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CENT DIES

/.</\ elecciones consisten simplemente ni un
mandato. Un mandato </uc hace una mayoría de
electores n los elegidos para que cumplan vi
programa <¡iw les han propuesto. En esto consiste
la obligación de los ganadores. (Antonio Cíala
19%)

Benvolguts/des Companys/es,

Aquesta es la primera comunicado que
realitzem com a membres electes de la Junta de
Govern de l'lllm Collegi de Veterinaris de
Barcelona i. serveixi aquest esent de
compromis esent de quina sera la nostra
actuacio al front de la direcció d'aquest
Collegi.

No ignoraren! les eleccions, ni els recents
fets que d'alguna manera lian marcat un can vi
en alió que ha d'ésser la bona armonia de "tots"
els collegiats, per la qual cosa, dins de les
nostres pnmeres propostes hi será l'adequacio
de les normes d'elecció deis carrees a membres
de la Junta de Govem per tal que impen el
sentit de la racionalitat electoral

Ens hem proposat realitzar una serie de
canvis que ens portin a armonitzar, des de tots
els punts de vista, una entrada al segle XXI.
pero per efectuar aquests canvis es necessari
a juda , la vostra compliCitatI la vostra
ajuda. la vostra complicitat i la vostra critica
Estudiaran cañáis de participado de tots
vosaltres. hem de saber atreure les noves
promocions ais estaments d'opimo d'aquest
Collegi. fer-los particips, illusionar-los en
aquesta professio i hem de saber crear cañáis
d'opimo cap a la societat A partir d'aquest
moment, no volem que pugueu pensar que "el
collegi no te utihtat practica" El Collegi
serveix. i serveix molt. i lio demostraren! Ara
be. necessitem un marge, un marge que es
concedeix a qualsevol nou clement que proposi
una execucio de noves regles per a fer efectius

els projectes que tenim a la ment
Racionalment, no es pot dissenyar tot un

programa que complagui a tots Inclus hi haurá
companys que podran sentir-se perjudicáis,
pero heu d'estar segurs de que res es fara en
benefici de personalismos Aquesta Professio ha
de canviar i aquest canvi l'haurein de
protagonizar nosaltres. No podem esperar
canvis extems. hem de crear el nostre propí
espai dins d'aquesta societat, un espai compartit
amb altres estaments on la competitivitat
marqui el punt de sortida i on el cami a recorrer
será compartir

Els veterinans hem d'estar units, pero hem
de teñir ciar quines lian d'ésser les normes que
tots nosaltres ens hem ímposat (Reglanient de
Dcontologia)

No es viu de records Com a maxim, aquests
han d'evitar cometre els errors del passat i
d'aquí s'ha de saber extreure el tenue just per a
adequar-nos al present

Quina sera la nostra proposta per a oxecutar
una transformado important de l'estructura
d'aquest CoHegi? En primer lloc. realitzíirem
un organigrama de reordenacio, parcellant
totes les arees d'activitat. adequarem un
pressupost tancat per a cada área i
responsabilizaron a una persona d'aquesta
parcel.la Tambe assumim que no podem exigir
un conecte funcionament de cadascuna de les
seccions si no compensen) el treball d'aquests
responsables.

En segon lloc. marcaren! els objectius a cort.
mig i llarg termini i farem una avaluacio del
que esperem obten u

Aquest segon punt uncial s'encannnara a
l'unison amb un canvi d'imatge del Collegi.
Afoitunadament. les anteriors Juntes han
realitzat una gran funcio en guardar recursos
econonnes per a poder remodelar l'aspecte
intern i extern d'aquest Collegi



Dins d'aquest coniproniis, s'emmarcara el
realitzar tots els punts del nostre programa
electoral, ja que consideren! que vosaltres.

justament, ens lien dipositat la vostra confianca
per a complir amb el compromis de la nostra
proposta

Per comencar, els projectes immediats son:

A curt termini || A mig termini

Can vi en la gestió del Consell.

Fomentar les associacions
profcssionals veterináries i cedir-
les medis i espai fisic
Per a aixo, es projecta una
remodelacio del pis disponible en
l'cdifici i de reorganització deis
despatxos disponibles.

Recolzar un canvi en la gestió de
l'Académia de Ciéncies Veteri-
náries de Catalunya.

Realitzar un pressupost realista
de les necessitats económiques
del Collegi
Parcellar les seccions collegials:
Comité Deontológic, Comité de
Petits Animáis, etc.

Reestructuració de la Biblioteca:
e-mail, Web...
Gerent
Estudi de la idiosincrasia veteri-
naria i de les seves necessitats
Modificado deis estatuís: del
Collegi, dcontologics i del
Comité de Clínica de Petits
Animáis
Taules rodoncs: "Llei del Medi-
cament". "Vacunacions deis
Petits Animáis" i "Estructurado
de la Saint Publica: Agencia de
Saint Pública"

Canvi de la imatge del Collem

Presencia de la professió en la
societat. Es proiecta un cicle de
conferencies La primera será
"Política 1/0 animáis", en la
qual es comptara amb els
principáis líders deis partits
poli-tics amb representado
parlamen-tana El segon será
"Premsa i Professió" i el tercer
"Gastronomía i Consum".

Estudi general d'un nou
concepte del Collegi: el d'ofenr
servéis

A llarg termini
Pedigree genetic empresa de ser-

veis
APROPEM: Formacio conti-
nuada, activitats de formacio,
estudiar quina será la demanda de
la societat respecte a la professió i
ofenr aquesta formacio ais
collegiats.

Aprontar la infrastnictura d'altres
collectius similars.

Biblioteca: transformado en aula
d'infontiática.

Relacions amb el 'Consejo Ge-

ncral'

Fons Mutual d'Ajuda

•

FACULTA:
rt



ACORD MÉS IMPORTANT S DE LA JUNTA DE GOVERN

Reunió de la Junta de Govern del dia 6 de marc de 19%

* Es constitueix la Junta de Govem com a
resultat de les eleccions celebrades el dia 24
de febrer i es procedeix a l'elecció deis caps
de secció:

JAIME BALAGUÉ I ESTREMS,
president.
ISIDRE FERRÁIS I ALUJÉ, secretan
ALONSO LÓPEZ I NIÑEZ, vice-
secretan Cap de la Seccio Social i Laboral.
BERTA JUANOLA I MANEN!, vice
presidenta Vocal representant de la
Facultat.
ESTEVE PRIEGO I VILASECA,
representant deis veterinaris al servei de
l'Administració, Cap de la Seccio
Económica
JOAQUIM BAUCELLS I RUJAS
representant deis veterinaris en exercici
llmre en animáis de renda i a l'empresa. Cap
de la Secció de Previsió.
JAIME RODON I VERNET,
representant deis veterinaris en exercici a la
clínica d'animals de companyia. Cap de la
Seccio Técnica
JAI ME ROCA I TORRAS, representant
deis vetennarisjubilats

En representacio del Col.legi de Barcelona
al Consell de Col legis Veterinaris de

Catalunya
JUAN ANTONIO SIMÓN I SORIA
DANIEL GIMÉNEZ I ROIG

* S'aprova la donació del 0,7 % del pressupost
del Col.legi a Vetermon

* Els presidents d'aquests comités posen el sen
carree a disposició de la Junta
- President del Comité de Petits Animáis:

Sr. Mas Parera.
- President del Comité de Deon-tologia: Sr.

Armen gol Ba ni IOJ .
- Coordinador d'activitats i cap de

publicacions del Col leui: Sr. Roca
Torras

* S'aprova l'obertura d'un Fons d'Inversió
destinat únicament al Fons Mutual d'Ajuda

* Es designa al Sr. Roca Torras com a
persona encarregada de confeccionar reculls
de premsa

* S'accepta la proposta de tancar l'oficina que
el Col.legi disposa a la Facultat actualment
ocupada peí senyor Roca Torras. Es cursará
invitado ais alumnes de 5é. (representants)
per a participar en els plens, aixi com ais
joves veterinaris en atur.

* S'aprova la publicació d'un butlletí col.legial
totalment renovat i una revista del Col.legi
de Veterinaris de Barcelona

RENOVACIO DE LA PÓLISSA DWCCIDENTS INDIVIDUAL

El proper I d'abril s'ha de renovar la pólissa
d'accidents individuáis contractada amb la
companyia AEGON. S.A. mitjancant el
'Consejo General de Colegios Veterinarios de
España'
Els collegiats que ja estiguin melosos en
aquesta asseguranea i no diguin el contrari

abans del proper dia 25 de marc se'ls inclourá
de non Els que no lu siguin i vulguin
subscriure-la, tambe lio hauran de fer abans de
la data esmentada L'edat deis collegiats que es
vulguin adherir a la pólissa ha d'ésser inferior
ais 75 anys.



Els capitals que es poden subscriuie son els següents:

MORT
500 000

1.000.000
2 000 000
3.000.000
5.000.000
7.500.000

10 000 000

INVALIDESA
500 000

1.000.000
2 000 000
3.000.000
5.000.000
7.500.000

10.000.000

ASSISTENCIA
MEDICA

200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000

PRIMA TOTAL,
1.013 ptes
1.545 ptes
2.609 ptes
3.674 ptes
5.803 ptes
8.465 ptes

11.126 ptes

CAP DE SETMANA A LA NKl
la. C A M P I O N A T S O C I A L D ' E S O U I DI I ( ( ) ! • ! I ( , I 1)1 V E T E R I N A R I S D E

BARÍ [.LONA

ESTACIÓ D'ESQUÍ: PORT-AINE
(PALLARS SOBIRA. LLEIDA)
DATES: 20 I 21 D'ABRIL DE 1996
Hem orgailitzat un cap de setniana al Palláis

per a tots aquells vetennaris collegiats.

familiars i amics afíccionats a l'esquí, Els preus

son molt interessants

Aprofitant aquesta sortida, es fara el Ir

Campionat Social d'Esqui del Col legi de

Vetennaris de Barcelona. Aquesta prova, en la

que poden participar tots els nivells d'esquí des

de debutants fms a experts , consistirá en un

slalom especial d'un nivell molt assquible per a

tothom i on tothoni tmdra un premí

L'hotel seleccionat per a l'allotjanient es l'hotel

"Condes del Palláis" * * * de Rialp equipat amb

totes les comoditats; piscina climatitzada,

gimnás i sauna. Hem reservat 35 habitacions

dobles amb bany i tenim la possibilitat

d'aconseguir-ne mes

La data máxima per a tancar la vostra

mscnpcio es el Ib d'abnl Heu de teñir en

compte que les places son I ¡mitades i la reserva

es fara per estríete ordre d'mscripcio

Inscripcions: Sra. Momea Tel 21 l-24-d(i

Per a mes informacio veure l'annex

L A C O M I S S I O ESPORTIVA

KEl NIONS DE VETERINARIS JUBILATS

A pait de rebre alio que peí Fons Mutual

d'Ajuda del Collegí els hi correspon. recordem

que tots els priméis dimecres de cada mes a

partir de les quatre de la tarda, té lloc la reunió

mensual a la qual ln son convidats tots els

companys jubiláis. En el cas de que fos festín,

passaria al dimecres següent

Aqüestes tertulies teñen gran éxit. ja que a mes

d'estar al día sobre classes passives. es

comenten els próxims actes a celebrar, temes

d'actualitat, records del passat. projectes a

desenvolupar. etc.

Se us avanca que es trametra ais inbilats una

enquesta en que es denianara en quina o quines

activitats, per la vostra experiencia i tasca

desenvolupada. estañen disposats a col-laborar

en algunes activitats del Collegí

La tasca feta. i amb gran exit, peí company

Joaquim Viñas i Bemadas será ara continuada

per Jaume Roca i Torras (Tel 232 85 (•>()) qui

us donara la infbnnació complementaria que

calgui.



SEMINAR! DE PERITATGES JUDICIALS

El Collegi lia de presentar un Ihstat de
veterinans que puguin actuar com a perits en
diversos camps susceptibles de litigi S'ha
considerat necessan un minim de preparacio en
el camp de les normes juridiques. Per aquest
motín es realitzará un Seminan que desenvolupi
les matéries legáis, el qual será necessan per a
poder estar mclos a les llistes de possibles
perits

La mscripcio sera limitada a un máxim de 100
collegiats. i sera gratuita Les minutes del
peritatge serán gestionades peí Collcgi i tindran

un preu mínim de 25.000 ptes,. oscil.lant entre
50 00 i 100.00 ptes.
Les árecs de coneixement per les quals hi lia
una certa demanda son les de Petits Animáis.
Etologia animal, Porci. Ovi. Bovi. Equi. Aviar,
Laboratoris, Pmsos. Ahments. Animáis
Exotics, Farmacología i Additius Alimentaris
Els veterinaris podran apuntar-sc n una arca o a
les que desitgin. tenmt en coniptc que és
recomanable apuntar-se a Tarea de coneixement
propi

JORNADES COLLEGIS PROFESSIONALS/UNIVERSITAT

Dies: 18 i lQd'abnl
Organitza
• Consell Social de la Li.A.B.
• Intercollegial de Collegis Piofcssio-nals

de Catalunya
Objectius:
• Aprofundir en l'análisi de la situacio

actual
• Conscienciació deis diferents agents

implicats
• Establiment de cañáis permanents de

dialeg i de relacio
Inscripcions Col-legi de Veterinaris de

Barcelona
Preu Inscripcio 15.000 ptes

Temática
• Característiques basiques de les

Professlo-nals •TItulacIonsprofeS
• Titulacions professionals
• Plans d'estudí i exercici professional
• Titulacio i Unió Europea
• Formado continuada i exercici

professional
Col-Iegl
• Col-Iegi de M e t g e s dc Barcelona
• Collegi de Metges de Barcelona
• Col-Iegi de P S I c ò l e g s dc Catalunya
• Collegi de Psicolegs de Catalunya
• Departament de Sanitat i Seguretat Social
• Institut d'Estudis de la Saint

III Cl'RSO NACIONAL TEORK O-PRAC TIC O DE
ORTOPEDIA EN PEQl'ENOS ANIMALES

Aquest curs esta oiganítzat peí Collegi de
Veterinaris de Malaga e INPESAL. S i .
El curs es realitzará durant els dies lc). 20 i 2 I
d'abnl i es realitzará a Malaga Les classes
serán impartides en la seva totalitat per

professors de la 'Universidad Complutense de
Madrid'. Les places son limitades i el termini
máxim per a poder inscriure's es fms al 10
d'abnl El preu del curs es de 85.000 ptes i
l'adnussio sera confirmada telefómcament
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Pera més II1fOrmaCIO adreçeu-vos al Col'legl de
Veterinaris de Malaga. Tel 95/23Q-l7-l>0 o be

a I'IPENSAL Tel: 983/47-79-06.

IASTER EN PATOLOGÍA Y PRODllCCIÓN PORCINAS

Aqtiest Master esta orgamtzat per la Facultat
de Veterinaria de la Universitat Autónoma de
Barcelona i es realitzará del 15 al 26 d'abril de
I'•"•>(-> a la mateixa Facultat
Les classes serán impartides per destacáis
especialistes de la UAB. la Universitat de
Lleida. la Universidad de Madrid. I'IRTA. i
d'empreses especialitzades.
L'lioran sera de 9:00 a 13:00 i de 15:30 a
18:30. excepte dilluns 15 que es comencara a
les 10:00 h. i dijous 25 que sera de 9:00 a 13:30
ide 15:30 a 19:00.
Les matenes que s'impartiran serán totes
relacionades amb la Nutricio i Alimentació
Porcina: Características morfológicas del cerdo
que afectan a su alimentación. Digestión v
metabolismo de los hidratos de carbono, de los

lipidos y de las proteínas. Bases de la
valoración y la predicción del contenido en
energía de los alimentos. Ingestión voluntaria de
alimento y comportamiento trófico. Materias
primas en la alimentación porcina. Tecnología
de fabricación. Aditivos alimentarios. Control
de calidad de materias primas y piensos. Bases
de la valoración proteica de los alimentos.
Alimentación de reproductores, de lechones y
del cerdo en crecimiento. Patología de la
nutrición. Inmunología y nutrición. Cerdo
ibérico. Alimentación y composición de la
canal Tanmateiv. dijous 25 a la tarda ln liaura
una tan la rodona

Per a obtenir mes mformacio. heu d'adrecar-vos
a Xavier Solvas (Secretan Técnic del Master).
Tel 93/581-16-45. Fax:93/58l-20-06.

RESUM CORRESPONENT AL MIS DE GENER:

El nombre total de membres d'APROPEM es de
121, essent de 1 *-> el nombre de membres de la part
activa i de 102 el nombre de la pait passiva
S'han donat d'alta un total de 14 persones i slian
produít un total de 13 baixes. I per peticio propia i
12 per no renovar curriculum vitae i fitxa de

sol licitud
El nombre total d'ofertes rebudes ha estat de 22
S'han tramitat 21 ofertes i I va esser anul.lada per
no estar autontzada peí Col legi Oficial de
Veterinaris de la Provincia de Barcelona

R I S l ' M ( O R R I S P O N E N T A L M I S DE F E B R I R:

El nombre total de membres d'APROPEM es de
126, essent de 20 el nombre de membres de la part
activa i de I Oh el nombre de la part passiva.
S'han donat d'alta un total de 5 persones
El nombre total d'ofertes rebudes ha estat de 15
S'han tramitat 13 ofertes i 2 van esser anuí lacles

per no estar autontzades peí Col legi Oficial de
Veterinaris de la Provincia de Barcelona
Convocatoria de l'Ajsemb!ea__ general
d'APROPEM (Borsa de Treball) del Col.legi
Oficial de Veterinaris de la Provincia de
Barcelona, que es celebrara el proper día 29 de



mar?, divendres. a les ISOOhores. amb el següent
ordre del día

I - Resum d'actJvitats de l'exercici I99S.
2- Modificacions de Tactual reglament

d'APROPEM
3 - Participado activa a APROPEM.
4 - ActivitatS per l'exercici 1996
6.- Precs i preguntes

CONVOCATORIA DE BEQUES DE "LA CAIXA" 1996 PER A
AlVIPLIACIÓ 1)1 S i l DIS A L ' E X T R A N G E R :

* 40 beques per a ampliacio d'estudis ais Estats
Lints Limit de presentado de sol.licituds fins
el 28 de iun\ de 1996.

* 25 beques, conjiuitament amb el British CounciL
per a ampliació d'estudis a Gran Bretanya,
Linnt de presentacio de sol.licituds fins el 28
dejunyde 1996.

* 15 beques, conjuntament amb el Deutscher
Akadeinischer Austauschdienst, per a
ampliació d'estudis a Alemanya. Lmut de

presentacio de sol.licituds fins el 30 d'abril de
1996

Per ampliar informado poden adrecar-vos a
APROPEM
O adrecar-vos directament a "la Caixa". Serveí
d'Estudisí Beques) Av Diagonal. 629, planta 16
08028 Barcelona
Telf: (93) 404 67 35. De 9:00 a 14:00 h de
dilluns a divendres

Per tal de facilitar la tasca de localitzacio de
gossos i gats. volem fer-vos arribar les dades deis
animáis perduts duraiit el penode 01-02-% a 29-
02-%. i que encara no han aparegut

2031784671
IF753D5A55
IF6D3F565F
|F79317344
IF44397074
IF6F38I22S

PASTOR ALEMÁN
CANICHE
CANICHE
ROTTWEILER
BASSETHOUND
HUSkYSIBERIAN

202F045657
202875340F
20057C6679
IF5851IE1A
20045B1968
20456E7D30
IF4B615362
7F7B204777

PASTOR ALEMÁN
HUSkYSIBERIAN
SPANIEL BRETÓN
PASTOR ALEMÁN
ALASKA MALAMUTE
MESTIZO
CRUCE P ALEMÁN
WEILER

Us recordcm la importancia d'cnviar els dociiment
deis \ips tan aviat com siguí possible

NOTA DINTERES

Aquesta seccio es obeita a qualscvol associacio veterinaria que vulgui col-laborar. Si teniu res a dir.
feu-nos arribar les .vostres noticies, cursos, etc Poden fer-ho per fax: 93/212-12-08. per Correus:
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Collegi de Veterinaris de Barcelona Av República Argentina. 21-25. 08023 BARCELONA (indicant
que és pu melóme al Butlleti), o bé portant-lo personalmcnt.
Poden estar seguís que agrairein qualsevol collaboracio.

AVHIC

El proper dimaits dia 26 de marc es celebrará l'Assemblea ordinaria i extraordinaria d'AVHIC. per a
escollir la nova Junta Directiva i modificar dos articles deis Estatuís L'Assemblea tmdra lloc a la Sala
d'Actes del Collegí de Veterinaris de Barcelona a dos quaits de set de la tarda.

AVEPA

SEMINARIO DI: DIAGNOSTICO LABORATORIAL

Aquest seminan es realitzará durant dos caps
de setmana: 20 i 21 d'abnl i 4 i 5 de maig. i
tindrá lloc al Collegí de Veterinaris de
Barcelona (Av República Argentina. 21-25)
Les inscripcions s'hauran de fer a la Secretaria
d'AVEPA: 93/418-73-12.
Al programa es tractaran els temes següents:
Ir cap de setmana: Bioquímica seca i fiabilitat
deis resultáis, exploracio de la funcionalitat
renal. unanalisi, proteinuria, electrolits,
bioquímica hepática, páncreas exocri i endocrí,
exploracio tiroidea. Sindrom de Cushing i
paratiroides 2n. cap de setmana: Técmques
hematologiques, anemies, leucócits, hemostasi,
inmunohematalogia, proteines sanguínies,
neoplásics sanguínies, serologia en gossos i

gats, líquids en cavitats corporals i citología
d'aspirats de nóduls cutanis i ganglis A mes,
durant tots dos caps de setmana s'exposaran
casos dimes
Les quotes serán les següents
Un cap de setmana Dos caps de setmana
Estudiants 5.000 pts 10 000 pts
Socis AVEPA: 7.000 pts 12.000 pts
Nosocis 12.000 pts 17.000 pts
El pagament s'haurá de realitzar mitjancant
ingres al compte del Banc de Sabadell:
0081-0117-80-0001069715. S'ha d'enviar la
fotocopia del resguard de la transferencia per
fax: 972/60-04-59 o per Correus a la Secretaria
d'AVEPA: Av República Argentina. 21-25.
08023 BARCELONA

SINDICAT DE VETERINARIS DE CATALUNYA

El Smdicat informa a tots els afiliats que es disposa d'un teléfon mobil de consulta a la seva disposició
Aquest servei funciona tots els dies laborables de 16 00 a 20:00 hores
El numero es: 909-31-36-22.



CENTRES AUTORITZATS DURANT
GENER-FEBRER DE 1996

CENTRE VETER1NAR1 ST CLIMENT
Esglesia. 6
08849 ST CLIMENT DE LLOBREGAT

CENTRE VETERINARI MARINA
Ctra de la Marina. 43
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

CLÍNICA VETERINARIA ST JOAN DESPÍ
Les Torres. 5
08970 ST JOAN DESPI

CENTRE VETERINARI NEUS ROVIRA
Josep Miret. 15
08020 BARCELONA

CENTRE VETERINARI SURIA
Ignasi Abacial. 20
08260 SURIA

( a m i a d'adreca:
DISPENSAR! VETERINARI BALIRA
Bahía. 4
08030 BARCELONA

CENTRE VETERINARI POBLÉ SEC
Passeig de Montjuic, 26
08038 BARCELONA

CONSULTORIO VET AMAZONAS
Travessera de Collblanch. 17
08904 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

CENTRE VETERINARI DIAGONAL
Avda. Diagonal. 16
08860 CASTELLDEFELS

SALUS VETERINARIA
Violant d'Hongna. 156
08014 BARCELONA

CENTRE VETERINARI VIÑAS
Pitagoras. 12
08224 TERRASSA

Passa a clínica:
CLÍNICA VETERINARIA MARÍN
Rbla. del Prat, 17
08012 BARCELONA

RECULLLEGISLATIU

A l'Ordre de 16 de novembre de IQOS del
DARP. per la qual s'estableixen les normes per
al trasllat d'aus d'escorxador dins l'ámbit
territorial de Catalunya (DOGC nuni 2134
29 I 1.95), ve recollida la figura del veterínarí
habilitat.
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A l'article 1, defíneix que es un veterinari
habilitat: "els veterinans d'explotacions sota
control del CESAC (Centre de Sanitat Avícola
de Catalunya), habihtats peí Serveí de Sanitat
Animal de la Direcció General de Prodúcelo i
Industries Agroalimentáries del Departament



d'Agrícultura, Ramaderia i Pesca, per a la
realitzacio de la inspecció, en l'explotació
avícola abans del sacrifici".
Mes cndavant. a l'aiticle 3, defmeix cóm es pot
esser reconegut coni a veterinari habilitat i com
es pot perdre aquesta condició.
D'acord amb aquesta ordre. les explotacions
avicoles que tingum una producció anual per
sobre d'uns nivells, que venen defmits a l'article
7. han de realitzar inspeccions ante-mortem de
l'aviram a la mateixa explotacio, feina aquesta,
del veterinan habilitat

Alt res dísposicions d'interés:
* Real Decreto 44/1996, de 19 de enero.

Sobre medidas para garantizar la seguridad
de productos para los consumidores BOE n°
46. 22.02 96

* Convenio internacional por el que se
modifica el convenio de comercio
internacional de especies amenazadas de la
fauna exótica (CITES) BOE n° 50,
27.02 %

* Real Decreto 14571996, de 2 de febrero
Modifica y da nueva redacción al
reglamento de espectáculos taurinos BOE
n° 54, 02.03.96

OPOSICIONS I CONCURSOS

Al BOE nuni 59 de 8 de marc de 1996, ha
estat coiivocat concurs per a la provisió de 3
llocs de treball de veterinans al Ministerio de
Agricultura. Pesca y Alimentación Podran
participar al concurs els funcionaris de carrera
de I1 Administrado de L'Estat
Al mateix BOE lia estat coiivocat concurs lliure
per a cobnr vuit places de Professors

d'lnvestigacio del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas Algunes d'aquestes
places poden, peí seu perfil docent. ésser
ocupades per vetermans Per a poder participar
al concurs es necessari estar en posscssió del
titol de Doctor

Per a mes informado adreceu-vos a la
Biblioteca
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Infonnem que el contingut integre deis articles
ressenyats a sota es t roben a aquest Collegí a
disposicio deis mteressats
* CENTRO DE INSEMINACIÓN DE LA

VACA BRUNA del Pirineo catalán en
Gavet de la Conca (Palláis Jussa) El
l'crux/ico c/c ('atcilunvct'. 19-2-96, pg 18

* EL CONSEJO DE MINISTROS APROBÓ
CAMBIOS SUSTANCIALES EN EL
REGLAMENTO TAURINO Ver R D
145/1996 del BOE del 2-3-1996 (pgs 8401-
8421. en especial art. 53-58) ABC. sábado
3-2-96.

* AUMENTA LA ALERGIA A LOS
ALIMENTOS (la leche, el pescado y los

huevos, son los que crean más rechazo) El
Periódica de ('atalunya. 11-3-96, pg 18
LASZLO LAKOS, Ministro de Agricultura
de Hungría, es veterinario la Vanguardia:
8-3-96, pg.72.
UNA EMPRESA (de la Garrotxa)
COMERCIALITZA OUS amb data de
caducitat impresa a la closca A\ I I
1 1-3-93, pg.24
FLOQUET ("Copito de Nieve") afronta el
30 aniversan demostrant una salut de ferro
(nomes te vermellor a la pell. lien) AVV1.
13-3-%, pg.20
LA LIDIA - Fallas de Valencia Invalidez
total de los toros. El País: 13-3-96, pg. 41.
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ES VEN

* Vene aparell de Ratjos X de 80 K.V i 80 mA. Preu: 150 000 ptes
Interessats trucar al 93/682-30-39 i demanar per Joan Bertrán

* Es ven microscopí binocular marca PZO Revolver amb 4 objectius (x5, xlO, x40 i x 100). 3 oculars
intercanviables ( \ l '25 . x5 i x 10). Preu: 65.000 ptes.
Interessats trucar al telefon: 93/ 833-19-89

DEMANDES

* El Sindicat de Vetennans de Catalunya necessita persones interessades en treballar
desinteressadament per a rea Iitzar una recopilacio de material referent a DDD i a Operadors de
neteja Hi ha possibilitat de posteriorment impartir classes per a formar a vetennans en atur
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* Es comunica ais coMegiats que a un company nostre l'han estat robats els aparells següents:
-ECOGRAFO PIE - DATA 450
-MINI X RAY 8020

Si en qualsevol moment us els fossin oferts, preguem lio comuniquen al sen veritable propietan:
J.A.T.P. Tel: 675-46-91. Mobil: 008/ 99-28-30

El darrer dia 13 de marc es va reunir el Consell de Collegis de Catalunya, durant el qual es va produir
un canvi en la Presidencia.
Es va produir una votació entre els dotze membres del Consell i va ésser elegit per set vots contra cinc
en Jaume Balagué i Estreñís.

niSSIvNY I'OK I ADA: F:ciran Vera (¡ras
DISSKNY INTERIOR I RKDACCIÓ: \l I u/ Ciuurni Rcv
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