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VINGA HOME, VINGA DONA

H ace unos días unimos la oportunidad de mantener una reunión con

Veterinarios MU Fronteras. Durante el encuentro tilo tiempo a qui/ nos

explicaran sus proyectos, nos entregaran la auditoria que realizan cada

año y habláramos de la colaboración que hasta la (echa cl COVB ha prestado .1 esta

ON( i que fin d fondo os nuestra, es la m.is cercana .1 todos los veterinarios.

Actualmente del total de socios Je Veterinarios sin Fronteras 400 son veterinarios de

toda España, algunos Colegios colaboran, bien con una cuota, bien destinando el

0'7 del impone total de cuotas colegiales.

Esta O N G no tiene una estructura económica, ni con un eco social ni mediático

como Intermon o Médicos sin Fronteras. Pero tiene varios aspectos que la hacen

única.

• Es la única ONC¡ dentro del mundo veterinario

• Sus proyectos se realizan necesariamente en países del tercer mundo en donde

existe una mínima estabilidad política.

• Su principio de solidaridad va encaminado a "enseñar a pescar", no se da limosna,

se crean estructuras básicas que hacen progresar zonas muy deprimidas generan

riqueza y hacen de primer eslabón de una cadena.

Estructuras agrícolas y ganaderas básicas para la manutención y progreso de los

habitantes de zonas que se extienden por muchos puntos del tercer mundo.

Comentamos durante la reunión que todavía faltan muchos veterinarios, muchos

colegios y muchas empresas que podrían solidarizarse con la causa de Veterinarios

sin Fronteras, quedamos que iríamos diciendo, ¡Venga Hombre¡ a ver si el personal

se animaba.

Y me quedé con tres reflexiones.

1. Los veterinarios hemos de mejorar nuestro nivel de solidaridad, no cuesta mucho

contestar positivamente a la llamada de Veterinarios sin Fronteras.

2. Estos compañeros nos necesitan, los socios son el manto del que fundamental-

mente se protege una ()N(1 para poder funcionar. Es admirable como mantienen

la ilusión y la esperanza.

3. ( 'orramos la voz, apoyemos esta iniciativa generada en la profesión y como he

dicho antes con un criterio claro de solidaridad que materializa iniciativas y

empuja a los hombres y mujeres del tercer mundo a creer que todavía en el

primero hay preocupación por ayudarles en su desarrollo.

¡VENGA HOMBRE!

Tauló d'Anuncis 30
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FESTA CENTENARI
NOVA PROPOSTA POPULAR

Aprcciai company/a, la nova [unta del COVB ha volguí donar un nou caire .1 l.i nostra festa, di< "nostra" perquè el centenari ha de ser la
festa de tots el veterinaris del Col·legi Ollu.il de Barcelona. Per tant, tol el nostre esforç va encaminat a realitzar una Festa Popular, que
podem participar-hi tois. i no volem que el COM econòmic sigui una limitació tic participació. D'aquesta manera la festa inicialmcni
dissenyada seguirà el seu curs, perquè realment el programa és d'una gran actualitat, però el sopar volem que sigui per a tots.

Aixi doncs, realitzarem un buffet d'alta qualitat per a tots els assistents a la festa .il SALÓ OVAL DEL PALAU DE MONTJUÏC! I, en
la que també actuaran els COMEDIANTS, amb una peça especialment dissenyada per la ocasió. El Col·legi, amb la col·laboració de una
sèrie d'entitats sponsors, costejarà la gran part del sopar, i només se us demana una petita quantitat de 1.500'- pis per persona per tenir un
control d'assisstènc ¡a.

leniu en compte que tenim una limitació d'aforameni de 2.200 persones, i les peticions seran tractades per rigorós ordre d'arribada.
Desgraciadament degui al contracte signat no podem buscar un local on hi capiguem iots, i per això us demanem que leu la vostra sol·lici-
tud abans de finals de juliol, amb una noia on indiqueu que esteu interessats en participar .1 la festa del Saló Oval i si vindreu acompanyats,
dirigida a la Sua. Mònica del Col·legi. 1.1 càrrec de les I.500'-ptS per persona es farà el tercer trimestre.

No desaprofiteu aquesta ocasió, la nostra professió ens fa actuar de forma independent.

Quan fa que no veieu eU companys de carrera? No creieu que és el moment?

És el nostre Centenari, i iiixò només passa cada 100 anys.

NOIS FEM GERMANOR,
FEM PROFESSIÓ.

CONCURS DE
PINTURA

[a tenim mes de una trentena de
quadres per exposar en el nostre
concurs de pintura del centenari.

Per a que les obres puguin estar
exposades durant tot el temps
que durin els actes dedicats al
centenari, els quadres dels parti-
cipants lian d'arribar a la seu del
t !ol.Iegi abans del dia 15 de
setembre. Així, tots podem gau-
dir de l'excel·lent exposició rea-
litzada pels nostres artistes
companys veterinaris o els seus
familiars.

Ben aviat des del Col·legi, ens
posarem en contacte amb totes
les persones que ja han avisat de
la seva participació, per tal de
coordinar 1 exposi* 10.

CONCURS DE
FOTOGRAFIA

L,i participació fins ara ln< estat
molt reduïda per l<i qual cosa
s'amplia cl termini d'inscripció
//'//> el proper 31 'I'' juliol i /,/
recepció tic fotografies fins cl tli,t
I 5 de setembre com a màxim.

BASES:
lis autors, veterinaris col·legials
o familiars seus directes (parella,
p.ms, germans o lilis) poden
enviar les fotos, en un màxim de
tres per cada lema, al Col·legi,
peí a l'exposició C|uc es farà en el
propi Col·legi i començarà la
primera quin /ena de juliol de

2.000.

luntament amb les fotos, hauran
d entregar un .sobre blanc, tan-

cat, i a l'interior la llista de les

fotos present.ules, 1 a m b el lema

de cadascuna, i del lloc on està
l'original. En el mateix paper, el
nom de l'autor i el seu pareniiu
amb cl eol.legial, de no ser-ho, 1
l'adreça. Sobres que s'obriran
després de la deliberació del
Jurat, per indicar ja els guanya-
dors, lli haurà dues variants en
cada lema, segons si és foto en
negre o en color, loies en paper
i mida de 18 x 24 cm, o sem-
blant, sobre un suport de cartoli-
na blanca de Din A 4, per poder
presentar i comparar-les millor.
Soia la foto, escrit el lema disiin
tiu. Sense el nom de l'autor. El
[urat estarà formal per dos fotò-
grafs professionals 1 dos mem-
bres de la ( Comissió d'Art dels
Actes del Centenari. La seva
ilei. isió serà inapel·lable.

Companys, familiars, animeu~vos,
això és nu concurs popular: el que
importa és participar cu el cente-
nari que és ric iots!

Cerqueu una fotografia d'un <i>u-
111,il autòcton català o bé mi
in/Ini ,1 Catalunya mi s'exposi un,/
representació del món animal i
dispareu sense fer mal.

FESTA PATRONAL DE
SANT FRANCESC

D'ASSIS

l·ISU'KAsI FCEU ANTIGA, tt k fintm t¡iu hilan
luissi, Itàlia r a pettía que o U úniat inuï
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Ifa0 CENTENARI

La festa del nostre patró, Sani
Francesc d'Assís, començarà
enguany el dia 7 d'octubre de
.2(100, mitjançant la celebració
d'una nnss.i .i ,il Parròquia de la
Verge de Gràcia i Sani Josep
(plaça Lesseps).

A continuació, anirem .il Palau
Nacional de Montjuïch per a
incorporar-nos, .i partir de les
18:30 hores .i la festa del cente-
nari.Allf, es farà el tradicional
HOMENATGE als companys
I|IK- acompleixen 65 anys d'edat,
i l'entrega dels IVemi.s d'Estímul
.i l'estudi que s'atorguen als Ulls
dels col·legiats.

LLIBRE CENTENARI

lahi s t ( ' ) r i a c o L le g i a l d e s
del llibre del C Iemen.in. Consta
de l.i història col·legial ties de
I')()() fins el 2000, dividits
aquests anys en el.s períodes més
significatius. Es la esmena de
les institucions vinculades .il
Col·legi. Es podrà llegir quines
son. (|uè fan i el que pretenen.
Entre els altres apartats ressalten
les vivències dels últims
Presidents del Col·legi, .UNÍ com
aspe< iis del futur.

l'.l llibre del Centenari serà
enviat direc tamem .il domic ih de
tots els col·legiats durant el pro-
per mes de setembre.

ACTE ACADÈMIC

l'.l premi Nobel de Medicina
]')')(>, senyor Peter Doherty ¡a
li han preparat l'agenda pels
propers dies 30 de setembre a 2
d'octubre.

Esperem que sigui del seu agraí
l'acte acadèmic que preparen la
Universitat Autònoma de

Barcelona i l'Acadèmia de cièn-
cies Veterinàries de Catalunya.
Es per tal de donar un reconeixe-
ment a I encertat treball cientffic
realitzat per aquest Veterinari,
únic guardonat amb un premi
Nobel.

Aquest important acte cultural
serà patrocinat peL LABOR \TO
RIS (ALIER, .7- organitzadors i
cl niiii eix Col·legi agraeixen
aquesta generosa col·laboració.

Va JORNADAS
NACIONALES DE
HISTORIA DE LA

VETERINARIA

BARCELONA, 1 'i IH
DE NOVEMBRE DE 2000

I Assot ¡ació ( atalana d'l listona
de la Veterinària (ACVH), jun-
tament amb la Asociación
I ' . p a n o l a d e I I i s t o n a d e la

Veterinaria (Al'.l IV), convoca
aquestes jornades a celebrar el
proper mes de novembre a
Barcelona.

Divendres, 17 de novembre de
2000, a la Facultat de Veterinària
d e la I h i ivers i ta t A u t ò n o m a tle

Barcelona:

- Sessió dedicada a la figura de
Segimon Malats i Codina
( O s n n . i , l 7 < i ( ) - I S 2 6 | .
(lonferènc ta a càrrec de 1V lose
Manuel Pérez. García: "D.
Segismundo Malais i Codina,
ilustre catalán, fundador de la
enseñanza Veterinaria en
España". Entre 10:00 i 13 h:
comunicacions sobre el tema i
comunicacions lliures.

- Sessió dedicada als Serveis
Municipals Veterinaris de

l'Ajuntament de Barcelona,
(lonferència a càrrec de D.
|aume Roca limas: "Centenari
dels Cos Municipal de
Veterinària de Barcelona
(1899-2000)". Entre 15:00 i
18:30 h: comunicacions sobre el
tema i comunicacions lliures.

Assemblea general de la
AKHV, Asociación Española
de I listona de l.i Veterinaria

Dissabte 18 de novembre de
2000, al Col·legi de Veterinaris
de Barcelona:

- Sessió dedicada a la Historia
dels Col·legis Professionals
Veterinaris. Conferència a
carree de D. |aume ( amps
Rabadà: "Centenari del
Col·legi de Veterinaris de
Barcelona (1900-2000)".
Entre 10:00 i 13:30 h: comu
nieaeions sobre el tema i comu-
n i c a c i o n s l l iures .

- Conferencia de clausura de la

Sociedad Española de la
Historia de la Veterinaria,
sobre: "Sanitarios en las
Crónicas de Indias", a carree
del Dr. Miguel Cordero del
Campillo, Catedràtic emèrit
de la facultat de Veterinaria
de León.

TORNEIG
FUTBOL-SALA

"COPA CENTENARI"

equips de tutbol sala veterinaris
que havíem arribat a competir
en una mateixa temporada "La
naturalesa" ens ha escollit a Vuit.
I la baixat la quantitat, però ha
augmentat la qualitat. I actual
competició és més intensa. Cap
partit està teòricament guanyat
abans de jugar-lo
1 l e m m a n t i n g u t t o t a la i l · l u s i ó

per el mati h setmanal., tambe"
p e r el p o s t m a t c h e n t r e a m i c s i

ce rvesa . . .

l.a coneixença i amistat entre
tots els participants també ha
crescut d'any en any., i després
de ja set anys, hem arribat a ser
un grup de veterinaris homoge-

nis dintre del col·legi de
Barcelona "els del Futbol Sala".
I a classificació final de la I liga
1999-2000 ha estat la següent:

/;• < lassificat: Vets Maresme
Continuen corrent infatigables
tots els minuts de cada partit. I
ri.du, el seu porter, no deixa
l'excel·lent forma.

2n Classificat: Ciipsy Vets
No solament el seu líder, el
Gitano l'rai és un boníssim
davanter...el Gumer, l'Oriol, el
kav...Un poner que aplica una
tècnica lai-( )hi per imprimiï se
u n a ràpides . i ext raiei renal q u a n

es là so ta els pa l s . I o t s p l ega t s

fornien un equip guanyador.

3r ( lassificat: CV Montjuïc
Potser amb el planter de ¡uga-
dors més competitiu, els seus
eterns problemes d'incompa-
rescències els han deixal lleuge-
rament enrera

li Classificat: Hospital UAH

La Fonamental Teoria de la C a d a J m ' e n s « ^ « n e n amb
"Selección de las Especies" s'ha % " " fitxatSc ™ » i l ' d c 'I1'-'1'-
complert un cop més. 1 dels 12 '•"• A 1 u e s t a temporada han estat

tres jugadors comunitaris italians.

II butlletí de veterinària Maig/Juny 2000
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entre els quals un moll bon por-
ter. Es un dels ac tuals equips més
sòlids.

v Classificat: Black Pigs
la secció de Medicina científica
de l'equip encara no ha .K.ib.u de
trobar la fórmula per .1 tenir
temps. Per això han d'estar con-
vençuts I|IR- el p.is dels .uns no
els afecta més que .11s altres.
Bona dosi de classe, que de tani
en i.mt ens regala amb jugades
que molts cops busquen desolats
a la TV

6è ( lassificat: Atlético Barbate
Atlètics i bàrbars, un equip amb
una talla tisit.i mitjana per juga-
dor, imponent . En Miquel l'.ilet

es el líder d'un conjunt ambk ¡ós
i lluitador.

7è Classificat: CV Vilanova
Vénen cada setmana de Vilanova
per jugar un partit de futbol a les.
on/e de la nit, després d'haver de
treballar 10 lunes... i el pato
Norbert, Marc Forné 1 compan-
yia no escatimen ni un gram
d'energia durant iots els minuts
de l'encontre

.SV' Classificat: Tres Vet (¡algos
Potser noten una mica la dosifi-
cació de partits en què partici-
pen el seu principal pum d'atac
que és l'Enric Sarro., però és un
equip molí treballador i el seu
nou fitxatge Carles que els \.\i\
traspassar d'Amigos Veterinarios
es un dels davanters més en
torni.1 de la competició. En la
Cop.1 del centenari, segur que
deixaran el darrer llot.

Actualment ja s'ha començat a
jugar la topa del centenari del
co l · l eg i . I o t s els p a r t i t s .són de

dilluns .i dijous de 10.30h a
I 1.30h del vespre a les

instal·lat ions tle l'escola Tan de

la Carretera d'Esplugues. La
final es jugarà a primers tle juliol
i el nom de l'equip guanyador i
el dels seus integrants quedarà
lligat .1 la història del ('ol·legi de
Veterinaris de Barcelona.

El ( X >VB en honor al Centenari
vol fer el lliurament dels trofeus 1
medalles als jugadors de futbol
quan finalitzi aquest campionat,

i per això ha organitza! les finals
en un mateix dia. Convidem a
tois .1 poder compartí) amb els
participants aquest dia, que com
és tradició, se celebrarà a la li
d'aquest torneig, .1 finals tle |unv
(dia per confirmar), amb el
següent calendari:

21.45: l ' .m i t s de 3er i ¡1 llot

g r u p s A 1 B: (.</>///>> exteriors

d'Escoles llum.
22.30: l>artit Fin:J! del grup A:
Camp cobert d'Escoles llum

22.M): Partiï Final del grup A:

Camp cobert d'Escoles llum

TORNEIG D'ESQUAIX
"OPEN CENTENARI"

Les bases del torneig d'esquaix
seran les següents: els jugadors
d'un mateix grup jugaran entre
ells (truqueu al COVB, Tel. 93
21 1 2466 Ext. 20: Srta. Mònica,
per saber el telèfon de cada ton
trincant) , en el centre esportiu

q u e ells d e c i d e i x i n . El C O V B

retornarà l ' import del lloguer tle

la pista d'esquaix un cop s'entre-
gui el resguard a administració
( m à x i m tle 1 .200 p tes /part i t ) .

Aques t s p a r t i t s es p o d e n dur .1

t e r m e durant els m e s o s tle fuliol-

Agos t , l i s 4 finalistes ( u n d e

cada grup) es convocaran a mit-

jans tle setembre (dia per confir-

mar) per a jugar les grans Imals

en un centre on podreu assistir a

veure els partits i on es farà lliu-

rament dels grans trofeus del
C lentenari.
< .i up I:

Aleix Guilló, Carles Rodríguez,
I let 101 Arias i [ordi Bassaganv.is.

C TI up II:

Xavier Roura, Alfons Vázquez,
Sergi Almendros 1 Mane 1.lòria.
G r u p l l i :

[osep M ' (losa, Ricard Magaña,
|aumc Regnant 1 Alfonso Rodríguez.
Crup IV:
Albert Sordé, David Tutusaus, fordi
Rovira, David Alcalde.
Encara esteu a temps d'apuntar
vos trucant al Col·legi, però no
espereu molt perquè el nombre
tl;¡ grup a de ser limitat.
Preguem notifiqueu el finalista
tle cada grup .1 Srta. Mònica i

igualment per qualsevol dubte o
.11 lai iment estarà encantada
d'ajudar-vos.

Fem que aquest
Centenari sigui de tots!!!!!

EMPRESES I ENTITATS COL·LABORADORES DEL CENTENARI:
Volem agrair la col·laboració aportada per diferents entitats i empreses vinculades al sector, en el patrocini dels

actes que s'estan organitzant amb motiu del Centenari del nostre Col·legi, fem una relació de les que han
participat fins la data d'avui.

Laboratoris BOEHRINGER

Laboratoris CALIER

Laboratoris HIPRA

Laboratoris URIACH

i altres col·laboradors:

laboratoris ESTEVE VETERINARIA

Laboratoris VIRBAC

PURINA

BANC SABADELL

CAIXA CATALUNYA

Volem destacar les noves i vistoses BANDEROLES CONMEMORATIVES

¡¡ne j,i estan col·locades a hi façana de la seu del Col·legi.

FJ butlletí de veterinària Maig/Juny 2000



NOTICIES
El Suprem demana mesures

preventives
per evitar els atacs de gossos

líl Tribunal Suprem ha demanat a l'Administració de l'Estai que
adopti mesures preventives per tal d'evitar que es produeixin nous
atacs ile gossos a p e r s o n e s . A q u e s t a ll.i esl.u un.i i le les c o n c l u s i o n s en
que han arribat els magistrats en la sentència que condemna .1 una
muh.i de .VI milions de pessetes als amos d'un iiusií que va ferir de
gravetat ,1 un menor d'edat.
Segons el Suprem, aquests atacs "són injustificables quan avanços
científics permeten la utilització de mètodes tècnics adequats per ,il
control d'aquests animals". També expliquen que en "ocasions els
gossos són sotmesos a manipulacions genètiques, alimentàries 1 d'en-
trenament per fer los més ferotges" iquepertani les administracions
competents haurien d'estar alena "per dictar normes preventives que
fossin realment electives".

Per una altra banda, un ¡utjat de Las Palmas de (iran ('anàri.i ha con-
demnai a I any de presó als amos d'un pit bull que va matar a una
dona Ji' 65 anys, per considerar "que mostrava un comportament
agressiu degui a un mal ensinistrament".

BREUS
APROPEM BUTLLETÍ

Sara Riera, encarregada de la biblioteca i la borsa de treball,
ha començat aquest mes de juny una nova etapa profesional.
Des del Col·legi li desitgem molts d'èxits.

PREMIO A CRAMC POR SALVAR A

ULISES

L'equip del centre de Recuperació d'animals marins va
reintroduïr amb èxit el dofí llistat Ulises, rera dues setmanes
de convalecencia.

La Vanguardia, ¡7/06/2000

PERROS RESCATADOS DEL OLVIDO

1 liada a Mataró per promoure l'adopció d'animals abando-
nats en el centre municipal d acolliment.

U Vanguardia, 19/06/2000

EL CONSUMIDOR ESPANYOL REFUSA ELS TRANSGÈNICS
La polèmica que envolta els aliments
transgènics ha fet frenar el creixement
del seu cultiu fins a disminuir més d'un
12% respecte l'any passat. KI blat és l'únic
producte modificat genèticament que es
pot seminar amb finalitats comercials. Hi
ha tines varietats, que ties de l'.iiiy 1998
estan permeses 1 que porten incorporat un
gen de la bactèria Bacillus turigensis.
Aquesta modificació atribueix, a aquest
tipus tle blat, resistència contra una de les
pitjors plagues que afecten aquest cereal,
"el taladro" i que cada any la perdre, en
molts llocs, al voltant del 30% de les colli-
tes.
Les empreses alimentàries, pressionades
per consumidors 1 ecologistes s'han 111.11
enrera .1 l'hora d'utilitzar els derivats de
producte s transgènics , ja q u e si els u t i l i t -
/essin estarien obligats a advertir-ho en les
etiquetes. Aquesta situació perjudica,
segons el president de l'Associació ( leneral
de Productors de Blat d'Espanya, Agustín
Marine, al sector primari que veu com el
seu producte de làcil contaminació no pot
Utilitzar una tècnica que els resoldria
molts problemes.
Per la seva banda la majoria de científics per la campanya ecologista que pel conei- trols exhaustius i que fins ara no s'ha iro-
són partidaris dels transgènics i entenen xement adequat d'aquests aliments, bat cap evidència que suposin un risc per la
q u e el refiïs dels c o n s u m i d o r s v é n e n m é s A s s e g u r e n q u e es fan c o n s t a n t m e n t t o n sa lu t o el m e d i a m b i e n t .
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NOTICIES

LA VEU DE L'EXPERIÈNCIA,

Próximamente vamos a crear
una sección en d Butlletí de
Veterinària que se titulará "La
veu de de l'experiència" para
los jóvenes mayores de ('S años,
donde podían expresar su opi-
nión sobre los temas que elijan:
entrevistas, anecdotario, que
piensan del COVB, FMAC,
Acadèmia de Ciències Veteri-
nàries de Catalunya, Consell de
Col·legis Veterinaris de Catalu-
nya, provéelos que tendría que

realizar el colectivo veterinario, mejoras de nuestras instituciones,
relaciones intergeneracionales, soluciones a temas conflictivos (expe-
riencia sobre los mimos), temas científicos en los que se estuvo o está
interesado, relaciones entre las diferentes especialidades veterinarias,
lemas humanísticos 5 de pensamiento.
Los interesados en escribir en ésta sección, y que sean poseedores del
júbilo, solo tendrán que enviar una fbto, su curriculum vitae y el
lema que elijan. II éxito de la "Veu de l'experiència" solo depende
de nosotros mismos. Por tamo, ánimo y al toro.
Os comunico que ya tenemos un logotipo que hoy presentamos y
que espero que haga historia, diseñado por nuestro admirado (.0111-
paftero [ordi Montsalvatge Cid, veterinario, médico, caricaturista v
gran pintor, el cual lo lia cedido altruistamente a nuestro colectivo.
11 nos ha dado la idea y el título de esta sección, que ha sido acogi-
da con un entusiasmo unánime por loda la jimia colegial.
Enviad vuestras opiniones y trabajos al COVB, a la atención de
Fernando Rovo I afílente, vocal dels Veterinaris lubilats.

JUNTA DE GOVERN

Expedient disciplinari mí»/. 00/07/99 contra el Col·legiat mí»/.
852, Fernando J. Díaz Barrera. APERCEBIMENTPÚBLIC

La [unta de Govern en Acord de data de 28 de març diuà Resolució
de l'expedient disciplinari (mim. ED-00107/99) con ira el vcterinai 1
Sr. |. Fernando \^\.\/ Barrera col·legial mim. SS2, en relació a dos
centres Veterinaris que no constaven registrats en el Col·legi i deis
que era titular des de feia temps a Barcelona i Sabadell. La |unta va
resoldre imposar li la següeni sanció que es publica als oportuns
efectes:

Apercebimcnt públic d'acord amb l'article 57 dels estatuts
col·legials coma a responsable d'una falta greu, i autor de la
infracció prevista al Títol II Deures Generals dels Veterinaris,
apartat 1.2 de les "Normes Deontològiques comuns a la profes-
sió veterinària", publicades pel Consell de Col·legis Veterinaris
de Catalunya, en relació amb l'article 3 del Reglament per a
l'exercici de la clínica de petits animals del COVB.

NOTA: Tots aqueüs dinics que tinguin coneixement d'alguna campan-
ya de vacunació, cal que Ixi comuniquin ¡i Li secretaria del Col·legi per
tal d'iniciar eh n;)>>iiis corresponents .

EURONOTÍCIES
Es tanca el cas de la Coca-Cola
belga sense culpables
La fiscalia de Bèlgica ha tancai
la investigació sobre la presump-
ta contaminació d'ampolles de
Coca-Cola que van produir
diarrees, nial de cap i vòmits a
dol/enes de persones el juny de
l'any passat, 1 ho ha lel sense
acusar a ningú. La fiscalia de la
ciutat de Mechelen, segons
informa el diari De Financiee
Economische Tijd, va descobrir
que l'origen de les intoxicacions
podien provenir ole restes de car-
boni defectuós d'un planta a
prop d Ambcrs.
Però un informe del Consell
Superior d'I ligiene Alimentària
nega la presència de qualsevol
contaminant, malgrai que reco-

neix que el contingui de les
ampolles tenia mal gust i olor
a ous podrits per la presència de
carbonil sulfat. Aquest fel podria
haver provocat, segons l'informe,
una reacció psicosomàtica als
estudiants que aquells dies esia
ven d'exàmens i que coneixien
de ben a prop el cas de la carn
contaminad.1 amb dioxmcs.
A més la fiscalia de Bèlgica no
ha detectat cap "problema
estructural en la planta envasa
dora" i per tant considera que no
existeixen "proves d'una inmxi-
cació" que segons un portaveu de
la (oca C 'ola no va existir "per-
què els nivells de carbonil sulfat
haurien d haver eslal superiors".

FRANÇA CREA UN CONSELL

NACIONAL D'ALIMENTACIÓ

El govern francès a decidit tirar endavant cl projecte de creació
d'un organisme controlador alimentari com a resposta a les
últimes crisis europees. HI Consell Nacional de l'Alimentació,
que així es dirà aquesta institució, estarà formal per represen-
tants del Ministeri d'Agricultura, del de Sanitat i per associa
cions que englobin petites i mitjanes empreses de la producció,
distribuido i restauració. A més es preveu la col·laboració de la
comunit.u científica i d'associacions de consumidors i usuaris.
I .1 intenció dels creadors és que aquest organisme pugui serveir
de fòrum de discussió sobre qüestions socials i econòmiques de
la indútria alimentària i de la seva repercussió en els consumi
clors i professionals del sector,. A més s'encarregarà d'avaluar
els riscs sanitaris i nutricionals "des del camp a la taula", una
funció que fins ,ua feia l'Agència Francesa de Seguretat
Sanitaria.
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ARTICLE TECNIC
la suspensión cautelar de cuatro antibióticos promotores riel crecimiento ha originado una gran polémica entre Un sectores relaciona-
dos con la producción animal La medida, apoyada por los países escandinavos que ya habían realizado iniciativas nacionales de este
tipo, tiene unas previsibles consecuencias ríe considerable impacto en el sector, que podrán ser ya analizadas, a l¡i vista ríe los resulta-
dos objetivos obtenidos en el actual período ríe aplicación. La evaluación científica ríe las implicaciones, que en la salud pública y en
la sanidad animal, tiene el rápido desarrollo de resistencias a los antimicrobianos ha dado origen al DOCUMHN /'() CE (DG XXIV),
de 28/5/99, "Opinión del ('omite Científico Director sobre la resistencia a los antimicrobiitnos", riel que se présenla resumirla la
última parle en este número riel Butlletí ríe Veterinària.

OPINIÓN DEL COMITÉ CIENTÍFICO DIRECTOR
SOBRE LA RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS (V)

Xavier Fàbregas
fabregas@retemail.es

7. ÁREAS A INVESTIGAR
En las áreas referidas se deberán investigar
los siguientes temas:
• ()btención de datos:
• Pipo de información disponible en cada

estado miembro.
• Mejora de la calidad de esta información.
• Presión de selección y transferencia de la

resistent ia:
• Factores que influyen en la selección de

organismos resistentes, especialmente .1
nivel epidemiológico e ¡11 vivo.

• Factores (biológicos, químicos y físicos)
que estimulan o previenen l.i transferencia
genética de genes resistentes.

• Impacto:
• Métodos de medida del impacto de la

resistencia a los antimicrobianos en la
mortalidad y morbilidad humanas.

• Influencia de los factores sociales en la
eficacia de los antimicrobianos y en el
desarrollo de resistencias.

• Resultados de la transferencia interespecies
de estas resistencias.

• Factores asociados .il uso de antimicrobianos
en protección vegetal.

• Potencial de los patógenos vegetales o de
los microorganismos del medio ambiente,
de transferir resistencias a los patógenos
.miníales y humanos.

• Impacto de las diversas rutas de transfe-
rencia en l.i resistencia a p a r e n t e " t o t a l " .

• Uso prudente:
• Mejora de la prescripción de uso de anti-

nverobianos.
• Ensayos de optimización de l.i dosis, el

intervalo entre dosis y la duración del
tratamiento.

• Prácticas de prescripción:
• Investigación aplicada sobre la motivación

y la mejora de los hábitos di' prescripción
de médicos y veterinarios (auditorías,

"feed-back" y pautas Je ,u rua< ion).
• (lontrol de la infección:
• Métodos que reduzcan la necesidad de los

antimicrobianos por disminución de l.i
prevalencia de l.i infección.

• Implementación de métodos de control
de la diseminación de patógenos.

• Medidas suplementarias:
• Impacto de los cambios de las condiciones

de la cría y de la sanidad animal.
• Alternativas al uso de los fitosanitarios.
• Diagnostico rápido:

• Métodos de diagnóstico rápido de infec-
ciones b.u te nanas.

• Comité Director para la lü :
• Participación de científicos y profesionales

en el establecimiento de las prioridades
para la investigación en el ámbito europeo

8. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

8.1 Conclusiones
La resistencia a los antimicrobianos ya existía

anteriormente a la introducción de eslos

fármacos en medicina humana y veterinaria.

[odas las evidencias muestran un incremento
inexorable de la prevalencia tic la resistencia
.1 los fármacos, paralelo a la expansión tic su
uso en lodos los ámbitos. Este impórtame
problema tiene graves implicaciones en el
tratamiento y l.i prevención de las enfermeda-

des infecciosas en el hombre y en los animales.
A pesar de la gran cantidad de información
científica disponible, no se comprenden
totalmente algunos aspectos del desarrollo de
l.i resistencia antimicrobiana. Se sabe que su
selección esta favorecida y su diseminación
i n t e n s i f i c a d a p i n el u s o d e a g e n t e s a n t i m i i . r o
bianos, Además de los anos de investigación
necesarios para confirmar estos aspectos,
la mejor oportunidad para obtener estas
evidencias puede darse durante el análisis
de las intervenciones llevadas .1 cabo para
controlar las resistencias.
Hl objetivo de las actuales intervenciones es
evitar que la resistencia antimicrobiana se
convierta en un problema más grave y, .1 la
vez, preservar la utilidad de los antimicrobia
nos actualmente disponibles. La estrategia
principal, la reducción de Lis (..intuí.ules

Utilizadas, es aplicable a cada una de las

cuatro áreas tratadas en este informe (medi
eina humana, medicina veterinaria, produc
1 ion animal y protección vegetal), mientras
que otras serán de aplicación en determina
das áreas de uso. los resultados obtenidos
deben ser analizados para identificar las

mejores y peores estrategias y para poder así
modificar las posteriores intervenciones.
De acuerdo con estas conclusiones, se pro-
ponen las siguientes recomendaciones:

K.2. Recomendaciones
El SSC recomienda que se establezcan
urgentemente acuerdos y programas de
cooperación en el ámbito de la UE, en
especial para la priorización de las acciones.
Las estrategias más eficaces en el control y la
contención de la resistencia antimicrobiana

se pueden introducir inmediatamente y Mil
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ARTICLE TÈCNIC
costes adicionales, y pueden ser puestas en
marcha y controladas en toda la UK. Para
apoyar estas propuestas será necesario elabo
rar la legislación efectiva adecuada.
Se proponen cuatro áreas de acción:

8.2.1. Uso prudente de antimicrohianos
1 as estrategias propuestas se refieren al control
sobre la ilispnnUMlid.nl \ el acceso .1 los anti-
microbianos ; .1 la promoción de su uso pru-
dente mediante campañas ile información .1
iodos los usuarios. I as medidas .1 considerar
son las siguientes:
• Deberían incrementarse los controles

sobre la venta, el suministro \ la distribu-
ción de los antimicrobianos a través de la
aprobación de mecanismos legales en cada
uno de ios est.idos miembros.

• II uso de antimicrobianos en cada una de
las cuatro áreas debe ajustarse a Lis disposi
Piones legales.

• Deberían eliminarse los incentivos, en
especial los económicos, que inducen al
uso inadecuado de antibióticos.

• Deberían elaborarse normativas
con indicaciones sobre el uso
de ciertos agentes para el trata-
miento de las enfermedades
humanas v animales, con el
objetivo de establecer acuerdos
en toda la I '1\ que incluyan
guías de buenas practicas.

En este sentido, es necesario llevar
a cabo investigaciones sobre:
.1) los métodos que permitan

mejorar la prescripción de uso
de los antimicrobianos, inclu-
yendo los estudios clínicos.

b) la motivación de médicos )
veterinarios en la prescripción v
la mejora de los hábitos de
prescripción.

c) el desarrollo de métodos de diagnóstico
ele las infecciones bacterianas más rápidos.

• Deberían desarrollarse programas de
formación de los profesionales sanitarios,
de los granjeros, de los industriales en
alimentación humana \ animal \ de los
consumidores, que incluyan códigos
de buenas prácticas de uso de los
antimicrobianos.

• I-.l uso de antimicrobianos como agentes
promotores del crecimiento v de los agentes
utilizados y utilizables en medicina humana
\ veterinaria, debería restringirse \ final-
mente prohibirse.

• l-.l uso para protección vegetal, de los anti-
microbianos utilizados y utilizables en
medicina humana y veterinaria debería
desaconsejarse.

• Es recomendable que los genes marcadores
se.111 extraídos de las células vegetales cuando
sea factible, ames de su comercialización.

• Es recomendable que se considere el desa-
rrollo potencial de la resistencia antimicro-
biana que pueda derivarse de la liberación
de dichos organismos en el medio ambiente.

8.2.2. Prevención de la inlccción y conten-
ción de los organismos resistentes
l.stas estrategias pueden contribuir indirec-
tamente .1 una reducción global del uso de
antimicrobianos via minimización de la
necesidad de terapia antimicrobiana en el
hombre, en los animales y en la agricultura,
mediante ia prevención, el control y el tra-
tamiento óptimo de las infecciones. En este
sentido se proponen las siguientes medidas:
• Deberían existir acuerdos y colaboración

en la implenieut.K ion, para (oda la UE,
de valores para el control de las inleccio-
nes e n todas las i n s t i t u c i o n e s s a n i t a r i a s .

Deberían iniciarse acciones para reducir el
riesgo de infecciones en los individuos y
en la población, mediante las vacunacio-
nes, la formación en higiene en el hogar,
la atención sanitaria y la mejora de las
condiciones sociales y de la vivienda.
Deberían llevarse .1 cabo ac< iones de forma-
ción de veterinarios, granjeros, propietarios
de animales de compañía, productores de
alimentos y consumidores sobre los méto-
dos de prevención de enfermedades en los
animales \ sobre la prevención de infec
k iones zoonósicas en el hombre y en los
animales.

Deberían realizarse esfuerzos para reducir
la necesidad de los tratamientos en los
rebaños medi.míe la mejora de la cría, las
vacunaciones y el control y la erradicación
de las enfermedades infecciosas.

• Deberían crearse e implementarse, en los
sistemas de producción animal, programas
ile control sanitarios y otros métodos
preventivos frente a las enfermedades,
para reducir la adición de antimicrobianos
a los piensos.

8.2.3. Nuevas modalidades de prevención y
tratamiento de las infecciones
• Deberían cooperar y coordinarse los depai

lamentos académicos, la industria lamia
céutica y los centros de investigación médica
y veterinaria para investigar el desarrollo
de agentes antinucrobianos nuevos v efi-
caces y de terapias preventivas.

• La identificación de nuevas formas de
control de la resistencia puede ser fomen-
tada mediante la investigación.

• Debe ser fomentada la investigación de
los no-antimicrobianos para la prevención
y el control de las enfermedades vegetales.

8.2.4. Control de los electos de las interven-
ciones
A u n q u e ex i s ten diversas l i m i t a -

ciones que afectan el control de
los electos de las intervenciones,
las medidas que deberían consi-
derarse son las siguientes:
• Debería cxisiir en la UE un.í
coordinación entre los organismos
que toman las muestras, y de 1 os
métodos de (estaje de la sensilnli
d.id, utilizados para analizar los
pailones tic resistent 1.1.
• Deberían llevarse a cabo inves-
tigaciones sobre los métodos que
evalúan el impacto de las resis
tencias a los antimicrobianos en
la mortalidad y morbilid.nl
humanas.
• 1 )eberían establecerse para nula

la UE, requisitos para controlar el consu-
mo de agentes antimicrobianos en el
hombre, en los animales, en los vegetales
y en el medio ambiente. Iodos los antimi-
crobianos utilizados en las granjas, inclui-
dos los AMGP deben estar en un registro
y disponibles para la inspección.
los resultados de todas las intervenciones
deben sei' revisados constantemente por
un fórum ile ámbito UE.
La resistencia a los antimicrobianos es un
problema global y las posibles interven-
ciones deben ser considerardas bajo esta
perspectiva. Así, es necesario establecer
normativas para el control de entradas de
animales, carnes y alimentos procedentes
ile países no pertenecientes a la UE, para
evitar la introducción de bacterias resis
tenies importadas.
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ONGS

SIN FRONTERAS

VETERINARIS SENSE FRONTERES - VETERMON
Haití:

Un País en Vías de Desaparición

H aití «sobresale» en las estadísticas. De sus 7,6
millones de habitantes, el 75 % vive en condiciones
de extrema pobreza. La renta per càpita anual está

en torno a unas 40.000 pías. Vn 70 % de la
población vive en el medio rural, que conser-
va apenas el 2% de su superficie vegetal. Dos
millones de personas más, se apiñan en la
capital, Puerto Príncipe. Una capital converti-
da en una gigantesca villa miseria. I a media de
vida es de 53 años; la mortalidad infantil
alcanza a 131 nacidos de cada 1000 y 1 mujer
de cada 100 muere ames o inmediatamente
después del parto. Mientras, protegidos por
altos muros v recios paramilitares, una mino-
ritaria ciase burguesa disfruta de sus campos
de «olí privados.

I sus son sólo algunas de las escalofriantes
cillas que sitúan a las mujeres y hombres
haitianos como los habitantes del país más
pobre de Latinoamérica. Pero la pobreza tiene
sus causas.

La pobreza es una «patología adquirida»: desde el
desvalijamiento colonial (y la generación de la tienda
'externa), pasando por ocupaciones americanas v sus
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intercalados regímenes totalitarios. En la actualidad, el futuro
de I laiií depende de la ayuda que se les debe.
Lamentablemente, todas estas cifras, esta desgarradora situa-
ción, no es suficiente para que en las nuevas directrices de la
Cooperación Gubernamental española se incluya Haití como
país merecedor de una pane del ya insuficiente 0,25 % que se
dedica a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Este dalo nos
permite deducir de forma bástanle racional que importan más
los intereses comerciales y las retroalimcntaciones económicas
que se pueden generar en oíros países (por ejemplo C 'hiña, que
se mantiene en las posiciones más alias tic AOH española) que
la verdadera ayuda desinteresada.

A invenir este futuro dedican su empeño muchos haitianos
y haitianas. Ellas y ellos pueden edificar el tejido social
necesario para construir la esperanza. VSF trabaja désele hace
tres años con la ON(¡ haitiana VETERIMED en el fortaleci-
miento de una red de asistencia técnica veterinaria que cubra
(oilo el país. 1.1 balance tic estos años de trabajo común es muy
positivo; se han formado l)17 promotores/as pecuarios/as, 1 H"7

de los/as promotores/as pecuarios/as han recibido un crédito
con el luí de realizar actividades generadoras de ingresos;
también se han instalado 46 farmacias veterinarias... Más
de 30.000 ganaderos/as han participatiu en los programas
de prevención de enfermedades de animales (vacunación,
desparasitación...) Y, lo que es más importante, se dado apoyo
al proceso de fortalecimiento de la asociación ele veterina-
rios/as [NTERVET. Actualmente, en 73 de las 133 municipa-
lidades en Lis que se divide administrativamente el país, existe
un grupo de veterinarios/as de [NTERVE I.
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Si vols col·laborar amb Veterinaris sense

Fronteres a orear granges de vida per a les lamí-

lies pageses del Tercer Món ara pots ier—ho, es

tan senzill com emplenar aquest cupó amb les

teves dades i enviar—lo a: Veterinaris sense

Fronteres. 0/ Floridablanca 66-72, local núm. 5»

08015 Barcelona.

Nom i cognoms:

Adreça:

núm.:

Codi postal:

localitat:

Província:

Telèi'on:

Data de naixement:

pis: postal:

NIFs

amb una aDortació de

• 10.000 ptes.

U 10.000 ptes.

Ü 7.500 ptes.

ü 7-500 ptes.

U Una altra quantitat:

Periodicitat

U Mensual U Trimestral _l Semestral

U Anual (mínim 6.000 pessetes)

Titular del compte:

Nom del banc 0 caixa:

Adreça de l'oiicina:

C.P.:

Provincia:

Província:

bancàries
Entitat Oiicina Control Número de compte

Data:

Signatura

del titular:

Vull col·laborar amb una única aportació de:

ptes.

Adjunto un taló bancari a nom de Veterinaria

sense Fronteres

Transferencia bancària al compte de:

"la Caixa" 2100-0478-89-0200206720

Recorda que pots desgravar el 20$ d'aquesta
aportació a la teva declaració de la renda



LES ASSOCIACIONS

AJY. De què serveix estar col.legiat?
Sovini es respon:
"per defensar la professió".; m<
i .dgu que vol dirr

ull bé,

Si algú que s'incorpora .1 una professió
1 busca feina, comença .1 pensar què és
el més important de l'exercici d'una
professió, què creieu que se li acut
pensar? I..i imatge social, les relacions
amb les institucions, la competència
deslleial, l'intrusisme professional, la
deontologia i coses d'aquestes, o bé si el sou li
serà suficient per pagar el pis, si aquest sou
compensa l'horari que rara i si l'horari li permet estar
amb l.i seva família, si el contracte establert li permet
tenir accés .ils avantatges socials que aquesta societat
preveu. Suposem que depèn de qui es faci la pregunta se
li acudeixen unes o altres coses.

Si en plantejar-se aquestes qüestions un rep la respos
ta de que estar col·legial serveix pel primer grup de
inquie tuds 1 no pel s egon , horn es t o r n a un a l t re c o p
a ter la pregunta original: de què serveix estar
col·legiat?

Amb això no volem dir que el ( ol·lcgi hagi de
comportar-se com un sindicat, però el que
tampoc poi ter és restar impassible, davant

l'actual situació de precarietat laboral genera
litzada d'una pau important dels seus col·legiats.
1 si aquesta precarietat d'una majoria és exerci-

da per una minoria dels mateixos Col·legiats i de
gent de lora del Col·legí, encara menys. LJn

Col·legi ha de servir per quelcom més que per
organitzar saraus.

A tall d'anècdota: algun dels nostres socis han
hagut d'acudir als tribunals de justícia per

solucionar els seus problemes laborals. En
un cas l'empresari es preguntava en veu
alta: "¿Quién serà el l'iiiiiii que ha puesto la

denuncia?" i ell mateix es responia: "habrá
sido el Colegio de Veterinarios, el. 110, si mira

p o r v o s o t r o s . . . " . N o eal d i r q u e ev ident -
ment n o va set l'Il·lustre < Col·legi qui b o

va leí (tant de b o ) , al Col · leg i ni tan sols lii
constava la consulta.

Per cert, tant en el eas esmentat com en
d.litres, els empresaris argumentaven que els
veterinaris eren treballadors autònoms, però
els jutges 110 ho van acceptar i van sancionar

l'empresari. IV1, al cap i .1 la li només séni
anècdotes.

A.J.V.

L'homenatge a
Martí Morera

canvia de data

1. acte es farà el proper 25 de juny a Calaf.
Començarà a les 12 del migdia amb la col·locació
d'una placa commemorativa a la casa on visqué.
Posteriorment es procedirà a recordar la figura d'un
dels veterinaris més importants de Catalunya. Cal
recordar qtie Martí Morera s'especialit/à en èquids i
fou un dels millors clínics de l'època. Fou membre
fundador de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de
Barcelona i Director de la Unicat d'Assegurança
Mútua de l'obra Social i Agrícola de la caixa de
Pensions.

C I È N C I E S
0*1

Garcia Sacristán
tancarà el curs
acadèmic
1999-2000

CATALUNYA

El Dr Albino Garcia Sacristán serà l'encarregat de
tancar el curs acadèmic 1999-2000 , el proper S de
juny,. La cloenda de Garcia Sacristán, Catedràtic de
Fisiologia de la Facultat de Veterinària de Madrid,
versarà sobre la DUfitTtciÓ ertctii
L'acte, organitzat per 1'Academia de Ciències
Veterinàries de Catalunya, es farà a les 7,30h. de la
tarda a hi Sala d'Actes del Col·legi Oficial de
Veterinaris de Barcelona.
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CONSELL DE CATALUNYA

AIAC
A . I . A . C .

L'AIAC recorda
l'ús del full provisional de xip

Kl Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, .1 través de l'AIAC, vol recordaj
als veterinaris l'utilitat i el mecanisme d'actuació del full provisional de xip.

Aquest dot umeni < onstata la ¡mplantac ió del xip -operat ió sempre feta per un vete-
rinari- quan l'animal encara està en mans del criador o del botiguer. Es per aquest
motiu que a part de les dades del gos i el codi de xip implantat, hi ha l'adreça, el
nom del titular 1 el codi de nucli zoològic d aquest professionals.

Quan el particular compra l'animal se h lliura aquest full com a comprovant de
l'implantació i com .1 informació per tal tic- que el veterinari de l'animal pugui
comprovai la procedència del gos o del gat,

El mes important però és que després de la comprovació, el veterinari omplí la
corresponent cartilla d'identificació i envii l'imprès corresponent a I'AIA( pei
causar la inscripció d'alta de l'animal. Només d'aquesta ni.nieu l'animal quedarà
registrat .1 la base de d.ules ilel (lonsell.

El veterinari a qui s'adreça el propietari d'un
animal provisionalment identificat, haurà
d'omplir una cartilla d'identificació, i enviar .1
l'AIAC el full corresponent de la mateixa junta-
ment amli l'imprès d'id.enrificaci<S provisional.

Existeixen, al igu.il que per les cartilles, un
document d'identificació per a goísos i un per .1
gats.

Consell de Col logis Veterinaris de Catalunya
Av R»pOl '

. l 'Ml M » ) k .

• (Vl·luMart)

Komid'ÍmitlMildcbiM«nitnci

v • » 11
.i 1 n H

" CANDIDATURA DE
BARCELONA PER A LA
SEU DE L'AUTORITAT
ALIMENTÀRIA
EUROPEA (AEA)"
I.mi des del Consell de Col·legis
Veterinaris de Catalunya i el Col·legi de
Barcelona es dona supon a aquesta ..andí
datura. Creiem que pot resultar bo per ,1
la professió i consumidors, i us demanem
el vostre suport.

Per a qualsevol consulta us podeu adreçat .1:
- Consell Oficial de Veterinaris de

Barcelona tel. l'.í 211-24-66
Consell de Col·legis Veterinaris de
Catalunya tel. 93 418-92-94

- Patronat t látala l'm Europa

El passat 12 de gener, la Comissió
Europea va presentar el llibre Blanc sobre
seguretat alimentària amb el que es vol
assolir un nivell elevat tic píntetelo de la
salut citis consumidors pel que fa als
productors alimentaris i que permeti
recuperat 1 mantenir la seva confiança.

El Llibre Blanc proposa la creació d'una
Autoritat Alimentària Europea (AAK).
de caràcter independent, excel·lència
científica i plena transparència en les seves

operacions. 1 es seves competències seran
l'avaluació del risc (obtenció de la infor-
mai ió científica i anàlisi científic) 1
comunicació del risc als setinis afectats,
principalment als consumidors.

El Consell tic Col·legis Veterinaris de
('..11.llunya ha lluitat una futura ubicació
de l'AAE .1 Barcelona. El Consell va
posar-se en contacte amb diferents
organismes i Administracions per tal de
promoure la candidatura de Barcelona.
Posteriorment, la Ciener.1l11.it de Cata
liinva i l'Ajuntament varen decidirà prin-
cipis d'abril d'enguany, promoure la
candidatura de Barcelona pei assolir la
seu de l'AAE, Aquesta candidatura comp-
ta amb d suport del Govern Central que
va oficialitzar-la cl dia 19 d'abril del 2000.

I'l butlletí de veterinària Maig/juny 2000



CONSELL DE CATALUNYA

CONSELL DE COL·LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA
Segons acord del Ple del Consell de ( Col·legis Veterinaris de Catalunya, en sessió celebrada en data 31 de maig de 2000, amb assistència <.!<-
l.i majoria dels seus membres, el Ple d'aquest Consell ha quedai constituït en la forma que a continuació es relaciona:

(retari .....................................Francesc Monné i Orga
l'ice-President |osep Roura i Pujolras
Secretari Manel (Jiménez lordana
Tresorer Pere Sarda Arasa
Vocal pel Col·legi de Barcelona Silvia Serdà Cabré
Vocals pel Col·legi de Tarragona Àngel Guerrero López

Miquel Manin Sanvicente
Vocab pel Col·legi de Lleida [ordi Ricart i Pifarré1

|oscp M' Lorrent I.inca
Vicenç Enrique farancon Dclmas

Vocah pel Col·legi de Girona Albert Bramón Pigem
Martí Trepai Quilez

EL COL·LEGI \

COMITÉ CLÍNIQUES
DE PETITS ANIMALS

II < lomitè de <• !1 (ñiques de Petits animals distribueix
els càrrecs i tixa els objec nus
El Comitè de Clíniques, que es va reunir el p.iss.it
di.) 1~ d'abril, va escollir nous càrrecs i va fixar els
seus objectius pels propers anys. Manel Oms fou
designat President, acompanyat per Rosa M;l

Sánchez com a Vicc-Presidenta, Marta Dellà com a
Secretària i Dante Manin com a Vice Secretari. La
resta de membres són: ('..irme Muntaner, Javier
Ibarrechevea, Núria fabarcs i Anna Avellaneda com
a representant de la nova [unta del COVB.
l.l nou Comitè segueix treballant per augmentar la
qualitat dels serveis veterinaris i la bona atenció al
client. Per això, es realitzarà la inspecció de les
clíniques noves i es farà un seguiment de les que ja
estiguin registrades. En aquest sentit es preveu que

es comenci per revisar les clíniques dels membres
del (cimitè. i posteriorment passar a la resta de
centres, segons un ordre que es comunicarà amb
antelació. La comunicació amb la resta dels
col·legiats es un dels punts que es volen millorar. És
per això que tenen previst insertar informacions
periòdiques al butlletí, per tal d'exposar els objectius
complerts i les novetats existents.
Es declaren totalment oberts a suggeriments, dubtes
o problemes que puguin tenir els col·legiats. 1.1
Comitè es planteja altres objectius clars com ara la
lluita contra l'intrusisme i la publicitat enganyosa,
promoure millores a les condicions laborals dels
veterinaris, assesorament als col·legiats sobre les
tarifes reco menades pels diferents serveis, e t c .

A mes a mes, el Comitè, que té previst reunir-se el
segon dijous de cada mes, vol pressionar als ajunta
ments per a que acabin les campanyes de vacunai ió,

i també oferir un horari d'atenció al col·legial més
ampli.
l.a intenció del ( omitè és potenciar la proressiona-
lització de les clíniques veterinàries.

NOTA INFORMATIVA: com ja sabeu el
Reglament que regula l'exercici clínic en petits
animals és l'aprovat en l'Assemblea General
Extraordinària del dia 11 de juny de 1999. Iot i que
ja es \ .i publicar íntegrament en aquest butlletí,
volem insistir en alguns punts que inclouen nous
requisits i que lambé són d oblig.n compliment. 1 MI
concret recordem a continuació dos punts de
l'article -í en relació a la classificació ilels centres i al

servei d'urgències:
"...En el cas que la qualificació atorgada pel Col·legi
no quedi clarament explícita en el nom del centre,
aquesta s'haurà de fel constar de forma clarament
visible a tots els llins on es posi aquest nom.
L'incompliment d'aquest article es considerarà
públic ii.u enganyosa."

...e) Si un centre té un servei d'urgències haurà
d'inscritire'l en el Registre d'acord amb la classifica
cié) següent:
I .-Urgències: obert 24 hores El centre sempre està
obert i almenys un veterinari present les 24 hores.
Aquests centres tindran un mínim de dos veterina-
ris a temps complert o equivalent en les degudes
condicions laborals, per poder oferir aquest servei.
2,-Urgències; Telèfon 24 hores No es necessari que
el centre estigui obert les 24 hores però si un veteri-
nari localitzable mitjançant telèfon conveiuion.il.
telèfon mòbil, busca, etc.

Qualsevol centre que vulgui prestar aquest tipus de
servei haurà inscriure'l en el Registre presentant una
memòria que indiqui el tipus de servei i com es
desenvoluparà, lambe constará el personal que
prestarà aquest servei, adjuntant els corresponents
contrades que així ho justifiquin..."

CENTRES
AUTORITZATS
MAIG 2000

Clínica Veterinària Sitges
Passeig Vilafranca, 15
08870-Sitgcs

Tu mascota.
Consultori Veterinari
Pirineos, 8-10
08820- l.l l'rat de Llobregat

Consultori Veterinari
"Que bèstia"
Manresa, 3
08226-Terr.issa

Clínica Veterinària
Montornès
l,i lira, 2
08170-Monmrnésdel Vallès

('Itnicit Veterinària
"BUUPS!"
Avda. Francesc Macià, 257
08400-Granollers

Centro Veterinario
C. Rincón
Rambla Pcftafici,27
08730-Sta. Margarida i els
Monjos

Dogmoixet
Joan Torras, 7
08030-Barci·lon.i

Activitat a domicili: Manuel
]esús Rodríguez González
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EL COL·LEGI

PEDIGRE I MICROXIP
l.i qüestió arrenca arrel de la normativa d'identificar amb microxip els .mimáis que poden tenir
PEDIGREE . Tots els cadells inscrits .1 la Unió Cinòflla (Catalana 1 .1 la Real Sociedad Canina Española,
abans de la seva comercialització, han de justificar d'alguna manera si el microxip ha cstai col·loca! per
un veterinari.
Aquestes entitats requereixen un documeni <|iu- acrediti que l'animal en qüestió i el número d'identifi-
cació del microxip es correspon. La Fórmula acceptable consisteix en escriure el seguem texi manusc m
.il revers d'una fotocòpia del document d'identificació.

"Jo, _, veterinari col·legial al (loMegi de Veterinaris de Barcelona amb el

nuïn. , certifico que, la present Fotocòpia es correspon amb l'original del document oficial

d'identificació del gos anomenat , raça , nascut amb data ,

propietat del Senyor

data i firma"

Real Sociedad Canina Española
Madrazo, 20-26
Tel. 91 521-84-10
Madrid

Unió Cinòflla Catalana
Galileo, 340, 3-2

Barcelona
Tel. 419-30-67 Fax. 419-34-38

l'art d'aquesta informació ha estat proporcionada per veterinaris col·legiats .1 Barcelona, i als quals
agraïm la seva excelent col·laboració. Es tracta d'una fórmula que podria .ser vàlida i estem pendents
de que ens sigui confirmada per carta per pari de les entitats esmentades. Tan aviat com ens arribi la
confirmació, es publicarà la pertinent informació.

.
JKntomn

(Sarcia

Veterinari col·legiat, va morir
dimarts diu 23 de maig. a
l'edat de 36 anys. HI Col·legi
oficia l de Veterinaris de
Barcelona, davant tant
tensibU pèrdua, demana un
record per a ell.

Amoni Rull es va llicenciar
perLt Facultat de Veterinària
de la U.A.B. l'any 1989.
Estava especialitzin en produc-
cions rairi·idercs i actualment
treballava a la empresa
NANTA.

Des d'aquí volem expressar cl
nostre més sincer conduí a la
seva esposa i lilis, familiars i
amics, i en especial al seu pare,
el Sr. Antoni Rtd CañeBas,
company veterinari.

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

VeterLlar

'¿4
CASA f<

TRAMQUIL·LITAT

L'assegurança de la llar especial per als veterinaris

Asseguri la sewa llar des de 11.990 ptes.

i a mes
• Assistència a la llar les 24 hores.
• Danys estètics.
• Possibilitat de pagament fraccionat.

Pis de propietat de 90nv*

CONTINGUT 2.000.000.-Ptes.
CONTINGUT 2.000.000.-Ptes.

(Mobiliari, aparells elèctrics, joies,
objectes de valor, aixovar domèstic.)

PRIAM ANUAL 17.860.-Ptes.

A més li oferim garanties
especials

• Incendi, llamp i explosió.
• Danys per aigua-reparació 100%.
• Trencament de vidres al 100%.
• Actes vandàlics
• Trencament d'articles esportius.
• Robatori i espoliació tan a dins com a

fora de casa
• Responsabilitat Civil fins a 25 milions.

VeterLlar és un producte dissenyat només per a veterinaris, li ofereix ics més
àmplies cobertures, tant pel que la al continent com el contingut. Amb
\' i i i * -i i- • r i i ti MtUIOUHAboc

VeterLlar podra estar tranquil a dins i a lora ue la seva llar.

I ' ' Disposa dt ¡torta '¡< fusux massissa amb pany >lf tegtírrtai

Si desitja gaudir d'una assegurança amb avantatges especials, posi's en contacte, sense cap

compromís, and) cl Sr. Ferran Solà al telèfon 93 211 24 66 del Col·legi de Veterinaris
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EL COL·LEGI

El Decret del Medicament Veterinari, a Debat

EL QUE, QUI,
QUAN,

COM, ON I
PERQUÈ DEL

NOU
DECRET

QUÈ regula el Decret?
1.- Vol "regulareis requisits tecnicosanitaris i el procediment d'autorit

/acni i registre dels centres de distribució i dispensado de medica-
ments d'ús veterinari". És a dir controlar l'ús i la distribució dels
medicaments d'ús veterinari i les responsabilitats dels professio-
nals implicats en la seva fabricació, prccscripció i dispensació.

2.- Desplega d Reial Decret 109/1995 (que regula la fabricació, la
distribuc ió, l.i comer< ialitza< ió, la pres< rip< ió, el registre de medica-
ments veterinaris)

A QUI afecta el Decret?
\K ramaders

Als fabricants de pinsos
Als propietaris dels animals
As veterinaris

QUAN entra en vigor?
A partir de la publicació en el DOG( . O sigui a partir del 13 d'abril de
2000.

COM afecta el Decret?
\fecta de manera negativa .i tocs els professionals implicats en la prees
cripcio i dispensació.

- Dificulta o altera la forma en que actualmente se pnw ede con los medi
canteritos y discrimina negativamente a los veterinarios frente a unos

colectivos, como tiendas que si podrán vendei o farmacias que no i uní
píen l.i normativa de farma lumia na, tampoco uimplir.in la veterinaria.

- S'ha fet d'esquena als professionals veterinaris i als agents actius del
decrei
i omporta moltes ambigüitats

- Dificulta un control eficaç del seu compliment
- Obvia les capacitats dels veterinaris para controlar de una forma res

ponsable \ rigurosa el medicamento desuñado a animales como sucede
en otros países de Europa.

- Facilita la creació d'un mercal negre del medicamento, como va ha
sucedido en Italia en donde la I ey se ha h« ho de espaldas 8 la realidad.

ON afecta el Decret?
A Catalunya. De totes maneres cal recordai que la resta de Comunitats
Autònomes, excepte Galícia, tenen també desenvolupat el Real Decreto
1 0 9 / 1 9 9 5 . I t o t e s l i o h a n e n la m a t e i x a l í n i a q u e < a i . i l i i i i v . i .

EL PER QUÈ del Decret?
Se ha lardado cinco anos en desarrollar el Real Decreto. Ninguna
(Comunidad Vutónoma lo vio ton buenos ojos y todas c riticaron el he< ho
de no haber sido consultadas. AI final en ( 'aialunya y según confesó
publicamente el sr. Gustau Garcia Guillame! en mesa redonda, lo
encuentran incongruente, pero lo han puesto en marcha conscientes de
que va .i ser una dificultad en su aplicación.

LA RESPOSTA DELS VETERINARIS
Resum r/r les intervencions en /</ reunió r/cl Col·legi

ANÀLISI ACTUAL DE LA SITUACIÓ DEL VETERINARI
DAVANT I.A LLEI DEL MEDICAMENT per Pere < osta Batllori

La intervenció es va referir .il contingui dimes converses mantingu-
des amb veterinaris amb activitai dins la fabricació de pinsos,
laboratoris farmacologies, fabricants d'additius i, natural i majorità-
riament, clínics. I 'exposició podia presumir de ser representativa de
l.i o p i n i ó ilel sector .

1. ES IAI < ,1 M RAI DE LA VE'l ERINARIA \\ I I.

Is un estat de pessimisme degut a la existència d una excessiva
legislació que resulta moll difícil de fer compat ible amb e-l normal
desenvolupament de l'activitat professional i que , per altre part, no
esta justificada la sev.i necessitat ni la seva eficàcia.

2. Al.KAVI COMPARATIU.

I a professió esta queixosa de la "persecució" legal ,i que esta sotmesa
la ramaderia i del escàs o nul control d'altres produccions alimenta
ries i no troba justificat el paper de "gran contaminador" que se li
esta atribuint. Aquesi agravi comparatiu també es la evideni en el
camp de la distribució de medicaments del que s'elimina al veterina-
ri al contrari del que succeeix a altres països de la UE

3. REI I EXIONS PRÈVIES.

A niolis professionals se Is fa difícil d'entendre la justificació sanità-
ria de molies prohibicions i controls que resten productivitat a la
r a m a d e r i a , n o c e n e n u n r e s u l t a t p o s i t i u e n la p r e v e n c i ó d e la s a l m

humana i no donen llot a millores comprovades en la qualitat dels
aliments. Es troba a faltar una major comprensió per part del legis
iador entre les necessitats derivades dels cens, estructures ramaderes,
climatologia, etc., dels països nòrdics i las dels de ia Mediterrània que
obliguen a pràctiques diferents en quant a la medie ma veterinària. Es
consideren econòmicament penalitzadores i sanitàriament innecessà
lles algunes de les prohibicions d us en la UE

4. I >UB1 i s i PROB1 EMES.

I li ha una creença generalitzada en que existeix una escassa informa-
ció sobre quins medicaments estan realment registrats. Sap greu que
no es reconegui al veterinari La capacitat per receptar <:n cada cas clí-
IIIL el producte, la forma farmacèutica i la dosi que cregui convenient
assegurant se naturalment elel temps de retirad.i a recomanar.
L'exercici de la clínica veterinària s'està burocratitzant excessiva-

ment, considerant excessiva la recepta única per cada medicament,

les anotacions a fer que hxa la legislació i las responsabilitats que s'e-

xigeixen ja que el clínic no es el "director tècnic a lull l ime" de las

granges.

5. PRE( FINAl .

La professió vol, ningú ho dubte, complir amb la legislació vigent

però demana que aquesta sigui lògica, sense angoixes i compatible
amb cl normal treball del clínic.
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EL COL·LEGI
amm

COM AFECTA LA LLEI DEL MEDICAMENT AL
VETERINARI D'ANIMALS DE COMPANYIA Per Pilar Gurria

INTRODUCCIÓN

I a ley del medicamento 25/90 partió de la idea, recomendada poi
l.i OMS, de que es necesario \\n uso racional del medicamento y
tenia como principio el buen uso y control del medicamento tanto
el destinado a la especie humana, como el destinado a uso animal.
Quienes leímos la ley .mies citada, y.i observamos en lo que se role
ría .il medicamento veterinario que este principio no se cumpliría si
el desarrollo del futuro Real Decreto sobre el Medicamento
Veterinario no reconocía, primero, la realidad del país y segundo,
echaba una mirada hacia Europa e intentaba copiar bien.

Ei i ii MIM o DI EUROPA

En Francia, Alemania, Reino Unido y Holanda, tienen una legisla-
ción sobre el medicamento veterinario, en donde el prolesion.il vete
rinario tiene un papel muy importante en la prescripción: c.isi iodos
los medicamentos destinados .i animales incluidos los de compañía
están sometidos .i receta veterinaria. Además tiene un papel diríamos
que hegemónico en lo concerniente .i la dispensación. Es decir el
veterinario puede dispensar medicamentos a los animales que están
bajo su responsabilidad por que se le presuponen conocimientos para
ello y responsabilidad suficiente.

I M ' \ \ \ I S DU I REN II > CAÍ VI I M \ i \MBII N.

Desde la promulgación de la Ley 25/90 pasaron cinco años hasta la
aprobación del Real Decreto HW/1)^ y se ha tardado cinco años más
hasta que las (!onsejerías de Agricultura y de Sanidad se han puesto
de- acuerdo para el desarrollo del dec reto en (. Catalunya publicado en
el I H )( i( '. hace pocos días. Y no se ha copiado bien.

1 AS PROPUESTAS I H ACVAC SON Kl SPA1 DADAS POR IA NUEVA [UNTA
DEl COVB.

I n julio del 98 ACVAC (asociación Catalana de Veterinarios de
Animales de Compañía) presentó unas propuestas al DARP que
apoyándose en que la ley 24>/l)0 reconocía en su artículo 44/2 que
existen oíros animales que no se destinan al consumo humano.
Además se constataba que en el artículo 4 punto 1 del Real Decreto
lOM/^S admite que las Comunidades Autónomas pueden autorizar
otros cíñales di- distribución de medicamentos destinados .i anima-
les dileientes a los que la ley dicta. Basándonos en estos dos pumos,
solicitamos que se elaborara una orden que tuviera en cuenta el
hecho diferencia] de los animales de compañía dentro del contexto
del medicamento veterinario v que expongo en los siguientes tres
punios:

1. Ouc la receta necesaria para los medicamentos destinados a
animales de compañía Fuera la exigida para los medicamentos
de uso humano art SS de la ley 25/90. Las prescripciones se rea
lizarían en recetas con original para el centro dispensador y el
facultativo anotaría el tratamiento en la ficha clínica del animal.

2. - Respecto al botiquín veterinario y teniendo en cuenta que en la
clínica de animales de compañía son tratamiento individualiza
dos, sobre .mímales no destinados al consumo humano y que
dirige personalmente el Facultativo, el veterinario tendría que
p o d e r c e d e r el m e d i c a m e n t o n e c e s a r i o para c o n c l u i r el trata-
miento de la enfermedad. Los medicamentos que adquiere él
podrían constar en un libro de entradas y salidas sometido a
control. Esto ayudaría a un uso racional del medicamento.

3. Y por último que medicamentos considerados como biológicos,
hormona les, antiparasitarios, antibióticos y otros que en su admi
nistración sea indispensable el conocimiento del estado sanitario
del animal j sus antecedentes clínicos, deberían estar bajo estric-
to control veterinario.

No entendemos el art. CM del decreto 109/95 en el que se permite
.i lo que vulgarmente consideramos como pajarerías, dispensar
medicamentos para animales de compañía y animales exóticos no
sometidos a prescripción veterinaria, cuando h.i\ muchos de ellos

que puede su no prolesion.il dispensación provocar perjuicio a la
salud de esios animales.

Di i u II N< IAS DEi DECRETO

Es evidente que este decreto nació enfermo y deforme y que va a

provocar un aumento del mercado negro del medicamento.
I n referencia a esto último me gustaría hacer una anotación sobre
las prescripciones excepcionales contempladas en el art. 81 del de< re
to l() l)/ l)S. Solo se pueden iilili/.u recetas magistrales cuando no

exista un medicamento autorizado para la dolencia en concreto, en
esa especie animal, en otras especies o en humana. En el an. 7 queda
expresamente prohibida la publicidad de fórmulas magistrales con
destino a los animales y en cl art. >S se cita que Lis personas tísicas
o jurídicas que se dediquen a la fabricación, envasado o acondicio-
namiento de medicamentos veterinarios deben ser autorizadas por l.i
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del
Ministerio de Agricultura ele acuerdo con la Dirección General de
Farmacia del Ministerio de Sanidad.
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En cuanto al termino cesión, todavía en el día de hoy no está
suficientemente aclarado este termino. Curiosamente el padre del
Real Decreto, [esús Merchan, en una reunión mantenida en el
< !< i \ B hace 5 .iños opinaba que era lo mismo que venta, pese .1 que
en l.i redacción del artículo 93 del decreto l()')/l)5 se dice que la
cesión no implicará actividad comercial.
Ii^s abogados consultados, no se ponen de acuerdo en si cesión quie
re decir dar o vender. Mientras diferentes diccionarios definen ceder
como dar o dejar voluntariamente a otro el disfrute de 1 ierta cosa.
lodo este galimatías condiciona el (orno se refleja en una fa< curación
en nuestra clínica diaria, la cesión de medicamentos .1 los animales
bajo nuestro cuidado directo, es decir a nuestros clientes. En este
caso dos abogados consultados, dos opiniones distintas. Uno reco
mienda que se1 englobe en el concepto visita va que ponerlo como
medicamento significaría comercialización. Para el segundo ahogado
consultado el termino cesión implica compraventa y los medica
meneos cedidos [Hieden ser resenados en la factura.

CON( ! 1 MONI s

Para a c a b a r t r e s p r e g u n t a s v u n a a f i r m a t i<>n.
¿Puede Agricultura y Sanidad controlar en todos sus aspeaos que se
Cumpla la lena de este Real 1 Vi reto?.
( lomo es posible que los veterinarios de este país seamos tan chori-

zos o tan ignorantes a diferencia de nuestros colegas europeos que no
seamos capaces de controlar el buen uso v control del medicamento
veterinario?.

Inciso: No me vale la contestación tan manida ile " hay que ver lo
que se lia publicado en la prensa y lo que ha salido por televisión
lodos podríamos pagar una empresa de comunicación.
¿Será necesario que un juey, o varios, nos expliquen si entendemos
correctamente el termino cesión y la coma que le sigue.
I n este caso es evidente que algún veterinario habrá sufrido una
denuncia, una inspección y según la interpretación del juez una
multa que puede variar de 500.000 a 2'5 millones de pesetas.

La opinión general es que no nos vamos
a tragar esta ley.

ELS COL·LEGIATS

Para mí el tema esta muy claro: ley diferenciada para grandes
y pequeños animales. Sin empezar por aquí no se puede
empezar a aplicar nada. Y si no hay que buscar un enfrenta-
miento social claro contra la ley por nuestra parte. Tampoco
estaría de mas pedir las opiniones "oficiosas" de asociaciones
como AYT.PA. ACVAC, y otras del resto de España.
Antonio Prats

I r e c que per alveterinar
Crec que per als veterinaris de petits animals això només és
un nou entrebanc al nostre normal desenvolupament. Com
s'entén que haguem de fer receptes per triplicat, guardar-les
durant loica temps, ter-hi constar les nostres dades i les del
propietari i fer-ne una per cada medicament que receptem si
després això no té cap mena de repercussió directa sobre la
salut pública?
I com s'entén això si a la farmàcia després ens poden vendre
un Clamonyl sense dur recepta?
Com s'entén que jo no pugui vendre medicaments si, quan
em manca algun, el propietari ha de voltar per 10 farmàcies
i acaba demanant-me que li demani jo?
Bé, segur que em deixo coses, però ja veus per on van els
trets.
Roger Catalán

CoUepat2O97

Sobre la llei del medicament, molts farmacèutics no tenen
medicaments veterinaris, ni es preocupen per aconseguir-los
i d'altres recepten els que ells tenen directament amb molí
pocs coneixements (per exemple dosificacions). A més a més
la influència sobre la salm humana es quasi nul·la amb els
medicaments de petits animals, i per això s'hauria de dife-
renciar entre grans i petits animals en aquest aspecte.
Montserrat. Enric.
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II meu li LI iii i I criteri és el d'un veterinari clínic (grans animals i petits animals) amb vint anys d'experiència; que sempre, i malgrat
toi, ha intentat ler les coses el millor possible per .1 mies les parts implicades en cada situació concreta.
Què en penseu? Dones:
1- que, els veterinaris, tenim el que ens mereixem com .1 col·lectiu individualista, desorganitzat i "muni" que som; acompanyat tot

per uns representants a tots nivells que, fins el moment actual, sempre han decebut força.
2- que, la Llei del Medicament, com 101 el que es gesta a Madrid, mostra la intervenció parcial i monopolística d'alguns sectors i una

poca o nul.la intervenció d'altres, tant o més afectats que els primers.
3- que, en gener.il, el nou 1 >e< ret, ja està desfasat i no s'adequa ni de Ixin nos .1 l.i re.1lit.11 quotidiana de l.i nostr.i feina (el que demos-

tra el desconeixement total dels qui l'han fet) i que, arriba tard (en aquests darrers anys, mentre tots confiàvem en que estaven
intentant arreglar-ho, han deixat que es prostituís totalment el sector de l'expedició i distribució dels medicaments veterinaris fins
arribat, sobretot en grans .mimáis, a una situació realment alarmant; i al cap d'avall, no han aconseguit RES!) i fet amb massa
pressa (obligats? o excuses de "mal pagador"?),

4- i, per últim: que, malauradament, sense Ics 500.000 signatures necessàries, ara per ara ho tenim "magre" per a intentar arreglar-
ho i ens " l'haurem de menjar! ".

Com creieu que afectarà .1 la vostra lema?
E v i d e n t m e n t e n s la c o m p l i c a u n a m i c a e n la q ü e s t i ó d ' h a v e r d e fer t a n t s p a p e r s ( r e c e p t a , l l i b r e d e t r a c t a m e n t s , l l i b r e d e r e s i d u s , e t c )
i estar pendents .1 cada moment d'una excessiva i desmesurada normativa; pel demés, no crec que afecti molt als que habitualment
\a treballaven correctament en el sentit de prescripcions, dosificacions, temps d'espera, fàrmacs legals, residus, ...
Hls veterinaris "especuladors", "mercenaris signadors de receptes" i "xanxullcms" (en gran part culpables de la situació en que ens
trobem tots) espero que, a partir d'ara, ho tinguin força malament i que tant els Col·legis com els propis companys de professió els
assenyalin amb el dit.
Ens caldrà doncs, als veterinaris, ajustar el "xip" al nou decret; però, que no servirà tic res si .simultàniament no el canvien també els
ramaders, els clients en general, Ics comercials distribuïdores, els fabricants de pinsos, els integradors de bestiar, els comerços mino-
ristes i ocelleries, les farmàcies, ... i fins i tot, els laboratoris (que amb les seves polítiques de vendes, cursos de marketing, màsters 1
altres contes de fades, són dels que més han contribuït a
aquesta situació de caos en el sector).
Avantatges?
\\ )TES, sempre que:
- la l.lei i el Decret foren lets .1 consciència, amb l'ànim de ser útil al sector (i no que el sector tingui que ler un gran esforç per

adaptar-SC .1 la l.lei o al 1 )ecret per .1 lei los sentir útils als que els han creat),
- sense interessos sectorials tant evidents i,

fets amb ganes d'impulsar enclavant lot el sector sense arraconar o nicnvstenir .1 ningú que en formi part.
Inconvenients?
lis de sempre: que, en general, lant la l.lei com el Decret són ambigus i tenen diferents lectures segons el lector (o sector), per tant
no són equitatius i acabaran pagant "justos per pecadors". - "
Francesc Carreras
CoL4OOGi
francarreras@retemail.es

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
I 11 virtut de I article 14 de la l.lei de Prevenció de riscos laborals, des autoritza a persones o empreses especialitzades en la prevenció de
del 31/12/99 és obligatori realitzar una autoavaluació dels riscos riscos laborals (graduats socials, advocats, etc.) la realització d'aquest
laborals de cada domicili de treball de totes les empreses. Això es pol servei,
fer a través d'una Mútua laboral mitjançant un curs de 60 a 120
hores sobre riscos laborals, o bé .1 través d'un agent autoritzat en Actualment cl COVB està negociant condicions especials de grup
l'avaluació de riscos laborals de les empreses. per l'avaluació de riscos laborals a les empreses dels nostres
Actualmeni es poden aixecat actes i aplicar sancions .1 les empreses col·legials. La persona interessada ho ha de comunicar el més
que no compleixin aquests requisits. .niat possible, especificant el nombre de treballadors que té la

seva empresa
Don.11 l 'excés de d e m a n d a q u e t e n e n les M ú t u e s l a b o r a l s per
realitzar aquests procediments, la inspecció de l.i Vgi11ei.11 Social (COVB- l'cl. 93 211 2466 Ext. 20: Srta. Mònica).
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c/ Bulletl de Veterinària no es responsabilitza de les opinions dek col·legiats

LA ACUPUNTURA Y SU CIRCUNSTANCIA
En el boletín del covb del mes de enero
2000, se publican dos artículos en la sección
técnica; el titulado "acupuntura veterinaria"
es el que ha motivado este escrito. Así
mismo, el pasado mes de marzo en la revista
hípica catalana, una acupuntura no-veteri-
naria escribe, refiriéndose al parto en la
yegua; "... si el feto viene de nalgas, con una
sola aguja se consigue que se vuelva \ nazca
rápido y MU problemas, pudiendo realizar
esta técnica el propio dueño.. ."
;i[n<: i-> la acupuntura?
I [ablando con propiedad, la acupuntura
Formaría parte de una teoría (tai-chi) según
la cual el dolor y la enfermedad se deben a
una disarmonia energética entre el ying
(espíritu) v el yang (sangre), que fluyen a
través de los meridianos, Esta teoría, la
debemos situar mediante unas eooaien.id.is
que podrían ser:
La medicina tradicional china -mtc-
l,i china de hace 5000 años.
l.,i china del A.Yl I, la china que se uns viene
encima.
En primer lugar, la mtc engloba entre otros
procedimientos la herbología los masajes,
manipulaciones espinales, ejercicios respira-
torios, ceniza caliente de artemisa, conocido
es el bálsamo de tigre, pócimas y ungüentos
varios.
Fl chi de la mtc, la energía vital, es un
concepto heredado y transformada m.ís
tarde por budistas (famosa secta zen) y
algo por los indios.
Un ejemplo practico e ilustrativo acerca
de la energía ", son los chakras, antros
generadores de energia del cuerpo, que
predica el tantrismo.
Así mismo, el vum, lum, vun, aum, y
sobre todo el ommmm.. . de los budas
en los templos, consistiria en concentrar
la energía en la parte inferior de la
columna vertebral y luego hacerla
ascender mientras vibra todo el cuerpo.
esta vibración sonora se propaga al
centro del cráneo haciendo vibrar la
hipófisis y l.i epífisis, desencadenando
una serie tic sensaciones gratificantes
ncuro-hoi nional dependientes; este
razonamiento nos lo ofrecen los neuro-
fisiologos aliñes a la teoría. A propósito
y dicho sea de paso, el movimiento sec
cario se apoya por lo general en argu-
mentos relacionados ion energías propias
o del mas alia, que nos purifican ele

En segundo lugar, una pincelada
Sobre el modelo de villa y el modelo
sou.\| en china, para situar y en< ajar la
acupuntura hace 5000 anos.
Abreviando, condició, dao (el camino),
ritual, ceremonia y convención, la
moral no es un produelo de la civiliza
cion, es hereditaria y orgánica. Nuestro
caráctei procede de la naturaleza y no de la
Í i i l i u r a .

(.liando maduramos nos situamos en armo
ma con una fuerza moral cósmica: sentencia
china de la que sin duda proviene el baño
cósmico, de indudable ínteres terapéutico y
que nada tiene que ver con lomar el sol en la
playa o bañarse una noche de luna llena.
En la china del XXVI, la acupuntura veteri-
naria esia relegada al medio rural, el animal
tle compañía no exisie, (en las ciudades hay
laceros de compañía), aproximadamente
100.000 acupuntores entre veterinarios y
técnicos, que podemos confrontar con los
i()().()()() que ejercen la veterinaria occiden-
tal. Es impon.une destacar que un mínimo
porcentaje combinaría los dos métodos.
En los hospitales (de humana) tan solo entre
el 5 y el 10% de las intervenciones quirúrgi-
cas se realizan utilizando la técnica.
la conjunción de la ética tradicional china,

su zodiaco,
una puerta abierta al

karma, el incienso, el baño purifica
dor, el sexo tantrico, el sonido gutural y
cavernoso, y un largo y espeluznante etc
nos completa un puzzle en el cual se encuen-
tra encofrada la acupuntura.
Parte de occidente ha importado la acupun-
tura, apropiado la técnica, despojado su
ritual y su espiritualidad, vaciado su circuns-
tancia y le ha dado carácter propio, falacia

insostenible donde las haya, debiendo
su éxito no a l.i técnica y al método en
si, pero al resultado de especular con la
credibilidad de la mente humana,
explotando la buena te, la desespera
i ion del paciente agobiado y dolorido,
el desencanto con un sistema sanitario
publico bajo sospecha.
Si bien la acupuntura ha sido reconocí
ila parcialmente en el semillo de pro
du< ir analgesia: seria una de las tantas
maneras que ha utilizado el hombre a
través di- la historia para luchar contra
el dolor a través del dolor, procedi-
mientos bautizados en su día como
"analgesia por hiperestimulación",
cuyo fundamento es provocar un dolor
breve y moderado que aliviaría de algU
na manera un dolor crónico y mucho
m.ís intenso.

libres somos de creernos o no la teoría
de la farmacología moderna, que es una
teoria de receptores, y las leyes -postu-
lados- de la farmacocinética y fármaco
dinamia.
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I ibres de renegar de la sinapsis, de Cajal, y
de l.i union neuroefectoi a.
Respetuosos con aquel que decida en pleni-
tud tic facultades mentales afirmar que esta
compuesto por las cinco energías, .1 saber:
agua, tierra, metal, madera y fuego.
Implacables con el apipuntor de turno: en
cada punto del cuerpo previamente seleci io
nado se coloca la abeja y se retira cuando el
aguijón ha suministrado la dosis terapéutica
del veneno...
Aluna bien, tomaduras de pelo ele este
calado nada tendrían que ver con la ciencia
veterinaria que nos ocupa y preocupa... pero
resulta que si tienen, pues la ilu.ilul.nl veteri-
naria - acupuntor posibilita enmascarar con
un halo cientifico un procedimiento enraiza
do en l.i filosofía y en la metafísica oriental.
¿cjtié dice lí¡ ley?

(labe mención.ir la doctrina del tribunal
supremo, según la cual el empleo de la medi-
cina naturista y de la acupuntura por un no
titulado no constituye delito de intrusismo,
mientras no se realicen .RÍOS propios de la
profesión, como puede ser el emitir un diag
nóstico o prescribir un tratamiento. La con-
dición ile titulado, que legalmente nos
diferencia tlcl naturopata, del curandero,
del visionario, del iluminado y del brujo
sirve en este caso como instrumento, salvo-
conducto ile fabulación, y que legitima en
segunda instancia, ante el consumidor .1 su

competidor-acupuntor no titulado (!!!).
Ejercer un titulado la contraculrura terapéu-
tica ( n a t u r a l , v i ta l y e sp i r i i u . i l ; t res argu-

mentos comunes .1 Lis denominadas
medicinas alternativas, complementarias),
.supone ejercer en el reino de la fantasía, con
un pie en la nada y el otro en el gremio de los
charlatanes, la sección técnica del boletín del

covb no debería prestarse a la Lusa.
Medie 111,1, una v a secas.

...los puntos de acupuntura no existen, los

meridianos no existen, v la mayor parte de
las leyes de la acupuntura son leyes sobre
entidades que no existen.. .sic

Ni es medicina, ni es alternativa ni es com
plementana.
Es un cuento chino, para un elimo, poi un
chino y en china.

Esteban ( omamaL· I ana.

CRITIQUES ALS COMPANYS: SERIE DE TV "VETERINARIS"

Darrerament estem observant amb
cert optimisme com la societat i en
especial els mitjans de comunicació
s'interessen per la nostra professió i
amb freqüència la nostra opinió és
requerida per periodistes o incitis
sèries de televisió. Això, que sens
dubte és molt positiu, ha produït
problemes de denúncies i suspicàcies
entre companys, l's per això que el
Comitè de Deontologia demana a
tots els col·legiats que quan hagin de
realitzar declaracions en el mitjans de
comunicac ió , escullin amb mol ta

cura les seves paraules, per t.il de NO
molestar .1 altres companys.

David Alcalde Andrés

Membre del Comitè de Deontologia.
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"VETERINARIS" A TV3
Estimats i bmpanys,

La enorme popularitat que la sèrie "Veterinaris" de I \ 3 està donam
.1 Li nostra professió està tenim un cost dintre del nostre col·lectiu.
Sens dubte lii han molts aspectes millorables en aquesta sèrie i no
hem de oblidar, que ós el primer cop que unim un aparador tan gran
on mostrar cl nostre mon .i l.i societat, amb tots els avantatges i ris-
i os que això comporta.

I lan circulat diversos missatges de companys molestos per una entre-
vista que \.i aparèixer a La Vanguardia el proppassat 16 d'abril, en la
qual es venien algunes inexactituds i comentaris desafortunats sobre
cl tipus de propietari que tria diferents animals exòtics.

Donat el caire que prenien aquestes queixes, que donaven per certes
opinions que semblaven Fàcilment manipulavles, el COVB es va
posar en contacte amb els companys al·ludits per aclarir la seva
implicació en els fets. Com >JVA de suposar, les opinions publicades
s'havien malinterpretat i altres provenien del propi autor de l'article.
I Is companys de la Clínica Exòtics es van oferir a enviar una carta
explicant els fets, cosa que ¡a havien fet a la primera ocasió que van
tenir en veure l'article publicat.

Els mitjans de comunicació poden ajudar molt al nostre col·lectiu,
però a la vegada tambe ens poden perjudicar. La cerca constant de
noticies sensacionalistes i informacions que augmentin l'audiència o
la venda de diaris i revistes, ta que alguns periodistes ignorin les
informacions serioses "que no venen" i remarquin comentaris i
informacions netes del seu context.

Al ( O \ li estem treballant per aconseguir el reconeixement que el
nostre col·lectiu mereix però això requereix una feina constant i
sobre un la vostra col·laboració. L'n aspecte prioritari del nostre pro-
jecte és organitzar un departament de premsa que permeti al ( )OVB
fer un seguiment de les informacions que apareguin als mitjans de
comunicació sobre el mon veterinari, assessorar als periodistes i pro
moure informacions sobre temes d'actualitat.

Reproduïm algunes de les cartes aparegudes esperant que serveixin
per reflexionar sobre els objectius que es poden aconseguir en un
estat de crispació, davant un plantejament constructiu i de coopera-
ció entre companys.

Missatge de Javier Valverde: 15/5/00

Adjunto a este mensaje podéis encontrar una entrevista aparecida en
el suplemento Vivir en Barcelona de La Vanguardia del domingo I (i
de abril del 2000. Os pido a todos que lo leáis con .nene ion, puesto
que no tiene desperdicio.

Por un lado los televisivos colegas de "Veterinaris" vierten vanas
inexactitudes (para ser moderados) relacionadas con la profesión:
I ) Xavier Valls explica que su clínica de la calle Balmes es la única de
España en la que pueden atenderse animales exóticos. Esta afirma-
ción se enmenia por si sola.

2) [avier Verges añade que somos los tínicos que tienen un labóralo
rio de análisis. Esta afirmación se c omenta por si sola.
3) Xavier Valls añade que las iguanas macho son poiencialmente
muy peligrosas, sobre iodo para las mujeres, a las que muerden por
que les excita su olor. (lapadas es la única opción ... Lo del olor femé
niño, en Un, mejor ni comentarlo. Pero lo de que caparlas es la única
opción es una afirmación que carece de valor científico, ya que no
isia claro si funciona o no, ni se ha realizado un estudio al respecto.
Douglas Madcr, autoridad mundial en medicina de reptiles, duda de
su eficacia.

En segundo lugar, y en mi opinión lo que resulta mucho más grave,
es la falta de respeto que muestran hacia los propietarios de animales
exóticos. Siento vergüenza ajena de lo que puedan pensar los propie-
tarios tic animales exóticos de los veterinarios que nos ocupamos de
sus mascotas. Supongo que resulta innecesario, pero como veterina-
rio y propietario de animales exóticos os puedo asegurar que Lis
siguientes afirmaciones no son sino una sana de sandeces de mal
gusto:

a) las mascotas exóticas acaban pareciéndose tísicamente a sus due-
nos y reflejan el alma de sus propietarios.
b) Ll t ipo de mascota corresponde con la profesión d e los dueños:
intelectual - tortuga; futbolista periquito; taxistas - lagartos; putas
conejos; amas de casa - loros; iguanas - exhibicionistas violentos ...
equiparables a los de perros pitbull.

En Im, espero que la lectura de esta entrevista sea de vuestro agrado.
Espero vuestros comentarios al respecto.

Un saludo.

Javier Valverde - Col. 2412
Veterinario ríe animales exóticos.

Missatge de Esteban Contórnala: I 7/5/00

A quien le pueda interesar, respecto al articulo Bichos raros, ver:
http://www.lavanguardia.es/cgibin/noticia.plPdia- 16_04&link rb I
604rondal6abril&sec bar

Recordar y transcribir la definición de charlatán referida a la digni-
dad profesional; Charlatanismo es una de las manchas profesionales
que mas afecta a la profesión veterinaria, es por lo tanto lo contrario
a las normas deontologicas. El charlatán exagera para enriquecei el
valor de su persona o de su mercancía, o mas bien de las dos cosas a
la vez. Lleva a cabo una propaganda ruidosa contraria del todo a la
verdad. Podríamos definir al charlatán como el procedimiento de
adquirir clientela, que no se puede atraer por la valía personal ine-
xistente, por medios engañosos e innobles, bien sea privados o de
intriga, bien públicos por medio de la publicidad M.A. ( !APO
MARTI, profesor titular U.C.Madrid di.xit...llW).

Verdaderamente, después de leer el articulo del Sr. Madueño uno de

apié se pregunta con inevitable mala educación : Qu¿ cono hace el

comité Deontologico del COVB.
De la serie televisiva de marras y por la parte que me corresponde,
(clínica de caballos) me reservo la opinión. Al compañero [avier
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L.OPINIÓ DELS COL·LEGIATS
Valverde, decirle tan solo que la pataleta no nos resuelve el problema, Missatge ric ¡¡tria- Verges i Xavier VaUs: 5/6/00
el ensañamiento tampoco por muy relajado que se quede el cuerpo.
Es en las asambleas, en el (!OVB, son los esc ritos firmados, el empe- Apreciados compañeros.
t inamiento, la exigencia v el estar ahí.
Por ultimo cabria pedir al Sr. Madueño ( opinioide de la vanguardia) Como veterinarios de la clínica Veterinaria EXÒTICS di- la calle
se aplique el cuento de que hay que confirmar hasta lo evidente ver Balines 454, quisiéramos exponeros una serie de comentarios en
: h t t p : / / w w w . l a v a n g u a r d i a . e s / c g i - (.onii.-si.Rnin .1 los comentarios vertidos por algunos compañeros
bin/noticia.pl?dia=16 05&link=rbl602d&sec b ar veterinarios.

I In saludo.

Esteban Conmínala,
eq clinicdPmx. >'. redestb. es

Missatge tic Esteban ComamaL·: 22/5/00

Sis.

A naves ile la lisia de distribución del COVB, he a-nido oportuni
dad de leer un articulo publicado en la Vanguardia, suplemento vivir
e n B a r c e l o n a del p a s a d o I d d e A b r i l l i i u l a d o " b i c h o s r a r o s " : S i n

comentarios.

II propósito de este mensaje no es otro que el de preguntar su pare-
cer por la imagen que la sociedad -catalana- se puede estar for-
mando del colectivo de veterinarios leyendo este articulo. Entiendo
que Vds. asumen de buen grado la representación del colegiado y
espero sepan expresar en nombre de lodos y mediante el procedi-
miento oportuno la postura que adopta la junta frente a este hecho
particular.

Coincide con la lectura del editorial del boletín n&ordm;43 "junta

del covb":

"farem professió" F. Mon ne
"hacer profesión delante de los medios de comunicación y de la
s o c i e d a d " P. ( l u i r í a

"oblidant moltes vegades la pan social, comercial y política que afee
ta a la nostra activitat" A. Sondé
"espero que entre tots reivindiquem el nostre paper social..." A.

Sordé

Mala suene, hay coincidencias que matan.

Así mismo, y en olio orden de cosas declaro que si bien el Si. |oan

Messiá convivió con un loro en la diminuta habitación de un cole-
gio mayor en el ano 1 l)Tl) nunca jamas expresó su deseo de conver-
tirse en ama de casa.

Un saludo.

Esteban ComamaL· Lana
/<•/. 608 94 62 64

Fax. 93 7913432

Punto primero. 1,1 <\\.\ 16 de Abril de 2000, un periodista de
la V a n g u a r d i a n o s real izó u n a en trev i s ta en la c l í n i c a d e u n o s KO

mininos de dura< ion, en el cual le respondimos a sus preguntas de la

manera mas coherente posible. Una de ellas fue cuantas clínicas

veterinarias de animales exóticos existían en España, y nuestra

contestación lúe que existían varias clínicas donde se atendían toda

clase de animales, perros gatos v además animales exóticos, pero que
la diferencia con nosotros era que nosotros no atendemos en la
clínica a ninguna mascota doméstica como perros y gatos. Sigo
pensando que es una al ilinación conecta .

A partir de aquí nosotros no podemos controlar lo que un periodis-
ta escribe en su artículo, y el mismo día que sallo publicado el lele

rido artículo, viendo el error y agravio producido por lo escrito por

el periodista al decir que éramos la Única clínica que atendía anima

les exóticos, aprovechando nuestra participación en un programa en

directo el día 17 de Abril de 2000 en el programa de las tardes con
Mari l'au I lugel, el veterinario |a\ iei Verges, dijo en la televisión que

existían mas veterinarios dedicados a la clínica de animales exóticos,

haciendo mención de este artículo de la Vanguardia y al error
producido por este periodista.
I onsideramos desde ese momento que la explicación y el pedir
perdón "por lo escrito por otra persona ", no podía ser mas sincero
y mas público, y quiero señalar que fue dada el mismo día de la
publicación, no semanas después una vez constatada la "exagerada
indignación" de algunos "companeros veterinarios".

Pumo segundo: Si existe algún compañero en estos momentos
todavía "indignado por semejante atrocidad , pedimos nuevamente
disculpas por lo escrito por un periodista ajeno a nuestra empresa.

Punto tercero: A partir tic este momento damos por zanjado este
tema, v esperamos que la gente entienda que no podemos estar
a expensas de dar más explicaciones. A buen entendedor sobran
palabras.
Nos parece un poco vergonzoso e|ue si alguien se ha sentido, creemos
que con cierto derecho, dolido por lodo ello, no haya sido capa/ de
coger un teléfono y pedirnos una explicación cara a cara, ames de
excomulgarnos dentro de la profesión veterinaria como unos sinveí
güen/as y unos malos compañeros. Es triste esta serie ele- actitudes
dentro de nuestro colectivo.

Muchas gracias por su atención.

Javier Verges Bueno, Xavier VaUs Badia
Clínica Veterinaria EXÒTICS

c/Balmes 454 HCN 08022
93 4178922

E-tnail: exotics@abaforum.es
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AGENDA

BEQUES, AJUTS
I PREMIS

FUNDACIÓ
CATALANA
PER A LA
RECERCA

FUNDACIÓ
CATALANA

RECERCA

BEQUES
ESTUDIS
Beca per fomentar els viatges
d estudi a la República federal
Convocant: Ambaixada d'Alemanya
Sol-licitud: C/Fortuny, 8, 28010.
Madrid, Id. ) fax c>l 310 21 04.
Requisits: Set un grup d'estudiant,
,mili número supei iot a 10 i inferior
.i 20, acompanyats per un profcssoí

I crin in i de presentació:
18/08/2000
Mes informació:
http://www.embajada-alemania.es

Programa Drac. Ajuts per esi.ules
curtes
C. lonvocant: Instituí Joan 1 luis Vives
Requisits: Estudiants de primer i

1 ci< le, amb un mínim de (>()
crèdits aprovats en els seus estudis.
Objectius: Promocionar la mobilitat
dels estudiants per assistir a cursos,
seminaris o altres activitats de
l ' I n s t i t u t | o a n l l u í s V i v e s ( l | l \ ' i o

de les seves universitats membres,
que no es contemplin en DRAC
Estiu i Jc durada inferior a quinze

i l l e s .

I ii mini de presentació: Es manté1

oberta .il llarg de tot el curs
acadèmic.
Més informació: A partir del ili.i
següent .i la resolució, els resultats es
podran trobar al Web de l'Institut i
als lloc- habituals d'informació de
c a d a u i i i v e i s i i . i i

INVESTIGACIÓ
Beques de formació en investigació
científica
Convocant: DANONE
Sol·licitud: (7 Buenos Aires, 21

08029 Barcelona
Requisits: qualificació superior o
igual .i 1,7 en la carrera universitària
que ha d'haver est.it acabada I .un
94 o posterior. Els temes han d'estar
enquadrats en investigació bàsica.

epidemiologia, clínica o tecnologia
en el camp de la salut, l'alimentació
i 1.1 II Lli I K i o .

termini de presentació: $1/05/00
Mes informació: fel. 93 419 il '8

Beques curtes per a joves investiga
dors a Alemanya.
(lonvocant: Ambaixada d'Alemanya
Sol·licitud: C/ Fortuny, 8 - 28010
Madrid, lel. l)l 310 21 04
Requisits: Graduats i joves investi-
gadors de qualsevol branca d'espe-
cialització menors de 2^ .uns
Termini de presentació: ]/()')/()()
Més informació:
http://www.embajada-alemania.es

Ajuts per Accions I specials de
Recerca (ACES). Curs 2000-01
Convocant: Comissionat per a
I 'nivcrs.il.us i Recerca

Sol·licitud: Via Laietana, 33, 6è
08003 Barcelona
l'ermini de presentació: un mes

.iluns ile la realitzat ió
Más informació:
1 )O< ,i num. 2866 de 13/04/99 i
http://www.igsap.map.es

FORMACIÓ
Programa Drac. Ajuts per cursos ile
formació avançada
Convocant: Insinuï |oan 1 luís Vives
Requisits: Estudiants de doctorat.
Objectius: P romoc iona r l.i mobilii.il

dels estudiants de doctoral en
relació .1 Ics activitats organitzades
p e r I I n s i n u ï f o a n I l u í s V ¡ \ e s

(IJLV), així com l'assistència a
ilusos, seminaris o est.ules de recer
ca en .tines universitats del IJLV.
lermini de presentació: Is ni.inte

oberta al llarg de tot el curs
acadèmic

Mes informació: A partir del ili.i
seguem ,i la resolució, els resultats es
podran trobar al Web de l'Instituí i
als llocs habituals d'informació de
i .ni,i universitat.

Programa Drac. Ajuts per .i
professors
Convocant: I n sumí [oan I .luis \ ¡v* s

Requisits: l'ersiin.il docent o
investigador amb dedicació .i temps
complet
Objectius: Promo< ionar la mobilii.it
del professoral universitari per
assistir .i i u i se is, seminaris o congres

sos de l'Institut Joan I luís Vives o

de les seves universitats membres,
iniciar una investigació >> projei te, <>
per a l'organització conjunta d'altres
activitats culturals en el marc de les
universitats del [JLV.

l e rmin i de presentac ió : l.s man t é

oberta al llarg de tol el u n s
acadèmic.
Més informació; A partir del dia
següent a la resolució, els resultats es
podran trobar al Web de l'Instituí t
als llocs habituals d'informació de
i ada universitat

AURES
Beques a l'Oficina del Comitè
Econòmic i Social
Convocant: Econòmic and Social
C 'ommiiie
Sol·licitud: Rue Ravenstein 1000
Brussels. Belgium lel. (-32 (2)W>
93 68. Fax. ÍM (2) 546 82 <H
Requisits: Diplomats o estudiants
universitaris que puguin acredita!
ues anys d'estudis en camps del
desenvolupament rural, del sector
agrari i medi ambient.
Termini de presentació: M)/01>/00
Més informació:
http://www.esc.eu.int/acs/stocks.htm

Beques Santander/In vestiment
Convocant: Banc ile Santander
Sol·licitud: Pasco de la < .isicll.ina,

32 2 8 0 4 6 M A D R I D

Requisits: Estudiants dels últims
dos .uns de qualsevol llicenciatura
universitària. Is valoraran coneixe
ments d'anglès
lermini de presentació: l'iu.ini iot

l'any
Més informació: lel. 91 ^20 ')() 00

Convocatòria d'ajuts per a redactar
tesis doctorals en català
lermini: durant el uns 1999 .'(100
Més informació: Secretaria General
o < omissió de Política Lingüística.

PREMIS
Premi i ajuda a la Investigació
Convocant: Instituto de Estudios
del I luevo
Sol·licitud: Ap.ut.ii ile Correus
3383. 28080 Madrid
Requisits: Llicenciats universitaris.
Kines sobre l'alimentació, sanitat,
nutrició o innovacions tecnològi
i|ues relacionades amb l'ou.
lermini de presentac ió : I 5 de ¡uliiil

de 2000

Més informació: Tel. 91 534 32 CiS
www.tn.stit ti tol 11 U M I . I o m .

Premi Fundació Caixa de Manresa
Convocant: ( '.IÍX.I de Manresa
Sol·licitud: Plana de l'Om, 6 li
08240 Manresa

Requisits: [rebati que identifiqui
necessitats o plantegi repics de
caràcter Uic.il , territorial *> sectorial
de l'àrea geogràfica on és presem
i.i ( aixa de Manresa i In proposi
actuacions conc reus per fer-hi I rom.

Termini de presentació: 1 5 ile
setembre de 2000
Més informació: lel. 93 872 49 '6
iuu.lund.il ió@i aixamanrcsa.i om

II Premi d'investigació en l'àmbil
dels petits rumiants
Convocant: Sociedad Española
de Ovinotecnia v Caprinotecnia
(SEOQ
Sol·licitud: D. Fernando Guillén.
Servicios Agropecuarios. Masia
II ( li.inue. Plaza San |uan, "
i Í001 lerucl
Requisits: treballs originals directa
ment relacionats a m b els pet i ts

rumian t s

Mes informació: fel. 9 '8 60 Í2 85

Premi (.oris Gruart
Convocant: Facultad de Veterinaria
ile Zaragoza
Sol·licitud: Miguel Servet, 177.
50013 Zaragoza.
Requisits: treballs inèdits o
publicáis amb una antiguitat de
dotze mesos. Aportacions originals o
noves concepcions sobre patologia,
cirurgia veterinària o zootecnia i
inspecció de carns,
lermini de presentació: 30 de

setembre de 2000 a les l i hores
Més informació: Facultad de
Veterinari.i de Zaragoza

II Premi Revista l'cquenos Animales
Convoca: Revista Pequeños animales.
PRODIVE. Cl Orcnse,66 28020
Madrid
Termini de sol·licitud: lilis el 30

d'octubre de 2000.
Requisits: articles inèdits en revistes
n.u ion.ils sobre qualsevol tema
relacional amb l.i clínica de petits
animals. Es valorarà el i aràc tei
pràctiï.

Premi de la Reial Acadèmia de
Medicina 2000
Convoca: Reial Acadèmia de
Mediï ma. ( 7 ( .i 111 n . i l'un clona
lermini de sol·licitud: luis el 31
d'octubre de 2000.
Requisits: Premi de Medicina i
Sanitat < lomarcal (estudi sobre qu.il
sevol aspecte sanitari referiï .1 alguna

localitat o mm. in .1 de ( .il.llunya).

Premi de la Fundat ió ( atalana de
Trasplantament (article publica) el
uns anterior .1 la d.n.i de l.i convo-
I iiini.i sobre trasplantament).
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AGENDA
CURSOS

BARCELONA
Aquariofília: creació i manteniment
d'aquaris
Dales: ikl 3 al I I de ¡uliol
Contingut: fipus d'aquaris. ( lasses
de peixos. ( om triai els peixos d un
aquari. Que cal Fer per cuidai els
peixos. Neteja i condicionament.
Organitza: Universitai de Barcelona.
Tel. 9.3 403 58 01.

XII Masicr en medicina tropical i
geografia mèdica
Dates: Inici 16 d'octubre de 2000
Contingut: Gcoepidèmis ilc Ics
malalties tropicals .i l'Amazònia.
Parasitología infecciosa tropical,
fècniques diagnostiques. Malalties

ilc transmissió sexual. VIH.
Malalties infeccioses en pediatria
tropical. Nin i ii ió i anèmies.
Epidemiologia i estadística,
[nfoi in.ii ii .i bàsi< .i. Aigua i salut.
Nutriï ió en PVI > hàsit a. Verins i
intoxicacions

Organitza: i ursos de medicina
tropical, rel 93 441 29 i r .
Fax: 93 442 18 66. E-mail:
iiu-ilu ina.tropü al@uab.es

( u i s sobre medicament, alimenta-
ció i nutrició
Dates: del I ' al 20 d'octubre de
2000.
Contingut: Principis generals dels
medicaments, fècniques d'adi s
ir.k ió oral, ret tal i tòpic a. I a nutri
ció. Alimentació en Ics malalties
Organitza: Instituí Universitari de
Salut Pública de Catalunya. Tel 93
238 69 oo. Fax. 93 238 69 lo

ARANDA DEL DUERO
II loro Nacional ilcl Ovino
Dates: 5 i 6 de setembre de 2000
Contingut: Cooperació i intercanvi
il experiències cm re els professionals
de l'oví. Ponències i comunicacions.
Grups de treballs. Innovacions
tè( mques i i ¡em íl iques.
Organitza: Ajuntameni d'Aranda
del Duero. Tel. <)47 51 14 58

BARCELONA
Expoaviga 2000
D.ncs: ilcl ' .il Id Je novembre de
2000

Contingut: Mostra Internacional de
. ' lnologi . 1 l ' , r . 1 de producció
i.nu.uliis. Mostra Internacional de
la fecnologia per .i Ics produccions
ramaderes alternatives. I .i Genètica
del segle XXI. Producció i Sanitai
animal, fransport i sanitai animal.
I l i a g n ò s t i i I . i lMH.ni in . i l . p r o d u <

cions ecològiques. Informàtica,
Organitza: Fira de Barcelona. Icl.
l>3 233 2} 58. Fax: 93 2}.1< 2^ SS

GRANADA
VIII Congrés Nacional ¡ V
Iberoamericà d'Etologia
Dates: Del 12 al IS de setembre de
2000.
Contingut: Metodologies rcllevants
en l'Etologia actual. Models d'opti
ni.ilii.ii cu etologia: Postura filosofi
ca o estratègia d'investigació?
MelOdologi.l en estudis d e
tius. Mètodes moleculars en
1 tologia. Metodologia en estudis de
comunicació acústica. Metodologies
d'anàlisis en comunicació \isual i
organització social. Mètodes d'estu-
di del comportament en mamífers
difícils d'observar. L'experimentació
en l.i Etologia actua],

Organitza: Facultad tic Ciencias ilc
l.i I Iniversidad de < ¡ranada. I nuil
Etologia@goliat.ugr.es

MADRID
XXXV Congres Nacional d'AVEPA
Dates: 12-15 d'octubre de 2000
Contingut: lemes generals del con-
grés: digestiu, endocrí, medecina
interna, cirurgia, imatge, Grups de
treball i tallers pràctic s
Organitza: AVI l'A. Intcrcongrés.
Tel. 93 213 44 47. Fax. 93 210 66 98

TERUEL
XXV Jornades < Científiques de la
societat espanyola d'ovinotecnia i
caprinotecnia
Dates: 28, 29 i 30 de setembre de
2000.
Contingut: Ostrosis ovina. Intoxi-
cacions causades per la pastura.
Agenda 2000. Present i futur.
Reproduí i ió aplic ada .il besi i.n oví i
caprí, Lactància artificial. Visites .i
un.i finca agropequària i .i un centre
d e n o i i n . i l i t / . K i ó .

Organitza: Tel. 978 60 11 8S
Fax: 978 61 16 92. I ui.nl:
dptagrop@ctv

EL COL·LEGI
LEGISLACIÓ

AJUDES ALIMENTARIES
Ordre de 26 d'abril de 2000, per l.i
qual s'amplia el termini de presen-
tació de les sol·licituds anuals que
s'han de presentar els beneficiaris
•iiolliïs ,il programa d'ajuts per .il
foment de la producció agrària
ecològica DOGC 3132 04/05/00

Ordre de 2S d'abril de 2000. pei la
qual es convoquen els .ijuts .il sec tor
apícola en concepte de subvenció
per pol.linització corresponents .i
l'an) .'ooo D O G C 3132 04/05/00

( Irdrc de 13 d'abril de 2000. per la
qual es modifiquen les bases regula-
dores de l'ajut llistin.H .1 I execució
de programes sanitaris il higiene i
profllaxi animal i es convoi a el
corresponenl a l'any 2000. l)OCi(.
312=5 20/04/00

i )rdre de 29 de març de 2000, per la
qual es modifica l'Ordre de
d'agost de 1996, pei tal d'adaptar la
al Reial decret 2067/1999, de 50

de desembre, sobre millores estrui
uirals i modernitza< ió de Ics explota
cions agràries. D O G C 3114
05/04/00

()rdre de 14 de març de 2000, pei la
qual es modifiquen Ics bascs regula-
dores ilcls ajuis destinats .i la millora
en la producció i la comercialització
de la mel i es convoquen els corres
ponents a l'any 2000.DOGC 3101
r/03/00

AI . IMINÏACIÓ ANIMAI
Directiva 2000/16/CE del Parla-
mento Europeo \ del ( Consejo, de
10 de abril de 2000. por la une se
modifica la Directiva 79/373/< I I
del (Consejo relama a la comerciali
/.uniu de Ins piensos compuestos v
la Directiva 96/25/CE del Consejo
sobre la circulación de materias
primas para la alimentación animal
DOCE L-105 03/05/00

Kcculk.u ion a la I )ire< tiva
l999/29/< I del ( Consejo, de 11 de
abril de 1999, relativa a las sustan-
cias y productos indeseables en la

. i l in icntauon. i i i im. i l . I X X T I 10 i

i /04100

ALIMENTS
Posición común (( C1-.) no 20/2000.
de 20 de marzo de 2000. aprobada
por el Consejo de conformidad con
el procedimiento establecido en el
artículo 2^1 del Tratado constituti-
vo de la Comunidad Europea, con
vistas a la adopción de una I )irectiva
del Parlamento Europeo ¡ del
( inisc|ii por la que se modifican las
Directivas 89/48/CE1 j 92/51/( El
del Consejo relativas al sistema
general de reconocimiento de las
calificaciones profesionales, y las
Directivas 77/452/CEE, 77/453/í I I
78/686/CEE,78/687/CEE,78/1026/< I I.
78/1027/CEE, 80/154/CEE. 80/155/( I I.
85/384/CEE, 85/432/C1 I . 85/433/í II
y 93/ l6/< I I ' del ( Consejo relamas
a las profesiones de enfermero
responsable de ululados generales,

odontólogo, veterinario, matrona,
arquitecto, farmacéutico \
médicoTcxto pertinente a los fines
del I 11 DOCE C-l 19 27/04/00

Recomendación del ()rgano de
Vigilància de la Al l.C. no
15 • 99/< (II ,de 2 Ai ¡ulimlc 1999,
relativa a un programa coordinado

de control oficial de productos
alimenticios para I1)')'). D()< I
L-68 16/03/00

CARN DE CAÇA

Sentencia de 22 de febrero de 2000,
de la Sala Iciici.i del liibun.il
Supremo, por la que se anula en
('.un el artículo ~'.2..i) del Real
Decreto 1095/1989, de 8 de
septiembre, sobre declaración de
especies que pueden ser objeto di
Caza v pesca y normas para su
protección. BOE 74 27/03/00

CARN PORCÍ
Directiva 2OOO/15/C1 del Parla
mento Europeo \ del < onsejo, de
10 de abril de 2000, por la que se
modifica la Directiva 64/4 J2/< I I
del C onsejo relativa a problemas
de policía sanitaria en materia d<
intercambios intracomunitarios de
animales de las especies bovina y
pon un DOCK L-105 03/05/00
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EL COL·LEGI
Real Decreto 324/2000 de 3 de
marzo, poi el que se establecen
normas básicas de ordenación de las
explotaciones porcinas. BOE n" í8
08/03/00

CARN VACUM
Ordre de 1" d'abril de 2000, per la
qual s'estableixen els requisisrs i les
normes per qualificar sanitàriamem
les explotacions d engreix de bestial
boví. DOGC3132 04/05/00

Directiva 2000/15/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de
10 de abril de 2000. por la que se
modifica l.i Directiva 64/432A II
del Consejo relativa a problemas
de policía sanitaria en materia de
intercambios intracomunitarios de
.mímales de las especies bovina y
porcina. DOCE L-105 03/05/00

Dictamen del ( omite Económico y
Social sobre la "Propuesta de
Reglamento del Parlamento Euro
peo j d< I l ionsejo por el que se esta
blccc un sistema de identificación ¡
registro de los .mímales de la especie
Ixniii.i \ relativo .il etiquetado de la
carne ile vacuno \ de los productos .i
base de carne de vacuna \ poi el que
se deroga el Reglamento ( \ n"
820/97". DOCE C-117 26/04/00

CEREALS
Reglamento ( I n° 928/2000 de la
( omisión de 5 de mayo de 2000,
por el que se modifican las restitu-
ciones aplicables a la exportación de
los cereales y de las barinas, grano
iies v sémolas de trigo o de centeno.
DOCE L-107 04/05/00

Reglamento CE n" 924/2000 de la
i omisión, de i de mayo de 2000.
poi el que se modifican los derechos
ile importación en el sectoi de los
cereales. DOCE L-I07 04/05/00

DIOXINES
Decisión de la i omisión, de 18 de
abril de 200(1. poi la que se derogan
las medulas de protección contra la
contaminación por dioxinas de
determinados productos de origen
porcino \ aviai ileMin.klos.il consu-
mo humano o animal. DO< I I 97
19/04/00

IMPORTACIONS TERCERS
PAÏSOS
Decisión de la ('omisión, de 22 de
marzo de 2000, que modifica la
I >e< isión 79/542/CEE del < lonsejo
por la que se confecciona una lista
de icu cros países desde los cuales los

Estados miembros autorizan impor-
taciones de animales de las especies
bovina, porcina, ovina \ caprina, de
équidos, de carnes Ircsias y ile pro
ductos .i base ile carne. DOCE L-74
23/03/00

Reglamento (CE) no 548/2000 de
la l omisión, de I -I de marzo de
2000, que modifica el Reglamento

(< I I ) no 94 /92 poi el que se esta

blecen las disposiciones de aplica-

ción del régimen de importaciones

de países terceros contemplados en
el Reglamento (CEE) no 2()')2/l)l
del Consejo. DOCE L-67 15/03/00

LABORATORIS.
Orden de I I de abril de 2000 por la

que se adaptan .il progreso técnico
los anexos del Real Decreto
2043/1994, de l i de octubre, sobre
inspección \ verificación de Buenas
Prácticas de Laboratorio. BOE 10.5
29/04/00

LLET
Reglamento Cl;. n°927/2000 de la
('omisión de 3 de mayo de 2000,
por el que se modifican los tipos de
restituciones aplicables a determina-
dos productos lácteos exportados en
forma de mercancías no inc luidas en
el anexo I del tratado. DO< I 1
107 04/05/00

Reglamento CE n" 926/2000 de la
Comisión, de 3 de mayo de 2000.
por el que se modifican las restitu
ciones a l.i exportación en el sector
de l.i leche y de los p roduc tos lácte-

os. DOCE I 107 04/05/00

Reglamento ( T n" 1>2S/2OOO de la
( omisión, de 3 de mayo de 2000,
por el que se suspende temporal
mente la expedición de certificados
d< exportación de determinados
productos lácteos \ que se establece
en que medida pueda darse eUlso a

las sol ic i tudes de Lenif icados de

exportación en tramitación. IH)Cl;.
1.-107 04/05/00

MEDICAMENTS
1 >e< reí I 11/2000, de 3 d'abril, sol·ie
el règim jurídic i el procediment
d'autorització dels centres de distri
bució ¡ els de dispensació ele medi
v aments d'ús veterinari .1 ( atalunya.
D O G C 3 1 2 0 13/04/00

PESCA
Decisión de la Comisión, de 18 de
abril de 200(), que modifica la
[ >ei isión 2000/86/CE por la que se

establecen disposiciones especiales
de importación de los productos de
la pesca originarios de China.
DOCE L-97 19/04/00

Rectificación al Reglamento (CE)
no 104/2000 del (lonsejo, de- 1 ' de
diciembre de- 1999, por el que se
establece la organización común de
mercados en el sector de los produc-
i o s d e la p e s c a y d e la ac U K u l i tira

(DO I 17de21.1.2000) DOCE I,
83 04/04/00

Semencia de 12 de lebrero de 2000.
de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se anula en

pane el artículo ".2,a) del Real

Decreto 1095/1989, de 8 de sep
tiemble, sobre declaración de espe-
cies que pueden ser obje to ele c.i/.i y

pesca y normas para su protección.
BOE 74 27/03/00

PROTECCIÓ I BENESTAR
ANIMAL
( oiiccion de errores de la Orden de
10 de' marzo de 2000 por la que se
incluyen en el (latálogo Nacional de
Ispéeles Amenazadas determinadas
especies, subespecies y poblaciones
de (lora y launa y cambian de cate
goría y se excluyen otras especies ya
un lindas en el mismo. BOE 96
21/04/00

RESIDUS
Orden de I 1 de marzo de 2000 por
la que se modifica el anexo II del
Real deireio 280/1994 de 1S ele
lebrero por el que se establecen los
limites máximos ile residuos ile pla-
guicidas v su control en determina
ilos productos de origen vegetal.
(!()•' modificación) BOE n"72
24/03/00

()rden de 3 de marzo de 2000 por la
que se modifica el anexo II del Real
decreto 2NO/I')l)4 de 1S de febrero
por el que se establecen los límites
máximos de residuos de plaguicidas
y su control en determinados pro
ductos de origen vegetal, i '"modi-
ficación) BOE n°58 08/03/00

Real Decre t , . l ')8/2< de I I de

"ehrc'ro, por el quc 'ce ' t , l b l e t el
Real Decreto 280/1994 de 18 de
febrero, poi el que se establecen los
límites máximos de residuos Ac pla
guicidas y su control en determina-
dos productos de origen vegetal.

BOE n" 39 15/0200

Directiva 2ooo/ 24/CE de la
Comisión, de 28 de abril de 2000,
por el que se modifican los anexos
de las Directivas '6/895/CEE,
86/362/CEE j 90/642/CEE del
(lonsejo, relativas .1 la fijación de los
contenidos máximos de residuos

«las sobre y en los cereales,
sobre i en los p roduc ios a l iment i -

cios de origen animals y en dcici 1111

nados p roduc tos de origen vegetal

incluidas las frutas y hortalizas res
pecttvamente. DOCE I. 10"
04/05/00

SALUT PÚBLICA
( )nlie de i: de març de 2000. per la
qual es prorroga la vigènc 1.1 del

Programa de reordena* 10 de l.i saluí

pública a Catalunya. l ) ( ) ( ¡ ( 31 10

3 0 / 0 3 / 0 0

SANITAT ANIMAL

Decisión de l.i C omisión, de 18 de

abril de 2000, poi la que se modifi-
ca, por segunda vez, la I >C< isión
I I 19/549/CE sobre determinadas
medulas de protección con respecto
,1 la enfermedad de Newcastle en
Australia. DOCE I -104 29/04/00

Decisión de la Comisión, de 7 ile
abril de 2000, que modifica la
Decisión 98/361/CE por la que se
establece la lista de- zonas españolas

autorizadas con relación .1 la nc( rosis

hematopoyética infecí iosa y .1 la sep-

i i i c u u . i b c i n o i 1 a g k a v i r a l . I X K . 1 ,

1 10 1 29/04/00

SOCIETATS AGRÀRIES DE
TRANSFORMACIÓ
Resolució d ' l I de lebrel de 2000,

per l.i qual s'aprova la dissolució i la

cancel·lació de societats agràries de
transformació, DOGC n" 3094
08/03/00

TRANSPORT
Real Decreto 237/2000 de IX de

febrero poi el que se establecen las

especificaciones técnicas que deben
cumplir los vehículos especiales para

el transporte terrestre de productos
alimentarios a temperatura regulada
y los procedimientos para el control
de conformidad ion las especifica
dones. BOE n" Í)S KV03/00
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HORITZONTALS:
1- Antibiòtic útils en els casos de pneumònia i diarrea de vedella.
2- Plaents als sentits tom ,i exempt de tota aspresa. Qualsevol dels

segments d'un animal articulat.
3 ( iiii.it de Síria entre I .ik.iu.i i frípoli. Ni Ifquida ni gasosa.
4- Dreta i rígida. Emperadors russos, (..uní de lebes, sense

arribar-hi.
5- Estrany capicúa. Bor. Anno Domini. Procedeixi.
6- A m a n í de la s o l i t u d . I .i m i l l o r de fensa . Q u i n l à s i k !

B a r c e l o n a . C a r b o n i
El de formes és el mes famós. I ¡pus de cervesa anglesa.

8- D'una manera inimitable.
9- Altrameni Cristina. Albacete. Cert nombre de xais que ho

tleixa per marrans en el ramat destinats .i la recria.
10- Monomanies en el què el malalt es veu t omeni t en un animal.

Qu.isibé mil romans.
11 Prefix que significa contra, amuni o de nou. (ionjuni de tendes i

cabanes que serveixen de campament. Parteixi.
I 2- Forma gràfica tradieion.il del Setut, coma de la baixa ( Cerdanya

Moneda japonesa. Unitat monetària, també, però d'< Imán, peí
exemple.

13- Gènere d'insectes himenòpters. Que procedeixen amb circums
pecció.

I i Plantígrad i úrsid. Irio de erres a la o. Enter.

VERTICALS:
I • Efecte d'esterilitzar.
2- Mullarà després tic fer esport. Relatiu a l'ió negatiu, plural.
3- ( olor.nu azoic groc derival de la pirazolona. felenotícies.
4- Itinerari. Mamífers edentats de la Família dels mirmecofàgids.
5- L'ensenyameni més secundari, Ciutat italiana. Vestits de ballarina

de ballet clàssic.
d- Aparcament. Antiga nota inusual. Instrument de la Grècia

antiga. Molibdè.
7- Vas per veure llet. Amic del treball.
S II seu símbol és Au. Ulanos, al revés. 1 lo posen tol en el seu HIK

pero els hi falta una.
l) Quartet consonàntic. Arreplegà. Nitrogen, laxi.

10- Irades. Molles 1 . Prefix que significa en comú.
1 I la més famosa, de Brusel·les. Parada de metro. Defuig de tol

excés.
12- Que es poden imitar. De tani riure, ja n'ha perdut una pel camí.
13- Quan els cavalls van al galop i aleen massa les potes de davant,

t Corporacions.
14- Que ve d'Aràbia. Individu d'un poble d'índia meridional i del

nord de (Ceilan.
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TAULÓ D'ANUNCIS

ES TRASPASSA
clínica veterinària amb perruqueria i
botiga a un poble de 6.200 habitants,

a 35 minuts de Barcelona.

Raigs X, laboratori, quiròfan,
equip dental i telèfon mòbil.

Ingressos demostables.

Interessats trucar al 649 355 348

ES TRASPASSA
Negoci de petits animals a la

província de Barcelona.

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 inclosos.
Preu 7 milions + IVA.

Telèfons de contacte:
93 822 86 31, 608 49 03 01

ES VEN
Microscopi marca URA model 107

amb capçal binocular
per 75.000 ptes.

Interessats trucar al 93 464 38 73
dins l'horari de consulta de dilluns

a divendres.

ES VEN
clínica veterinària, perruqueria

i botiga especialitzada

en funcionament.

150 rrr. Zona Baix Llobregat.

Interessats trucar al 666 64 84 20

ES TRASPASSA AMB
OPCIÓ DE COMPRA

Consultori Veterinari a Barcelona.

En funcionament. Amb Raig X.
Preu a convenir.

Possible incorporació immediata.

Interessats trucar al 93 346 36 64

ES TRASPASSA
consultori veterinari a Vic, en

funcionament, amb perruqueria.

Lloguer baix. Possible incorporació
immediata.

Interessats trucar al 630 60 24 51

ES VEN
per jubilació

Aparato radiográfico Microvet 100x100
Mesa cirugía hidráulica Mod. F-18

Mesa cirugía acero inoxidable rígida
de 1,24 x 0,66 metros

Lámpara de fibra óptica. Welch Allyn con
toriod

12 sillas sala de espera
Mesa escritorio de 1 x 0,75m

3 mesas fórmicas de 1,9 x 0,6 m
Vitrina de 1,5 x 1,95 m frontal de vidrio,

correduras y 6 estantes
Armario fórmica de 1,38 x 2,25 m con

puertas correderas
Soporte gotero

Aire acondicionado Polar Split
Macs 1150

Interessats trucar al telèfon
93 332 56 16, 610 94 92 93

ES VEN
quiròfan de segona mà.

Fix d'acer inoxidable, superfície plana
amb desguàs.

. Telèfon de contacte: 93 311 53 72 ,

ES COMPRA
consultori o clínica veterinària en

funcionament.

Zona Maresme. Preferible local propi.

Telèfons 93 750 67 26, 639 22 75 28

ES VEN
Banyera-taula metálica en molt bon
estat. Preu de venda: 75.000 ptes.

Interessats trucar al 93 799 41 02
i preguntar per la Núria

ES TRASPASSA
Consulta amb 15 anys d'experiència

a Castellar del Vallès.

Interessats trucar al tel. 93 714 20 19,
preguntar per Josep M'\

ES TRASPASSA
per canvi de domicili urgent,

clínica Veterinaria funcionant,
preparada per a Hospital Veterinari,

amb cartera de clients fidels i
ubicada en immillorable

zona comercial
(a la provincia de Tarragona).

Consta d'una botiga de 50 m',
perruqueria, quiròfan, 2 consultoris,

2 sales d'hospitalització,
sala de Raigs X, laboratori i despatx.

Amb un total de 240 m\

Preu a convenir
Tel. 609 79 45 35
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•Per a veterinaris

•Tot tipus de material o medicament

•De forma urgent

•Amb transport especial

V

CENTAUROS
SERVEIS VETERINARIS

El Macià
08519 Masies de Roda (Barcelona)

Tel. 938 540 000 (4 línies)
Fax 938 500 375



LAS PULGAS MUERTAS
NO PONEN HUEVOS.

.rontline actúa por contacto mostrando su eficacia sin que las
pulgas tengan que picar.

Por eso, puede ser utilizado en el tratamiento de las dermatitis
alérgicas a las picaduras de pulga (DAPP). Además, las elimina tan rápido
que rompe su ciclo de vida.Y eso significa que no tendrán tiempo de
poner huevos.

Y claro, sin huevos no hay más pulgas, ni en la mascota, ni
en el hogar.

fKONTUHt
Lflmnur

FRONTUNE
NADA FUNCIONA MtfOh

CONTRA PULGAS Y GARRAPATAS


