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Permanent del Consell de Col.Jegis Veterinaris de
Cst*Junys , 'Jbicacsó de 1 A1AC i situació. Reestructuració
del Consell de Col.legis Veter i nariz de Catalunya),
Planificacions visites als Consellers del DARF i de
Sanitat)

Junta Col.legi Barcelona treuni ó mensual)
Col.legi de Barcelona (Assemblees Ordinaria i
Extraordinària de col·legiats)

DARP (Reunió dels quatre Presidents dels Col.legis de
Catalunya. amb el Cctnsel ler. t'r. f-rAncesc Xavier Marimon)

COMITÈ: CLÍNIQUES PETITS ANIHALS

la reunió del dia Ló-ó-vt s ha comentat la
formi tat d'alguns companya a posar el segell de

ant: ràt'ica. Fer tal notiu cal recordar Que la
-implantació d 'aquent segell va ̂ e-r t.:n acord pres en Assemblea
General i que per tant és d'obligat acompliment i. a més. dóna
prestigi a la professió i evita 1 intrusisme, ja oue el segell
c&rtific* la intervenció d'un veterinari. Si no respectem
aquest acord es perdré pJ control d aquesta vacuna com
Malauradament està passant en altres vacunacions.

En referència a la idea que amb et segell, els vetennar i <;
de petits animals suporten les despeses del Col.legi, el

iden t. que va assistir a la reunió, va manifestat—se
icant que el Col·legi també es nodreix d'al tres ingressos

tant o més importants, com la venda de plaques per oernils,
documentacions sanitàries i d'al tres.

es va comentar que hi ha moltes cónsul tes i clíniques
que actuen sense legalitzat—se. fent una

d(*sl leial . En conseqüència es demana <a tots els
ho

2<L
£9gg£inys que tinguin noticies de pçssibles irregularitats

n a aquest comité. indüs anónjmament. amb
es faran irresponen

Centres autoritzats durant mny 1994

LA MASIA DFLS ANIMALS
Rbls. Mn.Cinto Verdaguer, J , O3J90 VaiIdoreix

CONSULTORI VETERINARI MQNTVET
Barcelona, 183, O362O Sí. .'icenç dels Horts

CLÍNICA VETERINARIA NÜVAW.T
Barcelona. ¿3, 0B211 Cñstellar del Vallés

CENTRO VETERINARIO EURO!
Europa, *?í , Bada lona

CONSULTORI VETERfNARI N O N H ' E T
Hostafranchst 2ó, O3O14

DE DEONTOLOGIA

r<a
En del Comité de Deontologia s'hanis darrera reunió

els següents temes:
-Informe sobre les reunions mantingudes amb els Presidents

Comités de Deontologia dels Col.legis de Metges i
Advocats, acordant-se celebrar reunions mter—sectorials

diferents Comités de Deontologia dels diferents Coi.legis
convocades per la Intercol.leg.1a1 de Col.1egJs

amb Ja fmalí tat d .1ntercamb.1àr opinions i emprendre acc.J.ons
cac:;.!-pCaroLinS sobre temes que ens I!'tç.~lfcten a "ots cc,.,. i intrusisme,
m°dificaçió de reglaments, etc.
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-Ttimbé es va informar sobre la reunió mantinguda amb el
President de Veterindústria per parlar del tems de distribució
de productes biològics.

-Es va ¿acordar crear una comissió d estudi per estudiar el
projecte de Real Decreto del Medicamento Veterinario, sobretot
en 1 a r t i c u l a t sobre dispensa i distribució de medicaments.

-Es van analtt~,?r Jes respostes rebudes de la carta enviada
ais 1 abara tons productors i distribuïdors t< />r,u ¡uc te *-
biclógics i que realment han mostrat la sevs col.Iaboració en

;est tema.
lambe van ser estudiats els casos pendents i rebuts sobrp

denuncies a veterinaris en un total de 5.
-Es v¿i donar especial atenció a les denuncies cursades ner

clients que varen comprar gossos a Jes tendes del ctOf i Que
d'una forma indirecta impliquen ¿t professionals veterinaris.
S ha de fer especial menció que aquistes denuncies venen
trams tades moltes vencida- mi tjaneart el Departament de Comerç,
Consúm i Turisme, i DARF.

Ó VETERIMARIS MIGIENISTES DE
CATALUNYA < A . V . H - X - C )

fi passat primer dimecres de juliol, a les cinc de la
tarda. va tenir lloc la reunió mensual hobi tual d aquesta

La reunió es va fer coincidir amb la sessió tnformativa
sobre la creació a Barcelona del Grup Interprofe&sional de
Hedi Ambient (GIPMA), integrat per iri quasi total i tat de les
carreres (unes 2O), per aixx donar a conéi\er GIPMA a tots els
veterinaris i membres d AVH1C.

Donat que un dels objectius d AVHIC es 1 * defensa i
protecció del medi ambient, 1 ¿i Junta directiva d acu&zta va
decidir, per unanimitat, aue AVHIC entrés a formar part com
persona jurídica de G1PMA.

El proper dia 2O de juliol. a les 1<? hores, tindrà lloc *
la seu d'aquest Col.legi una nova reunió de GlFMü, a la qual
hi assistiran membres de la junta directiva d AK'HIC en
representació de 1 esmentada associació.

Es va acordar 1'organitzar un Curs d'Analisi de Riscos i
Control de Punts Crítics al Col . ley ¡ t'ti-ial de Veterinaris de
Barcelona durant els dies 27 i 28 d'octubre.

La celebració de la taula rodona sobre la Directiva q
regula 1»» condicions de producció i comer eia 11tzacio dpi &
productes de la pesca i de J acuicul tura iR.D. 1437/1992),. <zl
Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona. s ajorna fins a
la 2* quinzena de setembre.

tn l'esmentada reunió foren elegits com veterinaris
reor&sentants de Medi Ambient a AVH1C, els companys: Albert
Monferrer Balleàter, Ricard Farré Urgell 1 Daniel Giménez
Roig.

Al final d'aquesta reunió hi va ser present el President
del Col·legi, Sr. Sabaté, el qual va animar als membres
d'AVHIC a que seguei \m treballant en els temes de medi
ambi&nt, que tanta importància tenen en veterinària;, prometent
que per part del Col·legi rebrerén tot el recolçament
possJ. ble.
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ELS VETERINARIS JUBILATS DE BARCELON

El primer dimecres d agost, dia 3, no hi haurà reuniu de
Jubi1¿tts, però sj en els seguen ts mesos. i com sempre els

-s dimecres de cada mes tindrà lloc 1 acostumada reunió
a partir de les quatre de ta

Obres recomanades pels çol.Ieqiats jubilats

"Viure en pau en la tercera edat" per Josep Tejvitftf x
^ / c e ü s , 179 pàgines, 1992. 12OO ptea.. i editat. en els
tallers d'indi *s gràfiques Cuberes, S.A.. de Mollerussa
(Lleida).

"Como mantenerle Joven en la vejez" (un otofio en plenitud. El
secreto de una vejez vital y satisfactoria), per la Dra.
El asma Kraan, 235 pagine- . 1995, Ediciones BSA. carrer
Rocafort, 104, Barceluua.

"Vivir- feliz en familia" (Soluciones positivas para el entorno
familiar-), per Ronald W.Richardson, 175 pàgines, 1993
Ediciones Paidos. Marià Cub i . *?, Barcelona,

.

"Enciclopedia de la Salud Familiar", per 1 editor medie Dr.
Tony Smith. amb la participada de nombrosos especial istes.
Dos volums amb un total de 1315 pAgmes* 1992, i a un preu
d 'unes 99OO ptes. Es de la Editorial Inter—Amer i cana-fíeGraw-
H l i 1. sent una de les millors obres en el seu genere, molt
Pràctica, fàcil de llegir, técnica i amb un índex alfabètic.
^s una obra que recomanem de forma especial.

Les esmentades obres es poden trobar éi les 1 lxbrene-
¿mportétnts de Barcelona.

PREMIS D'ESTTMUL A L'ESTUDI

Es posa en conei\&ment de tots mis col·legiats que»
c°incidmt amb la festivxtat de St. Francesc d'rtssís, es
convoquen els Premis d Estímul ¿» l'Estudi pels fills dels

ys que hagin aprovat el curs complert a la convocatòria
Juny. Els aspirants a 1'ssmentet premi hauran de lliurar a

Col.legi, i <ih¿tnc del JO de setembre, fotocòpia de
expedient dels corresponents estudis.

MEDI AMBIENT

Relació dels veterinaris que ja trebalIen en ternes de medi
t, i tambe d'aquel Is companys interessats en aquesta

temàtica:

-Isidre Ferran All.té (tel. 895 38 O9), president d'AVHJC
-Mé v 'ei Mar Serra Pesquer (tel. 219 3O 15J
""^ i* Carme 8ri ceño RlI~z I t 1 . 352 35 92J
*-R~card Fèrré Urpell (tel. 203 53 35)
*~~DanieJ Giménez Roig (tel. 352 70 30:
*-Albert Mon ferrer Ballester (tel. 245 37 22)
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-Jaume Pansides GeIIa ( t e l . 416 1O 91)
-Montserrat Fons Casanoves { t e l . 386 11 23)
-Cristina Claumin Pascual ( t e l . 231 71 S8)
-Mai te Rovira Tort {te}. 857 00 32)
-Josep Culebras- Junqum ( t e l . 371 02 89)
-Albert Broto Fachiardi i t e l . 300 59 9O)
-Bensdicta García Cas teJ1 anos ( t e l . 710 T)

-Carles Mateu Fernández ( t e l . 381 47 A
Yolanda Ca&acuberta Cantons ( t e l . 34O 56 5O)

-Eduardo Cunchi 1 los Martínez ( t e l . 314 <?P 02»
-E^ter Fernández Plana ( t e l . M»' 80 74>
-Pere Narbona Fent ( t e l . 358 4í> ¿>.~ >

tSon els representants de Medi Ambient
Tots els veterinaris int eres sa ts en Medi Ambi en t poder*

inscriure's...en agüe st Col. 1 eqx .

EL PROF. DR. MIQUEL CORDERO DEL CAMPILLO. DOCTOR HONORIS CAUSA

Cl passat 27 de maig ha estat invertit Dr. Honoris Causa
per la Facul tat de Veterinària de la Universitat
d'Extremadura, el Senyor Miguel Cordero del Campillo! el
discurs del qual ha estat entregat pel nropi autor a la
Biblioteca d''aquest Col. legi Oficia} de Veterinaris ríe
Parce lana.

Felicitem al distingit Senyor Miguel Cordero del Campillo
per aquesta important distinció que ha aconseguit de forma
tant merescuda, i agr<-tnn la seva atenció.

EL VETERINARI ALf-ONSO LÓPEZ DEL VALLE NOMENAT
FILL ADOPTIU DE SANT JOAN LES FONTS (GIRONA)

L Ajuntament de Sant Joan les Fonts (Girona), va decidir el
passat mes de maig, en sessió plenària i per unanimitat d&
tots els grups municipals, nomenar fill adoptiu del municipi
al veterinari i col.íegiat de Barcelona. Senyar ALFONSO LOPCZ
DEL VALLE., el qual es dedicà també a realitzar activi tats
pictòriques, emisions de radio i a escriure poesia, exercint
actualment com a responsable de 1 'o fi eina munies pa 1 de turisme
i de 1 'oficina municj.paJ d'informació al consumidor. L'any
passat fou el coordinador de la Fira Internacional do Nostres

actualment, porta la Biennal d'A^t Ca ta 1 a - francesa.
El company López del Valle va néixer a Lleó el 1922,
ibant la carrera en aquesta ciutat el 1945, exercint * St.

Fruitós del Bages i a Taradel1. Especial is ta en inseminació
artificial , diplomat en sanitat, doctorat en la Facultat de
Veterinaria de Lleó el 1951, tècnic superior bromatòle-g per la
Universitat de Madrid (1962). especialista en nutrició animal
(Saragor^a. 19Ò5), curs de formació especial per a productes
cArnicB (Madrid, 1978), curs d inspecció d'aliments processats
(EE.UU.. 1979)

L'any 1977 s incorpora al partit de Castellfollit de la
Roca-Sant Joan les Fonts. Col.labora en la moderni tzació i
millora de l'escorxador municipal d'aquesta darrera població.
El 198& i per concurs de mèrits va ser ncmenat coordinador
dels serveis de sanitat veterinària de La Garrotxa. El 1987
organitza 1 oficina municipal del consumidor de Sant Joan les
Font!"";. Des de Ja fundacJ.ó de 1em~~sora mLtnlCip¿¡l de r.~dio el
19Q9.cArr edeli'met diversos programes setmanal r-. El 1991 es va fer
càrrec de 1 oficina municipal de turisme . . . .
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

ADMINISTRACIÓN LOCAL
•RESOLUCIÓN 9E 13 DE JUNIO DE 1994

AYUNTAMIENTO DE ftADRID CONVOCATORIA DE 7 PLAZAS DE VETERINARIO
(BOE N5 148 , 22-06-1994)

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ILEV 7/1994, DE 18 DE HAYO

LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (COMUNIDAD DE ANDALUCÍA)
(BOE «5 156 , 01-07-1994)

•LEY 7/1994, DE 18 DE MAYO
REFORMA JUNTA SANEAMIENTO (COMUNIDAD DE C A T A L U N A )
ÍBOE N9 162 , 08-07-1994)

tLEY 6/94 DE 19 DE MAYO DE LA C. A. üí CASTILLA Y LEÓN
LEY DE SANIDAD ANIMAL (CASTILLA Y LEÓN)
(BOE W 145 , DE22"ADRID-06-1994)

MINISTERIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
•ORDEN DE 20 DE MAYO DE 1994

TRANSPORTE DE PRODUCTOS VITINICOLA
(BOE 1*9 142 , 15-06-1994)

tREAL DECRETO 1047/1994, DE 20 DE MAYO
NORMAS MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE TERNEROS
(BOE HQ 145 , 19-06-1994)

«OROEN DE 11 DE JULIO di 1994
ACTUAL ANEXOS I Y II DE ORDEN 14-06-91 dï PROD FERTILIZANTES Y AFINES
(BOE DECRETOHQ142, 1047/1994 , 15-06-1994)

tREAL DECRETO 1048/1994, DE 20 DE MAYO
NORMAS MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE CERDOS
(BOE HQ 161 , 07-07-1994)

•ORDEN DE 4 DE JULIO DE 1994
UTILIZ Y COMERCIALIZ ENZIMAS, HICR0OR6 Y SUS PREPARADOS EN ALIM ANIMAL
(BOE HQ 161 , 07-07DE-19941994)

•REAL DECRETO 2121/1993. DE 3 DE DIC1ÉWRE
CORR ERR POLICÍA SANIT INTERC IKTRACDMUN E INTERC TERC PAÍSES OV/CAPR
(BOE NQ 162 , 08-07-1994)

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
.ORDEN DE 9 DE "INISTERIOJUHIO DE 1994

I"PUESTOS SOBRE EL PATRI"ONI0 Y LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS
ÍBOE N9 139 , 11-06-1994)



DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
(RESOLUCIÓ DE 10 DE HA16 DE 1994

CESSAMENT DE DIVERSOS COORDINADORS VETERINARIS DEL DARP
ÍD06C m 1902 , 30-05-1994)

tORDRE DE 6 DE JUNY DE Í994
ES CREA LA DENOMINACIÓ DE QUALITAT VEDELLA DELS PIRINEUS
(D06C N9 1915 , 01-07-1994)

tORDRE DE 6 DE JUNY DE 1994
ES CREA LA DENOMINACIÓ DE QUALITAT CALÇOT DE VALLS
(D06C N9 1915 , 01-07-1994)

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ
IRESOLUCIO DE 8 DE JUNY DE 1994

CONCESIO AJUTS A PERSONAL FUNCIONARI I INTERÍ DE L'ADH. 6ENERALITAT
(D06C N9 1909 , 15-06-1994)

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
IORDRE D£ 31 DE RAIG DE 1994

CONVOCATORIA EXECUCIÓ PROSftAMA 6ESTI0 AMBIENTAL PURINS PORCINS
(D06C NO 1910 . 17-06-1994)

IDECRET 143/1994, DE 19 D'ABRIL
CREA CONSORCI PER 6ESTIQ DE RESIDUS MUNICIPALS (BAIX CAMP)
(D06C N9 1915 , 01-07-1994)

•DECRET 156/1994, DE 30 DE MAIS
ADECUACIÓN A L.30/92(ESTADO) DE PROCEDIM EN MATERIAS DEL DPTO M. AMB1E
(DOGC N9 1920 , 13-07-1994)

DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL
IDECRET 131/94 DE 30 DE MAI6

ESTRUCTURA I DR6ANITZACI0 CENTRALS DEL SERVEI CÁTALA DE SALUT
(D06C NO 1907 , 10-06-1994)

IDECRET 132/94 DE 30 DE MAIG
REESTRUCTURACIÓ DEL DEPARTAMENT DE SANITAT I SE6URETAT SOCIAL
(DOGC NQ 1907 , 10-06-1994)

tORDRE D'l SE JUNY DE 1994
LLIBRE DE VISITES PER AL CONTROL SANITARI ESTABL. ALIMENTARIS
(D08C N° 1911 , 20-06-1994)

tORDRE DE 2 DE JUNY DE 1994
MODEL INSPECCIÓ VET. DE CARN FRESCA D'ESTABLIMENTS DE BAIXA CAPACITAT
(DOGC N9 1911 , 20-06-1994)

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT
aLLEI 7/1994 DE 18 DE "AlS

REFORMA DE LA JUNTA DE SANAJAMENT
(DOGC N? 1907 , 10-06-1994)



COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS
G I R O N A

El dia 21 d'abril es va presentar, al Col·legi de
Veterinaris de Girona, el llibre

"PINZELLADES DE LA VIDA
D'UN VETERINARI RURAL"

Aquest és el primer volum que publiquem, des de la
creació dels Fons d'Edició que hem posat en marxa amb
la col·laboració d'algunes empreses privades.

Tenim ja preparada pel mes d'octubre la publicació
d'un diccionari, i , en un futur, el projecte de donar
sortida a temàtiques científiques, tècniques i socials
sobre la professió.

Si desitjeu rebre el llibre per correu, podeu
enviar-nos la butlleta adjunta, degudament omplerta.

NOM I COGNOMS! ,

ADREÇA! • > i i • i i i i i i i i t i i i * *

CODI - POBLACIÓ: , . , . ,

DESITJARIA REBRE PER CORREU I CONTRA

REEMBORS , EXEMPLARS DEL LLIBRE

PINZELLADES DE LA VIDA D'UN VETERINARI RURAL

DEL SR. JOSEP TURON,

El preu de cada exemplar, és de 1.500 pessetes
despeses d'enviament i n c l o s e s .
Envieu-ho a: CO~LEGI DE VETERINARIS
carrer Cor de Maria, 10 pral .
17002 GIRONA



EL PUNT /Dijous, 21 d'abril de 1994

Un veterinari recull
en un llibre
aspectes rurals de la
Selva i el Maresme

FIDEL BALES
• Blanes.— El veterinari jubilat
de Blanes Josep Turon i Puig pre-
senta avui al vespre al Col·legi
Oficial de Veterinaris de Girona
elllibre Pinzellades de la vida d'un
veterinari rural, que ha editat el
mateix col·legi. L'obra de Turon
descriu a través d'un llenguatge
planer i entenedor les vicissituds
d'un estudiant de veterinària de
la postguerra i la situació rama-
dera en els seus primers anys
d'exercici a les comarques de la
Selva i el Maresme. Tnmbé per-
met avaluar els canvis que s'han
produït en aquest sector I en la
veterinària, sobretot a partir de
l'arribada del turisme a la costa.
En el seu llibre Turon descriu
també estampes tan populars en
les zones rurals com la matança
del porc, l'escopeta de cacera rere
la porta de les masies i les partides
de cartes a Ics tavernes.

El president del Col·legi de Ve-
terinaris de Girona, Josep Godia
i Ribes, defineix en cl pròleg del
llibre Josep Turon com un home
que pertany «a una generació
d'homes representatius encarre-
gats de demostrar amb la seva
vida i la seva obra que la tradició
i el progrés no són antagònics».
Turon agraeix en el seu llibre les
ajudes que va rebre de ies ex-
periències de ferrers í pagesos
vells de Malgrat i Palafolls.cn els
primers anys d'exercici de la seva
carrera, que va estudiar a la Ve-
'terinària de Saragossa.

¡Josep. Turon va exercir.Ja seva
professionals partits veterinaris de
Malgrat, pï·ofessAmer I Blanes i de cada
localitat destaca els trcts més ca-
ractedstics de lo seva professió.

El que centra més l'atenció de
Pinzellades de la vida d'un vete-
rinari rural, pel que fa H Malgrat,
és la referència al bestiar rossam,
Turon assenyala que a la localitat
hi va arribar a haver uns 500 caps
de bestiar d'nquest tipus, que era
el que s'utilitzava per als conreus,
i que van anar desapareixent amb
l'arribada del turisme, als anys 60,
i amb la incorporació de noves
tecnologies per treballar la terra.
Dels primers anys de veterinari
Turon recorda amb nostàlgia les
visites als cavalls i les castracions,
«que eren sempre espectaculars
1 d'una gran audiència i comentari
per a tots els pagesos».

Del seu pas per Amer recorda
lobretot el canvi sobtat oue va
comportar en l'exercici de la seva
professió haver de passar de tre-
ballar d'una zona al pla a una
a muntanya. També explica d'A-
mer que l'arrelat costum de la
matança del porc li significava un
increment dels seus ingressos ,
—12.000 pessetes mensuals dels ,
anys 50—, a més d'una bona pro-
visió al rebost.

De Blanes descriu, entre altres
aspectes, les vendes del peix que
ei feien als pedrissos de les pla*
celes o la venda directo que feien
pels carrers les dones dels pes-
cadors amb el peix fresc que por-
taven. L'arribada del turisme va
significar per a les zones costa-
neres un canvi important en l'ac-
tivitat de la gent i també per a
l'exercici de la veterinària, El
nombre de pagesos es va reduir
i consegüentment també els caps
de bestiar; van apnrèixcr els pri-
mers mercats municipals; van co-
mençar les revisions a instal·la-
cions hoteleres, restaurants i su-
permercats; els escorxadors mu-
nicipals van ser substituïts per es-
corxadors industrials... en defini-
tiva! un canvi social que va com-
portar també la remodetació de
ractivitátVctcrinaria1.



DIARI OFICIAL DE LES COMUNITATS EUROPEES

N° DOCE DATA DOCE REFERENCIA DATA REF2
C-172 24-06-1994 94/C 172/01 10-04-1994

CONSEJO
HIGIENE ALIMENTARIA COMUNICACIÓN
POSIC. COHUN SOBRE DISOLV. EXTRACC. EN FABRICAC. ALIMENTOS

C-172 24-06-1994 94/C 172/02 10-04-1994
CONSEJO
ADITIVOS COMUNICACIÓN
POSICIÓN COMÚN SOBRE ADITIVOS NO EDULC. MI COLORANTES

C-173 25-06-1994 94/C 173/02 00-00-0000
COMISIÓN
A6R1CULTURA COMUNICACIÓN
PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN EN EL SECTOR ASRARIO (CEREALES)

C-172 24-06-1994 94fC 172/01 10-04-1994
COMISIÓN
LEGISLACIÓN COMUNICACIÓN
COMPOSICIÓN COMITÉ CIENTÍFICO DE ALIMENTACIÓN ANIMAL

C-173 25-06-1994 94/C 173/06 00-00-0000
POSICIOHCOKUN
ABRICULTURA PROPUESTA DECISIÓN
TELEDETECCION A LAS ESTADÍSTICAS ABRIGÓLAS

C-173 25-06-1994 94/C 173/03 00-00-0000
TRIBUNAL DE JUSTICIA
JURISPRUDENCIA SENTENCIA TRIBUNAL
DESISNACION DE LOS VINOS ESPUMOSOS

C-175 28-06-1994 94/C 175/13 00-00-0000
COMISIÓN
CONSUMIDORES Y USUARIOS INFORMACIÓN
CONCURSO DE PROYECTOS EN POLÍTICA DE CONSUMIDORES

C-176 29-06-1994 94/C 176/08 00-00-0000
cmUSION
LEGISLACIÓN PROPUESTA MODIFICACIÓ
PROP. MODIF. CREACIÓN AGENCIA EUR. DE SALUD Y SEGURIDAD EN TRABAJO

L-140 03-06-1994 1275/94 30-05-1994
I ACTOS CUYA PUBLICACIÓN ES UNA CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDA
PESCA REGLAMENTO CONSEJO
ADAPTACIONES AL EGIMEN PREVISTO EN LOS CAPÍTULOS DEDICADOS A PESCA

L-140 03-06-1994 1278/94 30-05-1994
I ACTOS CUYA PUBLICACION ES CONDICION PARA SU APLICABILIDAD
OVI RE6l A"fNTO CONSEJO
DETERMINACIÓN CALIDAD CANALES DE OVINO FRESCAS Y REFRIGERADAS



L-140 03-06-1994 94/316/CE 29-04-1994
II ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDA
SANIDAD ANIMAL DECISIÓN COMISIÓN
IMPORTACIÓN üí PORCINO, CARNE. EMBRIONES...DE CERDO DE AUSTRIA

L-143 08-06-1994 94/321/CE 29-04-1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
SANIDAD ANIMAL DECISIÓN COMISIÓN
COND. SANITARIAS Y CERTIF. VET. IMPORTACIÓN DE BV Y ROCINO DE CROACI

L-145 15-05-1994 94/324/CE 19-05-1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
PESCADO DECISIÓN COMISIÓN
IMPORTACIÓN PRODUCTOS Qí LA PESCA Y ACUICULTURA DE INDONESIA

L-145 30-05-1994 94/326/CE 30-05-1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
VACUNO DECISIÓN COMISIÓN
CERTIF. IMPORTACIÓN PROD. VACUNO DE BOTSWANA.KENIA,MADAGASCAR,SNAZIL

l-143 08-06-1994 94/321/CE 29-04-1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN PARA SU fiPLICABILIDAD
PESCA DECISIÓN COMISIÓN
IMPORTACIÓN PRODUCTOS DE LA PESCA DE SINSAPU

L-145 10-06-1994 94/325/CE 19-05-1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
PESCADO DECISIÓN COMISIÓN
IMPORTACIÓN PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE ACUICULTURA DE TAILANDIA

l-145 10-06-1994 94/323/CE 19-05-1994
ACTOS CUYA PUBLICACION HO ES CONDICION PARA SU APLICABILIDAD
SANIDAD ANIMAL DECISIÓN COMISIÓN
CRITERIOS CONTROL ANUAL DEENFERMEDAD DE NEHCASTLE EN AVES DE CORRAL

L-146 11-06-1994 94/331/CE 09-06-1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
SANIDAD ANIMAL DECISIÓN COMISIÓN
PROTECCIÓN CONTRA LA PESTE PORCINA CLASICA EN ALEMANIA

L-148 15-06-1994 94/334/CE 26-05-1994
ACTOS CUYA PUBLICACION NO ES COHDJCION PARA SU APLICABILIDAD
HI6IENA ALIMENTARIA DECISIOH CO"ISIOH
POLICIA SANITARIA Y CERTIF VET IMPORTACIÓN CARNE AMERICA SUR

L-148 15*06-1994 94/335/CE 26-05-1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
HIGIENE ALIMENTARIA DECISIÓN COMISIÓN
CERTIF. VET Y COND. ZOOSANITARIAS IMPORTACIÓN CARNES DE BRASIL

L-150 16-06-1994 94/336/CE 26-05-1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
PORCI DECISION CO"ISION
ClASIFICACION DE CANAlES PORCIMAS EN EL REINO UNIDO



Com a pintor . esposà individualment a' la Mediatheque
d'Ydes. López del Valle es un pintor català que fou ¿*mic den
Salvador Dalí. Ha esposat a diversas Hoce del món: Nador
(Marroc) tl^Jó). Lleó (194&*, Í999^ó3 i ¿& (Barcelona),
Mi nnes-so ta tí 96 9), Si tges ( 1 970) , Hamburg (1 937 .» . Zuri ch
(19SS-3C?) , a part di? di verses exposicions c o l . l e c t i v e s . . .

Com es pot comprobar, 2 'act ; >• •• .' -> t I company López del

Valle es immensa.
A I acte de I iíurament de la medalla i el diploma de f i l l

adapti,,, qU0 . .* tenir llac el passat IS de iuny, amb
i assistència de la corporació municipal en ple. autoritats
provine xals i rtombro90» companya veterinaris i mrtxntm» de

•tr.y/n: per ircfflcn I •• í J . f?n num del Col.leoi de

'"celona. el president Senyor Saba té m
al nomtrw company Alfonso López del Valle.

CURS DE DOCTORAT
HISTORIA DE I A MEDICINA VETERINARIA
(Celebrat el mes de juny de 19V4)

-Facultat de Veterinària, U.A.B., Bellaterra (Barcelona)-

sota ].i direcció del catedràtic Dr. Joaquín
Urqol

PROGRAMA
^Aspectos históricos del desarrol lo de la zootecnia en Ja

antigüedad (Fernando López SatiumJ
"Loa i n i c i o s de la medicina veterinaria en Mesopotamia y en el

antiguo Egipto (Joaquín Camón Urgel)
-La ¿ned , veterinaria en las antiguas Gregia y Roma

(Joaquín Camón Urgel)
• veterinària a l'Edat Mitjana i en é?J mon àrab (Francesc

Lleonart Roca)
-i- origen i creació de Jes Escoles Veterinàries (Marti

Pumarola Batlle)
històrics de la bacteriología a Catalunya (Josep

i Brillas)
resumida de la veterinària ¿i Catalunya (Jatsmm Roca

Torran '
~Hístória de la micologia (M£ Ángel* Calvo rorros»
~Projeccxó de la farmacología histórica en eI medicament

veterinari actual (Ana M* Carmona)
"Elaboració d un diccionari d'exterior del cavall (Jaume

fir» tacós Ma&etnel la)
~l- activitat professional veterinària en el món rural i la

transformació en les formes actuals d'actuació
— ̂ sjonal (Josep Turón Puig)

'Fundación" i el "Premio" Cons Gruart d investigació en
veterinària (Josep M$ Cor is Martinet I

Introducció s les recerques bibliogràfiques en història de 1e
veter mAria ¡Vicenç Allué Blanch)

clínic* i la farmacologia veterinàries als inicis del
*gle v/V imçan* el receptari d'en Marti Pumsrola (Marti

Pi-imarola Batlle'
~Fi-gure>s mstóriques de la veterinària gironina (Artur

Soldevila Feliu>
de la veterinària militar espanyola (Josep ftt

)
curs &5 celebrara en anys sLlcces~us
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ASSESSORIA JURÍDICA

f i proper mes d'agost 1 advocat del Cnl.legi. Senyor Joan
Beltran Rahola, farA vacances, Malgrat tot, recordem que a
partir de setembre seguirA atenent personalment als
col.legiats tots els dimecres de 18 a 2O hores. Esperem que
aquest servei que ofereix el Col. leçi sioui força utilitzat
pels companys.

BIBLIOTECA

A partir del dia 11 de juliol. 1 horari de la bibl ïoteca
del Col·legi es el següent; matins: de dilluns a divendres, de
1O a i J hores; tardes: dimarts* dijous j divendres, de Ió a 20
hores.

Aquesta romandrà tancada del dia O al 19 d'agost. ambdós
inc ¡osos, per vacances.

AGENDA

SIMPOSIO INTERNACIONAL DE PDRCINOCULTURA ,
(Lorca, del 13 al 15 de Septiembre de 1.994)

JORNADAS SOBRE NUTRICIÓN, CONTROL AMBIENTAL Y MANEJO EN LA

PRODUCCIÓN PORCINA ACTUAL

Martes. di« 13 y Miércoles, dia 14.- NUTRICIÓN PORCINA

Jueves, dia 15.- PATOLOGÍA Y MANEJO
HétbrA tr aducción simultanea. Las conferencias serán

desarrolladas por eminentes especializtas europeos y
amen canos.
Inscripciones .* Semana Nacional de Ganado Porcino. Mercado de
Ganados de Lorca. Apartado Correos 159, JO8O0 Lorca (Murcia)
Más información.- secretario del comité científico. Dr. Antonio
Muñoz Luna, tel. (906)30 'J 00, ext, 2992, fax Jó 41 47.- En
el Colegio de Veterinarios de Barcelona hay folleto
mforma tivo.
. IV CURS PRÀCTIC SOBRE IDENTIFICACIÓN DE FONGS OPORTUNISTES
PATOGENS PER L HOME

(Reus. 19-24 de setewbre de 1<>?4>

—Hoc de celebració: Unitat de Microbiologia, Facul tat de
Medicina, Universitat Rovira i Virgili, 4J2O1 Reus (Tarragona.
—Direcció del Curs: Josep Guarro Artigas i Josepa Gené Díaz
-Participants: El curs va adreçat en especial a metges i a
d'a 1 tres professionals sani taris que desenvolupen llur treball
a hospitals i laboratoris de diagnòstic clínic. EL NUMERO DE
PLACES ES LIMITAT.
-Subscripcions i informació: Cristina Cabré o Carles Munné,
Unitat de Nlcrob.J.ología. Facultat de Ned.lc.1na. carrer St.
Llorenç, 21. 43201 Reu (Tarragona). tel. (977)31 89 2~. ext.
222, Fax (977)51 91 47.
-Preu inscripció: 90.000'- pt&s.

-8-



XIX JORNADAS CIENTÍFICAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE QVINOTECNIA Y CAPRINOTECNIA

(Burgos, del 22 a] 24 de Septiembre de 1.994)

Jueves, día 22
?'JO h

¡1 00 h

"Problemática de IA Inseminación A r t i f i c i a l en la
especie ovina" (Julién Garde López)

"Producción de rumian tes de ca?f»: fincas
cmegét i cas " (Manuel Molerá Apari cío)

'c jornada: comunicacione^ 1ibres—

ll'OO h
J ¿< 00 h

tí i, a

'Problemática del ordeñe?
rumiantes (L. Gallega

Comunica cienes libres
l'jtifa <* explotaciones

mecánica en pequeñas

V'OO h. t Mesa redonda sobre "Objet i\ns y funciones de
Agrupaciones de Defensa S¿tm tana"

ll'OO h . : Comunicaciones libres
IS'OO h. ; Conclusiones y el ¿tucura

Qg.mun

Informarían

Má.imo 5 paginas y entregarlas antes del 1
Agosto. Hay programa para acompañantes.

e inscripciones.- tel. (947)2 t9; 23 72 ?&,
r¿ 00 1S. 22 03 Oó

5 de

fax

CURS POSTGRAU

INSTAL.1 Arin T FUNCIONAMENT
CONDICIONS I AJUTS

D' INDUSTRIES AGRQALIHENTARIES
DE L' ADMINISTRACIÓ

Llo

( L l e i d a , octubre / dc?semhre 1994)

Organi tzat per: 1 Escola Tècnica Superior d Enginyer ie
A g r A r i a , i e l Departament de Tecnologia d ' A l i m e n t ' . de la
Universitat de Lleida-

celebració.- Saló d actes. ecíifici t. ETSEft. rtvgda. Rovira
, 177. Lleida.

Durada; Í1Q hnres 1 ect i ves (óO h<?re* teoria •#• hores prAc tiques
+ 10 hores treball personal i tutories > equivalents a 11
Crèditx.- Les classes practiques consistiran en visites

a industries agroa 11 /nen t ¿trias,
del 3 if'octubrw a/ 21 de desembre de i 994

Horari: dilluns, dimecres i dijous, de li* a 2X hores.
Pr©-inscripció i drets de matrícula; La pre-inscripció -i

B°l•licxtud de reserva s adreçarà a la secretaria del curs
amb anterioritat ¿\1 JO de setembre de 1<?94. S' admetrà un

"làx-im de 20 participants per estricte ordre d'inscripció.
-Import i n s c r i p c i ó = 10.000 p t s . -Dret? mat r icu la - 60.000
Pts. -Estud iants i p ro fess iona ls a l ' a t u r = 23.000 p t s .

Secretaria i informació.- Dept. . de Tecnologia d'Aliments,
^T Universitat de Lleida, Avgda. Rovira Roure, 17?>

tel. (973)70 25 21. fav 23 82

- 9 -



III ENCUENTRO DE VETERINARIOS DE LAS
COMUNIDADES DE MADEIRA, AZORES Y CANARIAS

(Lanzarote, del 12 al 15 de Octubre de 1994)

Miércoles, dia 12
TRABAJOS SOBRE 'SALUD PUBLICA E HIGIENE PE LOS ALIMENTOS"

Jueves, dia 13
TRABAJOS SOBRE "PRODUCCIÓN ANIMAL''

Viernes, dia 14
TRABAJOS SOBRE "SANIDAD ANIMAL"

Sábado, día 15
TRABAJOS SOBRE "GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE"

Lan conferencias serán desarro 1 ladas por catedráticos

veterinarios especialistax.
Comunicaciones .• A recibir antes del JO de Agosto (en diskette
o a máquina en folio y a doble espacio}, a las señas más abajo
citsdas.
Información e inscripción: c/Venegas. 7, 59. 35OO3 LAS PALMAS.
tel. i fax (923)37 05 31.

XXIX CONGRES NACIONAL DA.V.&.P.A.
(Barcelona, 14, 15 i 16 d'octubre de 1994)

-Hotel Princesa Sofia-
divendres. 14 d'octubre

9 h: -Patologia i cirurgia digestiu (Ï. Tams i P.
Holt) -Sala A

-Reproducció (S.Ramagnoli i C. Dumon) -Sala B
-Traumatologia -Sala C

16 h: -Patologia digestiu (T.Tants) Sala A
-Oftalmologia (J.Gaiddon) -Sala B
-Cardiología (E.Ynaraja i A.Montoya) -Sala C

15 d'octubre
9 h: -Patologia digestiu (T'. Tams i C.Dupre) -Sala A

-Cardiologia (H. de Moráis) -Sala B
-Parasitologia (A.Estrada. J.Cairo i A.Font) -Sala C
-Comúni cacions —Sa la D

13 h: ASSEMBLEA GENERAL
lò h: -Cirurgia urman i toràcica (F'.Holt) -Sala A

-Neurologia (L.Cauzini1 le) Sala B
-Parasitologia i citología (M.Gascón, P.Busquets i

N.Durall) -Sala C
diumenge. 16 d'octubre

9 h: -Patologia respiratori i cirurgia (H. de Moraius i
G.Dupre) - Sala A

-Dermatología (R.Hal 1 ittel 1 i A.Ríos) -Salm B
-Oftalmología (J.Gaiddon) -Sala C
-Jornadd ATV -Sala D

Més, informació: AVEPA, tel. 418 7J i2, fas 413 39 79

-10-



SIMPOSI EUROPEU SOBRE ANTIBIÒTICS EIN HNIMALS DE PRODUCCIÓ
INTENSIVA (AUS. PORCS. CONILLS I PEIXOS)

(Ploufr«g«n, 75 al 27 d'octubre de 1994)

farmacologia: Classe* d antibiòtics. Nou* components.
tft ^mf?cr, d acció, Espectre.

Us dels antibiòtics en animals de producció intensiva;
Produa ; f"1 porcinsf producció piscícola, producció avícola,
producció cunicol*»

Limitacions i riscos relacionats amb els antibiòtics:
r"*rmmcovigilAnci», Resist encia als fArmacs. Impacte en la
'' i ,? I jmen tAria.

Legislació a França i d'altres països europeus: Autorització
dtf pubJJdtst. ¡distribució. Residus farmacèutica.

Taula rodona: "Pràctic* veterinària correcta en J 'ús d'agents
mni i h tfSf ¡ i c-. ", ,} f terna 11 V F -
informació: ZQOPOLE, P.P. ?. 2244O Ploufragan (França).
tmi. fJJJ 96 79 61 50 i 96 7B 61 ~1.

MASTER EN EQUINOTECNIA
(f>f> I t d'octubre mi 20 de desembre de 1990)

Lloc! Facultad de Veterinaria de Córdoba. /'£->*= cursos amb un
to tmi I'.F 92 credi t<
Evaluació final: juny iV<?3.
~Pre-inscr ipc ió." finm el .f» de setembre de t¥94*
Preu matrícula de cada curs: 100.OOO pte<=.
Núm. alumnes: màl·lim 20 per rurs.
Més informació: tel. ^5^)21 86 72, 21 87 Ió i 7.1 B7 07

I I CURB TfURH. PRÀCTIC D'ECObRAFIA EN I (. I I 1S
(F«cult«t de Ve te r ina r ia de Murcia,
DÍ99 4,? i 6 de novembre de 1994)

Organitzat per: Col.legi i Facultat de Veterinaria de Murcia.
- ; f ç/j vttndrm* I .Paçes d 'ecograf i& . Ecaca rei mg rafia

Di*çnÒ9tiC i tractament afecciona cardíaques .Estenosis
tica .Cardiomiopatia .Practique*.
'I •/J < sap te: .Ecnqr * fia abdominal .Ecografia urinari

Ecoçrafié ami ta I .FrActique*
.••, d^umrniavt Bcoçrsfi* dioe^tm .Ecografia i / tres

tn.it'- tciiç .PrAf.ttfjuw
Professorat: Prs. P.G.G. Darke i Fuente* (Edimburg),
' M i Nantee i , García Planeo (Phx1ips). Pernal i

nAndez del Palacín (Facul tat Murcia). Col. laboren en
professors d 'aquesta Facul tat.

70 places. Prmu 20.OOO ptes. Estudiants 10.000
W9.

informació: telèfon (96 70 ?1 00, ext. 201? í 29^7. Fa\-
•' M 41 '17,



OFERTES DEMANDES

* Es buaca veterinari per urgències a Badalona. In tere.
trucar ml telèfo: 06 12.

* Es traspassa clínica veterinaria petits animals d Badalona.
Més informació al telèfon 383 13 57.

* Es busca veterinari s¿t per a URGÈNCIES. Important 2 ó 3 anvs
experiència en petits anima is. Interessats trucmr telè'
454 09 95 (Barcelona >.

t Es VEN a bon preu aparell complert d mnwstéBl* per gm\
(suport, rotèmetre, vapontzador. etc.)r ressn• mr de
<? a 10 de la m t . al telèfon 070 1 -i ÍS.

FE D * ERRATES

En el !t Que \.arem enviar el pmsmat mi.- d* iun\ \drmçtt*
Liti Is mobrm animals u- ta (Bar. < • . / en / apmrtmt
de VARIS, e»í? i COnmtSr carn a telèfon de / * Tn-ci ^dor^
Can Canet [L 'Ametlla* , el nO 946 •/ / («n ha de
846 42 92.- Preguem disculpes per aquesta errada. <

cc?,!>> •

de tu i tente

HOFtA

MASTER EN "EVALUACIÜN DE IMPACTO AMBIENTAL"
Objetivo: Capacitar para el u/
WValumdor de impacto ambiental.
Lo organiza: Insti tuto Investigaciones ec. - d& Mal t&s.
Dinámica del curso: tnseñanza a distancia (Oí (•• Marxo
95) -Segmento presenc íal (seminar ios de 3 días durante? \ •
Mayo de 1994) -Proyecto de fin de <>.
Coste del curso: 75.000 ptas. . jn ps -e en 5 plazom de
25.000 ptas. !
Sistema de tutorías: Hmy un vistAM
gratuj.to.

PRQBRAM
Q.Ç.tk*t?re ¿994.' La gestión mmbimni
Marco institucional - ABpGi !•>>•
ambienta 1 -La gestiún del medio ambiente en la empresa.
Diciembre: Normas p^ra mejorar la gestión amblen t .> i m I
empresas -Ñnalisi de nesg industríale1. Enero 1995:
Evaluación ó impacto ambiental. ncmptOB i estudios a
realizar .asís temas naturales. : ¡< los ^biogt.
Biocenosis. Febrero: Aspectos socioeconómicos
impacto ambiental -Estudio del pmyecto. Marzo,
estudios tJt impacto ambienta ¡ -Medidas
correctoras. Plan de vigiiancia ambienta!
Proyecto de fin de curso. Relaciones alumno curso.
Inscrjpci ones \r_ matrícula: lnvm\ ¡es
Ecológicas, apartado corrmom 15521f >'SO Malaga
Más información: Srta. ¡ m 1. (9SJ2&0 •:>
40/41/42/43 (mañanas), Fmtt (95) 2óO 06 6 también en

•Narco i t L/.H i .
\nóm\ i tión

en mstudios de
Mt

Colegio Oficial de Veteri nanos.

• - 1 2 -

COL.liGI OFICIAL DE vmRlNARIS DE LA PROViNCIA DE BARCELONA
v. República Argentina, núm. 25 - 08023 BARCELONA - Tf. 21 1 24 66 - Fax 212 1 2 08


