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La nostra professió genera cada dia més informació. És per aquest motiu que la nostra circular
començava a ser insuficient i vam decidir tirar endavant el Butlletí Informatiu Col·legial. En primer
lloc vam fer un sondeix entre els serveis, activitats i funcions del nostre Col·legi. Aquest fet ens va
decidir a potenciar la informació que arriba a tots els col·legiats i, d'aquesta manera, incentivar la
vida col·legial. Aquesta és la funció principal d'aquest Butlletí.

Dia rera dia augmenten els cursos, beques, congressos i altres activitats interessants per a ta
nostra professió, sobre les quals us mantindrem informats mensualment. També trobareu un calen-
dari que us facilitarà la selecció del que més us pot interessar. Hi tenim una secció dedicada a la
legislació que recull totes aquelles disposicions del BOE i del DOGC que afecten les diferents especia-
litats de la veterinària,

Fa mesos que treballem en potenciar la nostra biblioteca amb noves adquisicions i un control
més acurat del fons existent. L'objectiu és promocionar la utilització de la biblioteca i. per això, cal
assabentar-vos sobre el que podeu trobar. La nostra bibliotecària, Srta. Carolina Dalmau, col • labora
en aquest Butlletí informant-vos sobre aquest servei,

La Borsa de Treball és un dels projectes més immediats que començarà a funcionar abans
d'aquest estiu. Fins que aquest servei no es posi en funcionament publicarem les demandes i ofertes
de treball que arribin al nostre Col·legi,

També el Sindicat de Veterinaris de Catalunya tindrà el seu espai en aquest Butlletí. De fet, tots
treballem amb el mateix objectiu: defensar í potenciar el nostre col·lectiu.

D'altra banda hi col·labora en l'edició d'aquest Butlletí el senyor Germán Sancho i et senyor
Andreu García, les primeres persones que us donen acollida en el nostre Col·legi. Ells ens faciliten
les informacions administratives que cal fer-vos conèixer i, no hi ha dubte, que els anys d'experiència
al servei del nostre Col·legi els hi permet ser una bona font d'informació.

Caldria que, a partir d'aquest número, ens feu arribar qualsevol dubte o aclariment jurídic que,
en cas de ser d'interès per a tot el col·lectiu, formaria part d'aquest Butlletí en la Secció Demandes
dels Col·legiats. El nostre advocat, senyor Joan Beltran, donarà resposta a qualsevol demanda.

Per últim, el Servei de Premsa i Relacions Públiques, a càrrec de la Srta. Teresa Calpe, és
I encarregat, entre d'altres funcions, de coordinar aquest nou Butlletí, recollint la informació que
ens arriba, dissenyant el format, investigant quines són les prioritats informatives í, en definitiva,
creant el que en aquest moment teniu entre les mans.

Tots plegats hem treballat perqué aquestes fulles siguin el vincle entre Col·legi i col·legiat.

Francesc Monné i Orga
President Coí-íegi Veterinaris de BorceJono
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Novetats Febrer-Març
• GUIES
Garsi, Vodemecum de veterinario Gorsi ¡987-88. Editorial Garsi 1988.

• HOMEOPATIA
H. Quiquandon, Homéopathie vètèrinaire: Biothèrapies, Le Point Vétérinaire, 1983.

• IMMUNOLOGIA
lan Tizard. immunologia veterinario, Interamericana, 1987.
Halliwell et al (.,.). Vetermary dinicol inmunology. Saunders, 1989.

t HEMATOLOGIA
CM. Hawkey. Hematologia veterinaria comparada. Grass, 1989.

t PARASITOLOGÍA
Jay R. Georgi. Parasitology for veterinorians Saunders, 1985.
E.J.L. Soulsby. Heímintns, arthropoàs and protozoa of domesticoted animals. Baillière Tindall, 1986.

• NEUROLOGIA
K.G. Braund. Clin\cal síndromes in vetennory neurology. Williams and Wilkins, 1986,
Oliver et al {.,.). Veterinary neurology. Saunders, 1989.

• TRAUMATOLOGIA-CAVALLS
H.R. Denny. Treotment ofequine fractures. Wrigth, 1989.
G. Wynn-Jones. Equine lameness. Blackwell, 1988.

• RAUMATOLOGIA-CAVALLS
R.R. Pascoe. A colour atlas ofequine dermatology. Wolfe, 1990.

• ERMATOLOGIA
Eisenmenger. Odontología veterinaria. Marzo 80, 1985.

t RADIOLOGIA-ANIMALS DE COMPANYIA
H. Schebltz. Atlas de anatomia DEradiogrórco COMPANYIAconina y (elina, Grass, 1988.
Suter and Lord, ThoraClc radiography: A text atlas o(thoracic diseases o( the dog and cal P.F.
Suter, 1984.

• MEDICINA INTERNA-ANIMALS DE COMPANYIA
E.E. Ettinger. Tratado de medKina interna veterinaria. Vols. I, 2, 3, Inter-Médica, 1989.



• CARDIOLOGIA-ANIMALS DE COMPANYIA
L Patnck Tilley. Manual ofsmafí animal cardiology. Churchill Livingstone, 1985.

t DERMATOLOGIA-ANIMALS DE COMPANYIA
G.T. Wilkinson. A t/os de dermatología canina y felina. Grass, 1989.
Barbara A. Kummel. A colour ot/os ofsmoli animal dermatology. Mosby, 1990.

• ANIMALS DE LABORATORI
Walter F, Loeb. The dinical cbemistry oflaboratory animals. Pergamon, 1989.

• PALMÍPEDES-PATOLOGIA
Didier Villate. Manual practique des molodies des pa/mipedes. C.E.P., 1989.

• ANIMALS SALVATGES-PATOLOGIA
Elliot R. Jacobson. Exòtic animals. Col. Contemporany Issues in small animal practice, 9. Churchill
Livingstone, 1988.

• PEIXOS-PATOLOGIA
R.J. Roberts. Fish patnoiogy. Baillière Tindall, 1989.

Enquesta
Sobre els resultats obtinguts fins ara podem comentar que són tres els temes que més preocu-

pen a la majoria dels enquestats:
- La limitació horària.
- La distància (als col·legiats de comarques)
- L'aplicació de sistemes informàtics en la gestió de la biblioteca.
L'ampliació de l'horari s'està considerant com una necessitat a curt termini que esperem

resoldre el pròxim curs acadèmic. Lligant amb aquest primer punt estem segurs que facilitarem
l'accés als lectors de comarques, a la vegada que farem tot el possible per a oferir-los-hi mitjans
alternatius per a accedir a la informació o si més no a una part de la mateixa.

Per acabar volem tranquilizar als lectors que voldrien veure la biblioteca del col·legi en ple
segle X X tot dient -vos que la informatització és un projecte de futur que es portarà a terme
en el seu moment sota l'assessorament tècnic adequat i sense improvitzacions, sempre pensant
en les necessitats i les possibilitats reals i no en la imatge.

Actualment ens sembla prioritari dotar la biblioteca d'un fons documental actual i d'alt nivell
tècnic i científic, tant pel que fa a les obres monogràfiques com a les publicacions periòdiques.

Per acabar volem fer arribar el nostre agraïment a tots els que heu contestat i heu sabut
també respectar les normes bàsiques de respecte i educació.

Actualment
L'actualització del fons s'està fent, en gran part, a partir de les llistes bibliogràfiques que

diferents professionals de la veterinària ens estan fent arribar responent a les nostres peticions.
Els volem agrair des d'aquest espai la seva col • laboració que esperem tingui continuïtat en el futur.

Cal destacar un agraïment a: Lluis Ferrer, Artur Font, Miquel Luera, M. Teresa Roca, Fidel
SanRomàn i Javier Simón.

Informacions
Document supply centre de la Bntish Library permet tenir accés als documents de manera

ràpida. Bàsicament ofereix tres serveis: I. International Photocopy service, facilita l'accés a 7 mi-
dor. de documents mitjançant el correu, fax, telex o courier i també per enllaç directe per ordina-
dor.



2, Urgent action service, servei d'atenció preferent en casos de màxima urgència, per fax,
3. Reference ¡isting service, enviant la llista bibliogràfica el DSC localitza i tramet còpia de tots
els treballs,
El pagament d'aquest servei es pot fer mitjançant un compte dipòsit amb el DSC.
Per a més informació: The Bntish Council, Amigó 83, 08021 Barcelona,

Recordeu també que a partir del 15 de Maig obrirà les portes la XI Exposició dei Llibre Agrícola
Naaonal i Estranger, organitzada per l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre amb la col·laboració
de la Caixa de Barcelona. Sens dubte una bona oportunitat per posar-se al dia de les novetats edi-
torials,

Horari de Dilluns a Divendres: de 10 a 14 hores i de 17 a 20 hores. •
Dissabtes: de 10 a 14 hores.

LLoc: Institut Agrícola Català de Sant Isidre, Plça. de Sant Josep Oriol, 4. Barcelona.
• • I ENTRADA LLIURE.

IV Master Internacional de atención
al medio 1990
CURS MONOGRÀFIC DE SALMONELOSI

Se celebrarà del 7 a I'l I de maig a Pamplona (Navarra).
El curs està organitzat per l'Institut de Salut Pública de Navarra, centre col·laborador de

l'OMS,
El curs està dirigit a tots els professionals sanitaris, medioambientals i dels sectors agrícola,

ramader i d'alimentació tant d'Ajuntaments com d'altres nivells de l'administració.

PROGRAMA
Situación actual de la Satmonelosis en el mundo. • Situación Actual de la Salmonelosis en España.
• Epidemiología de Métodos Actuales de Investigación de Brotes. • Prácticas de Laboratorio. •
Programa de Prevención y Control en Salmonelosis. • Manipuladores de alimentos, • Valoración
Económica del Programa de Prevención y Control de la Salmonelosis. • Líneas de Salud Pública
en relación con la Salmonelosis. • Epizootiologia de la Salmonelosis. • Marcadores en Salmonelo-
sis. • Prácticas de Laboratorio. • Educación Sanitaria, • Aspectos legales en el Control de Salmo-
nelosis. • Clausura. • Aspectos Clínicos y Terapéuticos de la Salmonelosis. • Puntos Críticos en
Salmonelosis. • Diagnóstico de la Salmonelosis.

IV Jornada d'Actualitzacions i avenços en
Immunologia

Organitzada per: Secció d'Immunologia Experimental de la Societat Catalana de Biologia.
Societat Catalana d'Immunologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.

Data: 8 de juny de 1990.

Lloc: Sala A de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. Passeig de la Bonano-
va, 47. Barcelona.

COMUNICACIONS

Seran benvingudes les comunicacions que aportin noves dades d'interès sobre aspectes cel·lu-
lars o moleculars de;



Autoimmunitat, • Sistema HLA. • Immunodeficiències. • Atopia. • Interleucines i d'altres citoci-
nes. • Activació limfocitària. • Antígens de diferenciació de leucòcits humans. • Síndromes linfo-
proliferatives. • Transformació neoplàsica i resposta immune en front de tumors.

Escriviu els resums en el model imprès adjunt i envieu-los abans del 20 de Maig de 1990 a
l'adreça abans esmentada.

Oportunament es farà saber si les comunicacions han estat acceptades.

DRET D'ASSISTÈNCIA

L'assistència és lliure i de franc per als membres de les societats organitzadores, Si hi hagués
manca d'espai tindrien preferència absoluta els membres de les institucions a què pertanyin els
ponents i autors de les comunicacions; per a la resta d'assistents prevaldria l'ordre d'arribada.

X V Simposi de cunicultura
Se celebrarà a Múrcia els dies 19, 20 i 21 de juny.
Per a informar-se cal posar-se en contacte amb la secretària: Associació de Cunicultors de

Murcia. C. Bolos, Ed. Vanesa. I B. Tel.: 26 46 12 - Fax: 29 32 93.30005 MÚRCIA.

PROGRAMA

Martes, 19
Conejo: carne alternativa y de calidad. • Comunicaciones y proyección simultánea de videos, t
De Toledo a Murcia: ocho años de cunicultura española.

siautorsdeles co
Avance de la mejora genética en cunicultura. • Campaña de promoción de la carne de conejo en
Francia. • Comunicaciones. • Concurso gastronómico. • Visita instalaciones cunicolas e industria-
les, • Visita turística de la costa cálida.

Jueves, 21
Asamblea General de ASESCU. • Una experiencia de comercialización cooperativa. • La comer-
cialización del conejo: un desafío para el sector. • Clausura oficial.

Jornades internacionals en defensa dels animals
i del medi ambient

Se celebraran a Tossa de Mar del 9 al 12 de maig.

Dimecres, 9
La Vivisecció. • L'experimentació animal en els camps mèdic, quirúrgic i industrial i el paper del
veterinari. • L'experimentació animal en els camps mèdic, quirúrgic i industrial. • Les curses de
braus i la caça. • El transport d'animals. • L'encebat intensiu dels animals de granja, • La venda
ambulant d'animals i la recollida d'animals dels carrers.

Dijous, 10
La indústria de les pells de luxe. • La relació entre els homes i els animals a Espanya i com s'observa
des dels països del nord d'Europa. • La perspectiva de la problemàtica animal. • Conservació de
la fauna salvatge. • La llei de protecció animal a Catalunya. • Les "Fiestas Populares" sagnants a
Espanya. • Les curses de braus.

Divendres, I I
La Mediterrània. • La protecci6 del medi ambient a Catalunya. e Els efectes de la contaminaci6
sobre la salut de l'home.



Dissabte, 12
Jornades internacionals en defensa dels animals i del medi ambient.

V Jornades internacionals en reproducció
animal i inseminació artificial

Se celebraran a Saragossa del 14 al 17 de juny,
Les |ornades estan organitzades per la Unitat de Reproducció i Obstetrícia de la Facultat de

Veterinària de Saragossa. També col·laboren a les Jornades la Diputació General d'Aragó, i
l'a|untament de Saragossa entre d'altres institucions.

Curs tòpics de genotoxicitat i medi ambient
Se celebrà durant els mesos de maig i abril i està organitzat pel Col·legi Oficial de Biòlegs i

l'Institut de Biologia Fonamental de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Maig, dies; 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 i 31.
Inscripcions al Col·legi Oficial de Biòlegs. C Bailen, 20. Te!.; 245 09 80.

PROGRAMA

I. Medi Ambient. Concepte de contaminació ambiental. Fonts i nivells de contaminació. • 2. Ti-
pus de contaminants, Pol • lució atmosférica. Aigua potable. Constituents del sòl. • 3. Dany genètic
induït. Mètodes i nivells de detecció. Aplicació de la Citogenètica en l'anàlisi experimental dels
efectes deleteris. • 4. Estudis de genotoxicitat. Proves a curt termini en mutagènesi quimica.
Alteracions cromosòmiques espontànies i induïdes. • 5, Anàlisi d'efectes "in vivo" i "in vitro".
Models animals (ratolí, primats) i experimentals (línies cel·lulars i cultius cel·lulars). Monitoreo
de poblacions exposades. • 6. Dieta, ocupació i hàbits com possibles agressors del patrimoni
genètic; exemple d'agents mutagènics, teratogénics i/o carcinogénics.

Conferència sobre el diagnòstic laboratorial en
la síndrome diarreica

A càrrec dels DrsrJ.M. Ruiz i E. Fadurdo.
Dia: 24 de maig, dijous a les 21 h., a la seu del Col·legi de Veterinaris de Barcelona. En

finalitzar, s'ofenrà un vi d'honor per gentilesa del Laboratori de Diagnòstic Veterinari. Aquest
acte està organitzat per l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya amb la col·laboració
d'AVEPA, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona i el Consell de Col·legis Veterinaris de
Catalunya.

•T •



Boletín Oficial del Estado

BOEnúm. 55. 05.03.1990
Ganadería. Certámenes.- Resolución de 16 de febrero de 1990, de la Dirección General de
la Producción Agraria, por la que se aprueba el calendario oficial de certámenes ganaderos a
celebrar durante el presente año. A.7

BOEnúm. 57.07,03.1990
REAL DECRETO 304/1990, de 2 de marzo, por el que se prorroga el plazo al que se refiere e/
articulo i.° del Reai Decreto 425/1985, de 20 de marzo, por el que se establece el programa
coordinado para ia erradicación de ¡a peste porcina africano.

bOEnúm. 62. 13.03.1990
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Sanidad vegetal.- Orden de 8 de marzo de 1990, por la que se modifica la de 12 de marzo
de 1987 que establece las normas fitosanitarias relativas a la importación, exportación y tránsito
de vegetales y productos vegetales en aplicación de la Directiva 77/93/CEE. y sus modificacio-
nes. A.9

SOEnúm. ó9. 13.03.1990
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Becas.- Orden de 22 de febrero de 1990 por la que se convocan becas en Estados Unidos de
América (Ministerio de Sanidad y Consumo/Fulbright), para el curso académico 1990-1991, en
desarrollo del plan de formación de personal docente e investigador en el área de salud pública,
en colaboración con la Comisión de Intercambio Cultural entre España y Estados Unidos. F.2

ñOEnúm. 64. 15.03.1990
Transportes internacionales. Protección de animales.- Orden de 9 de marzo de 1990,
por la que se establecen las normas relativas a la protección de animales en el transporte interna-
cional. B.5

ÒOEnúm. dl. 04.04A990
Sanidad veterinaria. Ganado bovino y porcino.- Real Decreto 434/1990, de 30 de marzo,
por el que se establecen las condiciones sanitarias aplicables al comercio intracomunitario de
animales vivos de la especie bovina y porcina. D.2

BOE 05.04.1990
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Pesca marítima.- Resolución de 3 de abril de 1990, de la Secretaría General de Pesca Marítima,
por la que se establecen los criterios para la confección del censo de arrastreros congeladores
que faenan en la zona de regulación de la «Organización de la Pesca en el Atlántico Norocciden-
tal». A. 12

Sanidad veterinaria. Ganado bovino y porcino.- Orden de 4 de abril de 1990, por la que
se modifica la Orden de 29 de octubre de 1987, por la que se establecen las normas sanitarias
para el envío de ganado bovino y porcino a otros Estados Miembros de la CEE. A. 11

BOEnúm. 82. 05.04.1990
NISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLlCAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Curso de perfeccionamiento.- Resolu-
ción de 20 de marzo de 1990, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se



convoca un Curso de Perfeccionamiento sobre Legislación de Aguas, organizado por dicho Insti-
tuto en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. C. I

50£ núrn. 86. 10.04.19%
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Ayudas.- Real Decreto 464/1990, de 6 de abril, por el que se modifican los requisitos para la
concesión de ayudas a tas inversiones en el sector de producción porcina reguladas en el Real
Decreto 808/1987, de 19 de junio. C. 13

BOEnúm.65. 16.03.1990
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO
Residuos tóxicos y peligrosos.- Orden de 12 de marzo de 1990, sobre trasladps transfronteri-
zos de residuos tóxicos y peligrosos. A.6
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Ganado bovino.- Orden de 3 de marzo de 1990 relativa a las pruebas y controles previos que
deberán efectuarse a los bovinos de reproducción y producción destinados a ser enviados a otros
países comunitarios. B.2

ÒOE27.03.Í990
MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES Y DE LA SECRETARÍA
DEL GOBIERNO
Reglamentaciones técnico-sanitarias.- Real Decreto 397/1990 de 16 de marzo, por el que
se aprueban las condiciones generales de los materiales, para uso alimentario, distintos de los poli-
méricos. B. 14

ñOínúm. 69. 21.03.1990
Ganado bovino. Libros genealógicos.- Orden de 12 de marzo de 1990 por la que se aprueba
la Reglamentación Específica del Libro Genealógico de la Raza Bovina de Lidia. A.9

Diari Oficial de la Generalitat
núm, i 69, 2 f,03. f990
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA RAMADERIA I PESCA
Resolució de 15 de febrer de 1990, per la qual es donen les normes complementàries per a la
senyalització de les àrees de protecció de la fauna salvatge.

DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL
Ordre de 9 de març de 1990, de nomenament de funcionaris del cos de diplomats de la Generalitat
de Catalunya, salut pública (núm. de registre de la convocatòria S-006/88).
Ordre de 9 de març de 1990, de nomenament de funcionaris del cos de titulars superiors de la
deCatalunya de Catalunya, salut pública de1990,(núm, de registre de la convocatòria delcosS-de006/88),



Acta Junta de Govern del dia 27-2-90
Sent les 18,30 hores del dia 27 de febrer de 1990 es reuneix, en segona convocatoria, la Junta

de Govern del Col·legi Oficial de Veterinaris de la provincia de Barcelona amb la presència de
tots els seus membres, amb la excepció del senyor Joaquim Viñas, el qual excusa la seva absència.

1) Es procedeix a la lectura de l'acta de la sessió anterior, celebrada el dia 30-1-90, la qual
es aprovada, amb esmenes, per unanimitat.

2) Lectura per part del President de les darreres voluntats del company Ricard Zapater Gero-
na, les quals seran realitzades per aquest Col·legi.

3) Tots estem d'acord en la necessitat de la nova presentació del Butlletí Informatiu (circulars),
el qual hauria de constar d'una sèrie d'apartats de temàtica informativa fixa. Es discuteix el sistema
d'impressió (làser, etc.), i la possibilitat de comprar, llogar una impressora làser o bé fer servir
la nostra impressora offset. Es decideix incloure en el "nou" Butlletí les actes de les Juntes i les
gestions realitzades per la mateixa per a general coneixement.
El proper Butlletí de lè. de març ja hauria de sortir amb la 'nova presentació", delegant-se amb
la Srta. Teresa Calpe per a que, en l'àrea de la seva competència al Col·legi, digui com, quan i
de quina manera ho farà.

4 ) En relació, a fer servir la "tarifa reduïda" de Correus, es prega a la Srta. Teresa Calpe, que
ja ha fet algunes gestions al respecte, decideixi com es farà.

5 ) Biblioteca.- S'encarrega a la Srta. Carolina Dalmau de fer la memòria de la Biblioteca
col·legial.- En quant a donatius, s'acceptaran tots, sempre i quan siguin biblioteques o materials
bibliogràfics d'especial valor i interès, els quals es mantindran amb la denominació "Biblioteca del
Dr....", o el títol més adient al material de que es tracti, acompanyat del nom del seu propietari
i el que el designi.- En quant a llibres incunables propietat de la Biblioteca del Col • legi, es comenta
la conveniència de tenir-los exposats. El Sr. Florit gestionarà l'espai i disposició per a dur a terme
l'acomodació dels mateixos mitjançant el senyor Raventós.

6) Relació amb els mitjans de comunicació.- Amb relació a aquest punt és la Srta. Teresa
Calpe la que ha d'ordenar-lo i coordinar-ho.

7) Curs d'Especialistes en Espectacles Taurins.- S'exposa la qualitat del curset impartit i la
satisfacció dels assistents, S'aprova remetre al Consejo General de Colegios Veterinarios una carta
de felicitació i reconeixement a la bona tasca desenvolupada al mateix, per que sigui transmesa
als professors que hi han intervingut, així com remetre'ls-hi un petit obsequi com a record de
Barcelona, consistent en un cendrer amb l'escut col·legial.

8 ) Situació actual dels Serveis Veterinaris a la Residència Sanitària de Bellvitge.- S'exposen
tots els elements que coneix la Junta sobre aquest tema, algun d'ells no coincidents. Donat ser
un tema de gran interès professional i de futur, es procedirà a sol·licitar la presència del company
que ocupa la plaça, senyor Alvaro Gimeno Sandig, col • legiat n.° 839, I /2 hora abans de la propera
Junta del 27-3-90 tingui una reunió amb els membres de la mateixa, amb la finalitat de donar tot
el recolzament i ajut si calgués.

9) Reflexions després del debat sobre "La Vida Col·legial".- En relació amb aquest debat,
celebrat el dimarts 13 de febrer passat, es procedeix a un canvi d'impressions sobre l'organització,
resultats i ensenyances del mateix. En el proper debat sobre "Funció Pública", projectat pel mes
de març, es canviarà el programa previst i s'invitarà a Veterinaris de la Funció Pública de l'Àrea
Mediterránea de la CEE, juntament amb Catalans, i que sigui obert a les demés autonomies. Amb
aquesta finalitat, el senyor Balagué farà els contactes previs a la seva organització i data de celebra-
ció.
10) Esmenes del Consell i Sindicat sobre la "Llei del Medicament".- Es procedeix a exposar als
membres de la Junta 'dels treballs i estudis realitzats per membres d'aquest Col·legi. Consell i



Sindicat, aixi com les esmenes a l'esmentada Llei realitzades i presentades als representants dels
Grups Polítics al Parlament, amb la finalitat de defensar els interessos de la professió.
11) Informació sobre la darrera reunió al Consejo Genera l . - El President del Col· legi , senyor
Monné, exposa que al Consejo General de Colegios Veterinarios de España, en sessió de Junta
Plenària del 17-2-90, i després de la presa de possessió del President del mateix, així com dels
respectius Vocals Autonòmics, es va procedir a la designació de Secretari, Caps de Secció i
Representant Autonòmic en la Junta Permanent, quedant constituïda de la següent forma:
• President: Antonio Borregón Martínez. • Secretària: Josefina Rivas Quinzaños, • Cap Secció
Tècnica: Francisco Alvarez del Manzano. • Cap Secció Econòmica: Pedró Gámez Lanzas. • Cap
Secció Social i Laboral: Juan Contreras Villanueva, • Cap Secció Previssió: Santiago Luis Martín,
i • Representant Vocals Autonòmics: Francesc Monné i Orga, '
Així mateix, la representació de les Autonomies a la Junta Plenària del Consejo General, ha quedat
constituïda pels següents Vocals:
• Per Andalusia: Pedro Gámez Lanzas. • Aragó: Francisco Alvarez del Manzano, • Astúries:
Santiago Luis Martin. • Balears: Bartolomé Anguera Sansó. • Canàries: Fernando Pinedo Gonzá-
lez. • Cantàbria: Jesús Casares Sánchez. • Castella-La Manxa: Josefina Rivas Quinzaños. • Castella
i Lleó: Miguel Abad Gavin. • Catalunya: Francesc Monné Orga. • Extremadura: Àngels Robles
Doblado. • Galicia: José-Luis O t e r o Piñeiro. t La Rioja: Esteban-Ignacio Martínez Cornejo. •
Madrid: Leocadio León Crespo. • Múrcia: Fulgencio Fernández Buendia. • Navarra; Julio J. Fer-
nández de Manzanos. • Valencia: Juan Contreras Villanueva, i t País Base: Ignacio Urteaga Belda-
Francisco
12) Temes de Secretaria: Altes col·legiats: Montserrat Pérez Llobet (n,° 1347), Antoni Crespo
Corbella (1348), Antonio Rubio Rocabert (1349), Francisco J. Fernando Nofre (1350), Albert-lvo
Perelló Scherdel (1351), Josep Estaño) Masvidal (1352), Jordi Torrent Edo (1353), Luis Cornejo
Cembellín (1354), Pilar Creus Pedrol (1355). Ana Marginet Alcocer (1356), Maria Sol Muntañola
(1357), Diego López Nájera (1358), Xavier Cirugeda Gales (1359), i Glòria Cugat Pujol
(1360).
flo/xes: A petició propia: Michael Wiikinson Morera de la Vall, Carles Soler Novas, Joan Romero
Serra i Antoni Ciaría Martínez.
Fons Mutual d'Ajuda: Amb càrrec al mateix, es concedeixen els següents ajuts; 5.000'- pessetes.;
als companys Manuel Canals Casals i Emili Ferrer Mer, pel naixement dels seus respectius fills;
7.500'- pessetes.; al Sr. Josep Maristany Carreras, per la seva intervenció quirúrgica, i 10.000'-
pessetes,; al Sr, Jaume Camps i Rabada, per intervenció quirúrgica de la seva esposa.
13) Precs i preguntes.- S'acorda celebrar una Junta Extraordinària per parlar de temes fiscals
en general i del Gabinet Gestor.
I sense més assumptes que tractar i sent tes 21,30 hores, aixeca la sessió.



EMPRESA: MULTINACIONAL PRODUCTOS QUÍMICOS
PUESTO: ASESOR TÉCNICO

FUNCIONES: Asesoramiento Técnico a la Línea Comercial
PERFIL:
- Edad: 25-33 años
- Formación Superior (Veterinario)
- Buen nivel de Inglés
- Experiencia en Ventas o en Departamento Técnico

SE OFRECE:
- Salario del orden de 3.000.000 ptas.
- Amplias ventajas sociales
- Gastos pagados
- Coche de la compañía

Las personas interesadas que reúnan los requisitos exigidos, deberán ponerse en contacto telefóni-
co con la Srta. Montse Castilla, llamando at teléfono 205 53 12 de M.C. ASOCIADOS.

Empresa multinacional de alimentación animal precisa

VETERINARIO/A
Se responsabilizará de su línea de alimentos para animales de compañía.

Para este puesto se requiere:
- Formación comercial
- Dinamismo e iniciativa
- Disponibilidad para viajar
- Dominio del Francés
- Se valorará experiencia en el sector
Se ofrece:
- Remuneración a convenir
- Incorporación inmediata en plantilla
- Automóvil de empresa

Interesados/as escribir carta manuscrita a:
Apdo. de Correos 5551 - 08080 Barcelona

adjuntando al C.V. una fotografía reciente. Indicar pretensiones económicas.

COMITÈ REGLAMENT CLÍNICA PETITS ANIMALS
El Comité de Reglament per a l'exercici de la clínica de petits animals ha tramés al Comitè

de Deontologia als efectes sancionadors oportuns, l'actuació no autoritzada d'una col·legiada al
front d'un consultori expressament prohibit per no reunir les condicions requerides pel Reglament
d'un nucli zoològic inclòs en les llistes que en diferents ocasions s'han publicat pel Col·legi de
Veterinaris de Barcelona.

PARTICIPACIÓ EN LA FIRA VIV-EUROPE'90
L'interès per a participar en aquesta fira que se celebrarà a Utrecht, Holland, del 13 al 16 de

novembre, és molt elevat.
Els participants provenen de 19 països i actualment ja hi ha 500 participants. Tant per les

empreses que considerin participar en aquesta fira com pels visitants, hi ha disponible un paquet
d'informaciò que cal demanar a l'adreça següent: Jaarbeurs, Apartado 8500, 3503 RM Utrecht,
fax, 31 30 94 03 79, demanant VIV-paquet d'informació visita o VIV-paquet d'informació partici-
pació.



Maig

CURS M<

Pamplon;

14

21

28

1
)NOGRÀF

15

22

29

2
IC DE SAL

JORNA
ANIMA

16

23

30

3
MONELO!

)ES INTER
S 1 DEL M

17
SÍNDROME
DIARR'

Barcelona

4
' l LNACIÓN/
EDI AMBIE

18

25

5
Tossa

de Mar
<LS DELS
NT

19

26

6

13

20

27

Juny

4

II

18

25

5

12
XV SIMPC

Múrcia

26

6

13
SI CUNICU

28

7

1
AVENÇOS

•fi
IMMUNOLOGIA
Barcelona

V JORNAlDES INTEF
EN REPRODUCCIÓ
1 INSEMINACIÓ AR"

LTURA

29

22

29

2

9
^NACIÓN,
ANIMAL
ÏFICIAL ,

23

30

3

10
\LS

17
iaragossa

24


