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Bombers i focs

un servei de bombers se li exigeix una actuació quan es necessari. Nu
veiem ni el seu entrenament ni en que utilitzen el seu temps; només si

apaguen el foc ràpidament 1 salven vides valorem la seva professionalitat.
Per tal d'ésser efectius, es normal que estiguin repassant els mecanismes dels seus
vehicles, els seus equips, executant exercicis lisies o també tem revisions de les
instal·lacions que poden ser susceptibles de sinistre, reparani els extintors, sortides
d'emergència, etc. Així mateix, és possible que la seva actuació preventiva
ocasioni molèsties als usuaris, que no entenen el per què d'aquesta actuació si mai
han tingui foc
El que sí és segur, és que en cas que els necessitem s'agrairà que tot estigui
funcionant correctament.
Permeteu-me la comparació, pero el Servei de Sanital Animal ha de seguir
aquesta línia 1, així, quan sorgeix una epizootia podem valorar de què ens serveix,
tom s'ha entrenat, que mesures té previstes 1, en conclusió, quin resultat obtenim.
Si aquests serveis han estai realitzant bàsicament lasques no pròpies de la seva
formació, estan mal dotats, sense il·lusió 1 només es pol comptar amb la seva
professionalitat, difícilment obtindrem bons resultats.
Els Serveis de Sanital Animal, així com els de Promoció de la Salut són necessitats
bàsiques de qualsevol administració moderna. Hs necessari adequar els mecanismes
per tal que les actuacions diàries, sense la presencia d'una toxiinfecció alimentària
0 sense un broi de pesta porcina clàssica, facin possible pensar que sabran i podran
exec utar la seva funció davani d'una situació de crisi.
L'Administració ha d'ésser conscient que aquests serveis han d'estar sempre
preparats, dotats amb recolzament logístic i material 1 que un manteniment costa
diners, però que sempre serà una inversió rentable per quan es necessitin... Eru ara
que sigui millor no haver de fer-los servir.
la situació plantejada pel brot de PPC en Lleida ha d'ésser un fidel exponent de
com s'ha d'actuar per a tallar la difusió d'una malaltia que pol fer perillar tol un
sector productiu, amb la incidència que té en tota l'economia d'aquest País.
El prestigi de la professió Veterinària depend dels professionals que la composen,
però no pot ser bo que aquesta quedi permanenment compromesa per la
improvisació de l'Administració. I



'rerinar"a
ausada d'un
r l ic t r cOlltra la
alut pÍlbJica

Al |utjai d'Instrucció núm. 2 de Berj;n s'ha
presentat, per pari de la Fiscalia de Medi
Ambient de Barcelona, una denúncia
envers una veterinària per un presumpte
delicte contra l,i salut pública, els rec ursos
naturals i el medi ambient.
Els fets objecte d'aquesta acusació
consistiren en el vessament ,i una riera
d'una localital pertanyent al partit judicial
de Berga Je residus sanitaris,
concretament, de fiascos i \ ials de vacunes
de hrucel·losi, de les agulles emprades en
lo injeccions i de restes de sang,
possiblement d'ovelles, i vulnerant així la
normativa legal vigenl en matèria de
gestió i eliminació de residus sanitaris.
Segons la fiscalia hi ha indicis racionals de
criminalitat com a autora d'aquests lots un
la persona de la veterinària, qui va utilitzar
aquests productes per vacunar lo ovelles
d'un ramader.

HrCOIlHlI(ciolS del 1 \ P \ daallt la
PPC

Darrerament es va rebre en aquest Col·legi una carta del MAPA demanant la màxima

i ol·laboració per part de la professió veterinària per evitar la Pesta Porcina (làsMia. Com

¡a es sal·iit per tothom, s'han declarat ja diversos focus a Catalunya. No obstant això,

creiem interessant la publicació de la caria.

Minlsterio de Agncullura, Pesca y Alimentac/ón

El O/rector del Gablnete de la Ministra de Agncullura, Pesca y Alimentacion

Sr O Ja/me Balague Estrems

Pres/dente

CONSELL DE COLLEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA

Avda Republ/ca Argentina, 21-25

28023 BARCELONA

Estl/nados Sres.:

En Contestación a su Carta dirigida a la Excma. Sra. Ministra, quisiera comunicarles que

la actual situación de la Peste Porcina Clásica en la Unión Europea como consecuencia

de los brotes registrados en Alemania y Países Bajos, representa una preocupación

también para todas las Administraciones y para este Departamento.

Desde este Ministerio, a la vista de todos los datos suministrados por las Autoridades

Veterinarias de los Paises Bajos, el 26 de febrero pasado, como bien conocen se

adoptaron medidas de protección contra esta enfermedad, incluida la prohibición

cautelar de la introducción de animales vivos de la especie porcina, originarios y proce-

dentes de Paises Bajos.

Casi un mes después de que el Gobierno español tomara esta medida, la Unión Europea

ha adoptado esta prohibición cautelar para todos los paises miembros hasta el próximo

15 de abril. A partir de esta lecha se volverá a examinar la situación y -si fuera necesario-

se prorrogaria la medida. Esta decisión de la U.E. ha sido consecuencia de la propuesta

española y otros paises miembros.

No obstante, me gustaria aprovechar esta ocasión para solicitar de Uds. que mantengan

toda la colaboración posible con los Servicios Veterinarios Oficiales para garantizar que

la compra y venta de animales se realice en zonas no sujetas a restricciones de índole

sanitario, a traves de operadores que ofrezcan plenas garantías, debi-damente

documentadas, todo ello con el fin de no poner en peligro la actual situación sanitaria y

comercial del sector porcino español.

Reciban un cordial saludo.

Francisco José Simón Vila

Madrid. 4 de abril de 1997
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\col'ds sobre rhospilal
\(IeI'ÏnaI'Ï de la l \ B
I lesprés de les nombroses converses entre el Degà de la Facultat

de Veterinària de la UAB, Ell Lluís Fl'rrcr i el Prl'.sllkllt del

Col·legi de Veterinaris de Barcelona, s'ha arribat als següents

acords en referent ia a II lospital Clínic Veterinari (I ICV) de la

UAB:

(1) L' HCV es compromet a seguir escrupolosament totes les

normes professionals dictades pel Col·legi Oficial de

Vl'tl'rillari, (dirusil\ illrprm;lCití, prl'us,...) i a respectar, cpm

ha let fins ara, el codi ètic de la nostra professió.

(2) Actualmellt l'l l ¡V es defineix cpm ull I hp i ta l Vetertll.1ri de

referència. Ambdues imitats de l 'IK'Y (Petits i t irans

Animals) es concentraran majoritàriament en l'atenció de

casos remesos per altres veterinaris i veterinàries. Els pacients

rebran a ['HCV únicament l'atenció que sol·liciten els

professionals que envien els casos.

(1) C ¡om a lògica conseqüència del pum anterior, II K \ tra< tarà

amb màxima uinlidenualii.il (nulosos els alumnes i les

alumnes) tots els casos examinats/tractats.

(4) En relació a la Unitat de tirans Animals, la UAB ha let

l'esforç de contractar en plantilla i amb dedicac ió ex< lusiva a

dos dels clínics de cavalls. Aquesta actuació, voluntària i no

derivada de cap incompliment de la llei, es la amb l'ànim de

millorar les relat ions amb el col·lectiu professional veterinari.

(5) A partir d'ara, caldria obrir una nova etapa de relacions

lluïdes, amables, en la qual, si es presenten problemes de

qualsevol dels dos costats, el degà del Col·legi Oficial de

Veterinaris i el degà de la Facultat de Veterinària de

Barcelona, en primera instància, intentaran trobar una

solució amistosa,

II Calnpional d\squí del
Col·legi dt 'elerinal'Ïs de
Bar(rlola

Els passats 22 i 23 de març a l'estació de PORT-A1NE i amb unes

condicions climatològiques magnífiques, es va celebrar la segona

edició del Campionat d'Esquí del Col·legi de Veterinaris de

Barcelona.

Amb el patrocini dels laboratoris RHONE MERIEUX i de

PFIZER SAIA1P ANIMAI , el dissabte pel matí vam poder ¿audir

d'un campiona! d'esquí molí disputat i que comportarà, sens

dubte grans duels en el futur. Els participants, en nombre de

lienta, van descendir ducs vegades per la pista del Stadiuin de

POR1 Al NI1, laucada al pul·lu 1 preparada com a prova d'eslàlom

especial. Lis temps realitzats pels esquiadors han fe! evidenl ¡w\,i

millora del nivell respecte l'am passat. I tothom va gaudir del

dl'sc"Ib.

Al vespre a Ics instal·lacions de l'Alberg de PORT-A1NÈ, es va

celebrar la primera edició de la IM ATHLON del COL·LEGI. Es

tractava d'una prova de tir amb arc que puntuava conjuntameni

amb la prova d'esqui celebrada al mati*. Calia tirar deu fletxes

sobre una diana situada a dotze metres de l'arquer. Sense arribar a

la sang, aquí sí que es pol afirmar amb rotunditat que la lluita va

ser ferotge, tant és així que la guanyadora absoluta d'aquesta

prova, amb cinc dianes, \ a ser ¡usi la persona que va t lassificai se

amb el pitjor temps de la prova d'esquí. Aquest resultat ha

d'animar els esquiadors novells 1 dubtosos ,1 participar I'an\

vinent.

A la nit, desprès de sopar en abundànc ¡a (una amiga de Barri), en

mi",.., d'un ambieni de testa 1 ixivarrt, es va fer lIiur;II11,'nt Lkls

trofeus als guanyadors. Després, ben entrada la nit alguns van

menjar "huevos de Pascua" portáis directament des de la "capital

del Reino", 1:1 diumenge vàrem provar els nous esquís de carving i

cl Dream Master Team, formal per veterinaris del Col·legi, no va

poder fer l'exhibició promesa degut als seus compromisos

internacionals. LIn altre any serà.

II Campionat d'Esquí del Col·legi de Veterinaris de Barcelona

Premis Rhone Merieux

Categoria masculina

Ir. Antoni Callis (49"21)
2n. Marcel Gusta (51"43)
Jr. Pam Giméne: (55"97)

Categoria lemenina

la. Carlota Balagué (5O"5O)

2a. Rosa Carbonell (56"99)

5a. Neus Lluch (l'00"19, amb sruw (ward)

Premí Pli:cr-Pcclomax a qui vaui més lent

Ruth Soler (l'53"95)

I BIATHLON del COL·LEGI

Premi Rlione Merieux

( anipiona; Ruth Soler (168 punts)

(¡ampió: David t leinenie (158 punts)

Mes d'aquí, volem transmetre il nostre agraïment .1 l 'H/LR

SALUD ANIMAL pel finançameni de la carrera d'esquí, a

Rl lONh MERIEUX pels trofeus lliurats per segon any consecutiu

i a l'estació d'esqui de P( )R I AINL per l'atenció rebuda.

L'any 1998 esperem comptar un altre vegada amb tots els que beu

participat aquest .un 1 algun nies.



Ja p'obrnlé.Iica de Ja
i11panlació dr )ous pJans
d"()Iudis

La creació Je nous centres i titulacions ha comportat una

importani problemàtica donat <.|ue ha original un important

increment del nombre d'alumnes degut la diversifk ació dels nous

plans d'estudi que, tanmateix, no ha anat acompanyat d'un

adequat increment en dotacions per la plantilla docent, II

resultat ha estat un important augment del nombre de professors

nu numeraris en situació d'inestabilital i que representa

actualment al voltant del 50% del professorat universitari, A més,

amb freqüència, aquests professors tenen contractes irregulars

com ós qui.1 professors associats treballin a temps complert o que

hi hagi ajudants amb més de 5 anys de contracte. A nies, les

universitats han utilitzat figures que mostren una creixent i

preocupant situació de precarietat laboral: associats .1 temps

parcial que, en realitat, es dediquen a temps complert; excés de

càrrega docent als becaris 0, fins i tot, contractes de becaris

docents temporals durant els nou mesos del curs.

La següent taula mostra aquesta desequilibri entre l'augment dels

alumnes 1 dels professors esdevingut en els darrers anys:

Estudi

itllació

ints

globa

Professors funcionaris

Mms professors

de les universitats espany

1982-83

692.152

[9.569

21.405

1995

1.537

$4

96

210

729

148

itats

Increini

222'\

177

150lJl

'acunaciol1s p)1' parI (e
criador
Davant les diverses denúncies que hi ha criadors que vacunen 1

administren medicaments als nus animals, sense que es tingui

constància que aquestes pràctiques siguin realment realitzades per

veterinaris, el (!ol·legi de Veterinaris de Barcelona ha tramés una

carta als laboratoris que es 1 nen a continuació, per fer-los saber

aquesta problemàtica 1 per tal que prenguin les mesures

oportunes.

Els laboratoris són els següents: Boehringer Ingelheim España

S.A., Fort Dodge Veterinaria S.A., Laboratorios [ntervel S.A.,

Laboratorios e Industrias Iven S.A., J.Uriach y Cia, S.A.,

Mallinckrodt Veterinaria S.A., Laboratorios Ovejero S.A., Pfizer

S.A., Química Farmacéutica Bayer S.A., Laboratorios Rhone

Merieux S.A., Laboratorios Syva S.A. i Laboratorios Virbac S.A.

Alguns d'aquests laboratoris (Boehringer, l'li er, Bayer i Virbac)

han trames una carta de resposta ,1 aquest Col·legi indican! que

prendran les mesures oportunes al seu abast per tal d'evitar que

això continuï succeint.

Mil Pr()1io acional
~Ca~(la)o Lóprz ~ Lópcz"

II ( olegfo à Veterinarias de Burgos, amb la col·laboració de la

1 aja ' i Ahorras del ('írcuki t 'atólico de ()fareros <ic Burgos, ('aja de

Burgas 1 Caja Runa Burgos, convoca el MU Premio Nacional

"Cayetano l.ii/v: y Uipez", les bases del qual transcrihim a

continuació:

I. El premio es de carácter nacional, pudiendo concurrir al mismo

todos los Veterinarios españoles que aporten trabajos inéditos

científicos y/o de investigación, o que representen una contribución

nueva u ongi-nal en torno a: CALIDAD HIGIÉNICA DE LA LECHE:

UN RETO PARA EL SECTOR PRODUCTIVO.

II. Se presentarán escritos a máquina, a doble espacio, por una sola

cara, incluyendo referencias documentales o bibliográficas,

pudiendo ir o no acompañados de material gráfico.

III. Los trabajos obrarán en poder de la Secretaría del Colegio Oficial

de Veterinarios de Burgos (C/. Alfonso X El Sabio. 42.1. C.P.

09005), antes del 30 de Septiembre 1997, debiendo ser enviados

sin firmar, con un lema que los identifique, y acompañados de plica

en sobre cerrado en la que figure:

A. Lema de identificación.

B. Nombre, apellidos y dirección del autor/es.

C. Documento acreditativo de la capacidad para concurrir al premio,

de acuerdo con el punto uno de estas bases.

D. Presentar original y cuatro copias.

IV. El premio será fallado en el mes de Octubre de 1997 por un Jurado

designado al efecto.

V. La dotación del XIII premio es de QUINIENTAS MIL PESETAS,

reservándose el jurado el derecho de divisibilidad del mismo, asi

como de dejarlo desierto si a su juicio los trabajos presentados no

alcanzasen el nivel estimado.

VI. El o los trabajos premiados quedarán de propiedad del Colegio

Oficial de Veterinarios de Burgos, reservándose dicho Organismo el

derecho de su publicación.



(.uia \etrrinaria 1997

Per tercer an\ consecutiu presentem aquesta Guia Veterinària,

que es Li que poria més amplia informació pel veterinari, sigui

quina sigui l'ai ti\ i tal a què es dediqui.

1,1 llibre resulta mes pràctic i manejable i s'ha indos un índex

general, un de productes classificats i un d'empre-ses anunciants,

per tal de facilitar la seva consulta.

La informació d'aquesta Guia, s'ha JIVIJII en 8 capítols

claramenl definits.

A mes de l'àmplia informació catalana i de la resta d'Espanya,

s'inclou informació del països de la Unió Europea i

d'l lispanoamèrica.

Recordem que la realització i distribució d'aquesta Guia es

gratuïta pels col·legiats de (Catalunya.

('iiHiiliihiJiir i mpervwn

Facultat ¿~ \-ctcnnàna
Biblioteca

explotación industrial del avestruz. Los conferenciantes que

intervinieron fueron los siguientes: Federico Castelló Fontova,

Albert Gurri Lloverás, André Heylen, |oan Mesià, ( arlos Pérez

Rui: \ |aume Purcalles Serra.

Todos los asistentes recibieron un ejemplar de la obra -(.'ría de

Avestruces», que se agotó precisamente aquellos días, aparte de

un material complementario ampliando determinados temas.

Al éxito de las ¡ornadas contribuyeron también seis empresas

comerciales patrocinando las mismas \ que, en el hall del hotel,

lik ieron demostración de sus productos.

1:1 coloquio que siguió a la exposición de cada tema fue muy

animado en casi todas las sesiones, demostrando que, en la

explotac ion del avestru:, gran parte de lo que \v<\ se puede decir

constituye una novedad. En más Je un caso, las opiniones

contrapuestas contribuían .1 enriquecer el tema, creyendo que

aunen el corto espa< ¡ode las tres jornadas los asistentes pudieron

salir con una ¡dea bastante completa acerca de la explotac ion del

avestruz.

HeSlIlll(n de las III JOI'nadas
Prof(sionalrs del \ , e s truz

Organizadas por la Real Escuela de Avicultura, durante los días

19 al ]l de lebrero pasado tuvieron lugar en un hotel de Calella,

Barcelona, las III lomadas Profesionales del Avestruz.

La asistencia .1 las mismas fue masiva, tow mas de 150

participantes, no solo provenientes de toda España, sino también

de oíros países, concretamente de Portugal, Francia, Grecia,

l hile \ Méjico. Luiré los españoles destacaban por su número los

catalanes, seguidos de los de la ama centro Madrid y las 1

( astillas-, lo.s de Valencia-Murcia, etc., copando entre iodos

estos alrededor de las Jos terceras partes de los asistentes.

En cada una de las tres ¡ornadas el programa se desarrolló a base

de 5 conferencias seguidas de su coloquio correspondiente. La

primera jornada fue de iniciac ion, en tanto que las Jos siguientes

ya se adentraron en la verdadera temática que comporta la

NECROLOGIQUES

José Luis Lostau Esteve

El pasado día 2 i de abril falleció en Barcelona el compañero

José Luis Lostau Esteve, .1 la edad de 75 años.

Nano en Alcántara (Càceres) en 1921 \ estudió veterinaria

en León. Fue veterinario titular del partido Je Nerva, para

después pas.11 a Alonso. Ingresó en el (. lolegio de Barcelona en

1960, pasando a ser veterinario de Vilanova i la Geltrú v más

tarde de Pona.

Tojos los que convivieron \ trabajaron con él, lo

consideraron mm buen compañero y profesional en todos \o~.

sentidos.

Nuestro mas sentido pésame a su familia y, en espeí ial, a su

esposa (alalina e hijos Guillermo, |osé Luis, María del

l armen 1 I Vlu María.

1 )escanse en paz.

íiimir Roca Torras



I Jornades de Traumatologia
Col.legi de Veterinaris de Barcelona

I s recordem el programa d'aquestes |omades
Data: l i I 15 Jejun} de ll>l)7.
Lloc de celebració: Sala d'Actes dl'1 ( DVB
Ponents: Dr. Juan Pablo Zaera

Professtirde la Facultat de Veterinària I í l ' i '
Dr. Jasep Foni (¡rau
Hospital Veterinari í 'anis de i ¡¡runa

PROGRAMA
1 lissahte 14 de ¡uny:
9,00-12,30 Ortopèdia del terç anterior

I k. lu,m Pabh Zaera
- Luxació escàpulo-humeral
- Tenosinovitis del bíceps hraquial
- O(*P del cap humeral
- Pausa

( bntractura del mus< le infraespinós
Displàsia de colze: OCD

l.-còndil humeral
II.-no-unió del procés anconi
lli.-fragmentació del procés coronoides

16,00-20,00 Ortopèdia del terç posterior
Dr. Josep Foni i nau
- Luxa< ió i oxo-femoral
- Leg-Perthes
• Displasia de maluc
- Pausa
- Lligaments creuats

l . i i v u ió i lr ròtula

-Trencameni del tendó de Aquiles.
Diumenge 15 de jllny:
9,00-12,30 Joc de fractures del terç anterior

Dr. liicni Pabla Zaera
- Pausa.
(oc de fractures del terç posterior
Dr. h^i< Frml (frau

Els assistents podran portar radiografies per a la seva discussió
pública amb l'assessorameni dels ponents.
Drets d'inscripció: ( )ol·legiats 10,000 ptL'"

No col·legiats 15.000 ptes.
Estudiants 5.000 !'te"

Inscripció: C !ol-legi de Veterinaris de Barcelona
Av. República Argentina, 21-25

023 BARCELONA
Te!': L),/211 2466 - h¡x: LJ,/212 12 08
E-mail: veterbt n@filnet.es
I (emanar per la Sra. Mònica.

Forma de pagament
Mn ¡ançant:
• Xa nominatiu a ASSESSORIA FIS( \l VE I ERINARIA, SL
• Transferència bancària,

compte núm. 0186 1001 1>I 0558000282
• Parament en efectiu en el lliurament de la documentació

Segona Jornada de Protección Vegetal

Lloc: INSTITl IT I VESTl ID1S ('ATALANS
Data: 7 de novembre de 1*7
La Protecció dels Vegetals que lluita contra Ics plagues i les
malalties de les plantes i que utilitza els reguladors de i reixemenl
per .i millorar la qualitat de les collites, ha d'integrar-se dins
l'àmbit del desenvolupament sostenible, la qual cosa exigeix
noves tècniques respectuoses amb el medi natural, Per aquesta
raó .són necessàries les reunions periòdiques de tots els que
treballen en aquest àmbit per estar al dia dels avenços que es fan.
Els objectius d'aquesta Jornada són: Facilitar el contacte personal
de inis els que es dediquen a la Protecció Vegetal en el nostre
país; I lonèixer els nous problemes fitosanitaris i els nous recursos
de lluita; Comentar les novetats de la Protecció Vegetal i les
noves perspectives.
Normes per a la presentació de comunicacions:
Les comunicacions que es presentin a la |ORNADA DE
PROTECCIÓ VEGETAL es distribuiran a tots els participants
en lliurar-los la docurnentac ió.
Els textos hauran de sotrnetre's a les normes següents;
I. l> presentaran mecanografiats en paper blanc, 0IN-A4,
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esc nis per una sola cara i .1 un espai, .mil1 marges .11 ada costal

de 2,5 cm. L'extensió màxima del texl serà de 5 pàgines,

incloem portada, taules 1 figures 1 Bibliografia.

1. Primera pàgina. Inclourà: Títol de la comunicació, nom de

l'autor 1 adreça professional. Resum del treball (màxim 10

Iínll·').

ï. Es piulen incloure figures i taules en blanc 1 negre,

degudamenl numerades 1 compostes dins el texl 0 apart.

4. Si bé la llengua normal de la lomada es el català poden

presentar-se comunicacions en altres llengües.

5. A més d'enviar-se en paper, Ics comunicacions es trametran

també en supuri informàtic (disquet), indicant el processador

de icxiiis utilitzat.

6. 1:1 temps màxim d'exposició d'una comunicació oral serà de

15 minuts,

7. POS FERS: pujen presentar-se comunicat ions per a pòster. HI

texl seguirà les mateixes normes abans dites a li d'ésser

publicat. Les mides dels pòsters son de 80x10 cm. 1 el lesi

haurà de poder-se llegir a la distància d'un metre. El Comitè

organitzador es reserva el drel de passar una comunicació

acceptada per a pòster com a oral i a l'inrevés.

8. I lila limii de la presentat 10 del títol i del resum: 14 de juny

de l·|l'7 Haia límil per a l'enireua de textos: 15 de setembre

de 1997. Es prega de respectar aquestes dates límit. IV no

rebre's el texl abans del 15 de setembre, no podrà ésser

publicat.

9. l·l texl de les comunicac ions orals i dels pòsters, com també el

disquet, hauran de trametre's per correu a I'INSTITUUO

CATALANA D'ESTUDIS AGRARIS.
Inscripcions: La quota d'inscripció es de 12.000 pies. Per als

membres de la ICEA o d'altres filials de l'Institut d'Estudis

( alalans, la quota serà de d.000 pies.

Mes informació:

S i a . M o n t s e r r a t (. ! a m p s ( d i l l u n s a d i j o u s , d e 17 a 10 l i . )

Institució Catalán;! d'Estudis Agraris.

Carme, 47-08001 BARCELONA - Tel.: Ï18 55 lo

Es donara Diploma de comunicani o Certifical d'Assistència a

lots els inscrits a la lomada.

Dermatología de animales de
compañía: protocolos béÍsicos de
diagnóstico clínico

Es tracta d'un ans bàsic de dermatología canina i felina, oriental

al diagnòstic clínic. En ell s'estudiaran les principals

"presentacions clíniques" i el seu abordatge; no les malalties

agrupades per etiologies. Això constitueix, per tant, un

enfocament molí més pràctic.

1:1 mètode docent consistirà en l'anàlisi i discussió de casos clínics

(ilels participants o proporcionats pels professors). De l'estudi

d'aquests casos, ds alumnes extrauran principis bàsics i

i oneixements sobre les diferents entitats clíniques.

Profl'ssorat del Clm:

Pi. lluís Ferrer

Professin ,lc !>i Faculteu de Veterinària, I AB

)ra , Sandra Fondati

Veterinària de la t tirúca t rregim'o \ II de Roma

I )ra. l'olors Fondevila

Professora de Id Facukai de \ l ' t e r inòr ia , I \ l>
Dates: 13, 14 i 15 de juny en la Faculta! de Veterinària de la

Universitai Autònoma de Barcelona, Bellaterru.

II nombre de participants sera de 50, els quals seran acceptats peí

ordre de matriculat ió.

PROGRAMA
I i de juny:

9-10 h L'examen dermatología els principis kïsks de la

dermatología.

10 II h Alopecia focal-multifocal en el gos: protocol de

diagnòstic

11-11.30 h Descanso

11.30-13.30 h Prurigen en el gos: protocol de diagnòstic-

tractameni del prurigen en el gos

15.30-15.00 li Dinar

15.00-16.00 h Discussió de casos clínics 1: Alopecia focal

multifocal, prurigen en d gos

16.00-17.00 li Presentació clínico-patológica I

17-17.30 h Descanso
17.30-19.30 h Prurigen en el gat: prurigen en cap i coll,

dermatitis miliar, alopecia de la llepada, complex

del granuloma eosinofílic: Protocol de diagnòstic

tractameni

14 vle juny:

9-10 li Discussió de casos clínics II: prurigen en el gat,

1011 h I esions ulceratives, crostoses i depigmentades en

el gos I.

11-11.30 h Descaas

11.50-11.50 li Lesiones ukcraiives, crostoses i depigmentades en

el gos II: Protocol de diagnòstic

12.10-1 3.30 h Piscussio de i:isos clínics III: Lesiones u lceran\c \

i rostoses i depigmentades

I i 50-15.00 b Dinar

15.00 ld.00 li Presentació clínico patològica II

16.00-17.00 h Protocol de diagnòstic-tractamem de la otitis

exlerna en <̂ os i gal

17-17.^011 Descanso

17.30-19.30h Alopecia simètrica no pruriginosa en el L;OS:

Protocol de diagnòstic

15 de ¡uny:

10-11.30h. Discussió de casos clínics IV: Alopecia simètrica

no prurítica en cl gos



11.k-12 h Descans
12-13 h Presentació cl ínico-patològica III

1 í-14 li Protocol Jc diagnòstic Je nòduls i tumors cutanis

en el gos

SI desitgeu rebre més informació, poseu vos en contacte con

D Fondevila (Tel. 93/581 14 ¡3, Fax 93/581 51 42).

Convocatòria de premis de l'any
1997 de la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya

EN HONOR DE L'ACADÈMIC DR FRANCESC SALVA I

CAMPILLO

Tema: Descripció J 'alguna epidèmia o epizootia d'observació

recent, l> el premi més antic de l'Acadèmia, atorgat per primera

vegada l'any 1792.

PREMI DE MEDICINA 1 SANITAT COMARCALS

Tema: Estudi de qualsevol ¡ispéete sanitari referí! a alguna

localitai n comarca de t Catalunya,

PREMI DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA l'li

( VTALUNYA

Sera concejil a la millor tesi doctoral presentada, llegida ni

alguna de les universitats de Catalunya, dins de l'ain natural

anterior a la o invocatoria Jel premi.

Aquests tres premis seran guardonats amb el títol d'Acadèmic

corresponent de la institució.

II I)EL LLtlJ:\T l'RlWESSlW, LLUís SAYÉ, I)ER \99\,

feina: Estudi de la vidu i obra científica d'algun dels Acadèmics

numeraris de la institució, ja traspassat.

Dotació: Tres-centcs mil pessetes.

PREMI DELS PROFESSORS SALVADOR I JOSEP MARIA

Ull ALRNET

Tema: Embriología, Anatomia, Histología, Anatomia Patològica,

i. Üínica i Terapèutica, mèdii ¡i o quirúrgica, urològiques,

Dotació: *• enl nul pessetes

PREMI ASSISTÈNCIA SANITARIA COL·LEGIAL:

AUTOGESTIÓ SANITÀRIA, SOCIETAT COOPERATIVA

rema: Estudi comparatiu entre la medicina social pública i la

medicina social privada, en els vessants assistencials, polítics,

socials i econòmics.

Dotació: Dues-centes cinquanta nul pessetes.

PREMI DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE TRAS-

PLANTAMENT

Serà concedil a 1 autor espanyol que < onsti com .i primer signanl

del millor àrtic le sobre trasplantament publicat en el curs de l'ait}

anterior ¡t la data de la convocatoria

Dotació: Dues-centes cinquanta mil pessetes i títol d'acadèmic

corresponent.

l ) N I ) I C l O N S (;ENERALS I)ELS PRE¡"'IIS:
I. Poden optar-hi tots els titulats en ciències sanitàries,

espanyols i estrangers.

1. Nu pojen optar-hi els membres numerari1- de l'Acadèmia,

lleval del cas del Premi Professor Lluís Sayé.

5. Els treballs han Je ser inèdits,

4. S'han d'enviar, per duplicat, a la Secretaria de l'Acadèmia

(carrer del Carme mini. 47, 08001, Barcelona). II termini

d'admissió és fins a les 12 hores del dia M d'octubre de 1997.

5. ( .ula treball ha d'estar identifical únicamenl amb un lema, i

sense que en < ap lloc visible hi consti el nom de l'autor, llevat

tlel cas de les tesis dot totals.

6. liuiï amb el treball els autors faran constar la seva

identificació personal en un sobre tancat, al davanl del qual hi

haurà solament el lema. Allí han d'expressar les seves dades

d'identificació personal i, en les memòries de tipus clínic o de

re< erca, la institució on .s'ha fel el treball.

!. Ees pilques dels treballs premiats seran obertes per la |unta de

Govern, informant-ne als autors dels treballs premiáis. II

lliurament del premi es farà en el transcurs de ['acte

d'inauguració del curs |lW,x. Les pliques dels altres treballs

seran destruïdes sense obrir-les.

8. EU treballs premiats passaran a ser propietat de l'Acadèmia,

d'acord amb l'article Í9 dels seus estatuts. Iotes les memòries

restaran dipositades i conservades a l'arxiu de l'Acadèmia,

sense que cap d'elles >i>;ui retornada.

En el cas de que el treball sigui guardonat amb el títol

d'acadèmic ¡ orresponent, aquest es concedirà només al primer

signant, u al següent, si l'anterior ja el tenia.

Tècniques avançades de negociació i
de gestió comercial adreçat a
universitaris

Organitzat per [DEC, Insinuï d'Educació Contínua, Universitat

Pompeu Fabra i sota la direcció tècnica i coordinació de Barna

(!onsulting Group.

Objectiu: Curs dissenyat per n universitaris que busquen la seva

primera feina .il meu Je l'empresa. Es per això que es composa

d'un període lectiu, Je cent hores Je durada i un pe-ríode Je 4

mesos Je prat fiques professionals Jr gestió comercial d'all nivell

en una empresa col·laboradora.

Les empreses col·laboradores financen el curs en un 75%.

Programa: Quatre blocs temàtics.

Mòdul I: TEMÀTICA (¡ENERAL: "La gestió del canvi"; "Els
factors d'Actitud"; "L'empresa i les seves àrees funcionals";

"Tècniques Je Gestió Personal"; "La Funció Comercial"; "Tipus

Je Personalitat".
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Mòdul 2: TEMÀTICA CO~IERClAL (MÀRQUETINl '
VENDES): "El PLI ClllllL'rcial"; "1\krch;l11di,hing"; "L
Investigació Comercial"; "Benchmarking"; "Al'cillns de
Promoció"; "La Gestió de Clients i Territoris; "Màrqueting
Directe"; "Direcció i Organització de l'Àrea Comercial".
Mòdul h TÈCNIQUES DE DIRECCIÓ D'EQUIPS
(,U~IERCIALS: "La importància del Trehall l'n Equi
"Motivació"; "l..i Direcció de Persones; Comunicació";
"Super\' isi(í i A\'alu;lCllí; LI Resolució de (. ionflictes".
Ml'ldul 4: LA QUALITAT DE SERVEI I Li\ F!l)ELlTZAC l
DE CLIENTS: "Importància de la qualital de Servei";
"Fidelil:;lcilí de (Clienls"; "Els Mlllkl, de Qualil,II"; " M ~ r q l l e
Relacional"; "Les ('laus de la Qualital de Servei".
t !urs eminentmenl pràctic amb vmkgmips (discussions en grup),
vi>/c-/>/ii\ (exercicis reals de simulació de negociació, vendes i
gestió comercial), mètodes audiovisuals i assessorament
pl'l'sllnalit:a
Títol: Diploma de lkl'INSTITUT 1)'EI)UCAl'lO CONTíNUA
de la UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
Durad;) i calendari: 100 hores repartides en 7 setmanes. En
horari de dijous mati i divendres mati i tarda.
Inici: El dijous, 18 de setembre de 1997.
Requisits: Llicenciatura o dipjomatura universitària els anys
1995, 1996 o I1W7.
Preinscripció; Data límit, 4 de juliol de 1997.
Places limitades.
Informació i matrícula:
INSTITUT J)'E!)UCACll) CUNTíNUA
Balmes, 1J2 - 08008 Barcelona
Telèfon: (93) 542 IS 00 - Eax: (lH) 542 IS 08
(!orreu electrònic: idee Supf.es

Curso practico de Inseminación
Artificial y Ecografía de la
Reproducción en Ovino

Lloc: Policlínico Veterinario de Navarra
I I XAI IKU (Navarra).
Dates: 14 i 15 de juny de 1997

PROGRAMA
Dissabte: "Descripción de la técnica de inseminación artificial
ovina (1AO) vía cervical. Equipamiento"; "Manejo del semen
refrigerado"; "Demostración de la técnica con endovideo
cámara."; "Practicas por los alumnos"; "Descripción de la técnica
de IAO vía laparoscópica. Equipamiento. "; "Manejo del semen
congelado."; "Demostración de la técnica con endovideo-
( amara."; "Practicas por los alumnos."

Diumenge: Introducci( ' la ecografia. Prinuplos !í'lcm
generales de los ultrasonidos. Pipos de ecógrafos. Técnica
ecográfica en ovino."; "Imágenes ecográficas de gestaciones.
Otr;ls illl;ígL'l1L'S ecogrMicls."; "Pr;¡cticas por los alulllnl)S"; Ta
rodona.
Los places són limitades a 20 alumnes.
Més informació: Tck 9411/112 71OI, 94~/H2 70 61, 90h/67 Il· 76
;h , : 94H/41 07 N
e·tllail: practice@landcl'.l"

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

A continuació, publiquem un llistat dels cursos que durant els
propers mesos organitzarà l'EASP i que poden tenir algun interès
pels veterinaris.

• "Políticas sobre el uso racional de medicamentos", llores
lectives: 20. Termini de presentació de sol·licituds: 10
d'octubre de 1997. Durada: del 5 al 5 de novembre de 1997.

• "Informática e investigación en ciencias de la salud: el
programa EPIINFO". Hores lectives: $0. Termini de
presentació de sol·licituds: 5 de setembre de 1997. Durada: del
6al lOd'octubrede 1997.

• "Escritura científica: especialización pràctica (Nivel
avanzado)", llores lectives: 10. Termini de presentació de
sol·licituds: 5 de setembre de I1W7. Punida: del 6 al 8 d'octu
brede I1W7.

• "Diseño \ redacción de una tesis doctoral en ciencias de la
salud", llores lectives: 10. Termini de presentació de
sol·licituds: 5 de setembre de 1997. Durada: del 20 al 22 d'octu-
brede 1997.

• "Innovaciones en el estudio de brotes epidémicos: la
transmisión de enfermedades infecciosas", llores lectives; 10.
Termini de presentació de sol·licituds: 5 de setembre de ICW7.
Durada: del 29 al 51 d'octuhrede W .

Mes informació: "Escuela Andaluza de Salud Pública".
('aiupus I Iniversitario de C Cartuja
Apdo. de ( onvos 2070
18080 GRANADA
Tel.: 958/16 10 44. Fax: 958/16 11 42.
E m.131: I00433.2527@compuserve.com.
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D I V E R S O S

CURSO DE ALTA ESPECIALlZACIÓN EN REPRODUCCIÓN DE GANADO VACUNO, CON OPCIONES ANIMALES DE COMPAÑíA

(SIMULTÀNEAMENTE). Organizado por la Asociación Iberoamericana de Reproducción Animal, de la World Veterinary Association. Próximas

salidas: 15 de Junio; 15 de Julio; I" Semana de Octubre. Duración 15 días. Desarrollo totalmente practico, 500 vacas para cada alumno. Los Cursos

se desarrollarán en el ISCAH (Instituto Superior de Ciencias Agrarias de la Habana). Los interesados conectar con el Presidente de la Asocia-

ción, Prof. Félix Pérez y Pérez, Tels. 91/543 64 73 y 91/394 38 04. Precio aproximado: 210.000 ptas. (Incluye: Viajes, Desplazamientos en la Habana,

Pago de la matricula (600 Dólares), Hotel de 3 estrellas, Seguros, Titulo).

FANCY FOOD. Del 29 juny al 2 de juliol de 1997. Nova York (EEUU). Més informació: ICEX. Dept. Ferias Agroalimentarias.

Paseo Castellana, 14. 28046 MADRID. Tel.: (91) 349 61 00. Fax: (91) 431 6128

43 CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CARNE, CIENCIA Y TENOLOGíA. Del 27 de juliol a 1'1 d'agost de 1997. Més informació: Auckland (Nova

Zelanda). Dr. Brian Chrystall, MIRINZ. P.O. Box 617, Hamilton, New Zeland. Tel.: +64 7 855 6159. Fax: +64 7 855 3833

SIAL MERCOSUR. Del 26 al 29 d'agost de 1997. Buenos Aires (Argentina). Més informació: ICEX. Dept. Ferias Agroalimentarias.

Paseo Castellana, 14.28046 MADRID. Tel.: (91) 349 61 00. Fax: (91) 431 6128

VIV-EUROPE. Del 18 al 21 de novembre de 1997. Utrecht (Països Baixos). Aquesta exposició estarà dividida en els següents sectors: Avicultura,

Ramaderia porcina, Ramaderia de vedells d'engreixament, Processament d'aus de corral i elaboració posterior, Ramaderia vacuna, productes

farmacèutics, Transmissió de coneixements, Combinació dels diferents sectors.

Més informació: Royal Dutch Jaarbeurs. P.O. Box 8500.3503 RM Utrecht. Països Baixos. Tel.: +31-30-29-55-662. Fax: +31-30-29-55-736.

XI SIMPOSI EUROPEU DE NUTRICIÓ AVIAR. Del 24 al 28 d'agost de 1997. Copenhague (Dinamarca). Més informació: Symposium Secretariat.

Dr. Thorkil Ambrosen. The Danish Poultry Council. Trommesalen 5,4th Floor. 1614 Copenhaguen V. Dinamarca.

Tel.: +45-33-25-41-00. Fax: +45-33-25-11-21.

XI SIMPOSI EUROPEU SOBRE AUS AQUÀTIQUES. Del 8 al 10 de stembre. Nantes (França). Més informació: Dr. Roger Rouvier. Secretarial du

Symposium. Mme Line de Mondini. INRA Toulouse. BP 27. Station d'Amélioration Génétique des Animaux. 31326 CastanetTolosan Cedex. Francia.

Tel.: 33-0561285184. Fax: 33-0561285353.

L'AIGUA I LES AIGÜES: CARACTERÍSTIQUES I UTILITZACIÓ. 11 de juny de 1997. Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Més informació: Centre

d'Ensenyament Superior de Nutrició i Dietètica (CESNID).

Recinte Torribera, Pavelló Docent, 3a. planta, Av. Prat de la Riba, 171, 08921 Santa Coloma de Gramenet. Telèfon 93/468 07 21. Fax 93/468 06 90,

e-mail: z-cesnid-dir@org.ub.es.

FITOPLANCTON: FISIOLOGIA, ECOLOGÍA Y USOS EN ACUICULTURA. Dates sense determinar. Vigo. 10. Nombre d'hores lectives: 30. Requisits

d'admissió: Llicenciatura. Freqüència del curs: Biennal. S'abordaran característiques generals i ecologia del fitoplancton, així com la seva

utilització en aqüicultura. Més informació: Secretaria del curso: Instituto de Investigaciones Marinas.

C/ Eduardo Cabello, s/n. 36208 Vigo (Pontevedra). Fax: 986-29 27 62. Correu electrònic: mjreiriz@iim.csic.es.

AGRICULTURA MEDITERRÁNEA. Dates de celebració: D'octubre a desembre de 1997. Múrcia. El nombre d'alumnes previstos és de 20. Requisits

d'admissió: Llicenciats i Enginyers Superiors. Freqüència del curs: Anual. El curs versa sobre la situació actual dels cultius mediterranis i les seves

solucions de futur. Més informació: Secretaria del curso: CEBAS-CSIC.

Apartat de Correus 4105.30080 Múrcia. Av. Fama, 1.30003 Múrcia. Tel.: 968-21 76 43. Fax: 968-26 6613

INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS: NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL DESARROLLO DE VACUNAS. Dates de celebració: 4t. trimestre de 1997.

Granada. El nombre d'alumnes previstos és de 40. Requisits d'admissió: Doctors, Estudiantes de Doctorat, Llicenciats. Es realitzarà una

preselecció. Freqüència del curs: Anual. El curso pretén recollir les investigacions més recents en el camp del desenvolupament de vacunes. Més

informació: Secretaria del curso: Sr. D. José Antonio Ponce Fajardo. Instituto de Parasitología y Biomedicina "López Neyra", CSIC.

C/ Ventanilla, 11.18001 Granada. Tel.: 958-20 38 02. Fax: 958-20 33 23.

MASTER EN INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA EMPRESA. Dates de celebració: d'octubre a juny de 1997. Instituto Químico de Sarria (Barcelona).

El nombre d'alumnes previstos és de 25. Requisits d'admissió: Titulats Superiors. Dirigit a graduats recents i professionals que ja estan en

l'empresa, preferentment amb estudis científics o tècnics, pretén comple-mentar la seva formació bàsica incorporant coneixements suficients

per a desenvolupar la seva activitat professional amb el màxim respecte al medi ambient.

Més informació: Secretaria del curso: CETS Institut Químic de Sarrià. Tel.: 93-203 89 00. Fax: 93-205 62 66. Correu electrònic: secre@iqs.tirl.es
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HORARI D'ESTIU

liuranl l'Is mesos de juliol i ,¡gosl l'horari del Col·legi Oficial de Veterinaris

de Barcelona ser,'¡ el seglie11l:

IV dilluns a dimecres i divendres de 9 a 15 hores

liij\luS de 9, ¡ 19 hores,

L'h\ll'ari de la Biblioteca ser,'¡ de dilluns a divendres de 10 a I ) hores (del 16 al )I

d'agllsl l'horari ser;¡ dillum, dimarts i dijlllls de 10 a I ) hores) i el d'ArROPEM de

9' 30 a I ) hlll'es,

La Secretaria del Comitè de Deontologia resl arà lancad,¡ del 16 de juliol al 15

d'agosl. IV I'l al 1 5 de juliol idel 16al )I d'agosl l'horari serà dimecres idivendres

de 10 a I) hmes,

Altes i baixes col.legials
ALTES

Cul lriii.il

2437

2438

2439

2440

2441

2442

2443

2444

2445

2446

244/

2448

2449

2450

2451

Nom

Amanda Pérez Arlal

Mónica Duren Araguaa

M" Antonia Llop Cladera

AllllllM) 1 lili 1! lili- 1'..111111)11,1

José i Barcia l'i

Sara Cervelló Garcia

i ins M Ramiraz Hervías

Diana i Sempere Torres

1 star i'oII Sola

Gemma Hervès Baroia

Cristina Martínez Roig

Anna Vmallonqa Vera

M" Rosa Mertlnez Morena

An.i SBlvadoi Quesada

Ignasi i ns.uiiDs Vínolas

Mmç. lelílon

Carrer del Castell, 70 08184 Palau de Plegamans 8M 34 05

Dr Roux. 62. 3t.2a O8017 Barcelona 204 59 34

Josep Esthrill, 32,41 le. - 08027 Barcelona 3497736

Can Salomo (OlSSeminatl Mur) 08338 Premia de Dalí 752 12 54

Av Europa. 119, E, 6é. Urb Pino Bo;ich 08850Gavà 633 0 2 I I

Pg.St Gnrvasi, 78. Sí! 3a 08022 Barcelona ? l l /I] W

Ba iter. «4. Prel. 1" B 08023 Barcelona 418 49 86

Mineria, JO-A,3r.3a 08004 Barcelona 2965892

Av Barcelona, 103. B/S, 2n 08222 Terrassa 784 09 27

Casp, 146 Bis.. ÀI IC D 08013 Barcelona 246 18 32

J S Papasseil. 38, baixos 4a 08330 St Boi de l lol i t.::o m, «:

Pg. Maraflall, 167, 2n.2a 08041 Barcelona 352 08 95

Av. Catalunya, 107, l l la 08150 Parets del Vallès 562 09 70

S Daniel, 6, Esc A. 2n.la. 08290 Cerdanyola del Vallès 692 43 22

La Plana, 19 08190 Si Cugat del Valles 674 86 06

BAIXES
i: i

2312

1187

2058

233

Nom

Neus Izquierda i igarola

M" Jnse Balalla Tobar

David Moreno Bernal

José loustau Estéve/

Motiu Baixa

1/04/97

1/04/97

1/04/97

23/04/97

Puticio pròpitt

M;ini íi pagament

Petició pròpia

Defunció
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Serveis del Col·legi

ASSESSORIA JURÍDICA I FINANCERA
Reproducimos a continuación una resolución de la Dirección General de Tributos, que afecta a todos los

colegiados que coticen por el Régimen Especial de Autónomos.

DGT: 28-07-1992

SUMARIO:

IRPF. Gastos deducibles. Tanto en el régimen de estimación directa como en el de estimación objetiva por

, las cotizaciones al Régimen Especial de Autónomos, constituyen gasto deducible para determinar el

rendimiento neto de la actividad, sin que sea aplicable por tales cotizaciones la reducción en la base imponible

regular que contempla el art. 71 de la Ley 18/1991.

PRECEPTOS:

• Ley 18/1991 (Ley IRPF), arts. 42 y 71.

• RD 1841/1991 (Rgto. IRPF). art. 30.

• Ley 61/1978 (Ley IS), art. 13.

Cuestión planteada:

Deducibilidad, como gasto, de las cuotas pagadas por los empresarios y profesionales al Régimen Especial de la

Seguridad Social de Trabajadores Autónomos.

Contestación:

El artículo 42 de la Ley 18/1991, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, establece que «en la

determinación del rendimiento neto de las actividades empresariales y profesionales serán de aplicación, sin

perjuicio de lo previsto para la estimación objetiva, las normas del Impuesto sobre Sociedades ......

Esta remisión nos lleva al artículo 13 de la Ley 61/1978, del Impuesto sobre Sociedades, en el que, después de

establecer -con carácter general- como deducibles de los rendimientos los gastos necesarios para su obtención y

el importe del deterioro sufrido por los bienes de que los ingresos proceda, se realiza una enumeración

ejemplificadora de los gastos, incluyendo en su letra b):

«Las cotizaciones de la Seguridad Social correspondientes al sujeto pasivo».

Por otra parte, el artículo 30, uno del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, referente

al contenido de la estimación objetiva por coeficientes, incluye de forma específica como gasto deducible en el

concepto de coste de personal: «.. la Seguridad Social del titular de las actividades».

Conforme con lo anterior, tanto en el régimen de estimación directa como en el de estimación objetiva por

coeficientes, las cotizaciones al Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos,

correspondientes al titular de la actividad, constituyen gasto deducible de los ingresos para la determinación del

rendimiento neto de la actividad, sin que sea aplicable por tales cotizaciones la reducción en la base imponible

regular contemplada en el artículo 71.1 de la Ley 18/1991, que se refiere únicamente a «... cantidades abonadas

... a Montepíos Laborales y Mutualidades, ... y las aportaciones realizadas por los partícipes en Planes de

Pensiones ...».

A nivel meramente informativo, reproducimos el citado artículo 71.1 de la Ley 18/1991, del Impuesto sobre la Renta

de las Personas Físicas.

Artículo 71. [**72] Reducciones en la base imponible regular.

REDACCIÓN DADA POR Ley 30/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE (disp. adic. decimotercera. 1) F)

La parte regular de la base imponible se reducirá, exclusivamente, en el importe de las siguientes partidas:

1.1. Las cantidades abonadas a Mutualidades de Previsión Social por profesionales no integrados en alguno

de los Regímenes de la Seguridad Social, en aquella parte que tenga por objeto la cobertura de las

contingencias de muerte, viudedad, orfandad, jubilación, accidentes, enfermedad o invalidez para el

trabajo o que otorguen prestaciones por razón de matrimonio, maternidad, hijo o defunción.

2. Las cantidades abonadas a Mutualidades de Previsión Social por profesionales o empresarios individuales

integrados en cualquiera de los Regímenes de la Seguridad Social, en cuanto amparen alguna de las

contingencias citadas en el numero 1." anterior.
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3." Las cantidades abonadas a Mutualidades de Previsión Social, que actúen como sistemas alternativos de

previsión social a planes de pensiones, por trabajadores por cuenta ajena o socios trabajadores, en aquella

parte que tenga por objeto la cobertura de las contingencias citadas en el número 1." anterior, y el

desempleo para los citados socios trabajadores

4." Las aportaciones realizadas por los participes en planes de pensiones, incluyendo las contribuciones del

promotor que les hubiesen sido imputadas en concepto de rendimientos del trabajo dependiente.

Como límite máximo de estas reducciones se aplicará la menor de las cantidades siguientes:

a) El 15 por 100 de la suma de los rendimientos netos del trabajo, empresariales y profesionales percibidos

individualmente en el ejercicio.

Ldo. Félix Lansac

AGENCIA DE VATGES

GR FERTA P R I M A A ' 9 7

VENÈCIA: Sortides diàries,
ALITALIA: Inclou: Bitllet d'avió
classe turista, 3 nits en hotel:

allotjament i esmorzar,
assegurança de viatge.
Preus:

HOTEL **: 46.900
HOTEL ***: 55.900
HOTEL ****: 68.400

MADEIRA: Viatges en línia
regular, sortides des de

Barcelona, 3 nits en regim de
allotjament i esmorzar.
Preus:

HOTEL *** 57.600
HOTEL **** 72.000
HOTEL***** 77.300

LISBOA: Viatges en línia
regular, sortides des de

Barcelona, 4 nits en regim de
allotjament i esmorzar.
Preus:

HOTEL *** 50.900
HOTEL**** 61.300
HOTEL ***** 66.000
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SERVEI D'ASSEGURANCE
del Col·legi Oficial de Veterinaris

Dediqui 2 minuts a aquest senzill test d'autoavaluació •••

SI NO
Coneix quins capitals cobreixen les seves assegurances, i quines
Companyies respondran davant d'un sinistre ?

L'han informat de les principals exclusions que tenen les
assegurances per vostè subscrites ?

• Sap si està optimitzant els diners que dedica a pagar les
assegurances ?

• L'han assessorat sobre els riscos personals i patrimonials que
poden afectar més greument la seva família ?

Li han explicat mai què cal fer en cas de sinistre ?

Si vostè no està plenament segur de poder contestar afirmativament
totes aquestes preguntes, possiblement no estigui optimitzant

el pressupost que dedica a assegurances.

Les assegurances que contractem són útils sempre que cobreixin els
principals riscos que poden afectar-nos a nivell professional i familiar en
cada etapa de la nostra vida. La nostra vida evoluciona amb el temps, i
per tant, és del tot imprescindible ajustar les prestacions de les nostres
assegurances a aquests canvis.

Revisió
d'Assegurances

El Servei de Revisió d'Assegurances l'ajudarà a optimitzar el seu
pressupost anual d'assegurances, informant-lo de les duplicitats de
cobertures de les seves pòlisses, avaluant els riscos potencials que
poden afectar més greument el seu entorn familiar, patrimonial i
professional, assessorant-lo sense compromís sobre les mancances
i exclusions, garanties innovadores i implicacions fiscals de les seves
assegurances.

... i estigui segur de les seves assegurances.

Telèfon d'informació del Col·legi 211 24 66
— Sr. Toni MUÑOZ —

VINE AL COL·LEGI !
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Seccions
Col·legials,

APROPEM

RESUM MENSUAL

DEMANDES

ACTIVA

PASSIVA

ALTES

BAIXES P.F.

BAIXES APROPEM

BAIXES TOTALS

TOTALS

MARÇ

10

140

8

3

1

4

152

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 lora de
Barcelona i el seu cinturó industrial.
Pol inscriure's a APROPEM qualsevol

veterinari Col·legial al correm del
pagamenl de les quotes.

En el momcni de la inscripció s'han de
presentar els documents següents;
• Quatre fotografies receñís, tipus

DNI.
• Fott)(\')pi,) del carnet

• Fotocòpia del carnet de Col·legiat.
• Fotocòpia de la tarja de l'INFM (si

es posseeix).
• 1 )os currículum vitae, en format

DINA4:
- Un ha de ser curt, d'un so'l íull.

- L'ahre amb l'extensió que es realitzi

habitualment.

S'han d'adjuntar Ics fotocòpies

acreditatives dels cursets, treballs,

etc. que es citen al currículum.

Es reCllmana que I HI

cn,d;I, ja que nu s'envi,

CII<lL '11(11';1 de C1laluny'1.
Per ampliar la inform
adreçar-\'tls I~erson;dment

i:

APROPEM
A\ República Argentina,
08023 B A R C E L O N A
Fel. 211 24 12
Fax. 212 12 08
Horari d'oficina: 10:00 a
16:00 a 20:00 h.

OFERTES

PETITS ANIMALS:

CONSULTA

URGÈNCIES

SUBSTITUCIONS

GRANS ANIMALS

EMPRESES

COMERCIAL

ASSESSORAMENT

ALTRES

DIVERSOS

TRAMITADES

ANUL·LADES

TOTALS

lcin
ran C

a< in

o per

21-25

1 ï:00

sols l'n

c.v. en

podeu
telèfon

h i de

FEBRER

152

10

5

1

0

4

2

0

2

0

20

0

20

Des d'aquesi servei recordem a tots 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 mes importants del nostre
servei son:

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

feina i de probsionab en <lctiu que
,lbitgen uptar a un altre tipus de
trehall més adient a la Sl'\'a
fmmacil) i ,lspir,lCiuns perstmak

• Cmdid,lts amh una fllrmacil
lècnica ;Idequada i di\'l'rsus graus
d'experil'ncia en diferents seclor,
lhllrals

• Itlpida GEST i6 de Ics demandes

• Temps de tramit;lCit'l: M:lxim de 15

dil'''. El temps de yestiò pol sur

interior segons les necessitats de

l'empresa demandant.

• Confidencialitai de les dades de

l'empresa sol·licitant.

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

En el cas dels Centres Veterinaris

Ofertants: han de complir el

Reglamenl per l'exercici de la clínica

de petits animals a la província de

Barcelona.

Per ampliar la informacióo plantejar el

vostre oferiment de treball podeu

contactar amb Albert Broto Pachiardi,

de 10:00 a \y.00 hores i de 16:00 a

18:00 hores.
Responsable d'APROPEM

APROPEM

Col·legi Oficial de Veterinaris

de Barcelona

Av. República Argentina 21-25.

08023 BARCELONA

Tel. 21124 12

lax. 212 1208
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Biblioteca

Novetats legislatives

Orden Je 1̂ de marzo de I99< por la que se
establecen ayudas nac ionales excepc ionales
i los productores de vacuno de la campanña

BOEnúm 80 <l^7
Sanidad animal. Correción de errores del
Rl'al 1\'lrl'lo ~611/1996, Je 10 d,
diciembre, pi>r el que se regulan los
Programas Nacionales de Erradicación de
Enfermedades Je los Animales,
l!( )E núm "7.23/04/97
Propuesta modificada Je Reglamento (i 1 I
del Parlamento Europeo \ del l ¡onsejo pur
el que se establece un sistema Je
identifk .ii ion \ registro Je los animales Je
l,i especie bovina v se regula el eiiqueíaJ"
Je la carne Je vacuno v los produc n>s a base
Je carne Je vacuno.

núm ( 100. 27IQH97
Reglamento (i'B n" 658/97 Je la
Comisión, de 16 de abril de 1997, por el que
se establece una lista Je métodos Je
referencia para la realización del análisis ^ la
evaluac ion Je la calidad Je la le< lie \ Je los
productos lácteos en el marco Je la
organización común Je mercados.
¡H CE núm. L 100. ¡7104197
Refilamento (CE) n" 693/97 Je la
Comisión, de 18de abril de I1W7, por el que
se modifican los regalmentos (CEE) n"
2067/93, (CE) n° 1590/94 \ (CE)
n" 2305/95 Jel sectoi Je la carne Je
pon ¡no.

núm. L·IOL I9/04/97
Directiva 97/12/CE del Consejo, Je 17 Je
marzo Je 1997, pur la que se modifica \
actualiza la Directiva 64/432/CEE relativa a
problemas Je polu ni sanitaria en materia Je
intercambios intracomunitaríos Je animales
Je las especies bovina y porcina.
DOCEnúm. L-/09, 25104197
I )ei ision Je Li t 'omisión, Je 2-\ Je febero Je
I1'1'i. por l.i que se modifica el Anexo Je la
Directiva 91/629/CEE Jel Consejo relativa
a las normas minimas para la protección Je
terneros.
DOCE núm I. 76 18/03/97
I )ei ision Je l.i t Inmisión, Je 1^ Je mano Je
1997, por l.i que se establecen las
i imdií iones sanitarias \ la certifica) ion
veterinaria para la importación Je proteínas
animales iranslorma Jas desde algunos países

terceros que utilizan sistemas Je
tratamiento termi< o alternativos v por la
que se modifica la Decisión lH/"4A ¡E.
DOCE núm. 1 84. 26/0lf9ï
I \\ ¡sion Je la t Comisión, Je 1̂  de marzo Je
1997, que modifica la [hl'IOI1 94/446/CE
por la que se establecen las condk iones para
la importación Je terceros países Je luu-sns
y productos óseos , i i i r i i i n s v productos

comeos \ pezuñas \ productos a base Je
pezuñas (excluidas las harinas Je esu>s
productos) para su transformación, \ no
destinados a la alimentación humana ni
animal.
()CElII¡m, L-Hi. 2!l/03N7
I Vi ision ile la < !omision, Je I~> Je marzo Je
I1WÍ, por la que se establecen las
condiciones sanitarias \ la certificación
veterinaria para la importación Je
alimentos para animales Je compañía en
envases herméticamente cerrados Je
terceros países que utilicen sistemas Je
tratamiento térmico alternativos y por la
que se modifica la Decisión 94/3O9/( :l;.
DOCEnúm L-84. 26/03/97
1 )e< sión Je la (¡omisión, Je 28 Je febrero de
I1'1)?, por la que se establecen las
i nndickmes zoosanitarias y de salud pública
así como los certificados de inspección
veterinaria aplicables a las importaciones Je
carne Je caza Je cría y carne Je conejo
procedentes Je terceros países.
IH X :E núm I -88 3/04/97
DeCSisiÓn de la ( ¡omisión, Je 28 Je lebrero
Je I1'1'", por la que si- establecen las
condiciones de sanidad publica y animal y
la certificación veterinaria aplicables a las
importaciones Je carne Je ¡abatí
procedentes de terceros países.
DOCEnúm I 88. 3/04/97
1 \\ s|si,m Je la i ¡omisión, Je 2N Je febren i
de 1997, por la que se establecen las
condiciones zoosanitarias \ los mójelos de
certificados sanitarios relativos a las
importaciones Je productos cárnicos
procedentes de terceros países v se deroga la
Decisión 91/449/CEE.
DOCE núm. L-89 4104197
Decisión Je la t ¡omisión, Je 28 Je ferbrero
de 1997, por la que si1 establece la lista Je
terceros países desde los cuales los Estados
miembros autorizan la importación Je
produí ios cárnicos.
DOCEnúm I 89, 4104197
Decisión de la t ¡omisión, de Ï Je marzo Je

importa< ion de animales domésticos de las
especies ovina \ caprina procedentes Je
H ' r , l ' paí'l's,
DOCE núm. I 93 8/04/97
Ordre de 18 d'ahril Je 1997, sobre mesures
invenís per a la prevenció Je la pesta
p o n ma t lassk. i .

DOGCnúm. 2376. - ' - W 7
Ordre Je 10 d'abril Je I997,per la qual
s'amplia la relació d'espècies protegides a
I ai.llunya.

DÜGCnúm 1177. 2H04I97

de la Comisión por la que se establecen las
condiciones Je policía sanitaria \ la
certtfk ai ion veterinaria para la

Comitè de deontologia
Recomenacions i directrius

del Comité

l)s recordem les recomanacions que el
Comitè de Deontologia ha anal
publicant al Burilen'.
• IJentilk.k io microxips: Per i.d de

donar un servei realment complel i
evitar interpretacions errònies per
pari Jc clients i alires companys
veterinaris, aquest comitè
K b ( ' O M A N A i|Ue' en posar un
microxip s'iiulo^ui SKMPRH en el
preu tani el sistema d'identifü ació
com el seu registre posterior a
l'AIAC.

• Atesa les queixes rebudes en aquest
comitè darrerament, es prega a tots
els col·legiats que només utilitzin el
títol de DOCTOR/A quan es disposi
d'aquesta titulació realment. L'ús
indegut suposa un agravi comparatiu
contra aquells que ho son de tel.

• El t ¡omitè de Deontologia del
Col·legi de Veterinaris de Barcelona
RHc;OMANA a tots els veterinaris
que, davant ois mitjans de
i omunicació, tinguin la màxima cura
possible de la seva imatge i actuïn
d'acord amb la professionalitat que
hom pm esperar d'un veterinari.
H'això depèn, no només el prestigi
del professional en qüestió, sinó
lambe Je tota la professió veterinària.

• Es recorda als veterinaris clínics que
s'ha de demanar per escrit
l'autorització del propietari per a la
realització de qualsevol intervenció
quirúrgica.
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Gintinuen perduts del mes de març els següents gossos/gats

identificats amh <_•!> codis:

A . I . A . e .

Barcelona: 112672720A

111767511A

201A2B2972

2031682522

204F2A0E59

2024180A1A

1F4B694964

20040F2429

2001253E7C

2035237513

Tarragona: 111521324A

1F516D5D46

CREUAT PASTOR ALEMANY

HUSKYSIBERIAN

PASTOR ALEMANY

PASTOR ALEMANY

CREUAT PASTOR BELGA

COLLIE

PASTOR BELGA

POINTER

CREUAT PODENC

SCHNAUZER GEGANT

HYSKY SIBERIAN

GAT PERSA

II nostre telèfon de contacte en cas Ác localització, o el

(93)418 92 94

V
Umversiial / .k1 Barcelona

FACULTAT DE VETERINÀRIA (UAB)

INFORMACIÓ/DOCUMENTACIÓ ARRIBADA AL DEGANAT

Convocatòria de ta Segona Jornada de Protecció Vegetal que
organitza ICEA, a punir de març queda obert el període de recepció
d'inscripcions i de comunicacions. Data límit del la presentació de
treballs: 14 de juny a la Institució Catalana d'Estudis Agraris de

harcclona.

Convocatòria del Vil Congresso de Zootecnia, Produçao,
Qualidade e Ambiente que organitza el Instituto Politécnico de
Bragança, del 2S al 27 de setembre a Bragança. (Tríptic)
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CIÈNCIES

CATALUNYA

HOMENATGE ALS ACADÈMICS
CAMACHO AR1ÑO, LÓPEZ ROS,
MIQUEL LUERA I CAROL FOIX

II passal dia 5 de març de 1997 es va
celebrar l'acte pòstum en la Sala
d'actes del Col·legi de Veterinaris de
Barcelona. Presidiren els senyors
Llupià i Balagué.
Luis Camacho Armo (1918-95)
Fou fundador del Seminari i de
l'Acadèmia, Destacà en Salut pública.
Va ser Cap de la U.D. d'Higiene dels
Aliments i Zoonosis de Barcelona, i
Professor d'Histopatologia a Medk ma.

Josep Lópe: Ros (193'3-96)
Presidenl de l'Acadèmi,1 del 1993 ,d
1996. Treh,dL'1 en el Llh()r,llori
Municip,ll de l);l1'CL'lol1<l. Fllu Cap dl'
Zllllnn,is Ir,l11smi"ihb i Professor
d'l li,l;il'ne a LI Facult,lI de Medicina.
Miquel Lucra i Carbó (1929-96)
FLLU el líder de LI clínÍ La d',mimal, de
cllmp,111yi,l, President d'AVEPA i de
l'Acldèmi,1 del 191)6 al 1993, i dels
Cllngresslls Mundi,ds de al WSAVA ,
Rlrcellll1,1 en 19HO i 19HH.
Agustí Carol i Foix (1922-96)
Especi:llisl,1 en \',IL/uí lleter
(inseminació artificial, rePlwlucci('I,
l'te.). Fl)u I)re,ident de l'Acadèmia del
197H :d 19HO, del Cmsell de Col·legi,
Veterinaris de CalalunY,1 i del Clll·legi
de V\.'lerinaris de J),lrcelllna i en 19HO
fou elegit Conseller d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat,
on realitzà una gran tasca.
Varen fer la glossa dels esmentats
quatre acadèmies els Drs. Séculi
Brillas, Roca Torras, Prats Esteve i
Tarragó Colominas, respectivament.
Feu la cloenda el President, Dr. Llupià
Mas.

HOMENATGE AL ACADÈMICS
Dr. RIERA PLANAGUMÀ (a títol
pòstum), AGENJO CECILIA I
CORDERO DEL CAMPILLO

El proper dimarts dia ? de juny de
1997, tindrà lloc en la Sala d'Actes del
(¡ol·legi de Veterinaris de Barcelona, a
les 7 de la tarda, un I lomenatge que fou
aproval per unanimitai en l'Assemblea
General de l'Acadèmia el passat 51
d'octubre de Ï W , i amb els següents
actes:
Nomenament Je President d'Honor i
i títol pòstum a 1*11-1 ni. Sr. Doctor
Salvador Riera i Planagumà, primer
President de l'Acadèmia. Farà la glossa
l'Excm. Sr. Dr, Josep Séculi i Brillas.
Nomenament d'Acadèmic d'Honor a
l'Il·lin. Sr. Doctor Cesar Agenjo
(,'ecilia, el qual dissertarà un lema de la
seva espec ialitat.

Nomenament d'Acadèmic d'Honor a
l 'bcm. Sr. l\Klnr Miguel (!ordero del
Campillo, ex-Catedràtic de Parasi-
tl)lllgi:l, Vi'CI'L'Clor i ReCIl11' de la
Universital de L b \ el L/u:d dissert,lr;
sllhre un tema de LI se\'a espl'ci;ditat.
Fa1';'1 la gloss;1 dels dlK!llrs Agenjl) i
Cordno el Deg;1 de la Facultat de
n ; ' l r i ; 1 de BelLlIerr;I, el Dr. Uuís

Fin,dment cls hi ser;111 llimats l'Is
Cll1TeSpll11Cnt l)iplll111es.
Farà la Cloenda el Presidenl, 1)r.
Llupià.
( ontiani en la se\';1 assi,tència, rehi
una cl11'di;11 salutaci\'l.

LA JUNTA lJE (~OVERN

A . V . E P . A .
ASOCIACIÓN VETERINARIA ESPAÑOLA

DE ESPECIALISTAS
EN PEQUEÑOS ANIMALES

32 CONGRES NACIONAL
D'AVEPA

Lloc: Palau de Congressos y
Exposicions de Sevilla
Dates: del 2 al 5 d'octubre de 1997
Programa Científic:
MVml·i-cdc IW7:

Jorn¡¡de~ de Crupsde
Jornades de Grups de Treball

S al 5 d'octulire de 1997: Congrés
Nacional de AVEPA

Relació de Temes Generales:
Malalties de l'aparell urinari, Patologia
de l'ap,lrell digesliu en g ; l I s ,
Patologia de l'aparell digestiu en gats,
Neurologia, Oftalmologia, Traumato-
logia, Cardiologia i Malalties
Infeccioses
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Relació de Ponents Estrangers:

Pip J)llydel, Animal Mcdic:d (!e

Rc!crr:d Scn'iccs, M:1I1chcstcr.

I lcrman A.w. 11:t:L'\\'inkcl, Unil'crsity

lli Utrccht, F:lndty ol Vctcrinary

Mcdicinc. RL'nce L. l\as\\':1I1,

Unil'cr,ity lli (~cll1'gia, VctL'1'in:lry

TC:lching IlllspiLll. St:1I1lcy I. Ruhin,

University oi Saskatchewan, Canadà.

C:lrlllicn Rutgcrs, Rlly:d VL'tcrinary

Cllllcgc, LJnil'L'1',ity lli Lllndlln,

CLIITIKc KI'sart, SIVl'dish Uni\'ersity

lli Agricultur:d Scicnces, F:tculty lli

Veterin:1I'Y ~kdicine, 1 UPI~saLl.

4 d'lletuhre de 1997: IV Inm:ldes de

I\r'lln:d Auxili:lr Vetcrin:lI

S'elaborarà un programa d'acompa-

nyants, que restarà a disposició

d'aquells congressistes que hi vagin

,k ompanyats

Més informació: Secretaria Tècnica

lnter-( !ongrés

València, 533, 5r.

08009 BARCELONA

Tel.: (93) 459 55 65 -Fax4594468

e-mail: interconeres@bc n.servicom.es

av ïc
Associació de Veterinaris
tfigienistes de Catalunya

De tots es coneguda la importància de

l'educació sanitaria i de la formació

continuada dins de les indústries

agroalimentàries. Les empreses del

sector han de fer un esforç considerable

per realitzar els seus propis programes

de formació, tal i com assenyalen les

directrius comunitàries.

El veterinari, coneixedor Jil procés de

producció, des de les matèries primeres

fins el producte final, està capacitat per

avaluar els riscs sanitaris d'aquesl

procés, pero, al mateix temps, ha de ser

capaç d'implicar els responsables de la

industria en la formació del seu

personal, que sovinl no disposa

d'educació sanitària.

lInh0, cn l'Is ¡'dtims ,1I1)'S, els

'etcrin,lris dc 1':lmhit dc LI salut

pllhlica i tecnologia alimentària l'S

trllhen cada cop m0s Slll'int : l I l1h

necessitat de !cr .lctil·it'l!s lientífiques

o lCCI1!S, que requereixen unl'S

habilitats comunicacionals que en la

' l ' a formació de base (pregrau) nll Cs

reculkn,

(l1lsc il'nt d'aqucsta ncccssitat,

AVI IIC i l'Institut d'Estudis de la Salut

(lES) han dissenya! cls clll1!inguts dcl

CURS l'lE FORMACIÓ DE

FOR~IAIXJRS, el qual pretén inici,1

decls l'l'tl'rin,lI'is cn aqucst ClIl1p tan

L m t i i cls pL'1'mcti ,m:dit:ar i

avaluar un Programa de Formació en

materia d'Higiene Alimentària duna

empresa, i del CURS D'APRENDRE

A PARLAR EN [~ÚJ)L1c:, que nCcrcix

la oportunitat d'adquirir les compe-

tències necessàries per a millorar la

capacitat de comunicar-se eficaçment

en contextes diferents i amb audiències

diverses.

CURS DE FORMACIÓ DE
FORMADORS

Objectius: Conèixer els elements

fonamentals de la planificació de la

formació i aplicar-los a un cas simulat

de disseny d'ac ti\ itats de formació.

Conèixer i aplicar, en una sessió

individual, recursos personals per

millorar l'actuació docent.

Continguts: La formació continuada

com a element del desenvolupament

prolession.il. Detecció de necessitats.

Formulació dels objectius educatius.

Disseny d'activitats d'aprenentatge.

Avaluació de la formació continuada.

Recursos personals per a la docència.

Aspectes organitzatius.

Metodologia: Curs estructurat en

sessions sobre diferents lemes que

combinen aportacions teòriques,

exercicis i discussió sohiv experiències,

que es complementen amb el disseny

en grup d'activitats de formació i

aplicació pràctica individual de la

millora de l'actuació docent.

Durada: 42 hmc,

Dates: 2, ), 4, 9, 10 i 11 de ¡uny de

1997
Horari: de 9,)0 h a 1),)0 h i dc IS.OO

h:1 IH,OO h

Lloc: In,titut d'Esrudis dc LI S~¡\

Inscripci6: Sllcis d'AVIIIC i .ltur:lh

que ho acreditin 2,),000 pIes,

AItl'l'S, )),(\')0 I~tl'S,
PLlces limit"de"

CURS D'APRENDRE A PARLAR

EN PUBLIC

Objectius: lJL',ell\'lllup,lr recursos i

h"hilit;u, pl'rsllnal, I~er millllr,lr la

comunicació oral.

Continguts: Introducció a la teoria de

la comunicació. La por escènica.

Característiques del bon orador. La

preparació, Recursos i efectes.

I labilitats no verbals: el cos i la mirada.

Habilitats paralingüístiques: la veu.

l.'empatia.

Metodologia: Introduccions teòriques.

Exercicis individuals i en grup de

treball. Enregistrament en vídeo

d'alguns exercicis i anàlisi posterior.

Durada: 24 hores

Dates: 11, 25, 29 de setembre de 9 a

18.30 h i 2 d'octubre de1) a 14 h.

Lloc: Instituí d'Estudis de la Salm

inscripció'.Socis d'AVHIC i aturats

que ho I t r e s , )0.000 ptl'S.

Aluvs, lO.OOOptes.

;1Data límitd'insc

Data límit d'inscripció: 8 de setembre

SINDICAT DE VETERINARIS
DE CATALUNYA

Recordem a tols els associats que les

quotes del Sindicat, desgraven en la

declaració de la renda. S'han trames

per (lorreus els certificats correspo

nents a tots els afiliats. Si algú no l'ha

rebut, pot trucar al C lol·legi els dimarts

per la tarda.
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SERVEI DE PREMSA D'ESTEE VETERIN

^ y ESTEVE VETERINARIA

"Un gan,lLlcw demanda a una firma multinacional por abortos de reses" El Progreso

(Lugo), 10/2/97.

"Un nue\'o \'irus G1USa diêlrlT,l y v()mitos en los l'erros, p)'()vOG1I1do la muerte de los
G1Chorms" La) Pro'l'incias (Valcncia), 12/2/97.

"La policía vasca suspende las pdctiG1S de tiro sohre clhras ViV,lS" El País, 7/3/97.

- "Vuelve b pesadilla de la peste" Segre, 2/3/97.

"La Xina veu en la c!onaci() un,l via l'er evitar l'extinció deis l'andes" AVU I , 1/3/97.

"Alliberen vuit tortugues d'aigua per a repoblar les colònies del delta de l'Ebre" Ei Punt

((lirona), IH/3/97.

"Los gorilas del Zaire oriental al borde de la desaparición" La Vanguardia, ¡5/3/97.

"Los europeos siguen expuestos a las 'vacas locas1 " E! Periódico, I ¡13/97.

- "La UE etiquetará la carne de vaca a pan ir del 2000" E! País, 20/3/97.

"Confisquen a la Jonquera 1 35 rèptils d'un txec que anava en autobús a Praga" Diari de

Girona, 9/4/97.

"Etiqueta para los productos alterados genéticamente" Gaceta de los Negocios, 7/4/97.

"^¡\K cal fer quan es troba un animal salvatge ferit" AVUI, ¡14/97.

"Un informe constata el fracaso de los pactos mundiales para frenar el deterioro del

habitat" Eí Correo Español, 27/3/97.
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I Is recordem que podeu trametre'ns per a l;i seva inclusió al Butlletí, qualsevol carta

que parli de temes tani veterinaris com col·legials que us interessi, les quals seran

publicades íntegrament. Aquestes cartes hauran d'ésser d'una mida màxima d'un foli

i han Junar signades amb nom i cognoms i número Jc col·legiat.

Plldl'u dirigir Ie, \'(IStITS cartes a:

(lol·legi de Veterinaris de Barcelona

BlItlktí - Clnes ;d Col·kgi

A\·. RepllhllCI Arge\1tin;l, 21-2~

O~021 BARCELONA

x' podeu enviar l;i carta per fax, al 212 12 08, o per correus electrònic, ;i

vetcrbcn@filnct.cs, indican! en tnb dos C:lSPS qlle l'S pl'l BlIlllelí (Clrtl" ;d

Col·legi).

En aquesl número, publiquem tres caries. Les dues primeres fan referència al tema

dels microxips; concretament, la primera es tramesa per l'empresa que comercialitza

els microxips de la marca Trovan i la segona és la resposta Jel Presiden! del ()onseI1

de C lol·legis Veterinaris de I Catalunya a aquesta empresa,

la tercera caria es d'un col·legial i irada de l'administració sanitària Jes d'una

'"""' ' "mm

I URO ID. IBÉRICA, S.L

Si Jaume 11; llagué Estrems
Presidente del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya
Avila República Argentina 21-25
08023- BARCELONA

Como parto interesada en la identificación electrónica de pequeños animales mediante transpondei (Microchip) y
representante legal de la firma trovan en España, paso a expresar los siguientes puntos
Como empresa nos ha causado una profunda indignación, el conocer el estado actual de la Identificación
electrónica de animales de compañía en Cataluña
Ll archivo de Identificat ion de Animales de Cataluña, no permite la posibilidad de registrar animales identificados
con transponders trovan en la b ise de datos de su propiedad. Sólo permite el registro con transponders del
sistema Indexel, comercializados por Rhone Merieux y Avid, siendo un monopolio en perjuicio de la identificación
electrónica.
En el pasado, en comunidades donde existía un monopolio, el precio de los microchips transponders se duplicaba,
con el consiguiente perjuicio al veterinario, al usuario y al sistema de identificación en general
En el periodo anterior a la presidencia del Sr. Balagué, si era posible el registro en el A l A C de los animales
identificados con Trovan y nos consta que dichos registros han sido eliminados o se ha comunicado a los con
sultantiis la un¡xistimi ¡a de ellos.
Debido a este periodo de autorización y su posterioi desautoriza! ion, se ha causado importantes problemas y
daños tanto a la Imagen del producto Trovan, frente a sus clientes, como al sistema de identificación, que ha
perdido credibilidad entre los veterinarios. No siendo esta motivada por un mal funcionamiento o defecto del
producto, sino por una mala gestión intencionada poi parte de los responsables del A.I.A.C.
Los propietarios de anímale:; pioee(lentes de otra: i omunidades, como Aragón, Andalucía Murcia. Islas Cana-
rias..., que visiten Cataluña y que su animal esté identifii ado i on el sistema Trovan, podrán tenei la certí iza, de
si su animal se extravia, correrán la misma suerte que los identificados en Cataluña, es decir, no podrán ser
localizados.
La identificación electrónica y poi consiguiente, su gestión en bases de datos, deben estai abiertas a los sistemas
existentes, que estén reconi icidos por la norma 11 785 de la International Standards Organization (ISO), para que
su abasto sea a nivel Mundial o como mínimo nacional, y poder olrecer a los propietarios la garantía de que los
animales identificados puedan ser encontrados v devueltos.
Atentamente

Jorge Lasso
Diieelor
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lectores

29000*
40000-

R.M.
microxips

de 650 inicio
a 750 1200

Según n"

lectores

45000*
75000*

TROVAN
microxips

de 1040
a 900
SlHJUM II

lectores
40000"'

100000*'

Sr Jorge Lasso

Euro ID Ibenca, SL.

Marqués de Lema, 7

28003-MADRID

elona 26 de Mar70 de 1997

Dlstlnguido Sr

En respuesta al escllto que me dlnge le paso a exponor do forma escrita lo quo do forma OIal lo oxproso en su din,

permltame tamblen desrrollJr este escrito de form< qu le contet pàrrafo por pàrmlo.

1 • No ntlendo la IIldlgnaclòn de su empresa, (a todo caso sorà la suya particular), por ol conocimiento del osta

do actual de la identificación electrónica en A C en Cataluna

La Identlflcaclón animal, electrònica y I no electrònica (latujo), funciona dosdo Ilaco 9 nos de una forma
factoria Los r e s u l t a d o s de la misma l i an sido publ icados en el Butlletí n 9 del Col legi Oficial d e Veterina i r .

de Barcelona y del cual le mando ejemplar para su conocimiento.

2.- El AIAC. solo permite la identificación electrónica de Transponders estandarizados FECAVA (125 KHz de

frecuencia). La razón es simple, tenemos en Cataluña 680 lectores que leen solamente 125 KH/, y unos 40 que

leen 125 KHz y 128 KHz. Si implantamos chips a 128 KHz las posibilidades de lectura se reducen a un 5,8% de

los lectores del mercado.

Hablar de un monopolio, cuando existen 2 empresas distintas que comercializan chips a 125 KHz. es una mala

utilización del lenguaje, en todo caso habria que inventarse la palabra "duopolio".

3.- Los precios de los microchips en la actualidad y en ni pasado son los siguientes:

AVID

microxips

de 1250

1200'

a 850"

" Segun modelo,

" Según modelo, lee 3 sistemas de microchips

4 - Sí es cierto que durante un periodo el AIAC estaba abierto al sistema Trovan, medida que parecía encaminada
a lavorecer la competencia comercial de las empresas a expensas del funcionamiento concreto del AIAC, Esta

situación en la actualidad se ha corregido. En ningún caso se ha eliminado ningún logistro de animales identifi

cados con Trovan, (862 en la actualidad tal y como hemos publicado) y mucho menos ha dejado de comunicarse
a los consultantes la existencia de los mismos.

Su afirmación de que le consta lo contrario, debería de poderla sustentar con alguna prueba.

5 - Su producto (trasnsponder trovan) no pierde credibilidad entre los veterinarios porque nosotros no aceptemos
esta frecuencia de chip en nuestro archivo

Somos nosotros los que podemos perder credibilidad si no se da el servicio que aseguramos dar, si por razón de
indefinición de los sistemas aceptáramos microxips con una baja cobertura de lectura. Seríamos responsables de

que los animales identificados con un chip determinado, no se les pudiera leer este código por aceptar disfuncio-

mtre lectores y chips.

6.- Debo confesarle que en este apartado no he podido entender lo que quiere decir, puedo suponer que ha oxisii

do una confusión taquigráfica, y habrá querido decir que los animales identificados mediante sistema Trovan fuera

de Cataluña no serán localizados si se pierden en Cataluña, hecho que explica que tiene muchas posibilida-des

de que asi suceda, y por lo lauto seria conveniente que se informara a los propietarios de dichos animales, de que

si pierden su perro en Cataluña solamente el 5,8% de los lectores podrán leer su estándar de chip. Para el resto

de perros que llevan estándar FECAVA, el 100% de lectores pueden leerlos en Cataluña

7- En lo referido al ultimo punto estamos totalmente de acuerdo, en el preciso momento que nos garanticen
i nalquier chip en el mercado que reúne las condiciones de ISO (134KH/), y tengamos la distribución en el mer-

cado de los lectores, estos chips serán aceptados en el AIAC. Con lo que se conseguirá que en caso de pérdida

del animal podamos encontrar a su dueño.

Atentamente.

Jaime Balagué Estrems

Presidente
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CRONICA D RVOLUTION

~lay un pals donde el sentido comun y la lógica rigen las actuacionS de la administración
sanitaria, donde sus legisladores y gobernElntes consiguen una correcta simbiosis entre la Idea
y la practica.

Para llegar a ese pais solo se sabe que hay que pasar por el camino de la responsabilidad y
torcer en el cruce de la educación. Muy pocos han decidido emprender el viaje y si alguno ha
llegado, no ha vuelto para contarlo; sin embargo, en el inconsciente de algunos inspectores
sanitarios existe un sencillo esbozo del sistema de control sanitario que. posiblemente, se
desarrolla en los mataderos de ese país.

En Revolution, se dieron cuenta que los recursos públicos de que disponían, no podían
destinarlos a construir la torre de Babel diseñada en las normativas sanitarias, y como pasa en
los cuentos, permitieron que fueran las propias empresas las que crearan sus propios equipos
de inspección sanitaria, que los integraran en la estructura de 1a empresa, que de esta forma, la
empresa fuera realmente responsable del autocontrol de todas las fases de producción.
Ahora bien, en Revolution tampoco se chupan el dedo, y no olvidaron que pueden existir
ocasiones, en que las empresas vencidas por las tentaciones, pueden tender maliciosamente a
sus objetivos poi el camino mas corto. Fue por eso, que la administración sanitaria se guardó la
potestad de ser ella la que aprobase la idoneidad de esos equipos de inspección veterinaria, la
formación de sus componentes, su sistemática de trabajo y de recopilación de datos, siempre
teniendo en cuenta tras un estricto análisis, las condiciones específicas de cada establecimiento.
La administración sanitaria de Revolution, destinó a sus inspectores sanitarios, libres de cualquier
tendencia esquizoide, a ejercer una autentica tarea de control y supervisión periódica de las
instalaciones, equipos de inspección, sistemas de control de producción, limpieza y
desinfección, etc., y cuando de estas tareas se desprendía un solo informe en el cual, figurasen
deficiencias que podían repercutir negativamente en la salud pública, la administración ponía en
funcionamiento su maquinaria disciplinaria, legendaria por su ecuanimidad y capacidad
ejecutora.

También comenzó a disponer de personal para poder realizar con seriedad campañas sanitarias
más especificas, ya que liberó a profesionales infrautilizados laboralmente y los destinó a tareas
más acordes con su perfil profesional.

En Revolution potenciaron el control sanitario sobre la materia prima, el animal vivo que llega al
matadero, y de esta manera consiguieron que los problemas sanitarios derivados de patologías
animales (zoonosis) y procesos fraudulentos en la cría y comercialización se redujeran a
anécdotas.

You say yon want a revolution

Well you know, we all want to change the world
You tell me it's the institution
Woll you know, you better free your mind ¡nstead
Lennon & McCartney

JA. Simón
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CASOS DEONTOLOGICS

El Comitè de Deontologia va rebre una denúncia referent a un
article publicat per una veterinaria en una revista de caràcter
local. El text era el següent:

LA PROFESIÓN V E T E R I N A R I A
En el arriado di este mes, dejaremos aparcados los temas de Salud
Animal y hablaremos de uno de U problemas que existen noy en día
en mi Jura profesión: di competencia desleal.
El códigíi de la Asociación de Veterinarios establece que ¡as
Veterinarios fiemos de cumplir con indas las leyes que nos afecten y un
podemos dedicamos a realizar prácticas ilegales. ¡Qué es la
Deontologia.': la podemos definir como el conjunto de deberes morales
que afecta a mi colectivo. ! 'n decreto ley del Colegio de Veterinarios
dictamina en que condiciones podemos licenciarnos y practi
profesii'm, y si podemos ejercer o no en la zona en la que pretendemos
hacerlo.
l:'í colegio es claro al respecto: una persona ajena a la profesión, que
pretenda establecer mi negocio de esto ¡udnle mu mi veterinario
contratado, podrá hacerlo, con el permiso pertinente, ii una distancia
mínima, ordenada por el colegio, de un veterinario propietario de otro
negocio equivalente, En cambio el veterinario, puede establecerse

quiera, pero ética y moralmente, deberá respetar la zonadeotro
compañero anterúmnente establecido
Es decir, un consultorio, puede estar legalmente constituido, \ ser
deontológicamente incorrecto, y, SÍ sedaelcaso, el veterinario que pin
Mn ansias de añero, un cumpla estiK principios, estará excluida del
L;TH/1(> d e los colegas p r o f e s i o n a l e s y e n t r a r á e n el de íus rivales, í<> i ual
implica:

I i SÍ no es capa? de respetar a mi compañero, difícilmente podrá
ofrecer a sus c l i e n t e s wnos serv ic ios c o n garantías, ya que n o esitira
ejerciendo en su centro por i'í bienestar de íus animales, sino con fines
económicos.
.') Además de intentar imitar en todo su imagen y establecimiento,
entrará en una guerra de precios con el Veterinario anteriormente
establecido, con e! objetivo de afanarle algún que otro cliente, sin tener

nta que las personas no s,1 rigen por hque se les cobra, iinopor
di caudad del servicio ofrecía), desprestigiando ast !ii Profesión
\ eterinaria.
c mi csu< quiera $eñala\ que ames de escoger a uno u otro profesional,
liiin Ji1 cerciorarse de que realmente está autorizado por su
correspondiente Colegio para la práctica de di Medicina y Cirugía
\ eterinarias, y que reúne para ello condiciones higiénko-sanitaxias, o
que no existen motivos para la derogación o suspensión de MI Í ¡cencía.
Si he dedicado esta ve; este espacio que generosamente me ofrecen
cada nii's los editores de esta revista, es porque casualmente yo me
encuentro afectada por mi caso similar y es escabroso pensaT que
alguws que dicen ser profesionales, confunden di Salud de íus seres
i|Ki' hacen di vida mas humana y confortable, con mi comercio de
carne en el que el objetivo es obtener dinero

Davant aquest article, i degul ¡i la seva incorrecció tant en el fons
cuín en la forma, el Comitè de Deontologia li v;i adreçar una

de l,¡ qual reproduïm «.-I LOS. Un dels principals problemes
.imb que es va i robar el ^ lomitè \ a ésser la impossibilitat de exigir

.1 l.i direcció de la revista el drel de rèplica per contestar aquest
article, donal que la denúncia va arribar un cop exhaurit el temps
que legalment es dona per a això (6 dies).

ld (!i imite' de I )eonto!ogía del C !olegio de Veterinarios de Barcelona hii
tenido conocimiento recientemente de tu articulo que, con i'l título "La
IVii/i'Miín Veterinaria" apareció hace unos meses en la revista
Impactos,
Existen varias errores en el mismo, tanto de concepto como de forma,
que este C !omité si1 ve en la necesidad de ermumicarte.
En primer lugar no hay ningún "Cúàgo de la Asociación de
Veterinarios". En todo caso, existen las "Normas odontológicas
comunes a ¡a profesum Veterinaria", emitidas por el Conseñ de
Col·legis Veterinaris de (Catalunya.
Tampoco hay ningún "Decreto Ley del Colegio de Veterinarias' que
dictamine sobre las condiciones en que los veterinarios pueden
"I icenáarse" como afirmas.
Posiblemente awerias referirte ai "Reglamento para el ejercicio de la
Clínica de Pequeños Animales en la provincia de Barcelona", que es
mi Reglamento Ji1 régimen interior del ('.olegia • es decir aprobado en
su Jiii por la Asamblea General y no por ningún Decreto Ley- que
regula el ejercido de la \ eterinaria en la especialidad de la (clínica de
íus pequeños animales.
Del citado Reglamento no se desprenden las conclusiones que
mencumas en ni anieuln.
Sin embargf), si estos errores pueden de calificarse como de forma, hs
más importantes son los de fondo.
En efecto, efectúas unas afirmaciones y llegas a diversas conchisiimes,
que nopueden admitirse dentro de las propias normas deontológfcas de
nuestra profesión.
Las acusaciones que reafcis de forma genérica a ios veterinarios "que
/><M MIS ansias de dinero..." están fuera de lugar, y las expresiones
relamas a compañeros como "con el objetivo de afanarle al.'un i¡ue
otro cliente.., desprestigiando así la profesión veterinaria" no
contribuyen en absoluto a mostrar Iw imagen que deseamos tenga
nuestra profesión frente ¡d público.
Como tú ya sabes, cuando una persona tiene alguna denuncia que
formular contra un Veterinario, el Colegio se encuentra a su
disposición para ello, estimando este si existen o no las pruebas
pertinentes para iniciar el expediente disciplinario oportuno. Lo que no
es de recibo es utilizar la prensa ¡1 medios publicitarios para efectuar
afirmaciones incorrectas sobre nuestra profesión, y acusaciones sobre
compañeros de forma genérica, pero igualmente perjudicial para
nuestro 1 ule< tivo.
Portadoello, le enviamoseste escrito con objetodeque procures ci itai
en el futuro cualquier articulo de contenido parecido, puesto que de lo
contrario estudiaremos seriamente la posibilidad de iniciar el
correspondiente expediente disciplinario. Asimismo, nuestra npmum
es que, por el bien de la profesión, deberías reí nimn el articula en íus
puntos arriba expuestos,
En cualquier casa, ic agradeceremos ¡¡ue cualquier duda que tengas
sobre normas deontológicas, nos la comuniques previamente y con
iiiiiiliii gusto intentaremos aclararla.
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ES TRASPASSA
Es traSI'<lSSil CLíNICA VETERINÀRIA

en funcionament, al Vallòs.
Tel. ')62 ,H ')0

Vendo 1 \ M P A R A nE
(de techo).
Pràctic
Precio:
Razón:

imente nueva.
220.000 pías.

ES VEN
QUIR()FANO Ordisi LT74

2 10 ')0 14, hOl,lrios de Clll1slIlt<l.

ES BUSCA
r»iis(|iu ni llicenciat interessat en montar la seva elíniea
veterinaria.
Oferim a Girona local integrat dins una macrobotiga
d'animals amb tots els serveis: venda d'animals, alimentació,
perruqueria, llibreria especialitzada, aula per a xerrades
informatives, sala d'espera, servei de bar...
Interessats poseu-vos en contacte amb en David al telèfon
909/71-43-37 o al 972/41-03-52.

ES TRASPASA

Clínica Veterinària

/ona privileguuln

B< »n confon

Ben equipada -

- Nodrit In xer de clients

Interessats escriure a:

i ' l INI C A N

Apartat de Correus núm. 14212

0S0S0 Barcelona
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I Bue

Amplio espectro, múxima eficacia
y, ademas, 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.

(á^ESTEVF VETERINARIA
Av Mare de Déu de Montserrat. 221 • 08041 Barcelona • Tel (93) 446 60 00 • Fax (93) 433 15 32


