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EDITORIAL

MEDI AMBIENT,VETERINARIA
I EL GIPMA

Aquesta temàtica ha vingut preocupant als veterinaris i, per
a l'AVHIC ea va crear la secció de Medi Ambient, havent-hi al
de la mateixa els companys Ricard Farré Urgell (tel. 203 53

f ) , Albert Monferrer Ballester (tel. 245 37 22), i Daniel Giménez
R°ig (tel. 352 70 30).

La creixent industraliLsació i concentració animal i humana
a r r e u de] món (especialu.«:r.t a Catalunya). ha afavorit la
°ntaminació del medi ambient, que afecta greument la supervivència
<•*© nombroses espècies, la producció animal i la salut pública (tent
animal com la humana).

*la l'any 1961T quan encara no es parlava de problemes de
contaminació ni de medi ambient, els veterinaris ja treballàvem en
p temàtica, aplicant bastants articles del famós 'Reglamento

Actividades Molestas, Insalubrr. Nocivas y Peligrosas",
General de Mataderos del 19J9", ja que llavors

iniciat la producció ramadera inteneiva.
L'any 1901, destacats veterinaris espanyols varen presentar al

MA (Centro de Estudion de Ordenación del Territorio y Medio
ftmbiente), i al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, un
¡"^nne de més de 300 pagines sobre la "PROYECCIÓN DE LA
VETERINARIA EN IA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE', sent per això que els
J t a r i o hem de trebaJlar intensament en la millora del Medi

en la producció intensiva ramadera (eliminació dels residus
animals, aprofitament agrícola o industrial d'aquests . . . ) ;

problema existeix també als escorxadors, industries
llotges i mercats d'abast i, en especial, del peix i

Empress i industries en les quals els veterinaris tenim una
actuació bàsica i destacada, i que ara hem de completar en aquesta
s:seant,hanaugmentat que per la gran maenitud dels esmentats establ~me!'lts,
e han augmentat i multiplicat.
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Es per aixó que tote els primers dimecres de cada mes, a partir
de lee 17 horee, ee celebra la reunió mensual de la junta directiva
d'AVHIC, amb caràcter obert a tote ele seus socis.

Actualment, la fiecció de Medi Ambient d'AVHIC, entre a formar
part del Grup Interv>rofesBÍonal de Meçtí Atpbjent (QJPMAj que s'ha
creat a Barcelona, juntament amb d'altres professionals també
relacionats en aquests temes (quimics, advócate, arquitectes,
biòlegs, enginyers, veterinaris ...)

Per tots aquest motius es fa necessari que els companys del
Col-legi de Barcelona, molt especialment els joves, es mobilitzin,
avui i en el futur, per aquesta tasca tant important.

ACTIVITATS PRESIDENT DEL COL.LEGI

gener 1995
02-01-9&, Visita Notari. Firma de poders per fer el recurs contra

les eleccions anticipades del Consejo General de
Colegios Veterinarios de España.

04-01-95, Reunió amb AMA-PSK per parlar sobre temes
d'assegurances.

13-01-95, Reunió a Valladolid. Tema Consejo i eleccions.
14-01-95, Reunió Sindicat de Veterinaris de Catalunya. Nomenament

de President Sindicat.
16-01-95, Reunió amb President Col·legi Metges, Dr. Enrique

Bruguera.- Temes: 1) Consejo i Consell Col-legi Metges.
Estat del tems. Transpolació ai Col.legi de Veterinaris.
2) P.S.N. i assegurances. 3) Serveis bancaris. 4)
Jubilats. 5) Comitè Deontologia. 6) Serveis diversos. 7)
Planificació.
Reunió amb Josep Ma. Olivé i Arnal, Director Gral. de
l'àrea econòmica del Col·legi de Metges de Barcelona.^"
Temes: 1) Assegurances. 2) Serveis bancaris. 3)
Promoure una reunió entre les assessories Jurídiques
d'ambdós Col.1egls.

17-01-95, Reunió amb Degana BOrtint de la Facultat de Veterinària,
i amb el Degà entrant, Dr. LIUÍB Ferrer Caubet. Temes:
1) Posta al día de temes pendents (núm. estudiant**
crèdits, etc.). 2) Clíniques: .problemàtiques petits
animals, i clínico d'èqulds. 3) Afer cavall Neptuno. 4)
Coordinació i activitats conjuntes. 5) Cursos, xerrades
i BimpoeiumB. Preparar conjuntament.

18-01-95, Reunió amb assessor juriric del Col·legi, Sr. Beltran»
sobre temes varis: 1) Escola CIM. 2) Clíniques
d Esparreguera. 3) Recursos i estat del tema. 4) Altres
assumptes pendents. 5) Reunió amb 1 'assessor Jurídic del
Col.legi de Metges. Planificació.

19-01-95, Reunió amb Comitè Clíniques Petits Animals.



Reunió amb el Dr. Francesc Florit Cordero, President
d'AVEPA, tractant-se el mateix teraari per eeparat: J)
Fer un plà quinquenal sobre "Control de zoonoaia als
animals de companyia i control veterinari ". amb la
finalitat de fer-ho arribar a la societat catalana,
juntament amb el DARP i el Dep. de Sanitat i S.S. , i
laboratoris. 2) Aparició d'associacions d'assistència
ale animals do companyia i repercussions a la
veterinària de clíniques de petits animals. 3) Problemes
de venda de cadells a les botigues. Estat sanitari dele
cadells, vacunacions sense firma. Baixes per malalties.
Pedigreos falsos, etc. 4) Facultat de Veterinaria i
Clíniques universitàries. 5) Curs de radiologia
patrocinat conjuntament pel Col.loei i AVEPA. 6)
Ampliació del Col.legi i ubicació AVEPA.

^0-01-95, Assistència a Ja taula rodona-col. loqui sobre
"Inquietuts en el sector sanitari", i "Sanitat amb
llibertat", promogudes pel P.P. i dirigit pel Sr.
Enrique Fernández Miranda, president de la comiBeió de
sanitat al Congrés de Diputats de 1'Estat Espanyol- En
aquesta taula rodona, J. Sabaté, President del Col.legi
de Veterinaris de Barcelona, fou, amb un altre
veterinari, els únics representants veterinaris entre
una majoria de metges i farmacèutics, intervenint-hi fen
preguntes sobre temes d'interés professional veterinari
i els programes sobre Salut Pública Veterinària, etc.

27-01-95, Afífíietència a la Comissió Mixta Consell Col.legie
Veterinaris de Catalunya/Dep. Sanitat i S.S. Tema ünic:
"Agència de Salut Pública". A la comissió hi assisteix
el Sr. Àngel Miret, per explica)—nos el tema. El
contingut d'aquesta reunió, per la gran importància que
té, B*exposa al final d'aquesta informació.

30-01-95, Assistència a la preea de poseeosió del nou Degà de la
Facultat de Veterinària de Bellaterra, Dr. L·luie Ferrer
Caubot.

3l-0l-95, Reunió amb D1BAPA i Consell. Tema: Mlcroxip 1
identificació animals de companyia.
Reunió amb Jordi Riera, veterinari de l'empresa NUVET de
nutrició animal, sobre una campanya per la qual demanava
el suport del Consell de Col·legis Veterinaria de
Catalunya, que va aer desestimat.
Reunió amb el grup assegurador La Equitativa.
Junta de Govern del Col.legi de Veterinaris de

_ Barcelona.
*¿ÍY_erfiQfi: Atendre a companys col. legiats i nouts veterinaris -

Atendre al públic -Ambdós casos personalment o per
telèfon, per informar-los i/o donar'ele-hl solucions a
les preguntes i problemes plantejats.

A_n£^íilA_P_p: ? A L Ü T P U B If I CA
¿7-01-95, Assistència a la Comissió Mixta Consell de Col·legis

Veterinaris de Catalunya / Dep. Sanitat i S.S.



Tema únic: "Agència de Salut Pública". A la Comiseió
Mixta hi assisteix el Sr. Àngel Miret, per explicar-nos
*•] tema.
1) Novetat: Creació d'un prograaia per tal de fer un
estudi previ i global del tema.
2) Director del programa: Sr. Àngel Miret.
3) L'agència abantaría: a) Ç^pípn- .Prevenció de la
salut i epidemiologia . b) Personal: veterinaris,
farmacèutics, metges. ATS, llevadores titulars i
rtirsonal del SS.TT. de Sanitat i S.S.
El programa es vol consensuar amb tote els implicats.
4) Tindrà una durada d'entre 6/8 mesos i un any. Es
consideraria un èxit per part de Sanitat el que dins
d'enguany s'aprovés el programa i que a finals d'any
s'iniciés el funcionament a una comarca pilot.
5) En aquest cas s'acaba amb la concepció de lligam
entre funcionari i servei públic, al permetre que
aquest el pugui donar una persona física o juridica
privada.
6) S'insisteix» de manera intensa, en el fet de que es
respectaran els drets adquirits, però no més diners. Per
part del Consell es demana una enumeració i definició
dels drets adquirits, comprovant-se que el tema no està
tant clar.
7) El procés serà lent.
8) S'entra a tractar temes com els de possibles
excedències per facilitar el pas a laboral, garanties de
ronerva de places, possibilitat de no integració en la
contractació laboral, i altres. A 1'ésser uns temes en
ela que de moment no hi han aprofondit, es prefereix
deixar-los per a posteriors reunions.

COMITÈ CLÍNIQUES PETITS ANIMALS

Centres autoritzats gener 1995

*AMICS ANIMALS
Santíga, 8, Star Perpetua de Mogoda
Veterinario: J.C.García Rodríguez - Antoni Freixas Coronas

ACLÍNICA VETERINARIA PORT VKLL
St. Carles, 20-22r Barcelona
Veterinaris: Rosa Sorribas BuJ - Eduardo Anguiano Mosún

*CENTRE VETERINARI LLIÇA
Baronia de Montbui, 1, Lliçà de Munt
Veterinaria: Alicia Monter Alguero - Ester Sarto Jorba



*CBNTRS VETERINARI V-2
Plaça Major, 1, V&cariBBes
Vc-torinaris: Jordi Martínez Peralta - Josep Prat Ribera

*CENTRE VETERINARI "CAN RULL"
carrer Demóstenes, Sabadell
Veterinari: Montserrat Lladó García.

*MASCOTA
Cós, 55, Sallent
Veterinari: Josefina Sorribas Rabeya

No autoritzats (*)

*CLINICA VETERINARIA MITRE
Ravella, 6, Barcelona
Veterinari: M& Luisa Pérez de la Fuente

*CENTRE VETERINARI SANTS-SANSENSE
Sta. Caterina, 19-23, Barcelona
Veterinari: M& Angeles Baeta Campos

{*) El motiu pel qual es denega la inscripció ee la coincidència
del nom proposat amb d'altres ja inscrits en el Registre.

ASSOCIACIÓ VETERINARIS HIGIENISTES
DE CATALUNYA (AVHIC)

Associació creada el mes de marc de l'any 1993 amb el
recolcament d'aquest Col.legi de Veterinaris. Cada primer dimecres
d& mea, a Jes 17 hores, es reuneix la seva Junta directiva, amb
caràcter obert a tots els seus socis.

Recordem que en un futur proper, AVHIC desenvoluparà les
ts activi tats:

TEL FUTUR DE LA VETERINARIA IMS SAJJÜT PUBL·ICA"

-Agustín Alvarez Nogal, Cap d'Higiene dels Aliments i Sanitat
Ambiental de la Junta de Castella i Lleó.
-Javier García Gonz-ález, Cap de Seguretat Biològica del Govern

-Àngel Teixidó Canellea, Cap de Veterinària de Salut Pública.
Generalitat de Catalunya.
^ segona quinzena de marc.

sala d'actes del Col.legi de Veterinaris de Barcelona
En aquesta taula-rodona ee debatran els diferente modele
de control alimentari actuals i les propostes de lutur,
així com el projecte d'Agència de Salut Pública del
Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.



"JORNADA SOBRK TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS A LKS INDUSTRIES
CARN1QUES I ESCORXADORS (data a deeignar)
'CURS DE NETEJA I DESINFECCIÓ A INDUSTRIES ALIMENTARIES" (data a
designar)
MES DE JUNY:
"CURS DK TECNOLOGIA DE LA FABRICACIÓ DE PRODUCTES CARHICS *

Per a mea informació telefonar als companys Isidre* Ferran
All vé (885 38 09, tardes), i M2 del Mar Serra Pesquer (883 23 53).

NOTICIES

REUNIÓ DE VETERINARIS JUBILATS

Recordem a tots ells que cada primer dimecres de cada mes, a partir
de les 16 hores, te lloc la reunió de veterinaris Jubilats, i a les
quals hi son convidats tots els companys Jubilats. Aquestes
tertúlies tenen un gran èxit i animació. El representant dels
mateixos segueix sent el company Joaquim Viñas (tel. 87O9760).

CONCLUSIONES DE LAS Vil JORNADAS NACIONALES DE INSPECCIÓN
Y CALIDAD DK LA CARNE (ADITSIC). CELEBRADAS EN BARCELONA
LOS DÍAS 17T 18 Y 19 DK NOVIEMBRE DE 1994

Primera; La inspección de carnes y alimentos en España debe
especial izarse como una rama de la Veterinaria Oficial de grandes
responsabilidades sociales* y çfetfe JogrfLr&e una, estructura uniforme
fin tndfífí las CC.AA. a! mAximo nivel fujn^jrtjfif.rat i yo r a fin de lograr
una homogénea eficacia en el cumplimiento de las Directivas
Comunitarias y un mismo nivel de protección de los consumidores en
todo el Estado.

Segunda: Al objeto de mejorar la eficacia de los controles
oficiales de carnes, es preciso buscar nuevas formas de
coordinación administrativa entre los Departamentos Estatales y
Autonómicos de Ganaderías y de Salud Pública, estudiando la
conveniencia de unificar los organigramas de funcionamiento de los
Servicios Veterinarios Ofilçia,l£B- pues el Matadero es el nexo de
unión entre los Sectores Productor Ganadero y Consumidor Final,
muchos problemas de Salud Pública son comunes con Sanidad Animal,
y el punto de control más importante de Epizootias y Zoonosis sigue
uni6nentro el Matadero.

Tercera, Es necesaria la car ticilación del Veterinario Oficial
en la gestión de la Calidad Tota.1 efe Xas Industrias C&rnidgff.
medíante la implantación, seguimiento y verificación del Sistema de
Análisis de Riesgos e Identificación y Control de Puntos Críticos -
ARYCPC- específico para cada Industria, por ser una herramienta
valiosísima para el Veterinario Oficial en la consecución de un
control eficaz y continuo.



Cuarta; Se hace necesario reforzar las Inspecciones ante
mor£@m,É ft nivel de eran.ias. tr&nsi>orte v recepción en Matadero, a
fin de controlar con mayor eficacia los procesos patológicos que
puedan afectar a Jos anima les destinados a sacrificio y controlar
el manejo de la alimentación y el suministro de sustancias
promotoras del crecimiento y de tranquilizantes de transporte y
manejo.

Quintar La Anatomia Patológica continua siendo una
imprescindible ayuda para el diagnóstico de gran parte de
enfermedades y alteraciones de los animales, e impedir con ello que
puedan ser libradas al consumo carnes con cualquier riesgo
sanitario.

Sexta .* Los problemas m.&dioftmbijf*ptales que generan los
afluentes de las Industrias Cárnicas v nprxfj. serán cada vez más
importantes, por lo gue deben buscarse soluciones técnicas,
administrativas y presupuestarias con la urgencia necesaria.

Séptima.* La conservación de la. carpe por el -frío está
SYol uclonando en loe últimos tiempos, con aparición de nuevos
problemas (endurecimiento por el fríor despiece en caliente,
estimulación eléctrica, envasado en películas y atmósferas
modificadas, etc.), que requieren nuevas soluciones tecnológicas y
modificaciones y adaptaciones de las normativas legales vigentes.

Octava.- Los Mataderos de Aves v de Cone.ios deben alcanzar el
jRÍttffio pjvel tecnológico v san i tarjo que el rusto de las especies
Wáyores de abasto, por lo gue el sector y la Administración deben
volcar sus esfuerzos en ello, única forma de competir en el duro
Mercado Mundial de carnes.

Novena: Kl Plan Nacional de Investigación de Residuos de
^Tflps y Animales Vivos debe seguir vigente. pero debería
modificarse para prestar mayor atención a la Investigación de las
sustancias que están provocando los mayores problemas en los
tiempos presentes, y debería potenciar los controles en los
¿miníales vivos en las granjas, que son el origen de los problemas.

Décima: La aplicación de la reciente normativa sobre el
mercado e identificación de los hígados de vacuno generará graves
Problemas en la mayoría de los mataderos, pues es muy compleja en
Bu aplicación práctica y apenas si contribuirá a la solución del
Problema de la utilización ilegal de sustancias prohibidas en la
alimentación animal.

Undéclra: Se hace imprescindible que Jos manaderos procedan
¿~J.a identificación correcta de todos Jns animales de abasto como

las Directivas CEE. única forma de dar cumplimiento a la
normativa de marcado e identificación de los hígados de vacuno, y
l&s Autoridades con competencia en la Producción y Sanidad Animales
deberían reforzar los controles al respecto, suprimiendo o
invalidando los documentos de transporte en los que no figure la
identificación correcta de los animales a los que ampara.

Duodécima- Se insiste en que los ganaderos deben tomar
conciencia de que en sus manos está IB solución del problema de la
utilízación de sustancias prohibidas en alimentación animal, y que
deben asumir eus propias reeponeabi1idades. y con la ayuda de
tOdos, reetab1ccer la bucno. imagen de la CBrne españo1a, o no habra



ningún futuro en el comercio comunitario de carnee.
Decimotercera: Debe dotarse a los Veterinarios Oficiales de

tíataderOB de pruebas rábidas de investigación cualitativa de
resi duos para mejorar la eficacia del Plan de Sospechosos, y de
otras técnicas de análisis laboratorial sencillas para mejorar y
agilizar en lo posible los controles oficiales de los productos
cárni eos.

Decimoeuarta Por último, los asistentes a la& Jornadas
quieren tranauijizar a la opinión pública sobre las carnes libradas
al consumo vor los Inspectores de Carnea Españolas, oue trozan de
similares garantías que las de nuestros socios comunitarios, y que
episodios muy esporádicos, que somos los primeros en lamentar, no
pueden empañar la labor realizada sobre loe 4 millones de Tms. de
carne producidas anualmente y consumidaa por los españoles y por
loa 50 millones de turistas que nos visitan cada año.

En resumen:
MAYOR COORDJNACIÓN KNTRE ADMINISTRACIONES PARA MEJORAR

LAEFICAÇ! A KN Lfí£L_CQNTJBOLELÍ QF1 CI ALES I2K

NECROLÒGIQUES

f RAFAEL JAÉN PERRZ

Comuniquem el traspàs, ocorregut el passat dia 11 del present
mes de febrer, i a 1'edat de 73 anys, del col.legiat d'aquest
provincial i veterinari titular Jubilat, Senyor RAFAEL JAKN PÉREZ,

Dea d'aquestes aquestes ratlles ens afegim al dolor de la seva
familia, a la qual expressem el oondol de tot el col. lectiu.

t JOSEP RIBERA I OOSTART

El nostre company va morir el passat 29 de gener a Barcelona,
havent rebut els Auxilis Espirituals, i a 1 'edat de 63 anys.

Va néixer a Palamós (Baix Empordà) el 24 de març de 1931. Va
fer els estudis de veterinària a la Facultat de Saragossa, i va
ser sempre veterinari d'empresa.

Començà la seva vida professional a 1'empresa Roca-Soldevila
de Reus, per després passar a la firma Bovi-Lait del Grup Ganador
de Manresa. Posteriorment treballà a l'empresa Cnrreras-Usall de
Banyoles (Plà de l'Estany), per integrarse finalment al Grup
Tecna-Barcelona, on actualment dirigia la divisió de porcí.

Va ingressar al Col.legi de Veterinaris de Barcelona el
novembre de 1973.

Totee les persones que varen conviure 1 treballar amb ell, el
van destacar com a bon professional i excel·lent company.

Prova de la seva personalitat va ésser la gran afluència de
familiars. amiCB 1 companYB que assistiren al seu enterrament. que
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tenir lloc a Palamós, el dimarts 31 de gener.
Des de aquestes ratlles, expressem a la seva familia el nostre
sentit condol. Descansi en pau.

t
El Ifí de Octubre pasado falleció en Barcelona el colegiado D.

Luis Tapia Miguel, nacido en Longa del Duero (Soria), el 21 de
Junio de 1920. Sus estudios de Magisterio y Veterinaria los realizó
en la Ciudad de Zaragoza y Facultad de Veterinaria de la misma. La
totalidad de su vida profesional ha transcurrido en Catalunya, en
Primer lugar como interino y veterinario de campañas en La Pobla de
Segur, posteriormente como veterinario titular en la Ciudad de
Lleida, ocupando su cargo en la Jefatura provincial de Ganadería,
ejerciendo actividades relacionadas con la sanidad y producción
animal de dicha provincia.

Kn su condición de veterinario titular de la Administración
Periférica del Estado ocupó su cargo oficial desde febrero de 1976,
y a partir de Diciembre de 1977 fue responsable y después Jefe de
Negociado del Control de Productos Alimenticios de Origen Animal en
-*a Delegación provincial de Sanidad de Barcelona.

También partició, durante los últimos ocho arios, como
e8pocialista del Servicio de Espectáculos Taurinos de la Plaza
Monumental de Barcelona.

Auténtico profesional veterinario, lleno de bondad y amigo de
sua amigos, siempre secundó y respectó las opiniones de sus
°OBipafíeros. Se desvivía por hacer favores, más bien no era preciso
solicitárselo, adelantándose al necesitado. Participó en todas las
tareas del Colegio de Barcelona, en el que fue, desde su
Jubilación, representante de los jubilados ante el Consejo General
^ Colegios Veterinarios de España.

Nuestro pásame a su esposa e hijo y que Dios lo tenga en su

Antonio Concellón Martínez

AGENDA

ACADEMIA PK CIÈNCIES jflgTKRINAfiT KS. PS CATALUHXA

°onferència-col.loqui, sobre
"KI. MICROSCOPI ELECTRONIC:

FONAMENTS I APLICACIONS KN ZOOPARASITOLOGIA"
« càrrec del Dr. Senyor JAUME R. FKRRKR 1 AMORÓS, professor titular
fje ¿a U.B., Unitat de Biología Cel.lular.

a: dia 27 de febrer, dilluns, a les 20 hores.
: sa16 d'actes del COI.1egi de Veterinaris de Barcelona.
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JCIKS DE L'ALIHKNTACIO
Filial de l'Inntitut d'Kotudia Catalans
2a. Taula Rodona del Curs 94-95

'ALIMENTACIÓ I ©TAHETIS"
Presentació: Dra. Mercè Centrich. presidente do l'Associació
Catalana de Ciències de* 1 'Alimentacíó.
Ponents: *Dr. Ramón Gomis,. president de 1 'Associació Catalana de
Diabètics. Cap de diabetologia de l'Hospital Clínic.

"Evolució del deteriorament metabòlic del diabètic"
*Dr. Gonçal L·loveraa, president dol Consell Assessor de la diabetis
a Catalunya

"Alimentació del diabètic: objectius a aooolfr"

*Sra. Geana Salvador, dietista i col. laboradora del Programa
d'Alimentació i nutrició del Departament de Sanitat de la
Generalitat de Catalunya

"Pautes de l'alimentació del diabètic"
-Dia, hora i lloc: 2 de marc de 199b, a leo 19 hores, a la Sala
Prat do la Riba de 1*Institut d'Kstudis Catalans, carrer del Carao,
47. 08001 Barcelona, tel. 318 55 16.

OfflS J)t DIRECCIÓ D'BQUIPS DE RADIODIAGNÒSTIC
Com ja f;abeu. el primer de gener ha començat el compte enrera

per poder legalitzar els equips de Radlodiagnòstic Veterinari que
en aquests moments estan en funcionament. A partir de I'l de gener
de 1996, tothom que vulgui legalitzar una instal·lació de RX, haurà
de comprar un aparell nou.

Tant per els aparells que estem utilitzant ara, com per els
del futur, és preceptiu haver superat un curs de DJRECCJO D'EQUIPS
DE RADIODIAGNÒSTIC, i acreditar-ho amb el corresponent CERTIFICAT.
Es molt important, doncs, que aquesta nota no la tingueu aabre Xa
taula "sense haver-la llegit'1 com ens passa a tota amb tanta
freqüència.

Evidentmentr els cursos, sempre els podreu fer pej* el vostre
compte, però en aquesta ocasió, conjuntament amb AVEPA, s'ha pogut
contractar un preu especial que ens permet oferir-lo a 27.000 ptes.

El Curs ha ocupat els doa primers capa de setmana de febrer
(dies 4, 5, 11 i 12, a partir de les 10 del matí, a la seu d'aquest
Col.legi).

NCXJLa/RS PER ALS DIES IB. 19. 25 I 2&

A l'inici s'ens proveirà dels apunts i documentació del curs.
i al final, un cop superada la preceptiva prova, s'ens lliurarà el
corresponent TÍTOL O CERTIFICAT homologat per el CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR, que ens habilitarà per dirigir qualsevol
instal.lacló de radiodiagnòstic veterinari.

Les places son LIMITADES A 30 PERSONES i, per tant, ee
respectarà escrupulosament l'ordre cronològic d'inscripció.

jaS_PKOWKXLLOH_ Ï^PATQLOGIA. AVI AB
Madrid. del 31 de Mrzo al 2 de Abril de 1995
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Organizado por el Colegio Oficial de Veterinarios y la
Facultad de Veterinaria de Madrid, con la participación de
Profesores especialistas.

La inscripción incluye asistencia a las Jornadas, resúmenes de
lae ponencias, traducción simultánea de las conferencias en inglés,
certificado de asistencia y café.
Hrectores del curso: Eduarao Carbajo y Manuel Pizarro.
Plazo de inscripción: antea del 15 de Marzo.
Lugar de celebración: salón de actos de la Facultad de Veterinaria
de Madrid.

Cuotas de inscripción: veterinarios colegiados de Madrid: 7000
Ptas., estudiantes: 5000 ptas. y otros: 10000 ptas.

Máe información: Eduardo Carbajo & Manuel Pizarrof Dpto. Patologia
Animal II, Facultad Veterinaria, Universidad Complutense, 28O4O
Madrid, tel. (91)394 37 36, fax 394 38 07.

ACTES JUNTA DE GOVERN

ACTA .7CINTA PK GOVERN DEL DIA 29-11-94
dos quarts de set de la tarda del dia 29 de novembre de 1.894 es

en sessió ordinaria, a la seva seu social , la Junta de
g r n del Col.legi Oficial de Veterinaris de la provincia de
Barcelona, sota la Presidència del Sr. Joaquim Sabaté Aranda,
a°tuant com a Secretarle1 seu t i t u l a r , Sr. José Juan Rodriguez,
eent el seu desenvolupament el següent,

\ \ Lectura acta trena i fi ani^rinr: Es procedeix a la lectura de
* Acta del dia 6-10-94, la gual es aprovada per unanimitat.

2) Informe Vocálica: a) Sr. Jordi Ferrés: referent al problema
Buocitat a la plaça de braus de Barcelona, a rael de la recusació
de tots els toros presentats per 1'empresa pels veterinaris
Actuants, informa que s'han enviat els informes corresponents i, de
moment, no existeix cap novetat.

Seguidament fa un resúm de la seva assistència a 1 acte de
Presentació dels Laboratoris Phinter-Hellr al <jual aquest Col.legi
n i va ser invitat com Institució sanitaria, sent-hi a la
Presidència del mateix. La seva seu es a Montcada 1 Reixac i es va
Projectar una pel·lícula de les noves Instal·lacions, podent-se
comprovar 1 'interés que la homeopatia desperta entre els metgee
Joves com en ela veterinaris, alguns dels guals e'hí trobaven
Presente.

En relació al Departament de Sanitat notifica el traspàs del
P*re del Conseller, Honorable Sr. Xavier Trias. El Sr. President va
Qi al funeral expressant. en nom de la Junta i dels
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col.legiats, el més sincer condol.
Per acabar, recorda que s 'han de celebrar eleccions sindicals

dins del Departament.
b) Dra. MS Terena Mora.' Proposa elaborar un calendari de cursos de
formació per a recent llicenciats, Jet que davant la necessitat de
cobrir un 15% de les hores de treball en pràctiques, es matriculen
en cursos que ofereixen centres particulars i que no tenen el
nivell de formació adequat. Aquests cursos podrien comptar amb la
col. laborado docent de la Facultat de Veterinària.El secretari
creu pot ser factible en col. laborado amb la borsa de trebal i, la
qual està organitzant diversos cursos amb finalitats pràctiques i
adreçades fonamentalment a llicenciats a 1 'atur.

Per tota la Junta s'acorda elaborar un calendari de cursos a
realitzar i mantenir una estructura que permeti una periòdica
celebració.
c) Sr. Joaquim Mas. comenta el projecte de campanya de premsa
prevista com a recolçam&nt a la colocado de les plaquea
identificat!ves dels consultoris i clíniques veterinàries de petits
animals que es troben degudament registrats, en compliment del
reglament d'aquest sector.

Informa de les certificacions enviades al Comité de
Deontologia en referència a la clínica autoritzada a Esparraguera,
així com la denegació de 1'altre sol.licitud feta el seu dia.

Sobre la recent comunicació feta per 1 'Ajuntament de Barcelona
a les clíniques veterinàries referent a 1 'imposició d'una taxa
d'eliminació de residus, informa que s'està recollint informació
donada la confusió existent, Ja que segons sembla alguns centres
han rebut ofertes d'empreses particulars per fer aquest servei, la
qual cosa es, evidentment, diferent de la taxa municipal. S'han
demanat còpies d'aquestes cartes per poder prendre una decisió una
vegada tot aclarJt

En aquest punt el Sr. President informa que 1 'assessor Jurídic
del Col. legl, a petició seva, ha realitzat les gestions necessàries
per aclarir- 1 'existència d aquesta taxa i, com a conseqüència, ts'ha
comprovat que s'estan enviant notificacions de pagament de la Taxa
de Recollida d& Residus - 199-4, de coniot^mitat amb l'ordenança
fiscal 3.5 de l'Ajuntament de> Barcelona relativa a neteja i que
s'ha comprovat que s'està aplicant als centres veterinaris un barem
per a efectes de tarifa corresponent a la classe E corresponent als
hotels amb menjadors, 1 hospitals, clíniques 1 assimilats amb
superficie superior a 300 m2. , a lo qual no arriba pràcticament cap
establiment veterinari. Sembla es més adequat inclulr-loe en el
barem B amb les oficines, despatxos, etc. r no contemplats en
altres, amb lo qual es veuria disminuida la base de cotització en
10 punts.

Per tot això, 1 una vegada estudiades totes les poeeíbilitatB,
la Junta de Govern decideix, per unanimitat, encarregar <9
l'Assessor Jurídic que, en nom del Col.legi exerceixi el dret de
petició davant 1 'Ajuntament de Barcelona per a que ea modifique el
barem usat com a base de 1 'esmentada taxa, a la vegada es resolgui
en el mateix sentit en aquells casos en ela que Ja e'ha presentat
al cobrament, per 10 qual encarrega al secretari prepari la
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documentació i representacions que signin necessàries.
El Sr. President informa d'una conversa mantinguda amb el Sr.

florit. President d'Avepa, amb la finalitat de realitzar el curn de
direcció d'ínetal.lacions de radiodiagnòetic veterinari, necessari

tots aquells qve disposin d'aquestes a les seves consultes. El
Florit ha fet gestions amb una persona que està disposada a
lo amb les garanties suficients i a uns preus assequibles. Per

donar el servei als col.legíats sense duplicar les actuacions,
curs tindrà lloc a la seu col. legial i es comunicarà a tots

col.legiats.
Referent a l'assegurança exigida, el secretari ha sol. li ei tat
oferta a una Cia. davant 1'inoperància del Consejo General.

d) Sr. Jaume Sorra.- comenta la necessitat d'informar als
col·legiats de l'existència de la recepta oficial, editada per el
Consell, per a substàncies medicamentos&s usades en els pinsos
d Ja qu& el seu ús es obligatori i la seva funció es

, sent una eina molt útil de control pels veterinaris.
En referència a 1 'economia colrlegial, i donada la proximitat

1 'Assemblea, comunica s'estan ultimant els pressupostos i
1 estat de comptes. Té 1 'intenció d'establir un nou sistema que
Permeti conèixer d'inmediat l'estat de comptes en cada moment i que
s'adapti a la nova administració, donada la Jubilació del Sr.
Germán.

Intormc 4fí Prepldèncla: En primer lloc informa de les gestions
a "estan fent per aconseguir un acord de col. laborado Col.legí

/ Banc Sabadell, on benefici de tots els col. legiats.
Sobre la Llei d'Arrendaments Urbans i la forma en que afecta

col, legiats amb activitat privadar fa saber que ée a mans de
intercol. legial ir en concret, del Col. legi d'Advocats que

estudia l&e acciono pertinents.
Informa de totes les gestions fetes en referència a 1 'adopció

del cavall Neptuno i la eteva i net tal. lacló a la Facultat de
medePresidència:

D'altra banda, la Fundació Agrícola Catalana está enllestint
^a publicació d'un diccionari de termes veterinaris, 1 en el qual
hi col.laboren varíe veterinario col.legiats de dilatada
trajeetóría professional.

En dies passats va mantenir una reunió amb veterinaris
°&talans especialitzats en clínica equina per comentar la situació
rt'aquesta branca professional. Mol te i variats foren els aspectes
tracta te, malgrat existia especial preocupació per 1 'alta morositat
existent en aquest campr així com per la competència, al eeu Judici
Poc lleial, que exerceix l'Hospital Clínic de la Facultat de
Veterinària, per lo qual serà necessari tenir converees amb ele
seus responsables, com Ja varen fer amb 1'especial 1 tat de petits
inària,lle1a1,

Comenta la col. laborado del Col. legi a lee Jornades
ti'ADlTSICr i la bona acollida de lee mateixes. En aquest punt
G°l -licita l'aprovació de la Junta per beetreure a la Junta
d'ADlTSIC la quantitat de 500.000 ptes. per a poder tancar la
Comptabilitat d'aquestes jornadea. Aquests diners són el total de
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la subvenció que el DARP ele hi ha concedit pel seu desenvolupament
i, per tant. ens seran reintegrades al rebre aquesta entrega. La
Junta aprova, per unanimitat, aquesta bestreta.

En relació al Consell, informa del seu trasllat al j-ix
recentment arrendat a 1 'edifici col. leu / ,t I, i de la seva gestió
administrativa mitjançant el seu propi personal. A més s'ha
proposat que a'ñutofinancii i es redueixi o elimini l'aportació,
encara que siguí indirecte, dele Col.legis provincials.

El que fou centre de reproducció equina de l'Hospitalet de
Llobregat passarà a ser un centre-escola hipic on es donarán
classes referents a tot lo relacionat amb els cavalls. En 1 'acte
oficial va patriar amb el Conseller d'Agricultura i els Directors
Generals d'aquest Departament sobre la recent reestructuració del
mateix, expressant el malestar del col.lectiu per haver conegut
aquesta pel DOGC.

Per acabar informa de los últimes reunions mantingudes amb
Presidents de varis Col-legis Veterinaris d'Espanya en referència
a la situació creada en el Consejo General do Colegios Veterinarios
de España. D'aquestes reuní ona s'haurà de prendre una dec i asi ó que,
per IB seva importancia i posteriors efectes, 0'hauran d'estudiar
amb extrems d/i cautela i, a ser possible, amb la unanimitat de la
Junta.

4) Informe Secretaria: Informa sobre el funcionament de la borsa de
treball, la qual segueix reben demandes de forma molt lenta, p&rò
s'està aconseguint que la majoria d'elles es canalitzin directament
a través d'aquesta.

S'està projectant un curs sobre gestió de vendes que será
complement del Ja realitzat de marketing dins del cicle "El
Veterinari a 1 'Empresa". També s'espera poder concretar un curs
d'urgències en clínica de petits animals, camps aquest en el que
méa demandes arriben de professionals. També existeix gran interés
per profunditzar en el camp del medi ambient, havent ete proposat
organitzar alguna Jornada informativa per conèixer les funcions que
el veterinari pot desenvolupar.

Informa del desenvolupament de la Lliga do Futbol Sala i la
celebració del ler. Trofeu St. Francesc d'AssÍB que patrocina el
Col. legi, 1 que ea pretén tengul caràcter anyal coincidint amb la
festivitat del Patró. El trofeu es disputarà entre el campió de la
lliga i el de copa de 1 'any pausat, celebrant-ec seguidament una
petita festa. S'ha enviat informació a tots els col. legiats i
s'espera una bona assistència.

També s'està elaborant un pressupost de la lliga d'aquest any
per concretar els ajuts institucionals que puguin obtenir-ser Ja
que <".•; considera d'interés el promoc ionar aquests tipus
d'activitats que, al marge de l'activitat professional, crean
vínclee personals molt importants. De moment s'ha aconseguit que
UPJHON sigui el patrocinador oficial del campionat i e'espera el
poder comptar amb més aportacions. La participació del Col. legi
s'eatabliria d'acord amb el resultats d'aquestes gestions.

Seguidament informa de la visita d'Ivo Flllppinl, veterinari
de la UE, el qual va realitzar una exposició de la situació de la
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indústria cárnica a Europa i el nivell assolit per Catalunya en
insta 1.lacions. Posteriorment, ees va mantenir un conversa

ell referent a la situació de la professió veterinària a
Catalunya i les diferències i coincidències amb 1 'entorn de la UE,
Promotent-nos el seu ajut i col. laborado en tot lo possible.

En relació a la biblioteca recorda que Ja boca per
1 'organització dels fons de la mateixa i arxiu acaba 1'1 de febrer
de 1995, havent-se de decidir si es prorroga i les condicions.-

R&ferent a 1 'inspector del comitè de petits animals, es
procedirà a renoyar~li el contracte amb les mateixes condicions.

També que s 'ha de reasignar leo funcions del personal
administratiu i, per tant, adequar les categories laborals, per lo
Qual es començarà des de 1 '1 de gener, sempre d'acord amb el vigent
conveni col.lectiu.

Recorda que s'ha de convocar Assemblea General Ordinària i
Extraordinària, així com reunió del Consell d'Administració del
fons Mutual d'Ajuda, acordant-se el convocar Assemblea General
Extraordinària pel dia 20 de desembre, a les 18 hores en primera
convocatòria i a les 18'30 en segona. L'Assemblea General Ordinària
Pel mateix dia, a lea 19*30 hores en primera convocatòria i a les
20 hores en segona. La reunió del Fons Mutual es convocarà pel dia
19 de desembre a les 18 hores, malgrat resta pendent la seva
ratificació.

AXïtCB^X baixgg de col, lepiata: ete procedeix a donar d'alta a 24
nous col. legiats (del núm. 2031 al 2O54, ambdós inclosos* sent el
núm. actual de col·legiats de 1391.

FQTIH Hnfaifll d'A.iurif*' amb càrrec a aguest Fons es concedeixen ajuts,
per motius varis, per un total de 176.000 ptes.

I serme més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió a dos
quart9 d'onze de la nit del. dia de la data.
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OFERTES I DEMANDES

*ES TRESPASSA CONSULTORI VETERINARI A VALLIRANA. Inscrit al
Reglament de Clíniques de Petits Animals. Interessats trucar al
telèfon 684 12 59.

*ES TRESPASSA CLÍNICA VETERINARIA A BADALONA. Instar i ta al
Reglament de Clíniques de Petits Animals. Interessats trucar al
telèfon 383 18 57 (d'11 a 13 i de 17 a 20 hores).

•CANVIO PIS A SITGES, amb o sense pàrking, a primera línia de
mar, per un altre a Barcelona, prèvies valoracions. Interessats
trucar al telèfon 891 O7 13, de 9 a 11 de la nit.
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