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i EDITORIAL
DE CAMÍ A MAASTRICHT

Molt s'està parlant aquests dies dels acords assolits a Maastricht per totes les nacions de
la CEE i dels plans de convergència, cap a l'Europa total, que hauran d'establirse a la política
econòmica I social sempre sota, ai*í s'espera, d'un màxim consens de les forces polítiques que
ens representen. Però deixant eJs aspectes polítics per a les institucions representatives i per
als grups polítics la p-egunta és: els veterinaris hem de quedar-nos expectants a l'espera de
quines seran les decisions finals que s'adoptin?. De quina manera ens afectaran professio-
nalment? I finalment, hem d'adaptar-nos amb rapidesa, com si d'una mutació espontània es
tractés, a les noves tendències europees?. Definitivament l'única resposta possible és no

Però no s'ha d'entendre aquesta introducció com una reflexió pessimista o negativa dels
aconteivements que han d'esdevenir-se, això seria incoherent, ja que fins el moment no existei-
xen sinó ptantejaments, uns més esperançadors que altres, de quins haurien d'ésser els ca
mins a seguir i el seu punt final de trobada.

D'altra banda, el plantejament que aquí es presenta és molt més concret i entusiasta, és a
dir, ningú no ignora quins canvis s'han de produir i, fora del panorama polític reflexionar sobre
ets que ta s'estan oroduint en diferents aspectes com l'econòmic, social, professional, laborals,
de la funció pública, etc. i que són fruit de la existència d'una nova noció de mercat, més nom-
prós, més obert però a la vegada més interdependent com conseqüència de l'evohjció de la
'CEE. Les necessitats agrícoles i ramaders varien i com conseqüentment les formes de produc-
ció i d'organització d'aquestes activitats. Les indústries tant del sector alimentari com del
sanitari han d'establir nous conceptes de fabricació i distribució, i per tant d'investigació,
necessitant en molts casos de fusions o absorcions per assolir-ho. Ets conceptes de duanes
queden obsolets en ta seva major part, i el concepte del professional al servei de l'Adminis-
tració ha de renovat-se. La major possibilitat de moviment entre països posa de manife*i la
necessitat d'una millor concepció de l'aplicació clínica.

Molts més serien els aspectes professionals que es veuen i es veuran afectats, sense obli-
dar els socials, pels canvis que hauran de definir la veterinària aeis anys 2.000.

Els canvis al llarg de la història han portat a l'home a on és actualment i si bé en aiguns
aspectes no hem estat mott encertats, el que és ben cert es que I evolució és patent i que en-
cara estem a temps de reenfocar el que és erroni.

Aquest és l'aspecte positiu que des d'aquí demanem a tots els veterinaris. Els canvis vin-
dran i en general seran positius ja que ampliaran els nostres coneixements científics i millora-



ran la nostra aportació a la societat així com la nostra imatge en ella. Però hem d'estar
preparats amb temps suficient per a que l'evolució sigui progressiva i prevista, permitint-nos
adoptar-la poc a poc sense cops més o menys traumàtics. Seria interessant, doncs anar
preparant el camí i per això fem una crida per a que des de els sectors més representatius de
la nostra professió es produeixi un moviment crític constructiu que des de l'òptica del
professional actiu o no en el sector, i mantenint com a via principal el Col·legi Professional,
permeti reunir les idees, ambicions, compromisos i decisions no exemptes de reflexions, en un
gran fòrum obert, que en un plac no superior a 3 anys pogués concloure's, per que no, en un
segon Congrés de la Veterinària Catalana.

El repte està aquí, la il·lusió i l'esforç són nostres i ets resultats, amb seguretat hauran de
ser positius.

La Junta de Govern

ar

NOTICIES

NORMATIVA PER A LA PROPOSTA DE
VETERINARIS ACTUANTS EN ESPECTACLES TAURINS

Tots els veterinaris que desitgin intervíndre en els Espectacles Taurins hauran de figurar inscrits
necessàriament en et Registre de Veterinaris Especialistes en Espectacles Taurins, existent en
aquest Col legi. Els veterinaris que desitgin inscriure's en el Registre d'Especialistes en Espectacles
Taurins, hauran de solicitar ho al Col legi mitjançant un model d'instància que es troba a la vostra
disposició al Col legi, i a on es faran constar les dades personals, i un resum del seu Curriculum
professional, referit a l'especialització requerida.

Aquesta Instància haurà d'acompanyar-se amb les Certificacions corresponents, amb l'objecte
de ser puntuados per la Comissió de valoració de cada Col legi provincial, d'acord amb el Barem
del Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Aquest barem també està a disposició
dels interessats a la secretaria del Col legi. Us comuniquem que la data límit es el proper dia 10 de
maig.

* * *

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya ha creat una Comissió per estudiar i establir
la regulació de l'exercici lliure dels veterinaris, responsables del funcionament i execució dels
programes sanitaris obligatoris per a les diferents espècies animals dins les Agrupacions de
Defensa Sanitària i Grups de Sanejament Ramader. L'objectiu d'aquesta comissió és defensar els
interessos del veterinari responsable, proporcionar una base legal per a garantir unes condicions
d ampara econòmica als veterinaris contractats i fixar uns honoraris mínims a percebre, segons el
nombre d'animals i dedicació horària, d'acord a uns mòduls establerts a l'efecte.

Per aquest motiu, es va convocar una reunió el passat 27 de març a la Facultat de Veterinària
de Bellaterra per tenir en compte t'opinió de tots ets veterinaris de la província de Barcelona que
porten ADS i/o Grups de Sanejament boví, oví i cabrum, alhora d'establir «Is criteris pràctics que
regulin el sector. Les conclusions més importants a les que es van arribar en aquesta reunió van ser
que cal una regulaci6 que proporcioni una base legal per a garantir unes condicions d'ampara
econòmica als veterinaris contractats per aquestes ADS, evitar el abusos per part d'alguns



veterinaris col·legiats, i així garantir una millor cobertura sanitària i llocs de treball per nous
veterinai is. També hom va reclamar la fixació de tarifes, així com exigir per l'exercici de Veterinari
responsable d'una ADS la presentació del visat del Col·legi de veterinaris provincial al contracte de
treball. Totes aquestos propostes han estat transmeses al Consell que determinarà l'actuació a
seguir en la citada regulació del sector professional de les ADS.

* * *

ENQUESTA
IÀRIA

Una vegada finalitzat el Curs d'Inspecció Veterinaria a l'Escorxador, es va repartir una enquesta
entre els assistents amb la intenció d'obtenir una valoració sobre l'organització del Curs , així com
altres qüestions aplicables en futurs cursos. Analitzant aquesta enquesta es desprèn que;

Sobre els dies i horaris, I unanimitat ha estat absoluta. El 100 % de les respostes afirmen que
Lonsideren apropiat realitzar aquests tipus de curs fora de l'horari laboral, és a dir, els caps de
setmana i, si ós necessari fer-los entre setmana, existeix preferència per la tarda.

En el capítol de professors, la valoració general és bona. La tria de professionals pràctics que
varen fer de professors amb experiència en el sector va fer que la labor didáctica fos l'adequada.

Documentació i material utilitzat a les xerrades. L'opinió generalitzada és que s'està millorant
aquest servei cada curs que es realitza al Col legi.

Temes d'interès. Tres son els temes que capitalitzen l'atenció. En primer lloc, es valora molt
positivament la possibilitat d'organitzar un curs sobre els controls de qualitat en indústries
agroalimentèríes, aixi com un altre sobre Higiene alimentària. Un altre curs molt demanat és sobre
legislació. En especial tot allò relacionat amb els canvis que pot suposar l'entrada en vigor del
Mercat Únic al gener del 93. Per últim, seria d'interès qualsevol curs relacionat amb el medi
ambient.

• • *

REUNIÓ-SOPAR DE LA JUNTA DE GOVERN
AMB ELS VETERINARIS DEL VALLÉS ORIENTAL

Tal i com es va informar en el darrer Full Informatiu, el passat 13 de març es va celebrar una
reunió-sopar entre els companys veterinaris del Vallès Oriental i la Junta de Govern del Collegi
epresentada pel seu president. 0. Joaquim Sabaté, i, M*. Teresa Mora, Joaquim Viñas, Josep M"

Castelar i Jaume Serra. Amb aquesta reunió, la Junta de Govern ha endegat una sèrie de trobades
que periòdicament es pensen realitzar amb els col legiats de cada comarca de Barcelona. Aquestes
reunions han de servir per apropar les preocupacions i els problemes que afecten o preocupen, tant
a nivell comarcal, com a nivell de la professió en general. El govern col legial d'una professió
necessita estar permanentment en contacte amb els seus col legiats, i s'ha cregut que aquestes
tobades són una forma adient de fer-ho.

La reunió del passat dia 13 ha estat la primera. La conclusió que es pot extreure és altament
positiva. Una vintena de veterinaris van discutir amb la Junta els temes més candents de la
professió* e! affaire clenbuterol, la campanya antirábica, els cursos de reciclatge, la Universitat de
Veterinària de l'U.A.B. Així, es va proposar la realització d'un curs de reciclatge sobre el control de
la qualitat dels aliments.

En propers Fulls Informatius es comunicaran les dates i llocs on se celebraran les pròximes
reunions i a quines comarques. Esperem la vostra partlcipaci6, ja qu el Col legi som i el fem tots.



CONSELL PE COL·LEGIS VETERINARIS

El passat dia 13 d'abril, el President del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, Sr.
Jordi Ricart, i el Conseller de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, Sr.
Xavier Trias van firmar un acord per crear una comissió mixta amb la intenció de valorar con-
juntament les iniciatives presses per el citat Departament, i que puguin afectar als professio-
nals de la veterinària. La Comissió, la primera que firma el col·lectiu veterinari català amb una
Conselleria de la qual depèn. Ara només falten Agricultura i Governació. El caràcter de les
reunions serà bimensual,

ar
El passat dijous dia 26 de març va tenir lloc en aquest Col legi una reunió de Veterinaris Jubilats

en la que es van tractar assumptes propis d'aquest col lectiu com són: pensions (Classes Passives,
Autònoms, Seguretat Social), "Montepío Veterinario", "Previsión Sanitaria Nacional", etc.

També es varen comentar les relacions dels Veterinaris Jubilats de Catalunya amb la
"Asociación Nacional de Veterinarios Jubilados" i "Asociación de Jubilados de Colegios
Profesionales", "CAJUMA" i altres associacions que desenvolupen les seves activitats a Madrid, i a
la possibilitat de posar-nos en contacte amb la resta de sanitaris jubilats (metges, farmacèutics,
A.T.S.) a fí de promoure a Catalunya les activitats (reunions, conferències, exposicions, etc.) que
aquelles associacions porten a terme a Madrid.

Així mateix, s'informà als companys que no ho coneixien de l'existència de les vàries residències
de Temps Lliure on es podrien passar unes agradables vacances col lectivament o per separat.

L'acte, al que hi varen assistir un gran nombre de companys va resultar molt animat i positiu
i amb ganes de repetir-lo periòdicament. Finalitzà amb un refrigeri que ens va oferir la Junta del
Col legi i al que va tenir l'atenció d'acompanyar-nos el President Sr. Sabaté.

* * *

El Comitè de deontologia us informa que la reunió corresponent al mes de març es va dedicar
bàsicament a tractar l'affaire del clenbuterol. Com a conseqüència d'aquesta reunió es van redactar I
dues cartes que van ser trameses a les seccions de "Cartes al Director" dels diferents diaris de
Barcelona. Aquestes cartes, signades pel president de la Comissió Sr. Llupià van aparèixer
publicades a El País, La Vanguardia, El Periódico, Diari de Barcelona. El Observador í l'Avui.

També es va tractar en aquesta reunió de la intervenció de la companya Emilia Sanz,
col laboradora d'Onda Cero radio, en un programa dedicat al problema general del control dels
aliments.

A partir d aquest Full Informatiu, és voluntat d'aquest Comitè exposar en aquesta secció els
temes que es discuteixin a les reunions, de forma anònima, però dels que hom pugui extreure
conclusions generals. Per tant, si algun col legiat té interès especial en et tractament específic
d'algun tema concret, li preguem que es posi en contacte amb el president del Comitè Sr. Josep
Llupià ( Trucant al Col·legi).

* • •



La Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Valladolid obre un concurs per a vuit premis entre
tots els metges, farmacèutics i veterinaris d'Espanya. Entre aquests, els destinats pròpiament a

wetorinarls són:

"Treball original d'investigació bàsica de tema lliure" (150.000 pts.)
'Treball de lliure elecció sobre Investigació clínica" (250.000 pts).
Premi Col legi Oficial de Veterinaris de Valladolid: 'Comportament animal* (100.000 pts).

Els treballs s'hauran d'enviar abans del 13 d'octubre. Per tots aquells que estiguin interessats,
les bases estan exposades al tauler d'anuncis del Col legi de Veterinaris de Barcelona.

* * *

£ | WTÉ ASSESSOR PER A LA CLÍNICA DE PETITS ANIMALS

Relació de centres veterinaris aprovats durant el període febrer/març:

- Bigas i Riells (Serveis d'Urgència
Veterinaris del Vallès)

- Sta. Perpètua de la Mogoda.
- Centre Veterinari Canigó (Horta)
- Centre Veterinari Sant Just
• Clínica Riera Alta. (Barcelona)
- Clínica la Mascota. (El Prat)
- Sant Cugat Diagnóstico.

- Centre Veterinari Sandy. (St Pere de
Ribes).

- Centre Veterinari Roquetes. (St. Pere de
Ribes).

- Centre Veterinari Pecoris. (Vilassar de Dalt).
- Centre Veterinari La Mola (Terrassa).
- Clínica Veterinària Pomar (Barcelona).
- Magik's (Terrassa).

A més s'ha acordat publicar la relació de centres NO AUTORITZATS, que són:

- ANIMAL CENTER. C/ Berlín 88. Barcelona 08029.
- MISTER GUAU. C/ Consell de Cent 250. Barcelona.
- PELUTS. Hercegovino, 2. Barcelona.

k . - L'ESQUIROL. Lope de Vega. 81 Barcelona.
BICHOS. Passeig de la Peira, 41. Barcelona 08031.

• ZOOSAGI. C/ Mossèn Bové, 4. Gironella 08680.
centres veterinaris dels carrers: Hedilla. 9 (Barcelona) i Carretera del Carmel. 84 (Barcelona)

* * *

FONS MUTUAL D'AJUDA

El passat dia 23 de gener, als 25 anys va morir el nostre company Renat Escotat Salvador, de
la localitat de Rubí, a conseqüència duna aturada cardíaca. La corresponent ajuda será entregada
a la seva mare, vídua, a la qual expressem des d'aquestes línies el nostre més sentit condol per tan
inesperada pèrdua, ja que en Renat era solter.

Renat havia acabat la carrera el gener solterde 1990 I havia fet l'especialitat de Tecnologia dels
Aliments, Bromatologia, IniCIant la seva actiVItat professional com a becari d I CIRIT a l'escorxador
<to l'empresa PURLOM, Portava més d'un any de coLlegiat amb el número 1499. Malauradament és
oi company més jove, la família del qual és atesa pel Fons Mutual, en els seus quasi quaranta anys
de creació.



7« CONVOCATORIA DELS PREMIS FUNDACIÓ PURINA
PER VETERINARIS CLÍNICS ESPECIALISTES EN

ANIMALS DE COMPANYIA

Després de les sis primeres edicions, en les que s han valorat treballs clínics en medicina i
cirurgia de gran qualitat sobre una àmplia varietat de temes, el Premi Fundació Purina d'enguany
inicia aquest any una nova era basada en:

La investigació de temes directament relacionats amb la intenció de promoure el paper
que gossos i gats compleixen a la societat i millorar les seves condicions de vida.

Respondre a problemes sanitaris específics, que la seva solució preocupi a un sector ampli
de ta societat.

FI tema de la investigació per a la convocatòria del 92 es LA LEISHMANIQSIS

El» premis seran de 1,500.000 Ptet. '
(Un primer premi de 500.000, dos accésits de 250.000 i un premi de 500.000

a la millor trajectòria professional)

Data dentrega de treball: abans del dia 31 de desembre de 1992.

Les bases del Premi estan exposades al taulell d'anuncis del Col·legi.

* * *

VII PREMI NACIONAL -CAYETANO LÓPEZ I LÓPEZ'

El Col legi de Veterinaris de Burgos, amb la col laboració de diferents entitats d estalvis locals,
convoca el VIII Premi Nacional "Cayetano López i López".

1.- El Premi és de carácter nacional. Poden presentar-se tots els veterinaris espanyols que
aportin treballs inèdits científics i/o d'investigació sobre "La Implantació dels segurs ~]
pecuaris i la teva Integració en el Plan Nacional de Segurs agraris com (actor de
desenvolupament de ta ramaderia espanyola".

2.- Data d'entrega; abans de l'1 d'octubre de 1.992.

3.- El Premi s'atorgarà la segona quinzena d'octubre.

4.- La dotació del Premi és de 350.000 pessetes.

5.- Els treballs premiats quedaran en propietat del Col legi de Veterinaris de Burgos.

* * *



SEGUR D.A.S. D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA

Recordem ats companys inclosos en l'esmentada assegurança que aquesta s'ha de reno-
var amb la Companyia DAS. , la qual per 1.000 pessetes a l'any dóna dret a fer qualsevol
consulta sobre problemes de la vida diària {laboral, fiscal, de l'automòbil, de defensa i
reclamació dels seus drets, problemes sobre la propietat de la vi venda, d'arrendament, etc.)
mitjançant el telèfon 900-300181- L'import de I assegurança per enguany serà cobrat
mitjançant el rebut del segon trimestre, per tal motiu, preguem que si hi ha algun col leglat
que no desitgi renovar-ho, o donar-se d'alta, ens ho comuniqui abans del dia 15 de maig.

I.
A.S.D'ASSISTÈNCIA J U R í D I C A

Ens referim en aquest apartat a la possible convocatòria per qualsevol Administració Pública,
i en concret per una entitat local, de proves selectives d'accés en propietat a les places vacants, que
figuren a la Plantilla Municipal i que poden tenir caràcter restringit, al assenyalar se que només
poden optar a aquestes places, les persones que presten els seus serveis a l'Ajuntament com a con-
tractats o interins, I amb exclusió de la resta.

De conformitat amb el Dret fonamental consagrat en I article 23.2 de la Constitució Espanyola,
que recull el dret del ciutadà a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics amb
els requisits que assenyalen les Ueis, i del principi constitucional, de mèrit i capacitat del art. 103.3,
existeixen diverses disposicions que estableixen que les Administracions Públiques hauran de selec-
cionar el seu personal, ja sigui funcionari o laboral, segons l'oferta pública de treball, mitjançant
convocatòria pública.

Aquesta convocatòria s'efectuarà mitjançant el sistema de concurs, oposició o ooncurs-opostció
lliure, en ets que seran garantits en tot cas, els principis constitucionals esmentats. Podem recordar
el Reglament General d'Ingrés del personal al servei de l'Administració de l'Estat, l'art. 91.217/1966
de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Loca!, l'art. 1° 3L 30/1984 de 2 d'agost, dictat a
l'empar del art, 149.1.18 de la pròpia Constitució. A Catalunya, s'ha d assenyalar la Llei 17/85 de
la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya que en el seu article 36 regula la forma d'accés als
cossos i escales depenent s de ta mateixa.

En base a aquesta normativa el Tribunal Suprem ha assenyalat (Sentència 18 d'octubre 1991
3* Secc. 7a) i en concret d'acord amb una adequada interpretació de la disposició transitòria 8a 3
de la Llei de Bases del Règim Local, que ha de ser anulat l'acord Municipal que va convocar proves
d'accés restringides I limitades al personal que hagi prestat serveis com a contractat administratiu,
de ool.laboracl6 temporal o oom a tunctonari de treball In t r i , amb exclusl6 de qualsevol altre
aspirants.



En conseqüència, podem afirmar que seran declarats nuls els acords d'Ajuntaments i altres
Administracions Públiques que convoquin proves selectives de caràcter restringit, a les que
solament puguin optar contractat o interí, amb exclusió de qualsevol altres.

Això significa que qualsevol Veterinari, que desitgi optar a una plaça, encara que no prestés
serveis per a la Corporació Local com a contractat ni interí, podrá fer-ho. Si se li denegués aquesta
possibilitat hom haurà de presentar-se l'oportú recurs contenciós-administratiu.

En definitiva, tal classe de proves restringides infringeixen l'ordenament Jurídic per no estar
autoritzades.

Joan Beltran Rahola.

AGENDA

CURS D'HIGIENE, TECNOLOGIA I
CONTROL DE QUALITAT DE PRODUCTES DE PESCA

El Consejo General de Colegios Veterinarios de España, en cot laboració amb l'Institut
del Fred (CSIC) i sota la supervisió de l'Escola Nacional de Sanitat, convoca aquest Curs a
celebrar a Tarragona dels dies 25 al 30 de maig de 1.992.

N° d'hores lectives: 50.
Nu de places: 45, de les quals 8 es reserven per a beques. Cas de no cobrir-se la

totalitat de les places el curs no se celebrará.
Drets d'inscripció: 50.000 pts.
Lloc de celebració: II lustre Col legi Oficial de Veterinaris de la Provincia de Tarragona.
Interessats: Enviar sol licitud d'admissió, adjuntant curriculum i telèfon a la

secretaria del Curs al Col legi de Tarragona.

Selecció d'alumnes i abonament de les quotes:
Finalitzat el plac d'admissió de sol·licituds, hom procedirà a la selecció d'alumnes per

part de la Direcció del Curs, comunicant-lo als admesos, eis quals enviaran abans del 18 de
maig un taló a nom del Consejo General de Colegios Veterinarios de España per l'import
dels drets d'inscripció. Al finalitzar el curs es realitzarà una prova per avaluar els
coneixements adquirits. Aquells alumnes que demostrin la seva suficiència, rebran el
corresponent Diploma acreditatiu.

Direcció del Curs: D. Lázaro López Jurado.
Coordinador General: D. Adolfo Rodríguez Montesinos.

* * *
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Boletín Oficial del Estado

BOE núm. 47, día 24-02-1992
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Comercio Exterior inspección
Correción de errores de la Orden de 27 de diciembre de 1991 por la que se dictan normas de
inspección y control para los Centros de Inspección de Comercio Exterior (SO1VRE) dependientes
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

BOE núm. 51, día 28-02-1992
Comunidad Autónoma de Cataluña. Tasas. Correción de errores de la Ley 33/1991,
de 24 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Generalitat de Cataluña,

I núm. 53, día 2902-1992
.Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sector lácteo. Reordenación.
Correción de errores del Real Decreto 1888/1991, de 30 de diciembre, por el que se establece un
plan de reordenación del sector de la leche y de los productos lácteos.

Peste equina. Orden de 12 de febrero de 1992 por la que se regula el movimiento de équidos
procedentes de las zonas de protección y de vigilancia de la peste equina.

BOE núm. 54, día 03-03-1992
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ganado bovino. Real Decreto
178/1992, de 28 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 420/1987, de 20 de febrero,
sobre Selección y Reproducción de Ganado Bovino de razas puras.

BOE núm. 55, día 04-03-1992
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ganadería. Control de
rendimiento. Orden de 3 de febrero de 1992 por la que se modifica la Orden de 11 de febrero de
1986 por la que se crea el Control Lechero Oficial y se aprueba su Reglamento, en lo referente a
la comprobación del rendimiento lechero oficial del ganado de las especies ovina y caprina.

BOE núm. 56, día 05-03-1992
Minister io d e l Inter ior . Espectáculos taurinos. Reglamento. Real Decreto 176/1992, de
28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos taurinos.

BOf núm. 56, día 05-03-1992
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ganadería Certámenes
Resolución de 28 de febrero de 1992, de la Dirección General de Producciones y Mercados
Ganaderos, por la cual se aprueba el calendario oficial de certámenes ganaderos a celebrar durante
el presente año.

BOE núm. 62, día 12-03-1992
Minis ter io d e E c o n o m i a y H a c i e n d a . Inspección y control sanitario. Tasas. Orden
de 24 de febrero de 1992 por la que se hace público el Acuerdo 2/1990, de 21 de febrero, del
Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, sobre las bases para la
homologación de las tasas por Inspecci6n y control sanitarlo oficial de cames frescas destlnadas
al mercado nacional.



BOE núm. 72, día 24-03-1992
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno.
Reglamentaciones Técnico-Sanitarias.-Real Decreto 211/1992, de 6 de marzo, por el que se
aprueba la lista de sustancias permitidas para la fabricación de materiales y objetos plásticos
destinados a entrar en contacto con los alimentos y se regulan determinadas condiciones de
ensayo.

Productos alimenticios. Etiquetado.- Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se
aprueba la Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGCnúm. 1564, 04-03-1992 r

Depar tament d 'Economia I F inances. Decret 39/1992, de 3 de febrer, de revisió delí
imports d'indemnitzacions per raó de serveis prestats a la Generalitat de Catalunya mitjançant l'ús
de vehicles particulars o altres mitjans especials de transport. '

Departament de Sanitat I Seguretat Social. Decret 40/1992, de 17 de febrer, pel
qual s'estableix el procediment d'autorització per a la creació, la construcció, la modificació,
l'adaptació o la supressió de les oficines de farmàcia.

DOGCnúm. 1572, 23-03-1992
Departament de Medi Ambient. Decret 61/1992 de 17 de febrer, d'aprovació dels
Estatuts de la Junta de Sanejament.

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

DOGC núm. 1572, 23-03-1992
Directiva 92/5/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1992, por la que se modifica y actualiza la
Directiva 77/99/CEE relativa a problemas sanitarios en materia de intercambios intracomunitarios
de productos a base de carne y se modifica la Directiva 64/422/CEE.

D.O.L núm. 58. 04-03 1992 I
Comisión. Propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo por et que se estabíecen procedimientos
comunitarios en relación con los contaminantes presentes en los alimentos.

D.OL núm. 58. 04-031992
Directiva 92/11 /CEE del Consejo, de 3 de marzo de 1992, por la que se modifica la Directiva
89/396CEE relativa a las menciones o marcas que permitan identificar el lote al que pertenece un
producto alimenticio.

D.O.L. núm. 67. 12-03-1992
Reglamento (CEE) n° 611/92 del Consejo, de 3 de marzo de 1992, por el que se modifica et
Reglamento (CEE) n° 206/91 relativo a la exclusión del recurso al régimen de tráfico de
perfeccionamiento activo y a determinadas manipulaciones usuales de los productos lácteos.
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SEMINARI TEQRIC-PRACTIC
DE REPRODUCCIÓ EQUINA

Organitza: Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya (Secció d'Equids).
Dies: 8 i 9 de maig de 1.992.
inscripció: Secretaria del Col legi Oficial de Veterinaris de la Província de Barcelona.
Preu: 7.500.-ptes. + 13% IVA

Programa
Divendres. 8-5-92

( 18.00 h.. Biòpsia d'úter en eugues. (Ora. Silvia Alonso, Veterinària especialista en
reproducció equina).

19.00 h.: Inseminació artificial en equids. Metodologia i problemàtica pràctica. (Or.
Jesús Laso Gutiérrez. Master en equinotècnia. VI Centre de Reproducció
equina de Santander).

Dissabte. 9-5-92

10.30 h. Sessió pràctica. ( Dipòsit de l'Hospitalet de Llobregat).

Nota: Places limitades

CURS DE MEDICINA I CIRURGIA DEL CÒLIC EQUÍ

Organitza: Departament de Patologia General de la Facultat de Veterinària de la U.A.B., amb la
col laboració de la Dra. Marta Prades.

Dies: 23 i 24 d OCTUBRE de 1992.
Lloc: Facultat de Veterinària de l'UA.B.

Quota: Aban» 30/9 Després 30/9

Llicenciats 20.000 pts. 25.000 pts.
Estudiants 8.000 pts. 12.000 pts.

Programa: Clínica del còlic.
Preoperatori del còlic.
Taula rodona. Presentació de casos clínics i vídeos.
Clínica del còlic.
e o p e r a t o r i del còlic.

Sessió de videos. Sessió de Pòsters de treballs científics revisats i acceptats per la Comissió
(abans del 20 de setembre)

Enviar abstractes (200 paraules màx.) amb títol complet, autors i direcció.

Informació addicional:
Lluís Monrea!. Patologia General - Telf. 581.19.68/190 - FAX. 0



CURSOS D'ESTIU
UNIVERSITAT MENENDEZ PELAI

Alimentació i salut: El control dels aliments.
Anàlisi de riscos i identificació de punts crítics

Director: Abel Mariné Font. Catedràtic de Nutrició i Bromatologia. Facultat de Farmàcia
Universitat de Barcelona

Secretari: Josep Boatella Riera. Catedràtic de Nutrició i Bromatologia. Facultat de Farmàcia.
Universitat de Barcelona.

L'objectiu d'aquests seminari és exposar i debatre els aspectes més importants i actuals del
control d'aliments (qualitat i seguretat) i deis riscos o circumstàncies que cal tenir en compte. Es
posarà especial èmfasi en els criteris preventius i en la vessant internacional, molt especialmen'1

de la Comunitat Europea. Les conferencies i taules rodones versaran sobre: garantia de qualitat ai
laboratori analític, importància de les tècniques de mostreig, el sistema ARICPC (anàlisi de riscos
i identificació de punts crítics) com a mètode preventiu i dinàmic de millorar la seguretat dels
aliments, la "qualitat total", el paper de les Administracions í de les indústries en l'assoliment de la
seguretat dels aliments. Directives europees implicades, contaminació biòtica i abiòtica dels
aliments, el risc de mainutrició, el jurista davant les dades de laboratori i l'estudi de casos concrets.

Aquest seminari va dirigit a professionals amb formació científica, sanitària, tecnològica o
jurídica que treballin a l'àmbit de l'alimentació a la indústria, l'Administració, l'assessorament a
consumidors o en I exercici lliure.

Dates: del 29 de juny al 3 de juliol.
Matrícula: 18.000 ptes. Termini del 18 de maig al 12 de juny. Places limitades.

Per més informació: Secretaría d'Alumnes de la UIMP de Barcelona.
Egipcíaques, 15 - 08001 BARCELONA

Telf. 93. 329 33 62
FAX. 93 441 92 64

SEMINARI SOBRE RADIOLOGIA

Organitzat per AVEPA i el Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona

TARRAGONA. 30 i 31 DE MAIG DE 1992

Tindrà lloc a la Cambra de Comerç de Tarragona. c/Pau Casals, 1
Tarragona. Telf. (97) 721.99.72

Ouotas: Estudiants 5.000 pessetes
Socis AVEPA i col·legiats Tarragona 6.000 pessetes
No socis AVEPA i coLlagiats Tarragona 6.000 pessetes

acr ipc ions: Contacteu telefÒnicament amb el Collegi de Tarragona
Telèfon (977)21.11.89



OFERTES I DEMANDES

Es traspassa o es busca soci

per clínica veterinària en funcionament
al Vallès Occidental

Totalment equipada
130 metre* quadrats. Telf. 580 71 67

Trucar de 8 a 9 del vespre

COMERCIAL PENTA, S.A.
Empresa dedicada a la instal·lació i

equipament d'oficines i despatxos de
direcció, ofereix un

10% de descompte
a tots els col·legiats en les seves

compres.
c/Balmes. 109 - 08008 Barcelona

Tetf. 454 42 72 / 454 43 18

ACTA JUNTA DE GOVERN DEL DIA 14*1-1962

Sent les 21 hores del dia 14 de gener de 1992, es reuneix en 3essió ordinaria, a ta seva seu
social, la Junta de Govern del Col legi Oficial de Veterinaris de la provincia de Barcelona, amb la
assistència de la totalitat dels seus membres, sota ta Presidència del Sr. Joaquim Sabaté i Aranda,
actuant com a Secretari el Sr. José Juan Rodríguez, sent el seu desenvolupament el següent:

1) Lectura acta sessió anterior: Hom procedeix a la lectura de l'acta de la sessió de 3-12-1991,
la qual és aprovada per unanimitat.

2) Informe de Presidència:
• Consell de Col legis Veterinaris de Catalunya: El Sr. President informa que en la darrera

reunió del Consell es va procedir a la votació definitiva per a l'elecció del nou President,
resultant ratificat en el lloc el Sr. Jordi Ricart i Pifarré.

En referència a la campanya de vacunació antirábica per 1992, el Sr. President i el Sr.
Castelar informen de la reunió mantinguda amb rAdministració i en la qual es va decidir
mantenir les reunions periòdiques de la comissió d'estudi per aconseguir la unificació de
criteris per a posteriors campanyes. Per a 1992 no ha quedat definit, però quasi amb tota
seguretat es mantindrà les directrius de l'any 1991.

• Consejo General: El Sr. President informa de la reunió del Consejo General i que a finals
de mes vindran a visitar la Facultat de Veterinària per a preparar la visita d'inspecció de
la CEE. Posteriorment es reuniran amb el Consell per a informar de tots els temes relacio-
nats amb la professió i la CEE, ja que en aquesta reunió del Consejo hom va insistir en la
manca d'Informació que arriba a Catalunya sobre aquesta important temàtica
Entrevistes amb ets Consellers d'Agricultura. Sanitat i Governació,- El Sr. President dóna
compte de les reunions mantingudes amb els tres Consellers, concretant-se en tres punts
claus:
a) La no aparició dels veterinaris en el catàleg de llocs de treball obeeix a l'interès

d'estudiar una millora en la situació laboral i econòmica, i no a (a possible realització
d'una nova i Immediata reestructuració.

b) No hi ha Intenci6 de canviar l'organitzaci6 funcional, I per part de Sanitat es defensarà
la veterinària de salut pública,



c) Hom va plantejar la necessitat que la professió sigui informada "a priori" de les noves
normatives que ens afecten, aixi com el manteniment de reunions amb una
periodicitat adequada, les quals coses foren vistes amb interès pels Consellers.

Informe Vocal íes
a) El Sr. Ferrés informa que en una reunió mantinguda amb Montse Pérez, com a represen-

tant del Sindicat, hom ha estudiat un Reglament d'una Sorsa de Treball, de funcionament
unificat per millorar la gestió final. Solament falta acabar de perfilar els darrers detalls
í després informar i reunir als col legiats interessats.

Ei Sr. Secretari sol licita a la Junta la possibilitat d'organitzar una sola Borsa de
Treball coordinada Col legi-Sindicat per evitar una dualitat o, en el pitjor dels casos, una
gestió dividida i, per tant, pitjor. La idea s'aprova per unanimitat i hom so' licita al Sr.
Ferrés que gestioni la coordinació i la forma més adequada de gestió.

Així mateix, el Sr. Ferrés proposa que, a petició de la Facultat de Veterinària, s'enviïn
els Butlletins periòdics del Col legi als alumnes de 5è Curs, la qual cosa és aprovada por
la Junta. j r

El Sr. Ferrés exposa, sintonitzant amb el Comitè de Deontologia, que sigui sol licitat
al Consell l'elaboració d'un document oficial per a l'autoi ització d'Intervencions quirúrgi-
ques que sigui presentat, per la seva firma, al propietari de l'animal, decidint-se que el
Comitè de Deontologia i de Petits Animals facin la sol licitud al Consell.

D'altra banda, el Comitè de Deontologia considera que la Junta de Govern no actua
amb la suficient rapidesa davant notícies aparegudes a la Premsa i que afecten a la
professió veterinària.

El Sr. Secretari considera que el Comitè de Deontologia també ha de fer seva aquesta
tasca i elaborar un informe per a la Junta de Govern del Col legi, la qual actuarà en
conseqüència d'acord amb els fets.

Informa també que el Comitè de Deontologia té interès en seguir el preces de
desenvolupament de fa Llei del Medicament, donada la repercussió que aquesta té sobre
la professió. La Junta recolza aquesta iniciativa.

Finalment es decideix que es parli amb la secció de premsa per fomentar la presència
del Col legi a la informació, no solament per a respondre a fets puntuals, sinó també per
a reforçar l'imatge de la professió a la societat.

b) El Sr. Secretari informa que va ser enviada als Consellers de Sanitat i d'Agricultura, una
còpia integra del dossier judicial i un estudi fet per l'advocat del Col legi sobre el cas del
lloro que va morir després de fer-li una extracció de sang per analitzar a l'Hospital de la
Vall d'Hebròn, considerant-se molt interessant seguir el seu desenvolupament ja que afecta
directament a la competència professional, decidint-se enviar també una còpia a la
Societat Protectora d'Animals.

També informa sobre la contractació d'una administrativa que s'encarregarà, en ^
primer lloc, d'ordenar i posar en marxa la Biblioteca i, al mateix temps, aprendrà amb els
administratius tot el que fa referència al funcionament del Col legi. Posteriorment restaria
a l'Administració al jubilar-se el Sr. Sancho, i la Biblioteca serà portada per un veterinari
a l'atur mitjançant l'adjudicació d'una beca.

Respecte al Fons Mutual es presenten els darrers casos de defuncions per a
sol lucionar els expedients a ells corresponents, decidint-se que I advocat estudiï els casos
i actuï segons indica el Reglament de l'esmentat Fons. Hom procedeix a obrir ta carta
dipositada al Col legi en data 28-10-60 per la companya M\ Teresa Bonilla Elias, i en la
qual expressa la designació de beneficiaris i adreçada al Sr. President del Col legi de
Veterinaris, segons preveu l'article 18 del Reglament del Fons Mutual d'Ajuda.

El Sr, Secretari procedeix preveul'artlolea la lectura dels últims ajuts delFonssol licitatsMutual per d'Ajudadiferents motíus,
aprovant-so la seva concessi6 en tots els casos, els quals sumen un total de 81.000 p e s ~
tes.

El Sr. Secretari comunica que s'han acabat els documents que s'utilitzaven com a
carnet cot íegial i que l'empresa que eís feia no està disposada a seguir fent-los si no es



apujant el seu preu en una quantitat mott apreciable. S'aprova la sol licitud de pressupost
d'un altre model de carnet que permeti editar-lo per ordinador.

També es comunica que s'han de renovar les assegurances de continent i contingut
del Col legi per l'any 1992. i en els quals s'han d'incloure els nous aparells.

Es comunica a la Junta que ja resten al Col legi els segells i targetes de la Campanya
Anti rábica 1992.

Hom dóna compte també de la concessió d'un ajut a Vetermon per a cobrir despeses
del Curs de Medicina Tropical que aquest ha organitzat.

Finalment, es dóna compte de les altes i baixes de Col legiats: 12 altes (del núm. 1644
al 1655), i de 10 baixes per diferents motius (5 a petició pròpia, 2 per trasllat de provincia,
2 per defunció í 1 per manca de pagament), sent el nombre actual de col iegiats de 1212
i el últim número el 1.655.

c) El Sr. President proposa que es mantinguin converses amb els diferents Consulats per a
estudiar la possible cooperació mitjançant beques d'estudi. També dóna compte que
s'està sol licitant el poder participar amb l'INEM, ara portat per la Generalitat, com entitat
col laboradora.

d) El Sr. Secretari informa de l'oferiment del servei de publicitat de La Vanguardia d'anunciar-
nos en un proper número d'aquest diari que tractarà sobre els Col legis Professionals.
Donat que aquest Diari es llegeix a arreu de Catalunya, hom acorda sol licitar al Consell
per aparèixer els quatre Col legis i el Consell en una pagina, així com preparar-la i abonar-
la entre tots, ja que Tinteros professional es comú.

I sense més assumptes per a tractar s'aixeca la sessió sent les 1,15 hores.

EL SECRETARI,
Vist i plau,

EL PRESIDENT,

ACTA JUNTA DE GOVERN DEL DIA 11-02-92

Sent les 21 hores del dia 11 de febrer de 1.992 es reuneix en sessió ordinària la Junta de
Govern del Col.legi Oficial de Veterinaris de la provincia de Barcelona, amb l'assistència de la
totalitat dels seus membres, sota la Presidència del Sr. Joaquim Sabaté i Aranda, i actuant com a
Secretari el Sr. José Juan Rodríguez, sent el seu desenvolupament el següent:

I Lectura acta sessió anterior: Hom procedeix a la lectura de l'acta de la sessió de 14-01-92, la
' qual és aprovada per unanimitat.

2) Informe de Presidència:
El Sr. President informa del desenvolupament de tes Jornades de Reus i de la presentació

del Manifest elaborat després de les mateixes, el qual ha estat signat conjuntament per:
Consejo General de Colegios Veterinarios de España, Consell de Col.legis Veterinaris de
Catalunya i els quatre Col·legis Veterinaris de Catalunya. El Sindicat de Veterinaris de
Catalunya, mitjançant el seu President, ha mostrat el seu desacord amb la totalitat i hom no
sap si assumirà la seva signatura.- El Sr. Serra procedeix a la seva lectura.

El Sr. President comenta que el Manifest ós principalment conseqüència del tema del
clenbuterol i que no era previst tractar-lo en les Jornades, les quals s'han vist modificades
degut a aquest tema d'actualitat. En el Manifest és fa ressò de la necessitat d'incrementar el
nombre de veterinaris presents al món ramader i a l'Admlnistracló.- D'altra banda les Jornades
han resultat molt interessants I hi ha hagut un seguiment general per part de la premsa, ràdio
iT.V.



El Consell té previst visitar al Conseller de Medi Ambient i als Presidents de l'Associació
i de la Federació de Municipis.

Tot seguit informa de la situació actual de l'Arxiu d'Identificació d'Animals de Companyia
(A.I.A.C.) després del problema legal plantejat pel nom i l'activitat i que sembla, segons informe
de l'advocat del Col·legi, no sortiran més problemes

També s'espera un informe de l'advocat sobre la proposta de reglament de la borsa de
treball per a accelerar la seva posada en marxa.

Respecte a la Previssió Sanitària Nacional i davant el canvi d'Estatuts d'aquesta Entitat,
el Sr. President planteja la possibilitat de fer un estudi del percentatge de col·legiats que
pertanyen a la mateixa i veure de quina manera pot afectar i si fos necessari anomenar algún
delegat que assisteixi a les Assemblees Generals de la Cia. Malgrat ser entitats diferents, el
mateix estudi es podria fer amb PSN-AMA

Respecte al Llibre Blanc del Col·legi, ja és a punt la nova edició que s'enviarà properament.
A partir del dia 15 de febrer s'enviaran, per part dels quatre Col·legis, les circulars informant
sobre la campanya antiràbica pel 1992. El Sr. Castelar exposa que, com a representant del
col·lectiu de veterinaris dedicats als petits animals, creu que existeix una excessiva diferòrj;
entre els preus de concentració i consultori, màxim quant en aquest darrer no s'inclou ITW,, .
sent un preu mínim que sempre pot ser augmentat a judici de cada veterinari.- Finalment hom
decideix proposar al Consell que a tots els preus proposats resti inclòs l'IVA.

El Sr. President informa també de la preparació immediata de diversos cursos amb quotes
d'inscripció mínimes i adreçats fonamentalment a la pràctica diària i a l'orientació professional

3) Informe vocalies;
a) Jordi Ferrés dona compte de la sol·licitud feta pel company Pere Miquel de presentar el

llibre "Els colors del cavall" a la seu del Col·legi. Donat l'interés del tema hom decideix que
el Sr. Ferrés acordi la data més adient.

b) Ignaci Ardévol informa que en començar el funcionament de la biblioteca e3 procedirà a
realitzar un inventari i es faran els llistats de llibres i revistes interessants per a demanar-
los a les editorials.

c) M*. Teresa Mora informa de la preparació del Curs sobre Inspecció de la Carn que tindrà
lloc properament durant tres dies (divendres, dissabte, diumenge). El seu enfocament serà
pràctic, amb utilització de videos i diapositives. El Curs tindrà una durada de 22 a 24
hores. La part administrativa serà presentada per responsables de l'Administració. La
Junta recolza amb unanimitat el projecte i el pressupost econòmic presentat.

d) Jaume Serra pregunta si el projecte d'informatitzar el Col·legi es porta endavant o s'espera
a que el Consejo desenvolupi el pla previst per ells. Donat que el pla del Consejo no ha de
suposar cap alteració, es decideix iniciar a la major brevetat el projecte det Col·legi.

Informa de la situació actual dels darrers pagaments del Fons Mutual d'Ajuda, en els
quals ha estat necessari l'informe jurídic previ i que ja han quedat resolts. Finalmr I
presenta l'informe econòmic actual, el qual és aprovat per tota la Junta.

e) Josep M* Castelar informa sobre les actuacions del Comitè de Petits Animals. S'ha de
procedir a buscar la col·laboració d'un nou inspector pel Comitè, donat que l'anterior ha
deixat el càrrec en haver trobat una feina com a veterinari. La Junta insta al Sr. Castelar
a que expressi el desig i la preocupació d'aquesta al Comitè per a que sigui elegida una
persona que compleixi perfectament els objectius de la seva funció.

Seguidament exposa la situació que es planteja a la clínica de petits animals amb
l'existència de mútues d'assegurances per a aquests animals que no respecten, per norma
general, els preus mínims col·legials a l'hora de remunerar al veterinari. La Junta considera
que és un tema de preocupació la possible aparició de noves entitats d'aquest tipus sense
que abans s'hagi fet un estudi seri6s de la seva repercussi6 denovesdinsentitats la professi6d'aquest. Per aquests
motiu s'encarrega al Sr. Castelar que elabori un informe, juntament amb el Comité de
Petits Animals, que abordi el tema el més profundament possible.

Respecte a la Campanya Antiràbica 1992 informa de la reunió mantinguda amb
l'Administració i en la qual es va acordar que la vacunació hauria d'anar acompanyada d'un



control estadístic sobre parasitosí intestinal en el gos. La forma de dur-la a terme sembla
que hauria de ser per I "entrega del material de recollida de mostres o en el moment de
recollir el material antirábic. Els detalls definitius s'han d'establir en una propera reunió
amb l'Administració.

4) P reo i preountes:
a) M" Teresa Mora informa sobre el pla d'estudis que s'està enllestint a la Junta de la Facultat

de Veterinària. El tema està en discussió a nivell dels diferents departaments abans del
seu pas al Rectorat. La Junta de Govern del Col·legi expressa la seva procupació pel fet
que la UAB no hagi comptat amb la representació col·legial de la professió a l'hora de
preparar el projecte, màxim quan la Facultat de Veterinària de Saragossa va demanar
dades sobre l'estat actual dels professionals a Barcelona per a elaborar un estudi previ a
la ultimació del seu pla d'estudis

b) Joaquim Viñas s'encarrega de tornar a contactar amb el company Julià per a concretar uns
nova data de trobada amb els companys del Vallòs Oriental. L'anterior cita es va
suspendre al coincidir amb les Jornades de Reus.

c) El Sr. President proposa a la Junta adequar tots els pagaments que efectua el Col·legi en
concepte de sous, col·laboracions professionals, quilometratges, dietes i secretaria per

f l'any 1 992. La proposta és acceptada per unanimitat, restant encarregats del seu estudi
el President i Secretari.

d) El Sr. Secretari presenta la resolució dels tres expedients que el Comitè de Deontologia
ha entregat a la secretaria. Es procedeix a l'estudi dels expedients aprovant per unanimitat
les resolucions preses pel Comitè. Aquest tema es comunicarà personalment i per escrit
als interessats.- En el cas de l'expedient del col·legiat n° 926, Abdon Blanco Moreno, la
proposta del Comitè inclou, i així ho aprova la Junta de Govern, lapercibiment públic per
ús indegut de material antiràbic, sent considerat com falta molt greu, la qual cosa es farà
constar en acta en compliment de l'acordat. També s'aprova la resolució d'un altra
expedient que havia estat recorregut el seu dia per la persona denunciant, procedint-se a
donar resposta per escrit.

e) Es planteja la possibilitat d'establir un sistema de vigilància i seguretat pel Col·legi,
presentant-se un projecte que és rebutjat per la Junta.

Finalment són presentades vàries ofertes comercials presentades per empreses,
decidint-se sigui estudiat el seu interès des de secretaria i, arribat el cas, siguin
comunicades al Butlletí del Col·legi

Secretaria:
Altes i baixes col·legiats: Hom procedeix a donar d'alta 13 nous col·legiats, del na 1656 al
1668, i 5 baixes per diferents motius (3 a petició pròpia, 1 per trasllat de provincia, i un altre
per manca de pagament). El nombre actual de col·legiats ós de 1218.

Fons Mutual d'Ajuda:
Amb càrrec a aquest Fons hom concedeix ajuts per diferents motius, per un total de 36.000
pessetes.

I sense més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió sent la una i deu minuts del dia 22 de
febrer de 1992.

EL SECRETARI,
Vist i plau,

EL PRESIDENT,.



PEIX CONGELAT: UN PERILL?

El passat mes de gener un equip d experts en qüestions alimentàries i toxicòlegs de ia
Clínica de Medicina Professional de la ciutat de Lund a Suècia, al sud del país, donaven llum
verda a un estudi en el que manifestaven que la ingestió de peix sotmès a un procés de con-
gelació ós susceptible de provocar càncer.

A aquesta conclusió van arribar de forma inesperada, en un principi, I equip del professor
Bengt Akensson, el qual realitzava un estudi sobre els efectes a l'organisme humà dels plàs-
tics als llocs de treball. Durant aquesta investigació es van trobar amb la sorpresa que dintre
del grup dels individus que participaven en les anàlisis, aquells qui consumien peix congelat
presentaven triplicat el seu nivell de metilamina. Aquest compost és una amina que en posar-
se en contacte amb els nítrics dels sucs gàstrícs de l'estómac donen Hoc a la formació d'altres
substàncies anomenades dimetilamines, que segons han demostrat diferents experiments
amb Animáis tenen una alta capacitat d'induir el desenvolupament del càncer d'estòmag.

Per conèixer una mica el tema des d'aquestes pàgines del FULL INFORMATIU hem volgut
demanar l'opinió sobre el tema a l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya que en veu
de Xavier Bertotin ens ha manifestat el següent: '

PIMETILAMINA EN PEIX CONGELAT

Amb l'aparició de diferents articles de premsa i comentaris sobre el risc que suposa per
a la salut humana el consum de peix congelat, crèiem oportú considerar breumeni aquest
aspecte segons els coneixements actuals.

En la composició química del peix i en més quantitat en el peix d'origen marí que en el
d'aigua dolça, s'hi troben diverses substàncies que poden formar compostos tòxics si tes
condicions hi són favorables. Llavors, encara que la congelació és un mètode ideal per a la
conservació del peix, no evita la formació de diferents substàncies de degradació durant el
seu emmagatzenament, com és la transformació de TMAO (òxid de trimetílamina). component
normal del peix, en TMA (trimetilamina) i DMA (dimetilamina).

Aquestes transformacions són degudes a I activitat d'enzims endògens i a la presència de
certa flora bacteriana, especialment en peixos de la familia dels Gadids. La màxima formació
de DMA a temperatures de congelació és entre 5 i -10 QC, encara que també es pot format a
temperatures de -40 aC. Amb la tecnologia actual utilitzada per la indústria pesquera és
impossible evitar la producció de petites quantitats d'aquestes substàncies.

El risc per a la salut del consumidor, pel que fa a substàncies cancerígenos (Nitrosodi-
metilamtna), vindrà determinat per la ingesta de DMA que després s'ha de combinar en el
tracte digestiu amb Àcid Nitrós, ingerit a partir d'aigua o d'altres aliments. En determinades
ocasions, es poden ingerir també Nitrosamines de manera directa, que de forma natural no
són presents en efs aliments però hi poden ser com a resultat d'interaccions de Nitrits amb
Amines secundàries o terciàries.

En les taules que fan referència a continguts tòxics dels aliments (DMA i NiUosaminas)
podem veure com aquest fet no queda exclusiu del peix congelat, ja que salaons càmiques i
productes derivats de la carn, formatges, vegetals, aigües i algunes begudes alcohòliques,
poden tenir diferents quantitats de Nitrosodietilainina i Nitrosodimetilamina. Les proves de
toxicitat realitzades en l'actualitat, indiquen que les Nitrosamines, són un grup de substàncies
carcinogèniques, però la do3i necessària en peix per afectar la salut humana, faria d'aquest
peix no apte pe! consum degut al mel gust, olor i textura

Cal conèixer més detalladament els estudis realitzats en ta Universitat de Lund (Suècia)
per poder opinar. Se'ns fa difícil pensar que existeixin més quantitats de DMA o Nitrosamines
en peix congelat que en altres productes de consum habitual com poden ser diferents
salaons.

De tota manera, un producte de la pesca congelat immediatament després de la captura,
o sigui, frescgreus, I manipulat riscssegons les bones pràctiques d'elaboració i oonservaci6, no ha de
presentar greus riscs per at consumidor


