clinical and phanacological approach
to 19th ceatury veterinary activity {el llibre de notes d'en Martí Puiarola: ona
aproxiiació clínica i fanacológíca a l'activitat veterinària del segle XII), hi
presentà juntaient aib la Dra. Margarida Arboix i el Sr. Joan Puiarola.

ELS VETERINARIS PK CATALUNYA gECESSITEH DMA REVISTA VITEgINASIA

Catalunya seipre ha tingut ïolt bones revistes veterinàries; recordei, entre
d'altres, "Revista Veterinaria de España9 (dels gerians Farreras Saipere), "La
Veterinaria Catalana", "La Veterinaria Progresiva", "Anales del Colegio Oficial
de Veterinarios de Barcelona", "Annals Veterinaris del Consell", ...

Si bé hores d'ara estei en una època difícil per a poder conseguir la
continuïtat d'aquestes publicacions, lotivat pels coneguts factors de seipre
(poc tiratge, probleies econóiice, lanca d'una persona aib vocació i que s'en
cuidi . . . ) . Malgrat això, no ha de ser obstacle perquè es continuí aib la
publicació dels ANNALS VETERINARIS DEL CONSELL aib el recolçaient de tots els
veterinaris de Catalunya, així coi dels quatre Col.legis i del Consell.

Millorant-la i aipliant-la si podei (avui hi han, arreu Catalunya, uns 2500
col·legiats), ja que això penetria un lajor tiratge, lajor qualitat i un iés
aipli contingut, sent el portaveu de tots els veterinaris, Col.legis, Consell i,
taibé,de l'Acadèiia de Ciències Veterinàries de Catalunya.

Taibé es simplificaría el treball, ja que tots els Col.legis, així coi els
coipanys, solsaient haurien d'enviar els articles, escrits, treballs i infonació
per FAZ a la seu central de Barcelona.

Pretendre en l'actualitat que cada Col.legi i Associació tingui llur revista
(per iés entusiasie que hi possessin) seria estabellar-se contra la realitat.

Un altra cosa es que, cada Col.legi, tingui el seu Butlletí.

i¡ UNIM-NOS TOT I POSEM NOVAMENT EN MARXA ELS
"ANNALS VETERINARIS DEL CONSELL !!

PLA DE SALDT DE CATALUNYA - 1993/95 - HIGIENE DELS AL1MKHTS

Objectius generals de diniinucln de risc:
#D'aquí a l'sny 2000 cal que totes les carns que surtin dels escorxadors de
Catalunya estiguin lliures de residus derivats de 1 administració al bestiar
de proiotor de creixeient il·legals (objectin 141)
'D'aquí a l'any 2000 cal que les instal.lacions (objectiu141)i el equipaaent de tots els
escorlzadors reuneixin les condicions higiènico-sanitaries filades per la
nOllativa ,igent (objectiu 142) - 8 -



'D'aquí a l'any 2000 cal que tots els establiments que distribueixen aliments
manufacturats, ele venen al públic o serveixen en l'àibit de la restauració
col·lectiva estiguin sotmesos a intervencions de control sanitari.

Linita d'ntmcih d»1 VU HP fclnt 1993-1995
1.-Vigilància i control sanitari dels establiments que elaboren, manipulen i
distribueixen els aliients

2.-Fonació dels manipuladors d'aliments
3.-Adaptació sisteiàtica de les nones de vigilància aüientària a les directrius
coiunitaries

Qbiectiua operacional» d#>l Pla de Salut 1993-1995
Serveis centrals del Departament de Sanitat i Seguretat Social i del Servei
Català de la Salut.
A.167.-Abans de la finalització del període de vigència d'aquest Pla de Salat,

tots els escorxadors s'hauran d'baver adaptat a la normativa sanitària
coiuuitària

A.168.-Abans de la finalització del període de vigència d'aquest Pla de Salut,
s'haurà de completar la base de dades d'establiments que distribueixen
aliients manufacturats, els venen al públic o els serveixen en l'àibit de
la restauració col.lectiva

A.169.-Abans de la finalització del període de vigència d'aquest Pla de Salut,
s'eBtabliran els criteris coiuns mínims per al desenvolupament dels
programes d'atocontrol en els sectors de la carn, de la llet, del peix i de
la preparació de menjars per a col·lectivitats

A.170.-Abans de la finalització del període de vigència d'aquest Pla de Salut,
cal que el 100% de les empreses alimentàries de Catalunya estableixin
sistemes d'autocontrol de la qualitat higiènica deie aliments que elaboren
i que el 90X apliquin els corresponents codis de Bones Pràctiques
d'Elaboració i Manipulació.

A.171.-Abans de la finalització del període de vigència d'aquest Pla de Salut, el
100X dels manipuladors d'aliments de l'àmbit de la restauració i de la
pastisseria hauran rebut educació sanitària en matèria d'higiene
alimentària i hauran de disposar de carnet de manipuladors

A.172.-Durant l'any 1993 i successius, es continuarà amb l'adaptació sistemàtica
de la normativa de vigilància alimentària a les directrius comunitàries.

A V I S

ASSOCIACIÓ DE VETERINARIS HIGIENISTES D£ CATALUNYA ÍAVHICÍ

Kl proper dia 26 de gener de 1994, dimecres, a les cinc de la tarda, tindrà
a la sala d'actes del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona,

organitzada per l'Associació de Veterinaris Higlenistes de Catalunya (AVHIC), una
tAOLA RODOlA aab el següent titol:



' SISTEMES D'AUTOCONTROL á LES EMPRESES'

que inclou els següents apartats: -control de les aigües -control licrobiologic
-control de temperatures -sisteies de qualitat (nortes ISO)

POHKHTS: Dr. Joeep H* Marti Deulofeu (enginyer industrial, gerent i
director tècnic Stenco, president d'honor d'Aqua España i vocal d'Aqua Europa);
Dr. Ricard Farré Drgell (veterinari, licrobiòleg Institut Pasteur de Paris,
assessor OMS i director tècnic Aoabiol, SA); Dr. Josep Manuel Sanjuan (icibre
del Coiltè Consulting, tècnic de Tranefrigoroute International), i Dr. Sergi
López de Atxer (Veterinari, auditor sistetes de qualitat Det Norskeveritas
Classification A/S.

Pense» que aquest tema pot ser d'interés arrel de les noves Directrius
Comunitàries, i es d'esperar la màxina assistència.

M A L ACADEMIA DE MEDICINA I CIRURGIA

El proper diiarts, dia 22 de febrer, a les set de La tarda, el coipany Dr.
ANTONIO CONCEL·LOM MARTÍNEZ desenvoluparà la conferència "SALUD PUBLICA T
RESIDUOS DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS EM LOS ALIMENTOS, a la Real Acadèiia de
Medicina de Barcelona, carrer del Caree, 47.

Donada U trascendencia i actualitat del teia, es d'esperar la maxina
assistència.

t
NECROLÒGIQUES

ESTANISLAO ZAMARRO DE ANTONIO

El passat dia 28 de deseibre, i a l'edat de 76 anys, va lorir a Gijón
(Astúries), el coipany ESTANISLAO ZAMARRO DE ANTONIO. Va néixer l'any 1917 a
Caotaiejo (Segòvia), estudia a 1'Escola Superior de Veterinaria de Madrid. Va
ingressar en aquest Col.legi de Barcelona l'anj 1965 passant al Partit de Sant
Vicenç de Torelló, i al 1980 a l'Escorxador Frigorífic MF-30 de l'esientada
població fins a l'edat de jubilació l'i de gener de 1985.

Va desenvolupar una conducta intachable en la seva vida professional,
gaudint de l'estiia de tots els que el varei tractar.

A la seva esposa Inés i deies faiiliars, el nostre iée sentit condol.
Descansi en pau.

t ARMAND CUELLO I CRESPO

El passat día 12 de gener, i a l'edat de 66 anys, va lorir a Rubí el
cOlpan, Arl8nd CueIlo i Crespo, veterinari titular jubilat.

A la seva esposa Montserrat i delés faliliars, el nostre lés sentit condol.
Descansi en pau. - 1 0



* t t
Anand Cuello ha lort. Tenia lés de geni que d'ésser corrent. Havia nascut a

Barcelona l'onze de juliol de 1925.
Pare i genane ii li tars i d'altres letgee i practicante; aquests i l'entorn

d'una guerra civil fortaren en part la seva personalitat. Tiiidessa, energia»
voluntat disciplinada perpetua inquietud cultural.

Fou, en acabar U carrers de veterinari, el més jove dels veterinaris
d'Espanya, no havia complert els vint-i-un anys. Conseguí la seva titulació er
quatre anys, ai nateix temps que estudiaba Magisteri. Tot això aib l'obsessió de
guanyar algún diner per ajudar la seva família. La seva inquietud el dugué a ser
titular de (per ordre cronològic de Partits Veterinaris) Gironella, Granollers,
Olesa de Montserrat, Monistrol, Sant Fruitós de Bages, Navarcles, Manlleu, Reus,
Cardona i, darrerament, Rubí, on li va arribar la jubilació.

Hoie honest, oiplia les seves hores buides dedicant-les a la poesia, relats
curts, pintura (virtut heretada del seu pare) i, sobretot, el constant anàlisi
de la vida, que reflectí en les seves obres escrites, que seipre anaba ïés enllà
de la ïodernitat, deiostran una iiagineció desbordant, ona creativitat poc usual
i una lolt personal lanera d'entendre la vida i la humanitat.

Kn el terreny tècnic fou una persona profundament ensimismada en els seus
estudis. Publica els assatjos de la fenolftaleina-potasi, mètode original sobre
el tractaient de la leucosi aviar, rinitis atròfica, etc.

Kn sessió de l'Acadèiia de Ciències Veterinàries, el 1956, exposa la seva
teoria sobre l'origen lutant d'un croiosoia, teoria agosarada en aquells moments,
sobre l'origen del càncer. Actuaient s'està treballant sobre la ïateiia.

La sensibilitat d'en Cuello no era feta per tot-hoi. Els seus cercles, la
familia, els aiics de tota la vida i una professió son cercles que roden i
graviten, une a l'entorn dels altres, pero seipre amb la pròpia òrbita cadascun
d'ells

Adéu Armaud, ens retrobare! on Déu, segur, t'acollit.
Agustí Carol i Foix

ESC&IT PQSTDM IWL SB ABHAWD m u t ) í CBKSPO
(La Vanguardia, 12 de gener de 1994, pàg. 16)

tefiCBbrido.rfifi jaónjlflfi: El 10 de Diciembre de 1993, en el suplemento Medicina y
Calidad de Vida y en la sección de investigación pude leer un artículo titulado

1 gen que puede frenar el cáncer" en el cual, entre otras cosas, Be hablaba del
cáncer COBO una enfermedad de origen genético y que se halla en alguna alteración
del ADB. Soy veterinario jubilado nacido en Barcelona el 11 de Julio de 1925 y
con residencia actual en Rubí. Kn 1956 y tras tro profundo estudio, escribí ii
teoría acerca del cáncer que fue publicada y expuesta en una conferencia en la
Academia Veterinaria del Colegio de Barcelona.

^Sólo quiero que quede constancia de que ,a, e 1956, un barcelonéB, un
español, hizo UDa teoría acerca del cancer } en térainoB IU} parecidos a 108 que
aboraacreditan se banla,eracidad publicado. Debo decir que poseo todos los dOCUlent08 } e8critos-11 que
acreditan la veracidad de lo que aquí expongo. - 1 1 -



ASSESSORIA JURÍDICA

PflIÜCIPALS ACTIVITATS PS L'ASSESSORIA JORIDICA DEL CQL.LEfil

Durant el transcurs de l'any passat 1'Assessoria Jurídica del Col·legi a
dut a terme diverses activitats que poden dividir-se en els següents apartats:

1. Assessorament Junta Directiva: S'han prestat diversos serveis jurídics
respecte a totes aquelles consultes foriulades a l'Assessoria del Col.legl, el
detall de lo qual seria bastant complexe. Entre d'altres, podei assenyalar els
següents:
-A priier d'any es va eietre un infone relatiu al Projecte del Seal Decreto
sobre Hedicaientos Veterinarios, en col·laboració atb ÀVEPA.
-Es van redactar rebuts o formularis, com el distintiu exterior que autoritia
l'activitat de Centre Veterinari per a petits aníials.
-Hi ha que resaltar l'estudi i redacció de diversos escrits adreçats a persones
i entitats que es dediquen a publicar cursos d"ATS VETERIUARI", 'AUXILIAR
CL·IHIC VETERÍNA&I", "ANALISTA CLÍNIC VETERINARI", i d'altres. Aquests escrits
que van ser enviats mitjançant el President del Col.legi previ acord de la Junta
de Govern, tenen per objecte actuar contra les eipreses que organitzin o
anunciin aquells Cursos i Seminaris a la provincia de Barcelona, inclòs acudint
a la via judicial si fos precís.
2. Consultes de col·legiats: S'han lantingut continues consultes personals o
telefòniques aib col·legiats. La problemàtica ha estat de iclt divers caire, en
base a la distinta activitat de cada veterinari.
En general els problemes plantejats van des de reclamacions es expedients
disciplinaris incoats per la Generalitat, fins a llicencies d'apertures, passant
per qüestions laborals de veterinaris en locals de venda de petits animals.
Inclús reclamacions per possible negligència en l'activitat professional del
veterinari o consultes per iipagats i torosos.
3. Consultes Coilté de Deontologia: També s'han evacuat consultes pel Comité de
Deontologia en relació aib llur activitat. S'ha col·laborat per la eiissió
d'infories sobre denuncies contra veterinaris, la competència dels quals
pertanyia a l'esmentat Coiitè, assessorant sobre llur redacció i proposta de
sanció corresponents.
4. Col.laborado amb el Full Inforaatiu Col·legial: S'han redactat diversos
articles que van ser publicats al Full Informatiu Col·legial i entre els quals
hi destaquen: la recepta veterinaria, la responsabilitat civil del veterinari,
el dret de petició, l'intrueisie professional, l'atur i la crisi ...

En definitiva, ha estat un any difícil que acaba iniers en una crisi
generalitzada. Confiei que ens p e n e u entrar en l'any 1994 aib la suficient
confiança per tenir Confiell'esperança de peraetiaajorsentrar perspectives.

- 1 2 -



ETICA VETERINARIA 1 LEÍSHHANIQS1

Kn carta ale lectorB de "La Vanguardia' i taibè al Diari "Avui" del dia
31-12-93, el Sr. Luis Cera i Bernar, entre d'altres gestione, diu que al
Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona no circula cap tipne d'ètica
professional.

II President d'aquest Col.legi ha escrit a aibdòe diaris assenyalant que si
existeix algún dubte o queixa de l'actuació professional d'algun leibre d'aquest
Col.legi ha de denunciar-ho al lateix, i no involucrar a tota una professió i a
un Col.legi Professional.

8n seiblants tenes han contestat taibé el President de la COIÍBSÍÓ de
Deontologia, Sr. Ariengol, i el Vocal de Petits Aniiale de la Junta de Go?ern
d'aquest Col.legi, Sr. Castelar, al lateix teips que ha estat traïes el texte de
i'esientada carta als serveis jurídics del Col.legi.

81 passat diiarts, dia 4 de gener, TV3 en el prograia del ligdia va eietre
un petit reportatge sobre leishianiosi en el gos (aspectes preventius i
curatius), aib la participació del coipanr Marcel Gusté Salles.

AGENDA

CUBS DE DRKT SAMITAE1
(Madrid, gener-abril 1994)

«Durada: 32 hores lectives, del 20 de gener al 26 d'abril, dijous de 16'30 a
20'30 hores, i divendres de 10 a 14 hores.

* t o ge.ae.rflI: 12 hores (12 te«s)
% e t Veterinari i ri* fiftjlltf P i & b ] | r f l (20 hores)

-81 Dret Veterinari i de Salut Pública (4 teies - 4 bores)
-81 Subjecte actiu (sectors públic i privat) (4 teies - 4 hores)
-La funció Veterinaria (11 teies - 11 hores)
-L'objecte - L'aniial i el consuiidor (1 teia - 1 hora)

Professorat: Dr. Justo Moibela Maqueda aib 18 professors especialistes
% o t e s inscripció: Associats globals i individuals especials = 155.000 ptes.,
Associats col·lectius = 174.375 ptes., i no associats - 193.750 ft.

•Lloc, inforució i inscripcions: Saló d'actes de A.P.D., c/Montalbán, 3, 29
izqda., 28014 Madrid, Tel. 91 532 34 07, Fax 91 521 55 25.

JOMADAS PK KCOfiMm KH pgQOKlQí; M i m r . K
(Murcia, 21-23 de gener de 1994)

.Organizació: SOODIA!, S.A " Grup lUDdaci6n Garcia "ufioa, S.L.)
«Col.Uboració científica: Depart8lent de Hurcia.dePatolo,ia '!ollal (Cirurgia i
Radiologia), Facultat de Veterinaria de Hurcia.

- 1 3 -



•Professorat de lee JornadeB: -Dra. Ruth Dennis (School Veterinary Medicina,
Universitat de Caibridge) -Dr.Chrie Laib (Boyal Veterinary College,
Universitat de Londres) -Dra. Analia Agut (Facultat de Veterinaria,
Universitat de Murcia).

«Instructors de les Jornades: Professors del Departatent de Patologia Aniial,
Cirurgia i Radiologia.

•N0. de placee: -Conferencies: IL.LIHITADES -Pràctiques: 40 alumes Í9 classeB i
7 hores de pràctiques).

«Quota d'inscripció: Conferencies: -Estudiants - 3.000 ptes. -Professionals =
5.000 ptes. -Practiques : 20.000 ptes.

•Secretaria: Unitat Docent de Cirurgia i Radiologia, Facultat de Veterinaria,
Universitat de Murcia, Tel. 968 83 30 00, Sxt. 2820, 2821, 2822, 2823, Fax 968
30 51 01.

JORNADES TKORIQÜES-PRACTIQUES
D'lNSfiMlHACIO ARTIFICIAL KM SÜGUKS

•Organització: Càtedra de Tecnologia i Patologia de la Reproducció, i l'Hospital
Clínic Veterinari de la Facultat de Veterinaria de la OAB.

•Lloc: Facultat de Veterinaria.
•Dies: 10 i 11 de febrer de 1994.
•Places liaítades a 20 persones (3 per cavall), per ordre d'inscripció.
•Preu: 35.000 ptes. per persona (inclou dinars).
•Inscripcions: telefonar Teresa Rigau (581 10 45) o Silvia Alonso (581 19 75)
•Data líiit: 4 de febrer de 1994.
S'entregarà certificat d'assietència.

Dijous. 10 de febrer de 1994
09'00 h.
10'30 h.
il'00 h.
12'30 h.
13*30 h.
09'00 h.

Fisiologia reproductiva i sincronització de zels (Dr. Jordi Miró)
Pausa
Exploració de 1'aparell reproductor (Silvia Alonso)
Principis d'ecografia i aplicació reproductiva (Antoni Ballester)
dinar
Maneig per inBeiinació artificial. Seies fresc i congelat. Catàlegs de
sesenta18 (Dr. Paul Libian)

17'00 h.: Pausa
17*30 h.: Video d'ecografia.

Divendres, 11 de febrer de 1994
09*00 h.: Recollida i valoració de seien (Dipòsit de Seientals de l'Hospitalet

de febrerival
12'30 h.
12'30 h.
15'30 h.

Exploració ecogràfica de latrius/ovaris d'euga (òrgans)
Dinar
Pràctica d'exploració, ecografia reproductiva i I.A. (Unitat d'Ani,als
Grossos-Hospital Clinic Veterinari).
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I CDRS SOBRI MABACKHKHT PIB A CLHIOOIS

•Organització: AVBPA I PURINA VíTESINABY DIVISIÓ»
•Dates: 12 i 13 de febrer de 1994
•Lloc: Facultat de Veterinaria, universitat Autónoma de Barcelona, Bellaterra
•Durada: 7 hores, dissabte 12 de febrer de 19 a 22 hores i diumenge 13 de febrer
de 10 a 14 hores.

•Preu inscripció: 3.000 ptes. al Tel. 900 21 01 93 i pagament a la mateixa
Facultat, al vocal Rafael Mendieta

•Professorat: Dra. Rose Clark i Robert C. Brown.
PBOfllÜHA

•Com pensar, planificar i establir objectius d'una forma estratègica
•Com ajustar la demanda i l'oferta de la nostra clínica
• C M obtenir el màxim dels recursos de la nostra clínica
•Marketing intern: l'ús dels "6" sentits
•Programas científics
•Anàlisi per a Centres de Beneficis
•81 poder de l'equip i com construir-lo
•Com preparar un calendari efectiu pel nostre negoci, pel nostre staff i per els
nostres clients

•Tendències en els negocis i en la professió veterinaria als Estats Units
•Com explicar U B coses als clients ?
•Com seleccionar, formar, motivar, evaluar i recompensar al personal
•Programes interactius d'entrenament per ordinador per als nostres recepcioniates
l techniciens"

•Com fer Marketing dels nostres serveis veterinaria al 1994
•Com incrementar la satisfacció dels noatres clienta, la qualitat del nostre
servei i els nostres ingressos mitjançant un adequat seguiment

•Protocol en deu pases per vendre's millor a un mateix i a la seva clínica en la
Bala de consulta

'Les deu errades mes freqüents en Management
•50 trucs de gestió veterinaria en 50 minuts

A V E P A
| (I V0CAL1A - RAFAEL HUDIITA)

DI I.'EHFKftHKflAD PISCA I,

•Dates: dies 26 i 27 de febrer de 1994
*P • ¿ H i Oficial de Veterinarie de Barcelona
ponents: Drs. Joan Maacort Boixeda i Philippe Monsau
wtrega documentació: dissabte, 26 de febrer, a trea quarts de nou del matí

•Programa científic:
-In~roducció als signes neurològics (J. Kascort) 45'
-Ilalen neurològic (J. Kaacort) 45' -15-



-Localització lesions: cervell i sisteia vestibular (P.Horeau) 45'
-Moll espinal i nerriós perifèrics (P.Moreau) 45'
-Tests diagnòstics: líquid cefalorraquídeo (P.Horeau) 30'
-Heororadiologia (J.Mascort) 60'
-Introducció a l'electrodiagnòstic (P.tíoreau) 30'
-Patofisiologia del disc (P.Moreau) 45*
-Probleies toracoluibars {J.Mascort) 45'
-Presentació d'un vídeo aib casos clínics

diagnòstic (P.Horeau) 30'
tractaient (J.Mascort) 30'
casos clínics. 30'

diagnòstic (P.Horeau) 30'
tractaient (J.Haccort) 30'
casos clínics.

•Inscripcions: per telèfon (secretaria AVKPA), Tel. 418-73-12
•Quotes: -Socis d'AVEPA i estudiants - 11.000 R -Ho socis = 20.000 R.

-Probleies luibosacros
• •

-Probleies cervicals

OFERIMENTS I DEMANDES

*8s lloga Clínica / Hospital per a Equids a 20 limite del centre de Madrid.
Molt treball. Taibé s'actet soci aib aportació econóiica.

interessats traçar al telèfon (91)814 12 49, deianant per Sr. Javier.

* % t

«NECESSITO veterinari/a per una substitució en un servei d'assistència a
doiicili, durant el període coiprés entre el 15 de febrer i el 15 de tarç de
1994.

Interessats trucar al telèfon 213 57 96.

COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE LA PROVINCIA DE BARCELONA
Av. República Argentina, nO 25 08023 BARCELONA Tf. 211 24 66 · Fax 212 12 08
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