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Buenas
N

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

Algunos vermicidas se desarrollan pensando sólo en espectro de actividad

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

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

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

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

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

Porque Flubenol Gatos puede administrarse directamente en la boca

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

una de las patas anteriores.

Seguramente los cestodos y los nematodos preferirían otro antihelmíntico,

pero a los gatos les encanta.

ESTEVE VETERINARIA
Av Mare de Déu de Montserrat, 221 • 08041 Barcelona • Tel. (93) 446 60 00 • Fax (93) 433 15 32
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a uns pocs dies, un professor universitari adduïa en un medi
públic, i referit al poc cas que se li feia a una exposició
científica per part dels poders administratius, una cita que

sembla utilitzable en diversos fets actuals.
Citava que quan Galileu fou condemnat per les seves teories as-
trofísiques, aquest manifestava pel baix "i, no obstant això, es
mou".
Malgrat els últims esdeveniments que han tingut lloc en les as-
semblees, evolucionem. No som el final, sinó un esglaó més de
l'evolució i transformació de les associacions professionals i
aquestes es plantegen un futur certament diferent.
Potser, el problema es planteja per la manca de comunicació que
no hem sabut resoldre, ¿com s'arriba a una immensa majoria quan
els canals son escassos, costosos i requereixen una disposició de
temps i esforç per part dels afectats?.
En diverses ocasions, i a través de les editorials, hem anal mani-
festant la creença que conceptuar de forma distinta el que ha de ser
un col·legi professional seria un desig més o menys generalitzat
per part d'un bon nombre de vosaltres. Això pol constituir un
error, ja que atribuir-se el sentir de qui no es manifesta crea la de-
pendència de l'error continuat. Ningú pot arrogar-se la paraula de
qui no s'expressa, ni a ningú li es lícit forçar la voluntat de qui no

vol comprometre's.

Si volem definir una cop més allò en què creiem, haurem de pen-

sar com serà aquest tipus d'estructures professionals en els pro-
pers anys. \:s possible que en el futur la collegiaeió no sigui obli-
gatòria i per tanl la raó de pertànyer a ella sigui per un prestigi
professional i perquè ofereixi una sèrie de avantatges. Per a la pri-
mera queda molt clar que la regulació Deontològica serà la única
arma capaç de donar contingut a les professions que vulguin man-
tenir un prestigi dins la societat.
Per a la segona premissa es necessari dotar a aquesta estructura
d'un concepte de gestió dinàmic i que puguin rentabili/ar al mà-
xim els escassos recursos amb què actualment podem comptar.
D'aquestes premisses es desprenen una sèrie de avantatges que
fan atractiva aquesta idea: la informació, la formació, la intrasoli-
daritat i la formació de un "lobby" d'opinió seran conseqüències
de la creació d'una estructura diferent.
Vosaltres teniu la paraula, i serà la vostra paraula la que determi-
ni l'evolució.



Celebral el Día de la Diversitat Biològica

\i\ 29 de desembre de 1997 es celebrà el dia de la diversi-
tat biològica. Amb aquesl motiu, el Subdirector General
de Conservació de la Natura. Jesús Serrada, va apostar per
la duplicació de la xarxa d'espais naturals protegits, que
actualment ocupa el S per cent del territori estatal, en fer-
la mes homogènia i ampliar-la fins al 15 per cent del total
del territori. Això és important, donat que Espanya en-
capçala la llisia de p a ï s o s de la U n i u Europea per la ri-
q u e s a de la seva l a u n a i Hora . d o n c s compta a m b el 10',
de les espècies i el 54'< dels hàbitats d'interès comunita-
ri.

Per altra banda, la WWF/Adena va posar de manifest que
des de l'any I(•><)<I a nivell mundial s'ha documental l'ex-
tinció de 579 especies d'animals i plantes.
\:.\ departament de Medi Ambient de la Generalitat, per la
seva part i en co l · l aborac ió a m b l ' Insti tut d'Estudis C a t a -
lans (llX').està elaborant un pla estratègic per conèixer i
preservar la biodiversital biològica de Catalunya que es-
tarà enllestit a finals d'aquest any que ve, i que lé com a
finalitat que l'aprofitament, l'ús o l'explotació de les espè-
cies i els ecosistemes no ultrapassi les capacitats produc-
tives d'aquests per fer-els perdurables en el temps. El pro
ces d'elaboració de l'estratègia es farà en tres lases. La
primera es dedicarà a la realització dels treballs de base
que serviran per catalogar el patrimoni biològic de Cata
lun>a. conèixer la situació actual en relació amb la con-
servació i l'ús sostenible de la diversitat biològica a Cata-
lunya i concretar prioritats i actuacions en les lases
següents. A la segona lase la Generalitat i la resta d'insti-
tucions amb competències en la gestió del medi natural
establiran quines actuacions es poden assumir; i a l'última
lase s'aplicaran les mesures adoptades i recollides en l'es-
tratègia, i s'avaluaran de manera continuada.

S'ajorna l'inici de ~>l depuradores per
manca de diners

La J u n t a de Sanejament , ha dec id i t a j o r n a r l ' inici de les
obres de 31 depuradores d'aigües residuals per dificultats
econòmiques. Aquesl ajornament decidil pel Departament
de Medi Ambient farà impossible el compliment del ca
lendari previst pel Pla de Sanejament de Catalunya, que
establia que lots els nuclis de mes de 2.000 habitants ha-
vien de depurar les aigües residuals abans del 31 de de-
sembre de 1998. D'aquesta manera, s'hauria avançat a la
Directriu de la CE que obliga a depurar les aigües resi-
duals abans de l'any 2006.

Kl problema de Ions ha estat que l'Administració central
s'ha fel enrera en el compromís d'aportar 9.701 milions de
pessetes al l'la de Sanejament de Catalunya entre els anys

Inicialment, el projecte de pressuposi presentat al Parla
ment preveia unes despeses de 50.937 milions de pessetes
per a la Junta de Sanejament. Un cop confirmada la reta-
llada de l'aportació dels pressupostos estatals al Pla de Sa-
nejament, el Parlament va acceptar una modificació del
projecte de pressupostos de la Generalitat per la qual es
reduïa la dotació de la Junta de Sanejament per a IW7 a
40.857 milions.

II Ministeri de Medi \mhieul finalitza el
Reglament de la Llei d'envasos i residus
d'envasos

1:1 Ministeri de Medi Ambient ja ha finalitzat el projecte
de Reglamento per al desenvolupa-menl i execució de la
Llei I I/M7 d'envasos i residus d'envasos. Entre les mesu-
res contingudes en el futur reglament, destaca per la seva
especial importància, la regulació dels plans em-presa-
rials de prevenció com a principal instrument per garantir
el compliment dels objec-tius fixats per la Llei. Així, ses
tableix la necessitat que els fabricants d'envasos coniri-
buei-xin a reduir o gestionar aquesl productes quan es
converteixen en residus. A la pràctica, quan entri en \ ¡goi
la llei. els consumidors pagaran entre 0.25 i 1.50 pessetes
per cada envàs o embalatge que facin servir. El total dels
diners cobrats per aquesl sistema seia destinat a finançar
les plantes o els municipis responsables de l'eliminació o
gestió ilels residus.

Així mateix, el reglament estableix el sistema d'identifi-
cació, amb caràcter voluntari, d'en-vasal i els models re-
latius al sistema de base de dades per al subministrament
d'informació sobre envasos i residus d'envasos, traslladant
així a la normativa espanyola el bloc normatiu aprovat so
bre la malcria per les institucions comunitàries, en con
creto les decisions 97/129/CE i 97/I38/CE, de la Comis-
sió Europea.

Pero, aquest Reglament no entrarà en v igor fins el mes de
maig d'enguany. l!l retard en l'aplicació d'aquesta norma-
tiva suposarà per a les Administracions catalanes un per-
judici econòmic de prop de 500 milions de pessetes, se



¿ions Ics estimacions del departament de Medi Ambient,
l'Entitat Metropolitana de Medi Ambient i Ics associa
cions municipals; Joncs l'a-jornamenl implica que Ics Ad-
ministracions no podran reclamarais industrials i produc-
tors ilcis residus, "com a mínim Uns al mes de maig", les
responsabilitats i quantitats atribuïbles u la gestió d'aques-
tes deixalles.
Però no es aquest l'únic problema derivat del retard en l'a-
plicació de l'esmentat reglament, doncs la Comissió Eu
ropea podria lins i tol obrir un expedient sancionador con-
tra l'Esta) es-panyol per no haver aplicat aquesta directriu
dins cl [ermini establert, que s'acabava cl juny de 1996,

Espanya evita cl tancamenl de les
fronteres europees al ramal porcí

líl Comitè Veterinari de la lluiti Europea, reunit cl dia 14
de gener, va acceptar la proposta del Ministeri d'Agricul-
tura, Pesca i Alimentació espanyol de crear una /ona úni-
ca de seguretat que comprengui les províncies tic Segòv ia,
Madrid i Toledo, englobant les /ones tic protecció i vi-
gilancia creades al voltant dels focus declarats de IVsia
Porcina Clàssica.
D'aquesta manera, cl MAPA ha aconseguit evitar el tan-
camenl total de Ics fronteres europees al ramat porcí es
panyol. La proposta espanyola Ion aprovada amb el vol
favorable tic iotes les delegacions, a excepció de Portugal,
que haurà de complir el manament del Comitè Veterinari
Permanent.

Gestió de deixalles sanitàries

Els departaments de Sanitat i Medi .Ambient han posat a
informació publica un projecte de decret que pretén mi-
llorar la gestió dels residus sanitaris a Catalunya. La pro
posta destaca queja existeix nua normativa sobre aquest
tipus de deixalles, però considera que l'evolució dels sec
tor durant els darrers anys i la pràctica acumulada acon-
sellen l'aprovació d'un text mes ampli i detallat.
El projecte de decret modifica la classificació dels residus
hospitalaris i regula tic forma mes estricta cl seu transpon.
gestió i control.

Segons la nova normativa, els grups I i II de residus hos-
pitalaris seran els que es podran assimilar a les deixalles
urbanes o que no plantegen exigències de gestió lora dels
centres. En canvi, els resultis especials i cilotòxics (cala
logats com a grups III i IV) hauran tic ser sotmesos a es-
trictes mesures tic control, emmagatzematge, vigilància i
tractament.

EURONOTICIAS

La Comissió proposa esmenes a la prohibició
d'exportar carn de vedella britànica

El passat 14 de gener la Comissió Europea va aprovar una
proposta tic eshorran> per fer una sèrie de canvis en la le
gislació de la EEB relacionada amb l'exportació tic vede
lla i productes tic vedella de les cabanyes bovines d'Irlan
da tlcl Nord que es pot certificar com a lliure de la
malaltia. Aquesta proposta ha estat tramesa al Comitè Ve-
terinari Permanent per a una opinió que requereix una ma-
joria qualificada i que després seriï adoptada per la Co
missió. Si no hi hagués una majoria qualificada, s'haurà
de trametre al Consell que pot adoptar-la amb majoria
qualificada o rebutjar-la amb una majoria simple dels es-
tats membres. I in el cas que no es doni cap d'aquestes con-
dicions, la Comissió pot adoptar la proposta.
I hi rainal certificat es definil com aquell en el qual durant
al menys 8 anys no s'han confirmat casos d'EEB, ni casos
sospitosos per als quals no s'hagin descartat el diagnòstic
de l'EEB, en qualsevol animal estigui encara al ramat o
desprès que se n'hagi mogut.
L'embargament es va imposar el març de IWd a Ics ex-
portacions de carn tic vedella britànica per e\ ilar el conta-
gi a altres estats comunitaris.
Aquesta mesura només beneficiarà Irlanda del Nord. on
existeixen ties de la deu anys un sistema informatitza! de
control dels animals. Al mateix temps, la Comissió rebut-
ja estendre la liberalització a altres /ones com Escòcia,
donat que no ofereixen les mateixes garanties.

L'OMC e s pronuncia favorablement sobre la

prohibic ió d'importar carn h o r m o n a d a a la UE

El passat l(> de gener l'Organització Mundial del Comerç
lOMCi es va pronunciar a favor de mantenir la prohibició
per part de la UE de la utilització d'hormones promotores
tlcl creixement, en acceptar els arguments europeus. Així.
va dictaminar que la UE tenia el dret d'establir sobre una
base científica un nivell de protecció al consumidor que
consideri adequat i que sigui major que els nivells dels
estàndards tic salut internacionals, lambe van confirmar
que la prohibició no era inconsistent amb d'altres pohti
ques europees. En un tercer punt. l'OMC va sostenir que
la prohibició a les hormones no es basada en una valora-
ció del risc donat que els estudis no es centren específica
ment en els residus en carn tlcl ramal bo\ i tractat amb noi
mones. La Comissió, juntament amb d'altres institucions
comunitàries i els Estats Membres, examinaran amb cura
com aplicar Ics obligacions internacionals de la IIE, espe
eialmenl en alio que la referència a la valoració de nous
riscos d'acord amb Ics indicacions donades per |'< )M(
Cal recordar que el grup d'assessors de l'( )M(' ha\ ia con
sideral en el seu informe de IS d'agosi de I(W7 que la



prohibició europea d'importar caní tractada amb hormo-
nes violava tres provisions de l'Acord sobre mesures Sa-
nitàries i Fitosanitàries, principalment perquè no havia es-
tat basada en una valoració dels riscos, era inconsistent
amb el nivell de protecció sanitària en relació amb dife-
rents substàncies que posasen la salut humana en un ni-
vell de risc similar, i perquè no estava basat en els estàn-
dards adoptats per la Comissió del Còdex Alimentarias.

La Comissió actua envers Espanya per
incompliment de la legislació sobre
conservació de la natura i de la legislació sobre
protecció d'aigües

Conservació de la natura
La Comissió Europea va decidir el passat I1) de desembre
d'emprendre noves accions legals envers França, Espanya,
Alemanya i els Països Baixos per incompliment de deter-
minats aspectes de la legislació comunitària sobre conser-
vació de la natura. Les actuacions envers Espanya, Ale
manya i els Països Baixos es refereixen a la Directiva
sobre les aus silvestres. En el cas d'Espanya es tracta de la
Directiva sobre hàbitats i en el de França del Reglament
pel qual es prohibeix l'ús tic ceps.

La Directiva sobre les aus silvestres obliga a establir una
xarxa de /ones de protecció especial per a les espècies
d'aus silvestres més vulnerables de la Unió Europea amb
la finalitat de conservar el seu hàbitat. La Comissió ha de-
cidit recorrer contra Espanya davant el Tribunal de Jusií-
eia per no haver classificat una determinada part de Fuer
lev entura com a /ona de protecció especial de l'Inibara
canari, una de les espècies d'aus silvestres mes rara i més
en perill. La Comissió considera que el no haver classifi

cat la /ona corresponent com de protecció especial cons-
titueix una infracció de la Directiva.
La Directiva sobre habitats estableix tota una gamma de
mesures destinades a conservar els hàbitats naturals i de la
launa i llora silvestres més amenaçades. Aquestes mesu-
res inclouen la protecció de /ones especials dins d'una
xarxa europea denominada "Natura 2000", així com una
sèrie de prohibicions sobre amenaces directes a delermi
nades especies de plantes i animals. La legislació nacional
necessària per a posar en pràctica aquesta Directiva havia
d'haver-se posat en marxa per al 5 de ¡uny de 1994.
Dins del procediment envers Espanya, la Comissió ha de-
cidit d'enviar-li un dictamen motivat pel fet que la legisla-
ció espanyola no es tan rigorosa pel que la a la protecció
de les espècies (al i com exigeix la Directiva.

Protecció de les aigües
La Comissió ha decidit remetre un dictamen motivat al
Govem d'Espanya per no haver donat adequat compli-
ment a la Directiva 91/27I/CEE del Consell sobre el trac-
tament de les aigües residuals urbanes. Aquesta Directiva
és destinada a protegir el medi ambient dels vessaments
d'aigües residuals urbanes, especialment en obligar a les
ciutats i altres centres de població a complir unes normes
m í n i m e s d e r e c o l l i d a i t r a c t a m e n t d ' a i g ü e s r e s i d u a l s d i n s
d'uns terminis que es fixen a la Directiva.
Aquests terminis van des de 1998 al 2005 segons la mida
del centre de població. Així mateix, en la Directiva s'esta
bleixen determinats requisits sobre les aigües residuals
d'origen industrial i la definició de /ones sensibles a la
contaminació. La Comissió estima que Espanya ha in
complit amb aquests requisits.

MON COL·LEGIAL
N E C R O L Ò G I C A

FRANCESC PEDRO I CALZADA (1914-96
El passat 27 de novembre ens deixava el company i, nogensmenys, amic Francesc Pedro i Calzada, qui fou du-

rant molts anys el veterinari de Sant Feliu de Llobregat. El Col·legi me'n demana una semblança biogràfica per a

la seva revista i em fa a mans el seu currículum professional per a refrescar-me la memòria: fill de la Roca del

Vallès, llicenciat en plena posguerra, Inspector Veterinari Municipal, Diplomat com tots en Sanitat, cursos i cursets

d'avicultura, inseminació, inspecció sanitària,... fill d'un temps i d'un País, en Pedro va ser un professional res-

ponsable i eficaç, complidor sense estridències, i estimat i respectat per la clientela, que encara ara l'anomena "el

Senyor Pedro" i l'enyora professionalment i personal.

Convençut que hi ha un Cel, encara em queda el dubte de si hi ha Partits per als veterinaris (el que estic segur és

que si hi són no els reestructuraran). Si n'hi ha, i m'hi envien com segurament ell ja hi és, hi voldria tenir de veí en

Pedro per tal de continuar gaudint dels seus bons consells i de la seva bonhomia. Mentrestant, el recordarem amb

la Paimunda i els seus fills M9 Carme i Agustí.

A l C e l S i a- Joaquim Capdevila i Pous
Veterinari



Cursos

Jornades

Congresos

Beques

CL Aniversari de la Facultat
de Veterinaria de Saragossa

Homenatge als veterinaris que han estudial a les seves au-
les.
Lloc: Saló d'Actes. Pça. La Font, I.
Ajuntament de Tarragona.
Data: 14 de mare ile 1998.

PROGRAMA
12 h. Actes Acadèmics
• Presentació:

Excm. Dr. I). Juan José Badiola. Rector Magnífic de la
Universitat de Saragossa.
Excm. Dr. I). Joan Marti i Castell. Rector Magnífic de
la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona,
Excm. Sr. Jaume Balagué. President ¡h'l Consell de
Col·legis Veterinaris de Catalunya.
llim. Dr. I). Antonio llenera. Degà ¡le la Facultat de
Veterinària de Saragossa.
II Ini. Dr. I). I.lui's Ferrer. Dc^a de la Facultat de Vete
linaria de Hellaleira.
llim. Sr. I). Joan Miquel Nadal. Batlle de Tarragona.
llim. Sr. Jordi Ricart, l'resident del Il·ltre. Col·legi Ofi-
cial de Veterinaris de Lleida.
llim. Sr. Albert Bramón. President del Il·ltre. Col·legi
Oficial de Veterinaris de Girona.
llim. Sr. Àngel Guerrero, l'resident del Il·ltre. Col·legi
Oficial de Veterinaris de Tarragona.
• Conferència a càrrec del nostre company En Jaume

Roca Torras.
• Presentació del llibre "Consejos para mi perro. En la

consulta veterinaria". Escrit per la veterinària tortosi-
na M" Conxa Arasa i Ayora.

• Lliurament de diplomes i distincions per pari del
Degà de la Facultat d e Veter inàr ia de S a r a g o s s a l l i m .
Dr. I). A n t o n i o Herrera .

• Vi d'honor

FUNDACIÓ
CATALANA

RECERCA

l4,30h. Dinar
17 h. Visita cultural a hi ciutat de Tarragona.
Per tal de confirmar l'assistència cal trucar al Col·legi Ofi-
c i a l d e V e t e r i n a r i s d e T a r r a g o n a , l e l ( 9 7 7 ) 2 1 1 1 X o . a b a n s
del dia I de març,
lü preu del ticket del d ina r es de 4 .000 . - ptes., que s 'hau-
ran de payar per anticipat.

Bequ~s, ajuts i
premIS

Beques i ajuts

Aquesta informació ha estal possible ma-
joritàriament gràcies al conveni de col·la-
boració signat entre el Col·legi Oficial de
Veterinaris de Barcelona (COVB) i la Fun
daeio Catalana per a la Recerca (FCR).
Nota: Per ampliar la informació heu d'a-

dreear-vos a la entitat convocant.

• Beques de l'Organització dels Estats Americans
(OEA-OAS)
Convocant: Organization of American States (OAS
OI-;A)

General Secretariat
Program of Fellowships ami Training, I7th.
Si. And Constitution Ave.
N.W. Washington. DC 20006 EUA
Tel. I.2O2.4.W754 l;a\ 1.202.4586421.
Termini sol·licitud: 1/03/98.
Dotació: cobreix la totalitat de les despeses (matricu-
lacions, viatges, recerques i residència). Descripció:
Beques predoctorals, de realització de mestratges i
doctorats, i posidoetorals en qualsevol arrea de conei-
xement (menys les ciències mèdiques) per a ciutadans
de qualsevol país que pertanyi a l'Organització d'Estats
Americans. OEA. (Països del Continent Americà), per
desplaçar-se per qualsevol país diferent al d'origen del
candidat. Requisits: cal acreditar l'admissió prèvia a la
universitat i el coneixement de l'idioma del país de re-
cepció (anglès: TOEFL 550. portuguès i francès: Cer-
tificat).
Observacions: son beques de caràcter anual. La docu-
mentació cal ser presentada al representant de l'< )KA al
país del candidat, l'ambé existeixen crèdits per subven-
cionar estudis de postgraus.
Adreça electrònica: http://www.oas.org
Correu electrònic: información publica@oas.org

fellowships_department@oas.org



• Beca per a Estudiar i fer Recerca sobre la Pesca del
Salmo

Convocant: Atlàntic Salmón Federation,
PO Box 42'). Si Andrews,
New Brunswick EOG 2XO Canadà.
Tel. 1.506.5294581 fax 1.506.5294438.
Termini sol·licitud: l/().Vl)S.

Dotació: 10.000 Sean. Objecte: realitzar estudis sobre
la pesca del salmó i la seva conservació i administra-
ció.

Observacions: la beca te caràcter biennal i va per anys
acadèmics, per exemple 1994/95, 1996/97. lis pudran

realitzar a qualsevol país excepte als EUA i Canadà,

• Beques de Recerca Postdoctoral de l'Australian Re-

search Council

Convocant: Australian Research Council (ARC).Trai-

ning and Youth Affairs. (¡l'O Box 9880,

Camberra, ACT 2601 Austràlia.

Termini sol·licitud: 1/03/98

Dotació: entre 37.34? Saus i 80.176 Saus.

Descripció: beques anuals de recerca postdoctoral de

la ARC i Queen Elisabeth II en qualsevol anea de co-

neixement en centres de recerca, universitats <> hospi-

tals d'Austràlia.

• Ajuts per a les Accions Especials de Recerca
Convocant: Comissionat d'Universitats i Recerca
CIRIT, Via Laietana. 33, (> 0X003 Barcelona.
Tel. 93-3065409 Fax 93 3065432

Termini sol·licitud: 1/03/98.

Dotació: variable (pol cobrir la totalitat o parcialment).
Descripció: fomentar la qualitat científico-técnica de

la recerca bàsica i aplicada a Catalunya, i l'increment

de la participació, la competitivitat i la capacitat de re-
cursos humans del Sistema Català de Ciencia i Tecno-
logia, mitjançant la concessió d'ajuts especials de re-

cerca i desenvolupament, dins del II l'la de Recerca de

Catalunya.

O b s e r v a c i o n s : P o d r a n p r e s e n t a r l e s s o l · l i c i t u d s e l s
doctors, professors o investigadors, de centres públics
recerca, universitats, o privats, sense afany de lucre.

que representin a un equip de investigació amb re-

sidencia a Catalunya. Per a mes informació consultar
IK)C,C num. 2.376 del 22/4/l)7

• Convocatòria de l'INTAS

Convocant: International Association for the Promo-

tion of Cooperat ion with Scientists from The New In-

dependent Countries ofThe Former Soviet Union, IN-

I \ s . 58, Avenue des Arts, BOX X.

B-1000 Brussel·les. Bèlgica.

TelVFax 32.2.5490156.

Termini sol·licitud: IN/().Vl)N. Dotació: màxim de

150.000 ecu.

Descripció: Ajuts per a equips de recerca consorciats

de països europeus que pertanyin al INTAS (els 15 de
la l·iiii) Europea, mes Israel. Islàndia, Noruega i Suïs-

sa) i del Nlil (Armenia. Azerbayán, Bielorrúsia, Geor-
gia, Kazakistan, Kirginstan, Moldavia, Rusia, Tayikis-
tán, Turkmenistán, Ucrania i Uzbekistán).
I .es diferents àrees d'aplicució son:

a. Física nuclear, astronomia i astrofísica.

b. Física de la matèria condensada i òptic.
c. Matemàtiques, telecomunicacions, i tecnologies de
la informació.

d. Química.

e. Ciències de la ierra. Medi Ambient i Energía.
I. Enginyeria, mecánica, aeronàutica i espai.
y. Ciències econòmiques i socials, i humanitats.
Es podran aplicar beques ¡i membres d'equips de recer-
ca que pertanyin al programa INTAS.
Adreça electrònica: http://www.ib.be/intas ó
http://www.cordis.lu/intas/home.html
Corren electrònic: caI197@intas.be
Per a mes informació a l'Estat Espanyol:
Maria Requejo (mlml@cicyl.es),
o trucant al 91-3360427 o Fax: 91-3360576

• Beques per a Tesis Doctorals

Convocant: Real Sociedad Canina de España
c/els Madra/o. 20-26 - 28014 Madrid

Tel. l ) l o 2 I N 4 l u fax 91-5225192
Termini sol·licitud: 30/04/98.
Dotació: 500.000 pta.

Descripció: 4 beques per a llicenciats espanyols que
estiguin fenl la lesi doctoral o l'hagin llegit en els da-

rrers 12 mesos (des de I'l d'octubre de 1996). De les
quatre beques convocades dues són per a races canines

en general i dues per a races canines espanyoles.

PREMIS
\ Premi Natura. Convocant: Institut d'Estudis Va-
llencs

1EV, c/Jaume Huguet, I 43800 Valls. Tarragona
(Amic Hospital de Sant Roc) Tel. 977-.60 06 60
Import: 350.000 pics.; 50.000 pies.: 70.000 pies. i

125.000 ptes. segons els apariats convocáis.

Termini sol·licitud: 31/03/98.

S'hi poden presentar treballs de recerca inèdits sobre

qualsevol aspecte tic la natura i el medi ambient, que
agafi com a marc físic l'All Camp i la Conca de Bar
berà.

Hi ha establertes dues modalitats:
I) Treball en grup de classe. Consistirà en la realitza-
ció d'un treball únic per a tot el grup-classe, que podia

ser un lema de recerca, un mural o una auca. lil jurat
valorarà que es treballin lemes com la recollida selec-
tiva, la disminució en la producció de deixalles, el
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manteniment de la neleja a les ciutats, l'estalvi energè

lie o l'estalvi de l'aigua i qualsevol lema d'educació am-

biental central en el nostre entorn, lli ha ires apartats:

per alumna! de cicle inicial i mitja d'educació primaria;

per alumnal de cicle superior d'educació primària i per

l'alumnat de primer cicle d'educació secundaría.

2) treball individual o en petil grup. També amb tres

apartats: alumnal tic 2n cicle d'educació secundaría;

alumnal de BUP, COU i Formació Professional i per

sones tic mes de divuit anys. Els treballs, pei duplicat.

hauran d'estar redactats en caíala, mecanografiats a do-

ble espai per una sola cara i amb fulls DIN A4. I l;ui de

lenir una extensió màxima de 15 fulls per la modalitat

I i de 35 fulls per la modalitat 2. Aquests últims hau-

ran d'anar signats per l'autor i acompanyats d'una foto-

copia ilel DNI. En el cas de murals o auques, cada l'ull

haurà de lenir la grandària de 50 \ 65.

Premi d'Investigació de hi Ui al Sociedad Canina do
España
Convocant: Real Sociedad Canina de España.
Els Madra/o. 20-26 2KOI4 Madrid.
Tel. 91-521 84 I1) Fax: l>l-522 51 l)2
Import: I.()()().()()() pies; 500.000 pies.; 250.000 pies.
Termini sol·licitud: 30/04/98.
lis poden presentar al premi els treballs d'investigació
sobre lemes canins referits a qualsevol raça de gossos.
Lis treballs han d'ésser inèdits i no premiáis amb ante
riorilai. loi i que es permetrà que s'hagin publicat par-
cialment en els 12 mesos anteriors a la convocatòria o
que hagin estat llegits com a tesina de llicenciatura dins
d'aquestes mateixes dates, sempre que continguin ele-
ments d'investigació i no solament doctrinals. S'han de
presentar mecanografiats cu folis a una sola cara i dos
espais, amb un marge a la pari esquerra no inferir a
5 cm.

Premi "Biovel Laboratorios" 1998
Convocant: Il·ltre. Col·legi de Veterinaris de Tarrago-
na
Sani Antoni M' Claret 10. Ir. - 43002 Tarragona
Tel: l)77-2l I IN1) lax: <)77 .2 I I IXM.
Import: 200.000 pies. i accèssit de 50.000 pies.
Termini sol·licitud: 30/06/98.
lli podeu participar espanyols llicenciats o doctors en
veterinària i que estiguin col·legiats. Els treballs a pre-
sentar seran inèdits i contindran aportacions científi
ques noves, descartant-se els treballs de pura erudició.
Lis lemes versaran sobre patologia, epidemiologia,
producció o sanitat animal. Els treballs estaran meca-
nografiats a doble espai, o equivalem i es presentaran
per triplicat. No existeix cap limitació en extensió. Cal
remelre els treballs amb un lema. sense signatura o re-
mitent que possibiliti la seva identificació,
l'iitrocini: Laboratorios Biovet.

Cursos úm

CURSO PRACTICO DE MICROBIOLOGIA

El curso se realizará durante ires días consecutivos amb el
siguiente temario:

Primor día:
Bacteriología que constará de loma de muestras i aisla

miento.

Micologfa siembra de muestras

Segundo din:
Interpretación de els resultados obtenidos en els respecti-

vos cultivos bacteriológicos i micológicos.

Tercer día:
Parasitología i estudio de sensibilidades.
Lugar di- celebración: Sede de I .aboratorios R.D
Rambla Catalana. 27
08903 I.' Hospialet de Llobregat (Barcelona)
Pecha do celebración:

Días )X. I i i 12 de Mar/o
Dias 24.25 i 2(> de Marzo
Diás 31 de Mar/o I i 2 de Abril

Horario: de 9 a 14 horas.

Al ser un curso eminentemente practico el número máxi
mu de personas sera tic 10 peí simas por curso.
Derechos de inscripción: 20.000 pías.
Forma do pago:
- Transferencia bancària a la cuenta

núm. 0186 1001 91 0558000282
Pago en efectivo

- Cheque nominativo a:
Assesoria Fiscal Veterinaria. SI

Inscripción o información:
Els pagos deberán realizarse 15 días antes del inicio del

curso

- En el caso de rali/ar el pago per transferencia deberá

enviarse el ¡ustficunte del mismo per fax a la Sria. Mo-

niea al núm. 212 I 2 OS amb la antelación indicada.

- La inscripción se considerara formalizada, una ve/

acreditado el pago.

Per :i més información:
Sia. Momea, leí. 93/21 I 24 66



VII CONGRESO INTERNACIONAL
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CIRUGÍA VETERINARIA Y
I CERTAMEN INTERNACIONAL
DE VIDEOCIRUGÍA

Lloc:
Facultat de Veterinària. Universitat de Saragossa.
l);ilcs: del 20 al 21 de març de 1998.

PROGRAMA PRELIMINAR
Èquids:
Dissabte: "Anestesia del cólico"; "Cirugía del etílico":
"Diagnóstico y tratamiento de las lesiones de la espalda";
Taula rodona: "Docencia en Cirugía".
Diumenge: "Ecografia de las articulaciones"; "Bloqueos
anestésicos para el diagnóstico de cojeras".
liòxids:
Dissabte: "Alecciones del rumen y del relíenlo": "Cirugía
del rumen"; "Dislocación del abomaso con énfasis en el
tratamiento quirúrgico": lanía rodona: "Docencia en Ci-
rugía"
Diumenge: "Enfermedades primarias y secundarias de la
pezuña"; "Arreglo funcional y terapéutico de la pezuña".
iviiis animals:
Dissabte: "Cirugía oncológica y terapias combinadas con
radioterapia > quimioterapia para los tumores de peque-
ños animales"; "Diagnostico y tratamiento de procesos
ortopédicos de la rodilla"; "Cirugía de párpados y cor-
nea"; "El glaucoma canino"; Taula rodona: "Docencia en
Cirugía".
Diumenge: "Patogenia y tratamiento del síndrome de
compresión de cauda equina"; "Protocolo diagnóstico en
pacientes oncológicos".
Exòtics:
Dissabte: "Anestesia en reptiles"; ".Anestesia en aves";
"Cirugía en quelónidos"; Taula rodona: "Docencia en Ci-
rugía".
Diumenge: "Cirugía en aves"; "Abordaje laparoscópico
en Gacela (lama v (lácela Dorcas: Inseminación artifi-
cial".
I."idioma oficial del Congrés serà el castellà. La presenta-
ció dels temes de les diferents Seccions ese celebrarà si-
multàniament en aules diferents.
Més informació i inscripcions:
Fundación Empresa - Universidad de Zaragoza.
P Fernando el Católico. 2. 50005 Zaragoza.
Tel.: 976/35-15-08. Fax: imV5.vK5-49
Correo electrónico: feuz@zaz.sen icom.es
Inscripció:
Aliaus del Congrés: Professionals, 2?.000 pies.

Alumnes. 15.000 pies.
En el Congrés: Professionals, 30.000 pies.

Alumnes. 18.000 ptes.

V CONGRESO INTERNACIONAL
DE MEDICINA BOVINA

Lloc: Hotel Melià (iran Sitges. Sitges (Barcelona).
Dates: Seminaris: 2" i 30 d'abril de 1998

Congrés: I, 2 i 3 de maig de 1998
Paral·lelament al Congrés estarà oberta una exposició co-
mercial en la qual podran veure les últimes noveláis lanl
en el camp farmacològic com en el d'equipamenl tècnic.
lís prevista traducció simultània al castellà de iots els Po-
nents estrangers.

PROGRAMA l'RKLIMINAK DEL CONGRÉS
Divendres: "Medicina de la Producción. Como empezar";
"Control de rebaños lecheros"; "Análisis económico en
explotaciones bovinas."; "Tratamiento óptimo de tu infla
maciones pulmonares.": "Aspectos clínicos y tic diagnos
tico de BVD."; "Plan Nacional de control y seguimiento
ile la BSE"; "Métodos prácticos para mejorar la detec-
ción de celos.": "Avances en la sincronización de celos y
momento óptimo de I A."; "Criterios económicos para la
elección de loros para la elección genética."; "Recursos
de Internet para resolver problemas de fertilidad."; "Mé-
lodos objetivos para la prognosis y selección de fármacos
para el tratamiento tic problemas respiratorios agudos";
"Patologías pódales."; "Paraluberculosis: diagnóstico pa-
togénesis y manejo."; "Neosporosis bovina: de gran des
conocida a importante causa de aborto".
Dissabte; "I I leerás ahomasales: tipos y tratamientos.";
"Aplicación práctica de métodos epidemiológicos en el
diagnóstico tic enfermedades en vacuno lechero.": "Trata
mientos eficaces de los problemas endocrinos postparto.";
"líl uso práctico de datos clinicopalologicos."; "Análisis
epidemiológico de los problemas de fertilidad."; "()ptimi-
zación ile la producción: Identificación de los tactores li-
mitantes."; "Confort animal y producción lechera.":
"Comportamiento animal y sn relación con la produc-
ción."; "Cuándo, para qué y cómo enviar muestras para
análisis anatomopalológieo"; "Indigestión vagal: dlag
nóstico, lipos y tratamiento."; "Utilidad práctica de la
fluidoterapia en el ganado vacuno.": "Estrategias de ma-
nejo en el periparto para la oplimi/ación de la produc-
cioin"; "lechera.": "Dos años haciendo nutrición en Mé-
xico."; "Consideraciones sobre el uso de raciones
Unileed".
Diumenge: "Análisis epidemiológico de los problemas de
mamitis"; "Funcionamiento y evaluación del sistema de
ordeño mecánico."; "Síndrome de la vaca echada: Diag-
nóstico diferencial, tratamiento) manejo.": "Erroresen la
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transferencia neonatal de la Inmunidad > Patología neo
natal."; "Identificación electrónica animal": "'('osas prác-
ticas"; "Utilización de minerales orgánicos en el rumian-
te."; "Consideraciones sobre el crecimiento y la
expansión de explotaciones lecheras".
Seminaris previstos:
"Gestión y medicina de la producción lechera"; "Calidad
ile la leche"; "Podología"; "Reproducción, ecografia \
transplante embrionario"; "Marketing en veterinaria";
"Propedéutica > necropsias en buiatrta"; "Gestión de resi-
duos ganaderos".
Secretaria tècnica i informació:
INTERCONGRÉS
Valencia 333. 3r. - 08009 BARCELONA
Tel. (93) 459 35 65 - Fax (93)459 44 68
Email: in-ter.congres@bcn.servicom.es.
Inscripció:

Abans I abril Després I abril Hn cl congres

Membres ANEMBE 30.000.-pies 35.0OO.-ples 37.0O0.-ptes

Nous sous 35.OOO.-ptes 40.000.-ptes 47,000.-ptes

(me's alta de soci)

No socis 40.000.-ptes 45.000,-ples 47.000.-ptes

Estudiants 2(1.0(10. pics 25.0OO.-ptes 27.000.-ptes

Acompanyants 20.000.-ptes D.-ptes

Seminaris: Segons seminari des de 25.000 pics fins
40.000 pics.
l'cl seminaris la dala màxima d'inscripció és el 14 d'abril
tic 1998. L'organització podrà anular cl seminari en cas
que no tingui el nombre suficient d'inscrits.

II CONFERÈNCIA-SALÓ DE FABRICANTS
DE PINSOS DEL MEDITERRANI

Lloc: Palau de lires i Congressos tic Rens
Dates: del 25 al 27 de març de 1998
Paral·lelament a la Conferència es realitzarà el II Salo
monogràfic dedica) al sector de l'alimentació animal (pin-
sos). Durant la passada cilicio, en la c|iial es va aconseguir
un importan! èxit a nivell comercial i de transaccions
econòmiques, cl Salo va tenir 25 expositors directes i 20
indirectes, que van presentar en prop de I.()()() metres qua-
drats d'exposició, totes Ics activitats, productes i serveis
relacionals amb el sector. Per a la celebració d'aquesl
Salo. Fira de Reus disposa d'unes instal·lacions modernes.
on l'expositor ié cobertes totes Ics necessitats per a poder
presentar el producte cu les millors condicions.
Programa:

Dimecres: Sessions Plenàries:
Acceptació i consum de productes d'origen animal:
'Perspectives de futur del consum de productes d'ori
gen animar; 'Novesestratègies en l'alimentació animal
per a millorar l'acceptació dels seus productes pel con-

sumidor'; 'Ingredients genèticament modificats en ali-
mentació animal, la seva seguretat i el seu Futur'.

- La controvèrsia; promotors de creixement, clàusules de
salvaguarda en la Comunitat Europea.: 'Nous requeri-
ments de seguretat per als additius*; 'Situació actual
perspectives de futur de l'ús d'antibiòtics com a promo-
tors tic creixement'; 'Clàusules de salvaguarda en la
Comunitat Europea'; 'Possibles alternatives a l'ús d'an-
tibiòtics promotors de creixement. Nous additius'.

Dijous: Sessions Simultànies Sessió A:
- Fabricació de pinsos en aqüicultura: 'Tendències glo-

bals en la producció aqüfcola i en producció de pinsos
per aqüicultura'; 'Producció, fabricació i utilització de
pinsos per aqüicultura als Països Mediterranis que per
tanyen a la linio Europea"; 'Producció, fabricació utilii
zació de pinsos per aqüicultura als països del Nord d'A-

frica'; 'Directrius tècniques per la correcta fabricació de
pinsos en aqüicultura'.

- Marc contractual de les malcries primeres per la fabri-
cació de pinsos compostos.

Sessions Simultànies Sessió li:
- Alimentació animal i protecció del medi ambient: 'Im-

pacte de l'agricultura ramaderia en el medi ambient":
'L'alimentació com a ema per a reduir l'impacte sobre cl
medi ambient': 'Avaluació de la disponibilitat d'ami-
noàcids en Ics proteïnes dels pinsos per a monogàstrics.
Possibilitats, limitacions i perspectives'; 'Estratègies
nutricionals en l'alimentació dels rumiants"; 'La proteï-
na ideal com una nova eina en avicultura': 'Reducció de
l'excreció nitrogenada en porcs. Millora de la precisió
en la fabricació de pinsos i en els requeriments nutri-
tius'.
Tecnologia tic fabricació: 'Estat actual i futur de l'apli-
c a c i ó d e l í q u i d s c u la i n d u s t r i a d e p i n s o s ( l o g í s t i c a i n -

dustrial)': 'Estabilitat d'aminoàcids cristal·lina en la ta
bricació de pinsos': 'Aplicació d'aminoàcids líquids en
pinsos compostos"; 'Noves tecnologies: engrunes e\
pandides'; 'Incorporació d'additius en pinsos i risc de
contaminació creuada'.

Sessions Simultànies Sessió ( :

Sessió de comentari del exercici dinlcrcomparaeió AS-
FAC-LAB. Els exercicis d'intercomparació: funcions i
utilitats. Us de patrons en la Unió Europea.

- Mètodes de detecció tic micotoxines.
Sessions Plenàries:
- HI port en la fabricació de pinsos compostos
- Qualitat de matèries primeres. I. Criteri 2. Organitza

cions sectorials.
I >iwndics: V \ W C l'h liaría:

Estat actual de la producció de pinsos L-\\ los països no
comunitaris de la conca mediterrània

Sessions Simultànies Sessió A:
- Situació i perspectives del mercal de cereals, proteagi

noses i productes substitutius'
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Sessions Simultànies Sessió B:
Influencia de l'alimentació animal sobre la qualitat i el
\alor nutritiu del producte final: importància i\c l'estabi-
litat oxidativa de la carn. Característiques organolèptiques
i conseqüències'; 'La vitamina E, b-carotens i prooxi
danis en el procés oxidatiu de la carn de pollastre'; Mi-
llora del valor biològic i nutritiu de l'ou'.
Sessions Plenàries:
Política agrària: "Futur de a PAC; 'Repercussions de u
PAC en els països no comunitaris de la conca mediterrà-
nia'; "Repercussions de la PAC en el comerç mundial de
productes agraris'.

Més informació:
FIRA DE REUS. Si. Jaume Dalmau.
Av. Sani Jordi, s/n 4.Ï2OI REUS
Tel.: 977/31-72-15. Fax: 977/.Í I-n.V.^)
E inail: Fira@reus.net

ASI AC. Sr. Albert Gendrau.
Via Laietana, 32-34, 4a, desp. 93
08003 BARCELONA
Tel.: 93/268-30-81. Fax: 93/315-28-5I
E-mail: asfac@lix.intercom.es

D I V E R S O S
II Jornadas Teórico-Prácticas de Anestesia i Monitoriza-
ción en Pequeños Animales i Exóticas. Zaragoza, del 16
al 19 de Marzo de 1998. Secretaría. Departamento de Pa-
tologia Animal. Unidad de Cirugía. Facultad de Veterina-
ria. C/ Miguel Servet, 177. 50013 Zaragoza.
Tel: 976-76 15 50. Fax:976-76 16 12.
Email: icruz@posta.unizar.es

Vil Congreso Internacional de la Sociedad Española de
Curugia Veterinaria i Certamen Internacional de Video
Curugía Veterinaria. Zaragoza, 20 a 22 de marzo de 1998.
Secretaria de Organización i Inscripciones. Fundación
Empresa - Universidad de Zaragoza. Fernando el Católi-
co, 2. 50005 Zaragoza. Tel: 976-35 15 08. Fax: 976-55 85 49.
Email: feuz@zaz.servicom.es

Exposición Internacional sobre Avicultura i les Indus-
trias Lácteas. Nueva Delhi (India), del 24 al 27 de marzo
de 1998. Información: DLG. Mr. Daniel Koning. Eschborner
Lands. 122. D-60489 Frankfurt am Main.
Tel: ++49-69-24788-254 Fax: ++49-69-24788-113.
Email: D.Koning@DLG-Frankfurt.de

V Congreso Internacional de medicina Bovina. Sitges,
del 1 al 3 de mayo de 1998. Secretaría Técnica e Informa-
ción. INTERCONGRÉS. C/ Valencia, 333, 3r.
08009 Barcelona. Tel.: (93) 459 35 65. Fax: (93) 459 44 68.
Email: lnter.congres@bcn.servicom.es .
Animales de Compañía, Fuente de Salud. Barcelona -
Auditorio Winterthur, 4 al 6 de junio de 1998. Secretariado
del Congreso. Fundación Purina. General Mitre, 149.
08022 Barcelona.

Fax: 93-253 26 01 - 93-253 26 03. Tel: 93-253 26 08
FoodPack Brazil '98. Brasil del 21 al 26 de junio. Informa-
ción: International Trade Exhibitions Group Ltd., Byron
House, 112A Shirland Rd., Maida Vale, LONDON, W9 "EQ.
Tel.: +44-171-286. Fax: +44-171-286-0177.
Email: foodtech@ITE-Group.com
X Conferencia Europea de Avicultura. Jerusalen (Israel),
del 21 al 26 de junio de 1998. Información: lOth European
Poultry Conference. WPSA Branch. P.O. Box 50006.
Tel Aviv 61500. Israel. Tel: 972-3-5140000.
Fax:972-3-5175674

EL COL·LEGI

Altes i baixes col.legials
MUS

Col·legiat Nom

AVIS IMPORTANT
lli ha fins el dia 16 de març de 1998 per
canviar els segells de vacunació antirà-
bica Jc l'any anterior, al Col·legi de Ve-
terinaris de Barcelona.

2559 Xavier Sabont Crivillers

2560 Cesar Zurro Hernández

2561 David Baena Garcia

2562 Alberto Clemente Bautista

2563 M" Isabel Díaz Prol

2564 Raquel B. Cuomo

2565 Mònica Planas i Casviner

2566 M' Paz Aguilar Fernandez

2567 F. Xavier Calle Pradell

BAIXES
Col·legiat

1461

2303

2349

2247

2305

1678

2336

1474

1758

Nom

Ramon Fontanilles Giralt

Marta Cabana Sumsi

Mònica Modrego Ruiz

Dolors Vidal Roig

Núria Herràn Sedano

Juan de Dios Manchado Márquez

Nmvi.'s Crespo Alcarria

Josep Valles Palau

Dolors Borrell Muñoz

Data baixa

23/12/97

29/12/97

30/12/97

30/12/97

/ 0 1 / 9 8

1/01/98

7/01/98

9/01/98

9/01/98

Motiu Baixa

PeticIó pròpia

PeticIó pròpia

PeticIó pròpia

Petició pròpia

Petició pròpia

Manca de pagament

Miuica de pagament

Petició pròpia

Petició pròpia
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Serveis del Col·legi

SERVEIS BANCARIS
Pal como os hemos venido informando en los dos últimos Boletines, el C.O.V.B ha suscrito un convenio con BANCA CATAl A N A
poi el que se nos aplii an unas i ondh ¡ones espeí iaies en las i oni esiones de Préstamos hip ti Subrogai iones Hipi '
rias y Mi iv. H iones, a todos los Veterinarios colegiados asi como a ] n ir< s direí tos (padres hijos, hermanos y cónyugí
Dado el elevado número de llamadas que i «tamos atendiendo i reemos que es c< dar una breve explicación de cada
uno de los supuestos a los que se aplican estas condiciones especiales para el i olectivo Veterinario

Y.- PRESTAMOS HIPOTECARIOS:
• Interés primí >i añi
• Revisión interéi 2 año MIBOR i 0.51
• Comisión de apertura i 10.01 00,-pts 1.75%

10.000.001 20.000.000 pts i 25 %
i di 10.000.000 pts i »

• i 'lazo má» le devolui ion 30 añ¡ <
• Comisiones de amortización y i , mcelación anticipada: 0%.
• rasación 25.000 pl

EJEMPLOS:

i uotas mensuales

a pagar 1ei año

COSTES

i u IIMIMI m ai iei tura

fasación
Notaría
Registro Pro| IÍI idad

lipoteca ID 000 non
• iño:

HIPOTECA
10.000.000,-pts

n25000
78.000
dbl000
.1 703
99.375

399.375

hipoteca 15.000.000
,i 20 afios

101 910

HIPOTECA
15.000.000,-ptS

187 500
78.000
86 000
60.000

105
464.063

hipoteca

117.264

HIPOTECA
21.000.000,-pts

2 5 0 0 0
2000
076000
4I 000

544 000
544.000TOTAL COSTE

•NOTA: i ' i tan calculados de forma aproximada, han de ser satisfechos a la firma de la escritura di
hipotei ario, en concepto de PH( (VISIÓN DE FONDO:; para la tramitación liquidación e insí ripc ion de la hipoteca El n
nente final es devuelta i una vi ; la escritura consta ins< rita en el Registro de la Propiedad pn | i ilación del justifii an
te de pago de todas las fai turas Asimismo estos i ostes son independientes del Banco ante el que se solicite el préi
hipotecario, pues son los que se di vengan i on el pago del notai igistro e impuestos

Cualquiei consulta que queráis formulai será atendida poi la Srta Cristina
Feléfono 211.25.23 De lunes a viernes, de 10h a !3.30h y de l6 .30a20h.
(:i MII ¡i in-i Veterinario interesado puede solicitai un estudio, sin ningún compromiso llamando al teléfono indicado donde
informará de la documental imi i|U|1 •>• i i | ( •' isa para la firma de i ualquiei hipotei a
í n virtud del Convenio suscrito con Banca Catalana los doi puntos donde se tramitan todas las solicitudes di pn
mos hipotecarios para Veterinarios son la propia sede del C.O.V.B.. y la oficina principal de Banca Catalana sita en el P de Gra-
cia ona Por ello es conveniente que pi i n contacto con el persoi O.V.B pai
ii irii ii tramitación en la ofi< ina indk ada de B¡ inca (latalana

II.-SUBROGACIONES HIPOTECARIAS
En virtud de la Sul tación aquellos Vi iterinarioi que están pagando una hipóte» a com edida i on cualquíei bam o que ni
11, ii H ,i i latalana, pueden solii itai el cambii i de entidad bam aria a fin de que se apliqui i ndií iones que ai tualmente nos
1 ii de i ista entidaí i
Esta operación representa gasto: de Notario, Registro de la Pn ipiedad y tasación que son asumidos en su totalidad poi BANCA
CATALANA.
Por la gestión de esta operación, se genera una comisión de un I % sobre el capital |ui ilii ita, al que deberá añadirse ramo

l¡ i i de subrogación que en i I • pací n el primer banco concedente del pn • ario
'Enea I tai id taopción es conveniente que aportéis los siguientes documentos
I.-Fotocopia de la e: H tual
2 i oti>< opia i leí último rei ibi i pagado
Con estos documentos podemo • • I estudio del coste total di ; • i i fin de que podáis decidir la conveí
pn ceder o no a la subrogai ion

Ill.-NOVACIONES
En virtud de la ni ivaí ion, un Veterinario que tenga concedido un préstamo hipotecario poi I Í A N C A CATALANA, puedi solii |ue
si * • apliquen las i ondií iones actuales derivadas de la firma del i onvenio suscrito con esta entidad y el C.O.V.B
l n este supuesto se debe dirigii una nota solicitando el cambio de condií iones a Bam a i atalana v hasta la siguiente revisión
pactada se aplicará un interés del 6,25% A partir de la fecha de la revisión, se aplicará el mismo inten durante el pri
mer año, y MIBOR + 0,50% a partir del 2 año) que se aplica a las nuevai hipol iolicitan por los Veterinarios a Banca
< latalana
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Seccions Col·legials...

APROPEM-BORSA DE TREBALL

PETITS ANIMALS

CONSULTA

URGÈNCIES

SUBSTITUCIONS

GRANS ANIMALS

EMPRESA

TÈCNIC COMERCIAL

QUADRES INTERMEDIS
1 ASSESSORIA TÈCNICA

ALTRES DEPARTAMENTS

DIVERSOS

TRAMITADES

NO TRAMITADES

TOTALS

DESEMBRE

8

0

4

4

0

5

1

3

0

1

13

0

13

OFERTA

• Centres Veterinaris: I lan d'estar inscrits i complir
el •"Reglament per l'exercici de la clínica de pe-
tits animals a la província de Barcelona".

Des d'aquest servei recordem a tots els companys
que APROPEM, Borsa de Treball del Col·legi Ofi-
cial de Veterinaris de Barcelona, està a la vostra dis-
posició en el cas que necessiteu contractar proles
sionals veterinaris.
Hls trets més importants del nostre servei són:
• Base de dades informatitzada de veterinaris

col·legiats a la recerca de feina i de professionals
en actiu que desitgen optar a un altre tipus de tre-
ball més adient a la seva formació i aspiracions
personals.

• Demandants amb una formació tècnica adequa-
da i diversos graus d'experiència en diferents sec-
tors laborals.

• Ràpida gestió de les demandes.
Temps de Tramitació: Màxim de lOdies.
\i\ temps de gestió pol ser inferior segons les ne-
cessitats de l'empresa sol·licitant.

• Confidència de les dades de l'empresa.
APROIMIM és un servei gratuït.
No hi ha compromís per part de l'empresa d'escollir
a algun dels candidats presentats pel nostre servei.

OFERTA TOTAL DARRERS 12 MDSOS
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OFERTA DAKKIKS 12 MESOS I'l K SECTORS

I'l I US ANIMAI S (iKANS ANIMAI S [ M l ' k l N \

1117

DEMANDA
\ S \ D I I I I I I N ( I \ l l U \

PARTICIPACIÓ ACTIVA

PARTICIPACIÓ PASSIVA

ALTES

BAIXES PER PETICIÓ PROPIA

BAIXES PER APROPEM

TOTAL BAIXES

TOTAL

DESEMBRE

6

134

7

1

10

11

140

Pot inscriure's a APROPHM qualsevol veterinari

Col·legial al correnl del pagament de les quotes.

I ii el momeni de la inscripció s'han de presentareis

documents següents:

• Quatre fotografies recents, tipus carnet.

• Fotocòpia del t í t o

• Fotocòpia del carne t d e C o l

• Fotocòpia del carnet de Col·legiat o de qualsevol

altre document que acrediti la condició de col·le-

giat a la província de Barcelona.

• Fotocòpia de la tarja de l'INliM (si s'està inserit).

• Dos Curriculum Vitae, (en format DIN A4):

- Un ha de ser curt. d'una sola plana.

I .'altre amb l'extensió en que es realitzi habi-

tualment.

S'han d'adjuntar les fotocòpies acreditatives dels

cursets, treballs,... que es citen al curr ículum.

Hs recomana que no es facin sols en català, ja que no

s'envien Curriculum Vitae en català lora de Catalun-

ya.

Per ampliar la informació podeu contactar a m b :

Albert Broto Pachiardi, de l() a 13 h i de 16 a IS h.

Responsable d'APROPEM

APROPHM

Col·legi Oficial tic Veterinaris de Barcelona

Av. República Argentina 21-25.

0X023 BARCELONA

Tel. 21 I 24 I 2 - Fax. 2I2 12 (is

Correu Electrònic: covb@covb.es
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OFERTES
A continuació detallem aquelles ofertes que no han estat cobertes niil.janc.ant la gestió habitual

del nostre servei:

Oferta 683:

Empresa del ram de nutrició animal cerca veterinari amb vocació comercial. Ambil de treball:

Província de Lleida. Formació a càrrec de l'empresa.

(Xerta 690:

Laboratori d'anàlisi clínics per llançament de nou servei analítica veterinària cerca veterinari per rea

lii/ació de tasques tècniques i de promoció i comercialització del nou servei. Inicialment el percen

tatge del temps seria d'un M)'i en tasques tècniques i un KYÁ en lasques de promoció i comercials.

Valorable experiència en anàlisi clínics i/o alimentaris.

I.es persones interessades hauran de fer arribar carta de presentació i Curriculum Vitae indicant el

iiimi. d'oferta tic referència a:

APROPEM. Borsa de Treball

Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona

A\. República Argentina 21 -25 - 08023 HARCKLONA

Nota: Tots els Curricula que no incloguin el número de referència no seran tinguts en compte.

Biblioteca

AVIS
Des del dia 20 de marc fins cl 3
d'abril de 1998, ambdós inclosos,
la Biblioteca romandrà tancada per
les lardes.

Novetats legislatives
Reglamento (CE) n" 253(1/97 de
la Comisión, do Id de diciembre
de 1997, que modifica per sexta
vez cl Reglamento (CE) n°
913/97 per cl que se aprueban
medidas excepcionales de apoyo
del mercado de la carne de pro-
cino en España.
DOCEmím. L-346, 17/12/97.

(¡añado ovino, caprino i bovino.
Real Decreto 1839/1997, de 5 de
diciembre, per el que se estable-
cen normas prim a i peralacce:
de transferencias i cesiones de
derecho a prima i per al acceso a
les reservas nacionales respecto
a els productores de ovino i de
els que mantienen vacas nodri-
zas.

BOEnúm. 304, 20/12/97.
dañado vacuno. Resolución de
25 de noviembre de 1997. del
Fondo Español de (¡aramia
Agraria, per la que se decide no
asignar derechos a la prima per
vaca nodriza procedentes de la
reserva nacional per a 1998.
BOEnúm. 303, 19/12/97.

Rey lamento (CE) n" 2628/97 de
la Comisión, tic 29 de diciembre
de 1997. per el que se establecen
determinadas disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE)
n" 820/97 del Consejo en lo que
respecta a les disposiciones tran-
sitorias relativas al período ini-
cial del sistema de identificación
i registro de els animales de la
especie bovina.
DOCEnúm. L-354, 30/12/97.

Reglamento (CE) n° 2629/97 de
la Comisión, tic 29 de diciembre
tic 1997. per el que se establecen
determinadas disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE)
n" S20/97 del Consejo en lo que
respecta a les marcas auricula-
res, els registros de les explota-

ciones i els pasaportes en el mar-
co ile identificación i registro tic
els animales de la especie bovi-
na.
DOCEnúm. L-354, 30/12/97.

Reglamento (CE) n" 2630/97 de
la Comisión, de 29 de diciembre
de 1997. per el que se establecen
determinadas disposiciones de
aplicación del Reglamento (( T.)
n S2O/97 del Consejo en lo que
respecta al mínimo de controles
i tic deben realizarse en el marco
cel sistema de identificación i
registro de els animales tic la es-
pecie bovina.. DOCE mini. /.-
354, 30/12/97.

7 . d e 2S 15 de n()\embre de
1997. de modificació tic l'Ordre
de 25 de novembre de 1997. so-
bre mesures urgents per a la pre-
venció ile la pesta porcina clàssi-
ca.
DOGCnúm. 254S, 31/12/97.

Ordre de IS de t b e m b r e de
1997. ile modificació de l'Ordre
de 15 ile desembre de 1997, so-
bre mesures urgents per a la pre-
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venció de la pesia porcina clàssi-
ca.
DOGCnúm. 2551, 7/01/98.

Decisión de la Comisión, de 15
de diceimbre de 1997. per la que
se modifica per cuarta vez la Di-
rectiva 82/894/CEE del Consejo
relativa a la nolificicación de les
enfermedades tic els animales cu
la Comunidad i se modifica tem-
poralmente la frecuencia de la
notificación de la encefalopatía

espongiforme bovina.
)OCr: mim. 1.-4, 8/0! /<)8

Reglamentaciones técnico-sani-
tarias. Real Decreto 1916/1997,
de 14 de diciembre, per el que se
esatbelcen les condiciones sani-
tarias aplicables a la producción
i comercialización de carne pi-
cada i preparados de carne. IM)I\
núm. II, 13/01/98.

Decisión de la Comisión, tic 16

de diciembre de 1997. per la que
se modifica la Decisión
97/534/CE relativa a la prohibi-
ción de uso de els materiales de
riesgo en relación amb les ence-
falopatías espongiformes trans-
misibles.
DOCE núm. 1,-151. 21/12/97.

Ordre de 22 de desembre ele
1997, per la qual s'estableix cl
sistema d'identificació i registre
dels animals de l'espècie bovina.
nOCC nuïn. 2547, MI/I2AJ7.

COMITÈ DE DEONTOLOGIA

Des del Comitè de Deontologia volem recordar als col·legiats que les CONDICIONS MÍNIMES I'KRQUK UN CI.R-
TIFICAT OFICIAL SIGUI CORRECTE SON;
> Hauran de ser impresos d'avantma. amb un número de sèrie, expedits per l'Administració veterinaria en paper d'es-

criure amb capçalera.
> Capçalera del professional, amb el número de col·legiat del Col·legi corresponen! el DNI i la adreça. Si és una Clí-

nica, la capçalera de la mateixa i I adreça, l 'n professional ha de figurar com a responsable del acte a realitzar. La res-
ponsabilitat recau sobre pi que signa.

> Idcniillracm particular de I animal, amb núm. de tatuatge o microxip si s'escau.
> Identificació del propietari de l'animal, amb el seu domicili i el DNI.
> Contingui del certificat; descripció de patologies, vacunacions, símptomes etc. Es farà amb una redacció clara i en-

tenedora, sense liases o termes que tinguin doble interpretació o es prestin a contusions.
> Signatura del professional Veterinari.
> Data i lloc d expedició del certificat.
> Els certificats es faran sempre per duplicat. (Una copia pel client i I altra per I arxiu del Veterinari)

RECOMANACIONS
> Es prega que entre les condicions que es certifiquen no figurin requisits relatius a fets particulars que no puguin

ser reconeguts amb precisió.
> La certificació tic que un animal és lliure de malalties basada únicament en l'absència de s ímptomes clínics i en

els antecedents, es de valor limitat.
> Si es fan anàlisis, és recomanable que els originals o fotocopies estiguin en poder del Veterinari signant per si cal

fer comprovacions, Caldrà especificar el tipus i la tècnica emprada.
> Cal abstenir-se de certificar afers que quedin fora del abast dels seus coneixements, que no pugui comprovar del

ceri o que no siguin tangibles.
> No es firmaran els certificats incomplerts o no complimentats així com els certificats que es refereixin a animals

O productes que no hagin inspeccionat 0 que s'hagin escapat al seu control.
> Quan es firmi un certificat basant-se on un altre.o s e n faci referència el Veterinari estarà en possessió d aquest

abans de firmar.

FONTS CONSULTADES:
• O.I.E.; lítica veterinària i certificació en matèria de intercanvis internacionals. 1986
• Directiva 96/93, relativa a la certificació de animals i productes animals.
• Codi europeu de conducta professional veterinària.
• Civantos Benito, José Ramon. "La Malapraxis en el ejercicio profesional veterinario". Veterinaria en Madrid.

Desembre-gener, I')%.
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r\. I. f\. w -

Els codis de microxip dels gossos perduts el darrer
mes de desembre, i que encara continuen desapa-
reguis son:

Barcelona: 2004376342 ALASKA MALAMUT

2004095C77 PASTOR ALEMANY

1F722B3113 CREUAT

7F7B1F0475 GRAN DANÈS

412E4B5E50 DOGO ALEMANY

1F5460723B BRACO

403B746A1A CREUAT MASTI

2011403D52 PASTOR ALEMANY

Tarragona: 1F6F543D61 CREUAT

Lleida: 1F51514877 SETTER IRLANDÉS

405C5D617A EPAGNEUL BRETÓN

El telèfon de l'arxiu és el (93) 41S 92 94
i l'adreça electrònica és consell@covb.es

A . I . A . C

ES TRASPASSA CLÍNICA VETERINARIA A BARCELONA

-Ben equipada
-Nodrit fitxer de clients
-No requereix obres
Aire condicional

-i-.n actiu
-Bons ingressos
-/.ona privilegiada
-Bon confort
-Pàrking al costat

Interessats escriure a: Cl·INI-CAN
Apartat ÍW Correus mim. 14212

OSOSO Barcelona

OFERTES

Iotes les ofertes de feina es gestionen

mitjançant APROPEM. Aquelles

ofertes que no han pogut ésser cober-

tes amb aquest servei, es troben deta-

llades al final de la secció APRO-

PEM dins l'epígraf: 'Ofertes*.

PERDUT
Extraviada perra denominada PELUSA,

Yorkshire Terrier,

color oro-plata, 2 Kg. 5 anos.

microchip n" IF4B607F37,

el día 23 de junio de 1997, en Cunit.

De encontrarla, llamar al número:

977/67-54-222 ó 977/67-54-16.
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I..i innovación en I.i salud animal tiene nombre propio : Merial.

Mcrial es una compañía orientada .1 I.i investigación <yn- nace de la fusión de las actividades de salud animal

v ¿enética avícola de Rliónc-Potilcnc v Merck & ( o., Inc. Con un volumen de negocio cercano .1 los Jos

mil millones de dolares, Merial es ya, desde su nacimiento, I.i primera compañía del mundo especializada

n i farmacológicos \ vacunas veterinarias. Su vocación : el descubrimiento Je nuevos productos para mejorar

la salud v el rendimiento de los animales, impulsat con fuerza el progreso en este campo para que los avances

lleguen .1 los veterinarios, .\ los ganaderos, v .1 los propietarios de los animales de compañía de todo el mundo.

MERIAL FUERZA VITAL DE PROGRESO



UNA IDEA GLOBAL DE
SERVEI

EL MAJORISTA
ZOOSANITARI
AL SERVEI DE

LA CLíNICA
VETERINÀRIA

Bòvila, 6-8 - 08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS (Barcelona) - Tel. 692 08 44 - Fax 580 50 59


