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EDITORIAL

PREPARACIÓ, MERCAT I UTILITZACIÓ
DELSJEIJSSQ&JIEDI GATS

ro p o c s dies del "Real Decreto sobre Medicamentos Veterinarios"
(BOE del 3-3-95, pàg. 7353/7410), s'ha publicat e] R.D. 157/1995
sobre la "PREPARACIÓN, MERCADO Y UTILIZACIÓN DS LOS PIENSOS
JTOICAMBNTOSOS" (BOE del 16-3-95, pàg. 8392/8399), da gran
trascendencia per als veterinaris.

El Capítol I tracta sobre disposicions generals i definicions.
Capítol II sobre components medicamentosos í pre mescles i

Productes intermedis 1 . KI Capítol III sobre l'elaboració de pinsos
i, El Capítol IV sobre ele assaigs clínics. El Capítol V

de l'envasament i etiquetatge de pinsos medicats. El Capítol
VI Bobre prescripció i recepta veterinària. El Capítol VII,
comercialització i utilització de pinsos medicats. El Capítol VIII.
intercanvis comunitaris í comerç amb tercers països. El Capítol IX,
^Silencia i sancions. Més quatre disposicions transitòries

Des de el punt de vista veterinari . hem de destacar els
a©BÜents punts:

-Solament és permesa i 'elaboració de pinsos medícate amb una
mescla que hagi estat autoritzada, d'acord amb el RD 109/1995

ts els productes purs o en vrac).
Els pinsos medicats solament podran ser fabricats si 1 'empresa
autoritzada per la Comunitat Autònoma (s'ha de comptar amb
suficient, utillatge i laboratoris adequats ...). Els pinsos

m&dlcat& estarán sotmesos a un control regular. Nom 1 adreça del
Gterlnarl que va efectuar la prescripció. Aquestes dades s'han
¡servar durant tres anys. L'elaboració a Ics explotacions

'^mad&res podrà fer-se si disposen dels requisits abans esmentats
solament per autoconsum.

J1s tim. medicats anil't1n et.iquet.at.s 8JJJb la pl'escl'ipció
Veterinaria (8mb totes les dades: núm. l'e"i"'t.l'e. compo"'ició. t.elllp~

e9pel'a. caducitat, es¡>ecies de dest.inació i indicaciong) ,



La prescripció veterinaria solament s'entregará al propietari
del bestiar a tractar (solament la Quantitat necessària per al
tractament. tenir en compte incompatibilitats i interaccions,
etc. ). La prescripció del veterinari s'estendrà en una recepta amb
original i dues còpiea (lea guals hauran de guardar-se durant 3
anys). S'ha de tenir en compte la legislació sobre productes
farmacèutics.

Les inspeccions serán efectuades pel MAPA. d'acord amb Sanitat
i els organismos competents de les Comunitats Autònomes.

Falta establir el llistat de B»ol.lécul«S farmacològiques que
puguin ser utilitzades per a la preparació de pre mescles
medi camen toses. El mateix diem dols medicaments (que solament poden
expedir-se mitjançant recepta veterinària) per l'Autoritat
corresponent. Portem anys esperant aquesta legislad i>. i
mentrestant segueix 1'anarquia i el descontrol amb totes llurs
conseqüències en la distribució i venda dels medicaments
veterinaris més actius i perillosos.

Mentre no existeix 1 'esn/ontadci Llei i no es faci complir, els
medicaments veterinaris seguiran venent-se a qualsevol racó. amb
les funestes conseqüències que els espanyols h**m viscut 1 sofert.

COMITÉ CLÍNIQUES PETITS ANIMALS

autoritzats _DiaJrc__lí?9-ÍJ

-CLÍNICA VETERINÀRIA CARI^EDEU
Eduard Corbella. 152. 08440 Cardedeu

-SW CENTRE VETERINARI
Rei en Jaume, 14, 08440 Cardedeu

-SW CENTRE CLÍNIC VETERINARI
Anselm Clavé. 6, 08480 L'Ametlla del Vallés

-CENTRE ANIMAL
St. Ramón. 47. 08922 Sta. Coloma de Gramenet

-CENTRE VETERINARI SÚPER-ANÍ MAI,
Francesc Moragas, 70, 08922 Sta. Coloma de Gramenet

'ENTRE VETERINARI
Anselm Clavé. 15. 08186 Lliçà d'Amunt

-EURO-CAN
Navas de Tolosa. 303, 08026 Barcelona

CENTRE VETERINARI CARDONA
. del NlJ'ltcle. 55, 08261 Cardona



ASSOCIACIÓ VETERINARIS HIGIENISTES
DE CATALUNYA (AVHIC)

PRAfTTTfl I)K GKflTTÓ MKDTAMRTEWTAL A IA

Proporcionar &ls coneixements bàsica necessaris per a
Ja gtí3tió medi amb i en tal dels residus que aboquen al medi

indústries alimentàries.

El curs va destinat a veterinaris que realitzen la
tasca a les indústries, capacitant-los per a resoldre els

Problemes medi amblen ta la derivats de les activitats

^ Impostos que graven el rebut de l'aigua. Tractaments
Y a¿gua d'entrada i els seus costos. Analítiques recomanades segona
•»«a indústries (escorxadors, sales de desfer, indústries càrniques,
fpdústries làctiques): DQO d. DQO nd. DBO5. Nitrogen total,
¿t-rrtgen amoni cal. Sòlids suspesos . . -

Declaració càrrega contaminant. Límits d'abocament d'aigües
r>Osldttals. PDG. PCDG. Aigües de sortides: Tipus de tractament a
*y*litzar segons els tipus d'indústria. Casos pràctics
° *&Gorxadorst salea de desfer, indústries càrniques i làctiques.

*Rafael Cabeza (Enginyer Tècnic, Consultor del
d'estalvi d'aigua a la indústria. Institut Català de
).

*Jordi Ferrer (Llicenciat en Ciències Químiques. Diplomat en
Ambient. Director Tècnic de GESQUA. Assessor medi amb i en ta).
*Miquel Ferrer (Tècnic en Química Ambiental. Assessor
mbiental).
*Carles floreta (Enginyer Industrial. Màster en Medi Ambient.
illt en l'optimització i construcció d'Estacions
*Marc Ordeig t Llicenciat en Ciències Biològiques. Cap de

L·^boratori de CADAGUA. Estació D&puradóra de Vic).

ada: 10 hores. Dafcfifl: 25 i 26 de maig de 1995. HfiTflri: <**> 16 *
hores. LIQC: Col.logi de Veterinaris de Barcelona. Matricula:
la d'AVHIC: 12000 ptes. r no socis: 16000 ptes. InacrJPCionfl:
C, tel. 211 24 66. Forma de p̂ pAnmnt.: en efectiu, xec bancari

%nonom d'AVHIC o transferència a Banc Sabadell, compte
061 - OO56.96.0001157321.



COMITÉ DE DEONTOLOGIA

Informe Comité de Deontologia sobre. tema a trafradoa en J.a pít
reunión del mea de Abril de 1995:

Se convoca la Comisión para despachar tomas de su competencia
en lo referente a denuncias recibidas y nu tramitación
reglamentaria por los distintos vocales que la integran. La gran
mayoría hacen referencia a temas de animales de compañía y su
tramitación es rápida sin necesidad de incoar expedientes
disciplinarios que alargan el proceso a excepción de uno por
reincidencia y no haber cumplido la falta que se le impuso.

A propuesta de la presidencia y previa deliberación con el
Presidente del Colegio, se comentan loa temas siguientes:

1 ) Perfeccionamiento del sistema de incoacción de expedientes
siguiendo los trámites establecidos en la reformada Loy de
Procedimiento Administrativo, y que con la ayuda de la Asesoría
Jurídica del Colegio ya se eetá utilizando on otroo Colegios
profesionales tales como Abogados y Médicos.

2) Programar una reunión con loa Colegios de Médicos,
Abogados, Arquitectos, Farmacéuticos y Veterinarios que tendrá
lugar el mes de Mayo para coordinar y uniformar los criterios a
seguir por las Comisiones Deontológicas respectivas en el tema de
denuncias y problemas inter-íntraprofeaionales.

3) Ultimar los detalles sobre los curriculoa-planes de estudio
en colaboración con otros Colegios profesionales y entidades sobre
la« nuevas formaciones referentes a loa eatudios sobre animales de
laboratorio y experimentación animal, y que se va a presentar al
Ministerio de Educación para su homologación y publicación en el
BOE.

4) Programar una reunión conjunta entre la Consejería de
Agricultura, la de Comercio, el Gremio de Tiendas de Animales de
Compañía y nuestro Colegio en lo referente al certificado de vento
de animales en dichas tiendas y evitar o delimitar la implicación
de la profesión veterinaria en dichos contratos, con las
consecuentes denuncias posteriores.

5) Hacer el seguimiento de ciertos programas radiofónicos en
loa que ae manifiestan opiniones sobre nueatra profesión.

6) El dar publicidad al reciente Real Decreto sobre
Medicamentos Veterinarios y la de piensos premedicados publicado^
en el BOE.

7) El difundir la Ley sobre Medicamentos recientemente
aprobada en USA, así como sobre un artículo sobre animales de
compañía y personas inmunodeprimidas, ya que ae han presentado
quejas al respecto.



BORSA DE TREBALL

KL CAP I L'BreWMVAMlOIT S
Tot llicenciat al finalitzar els estudis pot donar classes a
i 'ensenyament secundari (WP i COU).

El CAP (Certificat d'Aptitud Pedagògica) és un títol que
accedir a les oposicions dtí professorat de secundària 1

que realitza periòdicament (cada 2 o 3 anys) la
'i tat de Catalunya. A les oposicions es demana tina

experiència mínima de 2 anys o tenir el CAP per tal de poder-hi
Accedir. Ela ICE (Institut de Ciències de 1 'Educació) de cada
universitat s'encarreguen d'impartir uns cursos acadèmics per a
°btenir el CAP als llicenciats o estudiants del darrer curs de
c*rrera. Aquests cursos es divideixen en diferents
especialitzacions d'acord amb la divisió d'assignatures i campa de
1 ensenyament secundari (Ciències Naturals, Llengua . . . ) . E1&

• fJ ÍGeocjL a ta en veterinària poden accedir a. lea oociona de
Ciències Naturals 1 Física i Química. El curs per aGméLiauos. Ciències NA turáis 1 Física i El curs p r

•* obtenció del CAP ¿v* basa en l'assistència a classes
d teòriques (formació pedagògica i didàctica

a 1'ICE de 1'UAB (Bellcterra o al de St. Pau), I la
d'un període de pràctiques en un institut I finalitza

la presentació d'una memòria pràctica.
El període de preinscripció obligatòria comença l'agoat-

aetambre, i com tot curs acadèmic, s'inicia a 1 'octubre i finalitza
*1 març.

Cal indicar tambémque 1 'actual sistema de realització del curs
CAP pot veure's sotmès a possibles modificacions del sistema

educatiu a 1'educació bàsica i secundària.
Atès tot això, 1 'obtenció del CAP ont ser en el futur una

&Q&&AblG via de cnl. locado dols veterinaris que ea trobin _ei3_íttur.
Adreces d'intftrá«: **ICE de la UAB (Bellaterra), Edifici A

(lectorat), 08193 Bellaterra, Tel. (93)581 15 50t Horari: 9'OO-
13 '00/15 'OO/l 7 '30.
rt **ICE de la UAB (St. Pau), Av. St. Antoni M§ Claret, 171,
°892fí Barcelona, tol. (93)45b 36 78, horari: 15'00-20'0O.

PROGRAMAS Dft 1HTKKCAHBIOS LAUUKALKS COM KL EXTRANJERO
So recuerda a los miembros de la Bolsa de Trabajo intereaadoa

trabajar en otros países, que la "Direcció General d'Ocupació"
"Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya" diapone
dos programas destinados a subvencionar, en parte, a

*'r'abajAclOV0ei y empresas etn conceptos como desplazamiento,
9^°Jamientof manutención y seguros.



Loe programa a en cuestión son dos:
Eurooçtissea: destinado a > de 18 años y < de 30 años en el

cual el contacto entre trabajador y empresa es gestionado por la
Direcció General d'Ocupació.

Int.*tr<:ririyj¿i intuín,u:i <>/»•• / v Uthnr,i la tiu:;t. i naiin fl (#0 SO
sin límite de edad y en el cual el trabajador debe gestionar el
mismo el contacto con la empresa, aportando exclusivamente la
Direcció General d'Ocupació la subvención que corresponde.

Las entidades como los Colegios Profesionales pueden gestionar
éstas subvenciones. Si estáis interesados poneros en contacto con
el Colegio, ya çue si hay varias personas interesadas sé intentará
iniciar las gestiones desde aquí.

BIBLIOTECA

*A1 DOGC núm. 2033 ve publicada la convocatòria per a la concessió
de beques per a Ja realització d'investigacions en materia de
conaúm.
*"La Caixa" convoca hoques per ampliació d'estudis a 1 'estranger.

Si en voleu mée informació adreceu-voa a la biblioteca del
Col.legí.

NOTICIES

POSEM EN CONEIXEMENT DK TOTS ELS COL.LEGIATS QUE TOT DOCUMENT QUE
PORTI CODI DE [JARRES HO KS POT PLASTIFICAR. JA QUE EN AQUEST CAS

ELS LECTORS NO EL PODEN LLEGIR

PROMOCIÓ VETERINARIS FACULTAT DK SARAGOSSA (1945-50)
Es recorda a tots ela companys de 1 'esmentada promoció, que en el
proper mes de maig o junyf a la Ciutat de Saragossa, tindrà lloc Is
nostra reunió de germandat, amb motiu del 4ftV • ^HTYlWSARJ P^
r.'AÇAHAMKNT TÍR T> HARWKRA I eJ 5OA_ AMTVKRSARI QÜH KHS VAfiEtf

Els actes a celebrar, possiblement un dissabte a escollir
(probablement el 3 de juny), segurament serán ela següents:

-Al matí, aiftsa al "Pilar".
-Visita a la Facultat de Veterinària (reformada i ampliada de
nou).
-Dinar en un cèntric restaurant i prolongada sobretaula.
Demanem que els companys ens facin suggerlIDents i altreS

actes a realitzar.

\



Ce—Catalunya _XJgUren Ola següents companys T per ordre
Alfabètic i amb llurs telèfons: *Abellaner Aznar, Victoriano (973-
23 11 46) *Bachpol Puigdevall. Josep (93-389 38 09) *Barri Bayà
w e N. (93-769 09 09) *Calsina Majó, Àngel (93-230 70 33) *Doming'o

ró, F. Xavier (973-785 45 94) ¿Estpadaler Prat, Joan (93-885
50) *Gómez Atenta, Emiliano (973-24 64 90) * Gómez Torán,

Serafín (977-48 05 26) ^González Pijoan, Antoni (93-231 21 70)
*Gracia Bardají, Tirso (93-785 45 94) *Llongarrlu Montaalvatge, J.
(972 ze 12 81) *Maneu Soriano, Salvador (972-49 OO 56) *Nogareda
^lfrè^ Ernest (972-29 O9 54) *Riera Torras, Ròaul (972-46 03 67) *
«oca Torras, Jaume (93-232 85 60) *Tapias Morató, Josep A. (93-848
04 10) ^Tnr Torf jO3&p (93-841 07 71) * Vi cans Hontanar, Ramón (973-
¿4 91 72) *Vidal Planella, Kaimond (972-23 38 28) *Vila Vidal,
¿osep Ma (972-20 82 43),
A Preguom que qualsevol sugg&riment o comentari ho feu saber a:
A**x*rto ücar Casorràn (976-5 5 01 91) f La is Blas Oña te (976-59 87
**), Jaume Roca Torras (93-232 85 60, nits).

Seguirem informant.

LLUJ £1 JEERHER I CAUffflT,*4 ,
„ NOU_DEGA PK IA FACULTAT PK VETERINARIA PK WlfI.r.ATKWHA

1 p a s s a t mes do gener va ner e l e g i t Degà de la F a c u l t a t de
i de la UAB el company i Catedràtic d'Histologia i

omía Patològica, Dr. Lluis Ferrer i Caubet.
On petit resum del seu brillant curriculum, éo el següent:

l'luig Ferrer i Caubet (Ciutat de Mallorca, 1959) es va llicenciar
**** Veterinària a la Universitat de Saragossa a 1 'any 1981 i es va
°otorar a 1 'Escola Superior de Veterinària de Hannover a 1 'any

i. *- £*»" d'aquest any és professor de la Universitat Autònoma de
-fjyolona on 1 'any 1992 va guanyar una Càtedra de Patologia Animal
{Histología 1 Anatomia Patològica). Entre 1990 i 1994 va ser

del De^artament de Patologia i Producció Animals de la
seva principal línia de recerca és les malalties cutànies

animals i en aquest camp té nombroses publicacions
cientifiquen 1 és co-autor de 3 llibres. Ha realitzat estades de
Recerca a les universitat de Corneli (USA), Hannover (Alemanya),

Ç£eo/ï (Holanda) i Guelph (Canadà). Ks diplomat en Dermatología per
*u**opeaan College of Veterlnary Dermatology. Es membre de vàries

y^ietats científiques 1 en 1 'actualitat és President de la
ÍK>°ietat Espanyola d'Anatomia Patològica Veterinària.

Felicitem al destacat Catedràtic i l i desit.jem èxita al front
e l nou dif íc i l càrrec de Degà que ara emprèn.

IHPOBMACTÓ RÀSTCA SOBRE ASSEGURANCES

Plan» de Pensiona PlaiïB de ¿ u b i l a c l é
No es pot garantir cap El contracte inclou un
rendibilitat. La Llei de valor de rescat any a
Plans i Fons dfí Pensions any, que és 1 'import
conté una prohibició mínim que, en qualsevol
expressa en aquest sen- mfnimcas, BS pagarà; aquest
tlt. Només es poden fer 1111port inclou un interés



estimacions aproximades.

Liquiditat Cal estar Jubilat o tenir
65 anys per a podar dis-
posar dele diners.

Fiscalitat
a) de les Es poden deduir de la

aportacions bano de 1 'IRPF. fina al
límit del 1SX dols rondí
ments nets del treball i
Fins un màxim de 750.000
ptGS.
Tot 1 'import cobrat és

rendes del
per tant,

s'incorpora a Ja base de
1 IRPF de 1 'exercici del
cobrament. La seva tribu-
tació és con a renda
irregular.

técnic dol 6X. SI valor
de rescat de cada any va
creixent sempre que el
rendimentveritabIement
aaaol i t 3uperi el garan-
tit.

La data de cobrament del
capital éa fixada lliu-
rement pel client. A més
a partir del 2n. any,pot
demanar diners a compte
o retirar totalment els
seus estalvis (valor de
rescat).

No hi ha cap tipus de
deducció ni desgravació.

b) de les
percepcions considerat

treball i,

Si el creixement anual
de les aportacions és,
com a màxim, d'un 5X
acumulatiu i la durada
del contracte és d& més
de 22 anys, els rendí-
atonts són exempts de
tributació.

A.C.K.M. LASSOCIACiÓ_J3£B A IA CQNSgHVACTQ
I L'KSTUDI PK J A HAUHÜL MAEIMA

Creació d'una nova associació ubicada al local VO-205 de la
Facultat de Veterinària de la VAB.
OBJECTIUS * 1) Realització i afavoriment de projectes de recerca en
1 'àmbl t marí en general.
2) Recopilació de material bibliogràfic i tot tipus de documentació
sobre aquest tema.
3) Creació d'un fons fotogràfic i audiovisual.
4) Donar informació 1 formació a totes aquelles institucions,
entitats o persones que ho requereixin, inclús fora de la facultat-
5) Realitzar convenis amb diferents entitats o institucions afins.
6) Contribuir a la conservació de la fauna marina mitjançant el
desenvolupament dels objectius previa.

informació: Sr. Claudi Carreras, President, telèfon 581 21 07*

ÍSKHSE LLJUITAR NQ JÜ liA AVANÇAMENT
El "Consejo" ene ha ofert un llibre que val la pena llegir: "LA
VETERINARIA Y LOS VETERINARIOS ANTE EL AÑO 2OOO". Molts són els
aspectes a meditar. Ens referim, avui, a un d'importantíesim: 1&
plétora, molt més greu de la que ea dedueix del llibre.

En el capitol "DeJllOgrafla de la profesi6n" apreciem una errada

8



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

m DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIGACIÓN
«REAL DECRETO 245/1995, DE 17 DE FEBRERO

PROGRAMA DE LUCHA, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA E W T O O A D DE AUJESZKY
(BOEN? 60 , 11.03.1995)

«ORDEN DE 8 DE NKZO DE 1995
REORGANIZACIÓN LABORATORIOS AGRQO. I MENTAR IOS D a MAPA
(B0EN2 65 , 17.03.1995)

10RDEN DE 14 DE MARZO DE 1995
MODIFICACIÓN DE ORDEN 23/03/88 SOBRE ADITIVOS EN ALIMENTACIÓN ANIMAL
(BOE m 65 , 17.03.1995)

«RESOLUCIÓN DE 16 DE MARZO DE 1995
ENZIMS Y MICROORGANISMOS AUTORIZADOS PARA USO EN ALIMENTACIÓN AN1ML
(~N! 11: 74 , 11.03.1995)

Hg DE U PRESIDENCIA
«REAL DECRETO 2257/1994, DE 25 DE NOVIEMBRE

MÉTODOS QFIC.AÍW-ISIS PIENSOS O ALIMENTO DE ANIM.Y SUS MATERIAS PRIMAS
(BOE NO 52 , 0e.0S.1995)

«REAL DECRETO 109/1998, BE 27 DE ENERO
REPL DECRETO SOBRE MEDICAMENTOS \£TERINARIQS
(BOE m 53 , 03.03.1995)

fRErt. DECRETO 225711994, 11: 25 DE ENERO
ESTABLECE N0RMS SOBRE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS VETERINARIOS
(BOE N? 53 , 03.03.1995)

tREAL DECRETO 157/1995, DE 3 DE FEBRERO
CONDICIONES DE PREPMAC., COKRCIALIZ.Y USO DE PIENSOS MEDICAMENTOSOS
(BOE NP 53 , 03.00.1995)

tREAI... DECRETO 15711995, DE 17 : FEmERa
CONTENIDOS MAXIND6 DE RESIDUOS PLAGUICIDAS EN PROD.ALIM. DE OR.ANIHAL
(BOE N« 64 , 16.03.1995)
DECRETO 279/1995, DE 24 DE FEBRERO

CONDIC.SMUT DE ÓRGANOS N4IW1ES PARA USO EN INDUSTRIA FARMACÉUTICA
(BOE N2 75 , 29.03.1995)



I CURSET TÈCNIQUES D'ATORDIMENT PREVI

ÍIMALS DJ ESCORXADOR

Dates celebració: 4 i 5 de maig de 1995
Patrocina: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la

Generalitat de Catalunya.
Suport Tècnic: Escola de Cièncioa Veterinàries de la Universitat de

Bristol (Anglaterra)
Promou: ADDA (Associació per a la defensa dels drets de l'animal
Col.laboren: I PTA (Institut de Recerca i Tecnologies

Agroal intentarien, i FEC1C (Federació Catalana
d ' 1ndustries de la Carn.

P R O G R A M A

dft ma i fi

09*30 h: Inauguració
-Significat del benestar animal
-Legislació actualitzada
-Descripció del sistema sensible
-Estrés i qualitat de la carn
-Manipulació dels animals d'abast

14'00 h: Dinar
15'30 h: -Descàrrega, passadissos, estabulado

-Atordiment mecànic

09'00 h: -Atordiment elèctric
-Atordiment amb gansos
-Efectivitat de l'atordiment
-Arrosegament, elevació i degollament
-Política sobre el benestar animal
-Cloenda

Places màximes d'assistents: 30 curslllistes
p**eu del Curset: 15.0OO pessetes
Inscripcions i informació: ADDA, Gran Via Corts Catalanes, 806, 8Q
f̂  porta 62P Tel. 232 62 6O, Fax 246 04 26

Saló Europa, Hotel d'Entitats de la Generalitat de Catalunya,
r Pere Vergésr 1, 1O§ planta, O8O2O Barcelona

Comunicacions: Linea 4 (groga) del atetro. Estació: La Pau. Bus:
final Unia 56.



DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTtfENT D'AGRICULTURA, RAWDERIA I PESCA
•DECRET 58/1995, DE 7 DE FEBRER

MODIF. DECRET 291/94 DE REESfRUCTURACION DEL DMP
(DOGC N9 2025 , 15.03.1995)

•DECRET 75/1995, DE 7 DE FEBRER
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gran transcendència: con fondrà el nombre de veterinaria en
ició de treballar amb el nombre de col. legiats, Ja que dea de

<lue hi ha plétora són molts ela que, al no trobar feina, no ea
c°ll

es data Ha, el 1981, hi havia 8416 col .legiats en actiu
1992, eren 14409. Però, segons les dades del mateix estudi,
«Is onze anys transcorreguts van acabar la carrera 13129
a pGr tant, si som 14409 i últimament han acabat 13129, és

oi 1981 només hi havia en actiu 1280 companys. I això no és
V(*ritat, per impossible.

mitjana de baixes anuals és d'unes 240 i en onze anys
2640. Realment, doncs, dels companys de 1981, quedaven en

Uf sj 1992, uns 5776, ela quals amb els que han acabat són
1&905 i no els 14409 del llibre. O sia 4500 més, que al no estar
c°l.legiats, vol dir que estan a l'atur.

Però, el 1993 i 1994 hi havia a lea nou Facultats, com alumnes
4rt. i Sé. curs, 5621 estudiants, dels quals cal suposar que un
hauran acabat en dos anys o sia uns 3300 més. lli ha a Espanya,

n° 15983 veterinaris (pàg. 123) com diu el llibre, sinó 22000. Més
tfe 6000 de diferència.

Es aquest error de càlcul el que explicaria el malhaurat
COmPortamt}nt del "Consejo <ít? Universidades'". de no voler reduir ei
h°mbre d'ingressos i adequar- lo al sentit comú ?. Per què no podem
««ser com a Europa, tenir un màxim d0 100 alumnes per curst sense
°jaanificració i més pràctiques ?. No milloraria la qualitat de

amb un nombre limitat d'alumnes ?. Si les baixes
són menys de 300 (pàg. 123), per què les noves promocions

de ser de 1700 7. Per què crear tants drames familiars, tants
c°topanys pendents de l'angoixa del seu fracàs material i moral,
6n a una competència poc ètica ?.

Si continuem així, el futur no és bo per a ningú. Una certa
és bona, com a estímul necessari, però, una gran plétora es

cruel desengany per a tots, inclús pels que Ja estan exercint.
No acceptem fets, sense reaccionar i lluitar.

Josep Séculi Brillas

SEBYEI
(de la revista "L'Autònoma", Abril 1995, núm. 89)

Gla darrers anys i d& manera creixent, diferents departaments de
facultats de Ciències, Medicina 1 Veterinària han incorporat a
seves activitats de recerca i de docència la utilització de

ï^nts radioactives i aparells generadors de radiació ionitzant.
Tf3rtint en compte que existeix una legislació que regula la
P O a i ó i la manipulació d'aquests dos elementa, com també el

qUe comporta l'existència de substàncies radioactives al
ypus, 1 'any 1985 es va prendre la decisió de crear un Servei de
Pr°tecció Radiològica. Enguany, aquest servei Ja s'ha creat i, fins
1 tQt, està autoritzat pel ple del Consell de Seguretat Nuclear des
J9* dia 4 de novembre de 1994. La responsable d'aquest nou servei

doctora Carme Baixerss.
Les funcions del Servei de Protecció Radiològica s6n moltes i
diverses. S"ocupa de tramitar la documentació bàBica de les



instal.lacions radioactives (actualment hi ha onze instal·lacions);
intervé en les etapes de disseny de les insta 1. l&cions, tant en els
nous establiments com en lea modificacions dels que ja existeixen;
també avalua els riscos de cada una de les instal·lacions de la
Universitat Autònoma, de Barcelona i aplica les normes de protecció
a tots els treballadora exposats en les diferents inatal.lacions,
i vetlla perquè aguestes normes també siguin aplicades a tots els
usuaris eventuals. Actualment, el nombre de treballadors exposats
al campus és de prop de cent vint.

El servei també vigila la radiació i la contaminació ambiental
i superficial de cada instal·lació i supervisa el tractament,
1 ' emmagatzemament i 1 'evacuació de residus sòlides, líquids i gasos.

El control de i 'emissió d'e fluents líquids i gasosos que es
produeixen a les instal·lacions també és una de les tasques
d'aquest serveiT com també efectuar la dosimetría individual de la
radiació externa del personal exposat i de la contaminació interna,
i mantenir constantment actualitzades les dades obtingudes en els
controls. Es fa una estimació del risc radiològic, sigui individual
0 bé col lectiu, de les inst&l. lacions, com també dels danys que
s'hi puguin produir, i es garanteix la vigilància mèdica dels
treballadors exposats per mitjà del Dispensari de la UAB, que és un
servei mèdic legalment autoritzat pel Consell de Seguretat Nuclear,
dea de 1 '1 de novembre de 1993, i pel Departament de Sanitat i
Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, des de I'l de març
de 1995.

El Sorvel de Protecció Radiològica garanteix la formació i
1 'entrenament dels treballadors que estan exposats.

ASSOCIACIÓ CATA I ANA PK HISTORIA PK LA VETERINARIA
El passat dijous 6 d'abril, es va reunir la junta formada per
LJeonart Roca, Pumarola Batlle, Roca Torras, Gratacòs Maasanella,
Corls Martinell i Allué Blanch, sota la presidència d'en Sóculi
Brillas. Actualment l'Associació ja compte amb òj socis i esperem
que augmentin.

Properament &'editarà un butlleta semestralr la confecció del
qual 1 'efectua el company Ll&onart, i patrocinat per J.ÜRIACH Se
CIAf SA, de Barcelona. Kl Col. Jegi de Veterinaris de Barcelona
contribueix amb 100,000 pteet. per despeses de 1' "Associació"'.

L&B diverses associacions d'història de la veterinària
existente a E&panya (Madrid, Lleó, Càceres, Andalusia, Catalunya,
etc.) tenen previst organitzar per a finals de juny (probablement
el dia 29) un Congrés Nacional d'Hlatoria de la Veterinaria a
Madrid. Per això s'invita als companys per a que presentin
comunican ions sobre la nostra història pi*of&BBÍonal.

La "Asociación Mundial de Historia de la Veterinaria"
celebrarà el seu Congrés Mundial coincidint amb el "CONGRESO
MUNDIAL DE VETERINARIA" que tindrà lloc a Yokohama (Japó) del 3 al
9 de ¿setembre d'enguany.

Per a més informació, trucar al secretari prof. Dr. Martí
Pumarola, tol. 581 14 20, Fax 581 20 06.
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PREMIS

REAL ACADEMIA JHiLJÜÍDlCUHA *_C1KUGIA J?K_JÍALLADQL1L>
CONCURSO DE PREMIOS PARA EL CURSO ACADÉMICO DE 1995

Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid abre un
concurso para siete premios entre todos los médicos, farmacéuticos
^ veterinarios de España, sujeto a las bases siguientes:
E t l I Q O OFICIAL DE VETERINARIOS DE VALLADOLID: dotadoLID dotado

c<>n 100.000 ptas. sobre "Bíomodelos para el estudio de las

N" dotado con 250.000 ptas.
'Tema libre relativo a un problema de salud pública de

repercusión sanitaria y social en la Comunidad de
y León1.

Los trabajos serán enviados por duplicado &n correo
fi a la secretaria de ésta Academia (Apartado 420) antes
15 de Octubre del corriente año, on sobre certificado y
d sin firma ni rúbrica, pero con un lema, el que figuraré

en otro sobre cerrado, dentro del cual contarán el nombre
y apellidos del autor, asi como su residencia y el centro
ClGntifico, universitario, departamento, hospital y servicio en el
9U se haya realizado el trabajo.

-Para más información: Colegio de Veterinarios de Valladolid,
(983) 33 46 38, fax 34 44 99.

NECROLÒGIQUES

RAFAKL VICARIA FÀBREGAS
mort a Barcelona, el passat 10 d'abril, el company Rafael

vicaria Fàbregas, víctima d'una cruel malaltia.
Va estudiar a la Facultat de Saragossa, llicenciant-se l'any

Va estar al Departamento de Bacteriología al laboratorio
rio del Ebro (Saragossa). Fou professor adjunt de la càtedra

d& bacteriología a la Facultat de Saragossa.
Era Diplomat en Sanitat, Especialista en Nutrició Animal i

SBPecialiatta en Inseminació Artificial.
L'any 1960 es traslladà a València per treballar a l'Empresa

F*bra fina el 1967, per a desprès passar a Tona (Barcelona) i
fí°guir treballant a la mateixa empresa.

L-any 1981 es trasllada ma Sfc. Fost de Campsentelles on va
la se va residència fins la seva /Dort, desenvolupant, les

de veterinari titular interi a les places de St. Boi de
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Llobregat (1981-1991) i al Departament de Sanitat i Seguretat
Social de la Generalitat de Catalunya (des de 1991).

Va estar col. legiat primer a València fina el 1967, per
desprès passar al Col.legi de Barcelona..

Fou un bon company per les persones i veterinaris que varen
conviure i treballar amb ell.

El respons va tenir lloc el dia 12 d'abril a la Capella de
l'Oratori del Cementiri de Collserola (Barcelona).

En nom del Col. legi de Veterinaris de Barcelona i col. legiats,
donem el més sentit condol a la seva vídua Sra. Carmen Alloza
Carcena, filis Rafael" í Concepció, germà Juan Manuel 1 resta de
familiats. Descansi en pau.

Jaume Roca Torras

AGENDA
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IJJLJOHHADA JM _CUNICA KQU1HA
Barcelona, 2 de Junio do 1995

Recepción y entrega de documentación
Presentación Jornada
"FLU1DOTERAPIA CLÍNICA". Lluis Monreal, Prof. titular F.
Veterinaria UAB.
CAUSAS MAS HABITUALES DE COJERAS". Claudio Nomen. Prof.
asociado Hospital Grandor Animales F. Veterinaria UAB.
"PRINCIPAL ANATOMOPATOLOGIA EN ÉQUIDOS DE ABASTO". Javier
de Benito. Prof. asociado F. Veterinaria UAB.
Descanso.
"APLICACIONES DE LA ARTROSCOPIA"T Marta Prades, Prof,

asociada F. Veterinaria UAB. Diplomada Colegio Cirujanos
de América ACVS y Europa ECVS.
PROBLEMAS Y ALTERACIONES DE LA CONDUCTA DE LOS ÉQUIDOS'.
Jaume Fatjó, veterinario especialista en conducta animal.
Turno de preguntas y clausura de la Jornada técnica.

Inscripciones: -Veterinarios 3.500 ptaa. -Estudiantes de
Veterinaria 1.500 ptaa. (incluye documentación y diploma de
asistencia.

Sede de la Jornada e inacrj.pcipn.ea: Colegio Oficial de Veterinarios
de Barcelona, Av. República Argentina, 25, 08023 Barcelona. Tel.
211 24 66, Fax 212 12 08.
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ACTES JUNTA DE GOVERN

ACTA JUNTA PK GOVERN DKL DIA 3 1 - 1 - 9 5

A dos quarts de set de la tarda del dia 31 de gener de 1995 es
reuneix, en sessió ordinària, a la seva seu social, la Junta de
Govern del Col.legi Oficial de Veterinaris de la provincia de
Barcelona, aota la Presidència del Sr. Joaquim Sabaté Aranda,
actuant com a Secretari el seu t i tu lar , Sr. José Juan Rodriguez,
sent el Beu desenvolupament el següent,

l \ Lectura .acta_eje8jtíló_fli>t©rJULE:: Es proeodmlx a la ien tura d*
l'Acta del dia 29-11-94, la gual es aprovada per unanimitat.

2) Inforre» Vocal^eg: a) Mñ Teresa Mora informa de la presa de
Poa&esaió del nou Degà de la Facultat de Veterinàriar Dr. Lluis
Ferrer Caubot, a la qual també hi va assistir el president del
Col.legi Sr. Joaquim. Sabaté.

b) SI Sr. Viñas fa referència a la carta enviada per la
Asociación Nacional de Veterinarios Jubilados, amb seu a Madrid, en
*a gual aol.liciten l'inscripció dels veterinaria Jubilats de la
provincia. La quota es de 1000 ptes. anyals. El problema es que
aquesta Associació organitza totes les seves activitats a Madrid i
rodalies.

c) El Sr. Mas presenta la llista de centros veterinaris que el
Comité Assessor per a 1'Exercici de la Clínica de Petits Animals
proposa per la seva aprovació per la Junta de Govern:
*AMICS ANIMALS (Sto . Perpetua de Mogoda) *CLINICA VETERINARIA PORT
VELL (Barcelona) *ÇBNTRE VETERINARI LLIÇA (Lliça de Munt) *CENTRE
VETERINARI V-2 (Vacarisses) *CENTRE VETERINARI CAN RULL (Sabadel l )
•MASCOTA (Sa l l en t ) . .

I d e n t i f i c a c i ó d'animals de cojupanjíia: Ctmtenta l'estat actual de
les converses per 1 homologació del sistema.

El Comitè proposa a la Junta s'estudi i la possibilitat
d'encarregar a una empresa especialitzada la manera de fer arribar
«i col.legiat, d'una forma rápida 1 exacta, les funcions que
r&alltza el Col.legi de Veterinaris.

Respecte a la campanya de recolcament als centres veterinaris
autoritzats, pregunta la situació de la mateixa. El secretari
informa que s'han sol.llcltat les tarifes de publicitat.

Dona lectura a un escrit del Comitè sobre la vacunació
*ntiràbica per enguany, acordant-se mantenir una i*eunió amb totes
los entitats competents.

S'acorda passar a l'assessoria Jurídica el registre de
1'Associació de Tècnics Diplomats en Animals de Companyia, per si
els seus Estatuts poden entrar en enAn1ma1soonflictede amb la professi6
'Veterinària.
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d) El Sr. Sorra informa de la utilització de la recepta
veterinaria en pinsos medi cata.

e) El Sr. Ferrés comenta la situació actual de la Creació de
1 'Agència de Salut Pública.

3) Informe de Presidència: 1) Informa de les eleccions a la
Presidència del Consejo General de Colegios Veterinarios de España,
comunicant que es va aixecar acta notarial de la votació i s'està
actuant, doncs es considera que la seva convocatòria no éfí
legítima. S'estan fent gestions per tractar de solucionar el
problema d'una forma concertada entre Ja majoria de Col.legís
provincials. .

Es proposa estudiar les possibles actuacions davant aquesta
situació.

Dona lectura a. un escrit que s'ha d'enviar á tots els
col. legiats i als presidents deia Col.legia provincials, en
acompliment de 1'acord de la darrera A&¿r&mblea General.

2) Reunió amb el President del Col. legi de Melgas per començar
una etapa de col .laborado entre ambdues entitats. La reunió fou
molt fructífera 1 s'ha proposat que els serveis Jurídics d'ambdós
Col .legís es reuneixin per estudiar les formalitats d'aquesta
futura col. laborado.

3) Seccions: S'ha creat la secció de veterinaris especialistes
en èquids do Catalunya (AVEEC), i sol .liciten la concessió d'un
lloc al Col. legi com a seu de la mateixa per centrar les seves
actuacions, acordant-se autoritzar, per unanimitat, la seva
sol.licitud.

4) Dean tol oai a: Per unanimitat, ss'acorda iniciar expedient
disciplinari d'acord amb el quo disposa la Llei 3O/1992, de 26 de
novembre, sobre règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú, aJ col·legiat Sr, David Vives
Corona pel següent motiu:

-Haver obert i mantenir la titularitat d'una clínica de petits
animala a Esparreguera (c/Francesc Macià, 22, baixos), sense
autorització i en contra del que disposen les normes del
Reglament per a l'exercici de la Clínica de petits animals a
la província de Barcelona i d'altres normes que afecten els
col.legiats.

Es designa com a instructor de 1 'expedient oi president del Comitè
de Deontologia, Sr. Francesc Armengol Etern i oi, i com a secretari a
l'advocat del Col·legi, Sr. Joan Beltran Rahola.

4) Socretarja: f) El Sr. José Juan, secretari, I respecte a Is
biblioteca, proposa, i s'aprova, la renovació tte la beca per Is
revisió dels fons de la mateixa.

Proposa, aprovant-oe per unanimitat, la revisió, segons el
conveni, dels Bal aris dels administratius 1 de la seva categoris
professi ona. 1.

Cursos: a) Urgències en clíniques de petitet animal* (previst
per maig).

b) Prevista la realització d'un curs sobre anàlisis clínics
petitsb) animals.
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c) Kn relació al curs sobre gestió de vendes es proposa la
se\ •< 1 i tzació per mòduls.

d) Curs d'informàtica (previst per març).
1 Es en estudi la realització del 6\»rs de català per adquirir

el certificat de Nivell C.
f) fu nt al d'anglès, s'ha confirmat 1 'acord amb 1 Academia

1 Street Insti tute Center de millora en vn 20% de les quotes. Hi
¡tres a tota la provincia.
La borsa de treball gestiona aquests Cursos. S esta a 1 espera

poder col.laborar amb el Servei Català d'Ocupació. Per part de
** borsa es demana el recolçament de la Junta dr Covem per
sol.licitar als Departaments de Sanitat i Agricultura de la
Generalitat que tinguin en compte aquest servei al contractar
Personal per enquestes o altres treballs.
Alte» -i ̂ w « « ft* r.ol.Legiats: es procedeix a donar d alta a ¿0
nous col.legiats (del núm. 2055 al 2074. ambdós melosos), i ¿0
baixes per diferents motius, sent el núm. actual de col.legiats de
i.400.
Fons Mutual_d"A¿uda: *»*' càrrec a aquest Fons es concedeixen ajuts.,

• ius varis, per un total de 64.
/ sansa més assumptes que tractar, i sent / la nit

del dia de la data. s'aixeca la sessió.

OFERTES I DEMANDES
i

* W o piso en Sitges, **mi is Jínma. Exterior. 2 habitaciones. 2
baños, salón-comedor y terraza, cocina.

Interesados llamar al t >no 691 0? 13 (a Partir de las 10
rffl la noche).

*Se alquila Consultorio Veterinario de SO n>2. Zona Horta/Carmelo.
Oportunidad. Teléfono 213 37 90 (Sr. Monge).

*LUo*JWlat en veterinària, i col. legiat (amb ^
« l i espanyola), s'ofereix com a traductor d

tm trucar ,1 telèfon 864 56 57 (de 10 a 13 hores i defntsrsmsat
17 a 20 hores).

*B, ven microscopi binocular «rea PZO SOX - Í00OX, amb revólver de
4 ' ^ T t Z
20 liores).

*B* ven aPsrell de radioscopia portátil. Prou a convenir. Telèfon
457 70 68 (vespres).
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i traspassa Centre Clínic Veterinari d "Animals río Companyia a
IL'ircelona (servei 24 horas). Magnifira ubicació i instal. lacions
d'uns 80 m2.

I nf ^r&sssts mmcrium R*Jf3 Centro Veterinario, c/Puiggarï, 9-
13, escala 2, ïr. . 08014 Barcelona.

*Es traspassa Clínica Vmt«rlriÀria ¿i Badalona. Inscrita al R&glament
de ClSnlqumm de Petits Animals.

Interessats trucar al telèfon 383 13 57 fd'll a 13 i de 17 a
20 hores).

BIASSISIÈNC1A JUKÍ Dl CA í D. A. ü. )

Recordem als companys inclosos en l'esmentada assegurança
aquesta a'ha de renovar, la qual i per 1775 ptee. l'any dona dt

alsevol consulta, mitjançant el telèfon 900 30 01 Bl, sobre
problemes de la vida diaria ílaboral, fiscal, de 2"automòbil/
dmfe/iBS i roolajnacid dols ottúa drmtm, problemes mobre la propietat
da la vivenda, d'arrfini/un^nt . e t c . )

E] FI rompanyp Ç[U6 no t i riguin aquesto i estiguin in teressa ts on
contrac tar - la , podon adreçar-se a la secre tar ia del Col · legi .

L'import de l'assegurança d'enguany serà cobrat mitjançant el
vrebut del 2n. t r imestre .

DARRERA HORA

UPC organitza, en co 1 . laboraoió amb la ÜAP, un "CURS DE CIÈNCIA
I TECNOLOGIA DE LA LLET I DERIVATS", del 16 al 25 d'- nai« d« 199&-
Per a mée informació truqueu &1 telèfon 401 60 66 o *L fòX 401 71
37.

• El Centre de Tecnologia de l'aigua organitza un cure pobre " M
GESTIÓN MEDI AMBIENTAL PS LA EMPRESA. II CURSO PE RESIDUOS
INDUSTRIALES", d'abril a juny de 1995. Telèfon 739 80 82, Fax 739
80 91.

I
_j

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


