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EDITORIAL

¿QUÈ f i HA D'ALLÒ MEU?

Editorialitzar comporta crear opinió, remoure
consciéncies, poiemhzar; es a dir, identificar una línia
de treball. Aixó no significa dirigir un col-lectiu ni
esser el Pepito Grillo de la consciéncia col-lectiva. No
obstant aixó, sí pretén definir una forma d'entendre la
professió, orientant-la en la necessitat de
l'actualització, fins i tot avancant passos en el sentit
del progrés, tracant objectius possibles, amb la
transparencia i informado necessáries. I, per suposat,
en permanent connexió amb vosakres.
Vivim a una societat que, en primera instancia,
planteja solucions personáis individualistes ais
problemes i, en segon lloc, intenta satisfer
económicament les seves necessitats amb el mínim
esforc i, fins i tot si és possible, amb I'esfor9 alié.
En aquest sentit, existeixen alguns pragmatismes
socials, normalment desapercebuts, que, en realitat
son clares manifestacions del comportament socio-
lógic present. Com a exemple illustratiu, fe uns
dies a una tertulia radiofónica s'afirmava que
aquest país no progressa gracies ais avéneos tecno-
ls,nitans ols a l a planificació po l í t i ca ,
empresarials, ni tan sois a la planificado política,
sino gracies a la típica frase "¿Qué hay de lo mío?"
(Qué hi ha d'alló meu?).

Potser a aquesta frase de to colloquial, gairebé d"us
normal en públie, se li ha cTafegir una altra d"ús mes

íntim o privat: Quina comissió quedará?. En aquesta
lógica, hem de comencar a modificar I'expressió "qué
hi ha d'alló meu?" cap a una altra diferent com "que hi
ha d'alló nostre?"; així, en lloc de pensar en
comissions justificadores cTuna reladó, hem de pensar
en la justa retribudó dek nostres servéis.
Es voluntat nostra promoure la génesi Juna
consdéncia col lectiva, objectiva i emmarcada en el
necessari prestigi d"una professió. Ens resulta mes
lacil trobar punts de desunió que no pas cercar alió
que collectivament ens pot millorar.
No visquem d'esquena al futur, superem la manera
d'exerdr la professió de fe vint anys. Les tecnologies,
els conceptes i tota la sodetat evolucionen i es
transformen. En aquesta lógica, hem iniciáis debats
oberts amb els líders de totes les representadons
polítiques parlamentaries, intentant aproximar la
professió i els professionals a la realitat sodal i política
d'aquest país i, a l'inrevés, els polítics a la nostra
realitat. No obstant aixó, tenim la necessitat de
prendre la iniciativa a les noves realitats. Adaptan la
praxi professional a les noves situadons, adeqüem-nos
al present, especialitzem-nos, formem-nos eficacment,
i no mcdiatitzem la iniciado deis nous professionals
en aquesta Professió. Les noves i joves promodons ja
teñen sufidents dificultáis externes, no les agreugem
cercant només la nostra sortida personal.

NOTICIES

DEMANEM DISCULPES

Amb aqüestes línies volem demanar disculpes a tots els collegiats peí retard en rebre el nostre Butlletí, la qual
cosa ha estat degut a causes totalment alienes a nosaltres. Els problemes han estat originats per l'cmprcsa dis-
tribuidora, qui es va comprometre a fer arribar el Butlletí amb rapidesa, cosa que no va fer. Per aquest motiu, el
Collegi ha optat per canviar d'empresa distribuidora. Desitgem que, amb aquest canvi, el Butlletí arribi amb la
puntualitat desitjada.



AVIS

Us comuniquem que amb motiu de la Decía ració de la Renda 95 podeu passar per la Secretaria del Collegi de
Veterinaris de Barcelona per a recollir el certificat de l'abonament de les quotes collegials, tot recordant-vos
que aixó és un element de desgravado fiscal.

NOUS SERVÉIS DEL COLLEGI DE VETERINARIS DE
BARCELONA

Un deis principáis objectius de Tactual Junta Di-
rectiva del Collegi de Veterinaris de Barcelona és
el de modernitzar els servéis collegials. Així, es
vol dissenyar i proposar nous productes a oferir en
totes les árees de servéis ais col-legiats.
Amb aquesta finalitat s'está estudiant constituir
una empresa de servéis propietat del Collegi de
Veterinaris de Barcelona i emmarcada en el con-
text de les relacions privades, encara que el
Collegi continuará amb la seva vessant de Corpo-

ració de dret públic, exercint les funcions que té
com a tal.
Amb la constitució d'aquesta empresa es vol esta-
blir una serie de servéis que s'oferiran ais
collegiats tendents a aconseguir el millor preu
possible deis servéis oferts i un control sobre la
qualitat i eficacia deis mateixos.
Els servéis que es proposa desenvolupar son els
següents:

SERVÉIS
Assegu ranees

Finances

MODALITATS
Responsabilitat Civil
Vida
Assistència
Assisténcia Sanitaria
Baixes Laboráis
Vehicles
Jubilado
Llar
Combináis d'interés corporatiu
Productes de crédit:
"Hipoteques
*Crédits al consum
*Situacions transitóries de fi-

nancament i tresoreria
*Targes de crédit
*Leasings
Productes d'estalvi:
•Fons de diner (F1AM/FIM)
*Compte d'Estalvi-Vivenda
*lmposició de termini
*Actius financers (lletres i bons)
*Fons de pensions
Productes de servéis:
*Impostos
*Gestió integral de patrimoni
*Compra-venda de divises
*Emissió de xecs
"Transferéncies
•Rebuts.

OBSERVACIONS
Tots els productes estaran adequa-
dament personalitzats per a les
necessitats i interessos del collectiu
de veterinaris.

Es cercará una major oferta de
productes, al mateix temps que será
mes singularitzada per al client
collegial.



Departament immobiliari

Automóbils

Agencia de viatges i conere-
sos

Encarregar la gestió de compra-
venda, permuta o qualsevol altre
tipus de transacció ¡inmobiliaria
tant per vivenda com local profes-
sional o segona residencia.
Ofertes sobre lloguers de tot tipus
d'immobles.
Gestionar la compra de vehicles
amb les millor condicions
económiques existents al mercat.
Assessorar i gestionar els seus sis-
temes de financament tais com
leasing, renting, etc.
Organitzar i potenciar congresos,
conferencies, simpósiums i totes les
activitats relacionades amb aquest
ámbit d'actuació.
Ofertar tot tipus de viatges tant
lúdics com professionals.

Tanmateix, s'intentará buscar solucions favorables
al collectiu veterinari en diferents temes com, per
exemple, el referent a la distribució i comercia-
lització deis farmacs i productes veterinaris, així
com qualsevol altra innovado que el desenvolupa-

ment de la professió faci aconsellable.
Si esteu interessats en qualsevol d'aquests servéis,
podeu contactar amb el Collegi de Veterinaris de
Barcelona, de 9'30 a 13 hores i demanar per la Sra.
Cristina.

Lf AGENCIA DE SALUT PUBLICA

El passat dia 13 de maig, a la Direcció General de
Salut Pública, es va celebrar una reunió entre e!
Collegi de Veterinaris de Barcelona i el Sr. Antoni
Gelonch, director del programa de creado de l'A-
géncia de Salut Pública.
El Sr. Gelonch va informar que aquesta agencia
afectará a unes 2.500 persones de diversos
collectius: metges, veterinaris, farmacéutics, di-
plomats en infermeria, llevadores i personal ad-
ministratiu i técnic de les Delegacions Territorials i
Servéis Centráis. Tots ells están relacionats amb
tasques que incideixen sobre el medi ambient i que
inclou el control alimentan, la sanitat ambiental, la
vigilancia epidemiológica, la veterinaria de Salut
Pública i els laboratoris.
Peí que fa ais veterinaris es va informar que s'inte-
grarien de pie a l'Agéncia, ja que, en el seu mo-
ment, ja havia estat reformat en separar les tasques
del Departament d'Agricultura i les del Departa-
ment de Sanitat de manera que la protecció de la
salut quedava encarregada al Servei de Veterinaria
de Salut Pública.
Peí que fa al seu carácter juridic, l'Agéncia seria

una entitat prestadora de servéis del Servei Cátala
de la Salut, subjecte a dret públic i parcialment a
dret privat.
Dins l'organigrama de l'Agéncia trobaríem un
Servei Central, vuit Regions Sanitáries, les Comar-
ques (com a unitat funcional) i els Laboratoris
(aixó encara s'ha d'estudiar). A cada comarca hi
treballarien equips pluridisciplinars (veterinaris,
metges,...), amb una o varies seus (oficines) que
s'ubicarien aprofitant infrastructures ja existents,
com per exemple els Consells Comarcáis.
També es va comentar que degut que les tasques
d'inspecció i actuacions que se'n deriven han d'é-
sser realitzades per Yautoritat sanitaria, no es
preveu, en la majoria de casos, la pérdua de la
condició de funcionaris. La tendencia a la labora-
lització seria, dones, poc significativa.
Finalment, es va informar que l'Agéncia es creará
mitjancant una Llei General de Protecció de la
Salut. Posteriorment, a fi de regular la implantació
de l'Agéncia, aquesta llei es desenvolupará mi-
tjancant diversos decrets. Es preveu que aquesta
llei será aprovada peí Parlament de Catalunya



l'últim trimestre de l'any.
Tanmateix, us informem que el Sr. Antoni Ge-
lonch fará una sessió informativa en aquest

Collegi a fináis de juny. Properament, us comuni-
carem la data en que es celebrará aquesta sessió.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA AGRUPACIÓN MU-
TUAL ASEGURADORA

Es recorda a tots els mutualistes d'AMA que el
proper 28 de juny hi tindrá lloc la Junta General
Ordinaria. Tothom que no pugui assistir-hi pot
adrecar la tarja d'assisténcia que li ha estat tramesa
per AMA al Collegi de Veterinaris de Barcelona
qui s'encarregará d'enviar-hi un representant.
Aquesta tarja ha d'estar signada per la part de

darrera (a 'Representación 1996'), deixant buits els
espais que corresponen al número i nom de l'asso-
ciat que li representará. Quan s'hagi designat el
representant, el mateix Collegi s'encarregará
d'omplir aquests espais. És imprescindible que ens
trameteu la tarja original, ja que les fotocópies no
son valides.

EL COLLEGI INICIA DOS PROCESOS JUDICIALS

El Collegi de Veterinaris de Barcelona ha presen-
tat, el passat mes d'abril, querella criminal contra
I.B al jutjat de Granollers per presumpte delicte
d'intrusisme professional i falsificado de docu-
ments. I.B. actuava en el terme comarcal del Valles
Oriental. La querella ha estat admesa a trámit peí
Jutjat d'Instrucció núm.4 de Granollers.
Tanmateix, aquest Collegi ha comparegut en les

diligencies prévies davant el Jutjat d'Instrucció
núm.3 de St. Feliu de Llobregat contra M.G.M. per
presumptes delictes d'intrusisme professional i
falsificado de documents. M.G.M. actuava en el
terme comarcal del Baix Llobregat.
En tots dos casos, el Collegi segueix amb les dili-
gencies.

GUIA VETERINARIA DE CATALUNYA - 1996
EDICIÓ CORREGIDA, ACTUALITZADA I AUGMENTADA

Per segona vegada es publica la Guia Veterinaria
de Catalunya. Aquesta guia inclou no solament
totes les activitats de la veterinaria, sino també tot
alió que es realitza a Catalunya relacionat amb la
Veterinaria, amb dades de la resta d'Espanya, sense
perdre de vista que formem part de la Unió Euro-
pea.
A mes, s'intercalen set treballs técnics de palpitant
actualitat de destacáis professionals que, en les
respectives especialitats, ens exposen el present i
futiir immediat de cadascuna d'elles ais quals vo-
lem agrair la seva desinteressada col-laborado.
Aquesta obra s'edita en castellá degut a que és una
publicació d'ámplia difusió.
Confiem que, amb aquesta segona edició, el Con-

sell de Collegis Veterinaris de Catalunya doni a
conéixer no solament a Catalunya, sino també
Espanya, Europa i Hispano-América, així com
algunes de les característiques de la veterinaria
catalana i nombrases dades d'organismes veterina-
ris tant de la Unió Europea com d'Hispano-
América.
Properament, rebran un avís de Correus per a
passar a recollir aquesta Guia TOTALMENT
GRATUITA, a l'estafeta mes propera al seu do-
micili, ja que, en ésser un paquet de mes de mig
quilo, Correus no el lliura a domicili.
Després de la seva lectura, preguem indiqueu al
Col-legi les m¡llores a introduir en la nova edició a
publicar.



DELICTES CONTRA LA SALUT PÚBLICA

El nou Codi Penal publicat al BOE núm. 281 de
data de 24 de novembre de 1995, dedica el Capítol
III ais Delictes contra la Salut Pública. A conti-
nuado recollim els art. 363 i 364 íntegrament i en
la mateixa 1 lengua en que es van publicar
(castellá), per tal que tots els nostres collegiats en
tinguin coneixement degut al gran interés d'aquest
tema.
Artículo 363
Serán castigados con la pena de prisión de uno a
cuatro años, multa de seis a doce meses e inhabili-
tación especial para profesión, oficio, industria o
comercio por tiempo de tres a seis años los produc-
tores, distribuidores o comerciantes que pongan en
peligro la salud de los consumidores:
1. Ofreciendo en el mercado productos alimenta-

rios con omisión o alteración de los requisitos
establecidos en las leyes o reglamentos sobre
caducidad o composición.

2. Fabricando o vendiendo bebidas o comestibles
destinados al consumo público y nocivos par la
raficando

3. Traficando con géneros corrompidos.
4. Elaborando productos cuyo uso no se halle

autorizado y sea perjudicial para la salud, o
comerciando con ellos.

5. Ocultando o sustrayendo efectos destinados a
ser inutilizados o desinfectados, para comerciar
con ellos.

Artículo 364
1. El que adulterara con aditivos u otros agentes

no autorizados susceptibles de causar daños a la
salud de las personas, los alimentos, sustancias
o bebidas destinadas al comercio alimentario,
será castigado con las penas del artículo ante-
rior. Si el reo fuera el propietario o el respon-
sable de producción de una fábrica de productos
alimenticios, se le impondrá, además, la pena
de inhabilitación especial para profesión, oficio,
industria o comercio de seis a diez años.

2. Se impondrá la misma pena al que realice cual-
quier de las siguientes conductas:
Io. Administrar a los animales cuyas carnes o

productos se destinen al consumo humano
sustancias no permitidas que generen riesgo
para la salud de las personas o en dosis su-
periores o para fines distintos a los autori-
zados.

2°. Sacrificar animales de abasto o destinar sus
productos al consumo humano, sabiendo
que se les ha administrado las sustancias
mencionadas en el número anterior.

3o. Sacrificar animales de abasto a los que se
hayan aplicado tratamientos terapéuticos
mediante sustancias de las referidas en el
apartado Io.

4o. Despachar al consumo público las carnes o
productos de los animales de abasto sin res-
petar los períodos de espera en su caso re-
glamentariamente previstos.

SEMINARI DE PERITATGES VETERINARIS

El dia 9/5/96, sota els auspicis del Col.legi Oficial
de Veterinaris de la Provincia de Barcelona va
celebrar-se el "SEMINARI DE PERITATGES
VETERINARIS", amb la finalitat de proporcionar
ais veterinaris una preparació básica en el camp de
la normativa jurídica que regula l'actuació pericial.

El seminan va comencar amb la ponencia de
l'Excm. Sr. Lluís M*. Díaz i Valcárcel, Magistrat
del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya,
sobre les linies generáis que la llei estableix sobre
el dictamen pericial i que va clarificar molts deis
dubtes sobre alió que la llei i els jutges demanen a

un perit.
El jutge necessita anar al perit quan no té els co-
neixements científics, artístics o práctics que resul-
ten necessaris o convenients per a conéixer o apre-
ciar algún fet d influencia en el plet. No obstant
aixó, els jutges i tribunals apreciaran la prova pe-
ricial segons les regles de la sana crítica (lógica i
bon sentit), sense estar obligats a subjectar-se al
dictamen deis perits i sense que es permeti la seva
impugnado a menys que de la valorado de la ma-
teixa sigui contraria en les seves conclusions a la
racionalitat i es conculquin les mes elementáis
directrius de la lógica.



Realment, perit i jutge, están actuant "en aras"
d'un interés superior que és el de la recta adminis-
trado de Justicia; ihtenten fixar la base táctica
sobre la qual haurá de constituir-se la sentencia.
Els perits donaran el seu dictamen raonat, de pa-
raula o per escrit, segons la importancia de
lassumpte. A la práctica, excepte en supósits
d'extrema simplicitat, és preferible que el perit
redacti el seu dictamen; i resulta obligat quan in-
clou formules, xifres, gráfics, .... Al dictamen, els
conceptes propis de l'especialitat que depassin els
límits del que es podría anomenar "cultura gene-
ral" i els termes técnics hauran d'ésser definits o
explicats en termes comprensibles peí profa. Tan-
mateix, ha d'haver-hi una clara separado entre les
máximes d'experiencia, els fets i les conclusions,
de manera que el raonament quedi de manifest i
aparegui patent la seva lógica, la coherencia inter-
na i la congruencia amb el que se li ha demanat.
Els testimonis o el perit, en emetre el seu dictamen
pericial en un jutjat o tribunal de Catalunya, po-
dran fer-ho en castellá o en cátala sense que pugui
ser obligat a optar per un o un altre idioma.
La motivació al dictamen és de gran importancia,
fins al punt que sha arribat a dir que un dictamen
sense motivació seria radicalment nul. Així, les
conclusions del perit han d'estar emparades per un
coneixement sol id.

Es necessari que el dictamen es ratifiqui davant el
jutge i que aquest i les parts hagin tingut ocasió
d'estudiar el seu contingut i coneguin l'objecte del
plet en el qual sha sol.licitat la pericia; condicions
exigides per la llei i la lógica mes elemental.
Les parts o els seus defensors podran sol.licitar, en
l'acte de la declarado o ratificado del dictamen,
que el jutge exigeixi del perit o perits les explica-
cions oportunes per a l'esclariment deis fets. El
jutge també pot demanar per propia iniciativa
aquells aclariments que estimi pertinents. Tot
aclariment ha d'anar dirigit a l'esclariment deis
fets, per la qual cosa no es pot permetre que per
durant els aclariments es canvií el signe del dicta-
men. Així, el jutge haurá de rebutjar com a impro-
cedents els aclariments sol.licitats per les parts que
resultin incoherents (introdueixen temes nous al
sotmés a dictamen) o contradictoris amb el contin-
gut del dictamen.

És important que el trámit d'aclariments es realítzi
correctament ja que és l'última oportunitat per tal
que els perits puguin matisar el contingut del seu
dictamen.
També és competencia del jutge comprovar si el
perit ha complert l'encárrec que li ha estat enco-
manat. Així mateix, haurá de cerciorar-se que els
fets sobre els quals el perit aplica les máximes
d experiencia siguin fets fiables, en el sentit de que
ambdues parts els admetin o que hagin estat pro-

vats en autos. Per aixó cal insistir en la conve-
niencia de que el perit parteixi de dades que el I
mateix apreciY.
La pericia és un mitjá de prova que intenta fixar els
fets d'una manera tan precisa com sigui possible,
pero la seva valoració jurídica correspon al jutge.
Al mateix temps, el jutge ha d apreciar la
coherencia interna del dictamen, la correcció del
raonament utilitzat amb independencia de les
premisses implícites o explícites de les que parteix.
Juntament a la prova pericial pot donar-se també la
"pericia extra-judicial", entenent-se com a tal els
informes técnics encarregats per les parts al marge
del procés i aportats com a documents. El seu valor
probatori és inferior al de la prova pericial, encara
que té el valor que la llei concedeix ais documents
privats, tot i que ha de ser valorada peí jutge dins
del conjunt de la prova que li ha estat subministra-
da, en tractar-se d'una prova preconstitu'ída.

La segona intervenció va ser a carree del Sr. Mariá
Gómez i Lara, representant del Col.legi d'Advocats
de Barcelona, qui va dissertar sobre la responsabili-
tat deis perits i deis peritatges que es realitzen. Va
definir els conceptes de culpa (manca de coneixe-
ments de l'estat de la ciencia actual i/o protocols) i
negligencia (descuranc,a deis deures mes elemen-
táis) en el dret civil, i els d'imprudéncia (o negli-
gencia, terme que també inclou impericia) i impe-
ricia (o culpa) en el dret penal. També va fer re-
ferencia a les relacions contractuals.

Finalment, el Sr. Joan Beltrán i Rahola, advocat
assessor del Collegi de Veterinaris de Barcelona,
va presentar l'esborrany del Reglament del Tom de
Veterinaris Assessors i Perits (VAP). Amb aquest
reglament s'intenta regular els peritatges mi-
tjancant l'establiment d'un servei que seria ofert peí
Col.legi de Veterinaris de Barcelona ais ens públics
(jutjats) o privats (advocats i procuradors) per tal
d atendré tots aquells encárrecs que li hi puguin ser
adrecats i que comportin la realització de treballs
professionals que hom pugui qualificar de normáis
en l'exercici habitual de les diferents activitats de
qué consta la padesper Veterinarisq

Totes les actuacions professionals serán desenvolu-
pades per Veterinaris que exerceixen la professió
en qualsevol de les seves especialitats i que estiguin
col.legiats a aquest col.legi.
Aquest reglament entrará en vigor una cop hagi
estat aprovat per l'Assemblea General Ordinaria
del Col.legi i a partir del dia següent a la seva
entrada en vigor, els col.legiats disposaran d'un
termini de 20 dies per a sol.licitar el seu accés al
Torn de VAP.

A continuació va teñir lloc el torn de precs i pre-



guntes durant el qual, diferents col.legiats van
exposar els seus punts de vista i les qüestions i
problemes sorgits durant la realització deis seus
peritatges, entre les quals cal destacar les retribu-
cions deis seus servéis, la possibilitat a negar-se a
acceptar 1'encárrec de peritatge i la possible ne-

cessitat de realitzar el peritatge amb testimonis en
determináis supósits.

Manel Giménez i Jordana
M* Luz Guerra Rey

I CAMPIONAT SOCIAL D'ESOUI

Amb un xic de retard, no deixa de ser un plaer
d'escriure aqüestes ratlles referent al I Campionat
Social d'Esquí del Collegi de Veterinaris de Barce-
lona, celebrat a l'estació de Port-Ainé, Rialp - Pa-
llars Sobirá, els dies 20 i 21 d'abril d'enguany.
Un excellent ambient competitiu va ésser el que va
envoltar a tots els participants allí reunits, agraint
d'antuvi la labor d'en Jaume Reguant (excellent
mestre organitzador de la part esportiva) i d'en
Dani Giménez (excellent mestre de cerimónies i
ánima d'aquesta trobada).
La competido va deparar espectaculars duels entre
els diferents participants. Cadascú es va fixar els
seus propis objectius segons les seves própies limi-
tacions, des deis professionals mes experts d'aquest
esport fins els novells amb mes entusiasme. Van
restar quatre categories o premis:
- Categoria femenina: Manel Gusta
- Categoría femenina: Carlota Balagué
- Categoría de surfers: Neus Lluch

- Millor debutant: Karen Wurtz
Finalment, es van lliurar dos premis mes que varen
rebre l'Arnau Mateu (Premi al Valor i Coratge, ja
que malgrat ésser el segon cop que es calcava uns
esquís va arribar a la línia de meta sense prendre
mal) i na Gloria Martínez (Premi de Consolació, ja
que malgrat ser un deis millors esquiadors allí
presents, va teñir la desgracia de caure a les dues
mánigues).
Només ens resta manifestar el nostre agraíment a
Na Rosa Carbonell, que en representado deis La-
boratoris Rhóne-Merieux, i juntament amb el propi
Collegi de Veterinaris de Barcelona, varen cedir
els premis atorgats. Al mateix temps, volem em-
placar a tots els collegiats per l'any vinent, al II
Campionat Social (aquest cop en unes dades mes
hivernals).

Alfons Vázquez

S'HAN INICIAT ELS DEBATS-COLLOOUIS "POLITICS I
VETERINARIA"

El dia 14 de maig, va comencar el cicle de debats-
colloquis a la Sala d'Actes del Col-Iegi de
Veterinaris de Barcelona. Feia de moderador el Sr.
Jaume Balagué i Estrems, President d'aquest
Collegi. Aquest cicle té com a finalitat el donar a
conéixer millor la nostra professió i els seus
problemes a aquel les persones (polítics) que ens
poden ajudar a solucionar-los.
En aquest primer debat, el Sr. Jordi Portabella,
Diputat al Parlament de Catalunya per Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC), qui actuava en
representado del Sr. Ángel Colom, Secretan
General d'ERC, va fer-nos una panorámica del que
encertadament i sorprenent entenien sobre la
tasquesd'un veterinari
Va iniciar el seu discurs amb l'enumeració de les
tasques d'un veterinari i, a continuació, va posar
émfasi en els problemes de la nostra professió
degut a la seva convergencia amb d'altres.
Seguidament, va parlar de la identificado deis

animáis amb microxips. Aquests, s'aplicarien en el
cas deis petits animáis per a evitar el seu
abandonament massiu. En el cas deis animáis de
renda, la seva aplicado s'encaminaria a aconseguir
un seguiment deis mateixos en els procesos
productius i a evitar els fraus, pero la seva
aplicació en aquests últims encara ha de superar
encara alguns problemes i proves.
En referencia a la producció animal, va remarcar el
fet que s'ha de donar mes importancia a la qualitat
que a la quantitat i va posar com a exemples l'ús
il.legal del clembuterol i Tactual problemática de
l'Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB).
Ün altre deis punts que va destacar és el problema
de la parálisi de l'activitat de la Generalitat de
Catalunya des del desembre fins avui degut a la
manca de l'aprovació deis Pressupostos de la
Generalitat de Catalunya del 96, cosa que s'está
provant de fer hores d'ara grades al pacte entre el
Partit Popular i Convergencia i Unió. No obstant
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aixó, encara que aquests Pressupostos s'aprovin hi
haurá una retallada general de la despesa pública,
tot i la petita millora del financament de les
autonomies amb la cessió del 30% de l'IRPF. En
aquest sentit, va comentar que aquesta cessió
compensará molt lleugerament el gran desajust del
teixit productiu cátala envers l'espanyol.
Tornant al món veterinari, va destacar com a
mesura urgent la millora deis medis deis técnics
deis veterinaris d'escorxador per tal d'evitar toxi-
infecions alimentáries i donar una imatge de salut
pública competent a la Unió Europea i,
principalment, al turisme que és la primera font
d'aportació de capital a Catalunya.
Finalment va dir que els temes de veterinaria teñen
baixa influencia en el programa deis grans eixos
del discurs polític, tot i teñir una molt gran
repercussió real sobre la quotidianeitat que pot
arribar a modificar grans trets deis discursos
polítics. Aixó es pot constatar en el fet que tota
actuació veterinaria té una gran incidencia sobre el
cost sanitari tant a nivell psicológic com ambiental.
Un exemple n'és l'EEB.

Durant el debat es va fer palesa la poca relleváncia
deis veterinaris en la política com ho demostra la
no existencia a Espanya des de 1976 i fins i tot
abans de cap parlamentari veterinari.
També es va parlar de la promoció deis productes
catalans i de la necessitat d'una acció reguladora
del territori per tal d'evitar desequilibris
poblacionals dins el territori cátala en emigrar la
població des del camp cap a la ciutat.
Finalment, i com a conclusió, el Sr. Balagué va
instar a modificar Tactual situació en que es troba
la professió, que necessita un diáleg i una actuació
conjunta i coordinada per tasques i assumptes que
li siguin comuns a la veterinaria i la política, així
com a la necessitat d'una major participado en la
política i presa de decisions per part deis
veterinaris.

Posteriorment, el dia 21 el Sr. Antoni Duran i Lleida,
President del Comité de Govern d'Unió Democrática
de Catalunya, continuant amb els debats, va qualificar
d'iniciativa positiva l'aproximació d'aquest col.legi
professional envers els responsables de la política.
En la seva intervenció va fer esment de la
problemática de la massificació de determinades
professions i de la manca d'adequació a l'oferta de
treball. Tanmateix, va comentar que la convergencia
de camps comuns entre diferents professions, la lliure
circulado de persones dins la Unió Europea, així com
la manca de preparado técnica práctica per part de la
universitat en no haver-hi una col.laborado del
binomi universitat-empresa influeix substancialment
en la problemática laboral. Encara que l'aparició de

nous camps d'ocupació, com el del medi ambient pot
teñir uns efectes positius.
En referencia a l'administradó pública es va parlar de
la política de paralització i de la necessitat de la
reducdó del déficit públic per tal d'evitar
l'endeutament del país i fer que la nostra economia
sigui mes competitiva respecte a les economies d'altres
paísos i que, tanmateix, sigui possible la convergencia
amb la Unió Europea. Aixó, té com a conseqüéncia la
congelado i/o disminució de l'oferta pública
d'ocupació.
L'activitat veterinaria es troba actualment poc
representada políticament per la seva poca condició de
"lobby", la cual cosa és un motiu de reflexió. En
aquest sentit, i dins la relació col.legi-veterinaris es
necessária una simbiosi entre la promoció i defensa
deis interessos professionals i la participado en el
debat públic i social com a expressió de la pluralitat
del país.
Es va parlar també de la importancia de la disminució
progressiva al sector agrícola, ramader i pesquer, cosa
que influeix negativament en la professió veterinaria.
Aquesta disminució del cens agrari també té un gran
efecte distorsionador sobre l'equilibri territorial.
En el camp laboral va destacar la necessitat de
l'estabilitat del treball i de la millora de la precarietat
laboral, ja que aixó repercuteix en el poc augment del
consum.
Durant el debat es va parlar de la necessitat d'ampliar
el coneixement de la veterinaria per part de la societat,
del recolzament ais veterinaris durant la realització de
les seves tasques per part de l'administració, la
necessitat d'una no discriminado enfront d'altres
professions en l'accés a llocs de treball
pluridisciplinaris, com per exemple l'ensenyament
secundan. Un altre tema del debat va ser la
reivindicado de la importancia deis animáis de
companyia dins la societat, davant la qual cosa el Sr.
Duran va reconeixer el desconeixement d'aquest tema
per part del món politic.

Finalment, el Sr. Duran va oferir la col. laborado del
seu partit per tal que la veu de la professió sigui
escoltada i tinguda en compte en l'elaboració de
projectes de liéis i en els temes que siguin d'interés
comú.

No cal dir que aquests actes, tot i no comptar amb una
multitudinaria assisténcia, son un ciar exponent de la
pluralitat d'opinions dins la societat i dins la professió,
a mes de servir per a apropar-nos millor a una realitat
de la qual ens hem anat oblidant poc a poc des de fe
molt de temps

Manel Giménez Jordana
M" Luz Guerra Rey



LEGISLACIÓ SOBRE INSTALLACIONS RADIOLÒGIQUES

El passat dia 3 de gener de 1996 va finalitzar el
termini per a l'adaptació de les instal.lacions radio-
lógiques al Reial Decret 1891/1991. A comptar des
d'aquesta data, totes les instal.lacions que no siguin
inscrites al Departament d'Indústria de la Generali-
tat de Catalunya, podran ésser sancionades, no
només económicament, sino inclús amb la clausura
del local a on siguí ubicat la instal.lacio radiológi-
ca.
En una reunió recent amb la Generalitat, se'ns ha
informat queja s'han fet inspeccions i s'han aixecat
expedients a váries clíniques veterináries. Aqüestes
primeres inspeccions, han demostrat a la Generali-
tat que encara son moltes les instal.lacions radio-

lógiques veterináries que no s'han legalitzat. Da-
vant aquesí fet, la Generalitat es posará en contacte
per escrit amb els collegiats de Catalunya, tot
resseguint la línia d'informació que ha iniciat amb
els collegis professionals afectats.
Aixó no implicará que s'aturin les inspeccions a
clíniques veterináries, les quals, segons es va indi-
car, seguirán el curs previst.
De nou recordem a tots els collegiats l'obligatorie-
tat en l'aplicació d'aquest Reial Decret i la urgencia
en el procés de legalització de les instal.lacions
radiológiques amb la finalitat d'evitar greus conse-
qüéncies.

AGENDA

III CURSO NACIONAL TEORICO-PRÁCTICO DE CIRUGÍA
EN PEQUEÑOS ANIMALES

Aquest curs es celebrará del 21 al 23 de juny al
Collegi de Veterinaris de Saragossa.
Amb aquest curs es pretén donar una formació per
a la seva aplicació quotidiana en la resolució de les
patologies quirúrgiques mes freqüents a la clínica
de Petits Animáis. Tanmateix, tots els alumnes
podran realitzar per ells mateixos el programa
d'intervencions programat.
Cada sessió anirá precedida d'una breu exposició
teórica amb les particularítats anestésiques i de
preparado del pacient davant la intervenció. En
ñnalitzar cada sessió s'establírá un col-loqui sobre
les intervencions, dubtes i casos práctics que es
plantegin.
El programa inclou, entre d'altres, les següents
patologies quirúrgiques: Abordatge de la cavitat
abdominal; Maneig quirúrgic de robstrucció i eos
estrany al tráete digestiu; Anestesia inhalatória i
endovenosa a animáis de companyia; Fluido-

terapia; Enterotomia i enteroctomia a l'intestí prim
i gruixut; Síndrome de dilatació-torsió gástrica;
Gastrotomia i gastropéxies; Obstrucció de vies
urináries inferiors a gats i gossos; Tractament
médic-quirúrgic del FUS; Uretrostomia; Cistocen-
tesi i cistotomia; Complex entometri-
tis/endometrosi a petits animáis; Ovarihisterecto-
mia; Cirurgia de la glándula mamaria.
pr é s del 5 de juny 90.000 ptes

Desprésdel5 dejuny 90.000 ptes
Les places son limitades. El termini máxim per a
inscriure's és el 12 de juny (aquesta data es també
el termini máxim per a abonar Tingres).
Mes informado: Collegi de Veterinaris de Sara-
gossa. Parque Roma, bloque 1 7 bajo. 50010 ZA-
RAGOZA. Tel: 976/31-85-33. INPESAL, S.L. Tel:
983/47-79-06. Tanmateix, al Collegi de Veterina-
ris de Barcelona disposem de tríptics on trobareu
mes informado.
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VIII SIMPOSIUM NACIONAL DE LABORATORIOS E INS-
TITUTOS MUNICIPALES DE SALUDA PUBLICA

Aquest Simpósium tindrá lloc a Pamplona, del 4 al
6 de juny de 1996 i és organitzat per l'Ajuntament
de Pamplona
El programa inclourá el següent: Mesa redonda:
"Aspectos de la calidad en los laboratorios en el
marco de la Salud Pública"; Mesas de trabajo para-
lelas: Inspección "¿Qué parámetros definen la
calidad en la inspección" y Laboratorio "Desarrollo
del Manual de Calidad. Procedimientos generales";
"Nuevos riesgos ambientales"; Mesa redonda
"Agua y aguas residuales: Planes de control, técni-
cas rápidas"; Mesa redonda: "Aire: Nuevos con-
taminantes químicos, ruidos y vibraciones";
"Tendencias futuras en el control de alimentos";
"Programa español para el control de alimentos,

función de los Laboratorios Municipales"; Métodos
convencionales frente a técnicas actuales"; Mesas
de trabajo simultaneas: Inspección "Elaboración de
un programa de muestreo" y Microbiología
"Criterios microbiológicos en la toma de decisio-
nes. Nuevos indicadores"; Mesa redonda:
"Alimentos dietéticos-productos frontera: legisla-
ción, criterios analíticos, función de los laborato-
rios municipales".
Inscripcions: S'haurá de trametre la butlleta d'ins-
cripció a Kontxa Juaristi. VIII Simpósium Nacio-
nal de Laboratorios e Institutos Municipales de
Salud Pública. San Saturnino, 2, 31001 Pamplona.
Tel. (948)100454, Fax (948) 100120.

MESTRATGE DE GESTIO PUBLICA

Aquest mestratge és organitzat peí Departament de
Ciencia Política i de Dret Public de la UAB.
Está adrecat a llicenciats universitaris que desenvo-
lupin o aspirin a desenvolupar tasques gerencials,
directives, predirectives o técniques en organitza-
cions deis servéis públics estatals, autonómics o
locáis, organitzacions mixtes, organitzacions rela-
cionades amb el sector públic i organitzacions no
govern amentáis.
El programa inclou matéries fonamentals de gestió,
técniques de gestió i metodología i estudis de cas i
análisi de polítiques publiques especifiques.
Hi han dues modalitats:
* De temps complert: s'estructura en tres semestres,

mes una estada en practiques entre el segon i el
tercer semestre i la memoria final. Consisteix en
un total de 82 crédits, 6 deis quals corresponen al
taller d'anglés, 6 a les practiques i 6 mes a la
memoria final.
Aquesta modalitat comencará al setembre de
1996 i té una durada de 2 anys.

* De temps parcial: Permet compatibilitzar l'activi-
tat professíonal amb la tasca formativa. S'estruc-

tura en sis semestres. Consisteix en un total de 60
crédits, 6 deis quals corresponen a la memoria
final.
Comencará al setembre de 1997 i té una durada
de tres anys.

El nombre de participants és de vint-i-cinc per a
cadascuna de les modalitats.
S'atorgará el títol de tercer cicle de la UAB de
Magíster en Gestió Pública, homologat per l'Escola
d'Administrado Pública de la Generalitat de Cata-
lunya.
Tanmateix, s'atorgaran ajuts de matrícula i beques-
salari per a la modalitat de temps complert i ajuts
parcials de matrícula per a la modalitat de temps
parcial.
Informado i inscripcions: Secretaria del Mestratge
de Gestió Pública. Dep.de Ciencia Política i de
Dret Públic. UAB. Edifici B. 08193 Bellaterra.
Tel.: 581-22-28. Fax: 581-31-62. e-mail:
mgp.web@blues.uab.es. Internet: httpy/Uues.uab.esmgp.
Tanmateix, a la Biblioteca del Collegi de Veten-
naris de Barcelona podreu trobar tríptics amb tota
la informació necessária.

XII PREMIO NACIONAL "CAYETANO LÓPEZ Y LÓPEZ"

Aquest premi és de carácter nacional. Poden con-
córrer tots els veterinaris espanyols que aportin

treballs inédits científics i/o d'investigació, o que
representin una contribució nova o original en torn
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a "Contaminantes Abióticos en los alimentos de
origen animal: control y alternativas". Es presenta-
ran escrits a máquina, a doble espai, per una cara
només, amb una extensió mínima de seixanta folis,
incioent referéncies documentáis o bibliográfiques.
Els treballs han d'arribar a la Secretaria del
"Colegio Oficial de Veterinarios de Burgos"
(Alfonso X El Sabio, 42, Io. 09005 BURGOS)
antes del 31 de diciembre de 1996. Han d'ésser

enviats sense signa, amb un lema que els identifi-
qui i acompanyats d'una plica en sobre tancat on h¡
figuri: lema d'identificació; nom, cognom i adreca
del/s autor/s; document acreditatiu de la capacitat
per a concórrer al premi; presentar original i quatre
copies.. La dotado del premi és de tres-centes
cinquanta mil pessetes.
A la Biblioteca del Collegi de Veterinaris de Bar-
celona podreu trobar mes informació.

EL "IAMS COMPANY AWARDM

Per segon any, The lams Company convoca el Iams
Company Award per al millor article clínic publi-
cat a una Revista Veterinaria Europea (nacional o
internacional) per un veterinari jove.
Els nominats serán aquells autors que hagin publi-
cat un article d'investigació clínica entre l'l de
juliol de 1995 i l'l de juliol de 1996 a una revista
veterinaria nacional o internacional i ha de des-
criure o bé una investigació básica orientada clíni-
cament, o bé un estudi clínic. Tanmateix, s'accep-
taran estudis retrospectius i prospectius en el camp
de la medicina i cirurgia deis animáis de com-
panyia. També poden ésser nomenats aquells arti-
cles de revisió clínica d'alta qualitat.

Tots els articles que estiguin escrits en la llengua
nacional hauran d'ésser acompanyats per un abs-
tract complert en anglés.
Els articles han d'ésser tramesos per triplicat, jun-
tament amb el Curriculum Vitae del primer autor
abans de 1* 1 d'agost de 1996 a The lams Company
Award Committee, Mrs. M.L.T. van der Kraan,
lams Pet Food International Inc., Luchthavenweg
67, NL-5657 EA Eindhoven, The Netherlands.
El premi será lliurat durant el Congrés de la
WSAVA que es celebrará a Jerusalem a l'Octubre
de 1996.
Podreu trobar mes informació a la Biblioteca del
Collegi de Veterinaris de Barcelona.

I FORO PROFESIONAL DE DEBATE AMBIENTAL

Aquest forum és organitzat per la "Universidad
Carlos III de Madrid" i consta de diverses sessions.
Les dues sessions a celebrar en el mes dejuny son:
• 7 dejuny: "¿Qué hacer con el PVC?".
*21 dejuny: "Protección ambiental: ¿regulación o

mercado?".
Les sessions tindran lloc al Soló d'Actes de la
"Universidad Carlos III" i es celebraran de leslO
fins a les 14 hores.

L'import de la matrícula per sessió és de 15.000
ptes.
Informació i matrícula: Universidad Carlos III de
Madrid. Instituto Pascual Madoz. Edif.Luís Vives,
desp. 11.34. O Madrid, 126. 28903 GETAFE
(Madrid). Tel: (91) 624-98-38/39. Fax: (91) 624-
95-17.
Tanmateix, a la Biblioteca del Collegi podreu
trobar mes informació.

DIVERSOS

* "REPTILS I AMF1BIS: AN1MALS DE COMPANY1A?" Aquesta conferencia tindrá lloc el proper dissabte, 1
dejuny, a les sis de la tarda, al Centre Cívic Montserrat Roig. C. de Sant Tomás, 2. Terrassa. L'entrada será
Uiure.

12



"JORNADES TÉCNIQUES D'AVICULTURA" Aqüestes jornades es celebraran a Arenys de Mar
(Barcelona), del 10 al 14 de juny i inclouran les següents conferencies: Nutrición de las aves; Patología aviar;
Control del medio ambiente de los gallineros; Calidad de los productos avícolas. Informació: Real Escuela de
Avicultura, Plana del Paraíso, 14. 08350 ARENYS DE MAR (Barcelona). Tel: 93/792-11-37. Fax: 93/792-
15-37.

EL COLLEGI

APROPEM

RESUM CORRESPONENT AL MES DT ABRIL

El nombre total de membres d"APROPEM és de 127,
éssent 19 el nombre de membres de la part activa i de
108 el de la part passiva.
S'han donat (falta un total de 5 persones i s'han
produft un total dM 1 babees: 2 per petició propia i 9
per no renovar Curriculum Vitae i fitxa.

El nombre total Jofertes rebudes ha estat de 6. S'han
tramitat les sis ofertes.
La distribució de les ofertes ha estat la següent:
* Clíniques: 3 (passar consulta: 2; substitucions: 1)
* Empreses:3 (comercial: 1; assessor técnic: 1; altres:

O

BIBLIOTECA

RECULL LEGISLATIU

* Real Decreto 510/1996, de 16 de noviembre, por
el que se aprueba la lista de sustancias permitidas
para la fabricación de materiales y objetos plásti-
cos destinados a entrar en contacto con los ali-
mentos y por el que se regulan determinadas

condiciones de ensayo. (BOE n° 99, 24.04.96)
• Recomendación de la Comisión 96/290/CE, de

17 de abril de 1996, sobre el programa coordina-
do de control oficial de los productos alimenticios
en 1996. (DOCE-L n° 109, 03.05.96)

OPOSICIONS I CONCURSOS

* Al DOGC núm. 2207, de 17 de maig de 19% ha
estat convocat un concurs de mérits per a la pro-
visió del lloc de cap del Servei d'Industries i Co-
mercialització Agroalimentária de la Direcció
General de Producció i Industries Agroalimen-
táries. Pot prendre part en aquesta convocatoria
el personal funcionan que presti servéis a la Ge-
neralitat de Catalunya o ais seus organismes au-
tónoms, que pertanyi al eos de titulats superiors

de la Generalitat de Catalunya, enginyers
agrónoms i/o veterinaris. El termini per a la pre-
sentació d'instáncies final itza el dia 4 de juny.

* Al mateix DOGC es convoca concurs de mérits
per a la provisto del lloc de cap de la Secció
d'Estudis Económics del Sistema Agroalimentari
de la Secretaria General del Departament d'Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca. Poden prendre part
en aquesta convocatoria el personal funcionan
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que prestí servéis a la General itat de Catalunya o
ais seus organismes autónoms, que pertanyi ais
cossos o escales d'administració general deis
grups A i/o B, i/o al eos de titúlate superiors de la
Generalitat de Catalunya i/o al eos de diplomáis

de la Generalitat de Catalunya. Tanmateix, el
termini per a la presentado d'instáncies finalitza
el dia 4 de juny.

Podreu trobar les bases d'aquestes dues convoca-
tóries a la Biblioteca del Collegi.

COMITÈ DE PETITS ANIMALS

CENTRES AUTORITZATS EN EL MES D* ABRIL DE 1996

CENTRE VETERTNAR1 CANOVELLES
Camí Vell de Canovelles, 53
08004 GRANOLLERS

CONSELL DE CATALUNYA

/ » • I • / \ • V •

Els codis de microxip deis gossos perduts durant el
passat mes d'abriL i que encara romanen
desapareguts, son els seguents:
1F24071D19 SIBERIAN HUSKY
7F7A16164E MESTÍS
1F094A7B13 SCHNAUZER
IF72591303 MESTÍS
2055712377 BOXER

7F7F5OOC02
2007230A2C
1F393B5716
2028783E02
2019395 A34
20011E152C

PINSCHER MINIATURA
SIBERIAN HUSKY
PASTOR BELGA
SIBERIAN HUSKY
ALASKA MALAMUTE
PASTOR ALEMANY

El nostre teléfon és el (93) 418-92-94.

FACULTAT DE VETERINARIA (UAB)

INFORMACIO/DOCUMENTACIÓ ARRIBADA AL DEGANAT

* Programa de la "Universitat d'estiu 1996" que organitza l'Institut de Ciéncies de l'Educació (ICE) del 25 de
juny al 19dejuliol.

* Programa del "III Congreso Regional de Ciudades Saludables" que organitza el Centro Regional de Salud
Pública de la Comunidad de Castilla-La Mancha, del 27 al 29 de novembre a Talavera de la Reina.
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LES A S S O C I A C I O N S

ACADEMIA DE CIENCIES VETERINARIES
DE CATALUNYA

EL DR. JOSEP LLUPIA I MAS NOU PRESIDENT

El proppassat 16 d'abril de 1996, es va reunir la
Junta de Govern de 1'Academia i, d'acord amb
l'article 32 deis Estatuís, es nomená President
interí al Vice-president Ir. Dr. JOSEP LLUPIA I
MAS.
JUNTA ACTUAL:
President (interí), Josep I .lupia i Mas
Vice-president Ir. ( G i r o n a ) , Josep Plana i Duran
Vice-president (Girona), Josep Plana i Duran (en

funcions)
Vice-president (Lleida), Eduard Ángulo Asensio
Vice-president (Tarragona), Jaume Borrell i Valls
secretari, Francesc Rigau i Mas
Vice-secretari, Francesc X. Séculi Palacios
Tresorer, Josep Goma Rosich
Bibliotecari, Jaume Roca Torras
Vocal 2n., Francesc F lor i t i Corde
Vocal 2n., Francesc Florit i Cordero

ACTIVITATS REALITZADES

* El passat 25 d'abril va prendre possessió com
Académic Numerari el Sr. TEODORO ITURBE
PARDOS sobre el tema "ANÁLISIS DE LA
SITUACIÓN DEL POLLO DE CARNE EN
ESPAÑA EN LA ULTIMA DÉCADA". En nom
de FAcadémia li contesta Pacadémic Dr. Albert
Sant Gabriel i Closas.

• El passat 7 de maig va teñir lloc, amb
col.laborado amb el Col.legi de Barcelona, una
taula rodona sobre el tema "ASPECTES
CIENTÍFICS, CLÍNICS I MEDICS DE LA
BSE", a carree deis veterinaris Drs. Martí

Pumarola i Joaquím Baucells, els metges
neuropatólegs Drs. M. Boada i I. Ferrer i químic
Dr. Eugenio Gasull., actuant de moderador el
veterinari Dr. Albert Sant Gabriel.

* El proppassat 15 de maig va prendre possessió
com Académic Numerari el Dr. EDUARDO
ÁNGULO ASENSIO, sobre el tema "NUEVOS
PROCESOS TECNOLÓGICOS EN
NUTRICIÓN ANIMAL". En nom de FAcadémia
li contesta FAcadémic Dr. Francesc Puchal i
Mas.

ACTIVITATS A REALITZAR

El proper 7 de juny, divendres, a les sis de la tarda,
al saló d'actes del Collegi Oficial de Veterinaris
de Barcelona, seu d'aquesta Academia, tindrá Uoc
la sessió extraordinaria pública de presa de
possessió com Académic Numerari del Dr.

JAVIER DE BENITO LANGA, qui exposará el
tema: "LESIONES DE ALTA INCIDENCIA EN
GANADO EQUINO DE ABASTO". En nom de
FAcadémia li contestará FAcadémic Dr. Jaume
Roca i Torras.
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AVEEC
(ASSOCIACIÓ DE VETERINARIS ESPECIALJSTES EN EQUIDS DE CATALUNYA)

Habida cuenta de la problemática generada por la reciente Ley del Medicamento, AVEEC informa de la puesta
en marcha de una prueba piloto cuyos objetivos son:

CONTROLAR EL MERCADO:
El medicamento en manos del facultativo o a través de ¿1.

ABARATAR EL PRODUCTO:
A partir de su control.

TENEMOS UN PROBLEMA que nos afecta a todos y, entre todos y ahora, podemos hacer algo:
INFÓRMATE en el Colegio (AVEEC).

LLAMA a Adolfo Cerón López:
Móvil: 908/74-77^8
TeL: 93/755-11-11
Fax: 93/796-37-54

(ASOCIACIÓN VETERINARIA I

AVEPA
¡ANIMALES)

AVENC DEL XXXI CONGRES NACIONAL D'AVEPA

Sense dubte, un deis aspectes mes destacables deis
congressos nacionals d*AVEPA és la presencia de
destacats conferenciants internacionals. Aquest
any, es comptará amb la presencia de cinc doctors
veterinaris americans i un de francés, que imparti-
rán els següents temes:
Dennis T. Crowe: Emergency surgery and clinical
care.
Jean Pierre Pages: Nefrology and clinical bioche-
mistry.

Bernard F. Feidman: Haematology, haemostasis
&clinical inmunology.
Matthew W. Miller: Cardiology
Theresa W. Fossum: Surgery.
Edward B. Breitschwerdt: Infectious diseases.
En próxims butlletins us ampliaran aquesta infor-
mació.
Per a mes informació i registre, contactar amb:
INTERCONGRES. Valencia, 333, 3r. 08009
BARCELONA. Tel: 459-35-65. Fax: 459-44-68.

AVHIC
(ASSOCIACIÓ DE VETERINARIS HIGIENISTES DE CATALUNYA)

NOVES TECNOLOGIES DE CONSERVACIO D'ALIMENTS:
CONGELACIÓ I ENVASAT.

Data: 29 de maig de 1996.
Horari: de 16:00 a 20:30 hores.
Lloc: Sala d'actes del Col.legi de Veterinaris de
Barcelona.
El programa inclou els segOents temes: Congelado
criogénica i equips (Sr. Joan Fauquier. Subdirector

Departament d'Aplicacions. Carburos Metálicos,
S.A.); Maquinaría d'envasat (Sr. Enríe Colomer.
Director comercial E.M.O.S.A.); Material
d'envasat (Sr. Joan Romero. Cap de mcrcat. Grace,
S.A.); Gasos d'envasat (Sra. Marta Rodríguez. Cap
de producte gasos per a alimentado. Carburos
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Metálicos, S.A.) i Col.loqui.
Preu: Socis d'AVHIC

Col.legiats a Barcelona
Altres

Inscripcions a les jornades

5.000 ptes
7.000 ptes.
7.000 ptes.

técniques: AVHIC
(Collegi de Veterinaris: Sra. Mónica), Telf.

(93)211.24.66, Fax (93)212.12.08.
Forma de pagament; En efectiu, a la seu de
I'Assossiació; mitjan9ant xec bancari a nom
d'AVHIC; o bé mitjancant transferencia bancaria
al compte corrent d'AVHIC: 2100-0034-64-
0200349465 (en aquest cas cal trametre la copia)

MATERIALS DE CONSTRUCCIO A LA INDUSTRIA ALI-
MENTÁRIA

Data:4dejunyde 1996.
Horari: de 1T00 a 20'00 hores
Lloc: Sala d'actes del Collegi de Veterinaris de
Barcelona
L'objectiu és adquirir coneixements básics sobre els
diferents materials de construcció utilitzats a la
industria alimentaria, les avantatges i inconve-
nients i la legislació aplicable.
El programa inclou una presentació del marc legis-
latiu aplicable; explicado teórica i práctica amb els

diferents materials mes comuns; discussió en taula
rodona.
Els ponents serán Josep Ripoll Ochando (Director
técnic de GALVATEC) i Jordi Farrés Padrol (Cap
de Secció d'Higiene Alimentaria de la Delegado
Territorial de Sanitat a Barcelona).
Les places son limitades.
Preu: Socis d'AVHIC gratuita

Collegiats de Barcelona 2.000 ptes
Altres 3.000 ptes.

CURS D'ELABORACIO DE PRODUCTES LACTICS

Dins del Programa de la Geslió Técnica de les
Industries Láctiques, AVHIC ha organitzat aquest
curs amb l'objectiu de capacitar ais veterinaris en la
millora de la qualitat deis productes láctics,artesans
i semiindustrials, a partir de la millora deis pro-
cessos d'elaboració i conservació, utilitzant la
metodologia de l'autocontrol . Els alumnes elabora-
ran els diferents productes láctics tradicionals.
Continguts:
* Revisió critica deis processos i procediments que

intervenen en l'elaboració i conservació deis pro-
ductes láctics: Aptitud de la llet; Tractaments de
la llet; Mecanismes de coagulació de la llet; La
fermentado i la madurado; La conservació i la
presentació.

* Aplicado de l'autocontrol, fent servir Panálisi de

risc i el control de punts crítics en les elabora-
cions i conservacions láctiques.

* Avaluado higiénic sanitaria, tecnológica, senso-
rial i nutricional deis productes láctics.

Dates: 25 a 29 de juny de 1996 de 16 a 2Ih. (El 29,
será de 9 a 13h.)
Lloc: Granja Escola "Torre-Marimon". Caldes de
Montbui, Valles Oriental.
Preu: Socis d'AVHIC 23000 ptes

Col.legiats a Barcelona 26000 ptes
Altres 30000 ptes

Data máxima d'inscripció: 10 de juny.
El programa detallat del curs, així com el ñill
d'inscripció i la resta de dades es poden sol.licitar
al Col.legi de Veterinaris de Barcelona.

GIPMA
(GRUP INTERPROFESSIONAL DE MEDÍ AMBIENT)

La finalidad de estas lineas es dar a conocer a los
colegiados la existenda de una nueva asociación en
Catalunya llamada GIPMA (Grupo ínter Profesional
de Medio Ambiente).
Esta asociación tiene com factor diferencial y único en
relación con toda la multitud de asociadones
dedicadas al tema de medio ambiente, que sólo pueden
participar en ella colegios profesionales o, a título

individual, licenciados de carreras superiores y título
reconocido.
En esta asociación participan profesionales titulados
superiores de las más diversas áreas: Médicos,
Arquitectos, Abogados, Psicólogos, Ingenieros
Industriales, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros de
caminos, Biólogos, Veterinarios, Químicos,
Farmacéuticos, etc.
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Las opiniones y criterios que se emiten son
consensuados y apoyados por las diferentes áreas
profesionales que participan, esperando un futuro
próximo ser órgano independiente de referencia y
consulta.
El tema del medio ambiente es un tema de actualidad
y de futuro, de una problemática multidisciplinaria.
De aquí, el gran interés de esta asociación.
El Colegio de Veterinarios ha realizado el esfuerzo
necesario para que la sede de esta nueva asociación
sea en las mismas instalaciones que el Colegio de

Veterinarios de ha e n t r a d oa
El Colegio de Veterinarios ha entrado a formar parte
de esta asociación como organización, lo que nos
brinda la participación de un número limitado de
veterinarios que estén interesados en temas
medioambientales, para la participación en el GIPMA
de pleno derecho.
Es de gran interés tanto para la profesión veterinaria
en general como para los veterinarios que participen.
Los interesados diríjanse a Ricard Farré (GIPMA),
Colegio de Veterinarios de Barcelona.

SINDICAT DE VETERINARIS DE CATALUNYA
Es comunica a tots els afiliats i col legiats que les reunions del Sindicat tindran lloc el tercer dilluns de cada
mes a les 19:00 hores per a tractar temes diversos.

RETALLS DE PREMSA

El contingut integre deis articles ressenyats a sota
es troben en aquest Collegi a disposició deis inte-
ressats.
* "El Consell Executiu eleva al quinto hijo de Pujol

a Director General d'Afers Intcrdepartamentals"
Oriol Pujol Ferrusola es veterinario y master en
Economía y Dirección de Empresas (1ESE). La
Vanguardia, 3-5-96, pg. 14.

* "Marimon rechaza ceder competencias en gestión
de la naturaleza a Medi Ambient" La Vanguar-
dia, 3-5-96.

* "Plantas y aves amenazadas regresan al Delta del
Ebro, gracias a los caballos" La Vanguardia,
10-5-96, pg. 25.

* "Nombramientos del Consejo de Ministros" Entre
ellos, el veterinario Samuel Jesús Juárez Casado,

Secretario General de Pesca. La Vanguardia,
11-5-96, pg. 59

* "La ministra de Agricultura descubre deudas sin
consignar en el presupuesto" La Vanguardia,
12-5-96.

* "Oso, quebrantahuesos y bucardo de la fauna
pirenaica, a punto de decir adiós" El País,
13-5-96, pg. 28.

* Otra "Facultad de Ciencia y Tecnología de los
Alimentos" El País, 13-5-96, pg.10.

* "Sanitat suspén de sou i feina dos veterinaris de
la Garrotxa acusats de suborn" Son Albert Bra-
món, president del Collegi de Veterinaris de Gi-
rona, i Josefina Juscafresa, memore de la Junta.
El País. pg. 8

SERVEI DE PREMSA DESTEVE VETERINARIA

ESTEVE VETERINARIA

Encetem un nou espai de premsa que, en el próxim
Butlletí, substituirá al que heu llegit abans. Aquest
espai és possible grácies a la gentilesa de la Divisió
Veterinaria de Laboratoris Dr. Esteve S.A. i, espe-

cialment, del seu director, el Sr. Emilio Gil Ventu-
ra. En aquest espai farem esment de les noticies
amb mes relleu de l'ámbit veterinari que s'han
publicat a la premsa nacional. Aquesta recopilado
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engloba tres-centes tres publicacions, (periódics i
revistes).
Si voleu consultar alguna d'aquestes noticies o
d'altres que no han estat incloses en aquest resum,
podreu fer-ho a la Biblioteca del Collegi de Vete-
r i naris de Barcelona.

* "Gran Bretaña comienza a sacrificar reses". Ya,
3-5-96.

* "Andorra prohibeix matar toros a les corrides".
Avtd, 4-5-%.

* "Un estudio genético prueba que los ADN huma-
no y de chimpancé son idénticos en más de un
98%". La Vanguardia, 4-5-96.

* "Sanitat abre un crematorio para animales do-
mésticos". El Periódico, 6-5-96.

* "Llamadas a los bomberos ante la concentración
de abejas". La Vanguardia, 7-5-96.

* "Fran9a reintrodueix l'ós bru a cinc quilómetres
de Catalunya". Avui, 8-5-96.

* "El número de animales abandonados se ha re-
ducido en un tercio estos años". La Vanguardia,
9-5-96.

* "Noruega decide matar este año 425 ballenas, el
doble que en 1995". El Mundo-Catalunya,
4-5-96.

* "El fiscal de Madrid pide 2 años de cárcel por
vender carne con clembuterol". El País, 10-5-96.

* "Plantas y aves amenazadas regresan al delta del
Llobregat gracias a los caballos". La Vanguardia,
6-5-96.

SENTENCIES DEL MON VETERINARI

Iniciem aquesta nova secció amb el propósit de donar a conéixer sentencies relacionades amb la nostra profes-
sió i sectors afins.

SENTENCIA 250/96

Aquesta sentencia va ésser dictada per l'Audiéncia
Provincial de Lleida, el 9 de maig de 1996.
J.M.R.M., veterinari, era fiincionari públic per-
tanyent al Cos Superior de Veterinaris de la Gene-
ralitat de Catalunya, adscrit a la comarca del Pa-
llars Sobirá, on realitzava les funcions de vigilan-
cia d'escorxadors, industries o comercos cárnics,
láctics i d*hosteleria. J.M.R.M. exigia ais titulars
d'establiments cárnics diferents quantitats a canvi
que els horaris deis escorxadors on aquests sacrifi-
caven fossin mes flexibles, sense que, com exigeix
la legislado vigent, hi fos present el veterinari,
deixant J.M.R.M. a la seva disposició els segells
sanitaris que il.lícitament eren utilitzats per aquells
per a marcar els animáis que un cop morts destina-
ven ais seus comercos amb omissió en la major
part de les ocasions de les inspeccions ante i post-
mortem del ramat sacrificáis, segellant els ma-
teixos carnissers les cañáis. Per una altra banda, els
titulars deis establiments abonaven les quantitats
imposades perqué segons deien, J.M.R.M. els havia
comunicat que si no ho feien tindrien problemes en
els seus negocis, per una major rigorositat en les
inspeccions, perqué no els hi segellaria les cañáis,
per una major rigidesa en els horaris de sacrifici
del ramat o bé perqué, com quelcom temia, podria
tancar-Ios la tenda.

Davant aixó, el Departament de Sanitat de la Ge-
neralitat de Catalunya li va incoar expedient san-
cionador el 20 de marc de 1995 i li van suspendre
cautelarment en les seves funcions el 21 de marc de
1995.
L'Audiéncia va condemnar a J.M.R.M. com autor
d'un delicie continuat de suborn a les penes de cinc
mesos d'arrest major, amb l'accessoria de suspensió
de tot carree públic i dret de sufragi durant el
temps de la condemna, multa de dos milions de
pessetes, amb arrest substitutori de 30 dies, e
inhabilitado especial durant vuit anys i un día en
l'exercid del seu carree públic en el Cos Superior
de Veterinaris Titulars de la Generalitat de Cata-
lunya, així com a la incapacitat d'obtenir d'altres
análegs al servei de l'Administració pública durant
el temps de la condemna i al decomís de les dadi-
ves rebudes en quantia de dos milions de pessetes.
Tanmateix, se li condemna com a autor d'un delic-
te continuat d'amenaces condicionáis amb l'agreu-
jant de prevaldre's del seu carree públic, a la pena
de quatre mesos d'arrest major amb l'accessoria de
suspensió de tot carree públic i dret de sufragi
durant els temps de la condemna.
Els altres vuit acusats, tots ells industriáis del sec-
tor cárnic, es van autoinculpar i van mostrar el seu
arrepentiment de manera espontánia. Així, el jutjat
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va condemnar a sis d'ells com a autors d'un delicte
de suborn, amb l'atenuant d'arTepentiment espon-
tani, a dues penes de multa de cent mil i cinquanta
mil pessetes, amb arrest substitutori de deu i cinc

dies respectivament en cas d'impagat. Es va dema-
nar al Govern de la Nació l'indult total per a
aquests industriáis.

SENTÈNCIA 104/96

Aquesta sentencia va ésser dictada peí Jutjat del
Penal núm.4 de Girona el 17 de febrer de 1996.
M.P.M. i R.T.G., titular d'una empresa cárnica i
administrador respectivament, van autoritzar a
J.M.M., treballador de l'empresa, que, el 19 de
juliol de 1994, carregués 36 Kg. de carn preparada
com a pinxos i 56 Kg. de carn picada transformada
en hamburgesa a un turisme que no estava acondi-
cionat de cap manera per al transport d'aliments.
El destí d'aquest turisme era el sud de Franca. El
vehicle va ésser interceptat per agents de la policia
francesa qui va impedir la distribució de la merca-
deria a establiments de menjars. En teñir coneixe-
ment d'aquests fets, els mossos d'esquadra van
sol.licitar i obtenir autorització per a realitzar una
entrada i registre en la seu de l'empresa amb l'as-
sistencía de funcionaris del Departament de Sani-
tat. Es van detectar 14 irregularitats tais com la
manca d'una adequada climatització, ausencia de
control microbiológic que havia d'ésser realitzat
per la industria. M.P.M., tot i que coneixia la gra-

vetat de les imputacions contra la seva empresa, va
continuar venent carn amb e! consens de R.T.G.
Posteriorment, un veterinari va fer una visita a
l'empresa i a un restaurant client d'aquesta i va
prendre mostres. El resultat deis análisis va mos-
trar contaminado per Salmonella, S. aureus, E.
coli entre d'altres, la qual cosa feia que la carn no
fos apta per al consum huma. Els acussats, encara
que coneixien els riscos que assumien degut a les
deficiéncies de la industria i a la naturalesa perece-
dera del producte, no van deixar en cap moment de
distribuir-los.
El Jutjat va condemnar tots dos acusats com a
autors responsables d'un delicte contra la salut
pública amb dues penes d'un any de presó menor,
multa d'un milió de pessetes per a cadascun d'ells
amb arrest substitutori de sis mesos en cas d'impa-
gament per insolvencia provada, accessóries de
suspensió d'ofici relacionat amb la industria de la
carn i la de privació del dret de sufragi actiu i pas-
siu durant el temps de duració de la condemna.

TAULO D'ANUNCIS

ES TRASPASSA
Es traspassa CLÍNICA VETERINARIA per jubilado a Barcelona, en funcionament des de fe 20 anys
(nits): (93) 218-74-27.

;. Tel.

ES VEN
* ECÓGRAF Scánner CLINITEX 150.S totalment nou procedent de Centre Medie.

Per a qualsevol informado demanar per Caries Suárez García ais teléfons 412-46-45 o 412-48-83 de 9 a lh o
del5 '30al9h .

* Es ven CLÍNICA VETERINARIA situada al centre de Barcelona amb dos anys de funcionament.
Interessats trucar al 232-83-79 de 20 a 22 hores.

LA NOVA IMATGE COORPORATIVA DEL COLXEGI

A partir de la Io setmana de juny al Col.legi hi haurá una exposició amb el tema "Símbols amb formes noves"
on es podran veure el nou logotips del Col.legi, el procés de creació, la seva evolució i els diferents formats.
El format no és definitiu i amb la teva presencia i opinió esperem poder millorar encara mes la feina feta.

DISSENY PORTADA: Kcrran Vera Gras
D1SSKNY INTERIOR I COORD1NACIÓ: M' lux Guerra Rc\


