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URIACH

NUEVOS PRODUCTOS PARA VETERINARIA

LÍNEA DE ANTIBIÓTICOS:

• BIOFENICOL TETRA SOL 100 C.C.: 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 ce. Cloranfenicol base 40 g en presenta-
ción de 100 ce.

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: Antifúngico 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 saborización 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



Conferencia: Fondo de ojo: Normal y
patológico

Día: 15 de genera les 20.30 h.

Organitzat per: AVEPA conferència a carree del Dr. Manuel Villagrasa, de Madrid, sobre
el FONDO DE OJO: NORMAL Y PATOLÓGICO.

Lloc: Col·legi de Veterinaris de Barcelona.

Curs: Control dels productes de la pesca

Data: Se celebra dels d íes 4 al 15 de febrer de 1991.

Duració del curs: 40 hores.

Número d'alumnes: 10.

Organitzat per: l'Àrea de Salut Pública de l'Ajuntament de Barcelona,

Lloc: Laboratori del Mercat Central del Peix.
Director del curs: Josep M,1 Muntadas i Garriga.

Temari: Legislació i normes.
Identificació d'espècies de peixos.
Ictiotoxismes.
Depuració de moluses bivalvs.
Tecnologia del peix.
Comercialització.
Degradació i alteració del peix fresc i congelat.
Pràctiques i necròpsies.

Preu: 30.000 pts.

II Curs d'Hematologia Clínica Veterinària

Aquest curs, organitzat per l'Unitat de Medicina Veterinària del Departament de Patologia t
de Producció Animal de la Universitat Autònoma de Barcelona, se celebra els dies 14 i 15 de
febrer de 1991.

Programa: I. Obtenció i utilització de mostres de sang.
2. Estudi del sistema eritrocitan.
3. Estudi del sistema leucocitan.
4. Estudi del sistema trombocitari.
5. Planificació d'un laboratori bàsic en hematologia clínica.

Professors: Dr, Luis Viñas, Dr, Santiago Lavín, Dr. Luios Monreal, Dra. Yvonne Espada, Dra.
Rafaela Cuenca, D. Rafel Fuiz de Gopegui, D. Josep Pastor.

Admissió: Llicenciats en Veterinària.

Inscripció: 20.000 pts. El plaç de prelnscnpCló finalitza el dia 15 de gener de 1991.

Per qualsevol informació us .Telèfonpodeu posar en contacte amb el Departament de Patologia I de
Producció Animals de l'U.A.B. Telèfon: 581 19 68 i 581 1090.



Curs: Control de carns i productes càrnics

Objectiu: La incorporació a la CEE obliga els professionals veterinaris amb responsabilitat
sanitària en aquest sector, a conèixer els reglaments i mètodes d'inspecció determinats per la
Comunitat. El Curs té per objectiu l'aproximació d'aquests coneixements als interessats. Diferents
especialistes de reconeguda competència desenvoluparan els temes indicats.

Organitza: L'Àrea de Salut Pública de l'Ajuntament de Barcelona.

Dates: Del 4 al 15 de març de 1991.

Adreçat: A llicenciats en Veterinària.

Duració del curs: 40 hores lectives.

Nombre d'alumnes: 20.

Horari: Dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Lloc: Instal·lacions i dependències de l'Escorxador de Mercabarna. *

Director del curs: Dr. Josep Anton Tapias i Morató.

Programa: I. Tècnica i pràctica de la inspecció ante mortem dels animals d'abastament.

2. Tècnica i pràctica de la inspecció post mortem dels animals d'abastament.

3. Patologia comparada de les lesions més importants trobades durant la inspec-
ció.

4. Higiene general i particular als escorxadors i indústries càrniques.

5. Estudi comparat de ta legislació espanyola i les directrius a la CEE en escorxadors
i indústries de la carn.

Preu: 35.000 pts.

Per més informació us podeu posar en contacte amb l'Àrea de Salut Pública de l'Ajuntament
de Barcelona.

I Curs d'Endoscopia

Organitzat per: l'Hospital Clinic Veterinari, la Facultat de Veterinària i la Universitat Autò-
noma de Barcelona.

Dirigit pels Doctors Jesús Usón Gargallo, catedràtic de Cirurgia de la Facultat de Veterinària
de Càceres, i Vicente Te|ero Grafia, Cap del Servei d'Endoscòpia Digestiva de l'Hospital Clinic
Universitari de Saragossa.

Preu aproximat de la inscripció: 50.000 pts.

Dates de cellebració: Al ser places limitades es celebrarà els dies 12 i 13 o els dies 19 i
20 de gener.

Per a més informació, truqueu al telèfon 581 18 94 de 10 a 17 h.



Barna Wagen, S. A.
Audi

CIF-A-08218661

EXPOSICIÓN VENTA Y TALLERES
P.° Valle de Hebrón. 101
Tel. 212 33 66 Fax 211 19 53
08035 Barcelona

La más amplia Exposición de Audi Wolkswagen de
Barcelona.
La mejor financiación a través de Wolkswagen Crèdit.
Trato personalizado preferencial.
La mejor valoración de su coche usado.
Entrega inmediata.

Consúltenos en P.° Valle Hebrón, 101
Sr. Huguet

I• • • • • • l
CALIER

ESPECIALITATS VETERINÀRIES
LABORATORIOS CALIER, S. A.
c/ Barcelonés, 2ó (Pío de Ramassà)
Apartado de Correos 202 (Granollers)
08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS
Barcelona (ESPAÑA)
Tel. 849 51 33
Fax 840 1 3 98



Boletín Oficial del Estado

BOE núm. 284, dio 27 A 1 -90
Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación. Ganado Bovino. Libros Genealógicos. Or-
den de 26 de noviembre de 1990 por la que se modifica la de 12 de marzo de 1990, que aprueba
la reglamentación especifica del Libro Genealógico de la raza bovina de Lidia.

Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación. Cuerpo Nacional Veterinario. Orden de
22 de noviembre de 1990 por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el cuerpo
nacional veterinario. (Publicat al Butlletí anterior).

bOÍ núm. 285, dio 28-11-90
Administració Local. Ofertes publiques d'ocupació. Resolución de 23 de octubre de 1990,
del Ayuntamiento de Leganés (Madrid) por la que se anuncia la Oferta Pública de Empleo para
el año 1990.

Grupo A, I vacante, Inspector Técnico salud y consumo.
Grupo A, I vacante, Inspector técnico de consumo.
Nivel de titulación medio, I vacante, profesor de consumo.

BOE núm. 286, dia 29-1 ¡-9Q
Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación. Normas de calidad. Orden de 23 de no-
viembre de 1990 sobre autorización previa y control para el uso de caseinatos en la elaboración
de quesos y otros productos alimenticios.

BOínúm. 287, dio 30-11-90
Ministerio de agricultura, pesca y alimentación. Peste equina. Orden de 29 de noviembre
de 1990 por la que se establecen normas complementarias reguladoras del movimiento de équidos
acordes a la prevención y control de la peste equina.

BOE núm. 290, dio 4-12-90
Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación. Denominaciones de origen. Real Decreto
1554/1990, de 30 de noviembre, por el que se incluyen las frutas de hueso, las frutas de pepita,
las fresas, los fresones, la chufa y la horchata, en el régimen de denominaciones de origen genéri-
cas y especificas, establecido en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre.
Ofertes publiques d'ocupació. Ajuntament de Huelva. I plaça veterinari,

60E núm. 292, día 6-12-90
Jefatura del estado. Acuerdos internacionales. Instrumento de ratificación del acuerdo veterina-
rio Sanitario entre el Gobierno del Estado español y el gobierno de la República popular de
Bulgaria, firmado en Sofía el 21 de julio de 1976.

BOE núm. 299, dio ¡4-12-90
Ministerio de Relaciones con las cortes. Productos Químicos. Orden de 14 de diciembre de
1990 por la que se actualiza el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por
el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados pe-
Ilgrosos.



Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña

DOGCnúm. 1372, dio 26-11-90
Presidència de la Generalitat Correcció d'Errades a la llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació
sanitària de Catalunya (DOGC 1324).

DOGCnúm. ¡376, dio 5-/2-90
DARP. Ordre de 5 de novembre de 1990, per la qual es crea el llibre Genealògic de la caça
ovina npollesa.

DOGCnúm. (378. dio i0-i2-90
Departament de comerç, consum i turisme. Decret 287/1990, de 21 de novembre, pel qual
s'estableixen normes sobre l'ordenació i la classificació dels establiments de restauració.

Aquest mes. gràcies a la cessió d'AVEPA a la biblioteca del col·legi, hem incorporat 10 cintes
de vídeo a! nostre fons bibliogràfic.

Aprofitem l'ocasió per recordar-vos que de moment les cintes de vídeo no es deixen en
préstec, però si podeu venir en grup a veure-les (màxim 7 persones), de manera que els que hi
esteu interessats podeu fer-ho sempre que truqueu abans per tal d'assegurar que la sala de video
no està ocupada o hi ha algun problema tècnic.

Recordem quin és l'horari de biblioteca:
dilluns, dimecres i divendres de 9,30 a !3 h.
dimarts i dijous de 16 a 20 h.

A continuació, aquests són els titols, editors i durada de les cintes.

LLISTAT DE VIDEOCASSETTES

• Odontologia veterinària
PI - Atrezzatura di base e specialistica, principi per la preparazione delle cavità dentali

e per il trattamento delia carie.
SCIVAC, 80 mm.

P2 - Estraziom dentali. trattamenti pulpan, trattamento di fratture madibolan mediante
ponte di composito su perni parapulpari, trattamento dei difetti dello smalto.
SCIVAC. 80 mm.

P3 - Riparazioni e ricostruzioni dentali, esecuzione di impronte, ecniche di gengivoplasti-
ca, gengivectomia e odontoplastica.
SCIVAC 80 mm.

t L'ostecondrite dissecant nel cane. SCIVAC, 51 min.

• La spondilopatia cervicale SCIVAC, 45 min.

• Neurologia.
2 - Mallatie del sistema nervoso periférico. SCIVAC, 60 min.
3 - Mallatle del midollo spinale. SClVAC, 6 0 mm.
4 - Mallatle cerebellan,delmldollo vestlbolansplnale.SClVAC, e del mesencefalo. 1 00 mln.
5- Mallatle cerebrall e mallatle multifocah. SCIVAC. 93 mln.

• Catarac surgery in de dog UVCE, 25 mln.



Atlas de

OFTALMOLOGIA
CANINA Y FELINA

I. Wnide, E. H. Schaffer, R. G. Kóstlln

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

GRASS Ediciones

Si desea más información

llámenos!
• Servicio de presentación de

los libros en su consulta
• Entrega inmediata en la

consulta o domicilio

GRASS Ediciones
de Ciento 341, 08007 Barcelona

Tclf. 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 Vet., 1988. 950 págs.
MELHORN: Parasitología Veterinaria, sept. 1990. 800 ilust.

Atlas de

ANATOMIA RADIOGRÁFICA
CANINA Y FELINA

Atlas de

.'dMUdzL

Dermatología
Canina y Felina

G.T. WlLKlNSON

«-KASS I .líenme»



Pel que fa a l'hemeroteca també us adjuntem la llista de publicacions que es podran trobar a
la biblioteca l'any 1991. Les que tenen un guió al costat són de nova incorporació.

LLISTAT PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

Butlletins indicatius de resums i abstracts

- Animal breedmg abstracts.
- Food science and techonology abstracts.
- Small animal abstracts.

Revistes
Agroquimica y tecnología de alimentos.
American Journal of vetennary research.

- Bovis: Tratado de veterinari práctica.
- Boletín Oficina Internacional de Epizootias.
- Boletín de la OMS.

British Journal of Nutntton.
British veterinary Journal.
Compendium continuing education for the practicins veterinarian.

- Cuadernos de legislación veterinaria.
- Colección Legislativa de Agricultura y alimentación.

Equine veterinary Journal.
Fleischwirtschaft.
Food tecnhology.
Journal American Veterinary Medical Association.

- Journal of animal science.
Journal food science.

- Journal wildlife diseases.
Lait

- Noticias sobre registro de medicamentos veterinarios.
Pomt vetennaire.
Poultry science.
Practique medícale et chirurgiale de l'animal de compagnie.
Recueil de medecine veterinaire de l'ecole d'alfort.
Repertorio cronológico de legislación Aranzadi.
Techni-porc
Veterinary medecine.
vetennal r e d e

- Veterinary dimes: Serie Food animal practice.
Serie Small animal practice.

Vetennary record.
Viandes et produïts carnés.

- UFX ERASMUS. Boletín de los programas conjuntos en español.

Butlletins oficials

Boletín Oficial del s
Dlan OfiCial de la Generalitat de Catalunya.
Dlano OfiCial de las Comunldades Europeas (senes L i C)
Gaseta Municipal de l'Ajuntament de Barcelona.



SITUACIÓ ACTUAL DE LA BORSA DE TREBALL

El projecte de borsa de treball ja s'ha aprobat per la Junta de Govern del Col·legi. Les gestions
per endegar el projecte han començat amb la redacció de cartes i qüestionaris dirigits a les
clíniques d'animals de companyia de la província. També s'està començant el mateix procés amb
les empreses del ram farmacèutic, de pinsos compostos i el ram de l'alimentació humana.

A qui va dirigida: La borsa de treball anirà dirigida a Col • legiats de la província de Barcelona,
així, NO s'hi podran inscriure ni estudiants de veterinària, ni llicenciats de veterinària no col·le-
giats, m altres procedens de ATS ni auxiliars de clinica.

Objectius de la borsa: Crear l'hàbit en les empreses i els professionals lliberals, d'acudir al
col·legi quan tinguin necessitat de contractar un veterinari.

Gabinet d' informació: Es crearà un Gabinet d'Informació que recollirà totes les oportuni-
tats de formació continuada i ampliació d'estudis que es donin a l'estat espanyol i a ser posible,
a l'estranger, tais com: beques, masters, programes i cursos de post-grau...

Aquesta informació es donarà a conèixer a través del taulell d'anuncis i el Butlletí Informatiu
Col·legial.

La Borsa de Treball començarà a funcionar com a servei públic el dia 15 de gener de 1991
amb horari de dimarts i dijous de 10 a 13 hores. La responsable serà la Srta. Carolina Dalmau.

El Col·legi de Veterinaris de Barcelona i la Caixa de Catalunya patrocinen I beca de 300.000
pts. per a realitzar estudis de recopilació de normes emanades de la CEE i referides als camps
agràn-ramader, alimentan i veterinari. Els interessats poden presentar el currículum vitae al co-
I • legi de la provincia de Barcelona.

Ministeri de Sanitat i Consum: Beques de formació i perfeccionament de Personal Investi-
gador.

El Institut de Salut Juan Carlos III en la seva tasca de potenciació de la investigació científica
i tècnica convoca quatre beques (tres d'aquestes per a l'iniciació en l'investigació i una beca per
al perfeccionament dels doctors).

Temes prioritaris: Estudis genètics i de mmunogenicitat en virus, bactèries i paràsits,
REQUISITS: a) Nacionalitat Espanyola.

b) Titol de doctor per a la beca de perfeccionament, i de llicenciat o Enginyer
Industrial per a les altres tres beques.

c) Coneixement d'altres idiomes, espcialment d'anglès.
d) Ser acceptat per un Doctor de l'institut de Salut Carles III,
e) Acceptació del director del Centre on es vulgui integrar el sol·licitant.

CONDICIONS DE LES BEQUES:
a) Les beques son anuals i prorrogables fins a quatre anys.
b) Les cantitats son de 110.000 pts. mensuals per al perfeccionament dels doctors 184.000

per als tres inictants en l'investigació.
c) A proposta del director del centre, el becat podrà ser autoritzat per a ampliar la seva

formació en altres centres nactonals o estrangers.
d) Ajuda de 120.000 pts. anuals destinades a cubnr els gastos de material que el treball

del becat puguI originar,

Per a més informació contactar amb la següent adreça:
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III tel. (91) 639 1895.



REUNIÓ

El propassat 13 de desembre es va celebrar una reunió entre la Junta de Govern d'aquest
Col·legi i els Comités de Deontologia i de Clíniques de Petits Animals.

L'ordre del dia d'aquesta reunió va ser la següent:
1. Lectura de t'acta anterior,
2. Informe del secretari del Col·legi sobre el tema de finalitzadors en la producció cárnica.

Problema social.
3. Creació d'una comissió mixta Deoontologia/Petits Animals.
4. Estat actual de la legislació sobre animals d'experimentació.
5. Proposta de nomenament de 3 vocals pel Comité de Clíniques de Petits animals.
6. Proposta de modificació del Reglament de Clíniques de Petits Animals.
7. Precs i preguntes.

En pròxims Butlletins, i una vegada haguí sigut aprobada l'acta d'aquesta reunió, us informa-
rem més a fons.

XXIV CONGRÉS MUNDIAL DE VETERINÀRIA

Us informarem que l'agència CHAT (CIA. HISPANOAMERICANA DE TURISMO) ha estat
designada pel Consell General de Col·legis Veterinaris d'Espanya com a agència oficial per orga-
nitzar el viatge a Río de Janeiro amb motiu del XXIV Congrés Mundial de Veterinària, que es
celebrarà a aquesta població dels dies 18 al 23 d'agost de 1991.

L'agència està canalitzant l'anada i la tramitació de inscripcions al Secretariat. Per qualsevol
informació truqueu al telèfon 301 65 00.

ASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE COL·LEGIATS

En la darrera sessió celebrada el dimarts, 18 de desembre de 1990, l'Ordre del dia va constar
de sis apartats:

1) Lectura i aprovació de l'acta anterior -Assamblea General Ordinària del 24 de juliol de
1990—. Els temes d'actualitat professional i col·legial aprovats per l'assamblea foren els se-
güents.

- Relacions del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya amb el "Consejo" de Madrid.
- Elecció del vocal autonòmic per a tota Espanya (senyor Francesc Monné).
- Modificació dels Estatuts del "Consejo" els quals no reconeixia el Consell de Catalunya.
- Lectura del Certificat del Consell de data 3-4-90.
- Assumpte "El Col·legi a debat".
- Butlletí, nou arxiu, ordenació de la Borsa de Treball i informació del mateix a empreses

(Pilar Gurria).
- Cubriment de la terrassa del col·legi: no s'ha parlat amb els veïns de la comunitat, però es

creu que no hi haurà cap problema.

2) Lectura dels pressupostos d'ingressos i despesses del Col·legi per l'exercici de 1991, i la
seva aprovació si s'escau.

3) Problemes amb el R.E.TA Propostes per sortir-se'n.
4) Propostes de millores del local del Col·legl (Vestíbul I aire condicionat).
5) Informe PrecsIpreguntesdel PreSident del Col·legl.
6) Precs i preguntes.



La convocatòria de les oposicions al cos de veterinaris de la Generalitat apareixerà publicada
al D.O.G, abans de fi d'any.

Per altra banda, s'está donant a la seu del Col·legi de Veterinaris, des del propassat dia 13
de novembre i amb uns resultats satisfactoris, el curset de preparació sobre la I ,a part de les
citades oposicions. £1 curs impartit per l'advocada Núria Pontí es centra en les maténes de Dret
Administratiu, Dret Constitucional i funció pública.

Els laboratoris VETERIN precisen d'un
VETERINARI per a funcions de recolzament tècnic

amb l'equip comercial.

Es requereix

- Bons coneixements de l'anglès.

- Experiència clínica.

- Vocació comercial i capacitat de comunicació,

- Dots d'organització e iniciativa.

- Cotxe propi. Disposat a viatjar.

- Entre 25 i 30 anys,

S'ofereix:

- Treball en equip amb possibilitat de desenvolupar l'iniciativa í

creativitat professional.

- Salari a negociar segons l'experiència aportada.

- Formació inicial i continuada.

- Seguretat social i despeses de viatge i altres beneficis socials.

Interessats, enviar currículum i foto recent a:

LAB. VETEKIN, Dpto. Personal, Moragas 15, 08022 BARCELONA

Es trapassa clínica URGENTMENT a Barcelona,
Núria Santos, Tel. 351 91 36


