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1999
ada any, en arribar e l s ú l t i m s d i e s del m e s de d e s e m b r e , e s
desplega l'habitual ritual de les recapitulacions i les

premonicions. A mesura que s'apropa el final de segle/mil·lenni aquest

cerimonial, segurament aprofitant allò que un canvi tic mil·lenni té

encara de màgic, està adquirint característiques desmesurades, l·l
Butlletí no pot quedar-se lora d'aquesta moda i és hora de començar a
passar comptes i. a més. intentar albirar el futur, tenint en compte que.
aquest últim, encara està per escriure's i podem exercir certa influència
sobre e l l .

Comencem amb una afirmació polèmica: a les acaballes del segle XX la
situació col·lectiva de la professió veterinària a Catalunya no és dolenta.
I això malgrat els problemes que el lector està enumerant mentalment en
aquest moment (atur. subocupació, insatisfacció personal, escasses
perspectives...). Dificultats, d'altra banda, que no son propietat exclusiva
de la nostra profess ió . La \ i s i o immediata tendeix a ressaltar e l s
prob lemes i té dificultats per a identificar e ls a v e n ç o s . Q u a n e l s
historiadors de la veterinària c a t a l a n a facin , en el futur, una anàl is i de la
seva evolució durant la segona meitat del segle XX (qui sap si coincidim
amb un altre canvi de segle) descriuran un col·lectiu inquiet, que va
incrementar notablement el seu bagatge científic i de preparació, que va
incremental' la seva presència a la societat i que comptava, en el seu si,
amb bons professionals. Descriuran també. però. a un grup professional
amb certes dosis de neguit i de desconcert davant els canvis accelerats a
la societat.

El que contin sobre la professi*) veterinària a la primera meitat del segle
XXI depèn, entre d'altres factors, tic nosaltres i de la nostra capacitat
d'adaptació a l'evolució de la societat en el seu conjunt. Perquè, malgrat
que no ens agradi o ens neguem a veure les evidències, les coses es
mouen. Com serà el segle XXI i. per tant. a quina realitat ens llaurem
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d'adaptar? Jugant a profeta, amb certes avantatges sobre els clàssics tot s'ha de dir, si s'han d'escollir quatre

paraules que caracteritzaran el segle XXI, aquestes serien: serveis, globalització, transparència i ètica.

El segle vinenl serà el segle de la servueció (producció tic serveis) en conirasi amb el segle XX caracteritzat

encara globalment per la industrialització i la producció de bens manufacturats. Això significa que els

col·lectius professionals hauran d'evolucionar (tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic) des del concepte

clàssic de professionals lliberals al de professionals productors de serveis. En aquest medi progressaran els

professionals capaços de prestar-los amb eficàcia, demostrant així (i solament així!) la seva imprescindibilitat.

No ens enganyem, les reserves legals d'exclusivitat per a una professió o per a una funció, en general, aniran

desapareixent.

Però. a mes. aquests serveis s'hauran tic prestar dins d'una societat cada vegada més democràtica i més

informada. Una vegada fracassats els models totalitaris d'organització social, l'evolució previsible de les

democràcies anirà cap a una major participació social i cap a un increment de la transparència. Així. no es

podran prendre decisions, per part dels organismes públics o dels col·lectius professionals, que no estiguin

basades en la ciència i cada una de les activitats desenvolupades es sotmetran, permanentment, a l'anàlisi

social del seu cost/benefici, de la seva conveniència i tic la seva rendibilitat. I quan ens referim a benefici o ;i

rendibilitat no ho estem fent solament en el sentit econòmic del terme. En aquest context, cada vegada seia

més difícil justificar mitjançant la tradició determinades activitats o barrejar els interessos corporatius amb els

de la societat i solament progressaran els col·lectius professionals que facin sintonitzar els seus interessos amb

els generals.

L'na societat més democràtica, més participativa i més transparent significa, a més. una societat més

preocupada per l'ètica i pel comportament ètic. Això suposarà una disminució de la tolerància sobre els

comportaments no ètics, no solament els dels professionals individuals si no també els dels seus col·lectius.

Aquest fet comportarà una més gran exigencia en la separació entre els aspectes privats i públics de l'exercici

professional i l'extensió de l'exigència ètica a l'àmbit privat. La professió veterinària haurà de sintonitzar amb

les exigències socials en aquest àmbit i serà cabdal el compromís inequívoc, sense excepcions, amb un

aspecte que adquirirà molta importància al segle XXI: el benestar dels animals.

Per últim, el procés de glohalit/ació ens situarà en un àmbit cada vegada més competitiu i obert tenint en

compte, a més. que un percentatge molt elevat de les activitats de la professió veterinària tenen un important

componen) econòmic. Els professionals del segle XXI hauran d'estar familiaritzats amb els sistemes i les fonts

d'informació per tal de mantenir-se al dia sobre els elements que, encara que es produeixin a molta distància.

poden influir en el seu procés de presa de decisions.

En definitiva, en l'ecosistema social del segle XXI, les "espècies" professionals caracteritzades pel

corporativisme, el conservadorisme, l'individualisme i l'escassa sintonia amb les demandes de la societat.

tindran desavantatges competitives molt importants que complicaran la seva supervivència.

I en aquesta societat, quin serà el paper dels Col·legis professionals?

lils Col·legis professionals s'han de transformar, en essència, en el sistema nerviós del col·lectiu, recollint i

interpretant, d'una banda, els missatges que la societat emet i. d'altra, elaborant i difonent respostes coherents

i intel·ligibles. La utilitat de l'organització col·legial vindrà marcada per la seva intervenció en tres àmbits

cabdals on la seva tasca difícilment pot ser substituïda per altres. En primer lloc. l'organització col·legial ha

de situar-se com a garant de la infrastructura de l'ètica dels seus professionals, ficant entre les seves màximes

prioritats la gestió ferma de les qüestions deontològiques. I això. no tant exercint una funció arbitral entre

individus o col·lectius col·legials, si no com a instrument de resposta a les necessitats socials. En segon lloc.

ha de participar en la definició i emissió de la imatge professional de la veterinària davant la societat. Per

últim, ha d'establir, i mantenir permanentment, un ambiciós pla de formació continuada per als diferents grups

professionals, col·laborant amb les institucions científiques del nostre país. Solament amb una línia decidida

en aquestes àrees pot plantejar-se el futur dels Col·legis com a organismes vius i útils, a la vegada, per a la

societat i per als professionals veterinaris.
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La policia descobreix
explotacions ranladeres

en el bestiar en Ires
explotacions ramaderes de

Castella-Lleó i la Manxa

HI passat mos de novembre, agents de la Unitat Central de
Policia Judicial de la Direcció General de la Policia van
procedir a la detenció dels responsables de tres
explotacions ramaderes, radicades a Ics Comunitats
.Autònomes de Castella-Lleó i La Manxa.
Els arrestats promovien l'engreix artificial del bestiar
destinat al consum humà mitjançant implants d'hormones
prohibides. Les substancies il·legals eren introduïdes
entre la poll i el cartílag de l'orella de l'animal lent servir
una pistola preparada amb aquesta finalitat.
Els components analitzats d'aquestes pastilles, que es
dissolen lentament i. els oléeles de les quals, duren uns
mesos, eren diversos estrògens i andrògens, que poden
ocasionar un greu perjudici a la salut dels consumidors,
entro els que es trobaven l'alfaestradiol. Tacotal de
trembolona, el benzoal d'estradiol i l'estradiol,
l.es investigacions policíaques es van iniciar on els
primors dies del mos de novembre, en rebre's a la
Comissaria General de Salul Pública do la Comunitat de
Madrid, contra ires explotacions ramaderes que
desenvolupaven les seves activitats a Ics localitats de la
Puebla de Monialban i Cuerva en Toledo i Escarabajosa
de Cabezas en Segòvia.

\ una de les explotacions es van intervenir una partida de
calor/e bovins als quals havien implantat una substància
il·legal: alfaestradiol. En una altra van ser examinades
on/e vedelles a los quals os van delectar acetat de
trembolona, benzoal d'estradiol i estradiol. A la darrera es
v a n i m m o b i l i t z a r d o s p a r t i d e s , d e d i v u i t b o v i n s
cadascuna, amb implants d'acetal de trembolona.
l.es partides de bestiar descobertes van ser sacrificades en
diversos escorxadors de la Comunitat de Madrid i
destruïts posteriorment,

I'n cop identificats ois propietaris de les explotacions, van
ser detinguis com autors do delictes contra la salm
publica.

Espanya elegida membre de
la .lunla Executiva del

Programa Mundial
d'Aliments

Espanya va ser elegida el passat mes de novembre
membre do la Junta Directiva del Programa Mundial
d'Aliments (PMA). organisme do Nacions Unides.
encarregat do presentar ajuda alimentària d'emergència
on aquells països a on es produeixen catàstrofes naturals
o conflictes humans.

D'aquesta manera Espanya formarà pari. per primer cop
en els 35 anys d'experiència d'aquesta organització, de
l'òrgan de Govern del PMA, que integrat per 36 països
membres de Nacions Unides, elabora i coordina les
polítiques alimentàries mitjançant los ajudes
d'emergència que permeten env iar anualment tres milions
de lones d'aliments a 50 milions do persones, així com
mitjançant altres ajudes al desenvolupament a llarg
termini.
Aquesta elecció va tenir lloc durant la sessió del Consell
do la l'AO. celebrada a Roma del 2.̂  al 2S de novembre.
on s'ha estudiat la orientació d'aquesta Organització de
Nacions Unides per als pròxims quin/e anys, dedicant-se
igualment atenció als tràgics successos ocasionats por
l'huracà Mitch.

El MAPA impulsarà
accions per pal·liar les

crisis del porcí

HI Ministeri d'Agricultura, l'esca i Alimentació, s'ha

fel eco de la preocupació del seclor espanyol per la

caiguda de preus dol porcí i prepara diversos accions

que pal·liïn la situació de crisi.

II MAPA i el Ministeri d'Economia i Hisenda, han

analitza) l'impacte en oi consumidor de l'actual

situació de caiguda dels preus do carn tic porcí, por tal

d'avaluar les fórmules oportunes i urgents por què

aquest descens do preus os traslladi al prou l'mal pagat

pel consumidor i. que així. os reactivin les compres de

carn de porc.

A nies. e's previst realitzar una campanya publicitària

que tingui per objecte la promoció de la carn de porc

a tot el territori espanyol, campanya que

complementa la resta d'accions i iniciatives que,

durant les darreres setmanes estan portant se a terme

ilos del Ministeri per disminuir els efectes de la

baixada de preus entre els ramaders del seclor porcí.
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LA IDENTIFICACIÓ DELS \ \ I \ I \ L S
DE COMPANYIA A DEBAT

HI passat nies d'octubre va tenir lloc a la scu del "Colegio
Oficial de Veterinarios de Madrid" el 'Primer Seminari
sobre Identificació dels Animals de Companyia',
organitzat per la "Red Española de Identificación de
Animales de Compañía" (REIAC).
II REIAC va sorgir de la necessitat d'aconseguir una base
de dades única que englobés i relacionés les diferents
bases de dades autonòmiques. Actualment, al REIAC es
troben integrades les bases de dades de ('atalunya (que \ a
ser el primer arxiu que es va crear), Madrid, Navarra, País
Base. Comunitat Valenciana i AVEPA. Aquesta darrera
base de dades es gestionada per l'AIAC (Arxiu
d'Identificació d'Animals de Companyia de Catalunya) i
presta servei als veterinaris associats pertanyents a
Comunitats Autònomes sense base de dades pròpia.
Cal assenyalar que al REIAC es podran anar afegint
aquelles bascs de dades que es vagin creant, sempre i quan
acompleixin una sèrie de requisits, entre els quals poden
destacar-ne dos: que sigui d'àmbit autonòmic i que faci
servir un sistema estandaritzat.

Durant la celebració del seminari, es va assenyalar que
encara que cada base de dades ha tic fer periòdicament un
volcatge de la seva informació al REIAC, les dades que
consten a cadascuna son propietat d'aquestes i elles son
responsables del servei ofert als seus clients.
HI president del "Colegio Oficial de Veterinarios de
Madrid" i del REIAC, Leocadio León, va explicar que era
necessari realitzar aquest seminari degul a la propera
entrada en vigor de la norma ISO d'identificació i a que
Espanya era un dels països líders en identificació dels
animals de companyia. En aquest sentit. Jaume Balagué,
Degà del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, va
presentar una enquesta segons la qual cl 71'/; dels
propietaris dels gossos afirmaven identificar als seus
animals per la responsabilitat contreta a m b ell. Aix í
mateix, sa presentar les dades de funcionament de l'AIAC
i del nombre d ' an ima l s trobats l 'any 1997 per mitjà
d'aquest arxiu.

Win Wismans, president del grup de treball ISO sobre
identificació animal va comentar que la normativa ISO
està funcionant i que això es demostra pel fet que cada
cop estil essent adoptada per més països. A més. va
apos ta r per que també s'estandarditzi cl lloc
d'implantació del microxip, al costat esquerre del coll. HI
vicepresidenl de FECAVA, Marc Bouchel va remarcar, a
més. que si es segueixen criteris uniformes, qualsevol gos
identificat podrà ser trobat i recupera! a qualsevol lloc
d'Europa.
Francesc Florit, president d'AVEPA va assenyalar que el
fet que la REIAC estigui adoptant la normativa ISO no
vol ilir c|iie fins ara S'IUILM estat fent malament i que fa
vuit anys ja van indicar quins microxips continuarien
essent útils incitis a m b aquesta normativa. També va
explicar que els microxips amb la normativa ISO, entre
els quals no es troben els de la marca TROVAN, s'estan
homologant i que el REIAC mai acceptarà els sistemes
d'identificació que no puguin ser homologats per la resta
d'Europa.

MON COL·LEGIAL

BIBLIOTECA DE
VETERINARIA-UAB AL

COL·LEGI DE VETERINARIS
DE BARCELONA

1. Qui som?
Servei adscrit a la Facultat de Veterinària de la
Universitat Autònoma de Barcelona i membre de la
xarxa de biblioteques de la UAB.
F u n d a d a l ' a n y 1 9 8 5 , c o m p t a a m b 1 . 3 0 0 m 2 i 2 1 1
punts de consulta distribuïts en ires plantes.

2. On estem?
liiis trobem al Campus Universitari de Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès).

3. üiiin fons tenim?
- Més de 13.000 volums de monografies
- 1.000 col·leccions de revistes, de les quals 500 es
reben periòdicament
- 200 vídeos
- 200 cd-rom's
- 300 documents en microforma

4. Què cal fer per utilitzar els nostres serveis?
Personalment: mitjançant cl carnet col·legial o
facilitant DNI i quota col·legial
A distància: comunicant-se per lax ó correu e lectrònic:
vicenc .a l lue@uab.es a m b nosa l t r es , previa
identificació a la relació de col·legiats facilitada pel
Col·legi.
Abonament de la quota establerta (punt 9)

http://www.covb.es



5. Com localitzar un document ?
El catàleg de la Biblioteca de Veterinària,
conjuntament amb el de totes los biblioteques que
integren la xarxa de biblioteques de la UAB és
accessible des hi \ a r \a internet a les següents adreces:
http://www.babel.uab.es ó telnet://babel.uab.es
on es pol consultar per autors, títols, matèries, paraules
clan.

6. Puc endur-me lluïres on préstec?
Si. un màxim de 3 llibres amb diferents terminis de
devolució, depenent de la categoria que tinguin
assignada (14,7.3 dies. cap de setmana).
Així mateix també podeu endur-vos llibres d'altres
biblioteques IIAB. Cal que truqueu abans per conèixer
la disponibilitat del llibre.

7. Com aconseguir articles de revistes?
• Consulteu el títol de la revista, anys i/ó número que us

interessa a les adreces indicades al punt 5. lli trobareu
totes les revistes existents a les biblioteques U A B .
Si no teniu mitjans informàtics pregunteu a la
Biblioteca del Col·legi que disposen de connexions i el
catàleg de revistes imprès de la nostra Biblioteca.

• Empleneu el formulari electrònic que trobareu a
l'adreça http://... i envieu-lo per correu electrònic o
demaneu una còpia del mateix que us facilitaran al
Col·legi o a la nostra Biblioteca

• Us comunicarem l'import de les copies i trametrem la
documentació un cop confirmal el pagamenl o
cobrament en electiu al nostre servei.

S. Que s'ha publicat sobre un tema?
lil servei de referència i documentació pot atendre les
consultes de cerques bibliogràfiques amb els reclusos
electrònics i impresos disponibles:

• Catàleg Col·lectiu de la xurxa de biblioteques UAB i
de les universitats catalanes .

• Bases de dades en cd-roni locals: Agrícola, ( A H .

FSTA, Tropag and Rural.
• Bases de dades en disquet locals: Currenl Contents

I.il'e Sciences. Agriculture, Bio.Env.Sci., Focus on
Veterinary Medicine

• Bases de dades en cd rom en xarxa: Medline, Life
Sciences Collection, Water Resources Abstraéis.
Aranzadi ...

• índexs bibliogràfics impresos: Index Veterinarius,
ASFA. I'l: Biological Sciences Living Resources, Pig
News & Information, Human Reproductive Biology, i
altres advances i reviews de l'especialitat.

• Recursos de la xarxa internet.
I .es consultes poden ser puntuals ó d'actualització. En cl
primer cas facilitarem informació i referències d'acord
amb un perfil determinal i amb una data concreta. En el
segon us anirem actualitzant la informació segons les
fonts d'informació escollides i en els terminis de temps
que s'acordin.
Podeu adreçar les vostres sol·licituds emplenant el
formulari de correu electrònic http://... o demanant una
còpia que us facilitarà el Col·legi o la nostra Biblioteca.
L'encarregal del servei us comunicara els resultats i el
cosí de la cerca i un cop confirmat el pagament rebreu els
resultats.

Quotes i tarifes
Els serveis oferts pei la Biblioteca estan subjectes a una
tarificado inclosa en el conveni marc entre el Col·legi de
Veterinaris i la U A B . així com les tarifes generals
aprovades pel Servei de Biblioteques i el Consell Social
de la UAB.
Altiï com usuari: 3.000 pis/anuals revisables.
A tall d 'e\emple relacionem les laxes mes habituals:

Fotocòpia d'articles i documents interns: 6 pts/pàg.
Fotocòpia d'articles externs a la UAB:

Espanya: 700 pts/bloc 10 pàg -50 pis. unital
addicional.
Europa/USA: 4.000 pis/bloc 10 pàg 50 pts. unitat
addicional.

Formació en bases tic dades locals i en xarxa: 4.000
pts/persona hora.

- Perfil bibliogràfic personalitzat: 4.000 pis/hora.
Podeu demanar informació per altres tarifes no
esmentades.
lil pagamenl cal efectuar-lo a traves de transferència a un
compte corrent o xec nominatiu a Universitat Autònoma
de Barcelona i trametre'l al nostre servei.
Per ¡i més informació:
Biblioteca de Veterinària UAB
Campus Universitari. Edifici V
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel: 93 581 15 49 125 45 - Fax: 93 581 20 06
http://www.bib.uab.es/veter/veter.htm
mailto:vicenc.allue@uab.es

EURONOTICIAS

Segon informe de
seguiment de l'EEB

II nombre de casos d'encelalopaiia espongiforme bovina
(EEB) en la Unió Europea (UE) ha tornat a disminuir. En
1998 (de gener a octubre), la xifra es va reduir a poc mes
d'un terç del nombre de casos de l'anj anterior i que
suposa només el VA del nombre de casos registrats en el
punt àlgid de l'epidèmia en IMl)2. Tanmateix, el fet que
els casos registrats a Portugal s'hagin més que duplicat
(de 30 nous casos en 1997 a 66 en 1998) és un motiu
especial de preocupació, segons afirma la Comissió
Europea en el seu segon informe al Parlament Europeu
s o b r e e l s e g u i m e n t d e I ' l . I B . a d o p t a t e l I S d e n o v e m b r e
d e 1 9 9 8 .
Del total de casos declarats fins la dala d'adopció de
l'informe, el lW.7'< es van produir al Regne Unit.

Segons declaracions d'Emma Bonino. Comissaria
responsable de Política dels Consumidors i Protecció de
la Salut, lot i que el nombre de casos disminueix,
especialment al Regne Unit . s'ha de mantenir la
vigilància i estar alerta en la lluita per a combatre la

htlp://v\ vv vv.cov b.es



malaltia i va afegir que, per a erad ¡car-1 a, es mol!
important que els Estats membres n'apliquin plenament i
de manera efectiva tota la legislació.
Malgrat els esforços de la Comissió, el Consell no ha
aconseguit assolir cap acord respecte d'un plantejament
comú per tal d'eliminar el material de risc específic de la
cadena alimentària i de la alimentació animal, per la qual
cosa. no s'han tingut en compte de manera apropiada les
recomanacions emeses pels comitès científics.
Respecte a Portugal, una missió d'emergència realitzada a
la tardor de IWN. va arribar a la conclusió que existia un
greu risc de reciclatge de l'agenl de l'EEB en aquesl país
i. per tant. la Comissió ha decidit proposar un
e m b a r g a m e n t s o b r e e l s a n i m a l s \ i u s i u n a s u s p e n s i ó d e
nou mesos de les exportacions de carn i de productes de
la carn.
Al Regne Unit. una missió portada a terme el juny de
I1W8 per supervisar les instal·lacions de processament de
la carn va revelar l'existència de determinades carències
en el sistema tic traçabilitat de la carn. així com de
problemes d'higiene a les instal·lacions visitades, mentre
que. en altra missió realitzada el mes següent, va obtenir
resultats força satisfactoris sobre la viabilitat del
programa d'exportació basat en dates.
D'altra banda, s'han cursat contra 13 Estats membres,
entre els quals es troba Espanya, procediments
d'infracció, els quals, en gran proporció, es refereixen a la
insuficiència del tractament tèrmic i de pressió de les
farines de carn i ossos, necessari per a inactivar l'agent de
l'EEB.

ossos, les prohibicions relatives als malcriáis especificats
de risc (MER), la vigilància tle les EET, etc.
Un cop analitzada la informació, els listáis membres i
tercers països seran classificats en una categoria entre I i
quatre, depenent de factors com la incidència de les EET,
si els animals infecíais eren importats o autòctons, dels
programes educatius sobre Ics EET destinats a personal
de les autoritats competents, veterinaris, ramaders,
existència o no d'un sistema adequat de notificació de
sospites tle casos d'EET. ele, A mes. s'estableix que els
països hauran tic crear sistemes tle seguiment pels animals
de les especies bovina, ovina i cabrum i la informació
obtinguda s'haurà de presentar anualment a la Comissió.
Els MER han tle ser extrets dels animals i destruïts en lots
els països tle les categories 2 a 4. Tanmateix, embargo, la
definició de MER depèn de la categoria en què estigui
inclòs un país. Així. la definició mes estricta de MER es
la de la categoria 4. i en ella son inclosos la columna
vertebral i els intestins ties del duodè fins el recte dels
bo\ ¡ns de mes tle d mesos d'edat i dels ovins i cabrums de
més tle 12 meses, així com tots els ossos dels bovins de
més de 30 mesos, l·lls pinsos per a remugants que
incloguin proteïnes procedents de mamífers estan ja
prohibides. I In el cas dels països o regions tle la categoria
4. es proposa prohibir l'alimentació tic qualsevol animal
tle ramaderia amb proteïnes procedents tic mamífers, lils
països inclosos en la categoria I no tenen obligacions
réspede a l'extracció dels MER.
Aquesta classificació en categories serà aplicable a partir
tlel 30 de setembre tle

Mesures relatives a
1EEB i altres EET

l a Comissió Europea va adoptar, el passat mes de
novembre, una proposta sobre prevenció i control tic
determinades encefalopaties espongiformes
transmissibles (EET), que contempla els aspectes
sanitaris i zoosanitaris tle la producció d'aliments i pinsos
relacionats amb els riscos d'exposició a lotes les EET. HI
principal objectiu tle la proposta es crear una base
jurídica peral control i la prevenció de totes les EET dels
animals, l e s disposicions de la proposta es basen en les
recomanacions tle la Oficina Internacional tle Epizoòties
(OIE) sobre encefalopatía espongiforme bovina (EEB) i
en els diversos dictàmens científics disponibles. La
proposta tracta tle manera equivalenl el comerç nacional,
el comerç intracomunitari. la importació i l'exportació;
però no inclou els productes industrials, cosmètics,
farmacèutics ni sanitaris.
Els Estats membres i els tercers països han tle presentar a
la Comissió la informació necessària per tal que aquesta
determini la situació i qualificació sanitària respecto de
les l l i . informació haurà d'incloure dades com
l'estructura i els cansis registrats en les cabanyes tle
bovins. ovins i cabrum, el comerç d'animals, la
producció, importacions i utilització tle farina tle carn i

La Comissió estratègia per
primer cop una estratègia per
al desenvolupament sostenible

dels boscos europeus
l.a Comissió Europea ha aprovat una Comunicació
dirigida al Consell de Ministres i al Parlament Europeu en
referencia a l'estratègia forestal de la Unió Europeu (UI I.
Aquesta Comunicació, que dona resposta a una Resolució
tlel Parlament, présenla una estratègia comuna tle gestió i
desenvolupament sostenible dels boscos europeus.
Aquesta estratègia s'hauria de considerar una contribució
essencial tle la UE a l'aplicació dels compromisos
internacionals tle gestió, conservació i desenvolupament
sostenible dels boscos (la Conferencia de les Nacions
Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament
celebrada en Río tle Janeiro en l')()2 i les Conferències
Ministerials per a la protecció dels boscos europeus
celebrades a Estrasburg en 1990, en Hèlsinki en iw.í i en
Lisboa en 1995). L'estratègia sorgeix tle la naturalesa
multifuncional dels boscos i fa especial èmfasi en els
grans reptes a els quals haurà tle fer front la silvicultura
europea, com una contribució al desenvolupament
econòmic i social general, especialment a les /ones rurals.
i a la protecció tlel medi ambient, sobretot en relació amb
la biodiversitat i el canvi climàtic.

hiip://w w vv.covb.es



lnlormaeió general sobre els boscos de la Unió

Superfície Forestal: 130 milions de lla (369! de la superfície total)

Boscos explotables (gestionats per a la producció de fusta i a li res serveis): 87 milions de I la

Percentatge de hoscos privats: 659i

Nombre de propietaris de boscos: nus 12 milions

Ocupació: uns 2.2 milions de persones treballen en les indústries del sector silvícola

Kl valor de la producció d'aquestes indústries s'aproxima a 300.000 milions d'ecus, la qual cosa représenla un K)' < tic I

total corresponen) a tol el sector fabril.

La Comissió proposa un règim d'exportació basal en una dala pel Regne Unit
La Comissió Europea ha aprova! una proposta per al Consell de Ministres referen! a un règim d'exportació basal en una

data que. un cop aprova! i quan s'hagin verifica! la seva aplicació i control, permetrà fixar una data per reiniciar les

exportacions de carn de vacum i de productes a base de carn de vacuni, encara que només procedents d'una determinada

categoria de la cabanya de vacum del Regne l'nit. L'csmentul regim sera només aplicable a la carn desossada i productes

carn ics obtinguts d'animals nascuts després de l'I d'agost de 1996 (data en què es considera que era plenament efecliv a

la prohibició de Fer servir carn i farina d'ossos al Regne Unit), que tinguin mes de sis mesos d'edat i menys de trenta.

El regim compren també el sacrifici i la destrucció de la descendència d'animals infectats per l'encefalopatia

espongi forme bov ina ( E E B ) i la c o m p r o v a c i ó que la marc de l ' an ima l en q ü e s t i ó ha viscut duran t sis m e s o s al menys

després el part i no ha desenvolupa! l 'EEB, lil r eg im c o m p t a amb unes n o r m e s es t r ic tes sob re la identif icació de l s

a n i m a l s i la i raeahi l i la l lanl de l s a n i m a l s c o m de la carn ,

NOTÍCIES DE LA I E SOBRE PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS
Tornem amb les notícies relacionades amb el mon veterinari aparegudes a la pàgina Web de la Direcció General XXIV

(Política dels consumidors i protecció de la salut) de la ( 'omissió Europea. Gairebé tots els títols són en angles, encara

que aquesl cop hi ha alguna notícia en castellà. Algunes de les noticies en anglès tambe les podreu trobar en fiances o

alemany, pero només les assenyalades amb un asterisc les trobareu en castellà.

Si voleu consultar les. ho podeu lera l'adreça http://europa.eu. int/conim/dg24/whatsnew/index en.html i, si no disposeu

de connexió a Internet, ho podreu fer a la Biblioteca del Col·legi.

Notícies di'l mes de novembre de I9')S

30 Nin . 98 Sceond bi-annutil BSE l'ollow up reporl. i i

27 Nd\ . ' is l'ivss re 1 cuse; I iisi Common Data on Pesticide Resktucs in Fruit and Vegetables.

2d N m . 98 Premieres données cominunes sui Ics residus de peslieides duns les iruits ei légumes.

25 No\. l>N Ràpid Alen System l'or Foodstuffs \ U ) E M E C U M .

20 Nii\. 98 Opinión on BSE i i sk udopted bv ihc Scientifie Sieerinj: Committee ai iis plcnar) meeting of 26-27 March l l ' l ' s .
ínlluu in:1 i públic consultation on ihe prelimiIKD \ opinión adopted on I1' 21) Fcbruarj I ''(>N. IIPDATEI) .

Updated scicnlifíc reporl on the satelj <>i meal and-bone meal derived from mammalinn animals l'ed lo non-
iniiiinaiii lond producing farni animals. Scieniilic Steering Commillee Meeting of 24-25 September I(J1)S.

i1) N m . l·iK Coniniission submiis sceond BSF. follow-up reporl.

Second bi-annual BSI l'ollow up report.

I 7 N O V . 9 8 BSE Information for consumers VADEMÉCUM

Elude quulitativc MM les choix et l'information des eonsonimateurs.

07 Nn\ . 98 Reporl on a veterinar) mission n> Portugal \\ iili regard to ihe implementat ion oi Commission Deeision 97/7 t.VEC.
K ill nu up oi ilu1 ¡mplementalion oi Commission Deeision 96/449/EC ami ilie BSEepidemiologieal situat ion i 11 - 15

Mu> 1998)

Ofi Nov. 98 Vademceuin de l'Hnccphulopathic Spongiforme Bovino (BSE) 3ème édition I6.I0.9H

P-iirobaromeier 17.1 Consumer Policj

04 Nov. ()ï-i ()pinion of the Seientifie ( 'ommittee on Medicinal Products and Medical De\ ices on the risk quuntificution for (Ml)
transmission via substanees of human origin adopied on 2l/l()/ l)N

Report oi the Seieiiutie Committee on Veterinarj Measures reluting to Public Health i.S('\ l ' l l i on benetlts and

limitations oi antimicrohial treatments l'or poulirv carcasses

Reporl i'l the Scicntific Commitice <>u Animal Health and Animal Welfare on ihe Suggested

Protocol I oi Ihc Imporlation oi I ive XinniaK hom Bluelongue Virus (15IV) ami Epizoolic Haemorrhagic Disease
Virus (EHDV) Endèmic Arcas adopted 2! Oclobei l'»l>N

03 Nov. 98 .1 DI ni ( 'onference on the I uropcan Union and Food Securit) lessons t obe leumed from Ihe BSE cusis (Brussels. 30

November and I December 1998)

Monitoring for Pesticide Residuos in the Europcan Union and Norwaj Report 1996
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Cursos

U L T I M A H O R A
Aprovat el nou decret

d'identificació dels animals de
companyia

El passat dia 4 de gener va ser publica!
al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya el Decret d'identificació i
registre dels animals de companyia, que
desenvolupa la Llei de Protecció dels
animals en allò que fa referència a la
identificació animal.
Els col·legiats que desitgin una còpia del
Decret es poden dirigir a la Biblioteca
del Col·legi.

DESARROLLO DE NUEVOS
PRODUCTOS EN EL SECTOR

AGROALIMENTARIO

Lloc:

Instituto Agronómico Mediterráneo, Saragossa

Dudes: del 26 d'abril al 7 de maig de 1999

Horuri: malí i (arda

I.'objectiu del curs és facilitar la comprensió dels

factors determinants de l'èxit per assolir el

desenvolupament de productes innovadors,

li I curso és previst per a un màxim de 25

professionals amb titulació universitària superior i

directament implicats en la temàtica del curs.

Donada la diversa nacionalitat dels conferenciants,

en la selecció de candidats es valoraran els

coneixements d'anglès i francès que, juntament amb

l'espanyol, seran els idiomes de treball. No obstant

això, si es considera necessari, es facilitarà la

traducció simultània de les conferències.

Inscripció:

Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza,

Apartado 202, 50080 Zaragoza.

Tel.: 976 57 60 13 - Fax: ()76 57 63 77

e-mail: iamz@iamz.ciheam.org

Web: http://www.iamz.ciheam.org

Juntament amb el formulan d'inscripció, s'haurà

d'adjuntar el curriculum vitae detallat.

lil termini d'admissió de sol·licituds finalitza el 15

de febrer de 1999.

Preu:

E l s d r e t s d ' i n s c r i p c i ó s o n l)().()()() p e s s e t e s , l i s p o d r a n

sol·licitar beques que cobreixin els drets
d'inscripció, així com beques que cobreixin les
despeses de viatge i estada en la Residència del
Campus de Aula Dei en règim de pensió complerta.

http://www.covb.es 8



PROGRAMA

I. Introducción

II. Estructura de la cadena de valor alimentaría

III. Cambios en el perfil de los consumidores

IV. Formación de las preferencias de los

consumidores y loma de decisiones

V. Cambios dinámicos en la relación entre

fabricantes y minoristas

VI. Cambios dinámicos en la infraestructura de la

comercialización

Vil. Función de la investigación y del desarrollo

(I+D)

VIII. Organización y ejecución del desarrollo de los

productos

IX. Factores de éxito en el desarrollo de los

productos

PRIMER SEMINARIO DE
DERMATOLOGÍA CLÍNICA

CANINA Y FELINA

PROGRAMA

16.00-17.15 h Terminología Clínica

uebasDiagn6slicas

Examen Clínico Dermatológico.

Pruebas Diagnósticas en

I )ermatología.

17.15-17.30 h Coffee-Break

17.30-19.00 li Prurito I: Diagnóstico Diferencial.

Casos C1ínicos

Demodicosis: Nuevas tendencias.

Casos Clínicos.

19.00-19.15 h Coffee-Break

19.15-20.45 h Casos Clínicos Interactivos.

20.45-21.15 h Piscolabis

Ponente: Carlos Vich Cordón

Patrocinador: Laboratorios Calier S.A.

Lugar: Colegio Oficial de Veterinarios de la

Provincia de Barcelona.

Fecha: 27 de Febrero de 1999.

D I V E R S O S

FEBRER 1999
- III Curso de Acupuntura Veterinaria (1999). Zaragoza, de

febrero anoviembre de 1999. Información e inscripciones:
Fundación Empresa Universidad de Zaragoza.
Fernando el Católico, 2 - 50005 Zaragoza

Tef: 976 35 15 08. Fax: 976 55 85 49
Email: feuz@zaz.servicom.es

- Salón International de l'Agriculture 99 Porte de Versailles,
Paris, France, del 28 al 7 de marzo de 1999. Información:
SOPEXA España, Tel: 93 481 79 33

MARÇ 1999
- 2° Congreso Nacional de AEVEDI y las Jornadas

Científicas de Encuentro Internacional: Diagnóstico -
Tratamiento por Imagen y Telediagnóstico en Veterinaria.
Córdoba, 5-7 de Marzo de 1999.

Secretaria Técnica: Av. de las Américas, 7. 29006 Málaga.
Tel y Fax +34 95 231 44 67. Email: juntadirectiva@aevedi.org

http://www.aevidi.org
- Cursos Prácticos de manejo, patología y cirugía en

équidos, para estudiantes de veterinaria. Hospital
Veterinario Sierra de Madrid, 19, 20 y 21 de Marzo de 1998.
Información: Hospital Veterinario Sierra de Madrid.

San Agustín de Guadalix (Carret. San Agustín-Colmenar km.
10,200). Tel: 91 843 51 43. Fax: 91 843 52 44

- Cursos Prácticos de manejo, patología y cirugía en
équidos, para estudiantes de veterinaria Hospital
Veterinario Sierra de Madrid, 12, 13 y 14 de Marzo de 1998.
Información: Hospital Veterinario Sierra de Madrid.

San Agustín de Guadalix (Carret. San Agustín-Colmenar
km. 10,200). Tel: 91 843 51 43. Fax: 91 843 52 44

- XVI Congreso Anual AMVAC. Medicina y Cirugía Torácica.
Madrid, 4 a 7 de marzo de 1999. Información: Secretaría de
AMVAC. C/ Maestro Ripoll, 88, 1". 28006 Madrid.

Tel: 91 563 95 79. Fax: 91 745 02 33
Email: amvac@amvac.es web: http://www.amvac.es

- VIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de
Cirugía Veterinaria. SECIVE 99. Caceres, del 12 al 14 de
marzo de 1999. Secretaría. Cátedra de Cirugía. Facultad de
Veterinaria. Universidad de Extremadura.

Avda. Universidad, S/N. 10071 Caceres. España.
Tel: 927 257 166 / 927 257 165. Fax 927 257 110
Email: secive99@unex.es
Web: http://www.unex.es/congresos/secive99

ABRIL 1999
- Cursos Prácticos de manejo, patología y cirugía en

équidos, para estudiantes de veterinaria. Hospital
Veterinario Sierra de Madrid, 9, 10 y 11 de Abril de 1998.
Información: Hospital Veterinario Sierra de Madrid.

San Agustín de Guadalíx (Carret. San Agustín-Colmenar
km. 10,200). Tel: 91 843 51 43. Fax: 91 843 52 44

MAIG 1999
- VI Jornadas Científicas de Veterinaria Militar. Madrid, del

27 al 28 de mayo de 1999. Información: Centro Militar de

Veterinaria. Secretaria VI Jornadas. 28024 Madrid.

Tel: 91 509 10.00 ext. 2590/2535. Fax: 91 711 01 92

http:/ /www.covb.i-s



Per què aVET és el millor programa informàti
Historials Clínics

Fitxa complerta de cada visita
• Símptomes
• Diagnòstic
• Tractament recomanat
• Dades exploratòries
• Vacunes (amb control de

revacunacions)
• Laboratori (definible per l'usuari)
• Croquis de pell i dents
• Fotografies i video digital Nou
• Ecografia
• Fibroendoscòpia

Impressió d'historials
• Complerts / Amb selecció de dades
• Entre dates
• Segons tipus de visita

Impressió d'imatges Nou
• Fotografies de pell
• Ecografies
• Resultats d'una intervenció estètica
• Fibroendoscòpies

Estadístiques i informes
• Llistats predefinits
• Defineixi els seus propis llistats

personalitzats

Gestió d'una sala d'espera Nou
• Vegi des a la consulta qui és a la

sala d'espera i des de quina hora.
• Minuti a la consulta i cobri a la

recepció

QVET és el
programa escollit
per facultats de
Veterinària de

Catalunya i d'arreu
de l'Estat.

Mailings

Mailings definibles per l'usuari
• Aniversari
• Clients
• Deutors
• Clients inactius
• Recordatori de revisió de mascota
• Etiquetes postals
• I tots els que vostè vulgui definir al

seu sistema

Mailing de revacunacions
• Edició de cartes personalitzades

d'avís de revacunado.

Gestió d'estocs Nou

Fitxa d'article
• Control d'estoc
• Vàri de barres
• Vàries tarifes de venda
• Càlcul de marges
• Avís d'estoc mínim
• Diversos tipus d'IVA
• Múltiples referències d'un mateix

producte
• Últim prov de compra
• Últim proveïdor

Sap si al gener
de 1999 podrà
reprogramar la
revacunado pel
gener del 2000 ?

Facturació

Compres
• Fitxa de proveïdor
• Registre de compra a proveïdor
• Actualizado de l'últim preu de

compra

Vendes
• Facturació d'albarans, de visites o

productes, entre dates o per client
• Impressió de factures i albarans
• Càlcul de pagament de comissions a

empleats
• Registre d'hora de venda o visita
• Avís de cobraments pendents
• Selecció d'articles o servei per codi

o nom
• Diferents sèries de facturació
• Asignació de visites o vendes a

veterinaris o venedors
• Càlcul de rendibilitat
• Control de caixa diària (consulta i

tancament de caixa)
• Cobraments a compte de futura

factura

Documents

Llistats i informes
• Clients
• Rendibilitat...
• Qualsevol altre. Són definibles

Autoritzacions
• Eutanàsia
• Intervenció quirúrgica,...
• Qualsevol altra. Vostè les pot definir

Seguretat

• Dissenyat per treballar en xarxa
d'ordinadors

• Clau d'accés per cada usuari
• Accés restringit segons la clau
• Informació emmagatzemada en

base de dades Microsoft Access™
• Recuperació de dades del seu

antic programa

Terminal de punt de venda (TPV)

Vendes de productes
• Impressió de tiquet de venda
• Diversos modus de pagament
• Control de deutors
• Possibilitat d'ús de codi de barres
• Assignació de venda a client per

nom o codi de targeta de fidelitat.
• Compra/venda de mascotes
• Assignació de vendes a venedor

Mai integrar imatges
a l'historial d'un

pacient havia estat
tan fàcil i econòmic.

La integració de
radiografies en el

sistema informàtic
li permet estalviar

espai sense perdre
capacitat de
diagnòstic.

Sol·liciti dossier
informatiu o demostració

al telèfon 902 11 78 66

Global Miiiuigiimnl Group

Ronda General Mitre, 200
Tel: 902 11 78 66
Fax: 93 418 45 33



per a Centres Veterinaris?

1. Gestió integrada. És el software que millor ha
desenvolupat la idea de què els aspectes clínics, de
facturació, control d'estocs, comercial i el marketing del
centre veterinari han de conformar una unitat, per simplicitat,
eficiència i rendibilitat.

2. Facilitat d'ús. De res serveix un programa que presenta
dificultats d'ús. El disseny de QVET efectuat per Empresaris
i Doctors en Veterinària i implementat per Enginyers en
Informàtica ha estat pensat per a una fàcil utilització i un
ràpid aprenentatge,

3. És un programa parametritzable. La major part dels
programes informàtics fan que vostè s'hagi d'adaptar a una
forma de treballar. QVET permet fer del programa el seu
programa. Ja que és plenament parametritzable i adaptable
a la realitat del seu Centre Veterinari.

4. Integra un mòdul de gestió clínica per la imatge. Posi
el seu centre a l'avantguarda amb l'assignació de
radiografies i imatges a les fitxes de cada visita. QVET li
permet millorar l'emmagatzematge de les radiografies, de
forma còmoda i econòmica, afegint més valor a la visita del
seu client.

5. Desenvolupat sobre Microsoft Access'". Això permet
tenir una eina informàtica estándar, totalment oberta
(integrada en Microsoft OfficeIM, amb el que es pot treballar
amb el processador de text Microsoft Word'M i la fulla de
càlcul Microsoft Excel'M).

6. Software fiable i segur. A causa del seu
desenvolupament a partir de Microsoft Access™ s'assegura
una plataforma d'alta fiabilitat amb sol.lucions de base tant
als canvis futurs previsibles com als imprevisibles.

7. Adaptable al seu actual equip informàtic QVET ha
estat dissenyat per al màxim rendiment tant en Windows
3.11, com en Windows 95 o Windows 98, treballant en
modus monousuari o en xarxa d'ordinadors.

8. Totalment preparat per afrontar l'efecte 2000 i el canvi
a EUROS. QVET presenta, de base, sol.lucions a aquestes
dues barreres. Amb QVET no tindrà problemes per anotar les
revacunacions anuals dels seus pacients a partir de l'1 de
gener de 1999.

9. Incorpora mailings predefinits. La seva gestió de
marketing serà molt més fàcil i ràpida perquè QVET fa
recordatoris de revacunacions, visites de revisió, clients
morosos, i tots aquells que vostè desitgi.

10. Control d'estocs. QVET permet mantenir al dia l'estat
dels seus estocs, el que li pot donar confiança de què mai no
es trobarà amb una desagradable sorpresa.

11. QVET li dóna tota la informació sobre el seu centre.
Vostè podrà obtenir les estadístiques sobre la situació del
seu negoci: rendibilitat, visites, facturació, etc.

12. QVET pot recuperar les seves antigues dades. QVET
és capaç de recuperar les dades del seu antic sistema
informàtic. Així pot mantenir tota la informació històrica
davant de la seva necessitat de canvi de programa per
l'EURO i l'efecte 2000.
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Altes i baixes
col·legials

ALTES

Col·legiat Nom

^n

2742

2743

2744

2745

2746

Col·legiat Nom

Lourdes Roig Maymó

Xavier Ramos Ramos

Mireia Torruella Castel

Sorna Begué Hernández

Teresa Arcalís Casals

BAIXES

Data baixa Motiu Baixa

2221 Dolors Ortiz Martínez 04/12/98 Petició Pròpia

2198 Anna Alsina Iglesias 04/12/98 Petició Pròpia

2399 M'Esther Sancho Salvador 11/12/98 Trasllat Estranger

AVIS MOLT IMPORTANT!

Residus sanitaris
Fa pocs dics el COVB va enviar a tols els col·legiats del sector de
clíniques una nota referent als RESIDUS SANITARIS.

Hem rebut algunes trucades en les que ens deien que l'Ajuntament
us retira els animals morts i els residus del Grup III.
Heu de saber que l'Ajuntament només pot retirar animals morts i

de manera provisional, essent les empreses degudament

acreditades les que poden retirar, transportar i tractar els residus

s a n i t a r i s d e l G r u p III.

Ja fa
deu anys!
Segona promoció

de Veterinària
de Veterinària

de la UAB

A tots el que formem pari de la
2a. promoció de Veterinària de
l'Autònoma (1983-1988) o
ens hi sentim lligats: ja l'a deu
anys!
Per celebrar-ho, hem pensat en
trobar-nos en un dinar o sopar
cap el mes de marc o abril.
Seria bo que tots els que esteu
interessats en assistir-hi ens
poguessin contactar i donar
l'actual número de telèfon (i
millor si ens podeu ajudar a
organitzar-ho: qualsevol sug-
geriment serà benvingut).
Podeu trucar als següents
telèfons:
Mariona Gil: 93 674 41 %
(vespres)
Francesc ("Sito") Padrós i
Àngela Albiol: 93 5X9 24 37
(vestres)
u a n j o Mar t í : 972 49 44 36
(vestivs)
Juanjo Martí: 93 323 54 44
(feina)
Javier Naval: 977 33 34 30
Gràcies per endevanl.

OFERTES

Totes les ofertes de feina es gestionen mitjançant
APROPKM. Aquelles ofertes que no han poguí ésser
cobertes amb aquest servei, es troben detallades al final de
la secció APROPKM dins l'epígraf: 'Ofertes1.

http://www.covb.es 12



Servei d'Assegurances del Col·legi un dels avantatges de ser col·legiat!

Sense límit de dies d'hospitalització mèdica

En el cas de ser hospitalitzai, vostè pot restar tranquil al cen-
tre hospitalari escollit fins a la seva total recuperació.

Medicina preventiva

L'assegurança inclou neteja bucal, revisions ginecològiques i
i (inliològiques anuals i assistència als nadons, sense exclusions ni
mancances.

Urgències 24 hores

Servei a domicili en els casos de
medicina general, pediatria i ATS.

Cobertura vitalícia

Winterthur Salut és una cobertura
per a tota la v ida .

Tenim cura de
la seva salut

"" durant tota la
seva vida. •-.

Assistència en els seus
viatges

Quan vostè i la seva família es trobin
de viatge, Winterthur Salut és també
la seva mil lor garant ia en cas
d'accident o malaltia.

Targeta Personalitzada
Winterthur Salut

Amb aquesta targeta podrà fer
qualsevol gestió i consulta per
telèfon.

Especialitats i tecnologies
avançades

Winterthur Salut inclou
gratuïtament totes les
especialitats mèdiques i
quirúrgiques: reconeixements
ginecològics anuals i generals,
pròtesis internes sense cap
despesa (en Traumatologia i
Cirurgia Cardiaca),
trasplantament d'òrgans...

Cobertures per accident
o malaltia

Gaudirà de les màximes cobertures en
cas d'accident de trànsit o malaltia
professional.

SI TRIA LA MODALITAT VIR.

Més avantatges:
- Lliure elecció del seu metge o centre
hospitalari d'arreu del món.
- Sistema de reemborsament en 1 5 dies
feiners.

Truqui'ns i l'assessorarem detalladament
sobre aquesta o d'altres assegurances amb
les prestacions i preus especials pels
c o l · l e g i a t s : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 93 211 24 66



Serveis del Col·legi
ÁREA ECONÓMICA

MOLT IMPORTANT
La legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals (LLEI 31/95, DE 8 DE NOVEMBRE), estableix la
obligatorietat de realitzar l'avaluació de riscos laborals en totes les empreses, independentment de la seva activitat
i del nombre de treballadors.
Atesa la importància d'aquesta llei i del seu règim sancionador, us informem de la obligatorietat de contractar un
servei de prevenció extern (mútues de A.T. o entitats acreditades) o bé si l'empresa reuneix els requisits necessaris,
realitzar aquests tràmits per si mateixa.
PER QUALSEVOL CONSULTA SOBRE AQUEST TEMA podeu adreçar un fax a la Srta, Yolanda, núm. 93 209 75 50.

CONDICIONES BANCA CATALANA - C.O.V.B.
PRESTAMOS HIPOTECARIOS

• Interés primeros seis meses: 3,45%
• A partir de la revisión : MIBOR + 0,50 o IRPH - 0,10%
• Redondeo: 0.25
• Plazo máximo devolución : 30 años, (vivienda) y 15 años (locales)
• Comisión de aperturax 10.000.000, 1,75%, >10.000.000< 20.000.000: 1,25%,>20.000.000.-: 1%.
• Comisión por amortizaciones anticipadas: 0%
• Comisión por cancelación: 0%
• Comisión por subrogación: 0%.
• Financiación del 80% del valor de tasación en caso de viviendas
• Financiación del 70% del valor de tasación en caso de locales

TARGETAS PARA EL PAGO EN ESTACIONES DE SERVICIO

SOLRED, S.A emite y gestiona diferentes tarjetas para la Red de Estaciones de Servicio do las marcas REPSOL,
CAMPSA y PETRONOR en la Península y Baleares y la marca REPSOL en las Islas Canarias. Dispone de una Red
de más de 3.200 Estaciones de Servicio en la Península.
Es admitida como medio de pago en: todos los peajes de autopista de la Península, talleres Boxes, talleres
concertados y otros pagos.
Asimismo se irá dotando a la Tarjeta de una sene de servicios adicionales en los que se obtendrá descuentos con
la presentación de la misma.
Mensualmente se envían informes al cliente con un resumen de operaciones realizadas con la tarjeta y factura por
las operaciones realizadas con las tarjetas con el IVA desglosado.
La tarjeta estará exenta de cuotas de emisión y de cuotas anuales.

CONDICIONES DE PAGO: Cada titular de tarjeta Solred, abonará a Solred los consumos realizados, en los primeros
cinco días del mes N + 1, mediante domiciliación bancària.

CONDICIONES COMERCIALES Solred, S.A. esta en disposición de ofrecerles por los consumos realizados a
is de la tarjeta Solred las siguientes bonificaciones:
a de descuento en el consumo de todo tipo de carburantes realizados con la tarjeta Solred en cualquiera de

las Estaciones de Servicio del Grupo REPSOL (Repsol. Campsa y Petronor) adheridas al Sistema So1

- Cualquier modificación que pudiera producirse de estas condiciones comerciales se realizará en todo caso en
función de la evolución del consumo global del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona, y en ningún caso
seran inferiores a las que actualmente se disfrutan.

Todas las bonificaciones son con IVA incluido y serán aplicadas sobre el P.V.P. que cada E.S. tenga en cada
momento.

CONDICIONES OPERATIVAS: Solred enviará folletos-solicitud al Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona
donde estarán a disposición de los colegiados.

http://www.covb.es | —|-



Serveis del Col·legi

ASSESSORIA JURÍDICA I FINANCERA

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN

. diverses converses mantingudes arni. r esentan ts d e l ' A s s o c i a c i ó d e .'• n s, la Junt; li < V B

considera de gran importància que. per tal de millorar l'actual situació laboral dels veterinaris que presten els seus serveis sola

la dependència d'altres companys, tots el col·legials disposin de la informació mínima imprescindible per poder fer una

v. iii iració justa i objectiva de les diferents modalitats de contrai tació que existeixen actualment segons la legislació aplicable

Per això, hem fet un breu resum de les diferents modalitats i i mtrai mals existents en aquest moment, de tal manera que. quan

un Veterinari necessiti els serveis d'un company pugui demanai la informació concreta que necessiti, be al seu Advocat de

confiança, ho al servei jurídic assessor del C.O.V.B.

DE ACUERDO CON SU DURACIÓN

1. CONTRATOS DE TRABAJO TEMPORAL:

1 1 Contratodc Form,lclon

- Contrato en prácticas

• Contrato de i ormai ¡ón
13 Contratos temporales de trmlnad a en

aplicable a los trabajadores minusválidos.

1,3 Contratos de duración determinad.!

- Por obra o servicio determinado

• Eventual por circunstancias de la producción

Por Interinii lai i

2. CONTRATOS DE TRABAJO MIXTO:

2.1 Contratos de trabajo a tiempo parcial:

Indefinido

- Temporal
- Jubilación Parcial

- Relevo

3. CONTRATOS DE DURACIÓN INDEFINIDA.

3.1 Contrato de trabajo ordíi i

3.2 Contrato de fomento a la contratación Indefinida,

(Ley 63/97 y 64/97 de 26 de diciembre).

- Minusválidos.

CONTRATOS DE TRABAJO TEMPORAL

1 (CONTRATO EN PRACTICAS:

Requisitos.

a) Poseer una titulación de grado medio o superior.

b) Haber terminado los estudios dentro de los ull irnos 4

años inmediatamente anteriores a la contratación.

c) La duración será de: máxima 2 años y mínima 6
meses.

2. CONTRATO PARA LA FORMACIÓN:

Requisitos:

a) Edad comprendida entre los 16 y los 20 años

inclusive.

b) Carecei de la titula* requerida para realizai un

contrato en prácticas.

c) La duración será de: máxima 2 años y mínima de 6

meses.

3. CONTRATO POR OBRA O SERVICIO DETERMINADO

Este contralo posee una duración incierta.

4. CONTRATOS EVENTUALES POR CIRCUNSTANCIAS DE

LA PRODUCCIÓN:

- Son contratos por acumulación o exceso de tareas,

aún tratándose de la actividad normal de la empresa.

- Ei período máximo de este contrato será de 6 meses

Poi convenio colectivo podrá modificarse la duración

máxima de estos contratos.

5. CONTRATO DE INTERINIDAD:

- Se realizará por sustitución de trabajadores con

derecho a reserva del puesto de trabaio.

- O también para cubrir temporalmente un puesto de

trabajo durante un proceso de selección o promoción

para su cobertura definitiva

CONTRATOS DE TRABAJO MIXTO

1. CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO PARCIAL

ORDINARIO

- Es aquel realizado por la prestación de servicios

durante un n" de horas al día/semana/mes/año,

inferior al que se considera como habitual en la

actividad de que se trate en dichos periodos de

tiempo.

15 hilp://\\ ww.co\ b.es



- En cuanto a su duración puede ser; de carácter

indefinido o de duración determinada.

2 CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO PARCIAL POR

JUBILACIÓN PARCIAL

- Este tipo de contrato se celebra por un trabajador que

concierta con su empresa una reducción de la jornada

de trabajo y de su salario de un 50% como

consecuencia de pasar a la situación de jubilación

parcial.

CONTRATOS DE DURACIÓN INDEFINIDA

1 CONTRATO DE DURACIÓN INDEFINIDA ORDINARIO:

- Este tipo de contrato tiene una duración indefinida y es

regulado según las normas generales del Estatuto de

los Trabaiadores.

2 CONTRATO PARA EL FOMENTO DE LA

CONTRATACIÓN INDEFINIDA

Se podra contratar bajo esta modalidad :

- A aquellos trabajadores desempleados, que c

jóvenes tienen una edad comprendida entre 18 y 29

años, ambos mclui

- Parados de larga duración, que lleven al menos ui

como demandantes de empleo.

- Trabajadores mayores de 45 años.

- Trabaiadores minusválidos.

- Las transformaciones de aquellos contratos

temporales o di'11', i i leterminada en ¡n-def¡nidos.

VIGENCIA: 17/05/1997 hasta 16/05/2001.

7 CONTRATOS DE TRABAJO DE DURACIÓN INDEFINIDA

INCENTIVADOS

SUPUESTOS:

- Desempleados menores de 30 anos: de 16 a 29 arlos:

bonificación del 40% du-rante 24 meses.

- Parados di- larga duración bonificación del 40%

durante 24 meses.

• Mayores de 45 años: bonificación del 60% durante los

dos primeros años y del 50% durante el resto de

vigencia del contrato.

• Transformaciones de temporales en indefinidos:

- Contratos temporales o de duración determinada

Realizados por la empresa antes del 17-05-97 .

- Contratos en prácticas, formación, de relevo, y los que

surjan de la anticipación de la edad de jubilación de 64

años. Bonificación del 50% durante 24 meses.

• Transformación de mayores de 45 años

Bonificación:60% los dos primeros años, y 50% el

resto.

- Transformación mujeres en oficios donde se

encuentran subrepresentadas Bonificación 60% 24

meses.

REQUISITOS:

- Forma escrita, jornada completa.

- Hallarse al corriente en H cumplimiento de sus

obligaciones tributarias y Irente a la seguridad soi ial

- No haber sido excluido del acceso a los beneficios

derivados de la aplicación de los programas de

empleo por la comisión de infracciones no prescritas

¡' ives o muy graves.

EXCLUSIONES:

- Relaciones laborales de carácter especial, previstas en

el articulo 2.1 de la Ley del Estatuto de los

il tajadores.
- Contrataciones que afecten al cónyuge , ascendientes,

descendientes, y demás parientes por consanguinidad

ifinidad hasta el segundo grado inclusive del

empresario, di-rectivos o miembros de los órganos <i¡

administración de la sociedad.

-Contrata ida on traí lajadores que, en li is

24 meses anteriores a la fecha de la contratación,

hubiesen prestado servicios en la misma empresa, o

grupo de empre-sas mediante un contrato por tiempo

indefinido.

- Trabajadores que hayan finalizado MI relación laboral

de caráctei indefinido en mi plazi i de tres mi ¡ses

previos a la formalización del contrati i

PERÍODO DE VIGENCIA:

- Dicha normativa se encuentra en vigencia desde:

17.05 97 i
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COMITÉ DE DEONTOLOGIA

APLICACIÓ DE L'ACTUAL CODI DE
DEONTOLOGIA EN LES RELACIONS

ENTRE VETERINARIS; UN CAS PRÀCTIC

Molt sovint, els comentaris realitzats per Veterinaris
poden fer que el propietari d'un animal es senti estafat o
enganyat per un altre Veterinari que li havia atès
anteriorment.
Kn aquest sentit, us presentem com a exemple un cas
arribat al Comitè al setembre de 1996:
Un Veterinari atén un gos d'urgències perquè hüvia
menjat una gran quantitat d'ossos, molts dels quals va
vomitar immediatament desprès. \ la exploració, el gos
només presenta dolor abdominal cranial, sense eap altre
tipus de simptomatologia. El Veterinari diagnostica una
gastritis, i s'instaura el tractament corresponent.
En una visitiï al dia següent, la propietària informa al
Veterinari que no Ini seguit el tractament perquè el gos
està bé. /•.'// aquesta segona visita, no s'aprecia cap
millora però tampoc s'observa que l'estat de l'animal
luiiii empitjorat.
Iris dies desprès, el gos es portal d'urgències novament
perquè ha vomitat espuma sanguinolenta. Llavors, es
realitza una placa radiográfica del tòrax i es veu un os de
pollastre localitzat al esòfag, just sobre la base cardíaca.
IJ Veterinari informa als propietaris que probablement
l'os estava inicialment a ¡'estómac pero ijiie s'havia
(/nedat a Vesòfag després d'un dels vòmits.
Es recomana als propietaris que es dirigeixin a un
Hospital Veterinari per tal <///<• es realitzi la intervenció
quirúrgica. Els propietaris, després de consultar el
pressupost i les possibilitats d'èxit decideixen eutanasiar
l'animal.
Posteriorment, la propiciaria consulta el cas amb altres
Veterinaris de la zona que li expliquen que si la
radiografia s'hagués fet el mateix dia que va ingerir els
ossos, cl gos s'hauria salvat.
A conseqüència d'aquestes mani/estacions, la propietària
denuncia el primer Veterinari.
Després d'obrir les corresponents diligències
informatives, el cas es va arxivar perquè no va
considerar que el Veterinari denunciat hagués comès cap
Jalla deontològica. Respecte a la actuació clínica, es va
concloure que no existeixen proves objectives per jutjar
el cas.
Que diuen Ics Normes Deontològiques?
En aquest cas els Veterinaris van realitzar un comentari
sense pailar amb el Veterinari que havia atès a la
propietària amb anterioritat, i per tant, sense saber pari
dels fets. Aquests Veterinaris, si es demostressin aquests
comentaris, infringirien els següents punts de les Normes
Deontològiques comuns a la professió Veterinària:
- Punt 5.7 ilels Deures específics en l'exercici lliure de la

professió que diu:
"lot Veterinari que intervé professionalment com a
substitut o amb posterioritat a la intervenció
professional d'un altre company, ha d'abstenir-se
rigorosament de fer critiques obertes o encobertes
sobre la conducta professional d'aqueix "
Punt 7 dels Deures (¡eneráis dels Veterinari, sobre Ics
relacions de companyerisme i solidaritat amb els altres
Veterinaris que al punt 7.1 iliu que:
"les discrepàncies seran resoltes directament i ¡¡nan no
existeixi possibilitat d'acord, mitjançant el Col·legi
Oficial (...)"
i el punt 7.3. on es considera un deure:
"comunicar al Col·legi Provincial (pian constati greus
i inequívocs casos de negligència, impericia o
incorrecta conducta professional, abstenint-se de
pronunciar qualsevol tipus d'apreciacions "

Apart d'això, en aquest cas és evident que és precipitat fer
eap comentari sobre l'actuació ilel primer Veterinari ja
que només es compta amb la versió dels fets del
propietari.
Quin» seria l'actuació correcta?
Si en eap moment es té coneixement de l'actuació d'un
Veterinari precedent i no estem d'acord amb aquesta
actuació o ens sembla incorrecta, en lloc de malparlar
d'un company davant del propietari, s'hauria de:

Parlar amb el primer Veterinari, per veure realment el
que ha passat.
No fer cap comentari que menyspreï l'actuació d'un
company.
I n eas que l'actuació del primer Veterinari sigui
notòriament incorrecta, es comunicarà al Col·legi de
Veterinaris, per tal que es prenguin les mesures
/denunciant.

Una altra opció: cl veterinari com a testimoni dol
denunciant.
Si el propietari demana a un Veterinari una prova per
tramitar una denúncia contra el primer Veterinari, o bé el
Veterinari s'ofereix com a testimoni del propietari de
l'animal, s'hauria de
- Parlar sempre amb el primer Veterinari, per comparar

versions dels fets i per saber tota la història clínica de
l'animal.
Manifestar-se per escrit, mitjançant l'emissió d'un
certificat que sigui tècnic, objectiu i precís. Aquest
certificat pol servir com a prova en cas de denúncia tant
a nivell del Col·legi com davant d'un jutge.

Aquesta actitud fa que el Veterinari que emet el certificat
actuí conseqüentment, d'una forma clara i transparent.
evitant que es produeixin malentesos en tots els casos.
S'ha de puntualitzar que sempre es convenient parlar i
preguntar la versió dels fets al primer Veterinari, per tal
que els propietaris no distorsionin els fets produint així
una confusió que no portaria enlloc,
t'al dir que, com qualsevol tipus d'actuació que comporti
una infracció de les Normes Deontològiques, hom pot ser
denunciat clavant del Comitè de Deontologia per haver
realitzat comentaris desconsiderats sobre la actuació d'un
altre Veterinari, i si es comproven els fels. es podria
iniciar l'oportú expedient disciplinari.
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APROPEM

Centres Veterinaris: Han d'estar donats d'alta ;il Registre <k-
Centres per l'exercici de la clínica de petits animals a la
província de Barcelona".
Dos d'aquest servei recordem a uns els companys que
APROPEM, Borsa de lYeball 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 son:

• Base de dades informatitzada de veterinaris col·legiats a la
recerca de feina i de professionals en actiu que desitgen optar
a un altre lipus de treball mes adient a l.i seva formació i
preferències personals.

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

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

OFERTA

PETITS ANIMALS

CONSULTA

URGÈNCIES

SUBSTITUCIONS

GRANS ANIMALS

EMPRESA

TÈCNIC COMERCIAL

QUADRES INTERMEDIS I ASSES. TÈC.

ALTRES DEPARTAMENTS

DIVERSOS

TRAMITADES

NO TRAMITADES

TOTAL

NOVEMBRE

9

5

4

0

0

4

2

1

0

1

13

2

15

OH HI \ IMIHWI \l

• Confidència de les dades de l'empresa.
APR( >PEM es un servei gratuït.
No hi ha compromís per pari de l'empresa d'escollir a algun dels
candidats presentats pel nostre servei.

Per ampliar la informació poden contactar amli:
Albert Broto Pachiardi. Responsable d'APROPEM
Horari: Matí: Dilluns a divendres de 9:30 a 13:00 hores
Tardes: Dilluns a dimecres de 16:00 a 18:00 hores, divendres de
16:00 a 20:00 hores

APR( )l'l \ l . Borsa de Treball.

Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona

Av. República Argentina 21-25.

0N02.Í BARCELONA

Tel. 93 211 24 12

Fax. 93 212 12 OS
Correu electrònic: apropem@covb.es

OFERTES DE TREBALL

A continuació detallem aquelles ofertes que no han estal
cobertes mitjançant la ucsiio habitual del nostre servei:

Oferta 942
L'Empresa Veterinària Si. David's Farm iV Equine Practice,
simada a Exeter, Sud est d'Anglaterra, necessita veterinaris per
treballar a Anglaterra en el sector d'escorxadors i sales tic desfer.

S'ofereix un curs de formació d'un mes de durada a la Faculta!
de Veterinaria de Bristol, matrícula i estancia a càrrec de
l'empresa, al final del qual s'obté l'OVS (Oficial Veterinary
Surgeon i.

lis necessa r i un ungles I luid i carnet de conduir.
Els salaris són interessants i es facilita casa i cotxe.
l.es persones interessades han de contactar el més aviat possible
amb: Richard Turner
Tel: 07 44 1392 S7no22 Hores d'otïcma)
Mòbil: 07 44 836 344080
Fax: 07 44 1392 875 ! \5
E-Mail: k9jab@aol.com o bé info@stdavids vets.co.uk
Per ampliar informació podeu consultar la wcb:
http://v\ v\ w.stdavids veis.co.uk
lli ha un total de 10 places olcrladcs.
La incorporació esta prevista pel mes de marc..

OI I UI \ IMKItl US i: MISOS N'K SlitTORS
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Oferta 936
I n i ' a 11 Clínic per veterinaris a I llanda:
• Treball en zones rurals d'Irlanda, principalmeni en Grans

Animals (809? del treball) i la resta en Petits Animals.
• Contracte de treball indefinit.
• Renumeracio entre 3,5 i 4,5 milions tic pessetes anuals.
• ('olxe d'empresa.
• Ambienl de treball moll agradable, perfecte per guanyai

experiencia nioll ràpidament.
• Treball intens que requereix gran dedicació.
• Temps lliure compartit amb la resta de veterinaris.
Perfil requerit:

Gran interesen clínica de grans animals, principalment boví.

Qualcom d'experiència es fonamental,
Caràcter álable i sentit de l'humor serà molt apreciat.
Capacitat per treballar sola pressió degul a la intensitat de la
feina.

I es persones interessades han d'adreçar-se a:
Alfonso Soria
Telèfon: 617 26 34 S7 Fax: lHS 82 07 54
( nueu electrònic: venned@masbytes.es

Biblioteca

Novetats legislatives

• Animales bovinos. Real Decreto 1980/1998, de IS de
septiembre, por el que se establece un sistema de
identificación y registro de los animales de la especie
bovina (Corrección de errores en BOE 254 23/10/98).
BOEnúm. 239, 06/10/97.

• Decisión del Consejo, de I1) de octubre de 1998, por l;i

que se modifica la Decisión 95/408/CE relativa a las

condiciones de elaboración, durante un período
transitorio, de las lisias provisionales de los

establecimientos de terceros países de los que los

listados miembros están autorizados para importar

determinados productos de origen animal, producios

d e l a p e s c a s m o l u s c o s b i v a l v o s v i v o s .

DOCEnúm. L-289, 28/10/98.

• Reglamento (CE) u" 2375/98 de la Comisión, de 3 de
noviembre de 1998, que modifica por décimo octava

vez el Reglamento (CE) n" 913/97 por el que se

aprueban medidas excepcionales de apoyo del
mercado tic la carne de porcino en España.
DOCEnúm. /.-2<>.\ 04/11/98.

• Directiva 9X/72/CK del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 15 de octubre de I°°X, por la que se
modifica la Directiva l)5/2/(T! relativa a aditivos

alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes.
DOCEnúm. L-295, 04/11/98.

• DecisiondelaComision.de 18 de noviembre de 1998,
relativa a medidas de emergencia para hacer líenle a la

presencia de casos de encefalopatía espongiforme
bovina en Portugal. DOCEnúm. L-JH, 20/11/98.

• Ordre de 2 d'octubre de IWS. per la qual s'aixequen
totes les mesures establertes per a la prevenció de la

pesia porcina clàssica.. DOGC núm. 2752. 27/1 O/US.

• Reial Decret 2230/1998, de 16 d'octubre sobre

ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de
Catalunya pels reials decrets 1950/1980, de 31 de

juliol, i 1555/1994, de S tic juliol, en matèria de

conservació de la naturalesa.

DOGC núm. 2760. 06/11/98.

• Decret 283/1998, de 21 d'octubre, de designació de les

/ones vulnerables en relació amb la contaminació de
nitrats procedents de fonts agràries. D()(¡C núm.

2760.06/1 1/98.

• Reial Decret 2231 /1WN. de 16 d'octubre sobre
ampliació de funcions de l'Administració tic l'Estal
trspassades a la Generalitat de Catalunya en matèria de
medi ambient. DOGC núm. 2760. 06/1 1/98.

• Onlre de 22 d'octubre de lul)X. del Codi de bones

pràctiques agràries en relació al nitrogen. DOGC núm.
2761.09/11/98.

Ajuts al sector ramader

• Real Decreto 2286/1998, de 23 de octubre por el que
se modifica el Real Decreto 1695/1995. de 20 de

octubre, por el que se establece un régimen de ayudas
destinado a fomentar el cede anticipado en la actividad
aeraría. BOEnúm. 255. 24/lOA'K.

• Sector lácteo. Orden de 330 tic octubre de IWK por la
que se amplia el plazo de presentación de solicitudes
de indemnización por abandono de la producción

láctea para el período 1998/1999.

BOEnúm. 2(>l. 31/10/98.
• Decret 276/1l)l)K. de 21 d'octubre. de modificació del

Decret 190/1998, de 21 de juliol, pel qual s'estableixen
ajuts a les explotacions agràries afectades pels
incendis forestals.

DOGC núm. 2752. 27/IOAJS.
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lils següents codis d'identificació corresponen als
animals perduts dos del darrer mes de novembre: A . I . A . C
Barcelona:

Tarragona:

Girona:

1F444C2130
404D037177
1F444C2130
405A29797F
404F242741
1F4B3B2833
400E2C5D5D
112812446A
7F7F2A0B67
1F6C03561C
112718390A
403623544F
1F1E0A0534
1F6D3E3600
116153261A
2006020751
2252664A2E

2004751750

YORKSHIRE TERRIER
COCKER SPANIEL INGLES
COCKER SPANIEL
BRACO
BULLTERRIER
HUSKY SIBERIAN
PASTOR ALEMANY
PASTOR ALEMANY
COCKER SPANIEL
CREUAT PEQUINÉS
BOXER
CAÇADOR
HUSKY SIBERIAN
CREUAT AMILHER
BRACO
HUSKY SIBERIAN
CAÇADOR

ROUGH COLLIE

40446D2C2B BOXER
404F276A34 PITBULL

lil lelèfon tic l'arxiu és el l)3 4IS ')2 ')4 i l'adreça electrónica és consell@covb.es

ASSOCIACIÓ DE JOVES
VETERINARIS

VETERINARIO O
AVESTRUZ

Si amigos, el veterinario de hoj en
día es un artista del escaqueo, cuando
las cosas no van bien, metemos la
cabeza en nuestro particular agujero,
y a ver si escampa. Lo malo es que al
icncr la cabeza bajo el suelo, el culete
se nos queda al aire y claro nos
siguen dando. Quizás seamos el
colectivo de profesionales menos
compañero, menos activo y más
pasota de todos.

Cuando nos reunimos nos quejamos
de como está el sector. Solo
lamentamos lo mal que está la cosa ...
tic la lamosa competencia y de que no
podemos hacer natía... Y al final las
quejas se quedan etl nada, dejamos
que todo sitia igual. Ni asistimos a las
reuniones del Colegio, ni nos interesa

nada de lo que se decide sobre el
futuro de nuestra profesión. VA ESTÁ
HIHN. ¿Es que leñemos que esperar a
que nos lo den lodo hecho? lil sector
de pequeños animales pide a gritos un
cambio, y eso pasa por empezar
regulando la situación laboral de los
trabajadores. Muchos veterinarios se
quejan de que no le salen los números
si contratan, pero nadie debería
ofrecer un servicio que no se puede
permitir./, Cuantos de vosotros habéis
oído de boca de vuestros jefes que no
pueden haceros contrato porque
licúen que comprar un aparato de
rayos nuevo, o abrir otro consulto] io,
o irse ile vacaciones?.¿ Cuántos
trabajáis en servicio de urgencias en
condiciones deplorables sin lugar de
descanso, ni cama ni ducha'.'. ¿Os
parece justo, leñéis miedo de perder
un puesto tic trabajo, que en realidad
no existe? Colegas si alizo está mal. se
míenla arreglar, eso es lo lógico y no
quedarse esperando a que llegue otro
más listo que lú y le quite lo poco que
has ganado. Por cierto, ni siquiera los
a\ estruecs esconden la cabeza cuando

las cosas van mal.
, \ \ vaciado de Joves Veterinaris
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Dermatología
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



;Reconoce usted la huetta de la innovación?

La innovación en la salud animal tiene nombro propio : Merial.

Merial es una compañía orientada .1 la investigación que nace de la fusión de las actividades de salud animal

y genética avícola de RJióne-Poulenc y Merck cV C.'o., [nc. (,'on un volumen de negocio cercano ,1 los dos

mil millones de dolares, Menal es va. desde su nacimiento, la primera compañía del mundo especializada

en farmacológicos y vacunas veterinarias. Su vocación : el descubrimiento di- nuevos productos para mejorar

l.i salud v el rendimiento de los animales, impulsar con fuerza el progreso en este campo para que los avances

lleguen a los veterinarios, a los ganaderos, y .1 los propietarios de los animales de compañía de nulo el mundo.

MERIAL FUERZA VITAL DE PROGRESO


