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l'Al'l RECOI ÒGIC

Disseny i gestió

questes ducs paraules poden definir d'una manera concisa el sentit

que hem d'imprimir a un Col·legi Professional.

Assumim les funcions estatutàries que ens marca la llei. D'aquí

tracem unes metes i objectius i el que s'ha de resoldre és com gestionem

millor els recursos, sempre limitats, per a obtenir la màxima rendibilitat.

Cada època requereix uns plantejaments diferents. En el moment actual, les

demandes que exerceixen els col·legiats i la societat a un Col·legi

Professional no són les mateixes que en temps passat i, segurament, variaran

en el futur.

Les noves tecnologies, els avanços científics i el gresol social actual ta pensar

que veurem canvis importants en menys temps del que era previsible.

Adaptar-nos a donar servei, encarrilar Ics demandes d'una majoria,

convèncer a les minories respectant-les i obtenir el màxim rendiment a unes

perspectives d'il·lusió.

Gestionar professionalment el disseny que les Juntes i Assemblees elaboren

ha d'ésser el repte d'aquest Col·legi. Si aquesi fel no es veu amb claredat

haurem d'assumir que la capacitat de transmetre el nostre missatge està

fallant.

Dificultats tenim i en tindrem, superar-les és un fet de voluntats conjuntes.

El no es pot validar és sotmetre'ns a imposicions personals de difícil

justificació col·lectiva, encara que allò que és personal pugui estar

plenament justificat.

Tractem d'avançar en positiu i no busquem la immobilitat perquè, aquesta,

segur que no empitjora la situació, però si que és segur que la degrada. I
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Hesu11 dels trrnes lractats a
l'Assamblea General de la Federació

de 'elerinaris d'Europa

Entrada de nous països ;i la FVE

S'accepta la sol·licitud de Croacia, Hongria, Estonia i Limània, com a països

observadors de la FVE, com a tase prèvia a la seva possible integració.

Informes del Comitè de Direcció

Simpliticació Je la legislació sanitària

Afecta a 14 Directives Je Sanitat Animal i Salut Pública. Es desitja refondre

aquestes Directives en una Je sola.

S'augmenta la responsabilitat Je l'Empresa en la vigilancia sanitària dels productes

d'origen animal.

Es un projecte summament important per a la professió veterinària, per la qual

cosa s'haurà d'estar molt atents i seguir-ne l'evolució.

Funcionament Jel Comitè Je Direcció

S'està revisant la possibilitat Je professionalitzar l'executiva Je la FVE, donat el

gran increment Je lemes i augment Je països membres i observadors. Aquesta

modificació impl icar ia un augment J e quo te s bastant considerable (2-5 vegades) .

Es discutirà a Ions el proper mes d'abril.

Ensenyament Veterinari

En base al Seminari celebrat a Utrecht el passai mes Je maig, s'estableixen les

normes per a una millor col·laboració entre la FVE, CCFV i I'AEEEV per a

continuar la visita .1 les Facultats de Veterinària Europees i adequar els

ensenyaments veterinaris a les necessitats actuals. S'insisteix en el tema de

l'especialització a nivell europeu, amb la conveniència d'homologar aquest tema

el mes aviat possible.

Informe sobre l'EEB

Els casos animals estan minvant considerablement, mentre que en els humans no

es coneix moll bé l'evolució que pot emprendre el tema, pel desconeixement de la

connexió real amb l'EEB, exposició haguda, intensitat de l'exposició, etc.

La desconfiança del públic davant aquests lemes és evident i s'ha notat amb la

baixada de consum de carn i produí tes d'aquesta espècie en iota Europa.

La FVE tracta J e recupera r la confiança del consumidor, insistint als ( ¡ o v e m s per

lal que prenguin les mesures sanitàries necessàries a electes Je controlar d'una

manem mes eficaç 1 electiva les malalties d'aquest tipus.

En el Regne Unit no es consumeixen animals en l'actualitat d'edat interior a 10

mesos 1 s'ha recuperat el mercat en un 70%.



Control de residus medicamentosos en aliments d'oriücn

animal

S'han d'extremar els controls medicamentosos en els

productes d'origen animal, especialment en els peixos

procedents d'explotacions aqüícoles, que estan augmentant

la seva presència en el mercat de manera rapidíssima, de tal

manera que es calcula que per l'any 2.OOO-2.OO5, el 40% de

peix consumíl procedirà d'aquestes explotacions.

S'ha d'augmentar el control veterinari al llarg de tol el

procés d'aquestes produccions, tant d'origen marí com

d'aigües continentals.

I li ha països que no disposen de control veterinari per als

productes de la pesca, mentre que en altres s'efectua de

manera molt eficaç.

S'adjunta un informe en anglès del vice-presideni O'Brien-

Lynch sobre els cultius marins.

Intonnc d'Oro:co sobre visites a diverses Facultats i Escoles

de Veterinària. Especialització

Segueix implantant-se cada cop més als diferents països. No

s'ha de confondre amb la formació continuada. Aquesta pol

conduir a accedir a l'especialització però no suplantar-la.

Exposició de la situació Veterinària als Països Orientals

limítrofs amb la Unió Europea

Parlen els representants dels països que es citen, amb una

intervenció aproximada de 10 minuts cadascun: Croacia,

República Txeca, Estonia, Hongria, Letònia, Lituània,

Polònia. Eslovàquia i Eslovènia.

Tots tenen una Facultat de Veterinària, excepte Polònia que

en té quatre.

El nombre de veterinaris és suficient per a les seves

necessitats en tots els.

Els censos ramaders estan, en general minvant, mentre que

augmenten els animals de companyia. Els censos no són

gaire elevats, excepte en Polònia que té set milions de caps

de vacum i 18 milions de caps de porquí.

Tots tenen problemes de ràbia, principalment en guineus i

animals de companyia. A humana no s'assenyalen casos.

Gairebé tots tenen Lleis o Normes de Protecció Animal sota

la supervisió dels Serveis Veterinaris.

hxisieix una gran preocupació per la possibilitat que

s'introdueixin malalties a través dels animals que s'importen

ja que els controls que tenen són molt deficients.

Normativa sobre vacunes i vacunació

S'aprova una proposta de la Delegació Holandesa sobre ús

de vacunes i llista de malalties que es poden prevenir

mitjançant vacunació. Estudi sobre incorporació d'aquestes

dades a les Comunicacions Oficials sobre situació de

malalties.

Ús d'antibiòtics en alimentació animal

S'aprova una Resolució presentada per la Delegació Sueca

per què es prohibeixi l'ús d'antibiòtics amb finalitat de

creixement en animals per a consum humà. Es deixa la seva

utilització en animals només amb finalitat curativa i amb

dispensació mitjançani prescripció veterinària.

Transport d'animals vius a escorxadors

Es planteja una Resolució de la Delegació Alemany i per què

els animals no es puguin transportar per sacrifii i a

escorxadors que siguin a mes de S hores de camí. Proposen

que s'augmenti el comerç de canals, retirant les suhveik ions

pel transport d'animals vius. Com a contrapartida proposen

que als països que manquen d'infrastructura (frigorífics,

vehicles de transport frigorífic, etc.) se'ls concedeixin ajudes

amb aquesta finalitat.

Informe dels Grups de Treball

AWWP. Benestar animal

Evitar la reproducció d'animals amb detectes genètics.

Nova normativa sobre benestar d'animals en granja.

Biotecnología

Informe per R. 1 luey.

Etica

Informe per M. Rondeau.

EASVO

Formació professional.

Documentació pel pas fronterer d'animals.

Acord sobre les condicions que ha de reunir un veterinari

clínic per a ésser considerat Veterinari Oficial.

FHV1R
Informe sobre l'ús d'antibiòtics per alimentació animal.



UEVP
Professionalit:ació
Professionalització del Board (Comitè de Direcció) de FVE.

JORNADAS "El futuro dc la
Enseñanza Veterinaria'1

Incloure els peixos dins Pinforme "Del estable a la taula".
Estudi sobre requisits mínims en la inspecció de xais als
escorxadors. (Per la propera reunió ja ha d'estar finalitzat).
Benestar dels animals en escorxadors.

Centre d'Annecy. Franc,i
Es celebrarà els propers dies )0 de novembre i I de desembre
una reunió per tractar el tema "Del estable a la taula".

Propera reunió de la FVE
L'Assemblea de primavera es celebrarà en la ciutat de
\ iena, durant el mes d'abril.

Concessió d'ajudes de
protecció socio-sanitària
(MUFACE)

Al BOE de 15 de febrer d'enguany, ha estai publicada la
convocatòria de concessió d'ajudes de protecció socio-
sanitària durani l'any 1997, per la Dirección General de
MUFAí £

Les ajudes es concreten en els següents programes:

• Programa d'atenció a persones majors:
Ajudes per estança en residèn< ¡es assistides

- Ajudes per assistència a centres de dia
- AjuJes per recolzament domiciliari
- Aludes per servei de teleassistència domiciliària

• Programa d'atenc ió a malalts psiquiàtrics:
Ajudes per internament en centres assistencials

psiquiàtrics.

Les sol·licituds d'aquestes ajudes s'han de presentar davant
el 'Servicio Provincial' o'Oficina Delegada1 de Ml ÍFA( i al
qual sigui adscrit el titular.

Durante los días 50 y } | de Enero, bajo el patrocinio de La
I Hvisión Veterinaria de Purina de Gallina Blanca Purina, se
han organizado las jornadas "El Futuro de la enseñanza
Veterinaria", en la Facultad de Veterinaria de la
{fniversidad Autónoma de Barcelona (UAB).

El Futuro de la Knseñanzii Veterinaria
Hit .1 ,1, ! iwmtk !''''

I'l RIN \
V i I I K I N \ i n l i i \ i

A través de las ponencias y el debate se reflexioni') sobre la
modernización de los planes de estudio y Je los sistemas de
enseñanza Je esta cutera universitaria y la adecuación
entre los estudios universitarios y la práctica profesional.

La UAB acogió las (ornadas "El futuro de la Enseñanza
Veterinaria" con el objeto de aportar experiencias para
rediseñar y modificar los planes de estudio y los sistemas Je
enseñanza de los estudios Je Veterinaria. El programa Je
sesiones, dirigidas principalmente a los profesores Je las
facultades, Veterinaria y estudiantes interesados, tiene ?
objetivos básicos.

I. Adecuar el plan Je estudios, a la realidad Je la
profesión,

1. Utilizar nuevos métodos docentes como El método del
"caso".

5. El papel de la Veterinaria en la sociedad.

1:1 acto Je apertura, lúe presidido por el Conseller Je
Agricultura Je la Generalitat Je t !atalunya Sr. Francesc X.
Marimon y el rector Je la UAB, Sr. C,'arles Solà.



Entre los ponentes hubo representación de facultades de

veterinaria de prestigio mundial, como al Universidad de

Corneli (NY. USA) o la Universidad de Glasgow, así como

los decanos de todas las facultades españolas, y

representación de profesores de todas las especialidades y

facultades.

El Vicedecanode Ordenación Académica de la Facultad de

Veterinaria de la I fniversidad de I ¡ornell (Primera Facultad

de Veterinaria Americana) IV. Donald Smith explicó con

detalle el proceso de cambio de curriculum llevado a cabo

en su facultad, en el año I W . SU detallada exposición

abrió el turno de debate entre los asistentes.

El segundo Moque copresidido por el Presidente de AVEPA

Sr. Florit, discutit') la formación empresarial en la canvia

Veterinaria y la relación entre Profesionales y la

\ Iniversidad. Las conclusiones sobre la necesidad de

cooperar MU perjudicar los intereses particulares y docentes

es un debate de rabiosa actualidad y que solo una continua

discusión en las zonas de posible conflicto puede conseguir

una buena cooperación en los dus sentidos.

II bloque de Veterinaria y sociedad complementaba el

enfoque global de la profesión en la sociedad. Fundación

Purina como institución que centra su actividad en el papel

positivo de los animales en la sociedad, explicó cada una las

campañas realizadas para demostrar que perros y gatos son

también fuente de salud de las personas.

las conclusiones de las jornadas fueron a cargo de Luis

Ferrer Decano de la Facultad, y valoró la importancia de

reflexionar sobre la enseñanza veterinaria para favorecer el

papel del Veterinario en la sociedad. Fl modelo americano

parece un poco lejos de la realidad española pero puede

servir de fuente de ideas para mejorar en algunos puntos,

nuestra enseñan:.i.

l.a realización de las jornadas es fruto del ínteres de (, iallina

Blanca Purina y la Facultad de Veterinaria de la UAB en

apoyar el estudio y la evolución de la veterinaria y en buscar

fórmulas que mejoren la aportación de a profesión

veterinaria al bienestar de la sociedad.

Prolongació de l'edat de
jubilació dels
funcionaris

El passat 51 de desembre de 1996 va sortir publicada

al ROE una Llei que modifica el règim de jubilació

forçosa dels funcionaris públics establert a la Llei

ÍO/1^84. Donat que aquesta llei té caràcter de base,

també modifica el règim de jubilació dels

funcionaris de l'Administració de la Generalitat.

Aquesta modificació, encara que manté invariable

l'edat" de jubilació) forçosa als seixanta cinc anys,

possibilita la prolongació de la permanencia en el

servei actiu per a aquells funcionaris que

voluntàriament h o desitgin fins que c o m p l e i x i n ,

com ,i màxim, eN setanta anys d'edat, amb excepció

deK funcionaris d'aquells cossos i escales que tenen

normes específiques de jubilació.

Actualment, es troben en fase d'elaboració les

normes que han de regir el procediment específic

per al personal de la Generalitat per tal d'aplicar

aquesta Llei.

NECROLÒGICA

Domingo Lázaro García

II [\is\ii dia ï Je febrer mon' el nostre company Domingo

Lázaro García a l'edat de 69 anys.

Va néixer a La Cenia (Tarragona) en 1^11. Estudià a

Saragossa. Es va col·legiar a Tarragona, per en ll)7? col·legiar-

se a Barcelona. Va fer vans cursos de nutrició animal,

perfeccionament sanitari, tècniques analítiques sanitàries,

Diplomat en Sanitat, inseminació artificial, producció

porquina, etc. Treballà en vàries empreses i finalmeni treballà

en l,i Generalitat (Departament de Sanitat).

Tots els qui varen estar i treballar amb ell, el consideraven un

Km professional i un pan company.

1:1 nostre mes sentit condol als seus familiars i en especial a la

seva esposa Àngela Palau Roe i als seus fills ( 'arme, Jordi,
Núria i Ignasi. Descansi en pau.

J, Roca Torras

7



.

Jornada Tècnica:

diagnòstic bàsic en patologia dels

peixos ornamentals

Organitza: Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona.

Aquesta ¡ornada va adreçada a veterinaris, biòlegs i

aficionats en general, que restin interessats en conèixer els

conceptes més importants sobre la patologia d'aquestes

espècies així com les bases de diagnòstic de les principals

malalties i dels problemes relacionats amh el seu maneig i

manteniment.

Ponents:

Francesc Padrós, Doctor en Veterinària i especialista en

patologia de peixos, Investigador de di I nitai de Biologia .Animal

de Id Facultai de Veterinària de In l'niversitai Autònoma de

Barcelona.

José M\ Blanco, biòleg espeàalhta en peixos ornamentals,

assessor de nombroses revistes d'aquariofñia i tècnic responsable

de les instal·lacions de I' & S,

Data: dissabte, 26 d'abril de 1997.

Horari: de 10:00 a 13:00 hores.

PROGRAMA

10:00 a 11:20 hores

- Aquariofília: Anàlisi dels principals "punts calents"

en el maneig d'espècies de peixos ornamentals.

- La gestió de grans i penis esmes: Alguns mites i

realitats.

11:20 a 11:45 hores

Descans.

11:45-12:40 hores

Patologia ilels peixos ornamentals i el seu diagnòstic:

Alguns casos pràctics i les seves possibles solucions.

Lloc: (lol-legi Oficial de Veterinaris de Barcelona.

Av. República Argentina, 21- 25.0802.3 Barcelona.

l'reu:

(!ol·legiats a Barcelona i estudiants: 5.000 pies.

Nu col·legiats: 5.000 pics.

Inscripció: del I d'abril de 1997 fins el 21 d'abril de 1997.

Informació addicional:

APROPEM

Alberi Broto Pachiardi

Tel. 211 24 12

Horari: 10:00 a 15:00 hores i de 16:00 a 18:00 hores.
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I Congreso Internacional:

Medio Ambiente y Veterinaria

Lloc:
Complejo Cultural San Francisco (Càceres

Dates:
del 24 al 25 d'abril de 1997

PROGRAMA

Mesa 1 - Especies protegidas: "Trauco de especies

protegidas", "Estudios poblacionales", "Centros de

recuperación de launa", "Investigación postmortem",

"Patología en launa silvestre", "Ortopedia y cirugía",

"Financiación de la CE en proyectos de conservación de la

naturaleza", "Radiotracking en launa silvestre", "Núcleos

zoológicos en España", "Fauna exótica".

Mesa 11 - Especies cinegéticas y caza: "Ecopatología de

especies cinegéticas", "Repoblaciones cinegéticas en caza

mayor y menor", "Control sanitario de la caza",

"Movimiento intracomunitario de la carne de caza",

"Conservación de la naturaleza y caza", "(.iranias

cinegéticas", "Gestión de la caza", "Paños a la ganadería

producidos por carnívoros salvajes".

Mesa III - Salud pública y medio ambiente: "Acuicultura",

"Calidad de aguas", "Salud pública y residuos sólidos

urbanos", "Evaluación y auditoria medioambiental",

"Control de residuos en la industria agroalimentaria",

"Sanidad ambiental y salud pública: interacción con la

fauna salvaje", "Comunidad europea y sanidad ambiental:

legislación; financiación".

Més informació:

SEEFAS
Apdo Correos 658. ('áceres

l'orreu electrònic: seefas@quercus.es

Tel.: 927/20 02 96

•üSSS
XXV Curso intensivo de

"Analisis microbiológico de alimentos

y control de los procesos de

fabricación"

Lloc:

Universitat Politècnica de Valencia

Dates:

del ^ al 1) de juny

Horari: matí i tarda

PROGRAMA

(-onleréncies: 'Principales microorganismos presentes en

alimentos'; Tactores que influyen en el desarrollo de los

microorganismos. Métodos de control'; 'Microbiología de

productos lácteos'; 'Microbiología de frutas, cereales y

derivados'; 'Microbiología de carnes y productos cárnicos';

'Microbiología de conservas alteradas'; 'Gérmenes

patógenos en alimentos y peligros que ocasionan'; 'Normas

higiénicas en fábricas de alimentos. Legislación

alimentaria'; 'Análisis de Riesgos y Control de Puntos

Críticos (ARCPC) en la industria de alimentos';

'Aplicación de los métodos rnicrobiológicos rápidos en

sistemas de producción de alimentos basados en el

ARCPC.

Sessions pràctiques: Técnicas microscópicas para evaluar la

calidad microbiológica de los alimentos'; 'Métodos actuales

de detección, recuento e identificación de bacterias

patógenas en alimentos'; 'Métodos rápidos de

identificación'; 'Análisis bacteriológico del agua'; 'Análisis

bacteriológico de conservas alteradas'; 'Análisis

microbiológico de la leche. Detección de antibióticos y

mastitis'; 'Control de la contaminación ambiental y de

superficies'; 'Observación e identificación de mohos.

Recuento en alimentos'; 'Detección de aflatoxinas en



cereales1; Manejo del autoclave industrial y curva de

penetración del calor'.

Els diferents anàlisis s'efectuaran sobre carns, peixos,

conserves, congelats, farines, espècies, productes làctics,

pastissos, plats precuinats, etc.

El nombre de places es limitat a 20. La dala limil

d'inscripció és el 20 de maig. La inscripció es considerara

efectiva per ordre de recepció de la butlleta d'inscripció

juntament amb el xec nominatiu o una fotocòpia de la

transferència bancària.

Es lliurarà diploma d'assistència.

Preu inscripció: 85.000 pies.

Mes informació:

l'atedra de Microbiologia

E.T.S. Ingenieros Agrónomos

I niversidad Politécnica

Camino de Vera, 14

46022 Valencia

Tel.: 96/387 74 23
Fax: 96/387 74 29

Ecopatología de la Fauna Silvestre

(curso teórico'práctico)

Lloc:

Aula de la Naturaleza

Felechosa, i !oncejo de Aller (Asturias)

Dates:

de Til al 13 d'abril de

PROGRAMA

El curs es desenvoluparà dividit en una part teòrica i una alna

pràctica amb sortida .11 camp. Així mateix, .il final de cada sessió,

s'establirà uncobkxjui sobre les actuacions, dubtes i casos pràctics

que es plategin.

Pivcndrcs: 'Papel del veterinario en la gestión de la fauna

silvestre'; 'Situación actual de la fauna silvestre en Asturias';

'Captura \ manejo de la fauna silvestre1; 'Enfermedades de los

ungulados silvestres1; 'Enfermedades de las aves silvestres1.

Pissabtc: 'bd problema de la sarna'; 'Los recursos cinegéticos.

Planes y marco legal. La misión del veterinario'.

Oiumcntic: 'Enfermedades de los carnívoros y lagomorfos';

'Obtención de muestras': Técnica de necropsia'.

Preu inscripció: $0.000 ptes. Es confirmara telefònicament la

inscripció.

Més informació:

Colegio Oficial de Veterinarios de Asturias.

Tel: 985/21 29 07

INPESAL: 983/47 79 06

Curso de Radiología Equina

Lloc: Aula Magna del C.M.U. "Lucio Anneo Séneca"

((. !ordoba).

Dates: del 4 al 6 d'abril de 1997

PROGRAMA

Divendres: 'Fundamentos de la protección radiológica';

'Errores de técnica radiográfica'; 'Formas de reacción osea y

su interpretación'; 'Interpretación radiológica de las vías

respiratorias alias'.

Dissabte: 'Radiología de las falanges'; 'Modificaciones

radiológicas en la enfermedad del navicular'; 'Radiología de

l.i caña'; 'Modificaciones radiológicas de menudillo';

'Radiología del tarso'; 'Radiología del carpo.

PinmcnL'c: 'Radiología del hombro y del codo'; 'Radiología

de la babilla y la pelvis'; 'Medios de contraste en radiología'.

Es lliurarà certificat d'assistència.

Preu inscripció: 12.000 pies.

S'ha de trametre la sol·licitud d'inscripció o fotocòpia

juntament amb la copia del justificant d'ingrés bancari a la

secretaria del curs.

Mes informació: Secretaria del C.M.LJ. "Lucio Anneo

Séneca".

Av. Menedez Pidal s/n. 14004 Córdoba,

fel.: 957/21 83 88 de 7 a 9 de la tarda.
ï:;ix: ^57/21 SI 49
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I Curso teórico..practico

de

Endoscopia en Équidos

Lloc:
San Agustín de Guadalix (Madrid)

Dates:
26 i 27 d'abril.

Inscripció:

Només seran admeses les primeres 20 preinscripcions. L,i

preinscripció no serà vàlida si no s'acompanya d'una

fotocòpia de la transferència bancària com a justificanl de

pagament.

Informació i inscripcions:

Tels. W/71 75 55, 970/71 75 55

Fax: 91/447 05 13
E-mail: Jgoyoaga@telcom.es

Horari: matí i tarda.

PROGRAMA PROVISIONAL

Dissabte: "Endoscopios para la clínica de équidos. ¿Qué

opciones existen? Cuidados y mantenimiento del

endoscopio. Adquisición de equipos de segunda mano";

"Técnica endoscópica en caballos. Anatomía endoscópica

normal del tracto respiratorio superior"; "Endoscopia de la

cavidad nasal. Endoscopia directa de los senos nasales y

paranasalcs"; "Endoscopia de la faringe, paladar blando y

epiglotis"; "Endoscopia de la laringe. Neuropatía laríngea

reclínenle: gradación de la funcionalidad. Otras técnicas

diagnósticas. Evaluación de los resultados de la cirugía.

Otras alteraciones laríngeas".

Diumenge: "Diagnóstico endoscópico de las alteraciones de

las bolsas guturales"; "Traqueobroncoscopia . Toma de

muestras de aspirado traqueal"; "Endoscopia durante el

entrenamiento en cima sin fin de alta velocidad.

Obstrucciones dinámicas de las vias respiratorias. \ n.i

visión del luí uro"; "Papel J e la endoscopia en el examen de

compraventa"; "Revisión de causas de obstrucción

respiratoria desde la cavidad nasal hasta la tráquea";

"Diagnóstico diferencial de la disfagia en équidos".

Idioma del curs:

Anglès, No es disposa de traducció simultània.

Preu matrícula: 65.000 ptes.

D I V E R S O S

Distribución agroalimentaria. Del 7 al 18 d'abril de 1997.
Zaragoza. Més informació: Instituto Agronómico
Mediterráneo de Zaragoza.
Apdo. 202. 50080 Zaragoza.
Tel.: (976) 57 60 13. Fax:(976)57 63 77
Eurocarne. Del 17 al 20 d'abril de 1997. Verona (Italia).
Més informació: Promexpo Sri.
Via L Soderini, 25. 20146 Milano.
Tel:+39 2 472431. Fax:+39 2 4236919
Macropak. Del 21 al 25 d'abril de 1997. Utrecht (Holanda).
Més informació: Jaarbeurs Utrecht. P.O.
Box 8500. NL3503.RM Utrecht.
Tel: +31 30 295 5767. Fax: +31 30 295 5868
Desarrollo de nuevos productos en el sector
agroalimentario.Del 5 al 16 de maig de 1997. Zaragoza.
Més informació: Instituto Agronómico Mediterráneo de
Zaragoza.
Apdo. 202. 50080 Zaragoza.
Tel.: (976) 57 60 13. Fax:(976)57 63 77
VIV América Latina, Del 7 ai 9 de maig de 1997. Sao Paulo
(Brasil). Més informació: Royal Dutch Jaarbeurs. P.O.
Box 8500,3503 RM Utrecht. The Netherlands.
Tel:+3130 295 56 62. Fax:+3130 295 57 36
III Salón Nacional del Jamón. Del 9 al 11 maig de 1997.
Caiamocha (España). Més informació: Recinto ferial de
Caiamocha.
Av. América, s/n. 44200 Caiamocha (Teruel).
Tel.: (978) 73 22 69. Fax: (978) 73 21 34
Alimentaria Lisboa. Del 10 al 14 maig de 1997. Lisboa
(Portugal). Més informació: Blenheim.
Diputación, 119.08015 Barcelona.
Tel.: (93) 451 6122. Fax: (93) 451 66 37
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o A V I S
Està a disposició de tots els col·legiats que lii
estiguin interessats, un pòster amb els honoraris
professionals recomanats en Clínica de Petits
Animals.

o

V

*

B

ACORDS MÉS IMPORTANTS DE LA JUNTA DE GOVERN

ACTA DEL 6 de novembre de 1996
• S'acorda que els veterinaris que prestin els seus serveis en missions de Veterinaris sense

fronteres tindran la quota col·legial gratis.
• S'autoritza al Comitè de Deontologia a obrir un període d'informació prèvia en el cas

número II per un presumpte cas de mal seguiment.
• S'aproven ajudes del Fons Mutual per valor de 54-000 pessetes.

ACTA DEL 26 de novembre de 1996
• S'acorda destinar per la preparació de l'avantprojecte de Programa de Formació de

Manipuladors d'Aliments laquantitai de 500.000 pessetes en els pressupostos de 19%.
• S'aproven ajudes destinades al Fons Mutual per valor de 40.000 pessetes.

Serveis del Col·legi

SERVEI JURÍDIC
PERITATGES JUDICIALS
Darrerament s'han rebut diferents consultes al Departament d'Assessoria Jurídica en relació a peritatges derivats de
procediments judicials.
Fa uns mesos es va celebrar un seminari sobre aquest tema al Col·legi, on es van entregar models per la seva elaboració,
i on hi van participar destacades personalitats del món jurídic.
Caldria recordar que es va recomanar actuar de la següent manera:
1. Abans d'acceptar el càrrec, comprovar si el peritatge es pot realitzar efectivament pel Veterinari designat, així com si hi

ha algun tipus d'incompatibilitat o hi ha algun motiu per no acceptar-lo. En aquest cas, es té que manifestar davant el
Jutjat per que quedi palesa la renúncia.

2. Un cop acceptat el peritatge, és convenient calcular l'import de la factura corresponent d'acord amb el temps que es
preveu requerirà l'elaboració de l'informe. No hi ha una norma o tarifa concreta per peritatges, per la qual cosa és
necessari aplicar una tarifa segons el temps esmerçat. A continuació cal sol·licitar una provisió de fons similar a l'import
calculat de la factura final, bé al Procurador de la part que ha sol·licitat la prova pericial, o bé a l'Advocat corresponent.

3. Cobrada la provisió de fons, es realitza l'informe pericial d'acord amb els models que es van entregar al Seminari
esmentat o en la forma que estimi més oportuna cada Perit, però sempre fent constar clarament: el que es demana per
cada part, la resposta i conclusions del peritatge i la referència del procediment judicial i Jutjat. No és convenient
estendre's de cap manera sobre qüestions que no corresponen a les preguntes concretes del peritatge, ni fer
disquisicions supèrflues.

4. Finalitzat el dictamen, demanar al Procurador o l'Advocat que abonin la factura final, que inclourà el setze per cent de
l'IVA. Un cop cobrada aquesta factura, es presentarà l'informe al Jutjat on s'haurà de ratificar el Perit en el seu contingut.
:En aquell moment les parts intervinents en el procés poden formular preguntes que es refereixin exclusivament a
aclariments sobre el peritatge, però no podran formular noves preguntes o qüestions de cap tipus que no es refereixin
al seu propi contingut. Per tant, el Perit s'haurà de limitar a contestar les aclariments oportunes sobre el dictamen emès.

5. En el cas de que s'hagués presentat l'informe pericial i no s'haguessin pagat els honoraris del Perit, haurà d'esperar-se
a conèixer quina és la part condemnada a satisfer les costes del procediment i posteriorment reclamar-li per la via
procedent. En el cas de que no hi hagi cap condemna en costes per una de les parts, hauran de pagar el peritatge totes
elles per parts iguals

És precisament per evitar això, que suposa normalment un llarg aplaçament del pagament quan no una fallida en moltes
ocasions, que recomanem seguir l'anterior procediment.

Febrer 97
Ldo. Joan Beltran i Rahola
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SERVEI DE GESTORIA FISCAL

TARIFES ESPECIALS D'ÀREA PER AL COL LEGI DE VETERINARIS

1. DEPARTAMENT DE PERSONES FÍSIQUES

1.b) En el supòsit de realitzar la declaració d l'IRPF percomptepropi o abreujada (assalariats) 12.000 pIes.
1 .b) En el supòsit de realitzar la declaració d l'IRPF per compte propi (declaració ordinària) 12.000 ptes.
I.c) Declaracions trimestrals d'IVA-IRPF

Llibres comptables de l'activitat, una quota mensual de 12.000 ptes.
1.d) En cas de realitzar conjuntament les opcions b) i c), és a dir, declaració de IRPF,

presentacions trimestrals i Llibres comptables de l'activitat, una quota mensual de 12.500 ptes.

2. EMPRESARIS
2.a) Només la declaració de la renda (IRPF) 12.000 ptes.
2.b) Presentació de les Declaracions Trimestrals de IVA e IRPF

Llibres Contables
Confecció de nòmines i Seguretat Social (TC1-TC2. Certificació anual IRPF treballadors).
Per tot això, una quota mensual de 18.000 ptes.

2.c) En cas de realitzar les opcions a) i b), quota mensual de 18.500 ptes.

3. DEPARTAMENT DE SOCIETATS
3.a) Per la declaració de l'Impost sobre Societats 25.000 ptes.
3.b) Per les declaracions trimestrals d'IVA i Retencions IRPF, per Llibres Contables,

Memòria Anual, Contes Anuals, TC1 i TC2, Nòmines, Certificat anual IRPF treballadors
i Declaració per l'Impost sobre Societats, una quota mensual de 25.000 ptes.

3.c) Per la realització conjunta de les opcions a) i b), és a dir, amb l'Impost sobre Societats,
una quota mensual de 26.000 ptes.

Les gestions no enumerades, com possibles assistències a inspeccions, recursos, requeriments de renda, assistència
a inspeccions laborals, actes de conciliació en el C.M.A.C., etc. per ésser especials o no habituals, no fan possible la
seva quantificació i, per tant, seran minutades apart.

SERVEIS BANCARIS

FINANÇAMENT ACTIVITAT PROFESSIONAL

Pòlissa de crèdit a 1 any

Préstec professional

Tecno. Leasing

Només pagarà interessos per l'import
disposat a cada moment

Interès variable, revisió anual.
Amortitzacions mensuals.

Informàtica, equipaments i vehicles.
Tipus d'interès fix.

Immobles (despatxos i locals comercials).
Interès variable, revisió anual.

FINANÇAMENT ECONOMIA PERSONAL

Préstec personal

Préstec estudis

Si voleu més informació

Bonificacions sobre el tipus d'interès per:
nòmina i rebuts, assegurança de vida i
Tecnopatrimoni o pla de pensions.

Interès fix.
Amortitzacions mensuals.

sobre aquest o qualsevol altre servei, podeu

Tipus d'interès, 8'75%
Comissió obertura, 0'50% i estudi, 0'20%

Tipus d'interès, 8'25%
Comissió obertura. 1 '00% i estudi 0'20%

Tipus d'interès, 7'75%
Comissió única, 1'00%

Tipus d'interès, 7'50%
Revisions: MIBOR a 1 any més V25 punts.
Comissió única, 1 '00%

Tipus d'interès fix. Actual, 9'50%
Amb màxima bonificació, 8'50%
Comissió d'obertura, 0'75°o
Comissió d'estudi, 0'40%

Tipus d'interès actual, 9'25%
Comissió obertura, 0'50% i estudi, 0'20%

trucar al tel. 211 25 23 i demanar per Cristina

(de dilluns a dijous de 10 a 13 hores i dimecres de 16'30 a 19'30 hores).
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Seccions
Col·legials,

APROPEM

RESUM MENSUAL

DEMANDES

PASSIVA

PASSIVA

BAIXES

BAIXES P.P.

BAIXES APROPEM

BAIXES TOTALS

TOTALS

GENER

11

144

9

1

1

2

155

Necessitem veterinaris, amb residència
a comarques diferents al Barcelonés,
que cerquin o estiguin interessats en
canviar el seu lloc de treball per poder
atendre ofertes laborals de fora de
Barcelona i el seu cinturó industrial.
Por inscriure's a APROPEM qualsevol
veterinari Col·legial al correm del
pagameni de les quotes.
En el moment de la inscripció .s'han de
presentar els documents següents:
• Quatre fotografies recents, tipus

DNI.
• FOlOcl'lpia del DNI.
• FOlOC\lpia deLl t a r j a de l'INEM
• Fotocòpia de la tarja de l'INF.M (si

es posseeix).
• Dos currículum vitae, en formal

DIN A4:
• Un ha de ser curt, d'un sol full.
• L'alt re amb l'extensió que es realitzi

habitualment.

S'han d'adjuntar les fotocòpies
acreditatives dels cursets, treballs,
etc. que es citen al currículum.

Es recomana que no es facin sols en
català, ja que no s'enviaran C.V. en
cátala lora de i 'alalimva.

Per ampliar la informació podeu
adreçar-vos personalment o per telèfon
a:
APROPEM
Av República Argentina, 21-25.

08023 BARCELONA
Fax. 21 2 12
Fax. 212 12 ON

Horari d'oficina: 10:00 a 13:00 h i de
16:00 a 20:00 h.

OFERTES

PETITS ANIMALS:

CONSULTA

URGÈNCIES

SUBSTITUCIONS

GRANS ANIMALS

EMPRESES

COMERCIAL

ASSESSORAMENT

ALTRES

DIVERSOS

s.ANUL1ADES

ANUL·LADES

TOTALS

GENER

10

6

2

2

-

3

1

2

1

1A

14

Des d'aquesl servei recordem a tols els
companys que APROPEM, Borsa de
Treball del Col·legi Oficial de Vete-
rinaris de Barcelona, està a la vostra
disposició en el cas que necessi-teu
contractar professionals veterinaris.
Els trets més importants del nostre
servei són:

• Basc de dades informatitzada de
veterinaris col·legiats a la recerca de

lema i de professionals en actiu que
desitgen optar a un altre tipus de
treball més adient a la seva
formació i aspiracions personals.

• Candidats amb una formació
tècnica adequada i diversos graus
d'experiència en diferents sectors
laborals.

• Ràpida gestió de les demandes
• Temps de tramitació: Màxim de IS

dies. El temps de t^estio pol ser
inferior segons les necessitats de
l'empresa demandant.

• Confidencialitai de les dades de
l'empresa sol·licitant.

APROPEM és un servei gratuït.
No hi ha compromís per part de
l'empresa sol·licitant d'escollir els
candidats presentats pel nostre servei.

En el cas dels Centres Veterinaris
Olerianis: han de complir el
Reglamenl per l'exercici de la clínica
de petits animals a la província de
Barcelona.

Per ampliar la informació o plantejar el
vostre oferimeni de treball podeu

contactar amb Albert Broto Pachiardi,
de 10:00 a W.00 hores i de 16:00 a
18:00 hores.
Responsable d1 APROPEM

APROPEM

Col·legi Oficial de Veterinaris

de Barcelona

Av. Repúbl ica Argentina 21-25.

0 8 0 2 3 B A R C E L O N A

Tel. 211 24 12

Eax. 212 12 ON
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Beques la (a lxa

La Fundació ( 'aixa d'Estalvis i

Pensions de Barcelona i el British
(. i luncil, han convocat fins a 25 beques

per a llicenciats i titulats superiors,

destinades a la ampliació d'estudis en

universitats i centres d'ensenyament

superior de Gran Bretanya al curs

1998-99.

La convocatòria s'obre el \~> de gener

de 1997 i estanca a les 14:00 hores del

27 de juny de 1^7 a efectes

d'informació i lliurament de la

sol·licitud, ¡untameni amb la

documentació que l'ha d'acompanyar.

Principals requisits:

• Bon expedient acadèmic.

• Serà requisit indispensable que el dia

27 de juny de 1997 encara no hagin

transcorregut 5 anys d'ençà el

candidat finalitzà el darrer curs de la

canvia

•Acabat el penúltim curs d'una

carrera conduent a l'obtenció d'un

títol de llicenciat enginyer o

arquitecte.

• Domini excel·lent de l'anglès.

• Nac lonalilat espanyola.

•Nascuts amb posterioritat al dia 27

de juny de 1961.

Per a ampliar la informació i/o lliurar la

sol·licitud heu d'adreçar-vos a:

Serveis d'Estudis (Beques)

CAIXA D'ESTALVIS 1 PENSIONS

DE BARCELONA, "la Caixa"

Av, Diagonal, n2c), planta 15

08028 BARCELONA

Telèfon: (93) 404 67 55

E-mail: hltp://la caixa.dalalab.es

OFERTES

A continuació es detallen totes

aquelles ofertes que no han estat

cohenes mitjançant la gestió habitual

del nostre servei.

Referència 300

Veterinari/a amb experiència en

clínica de petits animals per a treballar

mitja jornada en la ciutat de Barcelona

Enviar Curriculum Vitae de 1 fulls com

a màxim,

Adreça:

APROPEM

Col·legi de Veterinaris de Barcelona

Avda.República Argentina, 21-25

08023 BARCELONA

Fax: 93/212 12 08

Correu electrònic: veterbcn@filnet.es

Nota: Tots els Curricula que no
incloguin el número de referència no

seran tinguts en compte.

Bíblí.

Recull legislatiu

Orden de Iti de enro de 1997, por la

que se establece una prima por la

comer-cialización temprana de los

terneros. BOEnúm. 31 . 5/02/97.

Orden de 14 de lebrero de 1997 que

modifica la de Ib de noviembre por

la que se regula el procedimiento

para la solicitud, tramitación y

concesión de las ayudas a los

productores de determi-nados

cultivos herbáceos en la campaña
de comercialización 1997-I998yde
las primas en beneficio de los
productores de carne de ovino \
caprino, de los productores de carne
de vacuno y de los que mantengan

vacas nodriràs para el año 1997.

BOEnúm. 44. 20102197.
Directiva 97/2/CE del Consejo, Je
10 de enero de 1997, por la que se
modifica la Directiva 91/629/CEE

relativa a Lis normas mínimas para

la poteccion de terneros.

DOCE L-25. 20101197.
Decisión de la Comisión , de 24 de

enrodé 1997, por laque se modifica

la Decisión 95/343/CE relativa a los

modelos sanitarios para las

importaciones de leche tratada

térmicamente, productos lácteos y

leí. he cruda destinada a su admisión

en un centro de recogida o de

estandarización, o en un

establecimiento de tratamiento o

transformación, procedente de

terceros países y destinado a

consumo humano.

DOCE! 42. 13102197.
Regalmento (CE) n" 271/97 de la

('omisión, de 14 de febrero de 1997,

por el que se establecen

disposiciones de aplicación del

régimen de importación establecido

en el Reglamento (CE) nfi 70/97 en

relación con determinados

productos del sector de la carne de

vacuno. DOCE 1-45. 15/02/97.

I Ve ret $95/1996 de 12 de

desembre, pel qual s'estableixen els

procediments de notificació de les

malaties de declaració obligatoria i

brots epidèmics al I lepartamenl de

Sanitat i Seguretat Social.

Correcció al DOGC 2^27 del

10/02/97 pàgina 1422.

DOGCnúm. 2294. Í8/I2/96.

15



COMITE DE
DEONTOLOGIA

HOSPITAL VETERINARI
DE LA UAB

S'ha format una Comissió (Col·legi-
Facultat) per tal de resol Ja- els
problemes que suscita l'activitat de
l'Hospital Veterinari de la UAB.
Aquesta Comissió es reunirà un cop al
mes. Totes aquells veterinaris i
associacions que tinguin propostes,
idees, queixes, etc. que les adrecin al
Presiden! del Col·legi de Veterinaris de
Barcelona, Sr. Jaume Balagué i Estrems
o al Degà de la Facultat de Veterinaria
de la UAB, Dr. Lluís Ferrer i Caubet.

PROPOSTA DEL COMITÉ

DE DEONTOLOGIA AL

COL·LEGI OFICIAL DE

VETERINARIS DE
BARCELONA

En reunió c e l e b r a d a el dia d de
novembre de 1996, el Comitè de
Deontologia del Col·legi Oficial de
Veterinaris de Barcelona PROPOSA
al Col·legi Oficial de Veterinaris de
Barcelona:
Primer: Que en relació a les noves
instal·lacions de Consultoris Veteri-
naris, es tinguin en compte a partir
d'ara que:

1. Els veterinaris que estiguin en
pràctiques o col·laborant en la consulta
d'un altre colega, indús en règim
contractual, podran uistal·lar-se per a

l'exercici de la professió en finalitzar
aquesta situació on estimin oportú,
sense més limitacions que aquelles que
puguin establir lliurement entre ells
mateixos.
2. En qualsevol cas, els veterinaris en
pràctiques o col·laboradors hauran de
respectar sempre els clients del
veterinari anterior, de manera que, per
tal de captar clientela, no podran fer

servir les adreces, els telèfons, etc,
obtinguts en la consulta de l'altre
veterinari.
Segon: Que es prenguin les mesures
oportunes per a la seva aplicació, tot
modificant el vigeni Reglameni per a
l'exercici de la Clínica de Petits
Animals a la província de Barcelona,
espec ia lment els a r t i c l e s 17, IN i
concordan ts.

Comitè de Petits Animals

Centres autoritzats durant el mes de gener de 1997

Consultorio Veterinario Tròpic Fauna
Sol, 55

08100 Mollet del Vallès

Arços Clínica Veterinària
Bisbe Strauch,21

08500 Vic

Centre Veterinari Vitamenia
Abad, 12

08470-St. Celoni

Barna Veterinària
París, 198

08008 Barcelona

Centres autoritzats durant el mes de febrer de 1997

Anoia'Veterinària
Passeig Progrés, 7̂

08640 Olesa de Montserrat

Anoia-Veterinària
Xic cie l'Anyé, 8
08783 Masquefa

Garden-4
Av. Piera, 162
Martorelles

Centre Veterinari Mo:art
Mozart, 49-51

08914 Badalona
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Enema no han aparegui els següents go.ssos desapareguts Jurani'c'f
s de gener de 1997:me

Barcelona:
7F7F2E7D21
1F751EOA44
1F751E0A44
1F327A6D48
112722135A
407377550C
1F26345730
111762547A
1F536D346D
1F713D290A
40521C7A01
1F1E1A2009
202B5D5C7C
111368117A

Lleida:
1F09150241
400B665C17
1F26345730

Girona:
2004530801
2004530801

HUSKY SIBERIANA)
SCHNAUZER GEGANT
MESTIZO
HUSKYSIBERIAN
MESTIZO
PASTOR CANADIENSE
CANICHE
BOXER
HUSKYSIBERIAN
PASTOR
PASTOR ALEMÁN
HUSKYSIBERIAN
HUSKYSIBERIAN
ROTTWEILER

YORKSHIRE
YORKSHIRE
CANICHE

CRUCE GRIFFON
POINTER (#)

(#) Cíos'-o·- denunciats com robats.

Ens podeu trucar al ( 9 1 ) 4 1 8 92

SERVEI DE PREMSA D'ESTEV VETERINARIA

ESTEVE VETERINARIA

"Los análisis confirman cl brote vírico entre los cerdos" I )iario de \liií/mv<i. 21/12/96

"La carne vacuna Jcl brote de tuberculosis de (lampos se destinará al consumo" Diario de Mallorca. VI/97

"Se han regulado los Programas Nacionales de erradica< ion de enfermedades animales" AB(' de Sevilla, 6/1/97

"Epidemia: I 'n millar de leones lia muerto de moquillo en los últimos Jos años" Diario 16. 14/1/97

"La Asamblea francesa reclama una autoridad europea de salud pública" El País 15/1/97

"Portugal enría la importación de porcino de Andalucía" Diario 16-AndaIucía. lo/I/1 '?

"El C .omite Veterinario Europeo dice que no hay pesie porcina en España" El Miindn ('.audunya. 17/1/97

"I i na severa normativa pondrá freno a la moda de poseer .miníales exóticos peligrosos" I a Vanguardia. 19/1/97

"Analizan los restos de un 'polín loco ' " Diario 16. 20/1/97

"Consiguen curar el cáncer en raí unes 'asfixiando' sus tumores" El Mundo ('audunya. 24/1/97

"Se revisarán $.000 reses al azar para descartar 'vacas locas1 en España" El País. $0/1/97

"La ( !omunidad impone mullas de 16 millones por uso Je clembuterol" AB( ' . 51/1/97
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SENTENCIES DEL MON VETERINARI

DELICTE CONTRA LA SALUT PÚBLICA (Sentència 15/97)

A la ciutat de Manresa es va procedir a entrar i registrar una nau industrial arrendada a l'empresa propietat de V.M.L.í'. Es

va comprobar que en aquella nau s'havia instal·lat un taller o laboratori per a la producció, manipulació, excipientació,

envasat i distribució de diverses substàncies i productes químics i medicaments. Es van recollir mostres que van acreditar que

en aquell laboratori, a més de la producció de fàrmacs d'ús veterinari (antibiòtics, sulfamides i altres) i manipulació de

productes de consum huma (fonamentalment vitamines), es fabricaven, manipulaven, utilitzaven i preparaven, per al seu

posterior ÚS en ramaderia (concretament per a l'engreix d'animals com a promotors de creixement) les següents substàncies:

estilbens (com l'hexestrol), antitiroideus o tircostàtics), hormones sexuals naturals i altres substàncies hormonals, i

medicaments com el clembuterol i el dimaterol,

Aquestes substàncies eren directament distribuïdes i comercialitzades per a la seva administració a animals destinats al

consum humà, a nombrosos ramaders propietaris d'explotacions individuals i a petites cooperatives, dispersos per tot el

territori estatal.

A més, tota l'activitat es realitzava de manera clandestina. Així, es modificava el nom del remitent en les trameses i en

ocasions lambe el del remitent. Així mateix. .1 les fa< tures es feien flairar substàncies de lícit comerç que no es corresponien

amb les substàncies consignades en els respectius albarans.

Els fets van ésser declarats com a constitutius d'un delicte contra la salut pública

V.M.LC. va ésser condemnat a les penes d'un any i sis mesos de presé) menor 1 tres-centes mil pessetes de mulla amb seixanta

dies d'arrest substitutori en cas d'impagament. Dels altres set acusats, tres van ésser absolts, mentre que la resta van ésser

condemnats a sis mesos 1 un dia de presti menor 1 cent mil pessetes de multa amb setze dies d'arrest substitutori en cas

d'impagament.

ATENTAT A FUNCIONARI PUBLIC (Sentència 28/97)

El dia 11 de desembre de 11W5, els Serveis Veterinaris Oficials de la Generalitat, composats pels veterinaris C.S.A. i |.S.R,

van procedir al decomís de 450 Kg. aproximadament de carn que havia entrat en les instal·lacions d'un escorxador de

(¡irona, a on prestaven els seus serveis.

Com a conseqüència d'aquesta actuació, el dia 29 de desembre del mateix any, E.V.T., soci de l'escorxador i intermediari en

la comercialització de la carn, sobre les 4'50 hores de la matinada, es va dirigir a les instal·lacions de l'escorxador i, després

de sol·licitar entrevistar-se amb el veterinari C.S.A., va entrar amb aquest al despatx del funcionari, a on, després de fer-li

saber que posseïa uns anàlisis contradictoris amb els oficials, li va empènyer contra la paret, colpejant-li a la cara, el cap,

l'espatlla esquerra i la cama, produint-li lesions que van precisar d'una primera assistència facultativa i que trigaren deu dies

en curar. A mes, a conseqüència d'aquesta agressió les ulleres que portava es van trencar.

Els fets van ésser declarats com a constitutius d'un delicte d'atemptat a funcionari públic i d'una falta de lesions.

LA'T. va ésser condemnat a la pena de sis mesos i un dia de presó menor i accessòries legals pel delicte; i cinc dies d'arrest

menor per la talla, així com a indemnitzar al veterinari amb la suma de trenta mil pessetes per les lesions i cinquanta-set mil

trenta pessetes pels danys causats.
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ES TRASPASSA

Es traspassa

CLÍNICA VETERINÀRIA

en funcionament, al Vallès.

Tel. 211 2^ 2\

de 10 a 13 hores.

Srta. ( ï i s t in . i

DIVERSOS

Cl in i

c ;

a la Awl;

de

Titular: M¡

Fraslado

ca Veterinari;

ARDEN 4

i. Piera, mim.

Martorelles.

irc Carreras Fo

i

162

íguera

SE VENDE

Se vende aparato de rayos X.

Los interesados pueden po-

nerle en contacto con el

Tel . 417 42 9 ? , a par t i r de las

21 h.

Preguntar por la Sra. Sendra

OFERTES

lotes les ofertes Je feina es

gestionen mitjançant APROPEM.

Aquelles ofertes que no han estai

cohenes amb aquesi servei, o

troben detallades al final Je la

secció APROPEM, dins l'epígraf:

'Ofertes1.

• • . » • •

Us recordem que poden trame-t re'ns per a la seva inclusió al Butlletí,

qualsevol carra que parli de temes tant veterinaris com col·legials que

us interessi, les quals seran publicades íntegrament. Aquestes cartes

hauran d'ésser d'una mida màxima d'un toli i han d'anar signades amb

nom i cognoms i número de col·legiat.

Podeu dirigir les vostres cartes a:

Col·legi de Veterinaris de Barcelona

Butlletí - Cartes al Col·legi

Av. Repúbl ica Argentina, 21-25

08023 BARCELONA

T a m b é podeu enviar la car ta per lax, al 212 12 OS, o per correus

e lec t ròn ic , a ve te rben@fi lne t . e s , indicant en tols dos casos que és pel

Butlletí (Cartes al Col·legi).
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"H Bue
H U í V 0

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.

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


