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I ..i innovación en la salud animal tiene nombre propio ¡ Merial.

Mena! es una compañía orientada .1 la investigación i]uc nace de la fusión de las actividades de salud animal

v genética avícola de Rhóne-Poulenc y Merck cV C.o., Inc. Con un volumen Je negocio cercano .1 los dos

mil millones Je dolares, Menal es va, desde su lucimiento, la primera compañía del mundo especializada

en farmacológicos Y vacunas veterinarias. Su vocación : el descubrimiento Je nuevos productos para mejorar

Li salud y el rendimiento de los anímales, impulsar con fuerza el progreso en este campo para que los avan< es

lleguen a los veterinarios, a los ganaderos, y a los propietarios de los animales de compañía de todo el mundo.

MERIAL FUERZA VITAL DE PROGRESO
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Una formació per a futurs

Is veterinaris hem adquirit l'hàbit d'ocupar lois els esglaons de la

pràctica professional. Possiblemenl les arrels rurals i d'aïllament
puguin adduir-se com a excusa d'aquesta idiosincràsia.

Un veterinari mig que es precs en la meital d'aquesl segle, eia un personatge
que. a pari de realitzar la seva feina en l'administració com a titular, era capaç
de convertir-se en un clínic de grans i petils animals, de consultor zootècnic,
d'assessor nutròleg i inclòs era freqüent la vessant docent tant en instituts
d'ensenyança mitja com d'universitat.

lira estrany trobar un especialista, encara que iots es consideraven especialistes
en Veterinària, en el sentit mes ampli de la professió,
l.es tendències professionals dels països desenvolupats fan necessària, avui en

dia, la presència d'especialistes especialitzats en una malcria concreta, i cada

vegada me's el públic i la societat, no solament exigeix un titulat que realitzi
varies funcions, simi que demanda que aquesta funció concreta sigui realitzada
per un especialista amb varies titulacions.

Serà lògic adequar el sistema universitari a aquesta demanda, per la qual cosa

seria del tol laudable que la Universitat comences a plantejar-se tres premisses

essencials en el camp de la Veterinària.

1. Formació d'especialitats veterinàries.
2. Descens de número d'estudiants de nou ingrés.

.V Formació de titulació de grau mig per complementar funcions assistencials

al veterinari.

Adequar-nos als temps futurs ha de ser un compromís col·lectiu dels actuals
professionals. No es poden posar barreres, ni a la realitat actual ni a la

previsible demanda lumia.

Es tindrà que actuar amb cautela per no ser desbordats, sent necessari ser el

conductor de les noses titulacions que freguen o es barregen amb el que Uns ara

ora una competència exclusiva d'aquesta professió.

No podem frenar per moll temps la incidència que tindrà la presència

d "Ajudants d'Inspecció", Diplomats pecuaris", o ATV en clíniques, el que
hem de saber conjugar és aquesta realitat amb un exercici de la professió a un

nivell de direcció, supervisió i control d'aquestes titulacions.
lis l'hora de que sapiguem estructurar aquesta professió d'una forma
esglaonada, coexistim ires diferents nivells de professionals en el camp de la

Veterinària: els ajudants, els veterinaris i els especialistes, i d'aquesta manera

es podrà optar d'acord amb la preparació i valia de cada individu el lloc que
realment ha d'ocupar en l'escala professional.

Es tambe imprescindible, que aquests graus de formació siguin impartits per

unitats docents amb arrelament i preparació, donat que tant per dalt com per

baix puguin sortir noves titulacions que no donin sentit a aquesta proposta, i que
ens portaria a un marasme de "títol-curset" que faria més patent aquest caos

existent.

No ens espanta el futur, preparem-se per ell. prediem les necessitats i aportem

soiucions realistes.
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è Especial \limcntaria'98

Alimentaria és, dins el sector alimentari.
la tercera fira més important del mon i la
primera d'Espanya.

I ,a Fira, celebrada en aquesta edició del 2 al 6 de març, ha
superat les expectatives dels organitzadors. Tant és així
que, encara que es va incrementar la superfície destinada
a exposició amb la instal·lació de carpes a l'exterior dels
pavellons, molls expositors van veure reduït l'espai que
havien demanat pel seu estand per donar cabuda a més
expositors i encara va haver-hi un 3CÀ d'empreses que no
van poder participar hi.
ELS SALONS

• "Expobebidas". Dins aquest Sali) s'enquadraren iotes
aquelles empreses que es dedicaven al sector de les
begudes refrescants, aigua, cerveses i sidres, lil nombre
d'empreses participants van ser de prop de 120.

• "Innova!". Present per primer cop a la Fira Alimentaria,
aquesl nou espai, va recollir les principals novetats
presentades per la indústria de l'alimentació i begudes
en els dos darrers anys. Aquesta àrea de nous productes
va néixer per servir d'aparador de les tendències del
consum alimentari del present i del futur.

• "Interlact". HI formatge va ser el principal producte
d'aquest saló, a on també hi trobàvem llet i altres
derivats lactis.

• "Interpesca". En aquesl sali) es trobaven les empreses
que comercialitzaven peix. fruits del mar i altres
productes de la pesca. Aquest es un sector que ha anal
guanyant terreny en el mercat alimentari espanyol i a on
aqüicultura espanyola comença a ser quelcom més que
un sector de futur.

•"Interviu". Es el segon salo d'Alimentaria en nombre
d'empreses i engloba el sector dels vins i els
espirituosos.

• "Multiproducto". Engloba les empreses multisector i
altres productes com l'arròs, les patates, les pastes
alimentàries, l'oli o les llegums.

• "Mundidulce", Va ocupar el primer lloc de la Fira eu
nombre d'empreses. Comprenia els productes de
pastisseria, galetes i confiteria.

1 "Intercarn". Amb prop de 350 empreses d'un sector
immers en una important crisi, degut a la BSE i a la
Pesta Porcina, en aquesl Salo es trobava toia classe de
productes càrnics i derivats.

• "Restaurama". lambe el mon de la restauració
col·lectiva va tenir un espai dins Alimentaria, que aquesl
any es va ampliar a les empreses que disposen d'oferta
específica peral Food Service, el vending i la franquícia
comercial d'hoslalena. Dins el Salo. hi havia una secció
a on es preparaven dinars davant el públic assistent.

• "Vegefruit". Un nou sector dins Alimentaria pels
productors i comercialit/adors de fruites, verdures i
hortalisses en qualsevol presentació.

ELS ACTES PARAL·LELS
De manera pa ra l · l e l a a la l i r a . e s van c e l e b r a r d i v e r s e s
J o r n a d e s , e ls t e m e s de les quals giraven, c o m és lògic , al
voltant ilel nuïn tic l'alimentació. Així. es celebraren el //
Congreso internacional </<• Barcelona sobre In Dicta
Mediterránea, el.\ Encuentros Empresariales de
Cooperación internacional, el loro Internacional de la
Alimentación, el II Symposium de Inspección v Calidad
ile la ('ame i les Jornadas sobre Nuevas Tecnologías para
la ( 'onservación de .Miníenlos, entre d'altrcs.

• II Symposium de Inspección \ Calidad de la Carne.
Organitzat per ADITSIC, el simposi va tractar diversos
lemes com la situació actual de la BSE a la Comunitat
Europea, l'aplicació de I'ARICPC i les normes ISO
')()()() a la industria carmea. la inspecció i el control deis
productes d'origen animal i els residus en carn. Tamhé
va celebrar-se una lanía rodona sobre la Qualitat total de
la carn.
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• Foro Internacional de la Alimentación, lis van debatre

e l s r e s i d í a i s d ' u n e s t u d i t i tu lat " I I c o n s u m i d o r a l filo d e l
siglei X X I " . Aquesl estudi fixa la seva a t enc ió en els

valors i actituds subjacents als comportaments
alimentaris, els condicionants externs i l'oferta
alimentària, i les variacions bàsiques de caracterització i
segmentació dels consumidors segona tipologies
biològiques, organitzatives (model de família) i
econòmiques.

LA FIRA EN DADES

L'espai que ocupava cadascun dels Salons no era
homogeni, sinó que hi havia importants diferencies entre
ells. Així. mentre "Mundidulce" suposava un IS ' ( del
total de la Fira, Restaurama només n'ocupava el 39í I .1
següent taula mostra el percentatge que ocupava cadascun
dels salons.

Saló

Mundidulce
Intervin
Intercarn
Mulliproducto

Interpesca
Vegefruit
Expobebidas
Interlact
Restaurama

Extensió (%)
IS' ,

\T,

16(
I69Í

995
89Í

69!
695
W,

l'el que la al nombre d'expositors, hi ha hagut gairebé S00
empreses expositores mes que la dos anys. Així. mentre
els organitzadors preveien un nombre de 2.000 expositors,
al final hi participaren gairebé 3.000, que ocupaven tol el
recinte ele Mont ju ïc! , uns 00.000 111 .

Projecie do Llei de Residus

La nova norma aspira a protegir el medi ambient,
coordinant la política de residus amb les polítiques
econòmica, industrial i territorial, amb la finalitat de
rciluir en origen els residus i donar-ne prioritat a la
reulilil/acio. el reciclatge i la valoració sobre altres
tècniques de gestió.

Aquesta nova Llei de Residus transposa a l'ordenament
jurídic espanyol la Directiva Comunitària 91/156/CEE.
Segona aquesta Llei. es considera residu urbà el resultant
del consum ordinari en els domicilis particulars.
Comerços, oficines i serveis, així com els productes com a
conseqüència el'activ itals i situacions que per la seva
naturalesa o composició no siguin perillosos, com
deixalles sanitàries, escombraries de neteja viària, de
/ones verdes o recreatives, mobles, estris i vehicles
abandonats i obres menors de construcció i reparació
domiciliària.

I ,U I lei s'aplica a tol tipus de residus, amb excepció de les
emissions a l'atmosfera, els residus radioactius 1 els
vessaments a les aigües. Respecte als residus miners.
l'eliminació d'animals morts i altres deixalles d'origen
animal, 1 els residus produïts a les explotacions agrícoles

i ramaderes que 110 siguin perillosos i s'utilitzin
exclusivament en el marc de Ics esmentades explotacions,
la Llei serà d'aplicació en els aspectes no regulats
expressament per la seva normativa específica.
Els plans nacionals seran aprovats pel Consell de
Ministres, prev 1 anàlisi de la Conferència Sectorial, i en la
seva elaboració haurà d'incloure's un tràmit d'informació
pública. Seran revisats cada quatre anys 1 podran
articular-se mitjançant convenis de col·laboració amb les
Comunitats Autònomes.

Lis plans autonómicos hauran d'incloure la quantital de
residus produïts, l'estimació dels costos de la prevenció,
valoració i eliminació, així com els llocs adequats per
l'eliminació dels residus.
La norma incorpora dos importants novetats en relació
amb la participació de les Entitats locals en la política de
residus. En primer lloc, es reconeix expressament la
possibilitat que puguin elaborar els seus propis plans de
gestió de residus i. en segon, se'ls atorga directament la
competència sancionadora en el cas d'abandonament
incontrolat de residus urbans.

Per aconseguir els objectius ele reducció, reutilització,
reciclatge i valoració de residus, així com per promoure
les tecnologies menys contamináis en l'eliminació de
residus, la I .lei preveu que les Administracions Públiques,
en l'àmbil ele les seves competències, puguin establir
instruments ele caràcter econòmic i mesures
el incentivació.

La producció alimentària en el lí)í)7
suposà el 10% del PIIJ

La producció bruta ele la indústria alimentaria va assolir el
1091 elel PIB, la qual cosa converteix aquest sector en el
primer sector industrial d'Espanya. Aquestes dades
indiquen un creixement de la producció alimentària
respecte a anys anteriors, que va ésser afavorida, entre
d'altres coses, per l'evolució ele les vendes en el mercal
exterior. Així. Ics exportacions van créixer un 21'». de-
manem que la balança comercial alimentària va assolir, el
n o v e m b r e elel I W 7 . un ínelex ele cober tu ra elel IO5.7 per

cent . cosa que suposa el pr imer superàvi t elels ú l t ims deu

anv s.

Per sec tors , l 'evolució més posit iva va ésser per a l'oli

d'oliva, men t re que la pitjor evo luc ió la van patir el sector

lacti i el carni com a conseqüència dels problemes de les
quotes làctics i ele la pesta porcina, respectivament.

Nou I oms de PPC al Segrià

Un nou focus ele ITC va ser declarar a l'Alguaire al

Segrià. Ires setmanes després que el conseller

d'Agricultura, declarés que C a t a l u n y a e s t ava lliure

d 'aquesta malal t ia .

LI passat elia 5 ele març el D A R P va ordenar sacrif icar les

82 truges reproductores d'una granja ele l'esmentada
població i es va iniciar una enquesta epidemiológica per



determinar l'origen del focus i esbrinar si s'havia pogul
estendre a altres explotacions ramaderes. Així mateix, os
va establir un radi de 3 quilòmetres al voltant de la granja
i un altre de protecció de 10.
Aquesta notícia ha general preocupació al sector ramader
davanl el perill que es reiniciï un altre cop l'epidèmia a les
comarques de Lleida. Però, no és aquesl l'únic problema
que sorgirà arran de la reaparició de la malaltia, donat que
la condició que va establir la VU per reiniciar al juny
l'exportació de porcs des de les sis comarques afectades
era que no aparegués cap mes brot. Així dones, ara la
Unió Europea allargarà ara la prohibició.

MON COL·LJ1=GIAL
Medi ambient... i veterinària

Sovinl sentim coses dels problemes i la importància de
preservar el medi ambient. I davanl d'aquests fets tenim
iota una legislació que ens obliga com a institució
professional veterinària a complir tota una sèrie de
requisits per no malmetre aquest medi i directament,
tambe, evitar problemes de salul pública.
En aquest numero i en propers, LIS anirem informant d'un
projecte que s'està realitzant sobre un Decret elaborat
conjuntamenl amb el Departament de Medi ambient i el
de Sanitat i Seguretat Social referit a la gestió dels residus
biosanitaris que s'obtenen en la pràctica Sanitària, on
s'inclouen hospitals, consultes privades i clíniques
veterinàries. Aquesl decret va ser explicat en el butlletí
veterinari del Juliol-Agost (mim. 14).
Davanl d'aquest marc legal d'obligat compliment pels
nostres professionals, ens trobem que no s'adapta a la
realitat veterinària i per tant fem la proposta d'estudiar i
valorar realment quins són els residus que generem,
conèixer els seus aspectes contaminanls i els riscs que per
la salul pública suposen un cop els eliminem.
D'altra banda creiem que val la pena. ¡a que estem
immersos en els marcs legals del medi ambient, que les
nostres institucions i universitats ens puguin educar i
informar de tots aquests lemes jü no només en aquest cas
ilels residus biosanitaris sinó en altres camps i aspectes
del medi ambient. Tinguem en compte que la nostra
professió ja sigui des de l'administració o en la empresa
privada pol obrir-se a nivell professional cap a aquest
camp 11 d'altres) i hauríem de preparar-nos bé per a poder
ser competents o si més no integrar els nostres
coneixements cap a aquest lemes. Per exemple, poder fer
una Geslió Mediamhiental (estudis d'impacte ambiental.
ecoauditories, solucionar el problema dels residus, aigües
res iduals , . . . ) d'una urania ramadera, d u n a indústr ia

alimentària . d'una indústr ia que tracti e ls subproductes

d'origen animal ja sigui per produir-ne de nous o be per
destruir los quan eslau catalogáis com a residus, dels
anàlisis de risc i punts crítics de control dels menjadors
col·lectius i industries on per garantir la qualitat (ISO
9000) dels aliments també es generaran residus que
s'hauran de gestionar. . . Ja veieu, es tracta d 'una
integració de la nostra professió cap a altres camps.

kllniú amb jO\('S ('ol·leg'iats qu('
trdmlkn a centres \('('rinaris

LI dia Io- de febrer de I MUS. va tenir lloc una reunió de la
Junta de Govern amb una nombrosa representació de
joves col·legiats, que varen manifestar que representen a
uns [50 companys, que treballen a diversos centres
veterinaris.

LI motiu de la reunió era expressar el malestar d'aquests
col·legiats, de menys de 30 anys d'edat, que exerceixen la
professió en clíniques de petits animals.
Dels veterinaris que van assistir a la reunió, només un va
dir que tenia contracte laboral. En resum, la situació que
varen manifestar aquests col·legials és la següent:
• Habitualment treballen sense contracte laboral.

Perceben com a remuneració comissions pels serveis
professionals prestats.
No cobren hores extres, nocturnitat, ni el treball en
lestius.

Tanmateix varen dir que aquesta situació no es dóna
només als primers anys d'exercir de la professió, sinó que
es manté durant bastants anys. produint inseguretat al no
tenir una font regular d'ingressos, ni gaudir de contracte
laboral.
La Junta els hi va dir que era necessari que fessin constar
les seves peticions d'una forma concreta, i que les faria
públiques a tols els col·legiats.

Com ¡i respostü, varen manifestar que desitjaven c/ne els
centres que contractin els seus serveis:

reconeguin l'existència de relació laboral i compleixin
l'Estatut dels treballadors i la resta de la legislació
vigent;
que al contractar-los assumeixin tots els costos
laborals. Seguretat Social... i paguin les hores extres.
nocturnitat i treball en dies festius.

També varen sol·licitar l'elaboració d'un Conveni
Col·lectiu per el personal de les Clíniques Veterinàries i
varen expressar la seva voluntat de constituir-se com a
associació o com a sindicat per defensar els seus
interessos.

La posició de la Junta del Col·legi és la de permetre que
qualsevol veterinari col·legial pugui expressar les seves
inquietuds per l'exercici de la professió i faci l'exercici
professional dins de la màxima legalitat, lanl pels
veterinaris que treballen per cojnpte propi com els que
treballen per compte de tercers.

En conseqüència, el Col·legi de Veterinaris fa palesa totes
les manifestacions d'aquest col·lectiu i publica aquest
escrit als electes oportuns.

Tanmateix, procurara posar a l'abast tic Is col·legials
esmentats tots els mitjans que calguin per tal de que les
seves peticions puguin ser escoltades i els seus problemes
resolts,
Al tractar-se d'un problema fonamentalment laboral, i
sent els sindicats els representants dels treballadors, el
Col·legi proposarà tenir una reunió en que siguin presents
representants dels sindicals.
Així mateix, el Col·legi es posara en contacte amb
representants de clíniques veterinàries per contrastar les
demandes efectuades pel col·lectiu esmentat.



EURONOTICIAS

ESPANYA CONDICIONA L'AMPLIACIÓ
DE LA UE AL MANTENIMENT DEL FONS
DE COHESIÓ

líl passat mes de febrer es va plantejar una nova proposta
de la Comissió, segons la qual, un cop els països siguin
dins l'euro, es condicionarà la concessió del Ions de
Cohesió a la continuïtat de Ics actuals polítiques de rigor
pressupostari. D'aprovar-se aquesta proposta, que es
començaria a aplicar a partir de l'any 2000. els països
beneficiaris haurien de respectar el Pacte d'Estabilitat i
Creixement, mecanisme per Alemanya als seus socis per
garantir la continuïtat del rigor pressupostari a partir de
l'entrada en vigor de la Unió Econòmica i Monetària.
El Fons de Cohesió, del qual el major beneficiari és
Espanya, es destina a finançar projectes d'infrastructures
de transports i mediambientals.

A mes. l'aprovació de la proposin, generaria una situació
anòmala donat que Grècia, que en principi quedaria lora
del primer grup de països fle l'euro. podria seguir
beneficiant-se del Ions de Cohesió, mentre que Espanya,
dins l'euro, podria córrer el perill de no rebre mes ajuts
d'aquesl Ions.

Per altra pari. el canceller alemany llelmut Kohl, en una
cimera celebrada el passal 24 de febrer a \i\ Escorial va
demanar al president espanyol, .lose M' Aznar que. per
solidaritat, Espanya renunciï al Ions de Cohesió a favor
dels futurs nous socis comunitaris, els països de l'Est, i
així poder finançar-ne Tingres. Aznar va assegurar que es
trobarà una solució que acabi satisfenl els interessos
: spanya
Espanya s'oposa a que la cohesió econòmica i social o la
política agrícola comuna s'utilitzin per a finançar
l'ampliació de la UE, encara que el canceller alemany va
dir clarament que aquesta ampliació implicarà retallades
dels fons estructurals que ara rep Espanya. Aquestes
diferències condicionen les negociacions entre els Quinze
peí1 incorporar a la linio els països de l'Est, loi i que
Espanya és partidària de l'ampliació. El govern central
considera que el nivell de solidaritat entre els Quinze s'ha
de mantenir sense variacions i posa com a exemple el fel
que quan Espanya s'hi va integrar, la Comunitat no va
modificar la seva estructura.

Per la seva part. el presiden! Jordi Pujol, durant una v isita
a Brussel·les, va denunciar que Catalunya era una de les
ivgions pitjor tractades ties del punt de vista financer
respecte a Espanya i lambe amb la UE, pero altres
autonomies espanyoles, com Extremadura, no volen
sentir a parlar de cap altre barem (geogràfic o
med¡ambiental) lora del barem econòmic.

LA COMISSIÓ EUROPEA APROVA
PROPOSTES SOBRE EL CONTROL DELS
MATERIALS ESPECIFICATS DE RISC

La Comissió Europea ha aprovat dos propostes, l'objectiu
do les quals es millorar la protecció sanitaria tant dels
consumidors com dels animals en front a I'encefalopatía
espongiforme bovina (EEB). I.a primera proposta
modifica la Decisió de la ('omissió de juliol de 1097 sobre
malcriáis especificats de risc. l'entrada en vigor de la qual
era prevista per I' I d'abril, i proposa que, a partir de I' I de
juliol, sigui obligatori eliminar els materials especificats
de risc recollits en una llista ampliada. Tanmateix, es
concedeixen excepcions fins finals de 1998 als Ksiats
membres i tercers països que hagin presentat un expedient
per a avaluar el seu risc geogràfic amb réspede a
I'encefalopatía espongiforme transmissible basat en dades
en línia amb el dictamen del Comitè Director Científic. Si
abans de I'l de gener de I1)1)1) no s'ha aprovat una
excepció per a un Estat membre o tercer país determinat,
la llista ampliada de materials especificats de risc entrarà
automàticament en vigor en l'esmentada data. En el
període transitori, mentre es conclogui l'avaluació de la
seva situació amb réspede a les encefalopatías
espongiformes transmissibles, els lisiáis membres i
tercers països en els quals s'hagin presentat casos natius
hauran de procedir a l'eliminació dels materials especi-
ficats de risc d'una llista mes breu que s'ajusta a les
recomanacions actuals de l'Oficina Internacional de
Epizoòties. Com a alternativa a l'eliminació del material
especificat de risc, la proposta lambe contempla la
realització d'un examen postmortem per a determinar la
infecciositat tic ¡'encefalopatía espongiforme transmis-
sible, un cop que la Comissió hagi validat i aprovat
l'esinenla! examen. Aquesta proposta no aléela als
medicaments o cosmètics, que es regeixen per una
normativa independent, ni a malcriáis especificats de risc
destinats a ser utilitzats en productes industrials. La
segona proposta estableix normes comunitàries per al
control epidèmic de les encefalopaties espongiformes
transmissibles. Aquestes propostes es presentaran en breu
al Comitè Veterinari Permanent perquè hi emeti el seu
dictamen, desprès del qual la Comissió prendrà la seva
decisió sobre la proposta.

Si no s'emet cap dictamen, la proposta es preséntala al
Consell perquè aquest l'adopti per majoria qualificada o
la rebutgi per majoria simple, lin el seu defecte, serà
adoptada per la Comissió.
Els malcriáis inclosos ;i la llista són:
I )el crani, inclosos el cervell i duramaler. la hipòfisi, els

ulls. les amígdales. els intestins des del duodè fins el
recte, la columna vertebral, inclosos els ganglis dorsals.
la medul-la espinal i la duramàter de:

els animals de l'espècie bovina de més de 12 mesos
dedal;

- els animals de les espècies bovina i cabrum de més
de 12 mesos d'edat o que presentin en Ics genives
un incisiu definitiu.

2) La melsa dels animals de les espècies ovina i cabrum.



N E C R O L Ò G

CESAR AGENJO I CECILIA (1909-1998)

El dia 3 de febrer, als 88 anys, va morir el nostre amic Cesar Agenjo i

Cecilia. El seu nom es probable no el recordin la majoria dels nostres

col·legiats actuals i, no obstant, Cesar Agenjo forma part viva important

de la història veterinària barcelonesa de la meitat d'aquest segle.

Va néixer el 1909 a Santander, va cursar els estudis de Tècnic agrícola a

França i els de Ciències naturals i Veterinària a Madrid (1931), va fer el

Doctorat. Fou pensionat per estudiar Indústries Làcties a Suïssa, França

i Itàlia. Nomenat Professor agregat de llets, ous i peixos a l'Escola

Superior de Veterinària de Madrid. Guanyà les oposicions a Veterinària

Militar, les de Tècnic de l'Institut de Biologia Animal i les de Cos Nacional.

Dirigí la Càtedra Ambulant de la Secció d'Ensenyament del Ministeri

d'Agricultura, en especial del boví i les indústries làcties.

A 1945, va ser nomenat Cap del Servei Provincial de Sanitat Veterinària

de Barcelona i és aquí on desenvolupà una important i fructífera tasca professional i científica. Després de la

Guerra Civil, va saber superar els problemes de l'estructuració dels serveis veterinaris municipals, de les

indústries alimentàries, fàbriques d'embotits, xarcuteries, l'aplicació del fred en la conservació dels aliments,

resoldre nombroses alteracions i intoxicacions alimentàries, recuperació de locals, solucionar problemes

personals, etc. Va saber tenir la confiança dels Governadors civils, els quals varen apreciar la seva vàlua

científica, honestedat i entrega al treball.

Va col·laborar sempre en les activitats professionals científiques i socials del Col·legi (classificació de partits,

horari laboral, matança domiciliària, etc.). Quan el 1948 els Serveis de Ramaderia (Puigdollers, De Gracia i Sèculi)

van establir noves bases de lluita contra la ràbia, que venia ocasionant doloroses baixes humanes, Agenjo va

assolir el total recolzament de les autoritats, que juntament amb el control de les vacunes des del Servei Provincial

del Col·legi, va permetre en poc temps, l'eradicació de tan gran zoonosi.

A 1965, guanyà el concurs de Contrastador de Productes Biològics i a 1973 passà a Director de Laboratori

Regional de Sanitat Animal, fins a jubilar-se a 1979.

Va ésser una persona bona, de tracte afable, ponderat, intel·ligent, constructiu, mai criticava a ningú. Segons va
llegir la seva filla Anna, al final de la missa del comiat, Agenjo va tenir dos objectius clars a la seva vida: un gran
amor a la família, superant el trist accident que va emportar-se el gran dels seus cinc fills, i l'ambició de saber,
plasmada en la seva constant compra de llibres d'estudi. D'aquí el gran nombre d'articles i llibres publicats:
"Indústries làcties" de 575 pàg., "Ganado vacuno" 540 pàg., les quatre grans enciclopèdies "Avicultura" 990
pàg., "De la leche" 965 pàg,, de "la Carne" 1086 pàg. i de la "Inspección Veterinaria y Análisis de alimentos" 1313
pàg.

Va tenir molts honors: Membre i Medalla de Plata de l'Acadèmia Veterinària de França; Acadèmic de la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya, Comendador de l'Ordre del Mèrit Agrícola, Premi al llibre agrícola de l'any
(1980, Lleida), personalitat muntanyesa de 1986, Santander.

Evidencia el bon record que va deixar entre els companys l'emotiu homenatge que li va dedicar el Col·legi en

1993. La concessió de la Medalla al mèrit al treball "Francesc Macià" de la Generalitat 1993, el nomenament

d'Acadèmic d'Honor de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya (1997).

Tots els companys que tinguérem l'honor de conviure les vicissituds de la veterinària barcelonesa 1943-1975 i

recordem l'amistat i personalitat de Cesar Agenjo, no dubtem que tindrà en la història de la veterinària el lloc que

pels seus mèrits es mereix.

A la seva vídua Josefina Bosch Damm i als seus fills Casilda, Anna, Rosi, Ramon, nets i la resta de la família, el

nostre més sentit condol.
Dr. Josep Sèculi i Brillas (f)

1 L'autor d'aquest escrit va morir el passat dia 17 de març.



Cursos

Jornades

Congresos

Beques

Bequ~s, ajuts i
premIs

Fundació Catalana per a
la Recerca

FUNDACIÓ
CATALANA
RECERCA

Aquesta informació ha estat possible
majoritàriament gràcies al conveni de
col·laboració signal entre cl Col·legi

Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) i la
Fundació Catalana per a la Recerca (FCR).
Nota: Per ampliar la informació heu d'adreçar-vos a
la enlilat convocant.

BEQUES
• Beques d'Estudi per Estrangers pel curs

1998/99.
Convocant: Ministerio de Asuntos Exteriores.
AECI, Ambaixada, Consolat o Oficines

Tècniques de Cooperació d'Espanya, població del
candidat país del candidat.
Tel. 91.5838359
Termini sol·licitud: 15/04/98
Per a mes informació consultar BOK del I l/2/°-N.

Pro~rama de Beques i RecelTa en l'Àmbit de la
Biotecnolo~ia (BIOTECH-II). IV Pro~rama
Marc.

Convocant: Unió Europea (UE) - Comissió de les
Comunitats Europees (CCE) - Direcció General
XII / \i-1 Biotecnologies
75. Ruc de Montoyer, B-1040 Bruxelles. Bèlgica.
Tel. Fax 32.2.2955365
Termini sol·licitud: 15/09/98
Per a n i e s i n f o r m a c i ó c o n s u l t a r D O C E C'l 3 4 / 1 7
del 29/4/97; Cl83/8 del 17/6/97.
'l'erminis per a beques: I tic marc: I de juliol de
1998.
Ajuts i Beques per a estudis de postgrau a la
l'niversitv of Strathclyde.
Convocant: University of Strathclyde, Interna-
tional Office. Graham I lilis Building. 50 George
Street , G l a s g o w (II IQE Escocia. Gran Bretanya.
Tel. +44.141.5524400
Fax: +44.I4I.5527493
Termini sol·licitud: 26/05/98
Programa Tempus - Phare (1998-1999).
Convocant: Comissió de la Comunitat Europea-EC
Tempus Office. Avenue des Arts, I1) II. B-1040
Brussel·les. Bèlgica.
Tel. +32.2.212041 I
Fax +32.2.212O4OO
'l'ermini sol·licitud: 31/12/98.
Per a mes informació a l'estat espanyol: Secretaria
General de Cooperación Internacional - MEC.
Pasco del Prado. 28, 5 - 28014 Madrid.
Tel. 91.4200889
Fax 9I.4203325

I ,loc web: http://www.etf.it/tempusp.htm
l l i h a u r a n d i v e r s o s t e r m i n i s l ' a i n l ( ) l ) S . E l s
terminis de la convocatòria, per a la coordinació
tic centres (Joint European Projectes -JEP-), seran
el 31/3/1998 i el 29/1/1999, i les convocatòries de
mobilitat (Individual Mobility Grants -IMC¡-) es
faran clucs vegades a l'any IWS i 1999.
Ajuts per a realitzar estudis de postgrau al
Nene College.

Convocant: Nene College. International Office.
Park Campus. Broughton Green Road,
Northampton, NN2 7AL Gran Bretanya,
leí. 44.I604.73555O
Fax 44.1604.720636
Termini sol·licitud: 30/06/98



PREMIS
PI'emis Virgen del Carmen per a 1998. PI'emi
Universitat.
Convocant: Mini~terio de Defcn~a
Pa~e() Castellana. I0< ) 28046 Madrid
Tel. <)1.5555000
Termini ~ol·licitud: IS/Oóf<)~

Per a me~ informació. cal con~ultar BOE del

Premi "Biovet Laboratorios" 1998.
Convocant: Il·ltre. Col·legi de Veterinaris
Sant Antoni Ma Claret 10, I r. - 43002 Tarragona

Tel. °-77.2l 11S° • Fax ^77.211 189
Termini sol·licitud: 30/06/98.
Hi poden participar espanyols llicenciats o

doctors en veterinària i que estiguin col·legiats.

Cursos

MASTER UNIVERSITARIO EN
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE

MEDICAMENTOS
UNIVERSIDAD DE NAVARRA

CURSO 1998/99

Proceso de Admisión
Podrán realizar el proceso de admisión en el Ma'sler
en Investigación y Desarrollo tic Medicamentos
quienes posean el titulo de licenciado en Farmacia.
M e d i c i n a , B i o l o g í a , Q u í m i c a o Veter inar ia , til
proceso de admisión puede iniciarse, sin embargo
antes de que se haya cumplido dicho requisito.
Podrán ser admitidos aquellos cine hayan cursado
sus estudios superiores en Universidades
extranjeras.
Se lia de en\ iar la Solicitud de Admisión adjuntando
a la misma:
• Fotocopia del expediente académico.
• Fotocopia de certificados, justificantes o

acreditaciones de las acti\ idades que el candidato
cite haber realizado.

• Fotocopia del DNI o pasaporte.
• Dos fotografías tamaño carnet.
• Documentación complementaria que el interesado

crea conveniente para su evaluación en el proceso
de admisión.
Se ha de abonar en concepto de derechos de
inscripción 6.000 pías, a través de cheque

hancario a nombre de la Universidad de Navarra.
Proceso de matriculación
• La solicitud de adlllisión debe remitirse antes del

15 de ll1ayo al Masler en Investigación y
Desarrollo de Medicamentos. Centro de
Investigación en Farll1acohiología Apiicada.
Universidad de Navarra. Campus Universilario,
3 I OHO Pamplona.

• La resolución de la adlllisión sc cOlllunicara a lo"
solicitantes durante el mes de junio.

• Lo" alumno~ admilido~ formali;:aran la la
en las Oficinas Generales de la Universidad de
Navarra en las lechas que se indiquen en la
comunicación de admisión.

• El importe de la matrícula asciende a 1.400.000
ptas. I vil este importe se incluyen el material
científico que se utiliza durante el curso
(exceptuando libros) y una póliza tic
hospitalización concertada con la Asistencia
Clínica de la Universidad de Navarra (ACUNSA).

• Los alumnos matriculados recibirán en agosto
información sobre su programa individual.

Más información
Máster en Investigación y Desarrollo tic
Medicamentos.
Centro de Investigación en Farmacobiología
Aplicada.
Universidad de Navarra. Campus Universitario.
3 I OSO Pamplona
Tel. l)4S/42-.S6-O().L\t. 6341 • Fax: cHS/42-56-.í¡2
11- mai I: masterid (f" unav.es
Pagina Web: http://www.unav.es

D I V E R S O S
X Conferencia Europea de Avicultura. Jerusalen (Israel),

del 21 al 26 de junio de 1998. Información: 10 th Eurpean

Poultry Conference. WPSA Branch. P.O, Box 50006. Tel Aviv

61500. Israel.

Tel: 972-3-5140000. Fax: 972-3-5175674

XXVII Curso intensivo de análisis microhiológico de los

alimentos y control de los procesos de fabricación.

Valencia, del 15 al 19 de junio. Información. Cátedra de

Microbiologia. ETS Ingenieros Agrónomos. Universidad

Politécnica. Camino de Vera, 14. 46022 Valencia.

Tel: 96-387-74-23. Fax: 96-387-74-29
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: X

Conferencia europea de avicultura. Jerusalen, del 21 al 26

de junio. Información: 10 th European Poultry Confe-rence.

WPSA Branch. P.O. Box 50006. Tel Aviv 61500. Israel.

Tel: 972-3-5140000. Fax: 972-3-51775674
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EL COL·LEGI

Altes i baixes col·legials

ALTES
Col·legiat

2580

2581

2582

2583

2584

2585

Nom

Laura Ordeix Esteve

Carles Juan Sallés

Ramón A. Requena Miró

Juan C. Forja Pajares

Pedro Rodríguez Fernandez

Miquel Palet Sancho

BAIXES
Col·legiat

2224

2351

2042

Nom

Marta 1. Mochales Moya

Francesc X. Sabaté Sant

Nuria Balsells Aguilar

Data baixa

17/02/98

17/02/98

3/03/98

Motiu Baixa

Petició. Pròpia

Trasllat a Col·legi Lleida

Trasllat a Anglaterra

Serveis del Col.legi

ÀREA ECONÒMICA

HIPOTEQUES
Recordem a tots els col·legiats que encara és en vigor l'oferta

de Banca Catalana.

Si voleu més informació truqueu al 211-25-23 i demaneu per la

Sra. Cristina.



FUTBOL TEMPORADA 1998-1999

HOSPITAL VETERINARI MONTJUïC

A punt de finalitzar la competició de lliga de la que resten dues jornades, ja no tenim possibilitats d'-assolir el
Títol de Lliga, que brillantment han aconseguit els VETS MARESME, i als que, aprofitant l'avinentesa,
felicitem des d'aquí per l'obtenció de tan prestigiós trofeu. El nostre equip, es troba instal·lat còmodament a
la segona posició de la taula, pensant ja en revalidar el títol guanyat l'any anterior.

Els components de la nostra plantilla són els d'altres temporades (Cisco Alcazar, Alfons Vazquez, Óscar,
Clavel, Carlos Plaza, Ricard Magaña, Christian de la Fuente i Héctor Arias), enguany incorporem un nou
fitxatge a la nostra alineació amb en Miquel Coria; també comptem amb les actuacions esporàdiques del
company Ramon Navarro.

RESUM INFORME REUNIÓ DEL DIA 17 DE FEBRER DEL 1998

El temes que es van tractar van ser els següents:

• Pagament dels partits: Va acordar-se sancionar amb punts i fins i tot amb la expulsió de la competició als
equips que no respectin el termini establert per la majoria.

• Article del teu equip: Continua la publicació dels articles de cada equip. Es recomana anticipar-se i no
esperar a darrera hora per a fer-ne el lliurament. No oblidar la fotografia. La nostra presència constant en
aquest mitja de comunicació es important i permet transmetre millor la força que tenim com a col·lectiu.

• Camp de joc: Davant del regular funcionament de la organització i de les dubtoses condicions dels camps
que actualment utilitzem, es planteja la possibilitat de buscar una alternativa, com per exemple tornar a la
Bàscula.

• Esponsors: si algun esponsor vol patrocinar futures competicions globalment caldrà convocar una reunió i
parlar de com comptabilitzar-lo amb els sponsor individuals de cada equip.

• Borsa de jugadors: s'inclourà una petita nota en els articles amb un telèfon de contacte per jugadors o
equips que vulguin incorporar-se a la lliga.

• Fotos per l'orla: davant la dificultat d'aconseguir fotos de cada jugador s'estudiarà la possibilitat de fer una
orla a partir de les fotos dels equips que surten als articles.

• Comunicació entre capitans: cal comprometre's a participar més en la organització del campionat i això
comença per continuar les rodes de trucades tant aviat com es reben. Així uns pocs no tindran que fer tota
la feina.

• Derbi Barcelona-Madrid: De moment no s'ha concretat el Derbi però l'ambient és de seguretat de la nostra
capacitat per a batre qualsevol adversari que vulgui disputar-nos el ser la "premier league" de Veterinaris
a Espanya.

ES CERQUEN CRAKS

Qualsevol persona interessada en formar part de manera continua o esporàdica en algun equip, no dubteu
en posar-vos en contacte amb Ferran Vera Gras al COVB (TeL: 211-24-66 de 10 a 1 del mati). Esport, Oci i
relacions socials. Què més vols?
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VELAMOS POR LA SALUD
DE ELLOS

Aporm una elevada cficcKia ,mtiseborrea con una

baja concentración de cOélltm, lo que pennite una
b t D

()ptim<1 toler,lnci,l en su aplic<1ción continuada sobre los pm~

cesos seborréicos y desC<lméH ivos del ,1nim,!l de comp'li1ía.

SEB

3

- •

Ï F B

La incorporación de OS-CAH a la dieta del perro,

significa la ingestión de un alimento natural que suministra los

elementos nutritivos necesarios para un adecuado desarrollo de

su estructura osea.

CA es el complemento alimenticio que gracias

al aporte de un hidrolizado de colágeno proporciona los elemen-

tos precisos para la renovación del cartílago, por lo que su admi-

nistración es útil en el control del deterioro de la articulación.

•:*.• farmadiet
4 D I V I S I Ó N V I 1 I I Í I N A H I A

Blanquers, 85 \7S20 Banyoles (Girona) España

P A R A M A S l \ l i ' K M U : i Ó N , I I I É F O N O DEl EG A C I Ó N C ( i M E R C / A J i " ¡) - í ' M J . ' 5 5



Seccions Col·legials

APROPEM

OFERTA

PETITS ANIMALS

CONSULTA

URGÈNCIES

SUBSTITUCIONS

GRANS ANIMALS

EMPRESA

TÈCNIC COMERCIAL

QUADRES INTERMEDIS
1 ASSESSORIA TÈCNICA

ALTRES DEPARTAMENTS

DIVERSOS

TRAMITADES

NO TRAMITADES

TOTALS

GENER

13

9

3

1

1

13

4

4

3

2

27

0

27

FEBRER

9

5

3

1

0

5

5

0

0

0

14

2

16

Tardos: Dimarts i dimecres de Id ;i 20:00 hores, divendres
de 16:00 a 19:00 hores.
APROPEM, Borsa de Treball.
Col·legi Oficial tic Veterinaris de Barcelona
Av. República Argentina 21 -25.
08023 BARCELONA
Tel.-93/21 I 24 12
Fax.- °-.V 212 12 OS
(torreu electrònic: apropem@covb.es.
Informació canvi de l'horari de tarda:
A sol·licitud Í/C diversos companys (¡uc per
incompatibilitat horario els hi és molt difícil complir amb
els requisits que comporta la inscripció <i APROPEM com
son hi actualització de Ics dades o inclits trucar per
telèfon per assabentar-se de les oferies ¡icr les </ue son
preseleccionats s'ho modificat l'horari de tarda aue
restarà de la següent forma:
• Dimarts i dimecres de 16:00 a 20:00 hores.
• Divendres de 16:00 a 19:00 hores.

OFERTA 1NTKRANI VI. DARRERS 12 MESOS

Centres Veterinaris: I hm d'estar donats d'alta al
Registre de (entres per l'exercici de la clínica de petits
animals a la província de Barcelona".
Des d'aquest servei recordem a tots els companys que
APROPEM, Borsa de Treball del Col·legi Oficial de
Veterinaris de Barcelona, està a la vostra disposició en el
cas que necessiteu contractar professionals veterinaris.
Els trets mes importants del nostre servei són:
• Rase de dades informatitzada de veterinaris col·legiats

a la recerca de feina i de professionals en adiu que
desitgen optar a un altre tipus de treball mes adient a la
seva formació i preferències personals.

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

• Ràpida gestió de les demandes. Temps de Tramitació:
Màxim de 10 dies. El temps de gestió pot ser inferior
segons les necessitats de l'empresa sol·licitant.

• Confidència de les chulés de l'empresa.
ÍPROPEM es un servei gratuït.
No hi ha compromís per part de l'empresa d'escollir a
algun dels candidats presentats pel nostre servei.
Per ampliar la informació podeu contactar amb:
Albert Broto Pachiardi, Responsable d'APROPEM
Horari: Malí: Dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores

i
OI I-KTA h A K K I U S 12 Ml S O S l ' I K S E C T O R S

I'l l l i s \ \ l \ l M s GR \ \ s \ N I \ I M s I M l ' k l S \
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Biblioteca

Novetats legislatives

Sanidad animal. Real Decreto 175/1998, de 16
de febrero, por el que se modifica el Real
Decreto 261 1/1996, de 20 de diciembre, por el
que se regulan los programas de erradicación de
enfermedades de los animales.
BOEnúm. 41, ¡7/02/98.
(¡añado bovino. Protección. Real Decreto
229/1998, de 16 de febrero, por el que se
modifica el Real Decreto 1047/1994, de 20 de
mayo, sobre normas mínimas para la protección
de (erneros. BOEnúm. 41. 17/02/98.
Ordre de 10 de febrer de 1998, per la qual
s'estableixen ajuts per ais programes de carn de
vacum de qualitat. DOGC mim. 2584, 23/02/98.
Sanidad animal. Orden de I1) tic lebrero de 1998,
por la que se reunían medidas uregentes de
intervención dirigidlas a erradicar la peste
porcina clásica. BOEnúm. 45. 21/02/98.
Ordre de 5 de febrer de 1998, per la qual es
modifiquen les Ordres de 21 de febrer de 1994,

sobre l'establiment d'ajut~ en l'ümbit del medi
natural, i de 14 de maig de 1996, que mollinea
l'anterior. DOGC núm. 2585, 24/02/98.
Ordre de d tic febrer tic 1998, per la qual es

modifica l'Ordre de 14 de maig de 1996, de

modificació de l'Ordre de 2U de juny de 1993,
per la qual s 'estableix un règim d'ajuts per

fomentar inversions forestals en explotacions
agràries i accions de desenvolupament i
aprofitament dels boscos a les /ones rurals.
DOGC núm. 2585, 24/()2A)H.

Ayudas. Orden de 24 tic lebrero de 1998, por la
que se establecen las disposiciones de aplicación
del régimen de ayudas en el sector de los forrajes
desecados en la campaña de comercialización
1998-1999. BOEnúm. >4. 4/03/98.
Ordre de 20 tic febrer de 1998 per la qual es

porroga la línia d'ajuts per a les organitzacions
professionals agràries, establerta per l'Ordre de 3
de juliol de 1997. DOGC núm. 2931, 3/03/98.
Ordre de 24 de febrer de 1998 sobre ajuts en

materia de pesca marítima.

DOGC núm. 2931, 3/03/98.
Ordre de 2? de febrer de 1W,X per la qual
s'estableix una línia d'ajut per a l'execució de
programes sanitaris. DOGC núm. 2V3I. 3/03/98.

COMITÈ DE CLÍNIQUES

(entres autorizáis gener-febrer de 1998

LYON VETERINARIA
("tía. ile St.Cugal a Rubí. Km. 4

08190- Si. Cugal del Valles

Adreça postal: Raí penal, 8-10 ( mateixa ciutat >

LA MASIA DELS ANIMALS
(¡ran Via. SO

08330- Premià de Mar

LA MASCOTA CENTRE VETERINARI
\\ ila. Sia Bàrbara.X

08260- Súria

CANVI DE LOCAL:

CAP I CUA
Roses. d I

0S02S Barcelona

CENTRE VETERINARI D'ALELLA
Torrent Vallbona. 10

OISJPX- Alella
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A.I.A.C.

Els codis d'identilïcació corresponcnts als anilllals
pcrduts ci darrcr Illes de febrer són eI~ que a
continuació e~ relacionen:

Barcelona: 405E3C2D4A
403B002A75
2035745E59
lF775F4249
1F4B42775D

Tarragona: 201A466719
2034343048

Lleida: 412E1A7438
1F3023206E
20131B7F33

SCHNAUZER GEGANT
GAT SIAMES
SAMOIEDE
FOXTERRIER
CREUAT

HUSKYSIBERIAN
HUSKYSIBERIAN

CREUAT ROTTWEILER
PASTOR ALEMANY
PASTOR ALEMANY

El telèfon de l'arxiu és el (93) 418 92 94
i l'adreça electrònica és consell@covb.es

ES TRASPASSA CLÍNICA VKÏKRINARIA A BARCELONA

En adiu
Bons ingressos
/ona privilegiada
Bon confort
Pàrking al costat

- Ben equipada

- Nodrit fitxer de clients

- No requereix obres

- Aire condicionat

ES COMPRA

Compro o canvio repetides figures de

veterinari: Capadimonti, Marbre,

Porcellana, Fusta, Terracota, etc.

Soc col lecionista.

Tel.: 93/891-07-13

Interessats escriure a: CL1NI-CAN
Apartat de Correus mini. 14212

080S0 Barcelona

ES VEN

Vendo microscopio PZO monocular

con revolver cuatro objetivos, con

varios repuestos. Otoscopio y

diferente material veterinario, en buen

estado. Precio a convenir.

Tel.: 93/891-07-13
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S AVHIC: Cinc anys
av lC

Associació de Veterinaris
Higienistes de Catalunya

Han passat 5 anys tics que un grup de

veterinaris dedicats a la higiene i ;i la

tecnologia alimentaria vàrem decidir que, ja

que els col·legis no ho feien, calia organitzar

als veterinaris especialistes en torn a una

associació que treballés aspectes com la Formació continuada, les relacions

amb altres professionals i associacions, la divulgació de lemes alimentaris i un

llarg etcétera relacional amb la higiene alimentària, la tecnologia dels aliments

i. per que no1.', el medi ambient.

Conscients de Ics dificultats que suposava crear una organització des de zero,

\ aiem considerar la possibilitat d'afegir-nos a alguna associació ¡a existen) que

incorporés els nostres objectius. Va resultar que les que 1.1 existien no eren

exclussives de veterinaris, i si ho eren, llavors incomplien una premisa que

consideràvem, i encara considerem, bàsica: volíem veterinaris especialistes

que treballesin en el sector prival o en cl públic, en control de qualitat i en

inspecc ió oficial, en laboratoris a l imenta r i s i en la universitat, en el sector carni . però t ambé en el lacti, el pesquer,
ovoproductes.etc. Hn definitiva, voliem generar un fòrum d'intercanvi d'opinions que no es limites al control oficial d'un

determinal aliment.

Tols els veterinaris dedicats a aquests camps eren benvinguts, perquè entre tots faríem que la resta de la professió i la

societat en general tinguesin coneixement dels professionals que ens dedicàvem a això dels aliments.

Avui en dia AVI 1 IC està formada per aproximadament 140 veterinaris. És una entitat que comença a ser reconeguda, que

ha participat en debats, en cursos i en diversos actes socials i que manté relacions amb altres professions.

Però no és suficient. Hem d'aspirar a més.

Hem de fer veure a la societat que els veterinaris estem tan o millor preparats que altres professions en camps com la

tecnologia dels aliments, de lots els aliments: la protecció de la salut de la població, però també la prevenció: la higiene

alimentària, inspecció i disseny: la formació continua del personal del sector alimentari; la gestió del residus de les

indústries, però també del medi ambient.

Però la societat només apreciara a aquella professió que demostri amb fels la seva vàlua pels beneficis que comporti al

conjunt. I es aquí a on una organització com AVHIC te un paper moll important.

CARTES
AL COL·LEGI

Barcelona, 4 de Desemhn' de 1997

Benvolguts compai

El motiu d'aquest escrit es comunicar-vos la meva preï ocupació (compartida per

altrt '.•> companys i companyes) per la manca de sentiment col·lectiu existent en

I,I ni ¡stra / >/"< ifessió.

Voldria fei referència a com ens hauríem de comportar quan ens arribn a la

m istra clínica un client que ha estat tra< •/,;/ prè\ iami 'ni en un altre centre. Crec

que el nostre comportami [ni hauria d'ésst v de respecte ,i i, i feina feta pels altres

compdnv-; i nu de crítica, ¡a que aquesta no beneficia a ningú perquè el que

estem aconseguint és perjudicar-nos els uns als altres i crear una "forta

desconfiança entre els nostres clients envers la nostra professió".

Molt més profitós s<v/.¡ informar-nos mútuament dels casos clinics reahi

intentat ei tilaborai en la seva n ^soluck > de mant ira conjunta.

Un,) critica ./ l'actuació dels altres companys no fa guanyat clients, oi contrari,

, . :, imen desconfiats i, ,i la vegada, intolerants

Atentament,
Sonsoles Pons (Col. 1974)
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El Dr. Cases de 30 anys i solter és familiars. Actualment, ell només té

propietari d'una consulta veterinària. assegurat el seu vehicle a Tot risc, però

Darrerament el Col·legi de Veterinaris li ha pensa que per consultar sobre d'altres

enviat informació sobre el Servei temes no hi perd res. L'anàlisi de la situació

d'Assegurances que ofereix a col·legiats i actual del Dr. Cases és la següent:

Protecció familiar del Dr. Cases
abans de la Revisió d'Assegurances:

Assegurança d'automòbil actual: 150.108,- Ptes.
Golf CL 1.6 I. 3 p. de més de 6 anys a TOT RISC*
* Amb més de 6 anys d'antiguitat del vehicle, la valoració en cas de sinistre total

és a valor venal (valor de venta al mercat segons la seva antiguitat). Al 1998
el valor venal del vehicle correspon a 525.000. • Ptes.

Cost anual TOTAL abans de la Revisió 150.108,- Ptes.

Proposta de protecció familiar per al Dr. Cases
després de la Revisió d'Assegurances

VeterMotor. l'assegurança d'automòbil: 64.459,- Ptes.
Golf CL 1.6 I. 3p. de més de 6 anys a Tercers + robatori + incendi + vidres

VeterLlar, l'assegurança de la llar (a St. Cugat Vallès) 19.336,- Ptes.
Pis de lloguer de 70 m amb porta blindada
Capital de CONTINGUT a 1 r. : 4.000.000,- Ptes.
Capital de CONTINGUT: 4.000.000,- Ptes.
Assistència a la llar inclosa

VeterVida. l'assegurança de vida. 21.300,- Ptes.
Capital de mort per qualsevol causa: 10.000.000,- Ptes.
Capital d'Incapacitat Professional: 10.000.000,- Ptes.

VeterRisc, l'assegurança d'accidents: 10.7590,- Ptes.
Capital de mort per accident: 20.000.000,- Ptes.
Capital d'Incapacitat Permanet per accident: 20.000.000,- Ptes.

VeterConsulta. l'assegurança de la consulta (a St. Cugat Vallès) 20.077,- Ptes.
Capital de CONTINGUT : Ir. 3 .000.000,- Ptes.
Capital de CONTINGUT: 3.000.000,- Ptes.
Cobertures especials per a veterinaris

Pressupost anual TOTAL després de la Revisió 135.922,- Ptes.

La redistribució del pressupost global presentat pel Servei d'Assegurances del Col·legi, permetrà al Sr. Cases
gaudir de la protecció personal, professional i viària que necessita, assegurant el seu vehicle en la modalitat
adient segons la seva antiguitat, obtenint un estalvi de 14.186,- Ptes., i optimitzant la despesa en assegurances.

El servei Gratuït d'Assegurances vetlla per l'optimització del pressupost anual dedicat a assegurances,
potenciant la cobertura de riscos que poden afectar més negativament la seguretat dels col·legiats.

• Telèfon d'informació: 211 24 66 • Telefax: 212 12 08 •
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UNA IDEA GLOBAL DE
SERVEI

EL MAJORISTA
ZOOSANITARI
AL SERVEI DE

LA CLíNICA
VETERINARIA

REMSA
REM SANITAT ANIMAL, S.A.

Bòbila, 6-8 - 08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS (Barcelona) - Tel. 93 692 08 44 - Fax 93 580 50 59



Dermatologia
Canina
• SEBORREAS
• PIODERMAS
• ALERGIAS
La investigación y tecnología
del Grupo ESTEVE, al servicio
de la dermatología canina,
han conseguido unos productos
de la máxima calidad y eficacia.

ESTEVE VETERINARIA

Laboratorios
Dr. ESTEVE. S. A.

Av. Mare de Déu de Montserrat, 221
08041 BARCELONA .


