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II PREMIO "JUAN DEL CASTILLO"

INAUGURACIÓ DE LA NOVA SALA D'ACTES DEL COL·LEGI

CONFERENCIA: RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL

EN EL ÁMBITO VETERINARIO



Protección total
en Vacunas

Cada día, es mayor la cantidad de
gatos que son llevados a la clínica veteri-

naria y que precisan de vacunación contra
las enfermedades propias de esta especie.

Por eso las vacunas de gatos deben
ser eficaces y fáciles de utilizar:

feligen CRP
vacuna trivalente contra

el tifus y el síndrome
respiratorio felino,

y leucogen
primera vacuna contra la
leucemia felina obtenida

por ingeniería genética.

Ambas ofrecen eficacia y
simplicidad de uso.

Ahora TOM está protegido.

feligen CRP : Vacuna atenuada
contra la panleucopenia felina, el
coriza por calicivirus y la rinotraqueí-
tis por herpesvirus.

leucogen : Vacuna contra la
leucemia felina producida por inge-
niería genética.

viabac
Ángel Guimerà, 179-181 Tel. 371 94 10 - Fax 371 91 11 - 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
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Qui diu adéu a qui?

ola Carol, què tal estàs avui?, HoL·]aum&, mira bé, però aquests

tractaments em deixen molt axafat. Per cert, he estat al t lonseíl So-

cial de la i :.A.B. i he dit que eh veterinaris... deis veterinaris... i amb

els veterinaris... perquè la veterinaria... Hume rens raó, i potser caldria es

timular més la presència de criteris més professionals. Pensa en el que

està passant amb la BSE: sembla que això no és un motiu de preocupació

per qui no coneix el tema i el que és més futut del cas és que les conse-

qüències es podran patir a 5-6 anys vista i, si no aconseguim motivar que

l'actuació professional sigui molt estricta, la societat ens farà demanda

d'aquest fet. Sí, tens raó i potser que calgui fer un discurs més agressiu, mi-

rant de no fer demagògia, ni alterar el mercat. Malgrat tot, la gent sol reaccio-

nar (¡uan pateix les conseqüències i aquestes poden semblar exagerades i llun-

yanes. Sí, però si analitzem que IS espècies de mamífers desenvolupen

l 'encefalopatia per c o n t a c t e amb el prió i q u e es d e s c r i u e n C.J. a t íp ics a

persones, hem de plantejar-nos seriosament la nostra actuació. Sí, però

això costa, encara que tu ets jove i te'n sortiràs. Bé, parlem d'una altra cosa;

què et sembla com hem deixat el Col·legi? Está quedant bé. M'/idii ilí! que

la propera setmana inaugureu les instal·lacions. Sí, i ja saps que tu estaràs a

primera fila. No h<> sé, no sé com em trobaré, perit em fa molta il·lusió; comp-

ten amb mi. Bé, adéu Carol. Adéu Jaume,

M a l a u r a d a m e n t , l 'Agustí Carol no va poder es tar a m b nosa l t r e s el d ia

previst. Una llarga malaltia va acabar amb la seva vida, però no amb la

seva dignitat. Va saber viure amb ella i va morir de la mateixa forma que

va viure: preocupant-se per la seva família, els seus amics i per la seva

professió. Tots hem perdut quelcom més que un company; però una part

de l'Agustí queda entre nosaltres: les seves reflexions, els seus consells i

la seva visió de futur. Tot això, és quelcom que queda dins les parets d'a-

quest (!ol·legi.

Jaume Balagué i Estrems



AGÈNCIA DE VIATGES

MIZAR

Donat el gran nombre de consultes rebudes per part vostre en relació al servei de viatges, d'ara en-

davant, TOTS ELS DIMARTS, d'11 a 13 h, JORGE LAzARO, representant de l'Agència de Viatges amb

la qual hem subscrit un conveni especial de preus i ofertes pels col·legiats, ocuparà un dels despatxos

de la primera planta de l'edifici del Col·legi per tal d'atendre-us, ja sigui personalment, ja sigui per telè-

fon trucant al número 211 24 66.

Amb la finalitat de poder-vos donar un servei més complert i personalitzat, seria convenient que primer

truquéssiu a la Srta Cristina al telèfon 211 25 23, tots els matins de dilluns a divendres, per tal de conèi-

xer les destinacions que més us interessin i així, poder fer-ne una preselecció de les ofertes existents.

Us mostrem algunes de les OFERTES ESPECIALS que hem seleccionat:

CAPS DE SETMAA I

Els preus inclouen bitllet d'avió en línea regu-
lar i estancia de dues nits en règim d'allotja-
ment i esmorzar, a les següents destinacions:

LONDRES des de 44.500 ptes

R í s des de 39.900 ptes

L I S BOA.................. des de 39.900 ptes

AMSTER DAM . . . . . . . . . . . . des de 42.600 ptes.

AMSTERDAM des de 42.600 ptes.

1 Valides fins març.

EGIPTE
Des de 110.000 ptes.

El preu inclou 8 dies de viatges amb tres dies
de creuer, bitllet d'avió en línea regular, hotel i
creuer en règim de pensió complerta.

Habitació doble.

Consultar suplement individual.

M A R R A K E C H ESPECIAL ESQUÍ
Des de 48.500 ptes.

El preu inclou caps de setmana de 5 dies i

4 nits, bitllet d'avió en línea regular, hotel i

trasllats.

Donat el gran nombre i varietat d'ofertes

d'esquí, us aconsellem que consulteu

directament amb la Srta. Cristina al telèfon

211 25 23, tots els dies de 10 a 13 h.



II Premio JUAN DEL CASTILLO

Tecnoalimentària
1997

el dia I al 5 de març tindrà
loe BARCELONA TECNO.

LOGIA ALIMENTÀRIA
(BTA), al recinte Firal de Montjüic
(Barcelona).

BTA reuneix diferents Salons que fins
ara s'havien presentat amb caràcter
monogràfic en dates i llocs diferents:

EQUIPAL FOOD, EQUIPAL SHOP,
SICOP, TECNOALIMENTARIA,
TECNO-CARN1CA i TRANSINFO.
El (¡ol·legi Oficial de Veterinaris de
Barcelona hi serà present juntament
amb APROPEM i AVI 110 donat que
ha contractat un estand.
El nostre estand està ubicat al Saló
TECNOCÀRNICA, Saló Internacio-
nal per la Indústria ('árnica i afins, al
palau 2, nivell 1, estand mim. 150. •

Aquest premi és convocal pel "Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz-Ceuta".
Les bases son Ics següents:

lr Podran optar-hi els veterinaris espanyols que presentin treballs inèdits o pu-
blicats en alguna revista professional en els dotze mesos anteriors a la data
d'aquesta convocatòria.

2n El treball podrà recaure en un tema de lliure elecció sobre les diferents matè-
ries que comprengui la ciència veterinària.

}r Els treballs, l'extensió dels quals resta a judici de l'autor, s'hauran de presen-
tar mecanografiats a doble espai, per t r iplicat , amb un lema, sense signatura
ni remitent de l'autor que faciliti la seva identificació. S'acompanyarà amb
un sobre tancat i lacrat amb el lema, que contindrà el nom de l'autor o au-
tors i la seva adreça; també es poden acompanyar gràfics i/o il·lustracions.

4t Els treballs es remetran al "Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz-Ceuta"
(Ana de Viva n" 5, 11009 CÁDIZ) abans del dia 31 de maie de 199?.

5è La concessió del premi serà efectuada per un Tribunal Qualificador designat
pel "Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz" i la "Facultad de Veterinaria
de la Universidad de Córdoba". El premi podrà ésser declarat desert.

6è El premi serà tallar abans del dia 50 de juny de 1997 i no es podrà admetre
cap recurs envers la decisió del Tribunal Qualificador.

7è hi "Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz-Ceuta" tarà públic el resultat i
ho comunicarà als interessats.

8è La quantia del premi és de 100.000 pies.
9è El treball premiat quedarà en propietat del "Colegio Oficial de Veterinarios".

Els no premiats podran ésser recollits pels seus autors abans del dia 50 de se-
tembre de 1997.

10è Qualsevol eventualitat no prevista que pogués sorgir, sera resolta per la Jun-
ta Directiva del "Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz-Ceuta".

Butlletí Informatiu
per a la Veterinària de Salut Pública

La Direcció General de Salut Pública del Departament de Sanitat i Seguretat So-
cial de la Generalitat de Catalunya, edita mensualment des de ta sis anys aquest
Butlletí Informatiu i compta ja amb 5d números publicats.
L'esmentat Butlletí, està dedicat íntegrament a "Toxiinfeccions Alimentàries i
Zoonosis" i comprèn les següents seccions:

1. Tema d',u liLilitat.

2. (. 'ontrol alimentari.

5. Legislació i tecnologia alimentària.

4. Informació general - Disposicions.

5. Annex legislatiu i tècnic (amb la inclusió de la legislació íntegra).
Aquest Butlletí, el considerem indispensable per a tots els veterinaris dedicats a
Salut Pública, tant de les administracions com els pertanyents a empreses i
d'exercici liberal.
Felicitem als seus autors i en especial als Drs. Pere Mercader i Vilardell i Marta Te-
resa Mora i Ventura.

Or. Jaume Roca i Torras



Premis pels pro-
ductors de carn
AlBOEnúm.291de i de desembre de
1996 ha sortiï publicada l'Ordre per la
qual es regula el procediment per a la
sol·licitud, tramitació i concessió de Ics
carnd\ en benefici del, productor, de
carn d'oví i caprí, dels productors de
carn de vacu i dels que mantinguin va-
ques nodrisses per l'any P)L>7.
El termini de presentació de sol·licituds
estarà comprés entre el 2 de gener i el 6
de març de 1997.
Tothom que hi estigui interessat, pot
Jemanar informació a la Biblioteca del
Col·legi.!

Inauguració de la
nova Sala d'Actes
del Col·legi
El passal dia 28 de novembre de 1996
va tenir lloc un acre protocol·lari i so-
cial, en el qual es va prsentar la nova
Sala d'Actes del Col·legi. A l'acte, que

: multitudinari, assistiren els presi-
dents encara vius: IV. Seculi Brillas,
Dr. Pere Costa Batllori, Sr. Buenaven
tura Clavaguera i C Üavaguera, Sr. Fran
cese Monné i Orga i el Sr. Joaquim s.i
baté i Aranda. Lamentablement,
PHble. Sr. Agustí Carol i Foix no va
poder assistir a l'acte, tal i com estava
previst, donat qu va morir uns dies
abans. Fambé hi assistiren el Dr, Jordi
Montsalvatge, veterinari i autor dels
quadres dels Presidents; l'Excma, Sra,
Julia García-Valdecasas i Salgado, De-
legada del Govern a Catalunya; el Sr.
Lluís Salieras i Sanmartí, Director
Gral, de Salut Pública; el Sr (¡ustau
García Guillemet, Director Gral. d'In-
dústries Agroalimentàries; el Sr. Rafael
Manzanera, Director de l'Àrea de Salui
Pública de l'Ajuntament de Barcelona;
la Dra. Margarida Arboix, Represen-
tant de la UAB; i el Sr. Llupià, Presi-
dente de l'Acadèmia de <• Üències Vete-
rinàries de Catalunya.

Resum de les activitats
al Col·legi de Veterinaris de Barcelona

continuació fem una relació de totes les conferències i activitats orga-
nitzades pel Col·legi de Veterinaris de Barcelona durant l'any 1996 i dels
ponents i convidats a les mateixes.

• "Seminari de peritatges veterinaris": ^ de maig. Excm. Sr. Lluís Ma. Díaz i Valcàr
cel, Magistral del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; Mana Gómez
Lara, Representant del Col·legi d'Advocats i Joan Beltran Rahola, Advocat
Assessor del Col·legi de Veterinaris de Barcelona

• Taula Rodona sobre "Aspectes ríentífics, clínics i mèdics de la BSE": 7 de maig.
IV. Martí Pumaroía, Dr. Joaquim Baucells i els neuropatòlegs: Dr. M.Boada i
Dr. 1. Ferrer. Moderador: IV. Albert San Gabriel

• Debats-col·loquis "Polítics i Veterinària": 14 de maig: Sr. Jordi Portabella, Dipu-
tat al Parlament de ( 'ataluma per Esquerra Republicana de Catalunya (ER(');
21 de maig: Sr. Antoni Duran i Lleida, President del ('omite de Govem á\^
nió Democràtica de Catalunya; 4 ^ ¡uny: Sr. Aleix Vidal-Quadres, President
del Partit Popular de ('atalunya; 11 de juny: Sr. Ramon Vilalta, Parlamentari
Català pel Partit Socialista de Catalunya (PSC); 18 de juny: l'Honorable
Sr. Francesc Xavier Marimon, Conseller del DARP, en representació de CDC;
i 25 de juny: Sr. Víctor Gimeno, parlamentari del grup [U-Els Verds.

• Nomenament com a Presidents d'l lonor de l'Acadèmia de ( üències Veterinà
rics de (. ' a tahinva dels Srs. Carol i Secul i : 17 de juliol: l'I bnorable Sr. Xavier
Trias, l'ILItie. Degà de la Facultat de Veterinària de Bellaterra, IV. Ferrer, el
Presidenl de l'Acadèmia IV. Llupià, el President del"( bnsejo de Colegios Ve-
terinarios de España" IV. Borregón. A més estaven ex-( kinsellers, Secretaris ge-
nerals i Directors generals de la Generalitat, alts càrrecs del Cos Nacional Ve-
terinari, el President de la Real Acadèmia de (.'ataluma i c\ Consellers,
I'ex-Rector Dr. Josep Laporte, ex-Presidents de les Acadèmies de Veterinària,

Un dols moments de la Inauguració en què es pot apreciar el nou aspecte
de la Sala d'Actes del Col·legi.



Medicina i Farmacia, ex-Presidents
del (loMegi de Veterinaris, Catedrà-
tics, Acadèmics i veterinaris de tur

l atalunya.

"Responsabilidad Civil 31 Penal en el
ámbito veterinario": 12 de novembre.
Xavier Nart.

Inauguració de la nova Sala d'A< tes
del C ¡ol·legi de Veterinaris de Barce-
lona: 2$ de novembre: l'Excma.
Sra. Julia García-Valdecasas i Salga-
do, Delegada del Govern a Catalun-
ya; el Sr. Lluís Salieras i Samnartí,
Director Gral. de Saluí Pública; el
Sr (¡ustau García Guillemet, Direc-
tor (. ¡ral, d'Indústries Agroalimentà-
ries; el Sr. Rafael Manzanera, Direc-
tor de l'Àrea de Saluí Pública de
l'Ajuntament de Barcelona; la
[Va. Margarida Arboix, Represen-
tan! de laUAB;elSr. Llupià, Presi-
dente ilc l'Acadèmia de Ciències
Veterinàries de (¡atalunya; IV. Jordi
Montsalvatge. I

NECROLÓGICA

Agustí Carol i Foix

El passat diumenge dia 24 de novembre de 1996, morí a Barcelona, a l'edal de
72 anys, el nostre destaca! company Agustí Carol i Foix.
Nasqué a Barcelona el 1923. Es llicencià en Veterinaria a Saragossa l'any
1947. Exercí com a Veterinari Titular a Esplugues de Llòbrega! i a Cornellà de
Llobregat Fou President de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalu-
nya i del Col·legi de Veterinaris de Barcelona. En entrar de President el Molt
Honorable Jordi Pujol, fou elegit Conseller d'Agricultura, Ramaderia 1 Pesca,
període durant el qual (1980-84) desenvolupà una gran tasca.
Entre altres guardons, té la Medalla del Meni Col·legial, Comendador del Mè-
rit Agrícola, Oficial de Sanitat, i la Medalla President Macià i d'Agricultura,
per la Generalitat. Darrerament, havia estai elegit President d'Honor de l'A-
cadèmia de (Üències Veterinàries de Catalunya.

Agustí Carol ha deixa! una torta empremta. I lome de ciència, obert 1 dialo-
gant, amarat d'un sentit cristià de la vida, va tenir una gran vocac ió de servei
per Catalunya.

Als funerals celebrats el dia 25 de novembre a la (. Capella de I'l lospital de Sant
Cugat del Vallès, a mes dels familiars, Companys i amics, assistiren l 'Honora-
ble President Sr. Pujol, Consellers, Directors generals, etc.
A la seva esposa Rosa Llauradó i fills Agustí i Gemma, el nostre més sentit
condol. Descansi en pau.

Dr. Jaume Ruca i Tonas

À
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II Campionat Social d'Esquí

Col·legi de Veterinaris de Barcelona

Us recordem que s'està organitzant la segona

edició d'aquesta prova. La primera es va cele

brar l'abril passal i va deixar moll satisfets a tots

els participants. Les dates programades per

aquesta temporada vinent són, en principi, el

22 i 23 de març a l'estació de PORT-AINÉ, al

Pallars Sobirà. Tots els interessats podeu co-

mençar a ler les vostres reserves trucant al

Col·legi i demanant per la Sra. Mònica. No

oblideu que les places són limitades.



Conferenc ia :

Responsabilidad Civil y Penal

en el ámbito veterinario

A continuación publicamos un resumen de esta confe-

rencia pronunciada pur Javier Nart en el Col·legi de

Veterinaris de Barcelona. Si alguien está interesado en

obtener el texto completo, que se dirija a la Biblioteca

del Col·legi.

Actividad veterinaria de precaución y cura de las
enfermedades de los veterinarios:
Los elementos que intervienen en la responsabili-
dad del veterinario en el ejercicio de su actividad
son que ha de aplicar al caso concreto los conoci-
mientos que le acreditan como veterinario, que la
responsabilidad nacerá en función de como haya
aplicado la ciencia y arte que le caracteriza y que la
exigirá al veterinario su cliente que no será el animal
sino su dueño. Así mismo, es fundamental su res-
ponsabilidad consecuencia de actividades relacio-
nadas con controles alimentarios y medicinales.

Naturaleza contractual de la prestación veterina-
ria:
Sea cual sea el tipo de contrato concertado, deben
concurrir los siguientes elementos: consentimiento
de los contratantes, objeto cierto que sea materia
del contrato y causa de la obligación que se esta-
blezca, por lo que, faltando cualquiera de estos ele-
mentos no podrá hablarse de contrato. Dentro del
ámbito veterinario, podemos hablar de dos tipos de
contratos:
Arrendamiento de servicios: El veterinario se obliga
a poner en práctica sus conocimientos a cambio de
un precio, que no hace falta que esté expresamente
determinado de antemano, pero sí que sea determi-
nable por las partes. Los servicios liberales se ca-
racterizan por la confianza del cliente en la pericia
del profesional y la libertad de éste en cuanto a la
forma de conseguir el resultado perseguido, de
modo que en los contratos de arrendamientos de
servicios la nota más característica a efectos de la
responsabilidad del profesional, es el deber de una
prestación de medios con la debida diligencia.

Arrendamiento cercano al de obra: Existen algunas
actividades que, aunque en general, pueden califi-

carse de arrendamientos de servicios, en manifes-
taciones puntuales de las mismas se acercan a la
categoría de arrendamientos de obra. En este caso,
lo que el cliente demanda al profesional es la apli-
cación de su ciencia o su arte diligentemente y un
resultado concreto, previamente conocido y deter-
minado.

Incidencia en la responsabilidad civil:
La responsabilidad del profesional variará depen-
diendo del tipo de contrato ante el que nos encon-
tremos. Así, en los de arrendamiento de obra, la res-
ponsabilidad se derivará de la no consecución del
resultado contratado; mientras que en los supuestos
de arrendamiento de servicio sólo se generará res-
ponsabilidad por parte del profesional cuando se de-
muestre que ha incurrido en impericia o negligencia
en el desarrollo de su actividad. A efectos de su en-
juiciamiento, por tanto, será mucho más fácil de-
mostrar el cumplimiento/incumplimiento en los
arrendamientos que puedan calificarse de obra o
cercanos a los de obra, que en los arrendamientos
de servicios.

Para que nazca la responsabilidad será necesario
que exista culpa o negligencia, daño real y relación
de causalidad. La culpa se identifica con la infrac-
ción del deber de saber, mientras que la negligencia
se relaciona con el actuar descuidado. Ambas con-
ductas integran la "mal praxis". No habrá responsa-
bilidad en caso de fuerza mayor o caso fortuito, ries-
go terapéutico consentido por el cliente o culpa
exclusiva del cliente. Así mismo, sin daños, los cua-
les deben ser acreditados por el dañado, no podrá
pretenderse reclamación de perjuicio ninguno. Fi-
nalmente, por lo que respecta a la relación de cau-
salidad, sólo será exigible la responsabilidad por el
daño causado a los animales por él mismo tratado
cuando dicho daño sea el consecuente de su actua-
ción antecedente.

Consecuencias de la responsabilidad civil:
Si judicialmente se determina la existencia de res-
ponsabilidad, cuya acción dura 15 años, condena-
rán al veterinario a la indemnización de daños y per-
juicios. En este caso el cliente podrá exigir el
efectivo cumplimiento del contrato por el mismo ve-
terinario o por otro a su cuenta, más los daños y per-
juicios que estarán integrados por el daño emergen-
te, el lucro cesante y el daño moral.

Los veterinarios oficiales:
Control sanitario: Los veterinarios competentes para
ejercer el control veterinario son: el Inspector veteri-
nario dependiente del Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación, para realizar los controles veteri-

8



narios de los an imales v ivos y de determinados pro-
ductos de or igen animal y el Inspector veter inar io
dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo,
para realizar los contro les veter inar ios de determi-
nados productos.

Serán responsables de las infracciones sanitar ias
qu ienes par acción u omis ión habieren part ic ipado
en las mismas, de modo que, dadas las competen-
cias de los veter inar ios en estas mater ias, su omi -
sión en el desempeño de sus func iones podrá ser
sanc ionado como responsables de las infracciones
comet idas por su no actuar.

Además , existe una ley que descr ibe una ser ie de
infracciones veter inar ias que afectan a la salud de
los c iudadanos y que no están previstas en las nor-
mat ivas específ ica de actuación de los veter inar ios.
Por otra parte, un Real Decreto la General i tat de Ca-
talunya def ine las funciones de los Inspectores de
servicios veter inar ios adscr i tos al Depar tamento de
Sanidad y Segur idad Socia l , de los Inspectores te-
rritoriales de sanidad animal y ganader ía , de los Ins-
pectores centra les de san idad animal y ganader ía
adscr i tas al Depar tamento de Agricul tura, Ganade-
ría y Pesca, de los Responsab les de servic ios vete-
rinarios of iciales de mataderos y de los Coord inado-
res veter inar ios.

Med icamentos veter inar ios: En un Real Decreto del
año 1995 se establecen los requisi tos necesar ios
para la observancia de la segur idad, ef icacia y cal i-
dad de los med icamentos veter inar ios en relación
con los an imales de dest ino, así como, indirecta-
mente, de la segur idad, habida cuenta de sus re-
percusiones sobre la salud publ ica y el medio am-
biente. Así mismo, se determinan las conductas
expresamente prohibidas.

Responsabi l idad civil de los veter inarios oficia-
dientes
A nivel individual, podrán ser somet idos a los expe-
dientes sanc ionadores que se les abra como conse-
cuencia de la vu lnerac ión de la normat iva adminis-
trativa que les sea de apl icación. Por su parte, los
part iculares que deseen exigir responsabi l idades a
los veter inar ios adscr i tos al servicio de la Admin is-
tración Públ ica tendrán que acomodarse a la Ley del
Rég imen Juríd ico de las Adminis t rac iones Públ icas
y del Procedimiento Administrat ivo C o m ú n .

Responsabi l idad penal de los veter inar ios en su
actividad de atención a los animales:
Debido a la especia l idad de los pacientes de los ve-
terinarios, será difícil que de su ejercicio se der ive
responsabi l idad penal . Con todo, en los supuestos

en que se exija responsabi l idad penal , ésta se fun-
damentará en los daños que los m ismos hayan in-
ferido a los animales somet idos a su pericia.

Así, las característ icas más sobresal ientes de la
conducta delict iva serán que la imprudencia pueda
cal i f icarse de grave, que el daño asc ienda a un im-
porte super ior a diez mi l lones de pesetas y tener en
cuenta que se trata de un del i to pr ivado, con lo que
sólo será perseguib le a consecuenc ia de la denun-
cia interpuesta por el sujeto pasivo.

Responsabi l idad penal de los veter inarios ofi-
ciales o pr ivados en relación con la salud públi-
ca:
Existe toda una serie de conductas por las cuales
se exigirá responsabi l idad penal a los veter inar ios,
puesto que t ienen una muy relevante función de vi-
gi lancia y control de productos al iment ic ios tanto en
su fase de control ganadero como de mataderos y
garantía de dichos productos en venta . Así mismo,
según cual sea la conducta que cometa el veter ina-
rio, se le apl icarán di ferentes penas como autores
de d ichos del i tos.

El cód igo penal , en uno de sus artículos con templa
una serie de conductas del ict ivas en relación a la
act iv idad veter inar ia. Sin embargo , mientras a lgu-
nas de estas conductas son deli tos do losos "a sa-
b iendas", otras son del i tos cu lposos, en los que no
se exige conoc imiento previo por parte del sujeto
act ivo.

Por otra parte, el veter inar io también puede come-
ter d iversos ilícitos penales por imprudenc ia , c o m o
sería el homic id io por imprudenc ia profes ional , las
lesiones por imprudencia y las lesiones al feto por
imprudencia.
F inalmente, se contemplan los del i tos cor respon-
dientes a una obl igada actuación de vigi lancia por
parte del veter inar io con responsabi l idad directa en
el campo de vigi lancia en cuest iones al imentar ias.

Responsabi l idad colegial :
La falta de di l igencia en el ejercicio de la profesión
veter inar ia, puede acarrear responsabi l idades cole-
giales graves. Así un artículo de los Estatutos del
Colegio, señala que la condic ión de co leg iado se
perderá por separac ión o expuls ión c o m o conse-
cuencia del cumpl imiento de la sanc ión discipl inar ia
que la comporte. •



"XIV Jornadas anuales
AMVAC"
"VI Jornadas grupo derma
tología AVEPA"

Lloc: Hotel Meliá Castilla
C Capitán Haya, 43 - MADRID
Dates: 14 al 16 de febrer de 1997
Horaris: Congrés complert: divendres i
dissabte mati i tarda, diumenge només
matí. Congres parcial: Jiss.ibic tarda i diu-
menge matí.
I h Kan dos programes que es celebraran si'
multàniameni en dues sales diferents.
Programa nàsic: "Diagnóstico diferencial
del prurito en cl perro", "Diagnostico dife-
rencial de las dermatosis exfoliativas",
"(!ómo optimizar una biòpsia cutánea",
"Leishmaniosis", "Micosis superficiales en
el hombre", "Alergia alimentaria", "Enfer-
medades Je [as uñas", "Oncología", "Diag-
nóstico diferencial de las dermatosis facia-
les", "Demodicosis canina", "Casos
i línicos atípicos de leishmaniosis canina",
'(llanero Je inocula< ion de leishmaniosis,
dos años después".
Programa avançat: "Introducción a los pa-
trones Je diagnóstico anatomopatológico",
"Dermatosis Je etiología infecciosa o para-
sitaria: casos clínicos", "Los estrógenos) la
piel", "Reacciones cutáneas a fármacos",
"Pioderma canino: diagnóstico v trata-
miento", "Pioderma recurrente canino:
diagnóstica Je las causas subyacentes v tra-
tamiento a largo plazo". "Displasias fo-
liculares", "Nuevas enfermedades derma-
tológicas desde la perspectiva del
anatomopatólogo", "Enfermedades autoin-
munes recientemente diagnosticadas",
"Diagnóstico diferencial Je la alopecia",
"Enfermedades dermatológii as re< iente-
mente diagnosticadas", "Lesiones Je los
cojinetes plantares: diagnóstico diferen-
cial". En el transan^ Je les ¡ornades hi

haurà presentació Je comunicacions lliu-
res i Je casos clínics, el diumenge, que se
ran comuns per a tots Jos programes.
Ponents: Edmund Rosser, Peter Ihrke,
Thelma Ice liross, Luis Ferrer, M'1 Teresa
Verde, Cristeta Fraile, Eduard Saló, |ose
Luis González, Pilar Sagredo, |ordi Cairo,
*. armen Larrazabal.
Quotes d'inscripció:
Congres complert;
Socis AMVAC i AVEPA $3.000 ptes.
No sou- 39.000 ptes.
Estudiants (places limitades) 22.000 ptes.
Congrés parcial:
Socis AMVAC i AVEPA 22.000 pics.
No soi is 27.000 pies.

Mes informació: Secretaria d'AMVAí '.
Alcalá, 155,3B B - 28009 MADRID
Tel: 91/577 28 08 [:ax:l)l/4M 61 13

Jornadas de radiología en
pequeños animales

Lloc: Facultad Je Veterinaria de la llni-
versidad Je Murcia.
Dates: del 21 al 23 de febrer de 1997.
Horari: Divendres tarja, Jissabtc i diu-
menge malí i tarda.

hi programa inclou les següents classes teò-
riques: "Técnica e interpretación radiográ-
fica"; "Contrastes radiológicos"; "Radio-
biología"; "Radioprotección. Legislación
en radiodiagnóstico"; "Radiología Je las
enfermedades del desarrollo"; "Radiología
Je la columna vetebral"; "Radiología Je las
masas abdominales"; "Radiología del apa
rato urinario"; "Radiología del sistema gas-
ireoiniestuval"; "Radiología del tórax";
"Radiología cardiaca". Tanmateix hi hau-
ran demostracions pràctiques i casos clí-
nics. II nombre d'alumnes Je les sessions
p r à ( t i q u e s é s l i m i t a t a 2 S .

Inscripció: Abans de 11 Je febrer de 1997
Conferències:
m a t í . \ 5.000 ptc,.
·E,tudi,mts \5.000 ptes.
Conf + Pràct. Estudiants 15.000 pies.
Professionals 1^.000 pies.
Després Je I'l Je febrer; les quotes abans
esmentades, augmentaran en 2.000 pies.
Més informació: Unidad Mótenle Je Me-
dicina v Cirugía Clínica y Radiología.
Facultad Je Veterinaria.
Universidad Je Murcia.
Tels.: 968/30 71 00
Ext. 2820,2821,2822 i 2823
Fax: 968/36 41 47.

Curso de manejo, produc-
ción y patología de ovino y
caprino

Lloc: Sala Je Grados Je la Facultad Je Ve-
terinaria Je Madrid.
Dates: Tots els divendres i dissabtes des del
51 de gener fins el 22 de març de 1997.
Aquest curs és destinat a la formació post
grau Je llicenciats en Veterinària que de-
sitgin ampliar els seus coneixements i, ,il
mateix temps, tenit les nocions bàsiques
per un treball al camp Jes del moment Je
la realització del curs. Es realitzaran pràcti
ques de camp (visites programades) que
tindran lloc en dies de treball.
1:1 programa consta Je diferents blocs: Sis
temes Je producció i maneig bàsic, Nutri-
ció i patologia Je la nutrició, Reproducció
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i patologia de la reproducció, Principals
patologies que afecten a la reproducció (di-
viJii en quatre sessions), La informàtica .1
les explotacions i Visites programades.
I I nombre de places és de 50.
Inscripcions:
Col·legiats 55.000 ptes.
No col·legiats 65.000 ptes.
Més informació: Secretaría del Colegio
Otici;il de \ eterinai ii is >K- Madrid.
Alcalá, 155, V C . MADRID
Tel.: 91/577 72 80

Escuela andaluza de Salud
Pública. Cursos, seminarios
y reuniones científicas

A continuació, publiquem un llistai deis
cursos que duranl L'IN propers mesos orga*
nitzarà l'EASP i que poden tenir algun in-
terès pels veterinaris.

• "Máster en salud pública y gestión sa-
nitaria"
Hores lectives: 1.300
Fermini de presentació de sol·licituds:
9 de maig de Nl>7
Durada: del 13 d'octubre de 1997 al JO
de setembre de I1WS

• "Diploma en gestión sanitaria"
I lores lectives: 550
Termini de presentació de sol·licituds:
ïl de gener de 11W7
Durada: desenvolupameni modulan ini-
ci el 10 de març de 1997

• "Actualización en escritura científica
(Nivel básico)"
I lores lectives: $0
Termini de presentació de sol·licituds:
9 de maig de 1997
Durada: del 7 al II d'abrilde ll">7

• "Seminario avanzado de actualización
en epidemiología"
I lores lectives: 100
Termini de presentació de sol·licituds:
7 de febrer de 1997
Durada; Curs tutoritzal a distancia; de
març ;i juliol de 1997.

AGENCIA

SUÏSSA

PIRINEUS

ALPS

FRANCESOS

DE VIATGES - NEU

Precio

MIZAR

por persona/semana (alojamiento 7 noches)

APTOS. HAUS BOLERO

ESTUDIO 2 PAX

APARTAMENTO 4 PAX

APARTAMENTO 6 PAX

Ip
i p
5p

TBA.IA MI DIA

30 700
23 Hin

29

24 300

J/l-8/7

42 MILI

T ALIA

75000

54.400

B8.200

APTOS HAUSARIANE

ESTUDIO 2 PAX

APARTAMENTO 4 PAX

APARTAMENTO 6 PAX

Incluye:

Noia:
DESCRIPCIÓN:

Ajamiento 7 noche!
y limpieza de salida.
=ianzí 250FS(aprox
Situados Bfi oí centre
pistas. Totalmente eq
cocina americana y

3j
4p

6p

31 900

30 700

0

19.900

42.500
10.900

10 700
.11 hin

/Mlllll

72500

4c non

(sábado 17.00 h a sábado 10 h|. Sábanas

Tusas locales no incluidas. 14.7 FS.
de Zermatt cerca del transporte para h a

uipados, todos con teléfono y televisión,
laño completo

PRECIOS POR PERSONA

ESTACIÓN

PAS DE LA

CASA

M.AIY

CAUTERETS

LESANGl tS

FONTRÍIMEIJ

REM
MfC

21

19

23

32

RESIC.AIII.II.M
RÉGIMEN

| 1 H 1 .I.I

1

ESI ni

PRECIOS POR PERSONA

ESTACIÓN

All ' l I IHU I /

VAl THOHINX

VAL ITISI III

D I V E R S

RFM
M E C

;:.<

31

lili

101

RESID/AIOJAM
RÉGIMEN

te 5.6.7
1 . 1

•

VIAJE

17 900

I99O0

13500

SIN
VIAJE

17900

VIUI6US
BMCIIIIM

VIAJE

.',

70900

1 ! , 41)11

MAOM

J59O0

76900

lili

1 OÍAS ESOtlI

SIN
VIAJE

rrmii

VUk.ll HilS
6 M U I 0 U

77900

VtUl BUS

urna*

III

26900

iMIÜMi
(DÍAS

VIAJE

21 -IIU

. ' «.<

??900

•

WAJE

.--• ' U l l '

VIAJE

II

73900

24 90(1

4BlA8tS

SIN
VIAJE UKCÍIDIU

1

13 'HUÍ

D I V E R S O S
"V CURSO A DISTANCIA: SALUD PÚBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD" Durada: 260 hores lectives,

a desenvolupar en tres mesos a partir de la recepció del material. Més informació: ICEPSS. Gran Via de
les Corts Catalanes, 428 bis, entl. la. 08015 BARCELONA. Tel.: 424 2133.
"CURSO A DISTANCIA DE ESPECIALIZACION EN AGRICULTURA BIOLÓGICA" Organitzat per l'Associa-
ció Vida Sana i amb la col·laboració del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Més informa-
ció: Asociación Vida Sana. Clot, 39,2n. 08018 BARCELONA. Tel.: 580 08 18. Fax: 58011 20.
"HISTORIA DE LA RAMADERIA I LA VETERINARIA ALS PAÏSOS CATALANS. IV COL·LOQUI D HISTORIA

AGRÀRIA". Organitzat pel Centre d'Estudis d'Història Rural del Centre d'Estudis Històrics Internacionals
(UB). Del 20 al 24 de maig. Podeu trobar més informació a la Biblioteca del Col·legi de Veterinaris de Bar-
celona.
"III JORNADAS PROFESIONALES DEL AVESTRUZ" Organitzat per la Real Escuela de Avicultura. Del 19
al 21 de febrer. Més informació: Plana del Paraíso, 14. 08350 ARENYS DE MAR (Barcelona). Tel.: 792 11
37. Fax: 7921537. e-mail: casteilo@lix.intercom.es.
"XV INTERNATIONAL SYMP0SIUM 0F SALMONELLOSIS BRUCELLOSIS Organitzat per la World Asso-
ciation of Microbiologists, Immunologists and Specialists in Infectious Diseases. Aquest Symposium
tindrà lloc a Xipre, del 16 al 21 de febrer. Més informació: K.Polydorou V.P.H. Institute. P.O. Box 284. NI-
COSÍA (Cyprusl.TeL/Fax: (357-2) 553121.
"HISPACK 97". Barcelona, del 3 al 7 de febrer. Més informació: Fira de Barcelona. Av. Reina M Cristina,
s/n. 08004 BARCELONA. Tel.: 233 22 00. Fax: 233 22 99.
"IFE '97". Londres, del 9 al 13de febrer. Més informació: ICEX. Dept. Ferias Agroalimentarias. Paseo Cas-
tellana, 14.28046 MADRID. Tel.: 91/349 61 00. Fax: 91/431 6128.
"EUROALIMENTACIÓN". Bilbao, del 22 al 26 de febrero. Feria Internacional de Bilbao. Apdo. 468.48080
BILBAO. Tel.: 94/427 72 00. Fax: 94/442 42 22.
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AVIS
A partir de l'l del gener de 1997, tot el material que es compri al
Col·legi, es facturara i portarà la partida de I'l VA corresponent.

Altes i baixes col·legials
ALTES
A continuació publiquem els noms dels veterinaris que han estat donats d'alta
de baixa d'aquest Col·legi Jes del 17 d'octubre fins el 10 de desembre de 1996.

Col·legim Nom A ..i celona

2337

2338

2331

2340

2341

2342

2343

2344

2345

2346

234J

2348

2349

2350

2351

2352

2353

2354

2355

2366

2357

2358

2359

2360

2361

2362

2363

2364

2365

2366

2367

2368

2369

2370

2371

2372

2373

2374

2375

2376

2377

2378

2378

2380

2381

2382

2383

2384

Sotia 1. Saraiva M. Rebelo de F

Victoria Cítmpmany Anbiña

Esther Salido Palma

Xavier Salgado Soler

Anna Fernanda? Oller

Javier Fernández Ponce de León

Clara Fonl Catena

Raquel Garcia Abad

Manuel Mu Artigas

Mònica MO d r o g o

Carles Morales Moliner

Ma Rosa Riba Torres

Momea Modrego Ruiz

Rosa M° Sanche? Pulido

Francesc X. Sabaté Sant

Josep Bragulat Illamola

Eulalia Coma Feliu

Susanna S Vayreda I Martiia

Sandra Carrasco Morera

Ana C li.iiinir. Gallego

David Jolis Llimona

Francesc Padrós Bover

Eva Barcia Mai
M# Ines Serena Pere?

Jorge Casas Cordero

Mariano Qoininçio Alvarez

Raquel Santiago Alvarez

Rutli Fargas Torres

Laia Solano Gallego

Miguel A. García Galán

Mu Francisca Garcia González

Estibali? Alvillo Fernández

Montserrat Pons Casanoves

Anna Nuna Marti Ollé

Félix Gómez Masvidal

Nuria Soria Gaya

Florencio Franco Ric

M" Carme Gras Giné

Sergi Rebollo Rebollo

M i (111 (• 1 Serra It2en

Laurs Caldenley Man

Guillermo Ortin Moreno

Vicente Cosialls Pisonero

Fdgar F. Castro Carvajal

Nina Masot Oberhausor

Manual F'uiul Picas

Natalia Garcia Pino

Germán Muño? Roy

Ctra. Cerdanyola. 24. I r 3a 08190 Si Cugat del Vallés 909 38 43 36

Roger do l luna, 95. 41 2a. • 08009 Barcelona 215 85 53

Ribot i Serra. 134, Esc. 2. Ir. 08208 Sabadell 717 I I 89

Mes, 34 - 08490 Tordera 764 2107

degà Bahi. 25, 3r la, 08026 Barcelona 455 36 29

Ignacio Iglesias. 200, Esc esq., b 08820 El Prat de Llob 379 05 21

Av Rocafort, 69 • 08230 Matadepera 787 02 97

Tamarit, 63. Esc B • 08291 R i 691 28 50

Pintor Fortuny. 10 - 08740 St. Andreu de la Barca 653 40 39

Rubio i Ors. 2, esc esq.. Ir. 2a. - 08031 Barcelona 435 59 46

Indústria. 143,3r.3a 08025Barcelona 4563976

Anselm Ferrer, 51 - 08786 Capellades 801 02 98

O'Agei, 6. Ir. 4a. • 08207 Sabadell 716 46 72

Rbla. St. Sebastià. 22. pral. I a 08922 Sta. Coloma Gram. 386 34 90

c/Tresserres ITorrel 08261 Cardona 869 19 48

Rliln Cnnnepcio. 56 08580 St Ouir?o do Beso ra 852 91 90

"Can Munné" Bústia 903 • 08500 Vic 886 24 40

Rbla. Catalunya. 101 pral - 08008 Barcelona 215 17 19

Còrsega. 235. I r i s 08036 Barcelona 453 12 97

Pg. St. Juan. 110.11 la, 08037 Barcelona 207 07 67

Riera Alta. 21. 6è. 2a. - 08001 Barcelona 442 40 43

Pg Torreblanca. 9. Ir 2a. - 08190 St Cugat del Vallés

Dr. Reig, 25 • 08440 Cardedeu 87123 49

Herzegovina, 26, 2n la 08021 Barcelona 2012108

América, 101, 4t 2a. • 08907 L'Hospitalet de Llob. 336 23 35

Castilloios. 375. 3r • 08025 Barcelona «868 /I

Rosselló. 466. 2n. 2a, 08025 Barcelona 436 23 61

Av l imáis. 71 08459 Si Antoni de Vilamajor 87120 34

Còrsega. 235, l i . 2a • 08036 Barcelona 322 34 61

Av Catalunya, 113. àtic la . • 08905 L'Hospitalet de Llob. 449 27 95

Repartidor. 19. 2n 2a 08023 Barcelona 210 55 40

Plà <le Balenyà. 5. 2n la 08500 Vn 886 33 64

Tamarit, 140-142. 5è. 2a. • 08015 Barcelona 424 48 61

Església. 22 08360 Canet de Mar 794 13 98

Rosselló. 126, baixos la. - 08830 St Boi de Llob 652 39 95

orn é s , 33, 3r 08023 Barcelona 2 11 93

Escoles, 20. 3r 4a 08290 CerdanyolB dol Vnlles 692 62 67

Peronella. 27. baixos 08030 Barcelona 1469893

Montornès, 33, 3r • 08023 Barcelona 212 70 36

Trav. de Gràcia, 281, Ir 2a. - 08025 Barcelo-na 213 59 28

Vallirana. 35, 3r 4a - 08006 Barcelona 217 53 44

Sardenya, 311 313, 4t 2a • 08025 Baicelona 457 72 72

Pg Vall d'Hebrón. 202, 3r 3a 08035 Barcelona 428 24 53

Av. de Xile. 34. Ir. 4a. - 08028 Barcelona 440 24 44

Ptge Ministrnl, 6. baixos 2a • 08023 Barcelona 219 66 95

Av St Iscle. 19. 6è. la B 08290 Cerdanyola dol V II 692 87 20

PI.FontdelaMulasa, 12 13, 2n la 08032 Barcelona 357 83 32

BAIXES Coll.gm Nom Un., baixa

1978

74

2255

2150

1718

1138

1891

Marta Aironiz Sadalia

Agusti Carol Fmx

Eulalia De Nadal Clanchet

Vicenç Morell Espinosa

Úrsula Serrat Vidal

Emilia Tarifa Valentín G

Blanca Wtdmer Caminal

26/10/96

24/11/96

27/09/96

1/10/96

1/10/96

2/10/96

7/10/96

Defunció

Defunció

Petició pròpia

Manca de pagament

Manca de pagament

Policio propia

Manca de paqament
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Serveis del Col·legi • ;'.

COMPRAVENDA DE COTXES

Posem al vostre coneixement que, des d'ara, i cada dilluns i divendres pel matí, de 10 a 13 hores,

la Srta.VICKY estarà a la vostra disposició per tal d'atendre qualsevol consulta relativa a preus i

condicions de compra i venda de cotxes i motos, segons els convenis signats amb determinats

concessionaris, per tal d'obtenir els millors preus del mercat.

Tel. 211 24 66

SERVEI D'ASSEGURANCES

VeterLlar
MULTIRISC DE LA LLAR
ESPECIAL PER A VETERINARIS

Característiques

Pis de propietat de 100 rrv'. Disposa de porta de fusta
massissa amb difícil accés.

CONTINGUT:

CONTINGUT:

10.000.000,- Ptes.

2.500.000,- Ptes

- Mobiliari 2.500.000,- Ptes.

- Electrodomèstics i equips de so 1.000.000,-Ptes.

- Joies en situació 500.000,- Ptes.

- Aixovar domèstic 1.000.000,-Ptes.

PRIMA ANUAL 28.553,- Ptes.

,S
• Incendi

• Danys per aigua -localització i reparació-

• Danys estètics 500.000.-Ptes.

• Trencament de vidres al 100%

• Vehicles en garatge

• Trencament d'articles esportius

• Assistència a la vivenda

• Enviament professionals

• Protecció urgent (Seguretat)

• Serveis infermeria

• Ambulàncies

• Substitució TV i/o video

• Guarda professional d'animals de companyia

A casa el que volem trobar-hi és la tranquil·litat suficient per gaudir de la nostra família, dels amics, de les aficions,
o be per descansar purament i simple.

VeterLlar és l'assegurança ideal per a casa nostra... perquè a més d'incorporar les millors cobertures per assegurar la

nostra tranquil·litat, és l'assegurança de la Llar pensada especialment per als veterinaris.

Si vol més informació sense compromís, posi's en contacte amb el
Sr. Joaquim TORRES, Telèfon 211 24 66 del Col·legi
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Seccions
Col·legials...

Apropem

RESUM MENSUAL

MEMBRES

ACTIVA

PASSIVA

ALTES

BAIXES P.P.

BAIXES APROPEM

BAIXES TOTALS

TOTALS

OCTUBRE

16

128

21

1

9

10

144

NOVEMBRE

14

136

10

5

0

5

150

Necessitem veterinaris que cerquin o
estiguin interessats en canviar el seu
lloc de treball per poder cobrir ofertes
de tora de Barcelona i el seu cinturó in-
dustrial.
Pol inscriure's a APROPEM qualsevol
veterinari Col·legiat al correm del pa-
gament de les quotes.
En el moment de la inscripció s'han de
presentar els documents següents:
• Quatre fotografies recents, tipus
DNI.
• Fotocòpia del ON I.
• Fotocòpia del carnet de Col·legiat.
• Fotocòpia de la tarja de l'INHM (si
es posseeix).
• Dos currículum vitae, en format DIN
A4:
• Un ha de ser curt, d'un sol tull.
• L'alnv amb l'extensió que es realitzi
habitualment.
S'han d'adjuntar les fotocòpies acredi-
tatives dels cursets, treballs, etc. que es
citen al currículum.
Es recomana que no es facin sols en ca-

talà, ja que no s'enviaran C.V. en ca-
talà fura de ('aialunya.
Per ampliar la informació podeu
adreçar-vos personalment o per telèfon
a:
APROPEM
Av República Argentina 21-25.
08023 BARCELONA
Tel.-211-24-12
Fax.-212-12-08
l loran J 'otïcma: 10:00 a 15:00 h i de
16:00 a 20:00 h.

OFERTES

CLÍNIQUES:

CONSULTA

URGÈNCIES

SUBSTITUCIONS

GRANS ANIMALS

EMPRESES

COMERCIAL

ASSESSORAMENT

ALTRES

ALTRES

TRAMITADES

ANUL·LADES

! M I .

OCTUBRE

8

5

2

1

0

4

2

1

1

1

13

0

13

NOVEMBRE

11

3

5

3

0

3

1

0

2

0

14

2

16

Des d'aquest servei recordem a tots els
companys que APROPEM, Borsa de
Treball del Col·legi Oficial de Veteri-
naris de Barcelona, està a la vostra dis-
posició en el cas que necessi-teu con-
tractar professionals veterinaris.
Els trets més importants del nostre ser-
vei són:
• Base de dades informatitzada de ve-
terinaris col·legiats a la recerca de lema
i de professionals en actiu que desitgen
optar a un altre tipus de treball mes
adieni a la seva formació i aspiracions
personals.
• i !andidats amb una formació tècnica
adequada i diversos L,T;UIS d'experiència
en diferents sectors laborals.

• Ràpida gestió de les demandes
• Temps de tramitació: Màxim de IS
dies. El temps de gestió pol ser inferior
segons les necessitats de l'empresa de-
mandant.
• Confidencialitat de les dades de
l'empresa sol·licitant.

APROPEM és un servei gratuït.
No hi ha compromís per part de l'em-
presa sol·licitani d'escollir els candi-
dats presentats pel nostre servei
APROPEM només treballa amb:
- Veterinaris col·legiats.
- ('entres Veterinaris autoritzats pel
col·legi Oficial de Veterinaris per l'e-
xercici de la clínica de petits animals

Podeu contactar amb:
Albert Broto de 10:00 a 13:00 h. i de
ld:00 a 18:00 h.
Responsable d'APROPEM:
APROPEM
Av Republicà Argentina 21-25.
08023 BARCELONA
T e l . - 2 1 1 - 2 4 - 1 2
Fax.-212-12-08

Biblioteca

PescaIl l i l l ' í t i m

Pesca marítima. Orden de 11 de no-
viembre de 1996 por la que se prohi-
be la pesca de determinadas especies
pelágicas con artes de arrasi re.
BOE 291. 3/12/96.

- Propuesta de Reglamento (CE) del
Consejo por el que se establece un
sistema de identificación y registro
ile los animales de la especie bovina.
IXK'IC-M^. 101111%.

- Reglamento (CE) n" 1 5 1 1 / % de la
Comis ión , d e 2C) de julio de 1996,
por el que se modifica el Reglamen-
to (CEE) iV 1274/91 por el que se
establecen las disposiciones de apli
c a a ó n del Reglamento (('EE)
n" 1907/90 del Consejo relativo a
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determinadas normas de comerciali-
zación de los huevos.

D0CE1 IN'). AVü7/%.

Reglamento (CE) nfi 2051/96 de la
Comisión, de 2S de octubre de 1996,
por el que se establecen determina-
das normas de aplicación relamas a

la concesión de asistencia a la ex-

portación Je productos Je carne Je

vacuno que pueden acogerse a un

iraio especial a la importación en

Canadá, y por el que se modifica el

Reglamento (CE) n9 1145/95.
DOCE1 274.261101%.
Decisión Je la Comisión, Je lo de
octubre de 1996, por la que se modi-
fica la Decisión 95/233/CE en la que
se establece la relación Je terceros

países Je los que los Estados miem-
bros autorizan importaciones Je aves
Je corral vivas y huevos para incu-

bar.

DOCE 1-276. 29/10/96.
Reglamento (CE) nB 2067/96 de la
Comisión, Je 29 de octubre de 1996,
por el que se modifica el Reglamen-
to (CE) n" 1000/% en lo relativo a

las normas Je comercialización Je la

carne de aves de corral

IXK:I: ¡,177.101101%.

Reglamento (CE) n" 2222/96 del
Consejo, de 18 de noviembre de
1996, que modifica el Reglamento
((!EE) n" 805/68 por el que se esta-

blece la organización común de mer-
cados en el sector de la carne Je bo-

vino.

DOCE L-296. 21/11/96.
Recomendación Jel Órgano de Vigi-
lancia de la AELC n s 86/96/COL,
de 10 Je julio Je 1996, relativa a un
programa coordinado Je control ofi-
cial Je los productos alimenticios en

1996.
DOCE L-296. 21/11/96.
Ordre d'll Je novembre Je 1996, de
modificació Je l'Ordre Je 50 Je ju-
liol Je 1987, per la qual es desplega
el Decrei 562/1986 de 18 de desem-
bre, sobre productes alimentaris Je

qualitat per als pollastres dins Jel

sector avicola

3C2287.29/11/96.

Comitè
de Deontologia

hi t lomitè de Deontologia del Col·legi

de Veterinaris de Barcelona RECO-

MANA a tots els veterinaris que, da-

vant els mitjans de comunicació, tin-

guin la màxima cura possible Je la seva

imatge i actuïn d'acord amb la profes-

sionalitat que hom pot esperar d'un ve-

terinari. P'això depèn, no només el

prestigi Jel proiession.il en qüestió,

sinó tambe Je tota la professió vete-

rinària.

Comitè de Petits Animals
Centres autoritzats durant octubre-novembre de 1996

( I-NTRO VETERINARIO (¡ASTELl BE] I
(abans consultori veterinari St. Andreu)

Castellbell, 4-6 08030 Barcelona

<. :ENTRE VEÍ ERINAR] N.PLANA
Santiago Rusiñol,20 08980 Sr. Feliu de Llobregai

VETERINOS
Rius iTaulet, 31 08190 St. Cugat del Vallès

CLÍNICA VETERINÀRIA VHTHR 7
Gaudí, 61 bis - 08240 Manresa

i I INIc \ VETERINÀRIA ENTENÇA
Corsega.60 (Entença,171) - 08029 Barcelona

c :()NSl ILTORIO VETERINARIO DIAGONAL MAR
Pujades,412 08019 Barcelona

Passa ;i C Ilfnica:
CENTRE VETERINARI ESPÍ l K u ÍES

Bruc,7 - 0W)0 Esplugues
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HIPOTEQUES AMB CONDICIONS ESPECIALS PER A VETERINARIS

Hipoteca per comprar vivenda principal, secundaria o local de negoci.

Hipoteca per construir o rehabilitar la seva casa, torre o local de negoci.

Subrogació hipotecària per reduir el tipus d'interés i abaratir la seva quota mensual.

Hipoteca per unificar i abaratir la seva financiació actual.

SOM EL MILLORS PERQUÈ...

• No cobrem la valoració o taxació.

• No obliguem a domiciliar els rebuts ni la nòmina.

• No imposem la nostra companyia d'assegurances.

EXEMPLE PRÀCTIC

Import sol·licitat d'hipoteca 10.00.00,- ptes.

Termini sol·licitat 20 anys

Tipus d'inmoble Primera vivenda

Interès variable 1r. any 5,95%

Quota mensual 1r. any 71.350,- ptes.

Resta d'anys (índex de revisió) mibor 1 any + 1,30%

Pagaments al comptat:

- comissió d'apertura 125.000,- ptes.

- provisió de fons notari 250.000,- ptes.

CONSELLS PRÀCTICS!

• Compari la nostra oferta amb el seu rebut d'hipoteca i demani'ns una simula-
ció de subrogació per reduir el tipus d'interès. S'adonarà de l'import que
s'estalvia.

• Fixi's en l'índex de revisió i en la comissió de cancelació.

Per més informació truqui al telèfon 211 25 23 i la Srta. Cristina l'informarà.



A . I . A . C .

Els números d'identificació dels ggssos per-
duts duranl el període 15 octubre .1 JO Je
novembre, 1 que encara estan desapareguts,
són els següents:

20276D725A
40514F7858
1F315B460F
IF395C301C
2O102O21DF
2000706C04
2004635722
20007O6CO4
1F373C501E
2OOS1C39O3
1F52756A30
IF326E4B76
220A775E47
1F71555942
401C520B03
1F3A47667A
111146652A
1F46097C16
20351B4D43
20510F433D
1F32054664
7F7F241751
405E5A702F

En i .is de localitz;
(93)418 92 94.

CREUAMENT FOXTER R I E R
HUSKYSIBERIAN
CREUAMENT PAS TOR
PASTOR ALEMANY
CREUAMENT PASTOR BELGA
HUSKYSIBERIAN
HUSKYSIBERIAN
CREUAMENT PASTOR BELGA
FOXTERRIER
ALASKA MALAMUTE
SAM0YED0
BOXER
PEQUINÉS
HUSKYSIBERIAN
ALASKAN MALAMUTE
BOXER
HUSKYSIBERIAN
HUSKYSIBERIAN
HUSKYSIBERIAN
INDEFINIT
PASTOR ALEMANY
PASTOR ALEMANY
INDEFINIT

ir-Ios, truqueu al telèfon:

AVÍS IMPORTANT:
A pari ir de I'l de gener de \^1 pujarà el
preu de les cartilles, xapes i segells
(IS pies.). A més, es farà una factura co-
rresponent ,i aquests conceptes que portarà
inclòs I'l VA corresponent.

FACULTAT DE VETERINARIA
(UAB)

Convocatòria d'ajuts per a redactar tesis
doctorals en català

Curs 1996-97

Sol·licitants:

Institució convocant:

Termini de presentació:

Informació:

Estudiants de tercer cicle de Li UAR

Vicerectorai d'Investigació de la UAR

12 de març de 11W7I JO de maig de 1997

Vice-rectorai d'Investigació

Edifici del Rectoral

Universitat Autònoma Je Barcelona.

Informació/documentació arribada
al Deganat

• Programa del "Progress m Pig Science" que organitza la Univcrsin oi

Nottingham del 7 al II d'abril a Sutton Bonington (Quadríptic).

• ( ¡onvocatòria del curs "Economía de l<>\ Recursos Naturales" que orga-

nitza CU IEAM del 10 al 21 de febrer de 1997 .1 Saragossa (Tríptic).

• Convocatòria de les "\ fj Jomadas sobre Producción Animal" que orga-

nitza AÍDA (Asociación Interprofesional del Desarrollo Agrario) del

20 al 22 de maig a Saragossa (Tríptic).

• ( lonvocatòria del curs "Valorización de Productos Lácteos de Ovinos y

(laurinos en el Área Mediterránea. Tecnologías Actuales y Perspectivas de

Mercado" organitzat per C1HEAM i ta Universitat Pública de Navarra

del 24 de febrer al 7 de man,- a Pamplona (Tríptic).

• Convocatoria del curs "Bee Disease Diagnosis" que organitza ('111EAM

i IRESA (Institution de la Recherche et de l'Enseignement Superieur

Agrícoles) del 19 al de maig a Tunísia (Tríptic).
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ACADEMIA DE CIÈNCIES VETERINÀRIES DE CATALUNYA

SESSIÓ POSTUMA DEDICADA A DESTACATS
ACADÈMICS DE L'ACADÈMIA

El proper mes de març, l'Acadèmia de I Ciències Veterinàries de Catalunya, en data i hora
que ¡a es concretara, i a la Sala d'Actes del Col·legi de Veterinaris de Barcelona, tindrà
llcx la SESSIÓ PÒSTIIMA dedicada als següents Acadèmics:

Dr. U US (CAMA( '110 i ARIÑÓ, Acadèmic Numeran.

lIr. 1\.IIQUEL LUERA i ROS, ex-Presidenl de l ' A c a d l

Dr. MIQUEL LUERA i CARBÓ, ex-Presideni de l'Acadèmia,

I [ble Sr. Al ¡I ISTÍ (CAROL i FOIX, ex-Presideni i Presiden! d'l lonor de l'Acadèmia.

A l'esmentada sessió, intervindran destacats Acadèmics.
Barcelona, gener de l 'w7.
LA JUNTA DE GOVERN

ADITSIC
C a t a l u n y a

ADITSIC
ASSOCIACIÓ NACIONAL
DE VETERINARIS OFICIALS
D'ESCORXADORS 1 INDÚSTRIES
CÀRNIQUES

CONCLUSIONES DEL
"I SYMPOSIUM SOBRE
INSPECCIÓN DE LA CARNE"

I ,i Asociación ADITSIC, Sección Ca-

talana, (Asociación Nacional de Vete-

rinarios Oficiales de Mataderos e In-

dustrias C.irnicaO organizó el "I

Symposium sobro Inspección y Cali-

dad de la Carne", coincidiendo con las

Jornadas Técnicas de la Fira Agrícola-

Ramadera de Sant Miquel, el pasado

27 de septiembre de 1996, en Lleida.

Intervinieron destacados expertos de
las Administraciones Comunitaria (Dr.
(Cav, Ivo Filippini, Inspector Veterina-
rio (. Comunitario. Bruselas), Estatal (Dr.
Juan J. Francisco Polledo, Director Ge-
neral de Salud Pública. Ministerio de
Sanidad \ Consumo), Autonómica
(Dr. Eduard Mata Albert, Subdirector
de Protecció de la Salut, Departameni
deSanitai iSeguretai Social. Generali-
tat de Catalunya), así como de la In-
dustria Privada (Dr. Josep Ma Orteu
Barrabés, Director de Producción de
Hesperia ñ de Alimentación, S.A.
Grupo Sara Lee), además de destacados
técnicos v representantes de los secto-
res de la producción y cárnico, que in-
tercambiaron información y criterios
de actuación en la Moa Redonda sobre
la"(Calidad de la Carne y su Gimercio
Intracomunitario".

El Symposium, dirigido a Veterinarios,
técnicos de industrias y representantes
de los sectores de la producción animal
v cámi< o, fue un éxito de participación
de congresistas de inda España y espe-
cialmente de C Catalunya.
Con el debate de los temas, de gran ac-

tualidad, se llegó a las siguientes CON-
CLUSIONES:

Primera: La Industria Cárnica europea
es la que mayores recursos económicos
ha invertido para MI modernización en
instalaciones y tecnología, siendo el
reto futuro la educación higiénica de
los operarios en las manipulaciones de
los procesos. La profesión Veterinaria
debe implicarse plenamente en los Pro-
gramas Formativos del personal laboral
manipulador, en cuanto a los conoci-
mientos de una higiene estricta de los
procesos de sacrificio y manipulación
industrial de la carne.
Segunda: El Control e Inspección Sa-
nitaria de los Alimentos es un logro de
la sociedad del bienestar, que ha con-
tribuido a mejorar nuestra calidad de
vida.

Tercera: El objetivo de la Calidad es la
satisfacción del cliente y del consumi-
dor, lo que significa satisfacer sus nece-
sidades y exigencias, mantener una re-
gularidad v seguridad de la calidad del
produí i". I a (Calidad debe ser un con-
cepto de empresa, un compromiso ab-
soluto desde la dirección, con un gran
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esfuerzo de comunicación y formación
de las personas implicadas.
Cuarta: El estado actual del uso de los
aditivos en producción animal y MIS re-
siduos en carnes sigue siendo preocu-
pante, exigiendo un constante control
v seguimiento por parte Je la Adminis-
tración, apoyado por legislación y la

dotación Je métodos rápidos Je diag-
nóstico y un mayor control en las ex-
plotat iones Je origen.
Quinta: 1:1 urna Jel Bienestar Animal
en la producción, transporte y sacrifi-
cio es cada vez más importante, \ la

profesión Veterinaria es la mas implica-
da en el control y defensa Je las buenas
prácticas. El propio sector productor y
la industria cárnica deberá apoyarlo,

pues L'I buen trato a los animales en

toJo su proceso producí ivo además me-
jora la propia calidad Je la carne.

ACHV

Un dels moments del Symposium

Sexta: Deben implantarse con urgen-
cia sistemas Je identificación inequívo
ios de las carnes españolas, que permi-
tan identificar con certeza tojas las
carnes, si queremos devolver la con-
fianza al sector consumidor, el PRO-
GRAMA CIARA v los shtemas Je
"trazabilidad" pueden presentar la pri-
mera pieza del edificio que debemos
construir entre FODOS, siguiendo los
pasos Je otros países europeos.

Lleida, 11 de septiembre de 1996.
Por la ('.omisión ( hganizadora

ASSOCIACIÓ CATALANA
D'HISTÒRIA DE LA VETERINÀRIA

II JORNADAS NACIONALES SOBRE
HISTORIA DE LA VETERINÀRIA

Els passats dies 29 i 50 de novembre
s'han celebral a Madrid, les II Jornades
Nacionals d'Historia de la Veterinària.
Aquesta ¡ornades han estal organitzades
per la Asociación Española de Historia
de la Veterinaria i el Centro de Veteri-
naria Militar, i han estat possibles gràcies
als ajuts econòmics Jel Consell de
Col·legis de Veterinaris de M a d r i d i
dels (. bl·legis de Veterinaris de Madrid i
de València.
HI programa constava de dues paris:

- El dia 29 s'ha dedicai a la I listona de
la Veterinària Militar; L'acte es va dur
a terme a la sala d'actes del ("entro
Militar de Veterinaria (I brío Gazapo,
3). S'hi presentaren ires ponències,
una a càrrec de D. José Manuel Pere:
García amb el títol Nuevas aportacio-
nes ¡i la vida \ obra de D. Segismundo
Maials, mariscal fundador y director áe\
KYdl Coíegto/Escueia de Vetermorla de
Madrid. La segona, a càrrec de 1). luan
Hernando Fernández amb el títol
\portacián al conocimiento de la vida \
obrade D, Eusebio Molina Serrano, Su-
binspectm Veterinario del Ejército (Coro-
nel). La tercera, a càrrec de D. Vicen-
te Serrano lome amb el títol Elcuerpo
de Veterinaria Militar en nuestra guerra
civil A mes, es presentaren l) comuni-
cacions sobre diferents aspectes Je la
Veterinaria Militar. Un cop acabai
aquesi acte els assistents varen poder
visitar el Museu de Veterinaria Mili-
tar.

- El dia Í0 Je novembre i a la Sala Je
Graus de la Facultat Je Veterinària de
la Universidad (Complutense de Ma-
drid s'hi desenvolupà la segona sessió
de les |ornaJes amh la presentació Je
13 comunicacions sobre diferents as
pectes de la història de la Veterinaria,
També s'hi presentaren dues ponèn-
cies, la primera a càrrec del Dr. Miguel
A. Vives Vallés amb el títol Je Historia
de \a ( )ftdmohgúx veterinaria i una altra

a càrrec del IV. Miguel Cordero Jel
Campillo titulada Ecología y enferme
dad, Raíces históricas,

hi darrer acte de les Jornades fou la reu-
nió de la Imita Ordinària Je la Asocia-
ción Española de I listona de la Veterina-
ria. Allí varen uniformar les diferents
associacions d'història de la veterinaria
que la integren, entre elles la catalana re-
presentada pel seu secretari en Martí Fu-
marola i Bal lie. També es va informar i
discutir sobre la preparació del proper
Congrés Mundial d'Història de la Vete
un.ma que tindrà lloc a ()òrdova el pro
per mes Je setembre.
Cal Jir que les Jorn,ules varen ser un
èxit, tani pel nombre d'inscrits (40 per-
sones) com per la qualitat Je leseomimi-
cac ions i ponències presentades.

AVEEC
Associació de Veterinaris Especialistes
en Equids de Catalunya

Actividades programadas AVEEC
- 14 Je huero Je- 1997: Seminario a caí

go del Dr. Gaspar Castelyns (1 lospital
Equino ile Barcelona) sobre el lema

"Queratomas".
Marro de l l ) l )7: Seminario a cargo
Jel Dr. Manuel Alejandro Rodríguez
(I lospital Equino del Raspeig) sobre el
lema "Enterolitos: diagnóstico y trata
míenlo".

Se entregarán diplomas de asistencia en
ambos seminarios.
Información e inscripciones:
Tel. 908 94 62 64, Mònica González
Tel. 908 69 44 97, Esteban Comarnala
in:lria.NllS(lLIUs:
Socios AVEE(', gratuita
No socios: 5.000 PTA
• Programado para octubre Je 1997,

"(àirs,. teóricO'práctico de Medicina
Interna". Se concretarán techas y po-
nentes en próximos boletines.
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AVEPA
ASOCIACIÓN VETERINARIA
ESPAÑOLA DE ESPECIALISTAS
EN PEQUEÑOS ANIMALES

CURSO DE CAPACITACIÓN
PARA DIRIGIR INSTALACIO-
NES DE RADIODIAGNÓSTICO
VETERINARIO

La 1' Vocalía de Avepa organiza un cur-
so de capacitación para dirigir instalacio-
nes de radiodiagnóstico veterinario, diri-
gido a los socios de Avepa. El precio del
curso, cuya duración será de 4 días, es de
24.000 ptas. (incluye toda la documenta-
ción).

Fechas: 23,24,25 y 26 de Enero de 1997
(de jueves a domingo).
Sede: Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos.

Vía Layetana }1.
08003 Barcelona.
Tel. 93-310 15 55

Importe: 24.000 péselas / Alumno.
Imparte el curso: Copifer.
Información e inscripciones: Copifer
Tel. 93-415 67 22 / Fax. 93-415 52 44
Horma de Pago: Transferencia o ingreso
a nombre de Avepa-Ia Vocalía a la si-
guiente cuenta corriente:
0081-0117-80-0001069715
Banc de Sabadell
Forma de Inscripción: Enviando por fax
a Copifer (n9 de fax: 93/415 52 44), co-
pia del resguardo de transferencia bancà-
ria o ingreso de 24.000,- pías., al n" de
cuenta de Avepa-1* Vocalía .
Plazas Limitadas.
Para mas información . contactar con
Secretaría di Avepa (93-418 73 12).

av íc

AOCIAC
ASSOCIACIÓ DE VETERINARIS
HKÜENISTES DE CATALUNYA

AVHIC cerca veterinari o estudiant de
veterinària per a col-laborar en les las-
ques administratives de l'Associació.
La seva missió será actuar com a secreta-
ri en l'organització de curséis, jornades i
t a u l e s r o d o n e s , encarregant - se de la i ra-

níes;! d'mionuai ió, gestió d'inscripcions,
coordinació de ponents, locals, ere.

També haurà de col·laborar en la trami-
tació d'intonnació entre AVHIC i els
seus associats.

AVHIC ofereix a canvi la inscripció gra-

tuita en l'Associació i la lliure assistència

a tots els actes, cursos i jornades organit-

zades.

Si hi esteu interessats, envieu la vostra

sol· l ici tud a:

AVHIC

Col·legi de Veterinaris de Barcelona

Av. Repúbl ica A r g e n t i n a , 2 1 - 2 5

08023 BARCELONA
o be al fax 2 1 2 12 OS

Si voleu més informació truqueu al
(Iol·legi de Veterinaris.

Tel.: 211 24 66, Sra. Mònica.

SERVEI DE PREMSA D'ESTEVE VETERINÀRIA

ESTEVE VETERINARIA

La Seu d'Urgell abre la primera granja de avestruces de Lleida L· Mañana. 29/9/96.

La i reneralitai impuso 174 sanciones por engorde ilegal de ganado El Mundo-i latakinya.
JO/9/96.

Ganaderos holandeses engordan cerdos en Lleida para librarse del problema de los purtnes
Segre. 1/10/96.

Asturias: matan a dos osos pardos con esponjas impregnadas en miel AB(.'. i/10/96

I ,i extinción acecha a la fauna Ibérica El Periódico. 5/10/96.

Europa busca un control veterinario más eficaz I talo 16. 10/10/96.

Possible mori a causa de la ràbia a Londres Avui. 11/10/96,

La demanda de 'Mislys' dispara su precio Eco. 22/10/96.

I 11 ¡en» i,i prueba definitivamente que el mal de las 'vacas locas' se contagia a personas La
Vanguardia. 24/10/96.

( r u t a dei Ln.i ofi< i,ilmenu* la existencia de rabia mis detectar la enfermedad en un perro
ABC. 26/10/96.

Sanitai in\ estiga als escorxadors si l Catalunya té 'vaques boges1 Avui. 27/10/96.

¡Qué carne fresca? Eco, 5/11/96.

t:ls ramaders demanen un sistema que sigui \ iable' per identificar el bestiar boví I lian ie
Girona. 9/11/96.

Multa .i un ganadera por suministrar clembuterol a las reses AB( ' . I l/l 1/96.
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Us recordem que podeu trametre'ns per a la seva inclusió al Butlletí, qualsevol carta que parli de temes tant .
veterinaris com col·legials que us interessi, les quals seran publicades Íntegrament. Aquestes cartes hauraif ACWlTAJ
d'ésser d'una mida màxima d'un foli i han d'anar signades amb nom i cognoms i número de col·legiat. <y «i
Podeu dirigir les vostres cartes a:

Col·legi de Veterinaris de Barcelona
Butlletí -Cartes al Col·legi
Av. Republicà Argentina, 21-25
08023 BARCELONA.

També podeu per lax, al 212 12 08,
o per Correus electrònic, a veterbcn@filnet.es, indicant en tots dos casos que és pel Butlletí ICartes al
Col·legiï.

Sr. Jaume Balagué i Estrems
President del Col·legi de Veterinaris
de Barcelona
Av. República Argentina, 2^
08023 BARCELONA

Benvolgut |aume,

A través d'aquestes línies vull agrair-te
molt sincerament totes les atencions re-
budes en el dec urs de l'acte homenatge als
anteriors Presidents del Col·legi.

Vull remarcar-te l'entranyahle emotivitat
que va envoltar aquest acte i manifestar-
te I|LK- m'ha satisfet enormement poder
compartir aquests moments amb tots vo-
saltres.

Reiterant-te el meu reconeixement apro-
fito l'avinentesa per a saludar-te ben cor-
dialment.

(¡ustau l ¡arcía 11 ¡uillamel
Director General de la Direcció General
de Producció i Indústries Agroalimentà
ries

Barcelona, 1 de desembre de 1996

AGRESSIÓ A L'ESCORXADOR

Aquest és un missatge de reflexió per ah que exerciu el control sanitari en escorxadors, s.ik-s
d'especejament, fabriques d'embotits, granjes e t c . , pet als que heu fel i feu horaris "especials",
per als que, complint la vostre feina, alguna vegada heu hagut d' aguantar amenaces i insults
per part de persones maleducades, poc professionals o sense escrúpols.
També és un miss.iim- per als que,tenint millor'- horaris i condicions de treball, sou solidaris.

1:1 passat 29 de desembre de L995, un company que treballa .i un escorxador, que des de feia
molts anys aguantava horaris "esp« ¡als", que complia amb Li seva feina i aguantava amenaces
i insults, va patir una agressió física amb lesions i el van amenaçar de mort. Sembla ser que .i
in i.i "persona" de l'entorn d'aquell escorxador no li funcionava massa he alio dels insults i ame
naces i, cansat ¡a d'aquell veterinari que estava cada nu "tocant-li els collons... que si Li guia,
el clembuterol, el marcatge sanitari, les carns no aptes, la higiene..." va decidir, per un senzill
raonament, que el millor per acabar d'una vegada ¡mil1 els seus problemes era "clavar-li una
bona pallissa a aquell toca-pebrots". Dit i fet.
Puc imaginar, facultat desenvolupada gràcies ;i les llargues hores de solitud passades als escor-
xadors combinada amb Li meva aficció al eme. en una i una seqüència d'imatges, al nostre
company al escorxador, hi veig sol, serà una llarga nu, fa la seva feina, inspeccionar i contra
lar Ics carns. Veig un despatx ple de documentació sanitària, una porta que s'obre, comencen
els crits, insults i...la pallissa. El nostre company està al ien a i plora. Plora de dolor físi<. pero
també de ràbia i d'impotènc ia. Més fa< il d'imaginar és l'agressor. L'endemà de la seva "<;csia" el
tenim al bar del costal de l'escorxador, ufanos del seu triomf, tot rient en mig d'una colla d ï v
pectants i curiosos. Es ¡acta de com la nu abans havia atonyinat un veterinari. També cl veig
propossanl un brindis que, en honor a la professió de Li HAM victima, comença amb alio de
"muerto el perro se acabó la rabia". I In bon final per aquesta i urta sequèn< ia de fets ("alaba't,
mi, que a lira ei du(") podria passar a un jutjat, amh una condemna ¡usta per a l'agressor, per
a la "persona" que anteposa els interessos comen tais davant dels interessos de la salut pública.
Però això no és cap pel·lícula, es la nostre lema, es protegir la salut de la població. I Li prole
gim tots els ,|Ut- treballem en aquesi i amp. No és un de sol. l'al msisnr i recordai ho ,i tothom.
No e.s iracia "que c.\l\ pal aguanti sa vela".

Quan penso en aquell lel i en la nul·la repercussió que ha tingut a tols els nivells, Sindicats.
Col·legis Ohuals de Veterinaris, Consell de t'ol·le^is Veterinaris, Departament de Sanitat,
DARP i les diverses Associacions productores del sector, quan penso que no és un fel aïllat,
que es un let que pol tornat a passar, que potser farà taha que matm a un veterinari, quan peu
so en toi això, llavors, em venen ganes de deixar-ho. No ho deixaré. M'agrada podet partiï I
par i n la proteci io de la salm de la població,
Pero m'agrada mes poder fer-ho amb salut.

1 lini I. iinicne: Roig

Col·legiat 937

Noia: Eljudic i pels fets esmentats es celebrara el pròxim dia 22 de gener de 1997, a les 9: ÍO ho-
res, en el llit i:iT Penal mim. 4 de Girona.

21



ES BUSCA
Nom:COHET
Raça: Bretón de c ua llarga
Color: Blanc amb taques marró-
canel-la
Telèfons de contacte:
879 67 95 ó 540 56 90.
Mòbil; 929 81 46 45. Esther.
Es gratificarà.

FE D'ERRADES
A l'anterior Butlletí (núm. 7| hi havia les

següents errades:

- Pag. 9:

Necrològiques: On deia "Marta Arronix Sada-

ba", havia de dir "Marta Arroniz Sadaba".

- Pag 19:

AVEEC: On deia "Associació de Veterinaris Hi-

gienistes de Catalunya" havia de dir "Associa-

ció de Veterinaris Especialistes en Équids de

Catalunya".

OFERTES
1A1N r.RAI [AM ASSO< ÜATES VETERINARIANS

CHATSWORTH
BRIDLEWAY

ADD1NGTON VILLAGE
CROYDON
CRO SAN

0181 777 0482 (Office)
0860 711802 (Mobile)
0181 777 0460 (Fax)

APPOINTMENT OF ENGLISH SPEAKING OFFICIAL VETER]
NARY SURGEONS FOR MEAT HYGIENE DUTIES.

I wish to recruti one or more English speaking Veterinary Surgeons for
meat hygiene duties in abattoirs, cutting plants and cold stores in llu-
South Easi oi England, within a radius oi 100 miles or so oi London. 1 he
work involves enforcing the regulations in hygiene and welfare ai esta-
blishments allocated to my practice. Each veterinarian would be perfor-
ming duties m two or mors planis allocated to me in the región. The vete-
rtnarians would be engaged in my Veterinary Practice which is contracted
to perform duties for the agency oi the State Veterinary Service. I here is
\*n<\\ a degree oi urgency aboul iliis matter since ii has just been announ-
ced thai there \\ ill be a one week course for qualified veterinarians ai Bris-
iol I Jniversity in the near future, which is mandator^ for veterinary surge-
ons wishing to be qualified in Red Meai and Poultry Meai I lygiene work
in the United Kingdom.

Tlii' annual salary 1 am able to offer is in the región oi Twenty Thousand
pounds (£20,000.00.).
I should be grateful il you would lei any intcrested persons know about po-
si tions we might have available.il is envisaged thai there will be a two year
i ontract.
Please contat i me urgentl\ on one oi the above telephone numbers.
1A1NGRAHAM .V.M&.S M.R.C.V.S. Principal

a v i c
AVI IK ' (Ass<iciac ió Jo Veterinaris i ligicnistes de C Catalunya) cerca vete
un.ui o estudian) de veterinària per a col·laborar i.'n les tasques adminis-
tral ives de l'Asstx ia( id.
La seva missii'i serà actuar com a secretari en l'organii :a< ¡ó de i ursets, ¡or-
nades i taules rodones, encarregant-se de la tramesa d'informació, gestió
d'ins< ripcions, coordinació de ponents, locals, etc.
Tambó liaurà de col·laborar en la tramitació d'informació entre AVI IU ' i
els sous associats.
AVI IK ' ofereix a canvi la msi ripció gratuïta m l'Asstx i.u ió i la lliure as
sistència a tots els actes, cursos i ¡ornades organitzades.
Si In esteu interessats, envieu la vostra sol·lú itud a: AVI IIC <• bl·legi de
Veterinaris de Barcelona. Av. Repúhlica Argentina, 21-25. 08023 BAR
CELONA; o bé al fax 212-12 08
Si voleu més informació truqueu al Col·legi de Veterinaris. Tel.: 211 24 66.
Sra. Mòiiu a.
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REM SANITAT ANIMAL, S.A.

LO BAL

LOR RATIO
ERVEI DE LA

'ETERINÀRIA
YA

08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) - Tel: 692 08 44 Fax: 580 50 59



Buenas
N U í V O

Amplio espectro, máxima eficacia
y, además, en pasta.

Algunos vermicidas se desarrollan pensando sólo en espectro de actividad

y en seguridad. Y se olvidan del gato, del propietario del animal y de Usted.

Flubenol Gatos (Flubendazol) es lo más nuevo de Esteve Veterinaria.

Un vermicida, en pasta, totalmente seguro y de amplio espectro. Activo frente

a los principales vermes redondos y planos que parasitan al gato. De excelente

palatabilidad y cómoda administración. La más cómoda para los gatos.

Porque Flubenol Gatos puede administrarse directamente en la boca

a través de la comisura labial, mezclado con el alimento o aplicado sobre

una de las patas anteriores.

Seguramente los cestodos y los nematodos preferirían otro antihelmíntico,

pero a los gatos les encanta.

ESTEVE VETERINARIA
Av. Mare de Déu de Montserrat, 221 • 08041 Barcelona -Tel. (93) 347 93 11 • Fax (93) 433 15 32


