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Premi Instantànees, fotos úniques. PREMI
FOTO PRESS convocat per la Fundació
de la Caixa de Pensions.
Aquest és el primer premi que, sota el
títol, PESTE EQUINA, va presentar el Sr.
Brigido Fernández Jimeno, del Diari de
Extremadura de Badajoz,



U R I A C H

NUEVOS PRODUCTOS PARA VETERINARIA

LÍNEA DE ANTIBIÓTICOS:

BIOFENICOL TETRA SOL 100 c e : Cloranfenicol 200 mg/ml y
oxitetraciclina 100 mg/ml.
BIOPENICIL ESTREPTO 20 + 20 SOL: Benzilpenicilina
20.000.000 Ul y Estreptomicina Dh base 20 g en excipiente
acuoso y presentación de 100 ce.
AMPIFENICOL 100 c e . Cloranfenicol base 40 g en presenta-
ción de 100 c e

LÍNEA DE ADITIVOS:

• SALKIL: Antisalmonelas y fungicida por contacto de acción per-
manente.

• OXISTAT: Antioxidante potenciado, protector de la oxidación
de los alimentos en todas sus fases.

• MYCOSTAT: Anttfúngico L.A. para materias primas y pienso.
• MASTERCUBE: Alta tecnología en la granulación de piensos,

efectivo en dosis de 1 a 3 kg/Tm de pienso.
• AGRISWEET: Nuevo concepto en la salurización de pienso para

lechones.

Degà Bahí, 59-67
Apartado de Correos: 24.313
08026 Barcelona

Teléfono (93)347 15 11 *
Telegramas: URIACH
Télex: 52.963 URIAC E
Fax: (93) 256 06 39



XI IPVS. Congrés Internacional de l'Associació
Veterinària de porcí

Se celebrarà a Lausana (Suïssa) del dia I al 5 de juliol. Per a més informació; Dr, Edmond
Leresche. Secrétaire Congrés IPVS Chemin de la Chantanéríe, 2, CH 1023 Crissier-Lausanne,
Switzerland. Tel. (021) 634 28 48. Tèlex. 454170. Fax: (021) 635 20 64.

V Simposi Internacional de Reproducció Equina
Se celebrarà a Deauville (França) del dia I al 7 de juliol. Per a més informació: IERSC Secreta-

riat, Goodwin House, Laurcate School Road, Newmarket Suffolk, CB8 08D. Tel. (0638)
66 61 60.

41 Reunió Anual de l'Associació Europea de
Reproducció Animal

Es desenvoluparà a Tolouse, França, del 9 al 12 de juliol. Per a més informació: ISAVT, 23
Chemin des Capelles, 31076 Toulouse, Cédex, France. Tel. 61 49 11 40.

III Conferència Internacional sobre Exercicis
Fisiologies de l'equí

Se celebrarà del dia 15 al 19 de juliol a Uppsala, Suècia. Per a més informació: Uppsala Turist
och Kongress AB «ICEEP III» Box 216, S-751 04 Uppsala, Sweden. Tel. 4618 16 1877.

Conferència Internacional sobre Medicina
Esportiva en equí

Se celebrarà del 21 al 22 de juliol a Stockholm, Suècia, Per a més informació: International
Conference on Equine Sports Medicine, c/o Stockholm Convention Bureau, PO Box 6911, S-102
39 Stockholm, Sweden.

Premis de Veterinària Militar-1990
II Jornades Científiques de Veterinària Militar

El centre Militar de Veterinària de Madrid celebrarà els dies 18 i 19 d'octubre les II Jornades
Científiques de Veterinària Militar. El dia 18 es tractarà sobre «Tecnologia i Higiene dels aliments»
i el dia 19 sobre «Sanitat i producció animal». Entre els veterinaris militars que presentin els seus
treballs a les jornades s'atorgaran els premis «Veterinària Militar 1990». Aquests treballs i les
comunicacions lliures per aquestes jornades es lliuraran a la Secretària de la Comissió Organitza-
dora: Capitán Veterinari D. Juan Alberto Galán Torres. Servicio de Microbiologia y Análisis Clíni-
cos del Centro Militar de Veterinaria, calle de Darío Gazapo, 3. 28024 MADRID.

El plac de presentació finalitza el 31 d'agost.



Activitats de l'Escola Nacional de Sanitat de
Madrid

II CURS SUPERIOR D'EDUCACIÓ PER A LA SALUT !

Poden participar professionals que treballin en educació per a la salut i siguin proposats per
les conselleries adients de la Generalitat. S'admeten 30 sol·licituds i té una durada de dues setma-
nes amb 300 hores lectives.

El curs començarà el dia I d'octubre i s'admetran instàncies fins el dia 31 d'agost.

SEMINARIS SOBRE APLICACIÓ DE L'EPIDEMIOLOGIA A LA QUALITAT ASSISTENCIAL

Dirigit a professionals amb experiència i formació prèvia en epidemiologia. Hi ha 30 places.
La data de començament del curs és el 22 d'octubre, però les instàncies cal presentar-les abans
del 31 de setembre.

III Congrés Internacional d'Aquicultura
El Centre Experimental de Vilaxoan de la Consejería de Pesca de la Xunta de Galicia celebrarà

del 24 al 28 de setembre d'aquest any al Palau de Congressos de Santiago de Compostela, el III
Congrés Internacional d'Aquicultura. Entre d'altres temes es tractarà sobre reproducció, nutrició
i patologia. Per a més informació: Apartado 208, 36600-Villagarcia de Arosa,

Se celebrarà del 29 de juliol al 4 d'agost a l'Habana, Cuba. Per a més informació: Dr. Alberto
Delgado, Paseo 604 e/2 y 27, Dedado, La Habana, 4 CUBA.

I Simposi Internacional sobre «La Trucha
Arco-iris»

Se celebrarà del 4 al 7 de setembre a Sttrlmg, Scotland (GB). Per a més informació: Reunió
Internacional BV (The Rainbow Trout Symposium), Wilem Kalfflaan 8, 1401 CL Bussu, The
Netherlands, Tel. (0) 21 59 308 97. Fax: (0) 2159 37357.

XVI Congrés Mundial de Buiatria
Se celebrará del 10 al 14 de setembre a Salvador-Bahía (Brasil). Per a més informació: Dr. J.

Alberto Da Silva Lyra, President of the Congress. Centro de Administración de Bahia, Gabinete
del vicepresidente, 11000 Salvador BA, Brazil.

Taula rodona sobre "Fibra: bruta, alimentària i
dietética"

Es fara el dimarts IO de Juliol a les 19.30 hores al Col·legl de Vetennans de Barcelona. Avda.
República Argentina, 21-25. El ponent és el Dr. FulgenClo Saura Callxto, investigador Científic
del CSIS. Instituto de Nutrición y Bromatologia. Moderará la Dra. M. del Carmen de la Torre
Boronat, catedrática de Bromatologia i Toxicologia de la Universitat de Barcelona,



Boletín Oficial del Estado

fiOEnúm. i l í . 09.05.1990
Productes alimentaris d'origen animal. Residus. Disposició.- Real Decret 569/1990 de
17 d'abril, relatiu a la fixació dels continguts màxims dels residus de plaguicides i els productes
alimentaris d'origen animal.

fiOEnúm. UB. i7.05.1990
Oferta pública d'ocupació. Disposició.- Diputació Foral de Navarra. Vacant superior tècnic
veterinari.

òOEnúm. 128. i 7.05.1990
Administració local. Oferta pública d'ocupació. Disposició.- Cabildo Insular de Tenerife,
2 vacants tècnic superior veterinari.

BOE núm. 130.31.05.1990
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Ajuts als productors de carn. Disposi-
ció.- Ordre de 30 de maig de 1990 que instrumenta la concessió de la prima especial en benefici
dels productors de carn de vacu,

BOE núm. 130.31.05.1990
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. Materials
polimèrits.- Reglamentacions tècnic-sanitàries. Disposició Retal Decret 668/1990 de 25 de maig
per la qual es modifica !a R.T.S. per a l'elaboració, circulació i comerç de materials polimèrits en
relació amb productes alimenticis i alimentaris.

BOEnúm. 130.31.05.1990
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Llet Pressa de mostres. Disposició.- Real
Decret 669/1990 de 25 de maig, pel qual s'aprova els mètodes oficials de pressa de mostres de
llet amb pols i parcialment deshidratades.

BOínúm. ¡40. 31.05. i 990
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Confitures, Melmelades (...) Normes
de Qual i tat - Reial Decret 670/1990 de 25 de maig, pel qual s'aprova la norma de qualitat per
a jalees, confitures, melmelades de fruites...

BOE núm. 137.08.06.1990
Administració local. Ofertes públiques d'ocupació.- Ajuntament d'Elda (vacant) Una plaça
de tècnic superior de bromatòleg director de laboratori.

Diari Oficial de la Generalitat
DOG. núm. 1.297 25.05.1990
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADARIAI PESCA (...) SEMENTALS EQUINS, PARA-
DEPA

Resolució de 24 d'abril de 1990 per la qual es fa pública la relació de parades particulars de
sementals equins (...)



DOG. núm. 1.302.08.06,1990
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ. OFERTES PÚBLIQUES D'OCUPACIÓ.
Resolució de 31 de maig de 1990 per la qual es dóna publicitat a l'acord del Consell executiu
(,.,) d'aprobació de l'Oferta pública d'ocupació de l'administració de la Generalitat per l'any 1990.

DOG. núm. ¡303 ij.06.1990
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADARIA I PESCA (...) TORRONS DE PRALINE I
TRUFATS DE XOCOLATA. (MARCA Q)
Ordre de 18 de maig de 1990 per la qual es desplega el D. 362/1986 (..) sobre productes
alimentids de qualitat, per a torrons de praline i trufats de xocolata.

I
CALIER

ESPECIALITATS VETERINÀRIES
LABORATORIOS CALIER, S. A.
c/ Barcelonés, 26 (Pla de Ramassà)
Apartado de Correos 202 (Granollers!
08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS
Barcelona (ESPAÑA)
Tel. ' 849 51 33
Fax 840 13 98



Novetats Maig-Juny
• MEDICINA PREVENTIVA-HIGIENE PUBLICA
G. Piédrola et al (...). Medicino preventivo v salud pública. Barcelona: Salvat, 1988. 1.160 p.

• EPIZOOTIES-INFORMES O.I.E.
Office Internacional des Epizzoties. Sanidad animal mundial ¡988: Situación zoosanitaria y médo-
tos de control de las enfermedades animales. París: OIE, 1989, pp. 105-299.

• ESPLACNOLOGIA-BESTIAR BOVÍ
Claude Pavaux. Splanchnologie: Atlas en couleurs d'anatomie des bovins. París: Maloine, 1982. 167
p..l.

• ANATOMIA TOPOGRÀFICA-GOSSOS
Klaus Dieter Budras et al (...), Aílos de anatomia del perro. Madrid: Interamericana, 1989. 106 p.
il.

• TERAPÈUTICA
A. R. Michell et al (...). Veterinov fluid therapy. Oxford: Blackwell, 1989. 263 p.

• TERAPEUTICA-ANIMALS DE COMPANYIA
R. Kirk. Terapéutica veterinaria: Pràctica clínica en especies pequeños. Mèxic: Ço. Editorial Conti-
nental, 1988.(1 vol.) 1.344 p.

• ACUPUNTURA (animals d'abast o de renda)
Maurice Rubin. Manuel d'acupuncture veterinaire. París: Maloine, 1976, 85 p., 14 làmines.

• RADIOLOGIA-BESTIAR BOVÍ
Un Bargai et al (.,.), 8ovine radiology. Iowa: State University Press, 1989. 198 p. il,

• PATOLOGIA-OCELLS
R. Stroud. Enfermedades de los pájaros, Barcelona: Hispanoeuropea, 1984. 640 p.

• HEMATOLOGIA
Schalm, Jain, Veterinary hematology. 4a. edició, Filadèlfia: Lea Febiger, 198?, 1.221 p.

• MALALTIES INFECCIOSES-GATS
Ntels C. Pedersen. Feline infectious diseoses. California: University, 1982. 404 p.

• NEUROLOGIA. DIAGNÒSTIC
J. E. Oliver. Handbook ofveterinary neurològic diagnosis. Londres: Saders, 1983. 371 p.

• CIRURGIA-ANIMALS DE COMPANYIA
Dennis D. Caywood. Atlas of general small animal surgery. St. Louis, Mosby, 1989. 361 p. il.

• E,NEUROLOGIA
K. C. Barnett. A coíour aílos ofveterinary ophthalmotogy. Mosby, 1990. 184 p. il.

• OFTALMOLOGIA-ANIMALS DE COMPANYIA
Ingo Walde et al (...): Aílos ofophtnalmohgy in dogs and cats. Toronto: Decker, 1990.325 p. il,

• ALIMENTACIÓ-RUMIANTS
Jarrige. Alimentaron des bovins, ovins et caprins. París: INRA, 1988, 471 p.

• ALIMENTACIÓ-AVIRAM
D: J. A. Cole, Recent deve/opments in pou/cry nutricion, Londres: Butterworths, 1989, 344 p,

• CAVALLSGogue,-ENSINISTRAMENT
René Gogue. Le cheval dons le bon sens. París: Maloine, 1987, 75 p.



Atlas de

OFTALMOLOGIA
CANINA Y FELINA

I Walde, E. H. Schafíer. R. G. Kòstlln

Diseñados como instrumentos
prácticos para el trabajo, los
Atlas en color de GRASS Edico-
nes son una fuente permanente
de ilustraciones en apoyo del
diagnóstico y la técnica.

0HA89 Etfctonw

Si desea más información

llámenos!
• Servicio de presentación de

los libros en su consulta
• Entrega inmediata en la

consulta o domicilio

GRASS Ediciones
Consejo de Ciento 341, 08007 Barcelona

Telf. 215 77 44

OTROS ATLAS A IODO COLOR PUBLICADOS POR GRASS Ediciones
(ilL: Inspección de la carne, 1990. 834 fotos.
PASCOE: Dermatología Equina, 1990. 353 fotos.
HAWKEY: Hematología Vet. comparada, 1989. 600 fotos.
WEST: Diccionario Enciclopédico de Vct., 1988. 950 págs.
MELHORN: Parasitología Veterinaria, sept. 1990. 800 ilust.

ANATOMIA RADIOGRÁFICA
CANINA Y FELINA

Dermatología
Canina y Felina

G.T. WlLKlNSON

GRASS F.<ticionw



Informacions
Al BOE n, 123 del 23 de maig de 1990, s'han publicat els noms i els treballs guanyadors del

"XXIII premio Nacional de publicaciones agrarias, pesqueras y alimentarias", que anualment con-
voca el Ministerio de Agricultura. Destacarem el primer i segon accèssit en la modalitat socio-
económica, recaiguis en els treballs de Amalia M. Cano i Luis Catoria, respectivament: "Un modelo
de simulación para la empresa Agrícola" i "El erizo de mar como recurso marino en Francia: su
cultivo, técnicas de extracción y comercialización".

La revista "Practique Medícale et chirurgicale de l'animal de Compagnie" organ de la
C.N.V.S.P.A. (Conférence Nationale des Vétérinaires Spécialistes des Petits Animaux), ha publi-
cat, juntament amb el n. 2/1990, el suplement n. I del que a partir de l'any I99I serà la seva
nova publicació, dedicada al personal auxiliar de clíniques veterinàries i que porta per títol "Per-
sonnel Soignant", Els números I i 2 d'aquest any s'enviaran a manera de suplement de la revista
"Practique.,.", per esdevenir, a partir de l'any vinent una publicado amb quota independent que
veurà la llum 4 cops per any. El primer número, que ja podeu consultar a la biblioteca tracta,
entre d'altres, els temes següents: Cosmetologia canina, vacunació del gat, preparació pre-
quirúgica dels carnívors, injecció intramuscular, etc.

Dirigida preferentment a les secretàries, ATS, auxiliars, que exerceixen a clíniques i consultoris
veterinaris, també pot ser interessant, pel tractament que dóna a certs temes, per als estudiants
de primer cicle de veterinària.

L'horari de Biblioteca durant el període d'estiu serà el següent:
Dimarts de 16 a 20 h,
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9.30 a 13 h.

La Biblioteca restarà tancada per vacances del dia 26 de juliol al 27 d'agost.

El passat dia 17 de juny va sort i r publicat a LA V A N G U A R D I A l 'oferta
següent:

" Impor tante empresa de productos químicos necesita vendedor materias
primas del sector veterinaria

Se requiere: Coche prop io , fo rmac ión a nivel de C O U y servicio mil i tar
cumpl ido.

Se ofrece: sueldo f i jo más comisiones.
Se valorará experiencia en el sector.

Llamar al teléfono 237 54 79'

Empresa del sector d'Alimentació per animals de companyia
precisa veterinari amb clara vocació comercial.

Interessats enviar curriculum amb fotografia al
Pg. de Sant Joan, 189, 6.<, a

l'atenció d'Helena Prieto, indicant "lloc de treball"



Informacions

"EL ÚLTIMO DE LA FILA I DE.PA.NA"
El popular grup musical "El Último de la Fila", dins la seva gira 1990 que va començar el passat >
mes de maig, està col·laborant activament per a la defensa i la conservació de la natura. El Último
de la Fila, grup format per Manolo García i Quimi Portet, concienciats amb els problemes que
amenacen el nostre patrimoni natural, han aprofitat per a fer arribar, a través dels seus concerts,
aquesta preocupació pel medi ambient.

Així, a Catalunya, el principal grup conservacionista, la Lliga per a la defensa del patrimoni
Natural (DE.PA.NA) fa acte de presència als concerts per a difondre els seus objectius. Una part
dels beneficis dels concerts que farà al llarg d'aquest estiu El Último de la Fila seran repartits
entre els diferents grups ecologistes i conservacionistes regionals. Una bona iniciativa a la que hi
podem participar.

Roda de premsa al local de DE.PA.NA amb Manolo Garcia i Quimi Portet de "El Último de
Fila" i representants de DE.PA.NA i altres grups conservacionistes i ecologistes,



SINDICATS PROFESSIONALS, AQUÍ I ARA I DINS EL
CONTEXT EUROPEU

Agraïm la gentilesa del Col·legi de Veterinaris de Barcelona per poder-vos manifestar periòdi-
cament el sentir d'un grup de companys que creuen en una idea de modernitat i responsabilitat
d'una professió,

Fa ara tres anys que un grup d'estusiastes veterinaris vam crear per primera vegada aquí a
Espanya, un sindicat professional com a forma de defensar uns interessos col·lectius a l'ampara-
ment de la Llei i copiant els models que funcionen als països europeus, des de llavors fins avui el
bagatge acumulat d'experiència ens anima a seguir treballant pels mateixos objectius que són el
reconeixement social de la nostra professió i la defensa individual i col·lectiva dels nostres interes-
sos.

El fet d'ésser un Sindicat específic i professional amb un número que ve limitat pel màxim de
professionals, ens fa prendre una actitud de negociació i de no utilitzar mesures de pressió dràsti-
ques que si poden utilitzar altres sindicats que poden acumular un bon nombre de persones,

Actualment el Sindicat de Veterinaris de Catalunya té presentats set recursos contenciosos
administratius davant la justícia catalana i dos davant l'estatal. D'altra banda, també hem participat
en projectes tan importants com la Llei del Medicament o la Llei de Sanitat de Catalunya.

Per últim, només recordar-vos que estem tots en un tren que no s'atura i que porta gran
velocitat, és diu Comunitat Econòmica Europea. És per aquest motiu que hem d'adequar els
nostres plantejaments a una realitat de funcionament actual i lluitar pel prestigi professional de
ía professió.

És per tot això que una arma com pot ser un Sindicat Veterinari s'ha d'aprofitar i no deixar
perdre.

Jaume Balaguer.
Sindicat Veterinari de Catalunya.

ACORD COMISSIÓ MIXTA "ASOCIACIÓN NACIONAL
ORGANIZADORES ESPECTÁCULOS TAURINOS, UNIÓN
NACIONAL DE EMPRESARIOS TAURINOS Y CONSEJO"

El passat dia 14 de juny, es va reunir la Comissió Mixta Asociación Nacional de Organizadores
de espectáculos taurinos, Unión Nacional de Empresarios Taurinos Españoles i el Consejo General
de Colegios Veterinarios de España, que van reconèixer els honoraris veterinaris proposats pel
Consep de;
- 25,000 ptes. / veterinari en places de la. categoria.
- 20.000 ptes. / veterinari en places de 2a. categoria.
- 25.000de ptes:. I veterinari en places de Ia. categoria.

Aquests honoraris són acords amb la dedicació professional que correspon a la seva funció i
responsabilitat, en els espectacles de braus.

D'altra banda, la remuneració que haurà de percebre cada veterinari consignat per l'autoritat
per a intervenir en els espectacles de braus, amb càrrec a les empreses organitzadores, està fixada
en la temporada 1990 en la quantia següent, segons la categoria de la plaça i, que en el seu cas,
s'abonarà en caràcter retroactiu:
- Places de braus de 2 a. categoria 14.000 ptes.
- Places de braus de 3a. categoria 10.000 ptes.
- Places de braus de 3a. categoria 10.000 ptes.
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