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Activitats d'A VE PA

Dia 13 de Maig de 1991: Organitzat per Avepa Htlls, conferència sobre «Diarrees en gossos
i gats. Diagnòstic i tractament» a càrrec del Dr. Todd Tams, Director del West Los Angeles
Vetennary Medical Group.

Lloc: Col·legi de Veterinaris de Barcelona.
Hora: 21 hores.
Es dispossarà de traducció simultánea.

Dies 25-26 de maig de 1991: Seminari sobre «Medicina i cirurgia felines. Casos clínics».
Lloc: Col·legi de Veterinaris de Barcelona.
Amb la col·laboració de SMITHKLINE-BEECHAM.

Dies 8-9 de juny de 1991: Seminari sobre «Patologia de Psitàcides». Amb la participació
de ponents nacionals i estrangers.

Lloc: Col·legi de Veterinaris de Barcelona.

Seminari de noves patologies i tecnologies en
clínica de petits animals

Organitza: Departament de Patologia Animal II de la Facultat de Veterinària de la Universitat
Complutense de Madrid.

Dates: I-9 de juny de 1991:

Programa:
- Virus de la inmunodeficiencia felina.
- Encefalitis Espongiforme.
- Incontinència Urinaria canina.
- Ecografia en veterinària i medicina humana.
- Endoscópia terapèutica i diagnostica en veterinària i medicina humana.

Per mes informació:
División Friskies
Av. Paíssos Catalans, 33-49
08950 Esplugues de Llobregat. Telf. 371 71 00 (ext. 802)
Inscripcions: Ultramar-Congres.

C/. Zurbarán, 56.
28010 Madrid.

Expocarne

Feria Internacional de les indústries càrniques. Es celebrarà dels dies 16 al 20 d'octubre a
València. Per més informació dingiu-vos a Expocarne. Av. de las Ferias, s/n, València. Apartat
de correus 476 o bé al telèfon 386 11 58, 386 11 00

Cursos d'especialització per a post-graduats

ESFAVE GENÈTICA, S A juntament amb el Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida ha
organitzat uns cursos d'especialització per a post-graduats. Els cursos són:



- Curs de reproducció i Maneig.
- Curs d'alimentació de la vaca lletera.
- Curs d'inseminació artificial en Dinamarca per a joves veterinaris.
- Curs de podologia bovina.
Els cursos es cel·lebraran durant tot aquest any. Per a més informació, poseu-vosen contacte

amb:
ESFAVE GENÈTICA, S.A.
Rambla Ferran, 2. , 2.\ A.
Telèfon: 973 - 24 52 20
25007 Lleida

Diagnòstic inmunològic de les malalties
parasitàries

Dates: Del 3 al 12 de juny de 1991.
Organitza: Departament de Microbiologia i Parasitología Sanitàries de la Facultat de Far-

bovina.
Objectius: Donar a conèixer les possibilitats del diagnòstic inmunològic en Parasitología

Clínica, amb especial esment de les parasitosis autòctones, el fonament i la pràctica
de les principals reaccions inmunològiques d'aplicació rutinaria en aquest camp,
aixi com la interpretació dels resultats en funció de la clínica i la metodologia.

Participants: 12 llicenciats en Biologia, Farmàcia, Medicina o Veterinària.
Horari: Totes les tardes de 16 a 20 hores,
Programa: Sessions tant teòriques com pràctiques.
Inscripcions: Laboratori de Parasitología.

Facultat de Farmàcia.
Diagonal, s/n.
08028 Barcelona
Tel. 330 79 19

Avans del dia 13 de maig. Les taxes d'inscripció són de 50.000 ptes.

SEPOR-91
XXIV Semana Nacional de Ganado Porcino

La comisió organitzadora de la XXIV Setmana Nacional de bestiar Porcí de Lorca (SEPOR)
i la Facultat de Veterinària de l'Universitat de Murcia donen continuïtat a la sèrie de congressos
i jornades científiques, a nivell internacional, iniciades en 1988. En aquesta ocasió concorren:

1. I Jornada científica sobre qualitat i tecnologia de la car de porcí. Aquesta Jornada s'ocuparà
de la influència que la millora genètica té sobre l'increment de la quantitat de carn i la disminució
de la seva qualitat. Participarà en la Jornada la Dra. Patrícia Barton-Gade de Dinamarca. Dia 17
de setembre.

2. I Jornada científica sobre patologia clínica del bestiar porcí, Aquesta Jornada està en la
línia del modern concepte de la medicina veterinària preventiva. Participaran els professors Thomas
Alexander (Cambridge) i David Taylor (Glasgow). Dia 18 de setembre.

3. III Congrés Monogràfic InternaCional sobre la millora genètica del bestiar porcí. Aportarà
la novetat del tractament futur de reces xineses per a la millora de la proloficitat. Dies 19 I 20
de setembre.



Boletín Oficial del Estado

bOínúm. 6/ dio i 2-3-91
Ministerio de Agricultura. Ganado. Libros Genealógicos. Real Decreto 286/1991, de 8
de marzo, sobre selección y reproducción de ganado ovino y caprino de razas puras.

Ministerio de Sanidad y Consumo. Defensa de los consumidores y usuarios. Real Decreto
287/1991, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo de productos, bienes y servicios a
determinados efectos de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios.

ñOínúm. 69, día 2 i-3-9 i
M.A .P .A . Epizootias. Orden de 18 de marzo de 1991 por la que se dictan normas relativas a
la exportación de jamones y lomos con destino a otros países comunitarios, en relación con la
peste porcina africana. ,

Comunidades Europeas. Cursos. Resolución de 15 de marzo, de la secretaria General Técnica,
por la que se anuncia la celebración del 42 curso sobre las Comunidades Europeas.

M.A .P .A . Denominaciones de Or igen. Orden de 18 de marzo de 1991, por la que se ratifica la
modificación del reglamento de ia denominación de origen «Utiel-Requena» y de su consejo
regulador.

T r i b u n a l Const i tucional . Conf l ic to positivo de competencia número 2367/1990, planteado por
el gobierno en relación con una Orden de 20 de junio de 1990 de la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Generalidad de Cataluña. (Lugares de paso autorizados para la entrada
de équidos en Cataluña por carretera.)

BOEnúm. 74, dio 27-3-9/
M.A.P .A . Denomlnaciones de O n g e n , Orden de 18 de marzo de 1991, por la que se ra t i f i ca la no
obligatoriedad del marcado de canales de cerdo.
G a n a d o bovino. Libros genealógicos. Orden de 18 de marzo de 1991 por la que se modifica
la Reglamentación específica del Libro Genealógico de la Raza Bovina de Lidia, aprobada por
Orden de 12 de marzo de 1990.

T r i b u n a l Const i tucional . Pleno. Sentencia 46 /1991 , de 28 de febrero. Recurso de inconsti-
tucionalidad 955/1985 interpuesto por el Gobierno de la nación contra el artículo 34 de la Ley
del Parlamento de Cataluña 17/1985, de 23 de julio, de la función pública de la Administración
Reg la mentaciónespecíficadel

BOEnúm. 78, día 1-4-91
Función Pública. Medidas de Reforma. Orden de 27 de marzo de 1991, por la que se dispone
la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros sobre la aplicación del artículo 15 y la
disposición transitoria decimoquinta de la Ley de medidas para la reforma de la función pública.

BOEnúm. 81, dio 4-4-9í
Ministerio de Sanidad y Consumo. Orden de 11 de marzo de 1991, por la que se convocan
becas en los EE.UU. de América (Ministerio de Sanidad/Fullbright) para el curso académico 1991 /
92, 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 los EE.UU.

BOE núm, 82, dia 5+91
Jefatura del Estado. Ley 10/1991, de 4 de abnl, sobre potestades admlnlstrativas en matena
de espectáculos taurinos.



Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Epizootias. Orden de 3 de abril de 1991,
por la que se suprime !a vacunación aníiaftosa en las especies sensibles a dicha enfermedad,

80£ núm. S3 de 6-4-90
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sanidad Vegetal. Orden de 4 de abril,
por la que se establecen excepciones temporales y se modifica la orden de 12 de marzo de 1987
por la que se establecen normas fitosanitanas relativas a la importación, exportación y tránsito
de vegetales y productos vegetales en aplicación de la directiva 77/93/CEE y sus modificaciones.

BOE núm, 85, dia 9-4-91
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Denominaciones de Origen. Orden
de 27 de marzo de 1991, por la que se ratifica la modificación del reglamento de la denominación
de origen «Valdepeñas» y de su consejo regulador.

Ministrio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno. Especialidades
farmacéuticas. Orden de 8 de abril de 1991, por la que se revisan los precios de las especialidades
farmacéuticas.

bOínúm.86,dio 10-3-91
Ministerio de Agricultura. Sanidad vegetal. Corrección de erratas de la Orden de 8 de
marzo de 1991, por la que se modifica la de 12 de marzo de 1987, modificada por las de 7 de
septiembre de 1989, 29 de enero, 8 de marzo y 10 de octubre de 1990, y 14 de enero de i 991,
por las que se establecen 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 modificaciones.

BOE núm. 87, 11-4-91
Comunidad Autónoma de Extremadura. Caza. Ley 8 de 1990, de 21 de diciembre, de caza
de Extremadura.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Animal. Orden de 8 de abril de 1991,
por la que se modifica el anexo de la de 31 de octubre de 1988, relativa a determinados productos
utilizados en la alimentación de los animales.
Orden de 8 de abril de 1991 por la que se modifica el anexo de la de 23 de marzo de 1988,
relativa a los aditivos en la alimentación de los animales,

ñOínúm. 91, dia 16-4-9 i
Comunidad Autónoma de Cataluña. Residuos industriales. Ley 2/1991 de 18 de marzo,
de medidas urgentes para la reducción y la gestión de los residuos industriales.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ganadería. Comprobación de rendi-
miento. Resolución de 26 de febrero de 1991, de la Dirección General de la Producción Agraria,
por la que se regula el incentivo para el control de rendimiento de las hembras lecheras durante
la campaña 1990/91.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
DOGCnúm. ¡422, dio 22-3-91
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Ordre de 20 de març de 1991, per la qual
s'aproba el reglamento de la denominació d'origen Avellana de Reus i el seu consell regulador.

DOGCnúm. 1425, dlO 2+9 1
Departament de Sanitat i Seguretat Social. Ordre de 19 de març de 1991, de desplegament
del Decret 186/1990, de 16 de Juliol, de reestructuració de la Direcció General de Salut Pública,



DOGCnúm. í426, dio 5-4-9/
Tribunal Constitucional. Conflicte positiu de competència numero 2367/90, plantejat pel Go-
vern en relació amb una Ordre de 20 de juny de 1990 del Departament d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

ÜOGCnum. ¡427,010 8-4-91
Presidència de la Generalitat. Decret 65/1991, de 4 d'abril, de nomenament del senyor Albert
Vilalta i González com a Conseller de Medi Ambient.

DOGCnúm. ¡429,010 12-4-91
Departament de Medi Ambient Decret 66/1991, de 8 d'abril, de nomenament de la senyora
Montserrat de Vehí i Torra com a secretària general del Departament de Medi Ambient.

DOGCnüm. 1430,010 15-4-91
Presidència de la Generalitat Decret 67/1991, de 8 d'abril, pel qual s'assignen competències
i funcions al Departament de Medi Ambient.

DOGCnúm 1426, dia 5-491
Departament de treball. Correcció d'errades a l'Ordre de 4 de desembre de 1990, per la
qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a 1991 {DOGC núm. 1381, pàg. 5734,
de 17-12-1990)

DOGCnúm. i 432, dio 19-4-91
Escola d'Administració Pública de Catalunya. Resolució de 12 d'abril de 1991, per la qual
es fa pública la realització a Barcelona d'un curs sobre gestió de personal de !a Generalitat.

1• • • • •
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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



SOL·LICITUD DE MESURES INCENTIVADORES D'ORDRE
FISCAL PER A PROMOCIONAR ELS CONTRACTES DE
FORMACIÓ EN PRÀCTIQUES

El propassat dia 26 de març de 1991, el Sindicat de Veterinaris de Catalunya mitjançant el
seu president D. Jaume Balaguè i Estrems, s'adreçà per carta al president del grup parlamentari
català Convergència i Unió, D. Miquel Roca i Junyent, per manifestar-li la profunda preocupació
que el col·lectiu veterinari té en relació amb el problema de la manca de preparació pràctica
que pateixen els joves llicenciats universitaris en els primers anys d'exercici de la seva professió,

El Sindicat, coneixedor de l'existència dels contractes de formació en pràctiques i de les seves
bonificacions destinades a incentivar la contractació dels joves recents llicenciats, considera que
aquestes bonificacions són insuficients ja que a la pràctica no han funcionat tal com es preveia,
potser pel fet de que els professionals amb experiència que deurien portar-la a terme consideran
que la mateixa deuria complementar-se amb altres tipus de mesures incentivadores d'ordre fiscal.

El Sindicat es dirigi al Sr. Roca per demanar-li la col·laboració del seu grup parlamentari en
aquest tema, alhora d'estudiar la introducció a la nostra legislació fiscal d'alguna mesura bonifï-
cadora o incentivadora que, complementant las d'altre ordre ja existents, suposi un impuls a
aquest tipus de contractació.

Les propostes inicials que suggeria e! Sindicat eren:
- Establir un tipus determinat de desgravació sobre les quantitats de diners que els profes-

sionals col·legiats devenguin als recents llicenciats o que es trobin en periòde de pràctiques sota
l'oportú Contracte, de manera que les esmentades quantitats puguin deduïr-se de la base imponible
de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

- Entendre, com a despeses deduïbles dels ingressos dels esmentats professionals, les quantitats
igualment satisfetes per aquests conceptes, fins un límit determinat.

La resposta del Sr. Roca ha sigut positiva, ja que expressa la seva coincidencia amb tots els
plantejaments del Sindicat, però malauradament, afirma que la possició del Govern Central no
és favorable al tractament fiscal d'aquestes qüestions. Malgrat les dificultats per avançar en aquesta
línia, Convergència i Unió es possa a la disposició del Sindicat per donar a conèixer les iniciatives
que en aquest tema han realitzat.

CENS AGRARI 1989. VOL. I AVANÇ DE DADES

Us comuniquem que es troba a la vostra disposició a la Biblioteca del Col·legi el Volum I
(Avanç de dades) del cens agrari de 1989, El cens agrari és una operació estadística, elaborada
per l'Institut d'Estadistica de Catalunya, periòdica i de caràcter exhaustiu per a la recollida,
elaboració i publicació d'informació, que permet el coneixement de l'estructura del sector agrari.
Aquestes dades del cens donen una visió bàsica sobre l'estructura del sector agrari, útil com a
instrument de treball per a analitzar la situació actual i la seva evolució recent. Així mateix, us
comuniquem que en dates properes, l'Institut d'Estadística enviarà a tots els Col·legiats de Ca-
talunya un tríptic informatiu d'aquesta publicació.

JORNADES DE FORMACIÓ AL CAMP CATALÀ

Els propassats dies 12 i 13 d'abril es van celebrar al Monestir de Poblet les Jornades de
Formació al Camp Català, amb l'assistència de nombrosos veterinaris i representants del Col·legi.
La inauguració de les Jornades va correr a càrrec de l'Honorable Conseller d'Agricultura, Ra-
maderia i Pesca, Senyor Joan Vallvé i Ribera, mentre que la cloenda va estar presidida pel molt
Honorable President de la Generalitat de Catalunya, Senyor Jordi Pujol. En aquestes Jornades es
van presentar tres conferències:



1. Situació de la formació agrària a Catalunya i anàlisi de la seva adequació a les necessitats
del sector, Cal destacar dintre d'aquesta, la comunicació que amb el titol de «Formació univer-
sitària dels veterinaris a Catalunya», i en representació de la Facultat de Veterinària de I'UAB.
va oferir la seva degana Margarida Arboix.

2. La formació agraria en el context de la política agrària comunitària. Cal destacar en
aquesta ponencia les comunicacions presentades per diferents especialistes europeus referents a
la formació agrària a Baden-Württemberg (Alemanya), Rhóne-Alpes (França) i Lombardia (Itàlia)
respectivament.

3. Una proposta de formació per al camp català, El ponent d'aquesta conferència va ésser
l'honorable Sr. Agustí Carol i Foix, veterinari i ex-Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de
la Generalitat de Catalunya. Dintre d'aquesta conferència destaquen les comunicacions següents:

- Les noves professions en el sector agroalimentan català. Presentada per el Sr. Rafael Méndez,
Director de l'Institut Català de Noves Professions del Dept. d'Ensenyament,

- Incidència de les noves tecnologies en la formació del sector agrari. Presentada per el Sr.
Santiago Guillén, Director del Centre Divulgador de la Informàtica de la Generalitat.

- Propostes per a l'orientació de la formació universitària en l'àrea de producció animal a
Catalunya, Presentada per el Dr. Gerardo Caja. Catedràtic de la Facultat de Veterinària de l'U.A.B.

OPOSICIONS AL COS DE TITULARS SUPERIORS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA (VETERINARIS)

L'exàmen de la part de Dret Administratiu a les esmantades oposicions tindrà lloc el proper
dia 8 de juny. El llistat d'admesos i exclosos a les mateixes figura al tauló d'anunicis del Departament
de Governació, Via Laietana, 69. Existeix un termini limitat de reclamació pels que no figurin a
la llista.

NOMENAMENTS

Us comuniquem que el company Alfons Vilagrasa Cagigós ha estat nomenat Delegat Territorial
en funcions de Ramaderia, Pesca i Alimentació de la provincia de Tarragona, substituint d'aquesta
manera, a Josep Tous Arnavat recentment nomenat Director General de producció i indústries
Agroalimentàries.

CONCURS-OPOSICIÓ

Us comuniquem que ja han estat aprovades per acord de la Comissió de Govern, de 15 de
febrer de 1991, les bases que han de regir el Concurs-Oposició lliure per a la provisió de 5 places
de tècnic superior en veterinària.

La present convocatòria es regirà per les Bases marc aprovades pel Consell Plenari, de 22 de
desembre de 1989, amb les especificacions que s'indiquen a continuació:

Categoria: Tècnic Superior en Veterinària.
Sistema selectiu: Concurs-oposició lliure.
Nombre de places convocades: 5.
PromoCió deInternaplaces: De les places convocades se'n reservarà una.
TitulaCiÓ exigida: Títol de llicenCiat en Veterinària.
El teman específic el podeu trobar al número 9 de 30-3-91 de la Gaseta Municipal de Barcelona

o bè a la Secretaria del Col·legi de Veterinaris. El termini d'inscripció no té efectes fins que no
surti publicat al B.O.E., fet que encara no s'ha produït.



ELECCIONS. 15 DE JUNY DE 1991

La Junta de Govern del Col·legi Oficial de Veterinaris de la provincia de Barcelona, en sessió
celebrada el dia 9 d'abril de 1991, i d'acord amb els Estatuts del Consell de Col·legis Veterinaris
de Catalunya i d'aquests mateix Col·legi, convoca a tots els col·legiats per les eleccions que
tindran lloc el proper dia 15 de juny de 1991, de 10 a 17 hores, a la seu del Col • legi a l'Av.
República Argentina, 25, de Barcelona.

En aquestes eleccions es procedirà a l'elecció de la totalitat dels càrrecs de la Junta de Govern,
d'acord amb l'article 16 dels Estatuts del Col·legi:

1. PRESIDENT.
2. SECRETARI.
3. VICE-SECRETARI.
4. VOCAL REPRESENTANT DE LA FACULTAT DE VETERINÀRIA,
5. QUATRE VOCALS CAPS DE SECCIÓ:

- Administracions.
- Exercici lliure en animals de renda, empresa i activitats relacionadas.
- Exercici de la clínica d'animals de Companyia.
-Jubilats.

Tots els càrrecs hauran de recaure en veterinaris col·legiats residents a la província, i el
President haurà de portar, com a mínim, cinc anys de col·legiat, a Espanya i dos anys, com a
mínim a la provincia.

Acta Junta de Govern del dia 5-3-91

Sent les 18'15 hores del dia 5 de març de 1991, es reuneix la Junta de Govern del Col·legi
Oficial de Veterinaris de la provincia de Barcelona amb la presència de la totalitat dels seus
membres, previa citació i Ordre del Dia.

Seguint l'Ordre del Dia, son tractats els següents punts:
1. Es procedeix a la lectura de l'acta de la sessió anterior, celebrada el passat 22-1 -91, la

qual es aprovada per unanimitat.
2. Mecanització de l'arxiu veterinari del Col·legi: S'estudia la possibilitat de menamtzar els

arxius col·legials mitjançant d'un nou aparell aparegut al mercat, marca CANOFILE (arxiu elec-
trònic de documents), Es procedeix a l'estudi dels pros i contres, advantatges, maneig, lloc
d'ubicació i altres temes, decidint demanar-lo a prova a la casa CANON, amb la finalitat de
veure la seva capacitat d'arxiu i les dificultats del seu maneig.

3. Estat actual de/ comptes de/ Col·legi amb ei Conseii. Pagaments de ía resta de Col·legis
catalans ai Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya: Es passa a l'estudi del tema de l'estat de
comptes entre el Col·legi i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, Quota del Consell
al manteniment de les despeses del local col • legial i tots els afers relacionats amb l'estat de comptes
i resolucions de la junta enfront dels mateixos.

4. Estat / resultat dels col·legiats morosos: Es parla dels col • legiats morosos que no han fet
cas de totes tes accions del Col·legi i que continuen sense pagar. Jaume Balagué, Cap de la Secció
Econòmica, donarà la llista dels mateixos i es procedirà a; a) Expulsió per manca de pagament,
b) Sortida dels seus noms al Butlletí Informatiu del Col·legi. S'ha de fer constar que als morosos
ja no sel's hi entregava cap document col·legial.

5. Estat del projecte d'Estatuts del Consejo General de Colegios Veterinarios de España: Es
parla de l'estat actual del tema. El President, Sr. Monné, tindrà una reunió amb el Consejo de
Madrid el proper dia 9-3-91 per tractar aquest assumpte i expossar el sentit d'aquesta Junta,
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6. Títols de Doctorat en Veterinària de ¡a UA.fi. obtinguts per professionals no veterinaris.
Estat de/ temo: S'estudia el tema ja que era perillós que llicenciats no veterinaris obtinguesin el
titol de Doctoren Veterinària, i que segons la Llei els facultava per a exercir la professió veterinària.
Teresa Mora explica que hi ha hagut un canvi en la legislació i solsament poden exercir com a
veterinaris els Llicenciats en Veterinària, sent que Testar en possessió del Títol de Doctor, i
d'acord amb la Llei vigent, només faculta per docència i investigació.

7. Resu/tots i propostes de la reunió amb els ve;ns de ¡'inmoble del Col·legi: El Secretari, Sr
Joaquim Sabaté, explica la reunió mantinguda amb veïns de l'inmoble del Col·legi i amb l'ad-
ministrador del mateix sobre repartiment de càrregues de cada unitat registral que constitueix
la finca, Propostes i resultats de la reunió.

8. Borsa de Treball i Cursos de Salut Pública i Higiene Alimentària, ÍNEM, UAB, Institut de
la Carn, Generalitat, etc.: Pilar Gurria exposa l'estat del tema i fa entrega d'un informe sobre la
marxa i accions dudes a terme, així com l'organització de cursos de Salut Pública, Higiene
Alimentària i Medi Ambient, ja que els col·legiats ho demanen. Per desenvolupar aquests es
reunirán els següents companys: Pilar Gurria, Teresa Mora, Jaume Roca i Ramón Massó.

9. Assumptes de secretaria:
-Altes i baixes de col·legiats: Es procedeix a donar d'alta 25 nous col·legiats (del n." 1501

al 1525), i 6 baixes per diferents motius (2 defuncions dels companys Lluis Ballabriga Vidaller i
Cebrià Cabús Cortada; 3 a petició pròpia, i I per manca de pagament).

10. Precs i preguntes:
a) Pilar Gurria demana informació sobre la marxa de les peticions de temes de legislació

per part dels col • legiats.
b) Jaume Balagué proposa un becari per ajudar en la recopilació i ordenació dels temes de

legislació.
c) Es discuteix una petició de Carolina Dalmau, Bibliotecària del Col·legi, decidint el con-

testar-li.
d) Ubicació de la Presidència del Consell, estat de l'assumpte i sol·lucions.
I sense mès assumptes de que tractar, s'aixeca la reunió a les 2175 hores.

FE D'ERRADES

En el mes d'abril es va produir una confusió referent al càrrec actual del Sr. Abel Mariné,
que és correctament: Secretari del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Us comuniquem, que durant el mes d'abril s'ha rebut una demanda de treball. Així mateix,
us informem que 3 col·legiats han trobat ocupació mitjançant la Borsa de treball; tots tres en
clíniques de Petits Animals.

CONFERÈNCIA

Lamentem molt les molèsties causades per l'anulació de la conferència del dimarts dia 30
d'abril que òbviament va ser motivada per causes alienes al col·legi. La conferència sobre el tema
«la clínica de grans animals» es farà el dia 21 de maig a les 20 hores.

INFORMACIÓ BEQUES

La Caixa-Britlsh Council: Hem rebut la informació General de les beques que anualment
convoca La Caixa en col·laboració amb el British Council. Per a InformaCions podeu acudir al
despatx de la Borsa de Treball els dimarts i dijous de 10 h. a 13 h. o directament al Servei d'Estudis
de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. Av. Diagonal, 629, planta 16. Tel. 404 67 35.



TEXTE DE SONIA AÑOR
La meva vocació per la Clínica de Petits Animals em va

fer iniciar, ara fa ja més de cinc anys, els estudis de Ve-
^Á ^ ^ terinària a la Facultat de la Universitat Autònoma de Bar-

^ celona. En començar la carrera, pensava que no em caldria
J »— res mes per arribar a ésser una bona professional en el

camp de la Veterinària i que podria assolir un bon lloc de
treball sense massa problemes, Però, ja durant el primer
curs, i cada cop més en passar els anys, un se n'adona que
la formació i els coneixements assolits a la facultat no són
tan complerts com s'esperava.

Que calen més pràctiques es un fet que la majoria dels
alumnes resolen pel seu compte, treballant en clíniques par-

ticulars com a «alumnes en pràctiques». Que calen coneixements més profunds en moltes matèries
es una altra realitat. Quan te n'adones que amb allò que aprens a la facultat no és suficient, que
necessites aprendre més en molts camps i, sobretot, que necessites molta més pràctica per poder
arribar a treballar bé o, senzillament, per poder arribar a assolir un lloc de treball en una clínica
de petits animals, et plantejes seriosament què és el que pots fer, com pots ampliar coneixements
i assolir la pràctica que cal.

ja feia temps, no sabria dir quant, que estava assabentada de l'existència de les Beques de
«La Caixa» per a l'ampliació d'estudis als Estats Units, però no va ser fins el darrer curs de
carrera que em vaig decidir a solicitar-ne una. Com ja he dit, el meu interès principal, des de
sempre, ha estat centrat en la clínica de petits animals, i va ésser per això que el Pla d'estudis
que vaig presentar duia com a titul i objectiu principal «Master in Medicine and Small Animal
Surgery». El fet de ser la Neurologia una materia bàsicament inaccessible a la nostra facultat, em
va impulsar a centrar el meu pla d'estudis en ella. Penso que és un camp força interessant, que
hi ha molt per fer i molt per aportar encara. Com en molts camps, les Universitats Nortamericanes
ofereixen unes possibilitats desconegudes a Espanya. La bibliografia, les instal·lacions i els medis
en general accessibles allí, permeten als estudiants assolir una sòlida base i. sobretot, una àmplia
pràctica en Medicina i Cirurgia de Petits Animals.

El presentar un bon Pla d'estudis no va ser fàcil, però el fet d'estar treballant com a alumna
interna al Departament de Cirurgia durant els dos darrers cursos de carrera i de poder comptar
amb l'ajut de tot el departament i, en especial, del Dr, Fidel San Román, em va ajudar molt. Ha
sigut un treball força laboriós, les passes a seguir són moltes i suposen esforç i voluntat. Però
ara, un cop aconseguida la beca, n'estic orgullosa i satisfeta. I el meu objectiu es clar: aprofondir
i engrandir els meus coneixements i dur a terme una pràctica clínica i hospitalària complerta i
eficient, que em permeti sentir-me segura i competent alhora de treballar en la Clínica de Petits
Animals, que és realment la il·lusió de la meva vida, a la meva futura tornada a Espanya. Penso
que és una oportunitat única que he de aprofitar donant el més gran rendiment possible. Ara,
«sols» em queda preparar-me a fons, estudiant i aprenent tot el que pugui fins el mes d'agost,
quan marxi, per tal d'arribar amb un nivell teòric i pràctic mínimament acceptable.

Soma Añor
Veterinaria
, l e g i a d a n , 1.443
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