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Editorial

Aqu('sta prof('ssió, igual quP la socie

tat, estil canviant. Aquest ós el mis

satge que arriba a qualsevol persona

amb sensibilitat,

Aquest l'el sembla un reeixir en
determinades persones que tenen
com a missió dirigir i representar a
aquesta professió en les mes alies
instàncies professionals.
Sembla queja lia passat el temps de
"adhesiones inquebrantables" a les
persones i que arribem a un estat en
(lile el (¡ue es valora es la gestió i els
posteriors resul tats d'aquestes insti-
tucions.
El Col l'egi de Barcelona no té cap proble-
ma amb el 'Consejo General de Colegios
Veterinarios de España'. És aquesi qui té
un problema amb si mateix i amb deter-
minats COllegis que, s emb la , li han sortit
respostejadors.
Es qüestiona la legalitat dels seus
estatuts i la del seu President.
Nosaltres qüestionem la seva gestió.
Kn la darrera Assemblea General de

Responsable

M'Luz Guerra Rey

Col·laboradors

Ferran Vera Gras

Alberto Broto Pachiardi

Adreça

Col·legi de Veterinaris de Barcelona

Av. República Argentina, 21-25

08023 BARCELONA

Tel. 93/211 20 8

Fax 93/212 12 08

Presidents, era lamentable qur

alguns manifestessin la l a

econòmica que eslau passant els

seus col·legis, Uns el punt d'haver se

de pagar els desplaçaments de les

seves butxaques, i l'opulència en

que, els darrers anys. lia viscut el

"Consejo", el qual des de l'any 90 fins

el íi'i ha gestiona! un total de 1.820

milions de pessetes.

S'ha laxat d'insolidari al Col·legi de

Veterinaris de Barcelona per no

pagar la quota del "Consejo". InclÚS

S'ha amenaçat amb accions legals.

Els veterinaris catalans no soni ¡^so-

lidaris, volem t'orinar part de l'es-

tructura de la Veterinària Espanyola,

pero no volem p a r t i c i p a r en un pro-
jecte sense futur ni direcció,

llaura que inentalil/.ar se que els

canvis venen per etapes, que es bo

acceptar-los i dirigir-los. Oposar se

per a perpetuar un estatus personal

sol conduir a una gerontocracia

administrativa i el final és l'oblit.



Notícies

PUNTS MES IMPORTANTS APROVATS PER LA JUNTA

* Iniciar Ics obres de remodelacid Col·legi: Sala «l'Actes,

pis i despatxos.

* Passar el personal becat del Col·legi a ser contracta!
per les empreses.

1 Ratificar la postura dels col legiats de Barcelona pel
que fa ;i no pagar Ics quotes del 'Consejo General de

Colegios Veterinarios de España'.

* Promoure la modificació del Reglament de Clínica de

petits animals de Barcelona.

* Contribuir conjuntament amb l'Acadèmia de Ciències

Veterinàries de Catalunya a l'aete d'homenatge al Dr.

Séculi i al Dr. Carol.

NOMENAMENT, COM A PRESIDENTS D'HONOR DE L ACADEMIA, DEL SRS. CAROL I SÉCULI

El passat dimecres dia 17 de juliol a la Sala d'Actes del

Col legi va tenir lloc el nomenament com a l'residents

d'Honor de l'Acadèmia pel seu servei a Catalunya i per

l'exemple de la seva vida dedicada a promoure les cièn-

cies veterinàries.

Aquest acte. organitzat conjuntament pel Consell de

Col·legis Veterinaris de Catalunya i l'Acadèmia de

Ciències Veterinàries de Catalunya, va ésser un gran

èxiï d'assistència, fins el punt que la sala es va omplir

de gom a gom com es pot veure a les fotografies.

Aspecte de la Sala il Arles d urani I Homenatge

Moment del nomenament del Dr. Séculi Moment del nomenament del Dr.Carol



POLíTICA I VETERINÀRIA

El dia 18 dr juny, r.ont.inuant amb l'Is debats -col ïoquis

de Política i Veterinària, l'Honorable Consrllrr del

DARP, pi Sr. Franr.esc Xavirr Marimón rn representació

de CDC, va ('xposar la visió que trnen de la professió

vrterinària.

El vrtrrinari Alb('rt Gpndrau va fer una petita introduc-

ció, parlant de la Sectorial dl' Ramadrria, fòrum a on l'Is

militants de CHI treballen i exposen hi seva opinió sobre

aquest lema i que es troba oberta a qualsevol aportació

i/o suggeriment que os vulgui fer.

El Sr. Marimon va començar dient que el sector primari,

tot i representar una petita part de la població i del PIB,

mou el sector secundari (transformació, elaboració i

comercialització), que si es important. Tambe va dir se

que, encara que Catalunya té una petita superfície agri

cola, la ramaderia catalana es una de les que te major

densitat d'Europa i es un dels motors principals de la

industria catalana.

Va comentar que lot i que cl sector ramader creu que la

veterinaria catalana ha estat moll estricta en l'aplicació

di' les normes sanitàries, hi (¡eneralilal de Catalunya i

els professionals creuen que aquesta postura és corree

ta. També creu que !.i veterinària ha tingui un paper

fonamental en l'eradicació de la l'I'A, en la incorporació

a la TAC, en el control de la sanitat ramadera, en la

millora genètica i de maneig, i en el suport a la indús

tria, cosa que no ha passat a d'altres CCAA.

Un altre punt que va destacar es que la ramaderia ha

aconseguit una millora de la renda del sector primari

degul a la bona sanitat ramadera, cosa que ha fet incre

mentar l'exportació, excepte en el sector de la vedella

que té actualment moltes pèrdues per l'efecte negatiu de

l'aparició de la BSE. A aquest grau ha contribuït eficaç-

ment la veterinària, fel que s'ha reconegut públicament,

La visió que es té de la veterinària des de l'Administració

i's que la seva actuació ha estat correcta i que s'ha de

seguir treballant així, arribant a assolir una pari icipació

en l'Administració i en càrrecs de representativitai poll

tica amb persones que tinguin la preparació adient.

Entre els lemes que preocupen a la veterinaria poden

destacar se:

I Control de substancies prohibides: seguint la política

de la CE s'ha actual de forma correcle i eficaç (pla

PIRACC).

2- La llei del medicament és una llei moll rígida i amb

manca d'adequació i aplicació, que s'hauria de modificar

per poder diferenciar entre animals de companyia i de

renda; i regular l'Ús de pinsos medicamentosos.

3- La llei d'identificació dels animals de companyia no

s'esta aplicant correctament degul a la no homologació

d'un microxip per la CE. El DARP aconsrlla l'utilització

del tatuatge.

4- Els llibres genealògics també s'haurien de clarificar

rn existir un conflicte entr<' les CCAA i una rmpresa

concessionària del MAPA.

5- Els Rrtalls pressupostaris drl DAR!' només afecten

dins rl sector veterinari a les ADS i a Ips ADV.

i- L'Administraci6 l'l'comana la co/.legiació del seu per-

sonal veterinari.

A l'iniciar-se el torn de preguntes es parla de la possibi

litat d'aprofitar els recursos que té el DARP i del col.lec

fiu veterinari en les tasques mediambientals.

En resposta a la pregunta sobre la necessitat d'unificar

les competències compartides dels veterinaris de la

Generalitat entre el DARP i el DSSS, es considera que

aquest model és harmònic i que, ara per ara, ha funció

nat bé,

Enfront la lluita contra la hrucel.losi, es troben proble-

mes en l'aplicació en tots els productes biologies que

procedeixen de fora de Catalunya, tol i que el DARP està

aprofondint en la campanya de sanejament d'aquesta

malaltia.

A l'apartat de petits animals, els problemes deguts a la

identificació i abandonament, es troben paralitzats fins

l'aprovació per la CE d'unes normes estandaritzades que

sortiran en un futur. Actualment hi han negociacions

entre el Consell de Col.lcgis Veterinaris de Catalunya i el

DARP, per tal que l'arxiu, propietat del DARP, sigui ges

tional pel Consell. Tambe cal ressaltar la manca de con

I rol sanitari de la majoria d'animals de companyia en

desaparèixer l'obligatorietat de la vacunació antirabica.

Finalment, oi Sr. Balagué indicà que el Col·legi ha d'ac

luar com a porta d'obertura de nous camps, en especial

a 1'aqÜÍCUltura, que es nou camp que necessita la forma-

ció de tècnics i que ha d'haver un desig de bona col.labo

ració entre el DARP i el Col·legi.

Finalment, el dia 25 de juny va arribar cl torn de l'últim

dels ponents, el Sr. Víctor Gimeno, parlamentari del

grup lli Els Verds.

Va iniciar la seva ponencia comentant que en el mon, la

població s'ha duplicat en els últims anys i es duplicara a

principis del segle XXI. Això implica l'aparició de pro

blemes ecologies d'elevat impacte que alhora son tambe

fruit dels avenços tecnològics i que, tanmateix, influen

cien en els cost unís i els hàbits.

Tanmateix, va destacar que l'actual situació d'interde

pendencia entre tots els països del planeta la que In hagi

una tendència a l'homogeneïtat en el desenvolupament,

essent l'occident el mirall per a la resta del mon. Sense

aquests avenços tecnològics, que han estat desenvolu-

pats en situacions socials determinades i influenciats

p e r i n t e r e s s o s i p o d e r s e c o n o m i e s i p o l í t i c s , t o l a i x ò n o



seria possible. No obstant això, els avenços no compor-

ten igualació en el nivell socio-econòmic. Així, el nord

continua essent més poderós i el sud mrs depenent i es

mantenen altres dualitats com el rearmament i l'escas-

sesa dels recursos naturals.

El creixement que ha hagut fins ara és insostenible, en

basar-se en una campanya cega d'explotació iJïimitada

dels n'cursos naturals. Això ES manifesta en els indica

dors de creixement d'aquest model econòmic: el PIB i la

renda per capita, que encara que siguin elevats no mos-

tren l'existència de sectors de la població amb grans

dèficits econòmics i socials.

Per tant, l'activitat econòmica futura ha de basar-sc en

el respecte al medi ambient, l'explotació de recursos i la

continuïtat de l'activitat prr Ics generacions que ens

seguiran.

Com solucions a la dinàmica actual, IU ha proposat un

programa amb uns eixos bàsics que intenten aconse-

guir una humanitat més justa i lliure que pugui viure

en una terra habitable i que hi hagi una economia que

estigui al servei d'un desenvolupament sostenible que

faci que la població tingui resoltes o cobertes les neces-

sitats bàsiques.

L'energia i l'aigua es malmeten, ja que es basen en la

gestió de l'oferta, S'hauria de portar una política d'estal-

vi d'aigua. Alhora, la política energètica s'ha de basar en

l'estalvi, l'optimització i l'ús de noves tecnologies, donat

que les necessitats humanes reals estan arribant als

límits ecològics. Així, l'economia ha d'estar al servei de

les necessitats generals i no de la voluntat privada.

Els medis de comunicació tenen molta influencia a

nivell polític i una importància creixent com a propaga-

dors de millores socials, també en tenen els professio-

nals els quals poden ajudar de manera més específica a

canviar aquestes realitats socials.

Els veterinaris tenen encarregat el control sanitari dels

animals, el control de la seva producció i intensificació,

la qual cosa comporta riscos: p.e. clembuterol, BSE, etc.

Per aquest motiu la societat està retornant a uns valors

diferents que provoca un increment del consum de pro-

ductes ecològics. En aquest canvi hauria de tenir un

paper fonamental la professió veterinària que hauria

d'informar dels riscs de l'increment de productivitat.

En el torn de prrguntes es va parlar de la polèmica de

lal'ós dels Pirineus. Aquest, realment, és un problema d'r-

ducació, degut a que no s'ha fet una tasca informativa

anterior a la seva reintroduceió sobre els perills i bene-

ficis d'aquest fet.

Va comentar-se també que existeix una pràctica que

expressa la frustració dels ciutadans que no coneix la

natura: la possessió d'animals de companyia i el fet de

tractar els animals no com a animals sinó com a joguines.

La natura ha canviat molt des dels anys 50. La producti-

vitat animal s'ha incrementat molt aconseguint-se millo-

rar una dieta que abans era desequilibrada. Existeix

abundància alimentària per mantenir aquest estat de

benestar però encara hi ha desequilibris entre nord i sud

degut a la seva distribució.

Pel que fa al GATT, es va dir que és la sacralitzaeió del

mercat mundial, que consolida els grans negocis de les

grans companyies de transport i comercialització de pro-

ductes.

Va criticar-se que existeixen decisions importants que

es prenen políticament i no de manera técnico científi-

ca. Ex: BSE decisió aixecament bloqueig contra la carn

de vaques del RU en contra de la decisió majoritària de

la classe científica, primant més l'interès polític que l'in-

terès de la salut de les persones.

Manel Giménez Jordana

M" Luz Guerra Rey

ENTREVISTA AMB EL DR. JORDI MONTSALVATGE

Jaume Roca Torres: Amic Jordi, abans d'entrar en els

antecedents artístics, motiu essencial d'axjuesta entre-

Vista, fes-nos un breu "currículum," teu com, a profes-

sional de la sanitat:

Jordi Montsalvatge: Amic Jaume, amb molt de gust.

Vaig néixer a Barcelona l'any 1933, una vegada acabat el

batxillerat i l'examen d'Estat vaig decidir seguir la tra-

dició familiar (el meu pare va ser Veterinari Titular

Municipal de Barcelona), per la qual cosa tenia que

anar fora de Catalunya per estudiar Veterinària, ja que

aleshores aquí no hi havia Facultat i la més propera

estava a Saragossa. Allà em vaig llicenciar, però com

que la meva il·lusió era exercir a Barcelona i per això

la condició indispensable, en aquells temps, era ser

Veterinari Titular, és a dir, pertànyer al Cos de

Veterinaris Titulars, per tant,vaig esperar les primeres

oposicions després de llicenciat per poder participar

posteriorment a les de l'Ajuntament de Barcelona.

Vaig guanyar les dues consecutivament i amb l'ordre

esmentat, Poc desprès mitjançant un contracte laboral

vaig entrar al Parc Zoològic de Barcelona com a tècnic

sanitari (patòleg), treball que vaig desenvolupar



durant 18 anys. Al poc temps d'entrar al Zoo vaig cursar

estudis de Medecina Humana, especialitzant-me en

Psiquiatria, una mica motivat, per l'estudi comparat de

la conducta, en especial dels antropoides, dofins i

altres espècies.

JRT: Quan vas descobrir el teu esperit artístic i les

facultats per plasmar-lo?

JM: De molt jovenet, ja em ve de família. La meva mare

dilniixava i pintava, peni per sobre de tot era una gran

artista fent nines de drap. Havia fet exposicions amb

molt bona critica. Als nou o deu anys vaig fer el primer

retrat (al llapis París) del natural de la meva àvia, que

en aquells moments estava malalta al llit, i encara que

lògicament li manca la tècnica que donen els anys, la

semblança està molt lograda.

JRT: Has participat a Concursos i/o Exposicions?

JM: Si, tinc varies obres premiades. De dibuix un primer

premi en el Concurs Quirón per metges artistes amb l'o-

bra "En Jaume" (pagès) i un accèssit (un altre any)

amb "Dolcesa" (retrat de la Marga). Amb la tècnica a

l'oli un primer premi amb "La trenyina" (tornant de la

pesca) al I Concurs Vicenç Serra i en la tècnica de l'a-

quarel·la un primer premi en el mateix Concurs amb el

quadre "Al blau al capvespre" (sortida a pescar peix

blau amb barqueta de llum).

JRT: Has fet molts retrats com aquests que estàs fent.

dels ¡'residents de Col.legi de Veterinaris?

JM: De retrats francament n'he fet bastants, per amics,

familiars i també per encàrrec. Ara bé concretament, de

Veterinaris a part del d'En Kiereta (Dr. Salvador Riera

i I'Ianagumà) i un que vaig fer a la Dra. Pilar Gummà i

Solernou, ja hem d'anar als dels sis últims Presidents

que estic fent ara; que en realitat haurien de ser set,

però l'actual President Dr. Jaume Balagué" i Estrenis no

ha volgut que li fes perquè no vol ser art ni part, cosa

que diu molt a favor seu, èticament parlant, però que

no deixa de ser un inconvenient baix el punt de vista

artístic ja que no el puc incloure en el quadre general

(que no serà rectificable) i, a més, si està molt de

temps com a President, cosa del tot desitjable, jo ja no

sé si hi seré o si estaré en condicions de fer-li, si aquest

és el desig del Col.legi (els anys no passen en va); i

també e! quadre general de la resta de l'residents com

acabo d'esmentar lògicament solament, dels que tin-

guem constància gràfica, cosa que tu saps molt bé, ja

que com historiador de la Veterinària et vaig encarre-

gar que em trobessis dades al respecti'. Per ceri com ho

Iens això'.'

Jh'T. Molt bé, faig el que puc, però perdona em sembla

(¡in1 soc jo rl i///!1 haig defer les preguntes.

JM: Ho sento, però no podia deixar passar l'ocasió de

posar una "banderilla" al respecte.

JRT: Quina o quines tècniques fas servir per fer aquests

ni rals?

JM: Normalment els faig, si es tracta de dibuixos, al lla-

pis sèpia, que és la meva especialitat, però també els

faig al llapis Paris o inclús al llapis plom, depèn del

model i de les preferències de l'interessat. Amb tot els

que tenen mes èxit són els fets amb llapis sèpia.

JRT: Referents a aquests retrats dels Presidents que estàs

fent per encàrrec del Col·legi, pots avançar-me quel-

com?

JM: Bé, en aquest moment ja ni ha quatre d'acabats, en

resten dos i el quadre general. Els sis retrats individuals

dels Presidents són fets amb la mateixa tècnica, és a dir,

al llapis sèpia. El quadre general estarà fet amb una tèc-

nica mixta inventada per mi i perdona la immodèstia,

però és la veritat. Amb relació a aquest quadre general no

et puc dir res encara perquè el més calent està a la figue-

ra i tot, depèn de que tu em facilitis el material que resta.

JRT: Ja hi tornem a ser Jordi, que pesat que ets.

JM: Que hi vols que hi faci, qüestió de deformació pro-

fessional.

JRT: Finalment alguna anècdota especial.

JM: Si, una que em va impressionar de forma especial

Va ésser al cap d'un parell d'anys d'acabar el retrat del

meu sogre, que era pagès i el vaig fer dret.descalç i amb

els pantalons arremangáis tornant de regar el troç". És

el quadre titulat "En Jaume" que abans he citat com a

guanyador d'un primer premi de dibuix. He, el tenia a

casa dels meus sogres a Vilassar de Mar, una casa de

pagès amb un passadís llarg i al fons estava penjat el

quadre. Aleshores, tractava d'una infecció el gos propie-

tat del Sr. Castafier (no tinc perquè silenciar el nom),

un bon amic, excel·lent persona i molt entes en dibuixos

i pintures (a casa seva té obres de gran valor). Jo nor-

malment anava a punxar el seu gos a Cabrils, però una

de les vegades no vaig poder anar-hi i ell em va baixar el

gos a casa dels meus sogres. Quan va entrar el va rebre

la meva dona i tot just va veure el quadre al fons va dir:

"Vaja, Sra. Marta, no sabia que tinguessin un Casas" i la

meva dona li va dir: "Un Casas no, un Montsalvatge", i ell

va contestar "El que punxa"? i la Marta li va contestar

"El mateix".

JRT: A l'últim, vols afegir alguna cosa més?

JM: Crec. que gairebé està tot dit, encara que no tot està,

fet. lli ha cinc obres fetes i en resten per fer tres. espe-

ro que pel mes de setembre estiguin puntualment aca-

bades, així com també les obres de la Sala d'Actes del

Col legi i es pugui inaugurar tot plegat, desitjant que

complagui a tothom.

JRT: Molta sort Jordi en aquestafaceta artística profes
s/01/ al.

JM: Moltes gràcies, Jaume



INFORME DEL MINISTERI D AGRICULTURA RESPECTE AL

"CONSEJO DE COLEGIOS VETERINARIOS DE ESPAÑA"

Publiquem un informe del Ministeri d'Agricultura, l'esca i Alimentació en relació amh la tramitació del projecte

d'Estatuts de l'Organització Col legial Veterinària.

INFORME RELATIVO AL ESCRITO DIRIGIDO A ESTA SECRETARÍ-t

GENERAL TÉCNICA POR D*. CELIA ESTHER CÁMARA GASAJVZ EN

RELACIÓN CON L4 TRAMITACIÓN DEL "PROYECTO DE ESTATUTOS DE

LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL INTERINARÍA'

Ret: iluda en esta Stcrttúríú Gener.il ftftttl .1 estrile de fecha 20 d,

1 Wó, se manifiesta ¡n siguiente

C/m fecha 29 de noviembre de I W5 presentà ante estii Secretar IÜ

(icnrr.tl Técnica D Antonio Borreçún Hfuntnc; un "ptnyet : • Jr EstatUtOÍ de la

Organización Colegia! Veterinaria', con el fin tie que fiirran sometidos a l<i

aprobación del Gobierno, de acuerda con el nrticul·i f> ? itc í'i Ley 2/1974. ríe ¡ i <U

febrero, de Colegios Profesionales

Con fecha 24 rf# abril de ¡ WG <•/ Secretario General Técnico, ante

la exuiencta de una serie de resoluciones judiciales que suputaban diteiax noonabtts

acerca de que el Sr Borrcgón Martina tuviae acreditada ta representattvidnd corno

presídeme del Consejo General de Colegioí VeigriHtriOS de España, te requirió puru

que en el plazo de diez días acreditase fehacieniemcntr dxchn representación

; Can fecha 8 de mayo de ¡ 996 la Secreto tía (leñera! del Consejó

General de Colegios Veterinarios de España presentó ante esta Secretaria General

Técnica un certificado en W que se afirma que P Antonio Barrerán Martínez ostenta

el cargo de Presidente de dicho Conseja General en virtud de las elecciones

celebradas el 21 de enero de 1 W5 No abitante, el acuerdo en cuya virtud se

celebran las referidas elecciones de 21 de enero de ¡. 9Q\ fue suspendido por auto

dti Tribunal Superior de Justicia de Madrid, posteriormente confirmado por el

mismo Tribunal. Por ello, dicho certificado no servia a ¡os efectos de acreditar

fehacientemente la repre.wntatividad del Sr Borrcgdn como presidente del Consejo

General de Colegios Veterinario* de EspaAa

Cuarto, Con focha 14 dà mayo de 1 QQ6 el Sr Botregún M.irtine: dirij-,- un

esento a la Exi mú Sra Ministra de Agricultura, Pesca v AtiwuHtaeiàn en el que,

Sin aportar ningún nuevo documento, afirma la txíjttnrí* de "resoluciones judiciales

que confirman la iegMmidodpresidencial ,ie D Antonio Borran MartlHtl

CÚtíQJJSlÚtL

A la vtstti de lo que antecede, y de acuerdo ton lo informado por rl Scrvh io

Jurídico d?l Departamento ton fecha 27 de marzo de J 9V6, no puede cOHSUteratse

acreditada la repi esentatividúddrl Sr Bnrregón Martina para et desempeña regular

ilct cargo que manifiesta ostentat, ¡Kir lo que de acue/do con el articulo 71 I, en

relación con el 32,4 de la Ley 3011902, de 26 de noviembre, de R¿g»<¡*n Jurídico d*

fas Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, el limo Sr

Substcrctaiiú Je Agricultura, Pesca y Alimentación comunicó a D Antonia Borrtgrtn

Mai <¡nez con fecha 24 de ¡unió de 1.996 et archivo dr actuaciones en relación con

ia tramitación Ht "proytetO de Estatutos de la Organización Colegial Veterinaria '

Del mencionado arrfttvO de actuaciones ,ff ha dado cuenta al Conse/o

General de Colegio-, l'eteimarioi dr España

Madrid, / de julio de I 996

EL SECRETARIO GENEK41 TÉCNICO

SRA. D1. CELIA ESTHER CÁMARA GA.UNZ

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE VKTEfUNARIOS DE CIUDAD RE.iL



Agenda
MASTER / DIPLOMATURA DE PATOLOGIA

Y PRODUCCIÓN PORCINAS (III Edició)

Aquest màster té com a objectiu oferir als veterinaris

que presten serveis de clínica, prevenció i producció

dins el sector porcí, un major grau d'especialització en

aquesta àrea. Per tal rle compatibilitzar-ho amb l'exer-

cici professional, l'ensenyament s'impartirà en bines

intensius de dues setmanes.

La durada del programa és de dos anys, amb una oferta

de 52 crèdits, agrupats en blocs trimestrals de 8 crèdits,

mes la realització d'una tesina, Els alumnes poden optar

per la diplomatura (24 crèdits) o pel Màster (32 crèdits

de cursos més 9 crèdits per la realització d'una tesina).

El programa consta de 7 blocs distribuïts de la següent

manera:

Bloc 1: Manejo y medio ambiente (8 crèdits). Del 18 al

29 de novembre de 1996,

Bloc 2: Estadística y epidemiología (5 crèdits).

Economía de la producción (3 crèdits). Del 20 al 31 de

gener de 1997.

Bloc 3: Reproducción (5 crèdits). Análisis de registros

(;¡ crèdits). Del 7 al 18 d'abril de 1997.

Bloc 4: Patología e inmunología (8 crèdits). Del 3 al 14

de juny de 1907.

Bloc 5:Técnicas de diagnóstico (5 crèdits).

Terapéutica (3 crèdits). Del 29 de setembre al 10 d'oc-

tubre de 1997.

Bloc 6: Mejora genética (4 crèdits). Nutrición y ali-

mentación (4 crèdits). Del 1!) al 30 de geaer de L998.

Bloc 7: Tecnología del sacrificio y de la carne (4 crè-

dits). Del 20 al 24 d'abril de 1998

El nombre de places màxim és de 25 i la selecció es farà

d'acord amb el Currículum Vitae i el document de

preinscripció.

El preu de la matrícula és de Ki.000 ptes. cada crèdit,

excepte els nou crèdits del treball d'investigació, l'im-

port dels quals es de 8.000 ptes cadascun.

Informació i preinscripcions: Jordi Casal o Xavier

Solvas. Dep. de Patologia i de Producció Animals.

Facultat de Veterinària. Universitat Autònoma de

Barcelona. 08193 BELLATERRA (Cerdanyola del

Vallès). Tel.:581-10-47, Fax: 581-20-08.

La preinscripció es podra fer per correus o per lax. La

data màxima d'admissió de sol·licituds sera el dia -r> de

setembre.

DIPLOMA DE VETERINÀRIA
EN SALUT PÚBLICA (11 Edició)

Lloc: Aulari de Bellvitge de la UB i Facultat de

Veterinària (UAB).

Dates: desembre de 1996 -juny 1997.

Horari: dimarts i dijous de ÏO'OO a 20*00 hores.

L'objectiu d'aquest curs es capacitar els professionals de

la veterinària en l'àmbit de la Salut Pública.

Continguts: Introducció a la Salut Pública; Toxi-infec

cions alimentàries i zoonosi; Higiene i inspecció ali-

mentària. Hi hauran classes teòriques i classes pràcti-

ques.

La titulació serà atorgada per la Universitat de

Barcelona i per la Universitat Autònoma de Barcelona.

El preu de la matricula és de 120.000 pessetes.

Es realitzarà una preinscripció que tindrà lloc del 2 al 27

de setembre de 1996.

Més informació: Institut Universitari de Salut Pública de

Catalunya (1SP). Pavelló Central. Campus de Bellvitge.

Universitat de Barcelona. Ctra. de la Feixa Llarga, s/n.

08907 L'HOSPITALET. Tel.: 402-42-50. Fax: 402-42-58.

INSTITUT DE SALUT PUBLICA

A més del Diploma de Veterinària en Salut Pública,

l'ISP té previst organitzar altres activitats docents pel

curs Ií)!)til997. A continuació trobareu la relació d'a-

quelles que poden ésser d'interès pels veterinaris.

* "Màster de Salut Pública". Del novembre de 1996 al

juny de 1998. Horari a determinar. Preu: 750.000

ptes.

* "Màster en Nutrició i Alimentació". Del novembre de

1996 al juny de 1908. Horari a determinar, l'reu:

370.000 ptes.

* "Diplomat en Sanitat". Del novembre de 1996 al juny

de l'.)!)7. Horari: 16'00 a 20'00 hores. Preu: 150.000

ptes.

* "Diploma de Medi Ambient i Salut". Del desembre de

lililí; al juny de 1997. Horari: 16*00 a 2O'()(I hores.

Preu: 150.000 ptes.

* "Mètodes Instrumentals en Salut Publica". De l'octu-

bre al desembre de 1996. Horari a determinar. Preu:

70.(1(10 ptes.

* "Mètodes en Epidemiologia". Del 2(1 al 31 de gener de

1997. Horari: 16*00 a 20'00 hores. Preu: 40.00(1 ptes.



* "Metodologia de la Vigilancia Epidemiológica". Del

10 al 19 de març. Horari: 16'00 a 20'00 hores. Preu:

30.000 ptes.

* "Epidemiologia ambientar. Del 14 al 17 d'abril de

1997. Horari: 1IV00 a 20'00 hores. Preu: 20.000

ptes.
* "Els problemes ambientals i la seva gestió". Febrer de

1997. Horari a determinar. Preu: 40.000 ptes.

El període de preinscripció per a tots els cursos és del

2 al 27 de setembre.

Si esteu interessats en algun d'aquests cursos, podeu

trobar més informació i la sol·licitud de preinscripció

a la Biblioteca del Col·legi de Veterinaris de

Barcelona.

CENTRO UNIVERSITARIO DE SALUD PÚBLICA:

MÀSTERS I DIPLOMES

El Centro Universitario de Salud Pública de Madrid

organitza una sèrie de màsters i diplomes pel curs 96/97,

Tots ells tenen la consideració de Títols propis de la

Universidad Autónoma de Madrid.

S'han adaptat els horaris (mati o tarda) i el tipus de

dedicació de l'estudiant (total o parcial) a diverses

situacions.

* MASTER EN SALUD PUBLICA (VIII promoció).

El màster es desenvoluparà al llarg de 18 mesos, amb un

total de 87 crèdits. Dates: del 2 d'octubre de 1996 al

març de 1997 (part comuna). Horari: preferentment, de

dilluns a dijous de 17*00 a 20'00 hores. Nombre de parti-

cipants: 30. Matrícula: 990.000 pts.

Beques (Sol·licitar informació):

- Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid.

- Consejería de Sanidad i Servicios Sociales de la

Comunidad do Madrid

- Fondo Social Europeo.

- Agencia Española de Cooperación Internacional

A.E.C.I.-I.C.l.

* DIPLOMA EN PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA

SALUD (Programa Fondo Social Europeo).

Ks desenvoluparà al llarg de :! mesos, amb un total

de 25 crèdits. Dates: de I' I d'octubre al Hi de desem

hre de 1997. Horari: de dilluns a dijous de 9'30 a

14*30 hores.

* DIPLOMA EN PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA

SALUD (IV promoció).

Es desenvoluparà al llarg de 8 mesos, amb un total de

^r) crèdits. Dates: del IS de novembre de 1996 al 25 de

juny de 1997. Horari: dilluns i dimecres de 16'3O a

20'3() hores.

* DIPLOMATURA DE EXPERTOS EN VACUNAS (I pro-

moció).

Dates: del 13 de gener al 21 de febrer de 1997. Horari:

de dilluns a divendres de 17'(l(l a 21'00 hores.

* DIPLOMA EN SALUD Y MEDIO AMBIENTE (II pro-

moció).

Dates: del 5 de març al 25 de juny de 1997. Horari: de

dilluns a divendres de 16'30 a 2O';iO hores.

* DIPLOMA DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROGRA-

MAS DE COOPERACIÓN (II promoció).

Dates: del 13 de gener al 7 de març de 1997. Horari: a

determinar.

Paral·lelament es desenvolupen Cursos Curts amb una

duració mínima de 20 hores, sobre les següents àrees de

coneixement: Epidemiologia, estadística i informàtica;

deslió i administració; Salut ambiental; Seguretat i

salut en el treball; Salut i països en vies de desenvolu-

pament; Promoció i educació per la salut.

Més informació: Centro Universitario de Salud Pública.

General Oraá, 39 - 28006 MADRID. Tel.: 91/564-24-99 i

91/561-96-01. Fax: 91/411-66-96.

II CURSO DE INGENIERÍA AMBIENTAL

Lloc: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agraria.

Rovira Roure, 177. 25198 LLEIDA.

Dates: Del 2.H al 30 d'octubre de 1996.

Horari: Matí i tarda.

Aquest curs és organitzat per la Universitat de Lleida:

Escola Técnica Superior d'Enginyeria Agraria,

Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl.

Els objectius del curs són oferir formació, a nivell

d'enginyeria, sobre els sistemes biològics d'elimina-

ció de nutrients (nitrogen i fòsfor) a aigües resi

duals. El curs consta de 14 conferències distribuïdes

cronològicament en tres blocs. Al primer s'establei-

xen les bases microbiològiques i cinètiques dels pro-

cesos, els paràmetres operacionals, es classifiquen

els sistemes i es realitza una comparació entre ells.

Al segon bloc es descriuen i caracteritzen diversos

sistemes i el tercer bloc es dedica al control i implan-

tació de procesos.

El curs és dirigit a professionals relacionats amb el

tractament d'aigües i estudiants de titulacions afins de

ciències i enginyeria.

Preu matrícula: Ordinaria 45.000 ptes.

Estudiant 20.(100 ptes.

La inscripció es farà efectiva remitint la targeta d'ins-

cripció i el resguard del pagament a la Secretaria del

curs abans del dia lli d'octubre.

Més informació: Secretaria del curs: Sra. Elena
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Campos o Sra. Clara Liona. Tel.: 973/70-26-13. Fax:

973/23-82-64. També podeu trobar més informació a

la Biblioteca del Col·legi de Veterinaris di-

Barcelona.

CURSO PRACTICOe DE CIRUGiA EQUINA

(8* Curso)

Lloc: Hotel Puente del Rey. EL ROCÍO (Huelva).

Dades: Del 2(1 al 22 de setembre de 1996.

Horari: Matí i tarda.

Aquest curs és organitzat per "Cursos Veterinarios

Prácticos de Navarra". Les places són limitades.

El programa inclou conferencies sobre anestesia i

cirurgia, especialment de cirurgia de potes, abdomi-

nals i castracions. A més és previst realitzar una taula

rodona.

Me's informació: Tel.: 948/82-71-01, 948/82-70-61,

908/67-76-44. Fax: 948/41-07-19. També podeu trobar

més informació a la Biblioteca del Col legi de

Veterinaris de Barcelona.

V JORNADAS CIENTÍFICAS

DE VETERINARIA MIUTAR:
VETERINARIA Y MEDIO AMBIENTE

Lloc: Madrid.

Dates: 22 i 23 de maig de 1997.

Horari: Matí i tarda.

A aquestes jornades poden inscriure's tots els professio-

nals sanitaris no militar que estiguin interessats.

El programa encara és provisional però inclou diverses

conferències, taules rodones i lectura de comunicacions

Eldivendres

El divendres 23 de maig es farà lliurament de dos premis

al millor treball d'Investigació: "Premio Veterinaria

Militar 1997" al que poden optar tots els professionals

sanitaris i dotat, amb 150.00(1 ptes, i "Premio Centro

Militar de Veterinaria L997" al millor treball presentat

per veterinaris militars i dotat amh 100.000 ptes. Data

límit de lliurament: I de març de 1997.

Tanmateix, hi han cinc. accèssits a les millor comunica-

cions lliures i un al millor pòster. Data límit de lliura-

ment: I de febrer de 1997. També lli ha un concurs de

fotografia científica, la data límit de presentació del

qual és I'l de marc de 1997,

Termini de preinscripció: 31 d'octubre de 1996.

Mes informació: Centro Militar de Veterinaria. Darío

Gazapo, 3, 28024 MADRID. Tel.: 91/711-90-62 ext.

2580/2030. Fax; 91/711-01-92. Tambe piuleu trobar mes

informació a la Biblioteca del Col·legi de Veterinaris de

Barcelona.

DIVERSOS

XI JORNADAS DE SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRA-

CIÓN SANITARIA. Granada, 17-19 d'octubre de 1996.

Aquestes jornades seran dedicades a les vacunes i la

salut pública. Dins el programa hi haurà un apartat

dedicat a les vacunes animals i salut, publica, on es

parlarà de la ràbia, la brucelosi i d'altres. Podeu tro-

bar més informació a la Biblioteca del Col·legi de

Veterinaris de Barcelona.

6 t n INTERNATIONAL CONGRESS OF VETERINARY

ANAESTHESIOLOGY. Halkidiki (Grècia), 23-27 de

setembre de 1997. Es pot fer una preinscripció a

aquest congrés abans del dia 30 de setembre de

1996. Podeu trobar més informació a la Biblioteca

del Col·legi de Veterinaris de Barcelona.
: BVA CONGRESS 1996. Chester (Regne Unit), 26-29

de setembre de 1996. Podeu trobar més informació a

la Biblioteca del Col·legi de Veterinaris de

Barcelona.
: MÀSTER EN ÈTICA APLICADA I BIOÉTICA.

Organitzat pel Departament de Filosofia de la UAB i

per l'Institut Borja de Bioética. La seva duració serà

de clos semestres i el nombre total de crèdits impar-

tits serà de 32. El nombre de places és de 50 i la

matrícula de 200.000 ptes. per curs. La preinscripció

tindrà lloc del 16 de setembre fins el 30 d'octubre.

Podeu trobar més informació a la Biblioteca del

Col·legi de Veterinaris de Barcelona.
: EXPOQUIMIA - EQUIPLAST - EUROSURFAS. Fira de

Barcelona. Barcelona, 22-26 d'octubre de 1996.

Podeu trobar més informació a la Biblioteca del

Col·legi de Veterinaris de Barcelona.

' EXPOFARMACIA (Congreso y Exposición

Internacional de Especialidades Farmacéuticas).

València, del 17 al 20 d'octubre. Més informació:

Avda. de las Ferias, s/n. Apdo. 476. 46080 Valencia.

Tel.: 96/386-11-39.

Fax 96/363-61-11, 96/364-40-64.

' MEDIDA DE LA RADIACTIVIDAD EN MUESTRAS

AMBIENTALES. Madrid, 9-20 de setembre de 1996.

Horari de 9'00 a 18'00 hores. Nombre màxim de par
ticipants: 16 persones. Termini d'inscripció: I de

setembre de 1996, l'reu: 140.000 ptes. Podeu trobar
més informació a la Biblioteca del Col·legi de

Veterinaris de Barcelona.

11



El Col-Iegi
Estudi Econòmic de les relacions
Col legi de Barcelona - C. G. C. V.E.

Gansejo General
NOMBRE DE COL·LEGIATS I QUOTES

. Nombre Nombre Nombre Quota Anual Quota
Col·legiats Jubilats Aproximat F.P.V. Consejo

1990

1991
I W 2

1993
1994

1

12.584

13.518

14.409

14.807

15.323

15.800

1.258

1.352

1.441

1.481

1.532

1.580

11.326

12.166

12.968

13.326

13.791

14.220

11.400

11.400

11.400

11.400

11.400

11.400

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

INGRESOS APROXIMATS DEL CONSEJO PER QUOTA I F.P.V.

A n v F.P.V. Quota Total
Anual Consejo Anual Anual

1990
1991
1W2

1993
1994
1995

Totals

129.111.840

138.694.680

147.836.340

151.919.820

157.213.980

162.108.000

886.884.660

135.907.200

145.994.400

155.617.200

159.915.600

165.488.400

170.640.000

933.562.800

265.019.040

284.689.080

303.453.540

311.835.420

322.702.380

332.748.000

1.820.447.460

Barcelona
TOTAL PAGATS AL F.P.V. I RETORNAT

Any T o ^ 1
p

P ^« a t Total^Retornat Diferència

1991
1992
1994
1995

Total

12.400.000

13.100.000

14.300.000

11.500.000

65.300.000

65.300.000

3.432.000

3.062.000

4.168.000

3.148.000

7.546.000

17.546.000

8.968.000 Pts.

10.038.000 Pts.

10.132.000 Pts.

008.352.000 Pts.

7.754.000 Pts.

47.754.000 Pts.
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PERCENTATGE PAGAT, RETORNAT DEL F.P.V.

Any

1901

1992
1993
1994
1995

Miija % Kitornat

% Retornat

28%

23%

27%

29%

27%

27%

% No Retornat II
72%

77%

73%

71%

73%
73%

RETORNAT PER PARTIDES

Any

1091

1992
1993
1994
1995

Total Retornat

Defuncions

2.500.000

2.000.000

2.500.000

2.850.000

2.000.000

11.850.000

Col·legi
d'Orfres

620.000

750.000

900.000

1.050.000

980.000

4.300.000

Fons
Mutual

312.000

312.000

336.000

268.000

168.000

1.396.000

TOTAL PAGAT PEL COL·LEGI DE BARCELONA

EN CONCEPTE DE QUOTA DEL CONSEJO

Nombre
Col·legiats

Nombre
Jubilats aprox.

Nombre
Pagadors

Quota
Consejo

1990

1991

1992
1993
1991
1995

Total

1.105

1.210

1.299

1.324

1.391

1.484

111

121

130

132

139

148

995

1.089

1.169

1.192

1.252

1.336

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

6.000

11.934.000

13.068.000

14.029.200

14.299.200

15.022.800

8.013.600

76.366.800

Í1HTP« Nombre Nombre Pagat
urtres. Col·legiats Orfres per orfres

Barcelona

Consejo Teoria

Consejo Pràctica

15.000

15.000

15.000

10

000

?

8.160.000

35.000.000

35.000.000 (*)

1 Sembla ser que les possibilitats de deixar orfes n Barcelona en compa

ració muí) la resta <ic Col·legis és 15 vegades inferior

fcl8l.
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ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Consejo

Assegurança Responsabilitat Civil
Quota .Anual

Nombre Col·legiats

Total Ingressat

Total Pagat

Diferència

5.700

13.500

76.950.000

22.400.000

-54.550.000

Estudi Comparatu Consejo Col·legi de Veterinaris
de Barcelona

Màxim Anual Total

Màxim Anual

Prima Anual

Nombre Col·legiats

Total Pagat

100.000.000

10.000.000

5.700

13.500

76.950.000

50.000.000

25.000.000

5.400

.950

7.290.000

Festa de Sant Francesc d:4ssís
PREMIS D ESTÍMUL A L ESTUDI

De nou recordem a tots els col·legiats que, coincidint
amb la festivitat de Sant Francesc d'Assís, es convo-
quen els Premis d'Estímul a l'Estudi pels fills dels
companys que hagin aprovat el curs complert a la con-

vocatòria de juny. Els aspirants a l'esmentat premi
hauran de lliurar a la secretaria del Col·legi i abans
del 30 de setembre, fotocòpia de l'expedient dels
corresponents estudis.

AL VETERINARI DR. JOSEP VIDAL MUNNÉ (1896-1958)
Els veterinaris li oferiran un homenatge el proper 5 d'octubre en la seva vila natal de Piera

A continuació transcriurem una síntesi biogràfica seva.
En Josep Vidal Munné va néixer en 1896 (ara fa 1000
anys) a Piera
Va estudiar el batxillerat a Barcelona i desprès
Veterinària a Saragossa, acabant en 1916. En aquest
any ja va publicar "Pro telegonia" en la "Revista de
Higiene y Sanidad Pecuaria".
Va exercir la professió primer a Piera i després a
Martorell.
En 1922 va guanyar les oposicions d'ingrés al
Laboratori Municipal de Barcelona, dirigit llavors pel
fainos veterinari doctor Ramón Turró i Danler.
En 192") es nomenat Cap d'Investigació Veterinaria de

l'esmentat Laboratori. Va publicar diversos treballs
científics en revistes espanyoles i estrangeres.
En 1929 va fundar junt amb els doctors Pere
Domingo i Sunyer Pi els Laboratoris LET1 per a l'ela-
boració de medicaments per a les persones i animals.
En Vidal Munné es va especialitzar en la investigació
de vacunes.

En 1930 va guanyar les oposicions a Cap de la Secció
Veterinària a l'Institut Provincial d'Higiene de
Barcelona. Mentrestant, segueix publicant, treballs
científics.

En 1931, pel seu gran prestigi, es cridat a Madrid pel
Ministeri d'Agricultura pel carree de Director de
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l'Instituí de Biologia Animal (recentment creat) i com

B Professor a l'Esrola Superior ric Veterinària de

Madrid a la càtedra de Bacteriología industrial.

En 193;) i pel seu gran amor a Catalunya torna a
Barcelona reincorporant-se als seus anteriors treballs.

A més, és elegit, primer President del Collegi de

Veterinaris de Catalunya.

En 1!).'!4 va guanyar el premi científic Ramón Turró. Al

XII Congrés Internacional de Veterinària de Nova York

presenta la ponencia "Nous mètodes de vacunació anti-

carbuncosa*. Va fundar i dirigir la revista "La

Veterinària Catalana".

En 1!)41 va publicar el llibre "Divagaciones inmunoló-

gicas".

En lí)4.'i i següents va investigar la penicil·lina en el

laboratori i amb animals i persones.

En 1946, els Laboratoris LETI i UQUIFA acorden pro

duir i industrialitzar la penicil·lina. Va publicar el lli-

bre "La odisea de los microbios". Va guanyar varis pre-
mis científics.

En 1949 participa científicament en la creació de la

societat "Antibióticos S.A." de Lleó per fabricar peni-

cil·lina per tota Espanya.

En 1951, va publicar el llibre "La psicologia de los ani-

males domésticos a través de los fabulistas".

En 195Ü presentà una ponència al Congrés Internacional

d'Estocolm sobre "La patogenia del mal rojo"

En 1958 morí sobtadament en el seu laboratori de

Barcelona.

Vidal Munné va crear deixebles, ciencia, tècnics, labo-

ratoris i amics.

A la seva vila natal de Piera va aportar una gran tasca

cultural i deixà molts bons amics. Per aquest motiu

encara és molt recordat pels "pierencs".

Per tot el que s'ha esmentat, el Collegi de Veterinaris

de Barcelona, l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de

Catalunya, la Facultat de Veterinària de la LIAB,

l'Associació Catalana d'Història de la Veterinària i

l'Illtre. ^juntament de la Vila de Piera, li tributaran un

homenatge pòstum el proper dia 5 d'octubre a la seva

vila natal de Piera, amb motiu del Centenari del seu

naixement.

J.Roca Torras

Nous Serveis del Col-legi
Tal com vàrem indicar a l'anterior Butlletí del mes de

juliol, s'han constituït dues societats mercantils, parti-

cipades majoritàriament pel Col.legi.

L'activitat de la primera societat constituïda és con-

tractar amb terceres persones, físiques 0 jurídiques,

per tal que ofereixin serveis als col·legiats: venda o llo-

guer de vehicles, assegurances, compra o lloguer de

bens immobles o viatges a millor preu. La segona socie

tat es farà càrrec dels serveis propis d'una agència

financera.

D'aquesta manera, el Col.legi segueix complint les

seves riincinns institucionals i col·legials propies, tan-

mateix que pot oferir nous serveis, d'acord amb la nor-

mativa fiscal vigent, mitjançant les societats consti-

tuïdes.

L'activitat que s'està desenvolupant, des del propi

Col.legi, per tal d'aconseguir les millors condicions

econòmiques pels col·legiats en tots els sectors, té com

a punt de partida un estudi de totes les ofertes que son

rebudes diàriament, Posteriorment, és necessari man-

tenir entrevistes personals i directes amb els represen-

tants de les empreses de serveis i confeccionar un estu-

di comparatiu dols seus productes.

Fruïi d'aquestes converses i de l'estudi de cada oferta,

hem tancat tractes amb la companyia CEY.IOS, S.L.,

que ofereix als col·legiats la possibilitat de comprar

vehicles de qualsevol marca de les existents al mercat

amb millors condicions econòmiques.

Tanmateix, hem modificat les condiciones econòmi-

ques pactades el seu dia amb la companyia d'assegu-

rances del Col.legi de Metges de Barcelona que, ara per

ara, ja està oferint els seus serveis als col·legiats inte-

ressats en els seus productes.

També hem signat un contracte amb l'entitat LLADÓ

GOMARA Y ASOCIADOS, S I , , encarregada de la publi-

cació del nou Butlletí, tal com heu pogut acreditar en

l'anterior i present edicions publicades.

Pel que fa als serveis financers, seguim analitzant les

ofertes rebudes donat que els canvis que actualment

afecten al mercat, aconsellen un estudi acurat de les

condicions específiques, prèviament a la signatura de

qualsevol contracte

Finalment, i mentre no sigui possible mantenir un des

patx obert a la seu del propi Col.legi on ubicar el perso-

nal especialitzat en cadascun dels serveis que estem

contractant, procedent de les pròpies empreses contrac

lades, rebreu tota la informació que calgui trucant, al

telèfon 211.25.2.'), en el que sereu atesos per la Srta.

Cristina, qui us posarà en contacte directe amb les

societats prestatarios dels serveis que s'ofereixen.
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Apropem
RESUM DEL MES DE JUNY

MEMBRES

ACTIVA

PASSIVA

TOTALS

ALTES

BAIXES P.P.

BAIXES APROPEM

BAIXES TOTALS

Baixes AoroDenr
Ofertes consecutives no contestades

superiors o igual a 5

23

105

128

7

0

1

1

Necessitem veterinaris que cerquin o estiguin interes-
sades en canviar el seu lloc de treball per poder cobrir
ofertes de fora de Barcelona i el seu cinturó industrial.
Poden inscriure's a APROPEM tots els membres del
Col·legi al corrent del pagament de les quotes.
És necessari per inscriure's venir personalment a
APROPEM per realitzar l'entrevista personal i omplir
els documents.

Per ampliar la informació podeu adreçar-vos personal-
ment o per telèfon a:
APROPEM
Av. República Argentina 21-25.
08023 BARCELONA
Tel.- 211-24-12
Fax.- 212-12-08

Horari: 10:00 a 13:00 h. 16:00 a 20:00 h.

1 OIKKTKS DE TREBALL

CLÍNIQUES

EMPRESES

ALTRES

TOTALS

ANUL·LADES

TRAMITADES

SEGUIMENT

OCUPADES

NO OCUPADES

12

5

3

20

0

20

1

1

Anul·lades:
Clíniques: Consultar/Urgències: 6/Substitució:2
Empreses: Comercial:3/Assessoramen:/Altres:2
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EL SERVEI D APROPEM A CLíNIQUES I EMPRESES

Des d' aquest servri recordem a tots els companys qur

APROPEM, Borsa de Treball drl Col.legi Oficial de

Vrterinaris de Barcelona, rstà a la vostra clisposició en

cl casque nr'cessitru contractar professionals per cohrir

vacants o substitucions que tinguin lloc a la vostra clíni-

ca D empresa.

Els trets m¡Ss importants drl nostre servei son:

Base de dades informatitzada de veterinaris col·legiats a

la recerca de feina i de professionals en actiu que

desitgen optar a un altre I ipus de treball més adient

a la seva formació i aspiracions personals.

Candidats amb nua formació tècnica adequada i diver

SOS graus d'experiència en diferents sectors laborals.

Ràpida gestió de les demandes

Temps de i ramitació: Màxim de 15 dies. El temps de ges-

tió pot ser inferior segons les necessitats de l'empre-

sa demandant.

Confidencialilat de les dades de l'empresa sol·licitant.

APROPEM ¡Ss un servei gratuït.

No hi ha compromís per part de l'empresa sol.licitant

I'rscollir els candidats presentats pel nostre servei

APROPEM només treballa amb:

- Veterinaris col·legiats.

(Cutres Veterinaris autoritzats pel col·legi Oficial de

Veterinaris per l'exercici de la clínica de petits animals

Podeu contactar amb:

Responsables d'APROPEM:

Albert Broto de 10:1)0 a 13:00 h.

M" Luz Guerra de 16:00 a 20:00 h.

APROPEM

Av República Argentina 21-25.

08023 BARCELONA

Tel.-211-24-12

Fax.-212-12-08

Comité
de petits animals

CENTRES AUTORITZATS

DURANT EL MES DE MAIG DE 1996

Per una errada d'impremta a l'anterior Butlletí, les clíniques autoritzades durant el mes de maig de 1996 pel Comitè

de Clíniques de Petits Animals van sortir erròniament sota l'encapçalament d'"El servei d'apropem a clíniques i

empreses", per la qual cosa tornem a publicar-ho.

Gos-Gos

St. Jaume,6

08500 Vic

Centre Veterinari Navarcles

Passatge Catalunya, 4

08270-Navarcles

Passa a Hospital:

Hospital Veterinari Abat. Marcet.

Marques de Comillas, 124

OK22Í>-Terrassa
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CENTRES AUTORITZATS

DURANT EL MES DE JUNY DE 1996

CLÍNICA VETERINARIA DELTA

Oviedo, 20

08830- St. Boi de Llobregat

CENTRE VETERINARI PREMIÀ DE DALT

Riera de Premià, 78

08338- Premià de Dalt

CENTRE VETERINARI PEDRALBES

Eduard Conde, 4(i

08034- Barcelona

EUROVET

Enric Granados, 34

08924- Sta. Coloma de Gramenet

Biblioteca
RECULL LEGISLATIU

* Real Decreto 1375/1996, de 7 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 434/1990, de 30 de marzo, por el

que se establecen las condiciones sanitarias aplicables al comercio intracomunitario de animales vivos de la

especie bovina y porcina. BOE n° 161. 4/07/96.

* Decisión deja Comisión, de 24 de junio de 1996, por laque se aprueba el plan de control y de erradicación de la

encefalopatía espongiforme bovina en el Reino Unido. DOCE-L n° 151. 26/06/96.

Consell
de Catalunya

Quotes dels quatre col·legis
Per una altra errada d'impremta ;i l'anterior Butlletí, les quotes de Lleida i Tarragona del quadre següenl es van inter-

canviar Tornem, per tant, a publicar-lo.
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COL·LEGI QUOTA (i IOTA ALTRES QUOTA DERRAMA
(1) COL·LEGIAL CONSEJO ASSEGURANCES ALTA DEFUNCIÓ

Propi 'Assegurança COL·LEGIAL

BARCELONA

TARRAGONA

LLEIDA

GIRONA

1.000 Pts.

2.000 Pts.

750 Pts.

1.400 Pts.

1.000 Pts 950 Pts.

1.000 Pts 950 Pts.

1.000 Pts 950 Pts.

MEDICORASE
SV RC

450 Pts. 450 Pts.

5.000 Pts.

(¡ .(K)OI·ls .

3.000 Pts.

5.000 Pts.

1050 pts. c o l . n o prov
1050 pts. col. no prov.

200 pts. jubilats.

1.400 Pts.

1.000 Pts.

1.000 Pts.
Jubilats no

* L assegurança del Consejo cobreir I assegurança de vida (S. V.) i responsabilitat civil (R.C.).

'" IAS quotes referides són mensuals.

A.I.A. C.
Els codis de microxip corresponents als gossos perduts del dia 15 de juny al 15 de juliol, i que encara no s'han trobat

són els següents:

U1319657A

2027006752

200811390E

1F694A4C62

1F72605837

IF390B6637

20272F6A20

7F7F225D1A

1F7B212D18

2012513746

1F53460642

7F7D16221E

2045716248

1111121851

IF5415195F

7F7B20217A

1F55307369

GAT EUROPEU

BRETÓ

YORKSHIRE TERRIER

GOS D'AIGUA

BOBTAIL

FOX-TERRIER

MASTÍ DEL PIRINEU

PASTOR ALEMANY

SAMOIEDO

HUSKY SIBERIÀ

PASTOR BELGA

HUSKY SIBERIÀ

BOXER

AMERICAN STANFORSH1RE

PASTOR ALEMANY

PASTOR BELGA

PEQUINÉS

Preguem us poseu on contacte al (93)418-92-94, en cas de localitzar-los.
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Les Associacions
AVHIC

(Associació de Veterinaris Higienistes de Catalunya)

CURS D ELABORACIÓ DE PRODUCTES LÀCTICS

Aquesl curs, que s'hauria hagut de celebrar el juny d'aquest any, es tornarà a convocar pel novembre de 1996.

ONG
Vetermon

\ continuació transcrivim íntegra la informació que Vetermon ha inclòs dins la Weli 'www.pangea.org1 refereni al

Zaire.

NOTA DE PRENSA DE VETERINARIOS SIN FRONTERAS

A TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Queremos solicitar de vuestra intervención para dar a
conocer a nuestros conciudadanos la grave situación piu-

la que de nuevo está pasando la zona del Nord Kivu:
fronteras entre Zaire Uganda y Ruanda. Aun estamos a
tiempo para qué no se llegue a los extremos que todos

conocemos de hace dus años, con los conflictos étnicos
en Ruanda. Veterinarios sin Fronteras lleva mas de tres

años trabajando en la zona en un proyecto agropecuario

j está en disposición de facilitarlos inda la información
aria. En la actualidad tres colaboradores Zaireños

de Veterinarios Sin Fronteras se encuentran encarcela
dos y han sido torturados por militares zaireños bajo la
acusación de colaboración con los rebeldes de la zona.

SÍNTESIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

La difícil situación econòmica de la población zaireña, la

presencia <U¡ los refugiados ruandeses, y inevitables ren

emes étnicos históricos, junto con la total inmunidad en

la que se mueven los militares /.aireños, ha llevado a un

conflicto bélico entre rebeldes /.aireños ( Llamados

Wangilima ), Rwandeses afincados en Zaire (tanto

Tutsis como llutus) y militares zaireños. Veterinarios

Sin Fronteras se ha visto obligado a retirar su personal

expatriado de la zona por razones de seguridad. Las lilti

mas noticias que nos han llegado es que 3 de nuestros

colaboradores zaireños, personas a las que conocemos

bien por haber trabajado con ellos estos años, han sido

encarcelados, y estan siendo torl lirados por los militares
zaireños por el simple hecho de intentar poner paz en la
zona . Esta acción representa una violación mas de los

derechos humanos, de las múltiples que se están llevan
do a cabo sistemáticamente en esta Zona del Nord Kivu:

masacres, asesinatos de niños y adolescentes acusados

de rebeldes, torturas, saqueo de pueblos enteros provo

cando el éxodo de sus habitantes,...

1'AIÍAMAS INFORMACIÓN

Documento de alerta de la situación

Documento informativo sobre la violación de los dere
chos humanos
PONERSE EN CONTACTO CON Ricard Adán

\ eterinarios Sin Fronteras

Tel.:!):)--112 71 (is

Pax: 93412 40 36
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ULTIMAS NOTICIAS

Las últimas noticias rpcibidas el 18 dc jllnio de 199G de

nllestros colaboraclores pn la Zona de LlIbero

(República dpl Zaire ): ( Traducción literal ) I)pspurs

dcl ataque lIevado por los militares contra los rebeldes

Wangilima, los pueblos de Kirumba, Kayna, Miriki,

Luofu, Mighobwe, Kasrghe y Kanyabayonga ( los pue-

blos más importantes de la Zona ) están totalmente

paralizadas debido al rxodo masivo de la población

hacia el Norte y hacia la selva. Los militares han reali-

zado un pillaje sistemático de tnilas las casas. Las sedes

(ie las cooperativas locales han sido robadas. Nada

queda, ni siquiera los muebles. En el pueblo de Kirumba

( mas de ;io.DiH) habitantes ) ninguna puerta queda

cerrada; a Kanyabayonga ( unos 35.000 habitantes ) no

hay signo de vida alguno, en casi su totalidad el pueblo

ha sido arrasado. En Butembo ( ciudad al Norte con mas

de 100.000 habitantes ) dónde. cierta personas han

encontrado refugio, los desplazados son considerados

sospeehosos de ser rrbeldes. Bajo esta sospecha aIgunos

alcaldes y responsables de ONGs locales estan injusta-

mente tMi prisión y otras personas influyentes estan bajo

vigilancia y amenazados de ser encarcelados y tortura-

dos en la prisión no oficial de la DSP (División Spéciale

Présidentielle : División militar del Presidente Mobutu

). La población en éxodo aún no ha recibido ayuda algu-

na. Solamente una ONG local ha realizado un primer

censo de los desplazados. Comprenderéis la dura prue-

ba por la que están pasando sin alimentos, sin medica

mentosysin seguridad. Os escribo todo esto con el fin de

que podáis alertar a la opinión internacional pata libe

rar los presos inocentes y torturados y para recibir una

ayuda di1 urgencia. La paz no es para mañana.

Servei de premsa
d/Esteve Veterinaria

ESTEVE VETERINARIA

* "Sacrifican en Sabadell con inyecciones mas de mil

palomas enfermas"El Mundo Catalunya, 12.7.96.

* "Los veterinarios alentar sobre la posible reaparición

de la rabia en España" La Vanguardia, 10.7.96.

* "Las plantas transgénicas en 10 anos cambiaran la

agricultura" El País, 10.7.96.

* "Acaba la reunión ballenera con un portazo de

Noruega, que se niega a dejar de cazar" El País,

29.6.96.

* "Contra el nial de Aujezsky" l.n (lutria Regional,

18.6.96.
* "Veterinarios han confirmado casos di' 'ovejas locas'

españolas, al contrario de lo que afirma Agricultura"

El País, 20.6.96.

* "Las perreras sacrifican a casi todos los animales que

acogen" /-,'/ Miiwla Catalunya, LS.ii.Hi>.

* "La Generalital reintroduce la cabra hispánica en el

parque de la montana de Montserrat" La Vanguardia

16.6.96.

* "llipra d'Anier trema al mercal la primera vacuna

europea contra la PRRS porcina"fflAíW/ Comarques

Gironines, líi.(>.!)l).
* " T r o b e n u n l l i g a m e n t r e la m a l a l t i a c e r e b r a l i la d e l e s

Vaques boges" Avui, 14.6.96.

* "Veterinarios advierten del peligro de que entren

casos de rabia de Marruecos"Sur, 13.6.96.

* "Un juez ordena el desahucio del centro de la Liga

Protectora de Animales" La Vanguardia, 13.6.96.

* "Amenaza de epidemias víricas en cetáceos" El País,

12.li.ili;.

* "Jutgen l'industrial de Tona acusat di' comercialitzar

carn podrida" El ti nou, 7.(i.lili.

* Un comercial en el banquillo por falsificar guias gana

deras"¿a Mañana, 7.6.96.
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Cartes al Col-Iegi
l's recordem que podeu trametre'ns per a la seva inclu

sid al Butlletí, qualsevol cuita que parli de lemes tant

veterinaris com col legials que us interessi, les quals

seran publicades íntegrament. Aquestes cartes hauran

d'ésser d'una mida màxima d'un foli i han d'anar signa-

des amb nom i cognoms i número de col·legiat.

Podeu dirigir les vostres caries a:

Col legi de Veterinaris de Barcelona
Butlletí -Carles al Col legi
•\\. República Argentina, 21-26 08023 BARCELONA.

També podeu enviar la ca i ta per fax, al 212-12-08, O

per Correus electrònic, a veterbcn@filnet.es, indicant

en tots dos casos que es pel Hutllet.l (Car les al

Collegi).
En aquesta ocasió incloem una carta del 'Consejo

General de Colegios Veterinarios de España' dirigida al

Col·legi, en la qual es reclama el pagament de les quotes

de les assegurances i propies del Consejo, de les quals es

van donar de baixa tots els col·legiats des del quart tri-

mestre de 1!)%.

COLLIU LlfICIAL vtrEIIINlllll
1 ' Ü M A

i - J JUL.
T Í A

I J ; recuento que en la Juma Plcnann i H ( uti«|(i General de Colegios Win mai n.\
Je rtiipiAS, cu n stslflfl ardfnim «le 29 de Junio de i TOft, n u que vd iststkf, atfopió , n
n-l». nin rtl Cútcgiu Oflcl·l de Veterinario1, ilr lian rlnti» IOS Siguientes Jii UCflhn

i" Dti de haja a ô(]ô  lf̂ ^ colegiados tic Barcrlmia cu loda^ la1. presuchiMN ÜHN litle*
-. ilc ntn irulitlr rcvpcttn del ( onveio i tenen I

2" - Reclamar en vu judicial el importe tic 1« cuota* qnp ideuda i me I ttníc|ii
(tencnl

NO rttvtunte, la Junta PlenxriH acordó nvinuurv dltr <1c jfla/o ni ( nlCfin Oluml ilr
VcicrinAriiK tic Barcelona hBKU el JO de Julio dV i <Wn, (fecha de IB AMinr»ei< * tener*! líe
I*rendaMes) paia i)ue apone HOtlldoim HCÍMS momento y forma de

KCallHI <•! p*£,n de lo aiirmtjiil. p
Kf. .uni.ir d«rtecMa fcchii las Cuntas Hprohndu^cn AMinihlcH Oemral iie PrexUIeniex,

nara i-ontnhuir xl xo îcn I miento dr< Corado <tcnoral

\JO U;IIC comunico n V I pam m conocimiento y efectos ODOrti •

Madnd. 9 .le Julio de I 996
I A SRTRP.TARIA ORNPRAI

1LMCJ SR PRBSIDBNTÍ UH1. COUEOIO OKICIAL 1)1: Vl· l I iRtNARKA 1H
MAk( M ONA

Tauló d/anuncis
* Es ven clínica veterinària situada al centre de Barcelona amb 2 anys de funcionament.

Interessats trucar al 232 83 79 de 20 a 22 hores.



Posi la seva seguretat
en mans expertes

Ens plau presentar~las els NOUS SERVEIS que els ofereix el al.legi Oficial de
Veterinaris de la Província de Barcelona (*).

Servei d'Informació de cartera
l'informen sobre les seves assegurances, cobertu-

res o implicacions f iscils.

Servei de custòdia
tenim especial cura ilcls seus documents.

Servei de Grans Riscos
per solucions tècniques i asseguradores complexes.

Servei d'Informació Gratuïta
optimitzem el seu pressuposi anual dedicat a

assegurant es.

Servei de Gestió de sinistres
personalitzat

per defensar els seus interessi is davant la
(iompanyia Asseguradora.

Remeti 'ns la butlleta adjunta al Fax 212 12 08 o sol·liciti informació al Telèfon 211 24 66
- Sr. Andreu darda i Sra. Miíniai Rodríguez.

ASSEGURANCES EXCLUSIVES PER A VETERINARIS

( ) VeterMotot
1 assegurança d'automòbil

( ) VeterVida
I assegurança de Vida

( ) VeterConsulta
Multirisc per a la consulta

( ) VeterLlar
L'assegurança de la llar

L'assegurança d'automòbil amb tots els avantai
ges i a un preu extremadament competitiu.

I assegurança de vida c|ue combina seguretat per-
sonal y professional amb un servei d'assessora-
meni jurídic complet.

Multirisc de la clínica veterinària amb garanties
exclusives: cubertura per a productes refrigerats, i
servei d assistència les 24 hores.

Multirisc del llar que garanteix cobertures a valor
de nou, i servei d'assistència les 24 hores.

ALTRES ASSEGURANCES

( ) ACCIDENTS INDEMNITZACI'O PER AL
VETERINARI
( ) En cas de malaltia greu
( ) En cas d'incapacita! professional
( ) En cas de baixa per malaltia o accident
( ) AVERIA MAQUINÀRIA
( ) HOSPITALITZACIÓ

COGNOMS, NOM

TELÈFON/1 IORAR1 HE CONTACTE

( ) ASSISTÈNCIA MEDICA
( ) EMBARCACIONS D' ESBARJO
( ) ASSISTÈNCIA EN VIATGES
( ) PLAN D'ESTALVIS

( )ALTRES

(*) Amb la col·laboració de MEDICORASSE, la Corredoria d'Assegurances del Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona.

MEDICORASSE, Correduría de Seguros del Col·legi de Metges de Barcelona, S.A., inscriu en la D.G.S. amb la clau .1-928.
(lontractada la pòlissa de Responsabilitat Civil i concertada la fiança exigides en l'article 15 tli- la Lli·i 9/1992 de 50 d'abril.
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ESTEVE

GRUPO FARMACÉUTICO LÍDER
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Laboratorios
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Av. Mare de Déu de Montserrat, 221
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