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Límit ètic aliò:

L'ètica e n el c a m p p r o f e s s i o n a l p e r s o n a l e s de f ine ix

i n d i v i d u a l m e n t , s e m p r e q u e c a d a s c ú a s s u m e i x i la s e v a

pròpia responsab i l i ta t

Saber on són els límits ètics d'una actuació professional ó un plantejament de
reflexió que ha d'establir qualsevol bon professional.

Hi ha actituds difícilment justificables; si Ics justifiquem per raons econòmiques de
supervivencia, caurem en un buii sense tons. Si entrem en aquesta manera d'actuar i les

acceptem perquè són generalitzades, aquesi fet donara tama a tot un col·lectiu.

Iot troba la seva justificació per tal d aconseguir un benefici econòmic que

lògicament repercutirà en una millora de la posició social. Generalitzar mai implica

arribar a una conclusió correcta ni justa i, el que es lamentable, es que precisament la

proliferació, cada cop major, de situacions com aquelles a les que fem referència, facilita
que la societat pugui incórrer en generalitats.

Saber on estem en cada moment i assumir directament la nostra responsabilitat ha
d'ésser l'objectiu clar de cota reflexió personal que incidirà directament en el conjunt

professional.

En els darrers dies, notícies que ens afecten directament han estat apareixent en els
mitjans de comunicació. Resulta lamentable el simple fet de recordar-les: utilització de

substàncies prohibides per part de responsables d'escorxadors, i ralli, de substàncies no
permeses en l'alimentació animal, sentencies dictades contra "professionals" que
pertanyen al nostre col·lectiu i que exerceixen funcions de representació, que els

declaren autors d'un delicte de negociacions i activitats prohibides als funcionaris
públics.

Sembla que a tots els nivells existeixen desviacions respecte del que, quan érem

estudiants, pensàvem que seria una professió digna, capaç de fer-nos sentir realitzats
com a persones.

Allò que seria desitjable és que, quan un client entra en un centre veterinari, es

trobi ben atès, sigui correctament i degudament informat de Ics actuacions més

aconsellables i beneficioses per al seu animal, en comptes de ser ates sota criteris
comptables, econòmics o liscals.

Seria un gran assoliment que el nombre de denúncies que es presenten contra
veterinaris es veiés reduït, que les innumerables queixes que molts companys dirigeixen
a d'altres, fossin sense fonaments, que, en definitiva, la nostra professió, tornes a ser

com la imaginàvem en altres temps.

El que pol resultar certament curiós és que un tipus d'actuació, difícilment
justificables des del punt de vista científic, vulguin ser justificades demanant l'empara
de plantejaments demagògics, propis d'altres èpoques passades.

L'ètica en el camp professional personal es defineix individualment, sempre que

cadascú assumeixi la seva p rop ia r esponsab i l i t a t . T a n m a t e i x , no es així en el c a m p d e

I exercici professional púb l i c , o n el l ímit ètic co inc ide ix a m b el ju r íd ic . La llei és qu i

m a r c a les a c t i t u d s . •
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ARTICLE TÈCNIC

Etología, etopatología
í etología clínica

Jordi Montsalvatge

Metge i Veterinari.

Afeccionat a l'Ecologia i disciplines afins

Els dics 11, 121 13 de desembre

proppassat es va celebrar a Madrid el

I Congrés Internacional d'Etologia Cl

Veterinària, organitzat pel professor

Dr. Miguel Ibáñez falegón i el seu eqi

nca

amb molt èxit de ponents i congressistes.

Potser una mica atapeït en la relació que fa

referència a l'exposició del temari i l'horari

disponible, peni això no es motiu suficient

per restar quotes d exit al global del Congrés;

aquest fet es dona a molts Congressos i

també als mitjans de comunicació (radio,

televisió, etc.). Però el motiu d'aquest escrit

no només es el que he dit, sino el de fer unes

consideracions vers els conceptes que

I encapçalen i altres observacions que els

relacionen:

I. Konrad I orenz quan va crear l'Etologia la

va definir com l'estudi de la conducta o

del comportament, la qual cosa ¡a vol dir

que inclou la conducta animal i el

comportament huma.

El segon concepte, és a dir, l'Etopatologia

serà l'estudi de la conducta o el

comportament anormal 0 patològic.

ETOLOGÍA

1

ETOPATOLOGÍA

1r

ETOLOGÍA CLÍNICA
VETERINARIA

i (

1

PSIQUIATRIA
ANIMAL

1i

fannaculiH]H

Tractament < T
conductual

COMPÜRIAMFNÏ NORMAI I ANOHMAI

Estats diestras
Shock neurogènic
traumatismes
Processos orgànics

Instints (teoria darwiniana i afins)
Reflexos incondicionals (teoria pavloviana)
Motivacions o drives (teoria skinneriana]
Patrons innat:; de conducta (teoria etol a]
I ihidn (teoria psicoanalítica)

Història individual
Empremtes i engrames
incorrectes

No realització
No descàrrega

ACTIVITATS DE SUBSTITUCIÓ
Mecanisme
de defensa

<ó insistència
de la situació en un temps

. llarg

Herència NIIIROSI
Pressió ambiental
de caràctei social

Persistència ilr U situació
,i llarg immuti
factors concomitatns

PSICOSI

Esquema ampliat del publicat, per l'autor d'aquest escrit, en el llibre del Catedràtic de Psiquiatria C Ballús titulat Psicobiologia Capítol X. Comportameni animal
normal i anormal: Bases etològiques i ecològiques I ditorial Herder, any 1983
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ARTICLE TECNIC
Paraula que vaig usar per primera vegada

la mes de vint anys sense èxit, Cosa, per

altre banda, normal ja que tom afeccionat

a l'Etologia era un perfecte desconegut i

encara segueixi) igual.

El tercer concepte que fa referència a

I Ecologia Clínica, esdevingué tom la

disciplina Etologica i Etopatològica

aplicada a la clínica.

1 )e luis tres conceptes In ha dues vessants:

la humana i la veterinària. Nota el punt de

vista humà tindrem com equivalents: la

Psicologia, la Psicopatologia i la

Psiquiatria humana, amb diagnòstics,

pronòstics i tractaments inclosos. Sota el

punt de vista veterinari

tindrem: la Psicologia,

la Psicopatologia i la

Psiquiatria animal

(horror!), aquesta

ultima no acceptada

internacionalment,

encara que lamosos

psiquiatres tom I lenri

Ey l'hagués usat la molt

temps sense complexos,

per la qual cosa ha

esdevingut necessari la introducció del

concepte d'Etologia Clínica Veterinària

(veure esquema).

1. Donat que les diferències entre l'home i

els mamífers superiors esià essencialment

en el neocòrtex, vol dir que les malalties

en què aquesta part del cervell intervé o

esià afectada de forma primordial; tindran

lògicament clares diferències. Per això,

caldrà molta cura en fer extrapolacions

¡nterespecífiques i filar prim en quan la

referència a I espècie humana. Per altra

banda, els processos que afectin a les parts

més antigues del cervell o paleocòrtex

presentaran més similituds. Dos exemples

aclaridors: l ' n traumatisme en l'escorça

parietal esquerra on es calculen les

coordenades espacials del canto dret del

ios i del camp visual dret en un home o

en un gos. seia molt més invalidant en

l'home (que sempre intentarà evitar l'ús

del braç, la mà i altres paris de la meitat

dreta del eos, indús quasi sense saber que

aquestes parts existeixen) que no en

l'animal, gos en aquest cas concret, que

podrà resoldre molt mes bé aquests

problemes amb la part dreta del eos, ja

que els patrons motors del gossos

gaudeixen de mes automatismes

(recordem que la hiperactivitat i les

hiperquinèsies com a símptomes de

malalties neurològiques són molt més

freqüents en el gos que en l'home);

El tercer concepte que fa referència a l'Etologia
Clínica, esdevingué com la disciplina Etologica í

Etopatològica aplicada a la clínica.
De tots tres conceptes hi ha dues vessants: la

humana i la veterinària. Sota el punt de vista humà
tindrem com equivalents: la Psicologia, la

Psicopatologia i la Psiquiatria humana, amb
diagnòstics, pronòstics i tractaments inclosos.

contràriament la diabetis insípida per una

agressió hipotalamica. per exemple, pot

presentar una simptomatologia i lesions

quasi idèntiques.

3. Per fer un tractament adient d'una

malaltia requerirà un diagnòstic el més

acurat possible. Aquest últim és el gran

problema de les malalties mentals en els

animals, ¡a que la manca del segon sistema

de senyals (parla) agreuja les dificultats.

Aleshores haurem de tenir molt en

compte tic quina forma l'analítica
laboratorial específica ens pot ajudar. Per

exemple, un diagnòstic de depressió en

una persona mitjançant l'entrevista

enfocada vers la biografia del pacient i

recolzada amb els tests adients pot ésser

suficient, però en un animal (gos, per

exemple) caldrà recolzar-se en el laboratori

(control tic 3-metoxi-4-hidroxifenilglicol

o MHPG, àcid homovalínic (HVA) en

orina i/o líquid cetaloraquidi i tic cortisol

plasmant o dels seus metabòlits en

l'orina), determinacions que no es fan

normalment en Ics persones.

L'antidepressiu clomipramina tot i no

tenir gaires electes secundaris en el gos,

per exemple, no és l'elixir d'En

Dulcamara de l'Elixir d'amore. i aJdrà,
per tant, estar amatents als avenços en

neuroquímica i neurofisiologia cerebrals i

aprofitar-ho per fer diagnòstics i

irat laments adients.

Els animals no estan tant

lluny com es creia fa anys ni

tan a prop com alguns treuen,

tot i que estan moll a prop

com es el cas d'alguns animals

domèstics i especialment els

primats superiors

(antropoides), 1 a genètica

molecular i del comportament,

dins de la biologia general de

la conducta, ens pot ajudar en

un futur proper a esbrinar

molts interrogants de les distàncies

interespecífiques.

Finalment recordai la gran dificultat que

presenta la cura d'una malaltia psiquiàtrica

h u m a n a , que no ha ésser en els animals .

Recuperar esta més a l'abast o més ben di t ,

millorar l'estat del pacient , però curar!í) •

http://www.covb.es



NOTíCIES

El MAPA elabora el
llibre blanc de
l'aqüicultura

(20-enero-I999).- El Ministeri
d Agricultura, Pesca i Alimentació,
mitjançant la Secretaria General de Pesca
Marítima, esta tramitant l'elaboració del
1 libre Blanc de l'Aqüicultura, amb la
intenció de que es converteixi en l'eina que
permeti realitzar un desenvolupameni
ordenat i adequat d una activitat amb un
enorme potencial de creixement.

Actualment, l'aqüicultura ha arribat a un
pum en què s'han d analitzar el1- colls
d'ampolla i les oportunitats per a que aquesta
activitat p.issi d ésser un sector amb futur .1
ser un sector consolidat dins la nostra
economia. El desenvolupament del I libre
Blanc establirà les bascs que permetin a
l'aqüicultura espanyola iniciar una arrencada
que la porti a situar-se .1 primer nivell entre
I aqüicultura europea.

Per a l'elaboració d aquesi Llibre es
compta amb la col·laboració de Fundacions
de gran prestigi, com és el cas de Li Fundació
( O I EC, en tecnologia, 1 la Fundació
EN fORNO, en els temes mediambientals.
Així mateix, es compta amb l.i col·laboració
de les diferents Comunitats Autònomes, de
la [unta Assessora de Cultius Marins
(lacumar) i amb el sector industrial
directament afectat.

Dos grups de recerca
de la UAB formaran

part de la nova xarxa
catalana de centres

de suport a la
innovació

Els rectors de les universitats públiques
catalanes van signar, el dia 12 de desembre,
un conveni marc entre les universitats, el
1 11)1 Al 1 la CIRIT amb l'objecte de crear la
Xarxa ('atalana de ( 'entres de Suport a la
Innovació, projecte dissenyat 1 desenvolupat
pel CIDEM (Centre d'Informació i
Desenvolupament Empresarial) que pretén
identificar els grups d'investigació de les
universitats catalanes mes propers a la
indústria 1 amb mes potencial de
col·laboració i de transferència de tecnologia
al teixu industrial, per tal de constituir una
xarxa de grups experts que accentuïn la
col·laboració amb les empreses 1 augmentin
d aquesta numera la seva facturació.

El .Servei \eteiinari de Genètica
Molecular, dirigit pel doctor
Armand Sánchez, i la l'lama de Tecnologia
dels Aliments, dirigida pel doctor
Buenaventura (iuamis, han estat els dos
primers grups de recerca de la Universitat
Autònoma de Barcelona seleccionats per a la
seva incorporació .1 la Xarxa. Segons els
convenis específics, la l'lama de fecnologia
ilels Aliments es beneficiarà de la
incorporació de dos tècnics (9.000.000 pts.) 1
el Servei Veterinari de (¡enética Molecular
d'un tècnic i d'equipament per a la recerca
(5.800.000 pts.).

Espanya, lliure de PPC
El passat mes de gener, el ( omitè

Veterinari Permanent de la Unió Europea va
decidir per unanimitat aixecar les mesures de
prohibició de moviment d animals a I última
província espanyola que encara restava com a

/ona de seguretat, Sevilla. Això, significava la
declaració d'Espanya com Estat lliure de
pesta poruña clàssica.

No obstani això, el MAI'A \a assenyalar
la necessitat de mantenir les mesures de
com rol i vigilància necessàries per tal d'evitar
l,i presentació de nous problemes que
poguessin manilest.ir-se a l.i geografia
espanyola com a conseqüència del tràfic
internacional.

Coincidim amb aquest fet, gairebé un
mes després, fapó va aixecar la prohibició
d'importació de carn i derivats d'animals
artiodàctils (porcí, boví, oví i cabrum)
procedents d'Espanya, que havia estat
prohibida luis ara.

Aquesta mesura permetrà en el futur la
t r c s de productes de x a r c el

pernil curat i altres productes de xarcuteria
d'acord amb la demanda d'aquell mercat.

EURONOTÍCIES

Tractament d'aliments i
ingredients alimentaris

amb radiacions íonitzants

II Parlament Europeu i el Consell,
reunits en un Comitè de Conciliació, han
arribat a un acord sobre les regles
comunitàries que s'aplicaran al tractament de
productes i ingredients alimentaris amb
radiacions ionitzants.

Aquestes dues institucions comunitàries
han acordat una Directiva marc que estableix
les normes generals tal com les condicions
del tractament, les regles que regeixen
l'aprovació i control dels aparells d'irradiació
i l'etiquetatge, fambé s'ha acordat una
Directiva d'aplicació que llistarà els productes
alimentaris que poden ser tractats amb
radiacions ionitzants.

La Directiva marc s'aplica a la fabricació,
comercialització 1 importació d aliments 1
ingredients alimentaris. A aquesta Directiva

http://www.covb.es



NOTICIES
s'estableix que només es podrà autoritzar la

irradiació d'aliments si: In ha una necessitat

tecnològica raonable, no representa un perill

per .1 l.i salut i o portada .1 terme sota les

condicions proposades, és en benefici del

consumidor 1 110 es f.i servir com .1

substitució de pràctiques higièniques o de

bones pràctiques de fabricació o agrícoles.

Els aliments tractats amb radiacions

ionitzants o que continguin ingredients

tractats (encara que constitueixi menys d un

1% del producte), en cl seu etiquetatge,

hauran de mencionar aquest tractameni

l.es finalitats per .1 les quals podrà

emprar-se Li irradiació són:

- per reduir la incidència de les malalties

transmeses pels aliments, en destruir els

organismes patògens,

per reduir la putrefacció dels aliments, en

retardar o detenir els processos tic

descomposició 1 destruir els organismes

que produeixen l.i putrefacció.

- per reduir l.i pèrdua d'aliments per

maduració prematura, germinació o

producció de brots,

- per alliberar els aliments d'organismes

nocius per a les plantes o productes de les

plantes.

Visita a excorxadors
espanyols

l.a Direcció General XXIV ha fet públic

l ' informe q u e s'ha e laborat arrel de la visita

que els inspectors comunitaris van fer, el

passat mes de setembre de 1998, a quatre

escorxadors espanyols com ,1 part del

procediment d infract ió oben per Li

Comissió contra Espanya. Aquest

procediment d infracció s havia iniciat degut

a qtte s'havien autoritzat escorxadors que 110

complien els requeriments que exigeix la

legislació comunitaria, la qual cosa havia

estat observada pels inspectors comunitaris

en una visita prèvia.

Els inspectors van observar que els

quatre escorxadors havien corregit les

deficiències prèviament observades, de

manera que s'acomplien les Directives

comunitàries 1 que. encara que s'havien

detectat deficiències menors, aquestes no

interferien en I autorització dels establiments.

La recomanació dels inspectors fou que

l.i Comissió donés per finalitzat el

procediment d infracció en hauï-ln actuat

les autoritats veterinàries de manera

satisfactòria.

Programa marc en favor
del consumidor

El Consell ha adoptat una Decisió per la

qual s'estableix un marc genera! per .1 les

activitats comunitàries en favor dels

consumidors.

La Dec is ió estableix a nivell c o m u n i t a r i

un marc general, per al període comprés

entre el I1)1)1) i el 2003, destinat .1 promoure

els interessos dels consumidores i .1

proporcionar-los un alt nivell de protecció.
L'esmentat marc consistirà en accions
destinades a contribuir a la protecció de la

salut, la seguretat i els interessos econòmics

dels consumidors així com a la promoció del

seu dret .1 la informació, a l'educació i .1

organitzar-se per tal de salvaguardar els seus

interessos.

I es activitats d aquest marc consistiran

en:

- accions realitzades per la Comissió;

- accions amb la finalitat de concedir

recolzament f inancer ,1 les ac t iv i ta ts d e les

organitzacions europees dels consumidors

que siguin organitzacions no

governamentals sense finalitats lucratives i

els objectius principals de les quals siguin

la promoció i la protecció dels interessos

dels consumidors 1 de la seva salut i que

comptin amb un mandat per .1 representar

els interessos dels consumidors a nivell

europeu, 1

accions destinades a concedir recolzament

financer a projectes específics l'objectiu

dels quals sigui la promoció dels iiiteiessus

dels consumidores en els diferents Estats

membres presentats d acord amb

determinades condicions establertes en el

text, en particular per les organitzacions

de consumidors i pels corresponents

organismes públics independents.

Organismes modificats
genèticament

El Consell ha celebrat un debat

d'orientació sobre la proposta de modificació

de la Directiva referent a l'alliberament

intencional en el medi ambient d organismes

modificats genèticament (OMG).

Entre les qüestions principals debatudes

es troben els aspectes ètics, l'etiquetatge de

http://www.covb.es



NOTICIES
productes, la limitació temporal de l.i
validesa de Ics autoritzacions de
comercialització de productes i la consulta al
públic abans d'alliberar OM( i. Diverses
Delegacions han informal sobre les accions
empreses a nivell nacional per a restringir I ús
i la comercialització d n \ l ( i.

El President va recordar que és urgent
revisar aquesta Directiva per tal de solucionar
les qüestions actuals relatives .1 la seva
aplicació, que es lluny de ser satisfactòria.
Encara que s'està a l'espera que el Parlament
Europeu faci el dictamen pertinent, el
plantejament proposat per la Presidència ¡a
Ka rebut un ampli recolzament de les
Delegacions en allò que es refereix a
l'avaluació del risc ambiental basada en
principis comuns, I etiquetatge dar 1
inequívoc, la supervisió, el procediment de
comitologia, que concedeix me's pes al
I unsell, la limitació temporal de
l'autorització 1 la consulta de comitès
científics.

Un cop es va concloure el debat, es va
acordar la següeni declaració : "Sense
perjudici d'una revisió aviat de la Directiva
90/220 1 prenent nota especialment de la
necessitat de reforçar l'avaluació del risc, com
tambe ha assenyalat el Parlamento Europeu, i
els procediments de supervisió, els Estats
membres es proposen des d aquest moment,
en ap l icar la Directiva en vigor, t en i r en
compte els principis subjacents per ,1
1 avaluació del risc i la supervisió derivats del
treball realitzat en la preparació del Consell".

MÓN COL·LEGIAL

ENRIC ROCA CIFUENTES. "IN MEMORIAM "

El company Enric Roca 1 Cifuentes va moriï el passal dia 2 de genei a puní de fei 62 anys 1 lome ferm en

in:; SI:VI::, conviccions, lluitadoi fnis ,i la li i ¡li' personalitai abassegadora i::. v¡ rxai silenciosament,

de puntetes, com si no volgués que es sàpigues que havia perdul la darrera batalla contra la malaltia que

feia uns mesos li afectava.

Però, si es veritat que un es viu en tant perdura el seu record en la memòria de les persones, I'l 1 li ha

guanyat la batalla a la mort. La seva fecunda vida professional, les activitats malii/ades tant :om a

professor de la Facultat de Veterinària de Saragossa, com a responsable de la Sanitat Animal a Catalunya

0, darrerament, com a Coordinador General del centre de Sanitat Avíenla de Catalunya ha deixai ben

marcades la seva petjada.

De l'Enric Roca es poden dir moltes coses. Es pot estar 0 no d'acord amb les seves propostes Podia

ai|i,idai mes n menys la seva manera de ser, Però el que no c ; pol és quedar-se fred. Poques persones

tenen aquesta capacitat de moure els sentiments 1 les actituds dels altres. Fins 1 tot, quan no estaves

d'acord amb ell, et movia a fer quelcom Es per això que l'avicultura, la sanitat animal i la veterinària de

Catalunya dels darrers anys n'estan plenes de records d'En Enric Roca.

Va estudiat a la Faculta) de Veterinària de Saragossa, on es va doctoral 1 va exerciï com .1 professor dos

ilc l'any 1962 al 1975, simultanejani aquesta activitat amb l'assessorament a diferiüiisrmpieses avícoles

en aquells difícils anys de l'inici de l'avicultura industrial. Era funcionari del Cos de Veterinaris Titulars i

del Cos Nacional Veterinari, ambdós pei oposició. Al llarg de 11 anys va ser Cap del Servei de Sanitat

Animal de la Generalitat de Catalunya i dinant 5 anys, Subdirector General de Fomem de la Sanital 1 la

Qualitat Agroalimentària. Des de Juny de 1996 exercia el càrrec de Coordinador General del Centre de

Sanitat Avícola de Catalunya.

Veterinari fins el moll de l'os, sempre que la professió veterinària ha requerit la seva, col·laboració ha

estat disposat a donai la, sense rap tipus de recança. Així, des del seu càrrec, va impulsar decididament

la creació de la Facultat de Veterinària a Catalunya 1 va participai activament en els seu:, inicis, 1 fins al

darrer dia.

En els darrers anys, era un dels membres mes actius i il·lusionats de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries

de Catalunya, de la qtie era membre fundadm

Tots aquells que, d'una 0 altre forma, han estat relacionals amb la ramaderia, l'avicultura, la sanital

animal 0 la veterinària a Catalunya en els darrers 30 anys recordaran la seva capacitat de treball, el seu

esperit emprenedor, la seva vitalitat, en fi, la sova personaht.it aclaparadora, que li feien destacar allà on

fos i que, ràpidament, el convertien en el centre i punt de referència de tots els fòrums

1 a pèrdua de l'amic I nric ve a sumai se a les d'altres companys i amics que ens han deixat darrerameni

Séculi, Carol, Agenjo, Luera, 1 tants d'altres, cadascú mestre i model al seu estil, que ens han anal

marcant el camí i que han col laborat decididament al que és avui la ramaderia i la veterinària a

Catalunya. Esperem que les noves generacions que ocupen els seus llocs sàpiguen treure el moll de bo

que hi ha hagut i puguin aplicar-ho en bé de la professin

Eduard Torres i Fernández

http://www.covb.es



AGENDA
BEQUES, AJUTS

I PREMIS

CONVOCATORIA
"PREMIO ENRIQUE CORIS

GRUART 1999
BASES
1. Podrán optar al Premio todos los

Veterinarios españoles que presenten

trabajos inéditos con anterioridad a las I 1
horas del día 15 de mayo de 1999,

2. I os trabajos deben ser inéditos o, en todo
caso, si estan publicados, que no haya
transcurrido nías de doce meses desde su
publicación. El tema de los trabajos estará

relacionado con Zootecnia o Inspección
de (arnes y sus Ciencias Básicas
Relacionadas, que contenga aportaciones
originales o nuevas concepciones teóricas
descartándose en absoluto los trabajos de
simple erudición.

3. Los trabajos mecanografiados,
encuadernados, y presentados
adecuadamente sin limitación de espacio y
en ejemplar TRIPLICADO, deberán
incluir un resumen y se entregaran o
enviaran con un lema, sin firma o rfltnite
del autor, que posibilite su identificación.
Aparte, se acompañará un sobre cerrado y
lanado con el lema, que contendrá el
nombre del autor o amores y su dirección.
Podrán acompañarse de gráficos y/o
ilustraciones.

4. I us trabajos que opten al Premio, serán
remitidos al Sr. Presidente del Patronato
Enrique Coris Gruart, Facultad de
Veterinaria de Zaragoza (C/ Miguel
Servei, 177, 50013 Zaragoza) y a las

personas que presenten los trabajos se les

liará entrega de un resguardo de depósito.

5. La concesión del Premio sera atribución
del fribunal Calificador, designado por el

Claustro de Catedráticos de la Facultad de

Veterinaria de la Universidad de Zaragoza
y cuya composición no se liará pública
basta el momento de la concesión de

dicho Premio. Dicho tribunal podrá

requerir una evaluación externa de los

trabajos presentados.

6. El Premio será fallado por el tribunal

('alilkador ames dei 30 de junio de 1999,
contra cuya decisión no cabrá recurso

alguno.

7. El Presidente del Patronato hará publico

el resultado y lo comunicara a los

interesados.

(S. Los trabajos no premiados serán enviados
a sus autores correspondientes antes de 30

de julio de 1999.
l). La entrega del Premio se realizara en un

acto que tendrá lugar en la Facultad de

Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.

10. La cuantía del Premio sera de 500.000
pesetas (QUINIENTAS Mil PESETAS),

que seran entregadas por la autoridad que

se designe v en el acto anteriormente

citado.

1 1. El amor queda en libertad de publicar en

su totalidad o en parte, el trabajo

premiado, siempre que baga constar, que

ha sido galardonado con el Premio de la

Fundación Enrique Coris Gruart de la

Facultad de Veterinaria de Zaragoza.

12. Si a juicio del tribunal Calificador no

fuese presentado ningún trabajo

merecedor de ser premiado, el Premio

podra sei declarado desierto.

I.i. Cualquier eventualidad no prevista en

estas bases sera resuelta por el Patronato

de la Fundación Enrique ( oris Gruart.

FUNDACIÓ
CATALANA

F U N D A C I Ó P F R A T A
CATALANA L L·ly ** ^^

RECERCA RECERCA (FCR)

BEQUES
• Ajuts a les universitats i centres públics

de recerca de Catalunya per a propostes

conjuntes Universitat-Empresa de

cooperació i mobilii.it de personal en el

marc del II Pla de Recerca de t aialunva.

Convocant: t bmissionai per a

Universitats i Recerca.

S o l · l i c i t u d : V ia l a i e t a n a , 3 3 , 6 c

08002 Barcelona.

Tel.: 933065400

Fax: 933065432

termini sol·licitud: h /03 /00

Per a mes informació: consultar I

mim. 2r'%de30/12/<)K.

• Beques d'assistència tècnica.

Convocant: Food and Agriculture
Organizador! (FAO) ol United Nations
( U N ) . S o l - l i c i t u d : V í a l e d c l l c l e r m e d i

( aracalla- 00100 Roma Italia.
Tel. 39657971 Fax 39.6.6799563

Termini sol·licitud: 31/12/99

Observacions: les sol·licituds s'hauran de

fer mitjançant els representants de la I AO

al país del candidat.

CURSOS
CURSO AVANZADO DE

CLÍNICA EQUINA

Teoría días 23 v 2-t de abril.
Prácticas ¿\,\ 2^ de abril.
Ponente: Profesor JEOFFREY LAÑE,

universidad de Bristol.BVetMED, Desis,

FRCUS, especialista en cabeza v cuello.

Programa provisional:

\ lernes: L1.3O-1S.3O b: Exposiciones
teóricas.

Sábado: 9-13 h: Exposiciones teóricas,
Por la tarde Prácticas en el Real (!lub de

Polo.

Domingo: 9-12 h: Exposición teóricas,

Las exposiciones teóricas versaran sobre los

siguientes temas:
• Endoscopia de las vías respira tor ias alias.

Radiología de la cabeza. Bolsas guturales.
• Desplazamiento dorsal del paladar blando.

• Entrapamiento de la epiglotis.

• Disfagia.

• Alteraciones dentales: cirugía dental y

andados rutinarios. Patología senos

paranasales.

• Endoscopia durante el ejercicio; estudio de

la obstrucción dinámica durante el ejercicio.

• Neuropatía recurrente laríngea. Actitud
actual en su diagnostico v tratamiento.
Plazas limitadas.

Información:

Tels.: 608694497 Esteban Comamala

608946264 Mònica González

http://www.covb.es



ESQUI' 99

laboratori i¡

anabiol s.a

IV CAMPIONAT D'ESQUÍ
DEL COL·LEGI OFICIAL DE

VETERINARIS DE BARCELONA
Port-Ainé, 30 i 31 de gener de 1999

Salud Animal

El proppassat 30 de gener es va celebrar a l'estació d'esquí de
Port-Ainé la cuarta edició del campionat d'esquí del COVB, amb
el patrocini de LABORATORIOS ANABIOL i de PFIZER
SALUD ANIMAL.
Tot i les condicions climatològiques molt adverses, amb ratxes
de vent de més de 90 Km/h i temperatures per sota dels 15 "C
sota zero, els 49 participants de la carrera no es van
desmoralitzar i van demostrar una gran competitivitat.
El acompanyants dels participants també s'ho van passar d'allò
més bé al sopar-festa de lliurament de premis que es va fer la
nit del dissabte a l'hotel Pessets de Sort, seguida d'un còctel de
germanor al pub La Llar i del posterior ball a la discoteca Roc
Dur

Els trofeus als millors van estar cedits com cada any per
MERIAL i els premis que van rebre els participants i
acompanyants van estar cedits per LABORATORIOS
ANABIOL; PFIZER SALUD ANIMAL; PORT-AINÉ; MAJOMI
VIATGES, S.L.; PURINA PROPLAN; SCHERING; AVEPA
(Asociación de veterinarios especialistas en pequeños
animales); AVHIC (Associació de Veterinaris Higienistes de
Catalunya) i, finalment, pel propi COL·LEGI OFICIAL DE
VETERINARIS DE BARCELONA
La propera edició serà la cinquena. Serà l'any 2000. Això
requereix alguna cosa més especial.
No hi falteu!

GUANYADORS
CATEGORIA FEMENINA CATEGORIA MASCULINA

GLÒRIA VALLS TONI CALLIS

CARLOTABALAGUÉ |

PREMI DECTOMAX RETARD de PFIZER

ELENA PARADELL VÍCTOR RIGOLCHENSTEIN

!oy,Ío,AMPIONAT Df

1 Ml ^
ATENCIÓ VETERINARIS !

DESCOMPTES EN LA COMPRA DE MATERIAL
D'ESQUÍ I DE MUNTANYA

Com a mínim, el 20% sobre el preu recomanat*

Dirigir-se a SPORT JATER
c/Amilcar, 111 - 08032 Barcelona

Tel. 93 455 62 64 (Sr. Jové o Xavier)

*Cal acreditar la col·legiació a Barcelona amb carnet o
últim rebut.

MERIAL \/ Port·Aine
av ic S K I S E N S A C I O N S

A V E P A
PIAN

10 http://www.covb.es



Laboratorios ANABIOL, S.A.
Empresa de servicios dedicada al análisis y asesoramiento técnico a la industria alimentaria.

ACREDITADA:

• Por la GENERALITAT DE CATALUNYA
Direcció General de Salut Pública

• Por la GENERALITAT DE CATALUNYA
Direcció Industries Agroalimentaries

• Por el MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
• Miembro del grupo europeo EXPERTAL
• Acreditación por BVQI y Radd voor

Accreditatie de la NORMA ISO 9002
• Laboratorio autorizado por la

JUNTA DE SANEJAMENT

Laboratorios ANABIOL S.A. • Badal, 17-23. BARCELONA.
Tel.: 93 431 61 07 • 93 431 78 65 • Fax: 93 431 51 81 • E-mail: anabio@adv.es • http://www.adv.es/anabiol

Delegaciones: Zaragoza. Santiago de Compostela, Madrid, Bilbao, Valencia

Stellamune
M Y C O P L A S M A

,

•

http://www.covb.es



AGENDA
XXIX CURSO INTENSIVO DE
"ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO
DE ALIMENTOS Y CONTROL

DE LOS PROCESOS DE
FABRICACIÓN"

Lloc: Valencia.
Dates: del 7 al 11 de ¡unv de 1.999.
Horari: De 8.30 - I t i de 16- 19.30 hores.

PROGRAMA
Conferències: "Principales microorganismos
presentes en alimentos ; "Factores que
intimen en el desarrollo de los
microorganismos. Métodos de control";
"Microbiología de carnes j productos
produLlos Lícteos" ; "MicrobiologÍ; 1
productos lácteos : "Microbiología de
conservas alteradas : "Microbiología de
frutas, cereales y den-vados, 1 luevos";
"Gérmenes patógenos en alimentos y peligros
que ocasionan. Micotoxinas ; "Normas
higiénicas en fabricas de alimentos"; "Análisis
de Riesgos y (Control de Puntos (iríticos
(ARICPC) en la industria de alimentos.
Legislación alimentaria"; "Aplicación de los
métodos microbiologia» rápidos en sistemas
de producción de alimentos basados en el
ARICPC".

Sessions Practiques: " Idílicas microscópicas
para evaluar la calidad microbiológica de los
alimentos : "Métodos acúlales de detección,
recuento e identificación de bacterias
patógenas en alimentos: Escherichia coli, /:.
coli 0157:117, Salmonella, Staphylococcus
aureus, Bacillus cereus, histeria monocytogt
Campylobdcter, Pseudomonas aeruginosa,
( lostridium perfringens"; "Métodos rápidos
de identificación ('Kits' comerciales, sondas
DNA, PCR, anticuerpos monoclonales,
etc.)'; "Análisis bacteriológico del agua";
"Análisis de conservas alteradas"; "Análisis
bacteriológico de la leche"; "Control de la
contaminación ambiental \ de superficies";
"Observación e identificación de mohos.
Recuento en alimentos ; "Detección de
aflatoxinas en cereales'; "Manejo del
autoclave industrial y curva de penetración

del calor"; "Los distintos análisis se
efectuaran sobre carnes, [leseados, conservas,
congelados, harinas, especias, productos
lácteos, pasteles, platos precocinados, etc.".

Informado i Inscripció:
Càtedra de Microbiologia, 1 IS Enginyers
Agrònoms, Universitat Politècnica, Camino
de Vera, 14. 46022-València. Tel. 96387
74 23 Fax. 96 387 74 29. E-rnail:
¡hernand@btc.upv.es.
Nombre de places limiï.u a 20. Data límit
lainscripció es cons i d e r a

I .i inscripció es considerarà electiva per ordre
de recepció de la butlleta d inscripció
juntament amb el xec o una fotocòpia de la
transferència bancària.
Preu d'inscripció: en concepte de despeses de
material de pràctiques: 90.000 pies. Es
lliurarà Diploma d Assistència.

SEMINARIOS
DE FORMACIÓN

CONTINUADA
AVEPA 1998-99:
DERMATOLOGÍAA.V.E.P.A

Lloc: Barcelona. La informació sobre els lloes
concrets de celebració, es donarà en el
moment de la inscripció.
Dates: del 15 al 16 de maig de 1999.
t e r i , I S Diumenge, de 10,00 a I!¡,OO hores.
Diumenge, de 10,00 a 14,00 hores.

PROGRAMA
"1 listona clínica, examen dermatológico y
os diagnósticod eenb-me dad es
diagnóstico de enler-medades cutáneas en
perro y gato. Pruebas diagnósticas básicas",
"Morfología de las 1 esiones ( mancas", "I a
Biòpsia Cutánea. ( alando está indicada y
cómo se realiza", "El Prurito: planteamiento
diagnóstico", "Introducción al Diagnóstico
Histopatológico', "Las Alopecias: Protocolo
Diagnóstico', Estructura y función de los
Folículos Pilosos, Histopatología de las
Alopecias", "Casos Clínicos: Planteamiento
Clínico. Diagnóstico histopatológico".

Inscripció: la inscripció previa al seminari és
obligatoria. En casos excepcionals es podían
acceptar inscripcions a l'inici dels seminaris
sempre i quan sigui factible per a
l'organització.
Socis AVEPA 3.000 pies.
No socis 9.000 ptes.

Mes informació: Aquest i altres seminaris del
programa de Formació (Continuada es
celebren en diferents ciutats i diferents d,ules.
Per obtenir mes informació, adreçar-se a
AVEPA. Ignasi larras. Av, República
Argentina, 21-25.08023 BARC1 LONA.
Tel. 93-418 28 74. Fax. 93-418 28 74.

D I V E R S O S
ABRIL 1999
- Cursos Prácticos de manejo, patologia y

cirugía en équidos, para estudiantes de
Información: Hospital Veterinario Sierra de
Madrid, 9, 10 y 11 de Abril 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

- Curso Práctico de Cirugía y Traumatologia
en Pequeños Animales. Navarra, del 23 al
25 de abril de 1999. Información: Cursos
Veterinarios Prácticos de Navarra.
Tels. 948 82 71 01, 948 82 70 61, 629 43 85 19
Fax: 94841 07 19
E-rnail: practice@lander.es.

- EXPOSALUD. Barcelona, del 30 de abril al 2
de mayo de 1999. Información: Fira de
Barcelona. Recinto Ferial de Montjuïc. Tel.
93/233-20-00.

MAIG 1999
- VI Jornadas Científicas de Veterinaria

Militar. Madrid, del 27 al 28 de mayo de
1999. Información: Centro Militar de
Veterinaria. Secretaria VI Jomadas. 28024
Madrid. Tel: 91 509 10.00 ext. 2590/2535.
Fax: 91 711 01 92

SETEMBRE 1999
- SIZOO. Barcelona, del 30 de septiembre al 3

de octubre de 1999. Información: Fira de
Barcelona. Recinto Ferial de Montjuïc. Tel.
93/233-20-00.

OCTUBRE 1999
- EQUUS CATALONIA. Barcelona, octubre de

1999. Información: Fira de Barcelona.
Recinto Ferial de Montjuïc.
Tel. 93/233-20-00.

http://www.covb.es



LISTAS DE DISTRIBUCIÓN Y FOROS RELACIONADOS CON LA VETERINARIA EN CASTELLANO

Temática Nombre Ámbito de actuación

Producción \ ueas-l Producción de ganado bovino de leche \ carne

animal Lista 3tres3 Producción porcina

Forum 3tres3 Producción porcina

ovejas-1 Ovejas-1

cerdo-iberico Cerdo Ibérico

Pequeños Foro AEVEDL Foro de la Asociación de Veterinarios Especialistas

en Diagnóstico Laboratorial

Foro AEVEDI Foro de la Asociación Española de Veterinarios

Especialistas en Diagnóstico por Imagen

Ciencia ) Tecnología de Alimentos

Microbiología de Alimentos

Definition o l a Master Programme in Food Technologj

for Latin American Unhersities

Asociación Española de Científicos

Sociedad Española de Biometria

Historia de la Fauna \ Vegetación

Enfermedades emergentes animales y humanas

Políticas de protección y desarrollo sostenible

Foro sobre desarrollo rural

Foro científico-técnico sobre Recursos Naturales

Temas sobre Ecología científica

medioambiente Tenias relacionados con la gestión ambiental.

ecología \ reciclaje de residuos.

Otros l-anapat Foro sobre Anatomía Patológica

toxico-I Foro multidisciplinar sobre Toxicologia

epidemiologia Arca de discusión sobre Epidemiología

steldman Foro de interés para criadores \ aficionados a perros y gatos

animales

Alimentos

Ciencias

Medio

Ambiente

ForoAEVE

cytali

microali

citalfa

aec

biometria

h-bio

promed-port

ambiental

cederul

renanet

ecoloaia

Más información

http://www.rediris.es/tist/info/vacas-l.html

http://www.3tres3.com/Lista.htm

http://www.3tres3.com/forument.htni

http://www.rediris.es/list/info/ovejas-l.html

http://www.rediris.es/list/info/cerdo-iberico.html

http://www.geocities.com/Heartland/Acres/5928/correo.htni

http://www.aevedi.org/socios/ajfa/endoscopia/foro.htni

http://www.rediris.es/list/info/cytali.html

http://www.rediris.es/list/info/microali.html

http://www.rediris.es/list/info/cytalfa.html

http://www.rediris.es/list/info/aec.html

http://www.rediris.es/Iist/info/biometria.html

http://www.rediris.es/list/info/h-bio.html

http://w ww.rediris.es/list/info/pronied-port.htnil

http://www.rediris.es/list/info/ambiental.html

http://www.redins.es/list/inro/cedcrLil.himl

http://wwu.iediris.es/listyinfo/renanet.html

http://www.rediris.es/list/info/ecologia.htnil

http://www.rediris.es/list/info/niedioanibiente.html

http://www.rediris.es/list/info/l-anapat.html

http://wuw.rediris.es/lisl/info/toxicol.htnil

http://wwu.rediris.es/listyinfo/epideniiologia.htnil

http://wwu.i-ediris.es/list/info/cansandcats.html

Email Lista

\acas-l(«listserv.rediris.es

ovejas-l<9 Iistserv.rediris.es

cerdo-iberico (a listserv.rediris.es

cytali <§ I i stsers.rediris.es

microali@listserv.rediris.es

c\ taifa(c listserv.rediris.es

aec(9 listser\.rediri^.es

biometriaíp listserv.rediris.es

h-bio(« listsen.rediris.CN

promed-port(3 usa.healthnet.org

ambientalC listserv.rediris.es

cederul <@ listserv.rediris.es

renanet(S listser\.rediris.es

ecologia® niit.edu

medioambiente (a ictnet.es

l-anapat (o listserv.rediris.es

toxicóles listserv.rediris.es

epidemiologia^ ls.cica.es

sfeldman@interprov.com

Hs destacable la poca o nula presencia de listas o foros de debate en temas de pequeños animales. Pedimos disculpas por las ausencias, pero el hecho de no poder localizarlas a
través de los medios habituales \ algunos excepcionales, indica que su difusión al público no es del todo correcta . Para cualquier notificación de listas o foros existentes y no
presentes en esta lista, enviar un mensaje al correo electrónico del Colegio (covbd covb.es). En los sucesivos boletines se informará de su existencia o aparición. Gracias a todos
por la colaboración.



EL COL·LEGI

Residus sanitaris:
molt important

Com |.i sabeu, el C.O.V.B. va
assumir el compromís d'informar-vos de
l.i obligació a càrrec dels titulars dels
(ientres Veterinaris generadors tic residus
sanitaris, de donar-los d'alta per la qual
cosa, es va posar en contacte amb varies
empreses homologades pel seu transport,
tractament i eliminació, arribant a I acord
que, a tots els col·legiats que ho
volguéssiu, us tramitarien l'alta com a
centres generadors sense cap cusi.

1 lem rebut moltes trucades
demanant-nos informació sobre el que
s'ha de fer, per la qual cosa, insistim en
què, els ('entres Veterinaris han de tenir
cura, bàsicament quan a les agulles i
material punyent, que tormén part dels
residus sanitaris del GRUP III, i els
animals morts, encara que no siguin
d'experimentació o no estiguin infectats.

1 a resta del residus que es generen
en els ("entres Veterinaris, son
assimilables als urbans, per la qual cosa
no necessiten un tractament especial i
només cal abocar-los en bosses de plàstic.

Ja que les mesures que s'han de
prendre en el tractameni intra-centre dels
residus sanitaris no es tani complicat
com podria semblar, i ateses les
conseqüències de no acomplir les
obligacions que tenen els Veterinaris que
generen residus en el seu exercici
professional , convindria que tots els
titulars dels ( entres els doneu d'alta com
a generadors, ja que, de no fer-ho, us
exposeu, en el cas de tenir inspeccions
sanitàries, a ser sancionats, com s'ha fet,
per exemple, en les Clíniques Dentals.

Per qualsevol informació que
necessiteu podeu trucar a:
• COVB:93 211 24 66

(Cristina Campaña)
• CONSENUR: Tel 93 721 33 63
• GRUPTR3S:Tel9344083 is

Dinar de la Promoció Veterinaris Assessors
1986-1991 i Perits (VAP)

¡JA TENIM DIA I LLOC!
El dinar es farà el diumenge 30 tic

maig d'enguany al Restaurant de la Plaça
Cívica (UAB) a les [2,30 hores.

El preu per persona sera tic

5.000 pics.

S'haurà de fer l'ingrés abans del

dimecres 5 de maig al compte corrent del

Banc de Sabadell núm. 0081-0171-44-
0001025906. Quan leu Tingres, no us
oblideu d'indicar cl nom de la o les

persones que vindran al dinar.

Per a qualsevol aclariment, poden

trucar a:

Albert Anton "Happy" 93/284-89-58

Emilio Vicente 93/340-78-94 (part.),

973/55-11-00 ext.2474 (treball)

Ma Luz Guerra 93/211-24-66

de 16 a 20 hores (trebal

Espectacles taurins
lots els veterinaris interessats en

actuar en espectacles taurins a la

temporada 1W), hauran de presentar

sol·licitud al (iol·legi de Veterinaris de

Barcelona amb els mèrits corresponents,

per t.il de fer la valoració corresponent.

Els veterinaris que ¡a estiguin inscrits
no és necessari que realitzin aquesta
sol·licitud.

Us recordem els requisits necessaris

per lal de poder formar part del forn de
Veterinaris Assessors i l'crits.

Els interessats en rebre encàrrecs de

peritatges, ban d'enviar Ics següents dades

a la Secretaria del ( X )VB el més aviat
possible:

Nom i cognoms

Núm. de col·legiació
Especialitat una o, com a màxim,

dues de Ics que s'indiquen a continuació:
- Clínica de animals de companyia

- Exòtics
- Etologia
- Pràctiques de laboratori

- Nutrició: pinsos, additius, premcscles

Producció animal: vacum

- Producció animal: a u

Producció animal: oví i cabrum

- Producció animal: aus

- Producció animal: conills

- Altres produccions animals

- Clínica equina
- Indústries càrniques

- Indústries làcties

- Aqüicultura i congelats

- Altres indústries alimentàries

- Restauració col·lectiva, catering i

menjadors col·lectius

- Escorxadors
- Productes /oos.initaris

I s requisit necessari i imprescindible

que tois aquells que vulguin formar part

del VAP, tinguin un mínim d'experiència

en l'especialitat escollida de 3 anys

d'exercici dins els deu últims anys.

L'esmentada experiència haurà de ser

acreditable. En cap cas, es consideraran
els t lurriculum Vitac de Ics persones que
no acompleixin el requisit de

1 experiència.
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EL COL·LEGI
Els sol·licitants s'inclouran en un

llistat actualitzat que sera utilitzat quan la

(¡omissió (lectora del VAP, rebi la

sol·licitud d'un expert Veterinari per tal

de poder practicar un peritatge, fent-se la

designació dels Perits segons el

procediment establert en el Reglament

del forn de Veterinaris Assessors i Perits.

Responsabilitat civil
professional

cap motiu justificat, exigeixen que se'ls

retorni el que han pagat.

3. Iots els actes professionals han de ser

diligents però, envers la producció

d'un dany o perjudici, i quan el

propietari d'un animal US exigeixi

qualsevol tipus de responsabilitat,
podeu adreçar-vos al C.O.V.B. Aquí us
informarem dels documents que s'han
d'adreçar a la companyia asseguradora,

per tal que, seguint els tràmits

oportuns, valorin els fets i, segons el

que resulti de les declaracions i/o

proses de les quals es disposi, actuï en

conseqüència.

Aqtiests documents sou els següents:

Escrit del Veterinari amb la descripció

dels lets de forma objectiva

- Escrit de reclamació del propietari.

- Els documents acreditatius dels fets.

Aquesta documentació sera enviada a

la companyia asseguradora per tal que

decideixi si és preferible pagar una

indemnització per la via amistosa, o be

esperar a la resolució que es dicti en un

procés judicial.

Malauradament augmenten els casos

de reclamacions de danys i perjudicis per

part dels propietaris d'animals adreçades

contra Veterinaris, emparant-se en males

praxis, negligències o simplement perquè

no es mostren satisfets amb els serveis

rebuts o en la manera en què els han

tractat.

Per la qual cosa, és important saber

que:

1. Iot i que la majoria dels col·legiats

esteu adherits a l'assegurança

col·lectiva de responsabilitat civil

professional, que cobreix les

reclamacions derivades d actes

professionals dels quals sigui

responsable un veterinari, no és gens

recomanable acceptar la responsabilitat

sense més, pel sol let d'estar assegurats,

ja que això repercuteix negativament

en la imatge global del nostre

col·lectiu.

Altes i baixes col·legials

1. Tampoc és gens aconsellable pel
col·lectin, transigir envers els

propietaris que, en alguns casos sense

ALTES

Col·legiat

2759

Col·legiat

2256

2311

2141

2670

2564

531

495

1901

2321

1171

2733

1923

1806

2738

1977

1350

1346

Nom

Pedro Guiés Mayor Aparicio

Nom

Henriefto Brnssaard

Alex Pascual Carulla

Mercè Claret Traid

Agustín Segòvia Sánchez

Raquel B. Cuomo

Jaume Guixeras Vehi

Ennc Roca Cifuentes

Evansta Navarrete Navarrete

Ingnd Pinto Puig

Xavier Sans Vidal

Joaquim Menzinger Colunga

Santiago L Marí Ubach

Alexia Serrallach Orejas

Manuel Bravo Pérez

Belen Pérez Fernández

Xavier Fernando Nofre

José-Luis Echeverría Palacios

BAIXES

Data baixa

28/12/98

28/12/98

29/12/98

31/12/98

01/01/99

02/01/99

02/01/99

04/01/99

05/01/99

07/01/99

11/01/99

13/01/99

14/01/99

15/01/99

18/01/99

25/01/99

27/01/99

Data col·legiació

19/01/99

Motiu Baixa

Petició Pròpia

Trasllat Estranger

Trasllat Estranger

Petició Pròpia

Petició Pròpia

Defunció

Defunció

Petició Pròpia

Trasllat Girona

Petició Pròpia

Trasllat Estranger

Petició Pròpia

Petició Pròpia

Trasllat a Madrid

Petició Pròpia

Trasllat Col·legi Tarragona

Manca Pagament
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EL COL·LEGI

— SERVEIS DEL COL·LEGI —
ÀREA ECONÒMICA

CONDICIONES BANCA CATALANA-C.O.V.B.: SUBROGACIONES PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

Interés primer año

Interés revisiones anuales

Gastos Notaria, Registro, Tasación

Gastos de tramitación y gestoría

4,15%

IRPH-0,10%

A cargo de Banca Catalana

1%

Importante:
• Para que pueda formalizarle la subrogación, en la escritura ha de constar expresamente la expresión "préstamo hipotecario"

(no crédito hipotecario, crédito abierto con garantía hipotecaria, préstamo con ga-rantía hipotecaria ...)
• Para poder estudiar la operación y ver si resulta rentable el cambio de entidad bancària, debe facilitarse fotocopia de la

escritura del préstamo hipotecario a subrogar y del último recibo pagado.
• Una vez estudiada la posibilidad de hacer el cambio de entidad, debe entregarse la documentación que se especifica en la

hoja que se acompaña, por medio de fotocopias.
• En cuanto Banca Catalana ha estudiado la viabilidad económica de la operación, se remite al primer banco una carta por

conducto notarial con la finalidad de que, en 20 días, indique si puede igualar la oferta de Ban-ca Catalana. De no hacerlo, el
día señalado se comparece en la oficina principal de esta entidad, sita en Bar-celona, P" de Gracia, 84 y, ante Notario, se
firma la subrogación.

• La gestoría del C.O.V.B. retira la escritura de la Notaría, liquida los impuestos y la presenta en el Registro de la Propiedad
correspondiente.

• Una vez inscrita la operación, se entrega el original al Veterinario.

Seccions col·legials

APROPEM

OFERTA

PETITS ANIMALS

CONSULTA

URGÈNCIES

SUBSTITUCIONS

GRANS ANIMALS

EMPRESA

TÈCNIC COMERCIAL

QUADRES INTERM. I ASSES.TÈC.

ALTRES DEPARTAMENTS

DIVERSOS

TRAMITADES

NO TRAMITADES

TOTAL

GENER

11

3

4

4

1

6

3

2

0

1

18

3

21

Centres Veterinaris: Han d'estar donats

d'alta al Registre de Centres per l'exercici de

la clínica de petits animals a la província de

Barcelona".

I Ics d aquest servei recordem a cots els

companys que APROPEM, Borsa de Treball

del (!ol·legi ()ficial de Veterinaris de

Barcelona, està a la vostra disposició en el cas

que necessiteu contractar professionals

veterinaris.

Els trets més importants del nostre servei

són:

• Base de dades informatitzada de

veterinaris col·legiats a la recerca de (eina

i de professionals en actiu que desitgen

optar a un altre tipus de treball nies

.ulieni a la seva formació i preferències

personals.

• Demandants amb una formació tècnica

adequada i diversos paus d'experiència en

diferents sectors laborals,

• Ràpida gestió de les demandes, fempsde

Tramitació: Màxim de lOdies. El temps

de gestió pol ser inferior segons les

necessitats de l'empresa sol·licitant.

• Confidència de les dades de l'empresa.

APROPKM és un servei gratuït.

No hi ha compromís per pari de

i 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:

Matí: Dilluns a divendres de 9.30 a 13.00

hores

lardes: Dilluns a dimecres de 16.00 a 18.00

hores, divendres de 16.00 a 20.00 hores.

APROPEM, Borsa de Treball.
(iol·Iegi Oficial de Veterinaris de Barcelona
Av. República Argentina 21-25.
08023 BARCELONA
Tel.-93 211 24 \1
Fax.-93 212 12 08
(Unen Electrònic: apropem@covb.es
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BIBLIOTECA

NOVETATS LEGISLATIVES

Sanidad animal. Orden de 19 de enero por la que se deroga la i )rden de
24 de septiembre de 1998 por la que se prohibe cautelarmente la
introducción de bovinos procedentes de Portugal, BOE núm. 1'),
22/01/99.
Directiva 98/92/CE del Consejo, de I-i de diciembre de 1998, que
modifica la Directiva 70/524/CEE sobre los aditivos en la alimentación
animal y la Directiva 95/69A V por la que se establecen los requisitos y las
normas aplicables a la autorización y el ígistro de determinados
establecimientos e intermediarios del sector de la alimentación animal..
DOCE núm.1 346,22/12/98.

Reglamento (CE) n" 27S,S/')(S de la Comisión, de 22 de diciembre de
1998, por el que se modifica la Directiva 70/524/CEE del Consejo sobre
los aditivos en la alimentación animal, en lo que resepecta a la revocación
de la .iiiim I/.K ion de determinados factores de crecimiento. P( X T núm.
I \4 ', 23/12/98.

Reglamento (CE) n° 2.X2l/l).S del Consejo, de 17 de diciembre de ll>l>«S,
por el que se modifica la Directiva 70/524/CEE sobre aditivos en la
alimentación animal, en lo que respecta ,i la revocación de la autorización
de determinados antibióticos, DOCE núm, L-351,2c)/12/l)8.
1 )ire< tiva 98/94/í !E del ()onsejo, de I -i de dic iembre de 1998, que
modifica la Directiva 97/12/CE del Consejo, por la que se modifica y
actualiza la Directiva 94/342/CEE relativa a los problemas de policía
sanitaria en materia de intercambios intracomunitarios de animales de la
especie bovina v porcina. DOCE núm. L-358, 31/12/98.
Decisión del Consejo, de 17 de diciembre de 1998, por la que se modifica
la Decisión 97/534/CE de la (iomisión relativa a la prohibición de usos de
los malcríales de riesgo en relación con Lis encefalopatías espongiformes
transmisibles. DOCE núm. L-358,31/12/98.
Reglamento (CE) n" 132/1999 de la Comisión, de 21 de curo de 1999,
por el que se modifica el Reglamento (CE) n" 2630/97 en lo que respecta
al nivel mínimo de controles que deben realizarse en el marco del sistema
de identificación y registro de .miníales de la especie bovina. DOCE núm.
L-17, 22/01/99.

Decret 32<H/I99(S, de 2-i de desembre, pel qual es regula la identificació
i el Registre general d'animals de companyia. DOGC núm. 2798,
04/01/99.
Llei 18/1998, de 2S de desembre, de modificado de la Llei 3/1988, del

i de març, de protecció dels animals. D( )G< núm. 2801,08/01/99.

AJUTS AGRARIS

Real Decreto 2666/1998, de II de diciembre, por el que se establecen
los criterios de selección para el fomento de la mejora de las
condiciones de transforma! ion \ comercialización de producios
agrarios, de la pesca, de la acuicultura v de la alimentación.. K( )E núm,
312,30/12/98.
Ordre de 15 de gener de 1999, per la qual s'estableix el procedimeni
per ,i la tramitació dels ajuts als productors de cultius herbacis a la
campanya de comercialització 1999-2000 i primes ramaderes per a
l'any 1999. DOGC núm. 2811, 22/01/99.

COMITÈ DE CLÍNIQUES
CENTRES AUTORITZATS EN EL

PERÍODE NOVEMBRE 98- GENER 99

DANTE VETERINARI

Dante, 177 179

08032 Barcelona

Consultori veterinari Amics

Si. |osep, 6

OS I SO Moià

( cnire Veterinari ( ..i n'Anglada

Si. I lonorat, 43

ferrassa

Centre Veterinari

I lavana, 33

08914- Badalona

( iiniv Veterinari Vilassar de Dalí

Baixada de la Forn de la Teula, 3

08335- Vilassar de DaJí

( entre Veterinari faxdin

Secretari ( oloma, 42-44

08025 - Barcelona
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CONSELL DE CATALUNYA
AIAC

("odis d'identificació dels animals perduts el darrer mes de gener, per provine íes:

A . I . A . C . Barcelona: 0985100006283
1F3B15533E
Í010085A4C
111316386A
20011 hAiii

Í008384017
IF1F1C7C2A
4O4E496E00
122361767A
403B2E3A20

CHOW-CHOW
SCHNAUZER
CREUA1
CREUA1
DOBERMAN
BOXER
HUSKY SIBER1AN
EPAGNEU1 BRETÓN
( REUAT ROTTWEILER
GOLDEN RETRIEVER El nostre telèfon és 93 11S l)2 94. E-mail: consell@covb.es.

115532514A
405A222734
22207A6304
412B524BO0

[arragona: 20063D5D40
I11615264A
400D2F7C1D

CREUAT PODENC
PRESA CANARI
B( )X1 R
( , \ l NORWEIGN

SABUESO
PASTOR ALEMANY
GAT PERSA

LES ASSOCIACIONS

AJV
Associació de Joves Veterinaris

REGLAMENTO Y RELACIÓN
LABORAL

En estos días estamos ocupándonos de

modificar el reglamento de clínicas de
pequeños animales para adaptarlo a las

necesidades de nuestros días v para intentar

mejorar las condiciones de trabajo de todo el

colectivo veterinario.

Se siguen produciendo casos de

ve te r ina r ios q u e trabajan para terceros sin

ningún tipo de contrato . El temor de

quedarse en la calle en cualquier monienio

sin poder probar la relación laboral ante las

autoridades correspondientes, paraliza a la

mayoría de veterinarios a la hora de

defenderse legalmente.

La asociación de [óvenes Veterinarios

tiene conocimiento de un caso de despulo

improcedente de un veterinario que no tenia

contrato, pero que pudo demostrar la

relación laboral que mantenía con el

propietario no veterinario, gracias a un

certificado expedido por el colegio de

Veterinarios donde se reconocía a dicho

profesional como titular veterinario del

centro. Ademas sirvió para demostrar el

periodo durante el cual se mantuvo la

relación laboral, dato imprescindible para

poder optar al subsidio de desempleo.

El inspector de trabajo aceptó como

valido dicho certificado basándose en que el

Reglamento para el Ejercicio de la Clínica de

pequeños animales exige la presencia de un

titular veterinario por cada centro.

Este es un claro ejemplo de la utilidad

práctica que tiene la aplicación de nuestro

reglamento.

Si te encuentras en una situación

parecida, no dudes en consultarnos.

AVHIC
Associació de Veterinaris

Higienistes de Catalunya

AVI IK amb la col·laboració del Col·legi

Oficial de Veterinaris de Barcelona ha creai

un grup de treball (GRUP Dl

VETERINARIS ESPECIALISTES EN

HIGIENE I TECNOLOGIA DELS

ALIMENTS) obert a lots els socis d'Avhic i
veterinaris col·legiats. La intenció d'aquest

grup de treball es aplegar persones vinculades

amb el sector de la Higiene i tecnologia dels

Aliments un cop al nies I comentar temes

d'actualitat establerts prèviament pels

assistents en sessions anteriors (punt verd;

gestió de residus, com muntar un laboratori

de microbiologia, entre d'altres). El lema de

L.\¿A sessió estarà dirigit per una persona que

per la seva feina ungiu uns coneixements mes

amplis sobre el tema per a seguidament

inicial una taula rodona a on exposar-hi les

opinions personals, experiències pròpies o

aportar mes informació sobre el tema o

realitzar preguntes a dubtes específiï s.

Les persones que estiguin interessades en

formar pau d aquest grup de treball es poden

adreçar a les persones de contacte: Àngels

Videla (tarrasonvidela@abonados.cplus.es) o

Eduard Ponce (eponce@hmrnostrum.com ó

al 649051713 de 9,30 a 10,30 del vespre).

Com s'ha comentat les reunions en realitzen

un cop al mes al Col·legit de Veterinaris i

l'hora és de 8 a 10 del vespre.

Nota: /:.< recorda (¡ne qualsevol Associació

interessada en donar a conèixer tant Li seva

existència ami la seves activitats, pm posar-se

en contacte amb Li redacció del Butlletí. TeL:

93/2] 1-24-66. Així mateix, els ¡mieles de les

diferents Associacions M'HI responsabilitat,

únicament i exclusiva, d'ells, per Li qualcosa,

el Col·legi un es /¡i responsable de les opinions

en ells expressades.
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SERVEI DE PREMSA D'ESTEVE VETERINÀRIA

ESTEVE VETERINARIA

"La experimentación animal se ha convertido en un debate de Estado en Gran Bretaña" La Razón, 27/12/98.

"Una de cada cuatro especies de vertebrados, al borde de la extinción" ABC, 28/12/98.

"Expertos en medio ambiente alertan sobre la degradación que sufre el litoral catalán" ABC Cataluña,
30/12/98.

"Curan la hemofilia en perros mediante una terapia genética" El Mundo, 5/01/99.

"Un empresario de la enseñanza, acusado de engordar ganado" El Periódico, 6/01/99.

"Inventan un fármaco para curar la ansiedad en los perros" Segre, 7/01/99.

"La Fiscalía del Estado busca fórmulas para perseguir el uso del clembuterol" Segre, 7/01/99.

"Denuncian un aumento alarmante del comercio de especies exóticas en España" La Vanguardia, 9/01/99.

"Unas 65.000 'vacas locas' británicas podrían haber sido comercializadas" La voz de Galicia, 12/01/99.

TAULÓ D'ANUNCIS

ES TRASPASSA

CLÍNICA VETERINÀRIA A
TARRAGONA PER TRASLLAT

DEL VETERINARI

15 anys de funcionament.
Ampli fitxer de clients.

Reformada recentment.
Raigs X legalitzats.
Preu negociable.

Telèfon de contacte:
93 201 42 86

ES TRASPASSA

Clínica Veterinària a
Sabadell, per no poder

atendre. Amb quatre anys de
funcionament.

Telèfons: 93 723 68 56
93 725 98 19

ES TRASPASSA

NEGOCI DE PETITS
ANIMALS

Dos consultoris en
funcionament separats 9 Km.

Horaris compatibles.
Obert des de 1990 i en

funcionament.
Cartera de clients i gestió
econòmica demostrable.

Vehicle, instrumental, telèfon
mòbil i stocks.

Preu 7 mill + IVA
Telèfons de contacte:

93 822 86 31
608 49 03 01
93 821 13 04

ES VEN
Se vende Opel Astra 1.4

inyección GLS. B-UN. 40.000
Km. Impecable; e.e., c.c,

d.a., alarma. 975.000 ptas.
Incluido seguro.

Tel.: 93 450 06 45

ES VEN
Se vende Elctromiografo,

marca Dantec, modelo LBM3
usado, en perfecto estado, de
tres años de antigüedad, con
posibilidad de realizar EMG,
Estimulaciones repetitivas,

Potenciales Evocados
sensitivos y Potenciales

Evocados auditivos y
visuales.

Los interesados llamar al
93 581 18 9 4 - 9 3 581 18 49
de 9h a 17h, preguntar por

Virginia.

http://www.covb.es



^m ESTEVE A

GRUPO FARMACÉUTICO LÍDER

AL SERVICIO DE LA SANIDAD ANIMAL

ESTEVE VETERINARIA

Laboratorios
Dr. ESTEVE. S. A.
Av. Mare de Déu de Montserrat, 221
08041 Barcelona - España


