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EDITORIAL
Desitgem des de la Junta de Govern d'aquest Col·legi Oficial de Veteilnaris

de Barcelona que tots aquells que disposeu d'un període vacacional, disfruteu
d'ell amb absoluta tranquilitat i felicitat, que un cop a l'any no va malament
poder descansar uns dies. Els que per un motiu o un altre no pugueu fruir de
les vacances estivals, no heu de perdre l'esperança, tot arriba tard o d'hora.

El que sembla que aquest any triga a venir, és la calor a la que ens té
acostumats "estiu, i encara que en ocasions aquesta ens pot resultar extenuant,
no és menys cert que la manca d'una temperatura mínimament normal acaba
sent decepcionant.

Com si d'una sintonia climatològica es tractés i amb clara aliança amb el
temps, volem dir que ens va faltar calor a l'Assemblea General Ordinària
cellebrada el passat 26 de juny. A la sala d'actes mancava la temperatura
necessària per a un acte que pretén ser el resum d'un any de treball i la pressa
de posicions i mesures per al proper, d'una associació de professionals amb
més de 1 200 col·legiats en actiu.

Amb l'actual Junta de Govern hem complert un any des de que la majoria
de vosaltres ens vau elegir per a dirigir les activitats professionals durant un
període de quatre anys. Durant aquest període, hem tractat d'activar temes
com la borsa de treballa, la biblioteca, la millora de la informació, la reactivado
comarcal, etc.. i és a partir d'ara que volem que tots els projectes comencin a
fer-se realitat.

En resum, que esperem que després del descans estival puguem contar
amb tota l'ajuda í recolzament necessaris per aconseguir millorar el nostre
àmbit social, cultural i professional, posant tota la nostra esperança en que es
facin realitat els pronòstics dels homes del temps, i encara que tard ens arribi
la calor adient per a l'època en què vivim, i en el nostre cas, esperem haver de
posar l'aire acondicionat el proper desembre a la sala d'actes.

! BONES VACANCES I FELIÇ DESCANS i



NOTICIES

VAGA D\ VKU niNARIS AL SERVEI DE LA GENERALITAT

El Sindicat de Veterinaris de Catalunya va convocar vaga dels Veterinaris al Servir de la
Generalitat els passats 15 i 16 de juliol. La vaga en protesta per la manca de mitjans,
personal i baixa retribució econòmica va ser secundada per un 75% del col lectiu segons els
sindicats i per menys de la meitat en opinió de la Generalitat Si no s arriba a cap acord amb
I Administració, els Sindicats tornaran a convocar vaga els dies 7, 14, 21 i 28 de setembre.

El Consell de Col legis Veterinaris de Catalunya va recolzar la vaga des del començament,
per considerar |ustes les seves demandes, a les quals va afegir la necessitat d'incloure els
veterinaris en les Àrees Bàsiques de Salut, així com, que la creació de la figura de' I auxiliar
d'escorxador es faci per formació reglada (FP II).

Els dies anteriors a la vaga es van convocar dues rodes de premsa per donar a conèixer als
mit|ans de comunicació les demandes i protestes del col·lectiu, a les quals van assistir-hi
majoritàriament tots els mitjans tant de premsa, ràdio com televisió. El seguiment de la
vaga per part de la premsa va ser exhaustiu, arribant inclús a obrir un informatiu (el de
Antena 3 TV del dimarts 14 de juliol) o omplin les pàgines de tots els diaris tant d'àmbit
nacional com local: "Los colegios veterinarios piden mejoras laborales a ta Adminis-
tración" El Observador (15 de juliol), "Los veterinarios de la Generalitat inician hoy una
huelga de dos dias" El Periódico (15 de juliol), "los veterinarios secundan la huelga
mayoritariamente, según los sindicatos" El País (16 de juliol), "Veterinarios de la
Generalitat afirman que no pueden garantizar el control sanitario de los alimentos" La
Vanguardia (14 de juliol), "Ets veterinaris catalans afirmen que no poden garantir la
qualitat dels aliments" Avui (15 de juliol).

D'altra banda, els membres del Consell de Col legis Veterinaris de Catalunya va participar
activament per donar a conèixer a l'opinió pública les seves demandes, entre les múltiples
intervencions en diferents mitjans de comunicació s'ha de destacar la presència del President
del Consell. Sr Jordi Ricart, a l'informatiu d'Antena 3 TV, o a la intervenció del Vice-president
del Consell. Sr Jesús Liñan al programa col loqui de Ràdio Barcelona "Barcelona Súper".

Els serveis mínims durant els dos dies de vaga es van complir rigorosament a on s'havien
decretat S'ha de remarcar també el fet de que durant els Jocs Olímpics no s'hagi programat
cap acte reivindicatiu que posés en perill la marxa normal dels esdeveniments olímpics

TRASPÀS CLÍNICA VETERINARIA
ZONA SANT ANDREU (BARCELONA)

Telèfon 204 68 24 Nits. Telèfon: 346 36 64 Tardes



PREMI D'INVESTIGACIÓ DEL BICENTENARI
DE LA FACULTAT VETERINÀRIA DE MADRID

En l'àmbit dels Actes Commemoratius del 200 aniversari de la Facultat de Veterinària de Madrid,
la Comissió de la Junta de la Facultat, sota la Presidència del seu Rector, ha inclòs la concessió
del Premi d'Investigació Bicentenari de la Facultat de Veterinària de Madrid, que galardonara a
una persona o grup de treball per l'elaboració d'un treball d'investigació amb aportacions noves
experimental o teòriques amb una temàtica relacionada amb les Ciències Veterinàries.

BASES

1f i. Podran optar al Premi tots els Titulats Superiors, Investigadors i Professors de nacionalitat
espanyola o estrangera que hagin desenvolupat la seva tasca investigadora fonamentalment
a Espanya

29. Els sol licitants presentaran un treball que serà d'investigació bàsica o aplicada i que ha de
versar sobre un tema lliure comprès dintre de les Ciències Veterinàries. El plac de
presentació de treballs finalitzarà el 31 de gener de 1993.

3° Efs treballs mecanografiats, en format A4, enquadrats i presentats adequadament en
exemplar SEXTUPLICAT han de incloure un resum i s'entregarán o enviarán sense signatura
o remitent, sota un lema que possibiliti, en el seu moment, la identificació de l'autor. A part
s'acompanyarà amb un sobre tancat i lacrat amb el lema que contindrà el nom de l'autor o
autors i la seva adreça.

4° Els treballs que opten al Premi seran tramesos per correu certificat o entregáis directament
al registre de la Facultat de Veterinària:

t r e d e de Investigación
BICENTENARIO DE LA FACULTAD DE VETERINARIA DE MADRID

Negociado de información y registro. (Atención Sr. Decano)
Facultad de Veterinaria Universidad Complutense de Madrid.

Av. Puerta de Hierro s/n - Ciudad Universitaria - 28040 MADRID

5". La concessió del premi serà per atribució del jurat. La seva composició no es farà pública fins
el moment de l'adjudicació del premi No hi haurà possibilitats de recurs contra les decisions
del jurat.

6g La decisió del jurat es produirà abans del 6 d'abril de 1.993. El president del jurat farà públic
el resultat i ho comunicarà als interessats.

El treball premiat serà publicat per la Universitat Complutense de Madrid Restaran en
propietat de la mateixa els drets de publicació.

8° Els treballs no premiats podran ser recollits pels autors que els reclamin formalment fins el
30 de juny de 1 993. Passada aquesta data els treballs restants seran destruïts

9fi Aquest Premi consta d'una medalla, llibre commemoratiu del bicentenari. diploma acreditatiu
i una donació de 4 milions de pessetes

10g Lentrega del premi tindrà lloc el 6 de maig de 1 993
H f l El premi podrà ser declarat desert o compartit per mès d'un autor
12* Qualsevol eventualitat no prevista en les bases serà resolta pel rectorat de la Universitat

Complutense de Madrid

* * *



"HISTORIA DE LA VETERINARIA EN CATALUÑA'
(1400-1980)

El passat dia 19 de juny a la Facultat de
Bellaterra. es va llegir aquesta tesi doctoral,
presentada pel company Dr Jaume Roca i To-
rras, en dos volums de 538 pàgines, la qual fou
qualificada de CUM LAUDE, pel Tribunal, unáni-
mament,

La veterinaria catalana tenia un gran buit
Històricament era la gran desconeguda. Sols hi
havien alguns estudis aïllats, com els del com-
pany Lleonart i Roca, el de Mareé i Durban
(1959), sobre cinquanta anys d'història del
Col legi de Barcelona r poques coses més

A Espanya hi ha I excel·lent obra Historia
deia Veterinaria Española (1941)'. de C. Sanz
Egaña i la Historia del Cuerpo de Veterinaria
Militar. (1971)*. tesi doctoral de T Serrano
Tomé. La primera es básica per conèixer ral
beytaria (1500-1850) i el primer segle de la
Veterinaria des del seu naixement (1793-1900)

Sóc dels con vençuts que el coneixement de
lahistòria es fonamental pel progrés de les col-
lectivitats i que leseas interés en conèixer la
pròpia historia diu molt poc a favot de les pos-
sibilitats futures I cel lebro amb gran satis-
facció el treball portat a terme per en Roca i
Torras Enhorabona!

Des d'ara ja tenim, tambe un magnífic
estudi sobre la història de la Veterinària Cata-
lana, des de 1344 fins el 1980. amb dedicació
preferent als segles XIX i XX: els primers temps.
la veterinària municipal de Barcelona, els quatre
Col·legis catalans, els serveis veterinaris dels
diferents organismes oficials, les activitats
científiques, els premis, les publicacions, con-
gressos, etc

La tesi acaba amb les biografies dels se-

tanta-sis companys catalans desapareguts
(ep.d) que més han contribuït al desenvolu-
pament de la professió, com Turró, Arderius,
Darder i Llimona, Farreras, Riera i Planagumà,
Rof i Codina, Rossell i Vila, Sugranyes, Vidal i
Munne. etc. des del primer veterinari del qui
coneix suficients dades l'autor, en Darder i Feliu
(1804-1889) fins el que més recentment ens ha
deixat, Josep A. Romagosa i Vilá (1919-1988).

Hem de felicitar al company Roca i Torres
pel seu extraordinari treball, fet amb una noble
ambició, amb gran entusiasme, extens, detallat,
fruit d'una notable tenacitat que honra la seva
vocació veterinària. Difícilment podrem compen-
sar a en Roca I esforç que representa haver faci-
litat a la professió una base històrica de refe-
rència.

Esperem que la tesi sigui en el futur, punt
de partença de noves tesis que, si és així, estem
segurs, trobaran en el Dr. Martí Pumaroia i Batlle,
codirector de la tesi -amb el J.L. Sotillo, de la
Facultat de Múrcia-, una ferma ajuda. En molts
llocs de Catalunya, en molts arxius locals o gene-
rals i fins i tot en biblioteques mig oblidades, hi
ha pàgines escrites que guarden fragments de la
nostra històrica

Tal vegada, la millor manera de correspon-
dre al admirable treball d'en Roca i Torras fóra
que el nostre Col legi fés tot el possible per acon-
seguir que fos editat i distribuït per a totes les
biblioteques Difícil però hauria d'intentar-se. I
també es podria patrocinar, amb un lleu estímul
econòmic, la presentació d'algunes noves tesis
històriques

Josep Sèculi i Brillas

Degut a la quantitat de demandes de material a
través de segones persones, i per evitar
confusions, preguem facin servir a partir d'ara
fotocòpies de la fulla que adjuntem amb aquest
Butlleu

. i



Bpletín Oficial del Estado

BOE núm. 14 1, dia 12-6-1992
Ministerio de Educación y Ciencia. Títulos académicos. Homologación- Orden de
5 de junio de 1992 por la que se establecen los criterios generales para la realización de pruebas
de conjunto y de aptitud previas al reconocimiento de títulos extranjeros de Educación Superior.

BOE núm. 145, día 17-6-1992
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría de Gobierno.
Moluscos.- Orden de 11 de junio de 1992 por la que se establecen las condiciones de concesión
de excepciones temporales, respecto de los requisitos en materia en materia de equipos y de
estructuras a los Centros de expedición y de depuración de los moluscos bivalvos vivos.

Pesca marít ima- Orden de 11 de junio de 1992 por la que se establecen las condiciones de
concesión de excepciones temporales, respecto a las normas sanitarias aplicables a la producción
y puesta en el mercado de los productos pesqueros, en lo que se refiere a las exigencias de
equipos y de estructuras de los buque factoría, establecimientos, mercados de subasta (lonjas) y
mercados mayoristas.

BOE núm. 150, día 23-6-1992
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sanidad vegetal. Orden de 10
de junio de 1992 por la que se modifica la Orden de 12 de marzo de 1987 por la que se establecen
normas fitosanitarias relativas a la importación, exportación y tránsito de vegetales y productos
vegetales en aplicación de la Directiva 77/93/CEE y sus modificaciones.

BOE núm. 151, día 24-6-1992
Min is te r io d e D e f e n s a . Cuerpo Militar de Sanidad. Escala Superior- Resolución de 18
de junio de 1992, de la Dirección General de Enseñanza, por la que se desarrolla el apartado 3,3
de la Resolución 442/38526/1992, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en
el Centro docente militar de formación de grado superior del Cuerpo Militar de Sanidad (Sección
Veterinaria).

BOE núm. 159, día 3-7-1992
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.
Universidades. Límites de admisión.- Acuerdo de 25 de junio de 1992, de la Comisión Académica
del Consejo de Universidades, por el que se resuelven las solicitudes de establecimiento de límites
de admisión de alumnos de nuevo ingreso presentadas por las Universidades para el curso 1992-
93.

BOE núm. 165, día 10-7-1992
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ganadería Certámenes y
subastas.- Orden de 26 de junio de 1992 por la que se modifican determinados apartados de la
Orden de 17 de marzo de 1988, por la que se actualizan y regulan los certámenes de ganado de
raza pura, de carácter nacional e internacional y se fijan los estímulos a la participación de los
mismos.

BOE núm. 170, día 16-7-1992
Ministerio para las Administraciones Públicas. Ministerio de Sanidad y Consumo.
Organización.- Real Decreto 858/1992, de 10 de julio, por el que se determina la estructura
orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consumo

Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno.
Sanidad veterinaria Orden de 13 de julio de 1992 por la que se regulan las funciones de las
Ayudantías de Inspección veterinaria de carnes frescas de ave y los requisitos para el desempeño



de las mismas en los establecimientos autorizados para el comercio intracomunitano

BOE núm. 175, día 22-7-1992
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sanidad animal Real Decreto
646/1992. de 12 de |unio, por el que se establecen los requisitos de sanidad animal aplicables a
los productos cárnicos importados de países terceros.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 1618, 13-07-1992
Departament de Sanitat i Seguretat Social. Resolució d n de febrer de 1992, de
convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió del lloc de cap del Servei d Higiene Alimentaria
adscrit a la Direcció General de Salut Pública

DOGC núm 1619, 15-07-1992
D e p a r t a m e n t de Governac ió . - Ordre de 10 de ¡uliol de 1992. per la qual es garanteixen
els serveis essencials de salut pública en relació amb la intervenció sanitària que presten a la
població els veterinaris al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

Departament de Sanitat i Seguretat Social Ordre d 1 de juliol de 1992. per la qual
es determinen les malalties que són de declaració obligatoria

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

DOGC núm 1619, 15 07-1992
Consejo. Directiva 92/48/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1992. por el que se fi|an las normas
mínimas de higiene aplicables a los productos de la pesca obtenidos a bordo de determinados
buques pesqueros, de conformidad con el inciso i) de la letra a) del apartado 1 del artículo 3 de
la Directiva 91 /493/CEE.

Decisión del Consejo, de 16 de junio de 1992. por la que se modifica por tercera vez la decisión
90/424/CEE relativa a determinados gastos en el sector veterinario

DOL. núm 189 09-07-1992
Reglamento (CEE) n2 1885/92 de la Comisión, de 8 de julio de 1992. relativo a la expedición de
certificados de importación para las carnes de vacuno de alta calidad, frescas, refrigeradas o
cisióndelCons

OOL núm 189. 0907-1992
Decisión de la Comisión, de 11 de junio de 1992. por la que se fijan determinadas normas
tendentes a garantizar la coordinación entre las organizaciones y asociaciones que lleven o creen
libros genealógicos para équidos registrados

Decisión de la Comisión, de 23 de junio de 1992, por la que se modifica la Decisión 92/255/CEE
por la que confecciona una lista de establecimientos de recogida de esperma autorizados para la
exportación a la Comunidad de esperma ultracongelado de animales domésticos de la especie
bovina procedente de ciertos terceros países

SECCIÓ ELABORADA PER LA SECRETARIA



CÇMITE ASSESSOR
PER LA CLÍNICA DE PETITS ANIMALS

CENTRES AUTORITZATS DURANT EL MES DE JUNY:

- CONSULTORI VETERINARI TONI ARGELICH.
Pg.Immaculada Concepció, 28 • 08786 Capellades

- CONSULTORI VETERINARI REPUBLICÀ ARGENTINA
C/Agramunt, 8/10 - 08023 Barcelona

- CENTRE VETERINARI RIERA BLANCA
C/Sant Frederic, 50 - 08028 Barcelona

- TOP CANS.
C/Florida, 17 - 08940 Cornellà de Llobregat

- CENTRE VETERINARI PALLEJÀ
C/Barcelona, 13 - 08780 Pallejà

CENTRES AUTORITZATS DURANT EL MES DE JULIOL;

- ZOOBAMBI
Av. Borbó, 15 - 08031 Barcelona

- CONSULTORI VETERINARI
Piera, 27 - 08905 L'Hospitalet del Llobregat

- HOSPITAL VETERINARI LARCA
Creu, 81/83 - 08912 Badalona.

- CONSULTORI CANÍ-FELÍ.
Santes Creus, 2 - Barberà del Vallès

- CENTRE VETERINARI ENLLAÇ
Av. Enllaç, 31 - 08190 Sant Cugat del Vallés

- CENTRE VETERINARI SANT SADURNÍ
Tte Coronel Sagues, 34 • Sant Sadurní d Anoia

Aprofitem per comunicar-vos que davant l'evidència que a l'ocelleria ANIMAL CENTER
del carrer Berlín 88, no autoritzada a passar consulta, se n està passant un altre cop. t
després de no haver deixat el propietari realitzar la inspecció pel Comité, si se seg
passant consulta, ens veurem obligats a passar l'expedient directament al Comitè
Deontològic.

Recordem a tots els companys que per treballar en qualsevol centre, aquest centre
ha d'estar inscrit al Registre de Centres per a l'exercici de la clínic d petits animals



ELS COL·LEGIS PROFESSIONALS DE CATALUNYA
CREEN UN ÒRGAN INTERCOL LEGIAL

Representants de 53 col legis i Consells de col legis professionals de Catalunya, van firmar el dia
28 de maig un protocol que els unirà en un òrgan intercol legial amb personalitat jurídica pròpia

El conveni subscrit per aquests 53 col legis queda obert a la resta de Col legis Professionals de
Catalunya (130) que voluntàriament hi vulguin participar amb la finalitat de coordinar aquelles
intervencions dels col legis professionals de Catalunya que necessitin un àmbit comú per garantir
la millor viabilitat i eficàcia

El comitè executiu format per 11 col legis professionals es reunirà cada vegada que el convoqui
el president de la Intercol legial (Sr. Eugeni Gay, degà del Col legi d'Advocats de Catalunya) i serà
l'encarregat d organitzar les dues trobades anuals que celebrarà aquest òrgan.

Les funcions de la Intercol legial seran les d'impulsar totes aquelles comeses en la línia d'una més
operativa presència de les corporacions aquí representades al si de la societat catalana, facilitar
el treball sectorialitzat de les progressions ajudant a la millor entesa possible entre les diferents
corporacions interessades; possibilitar en definitiva, la més correcta aplicació de la legislació vigent
en matèria de col legis professionals.

Entre els Col legis adherits destaquen entre d altres, el Col legi de Químics de Catalunya, el
Col legi de Metges de Barcelona i el Col legi d'Economistes de Catalunya

* * *

CIENCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
Molt probablement a partir del proper setembre sïnstalara a la Universitat Autònoma de

Barcelona la llicenciatura de segon cicle "Ciència i tecnologia dels aliments", equivalent a 4t. i 5è
curs Per a ingressar s exigeix tenir aprovat com a mínim els tres primers cursos de determinades
carreres afins com veterinària, química, biologia, farmàcia, agronomia,..

La carrera consta de dos cursos i dintre del seu temari trobem estudis sobre matèries
alimentàries com anàlisi microbiología e higiene, química, bioquímica, gestió empresarial,
tecnologia, operacions bàsiques, toxicologia, dietétetica, economía o legislació, etc.

Per a més informació trucar al Tf. 581 14 13 de Bellaterra

* * *

NOTA D'AMA

El passat 30 de juny es va cel lebrar la Junta General Ordinària de l'Agrupació Mutual
Asseguradora "AMA" a Madrid

Durant I acte es va presentar línforme anual de I any 1991 i varen dir que enviarien un exemplar
a cada soci per correu

La derrama passiva que varen proposar el 13-02-92 es farà efectiva durant l'any 92 i és per la
cobertura de solvència per cobrir el dèficit i enfortir els recursos propis de l'entitat, segons es va
explicar

L exercici del 1991 s'ha tancat amb beneficis En el Col legi hi han dos exemplars de tot l'estudi
d auditoria que els varen fer ara fa dos anys. per si algú està interessat en consultar-lo

També es va explicar, que a partir de l i de setembre d'enguany es farà efectiu el BONO-MALU1

amb efctes retroactius de dos anys per aquells SOCIS que no hagin tingut cap "sinistre

MJ Teresa Mora
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Organitza:

Dates:

PROGRAMA:

Inscripció:

CURS INTERNACIONAL
SOBRE MILLORA GENÉTICA ANIMAL

Instituto Nacional de Investigación! Tecnología Agraria i Alimentaria (INIA),
amb e) concurs de l'Àrea de Millora del Departamento de Producción Animal del
Centro de Investigación y Tecnología del INIA.
El curs tindrà una durada dún mes, del 2 al 27 de novembre de 1992. desenvolu-
pant-se en 100 hores de classes teòriques i conferències, completades amb 40
hores de pràctiques i visites a centres d'interés.

• Genètica Quantitativa
- Teoria de la Millora Genètica.
- Tècniques estadístiques de la Millora Genètica
- Disseny i Objectius de Programes de Millora.

Models lineals i avaluació de reproductors.
- Estimació de paràmetres genètics.
- Tècniques de computació en programes de millora
- índex de Selecció.
- Conservació de recursos genètics.

elco

Presentar la sol licitud d'inscripció abans del 30 d'agost de 1992 a.
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.
Dirección Técnica de Relaciones Científicas
Cursos Internacionales
c/ José Abascal. 56 - 28003 MADRID

* * *

IV MASTER EN EQUINOTECNIA

La Universitat de Còrdova en col·laboració amb l'Institut de Zootecnia del C.S.I.C.
organitza el IV Curs Master en equinotecnia que es desenvoluparà en dos cursos.

PROGRAMA DEL PRIMER CURS:

Nutrició t alimentació equina.
Reproducció equina
Millora del cavall
Etnologia i producció.
Fisiologia de l'entrenament

PROGRAMA DEL SEGON CURS

Patologia Medica del cavall.
Parasitología equina
Patologia quirúrgica del cavall
Malalties infeccioses
Anatomia i anatomia patològica del
cavall.

Farmacologia i toxicologia equina

Director del Curs
Preinscripció
Prel

Dr Antonio Rodero
Fins el 31 d agost del 1.992
100 000 pts per curs
Per fer el segon curs cal haver realitzat prèviament el primer curs.

InformCIO Secretaria d la Facultat de Veterlnarla de C6rdova
Av Medina Azahara. Córdoba Telèfon 957- 21 86 60



ACTA JUNTA DE GOVERN DEL DIA 5-5-92

Sent dos quarts de deu del vespre del dia 5 de maig de 1992 es reuneix en sessió ordinaria, a
la 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 la 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: Es procedeix a la lectura de la acta de la sessió de 7-4-92, la

qual es aprovada per unanimitat
2) Informe Presidència: El Sr President informa que desprès d'intenses gestions portades a

terme tant per ell com per el Sr. Castelar prop l'Administració, s'ha arribat a l'acord de
mantenir una reunió cada mes i mig del comitè de seguiment de la campanya de vacunació
antirábica, sent el Sr. Castelar el representant del Col legi a la mateixa. Dins la mateixa línia
el Sr President té previst realitzar entrevistes amb els diferents Laboratoris distribuïdors per
a millorar la gestió a realitzar amb els col legiats. Per unanimitat es decideix enviar una nova
circular a tots els col legiats recordant les normes que regeixen la Campanya.

A continuació presenta un informe sobre les activitats del Consell de Col legis Veterinaris
de Catalunya i del Consejo General de Colegios Veterinarios de España. A proposta del Sr.
President i per acord unànim, es decideix incrementar la relació del Col legi amb ambdues
institucions de forma que sigui major la fluïdesa d'intercanvi d'activitats i que la informació
d'aquestes arribí amb una major rapidesa al col legiat

Informa de les gestions que està portant el Sindicat de Veterinaris de Catalunya enfront
I Administració dins la mesa especifica de negociació Administració/funcionaris veterinaris
Un cop acabades aquestes gestions, el Consell realitzarà les gestions que cregui adients per
a millorar les vies de comunicació i funcionament La preocupació de la Junta de Govern ve
donada en la necessitat que la Funció Pública a Catalunya tingui una igualtat de tracte amb
la d'Europa en general. Es demanarà del Consejo un estudi comparatiu i, si és necessari, es
gestionarà un possible desplaçament a la CEE per a recaptar informació.

Per part del Consell i el Departament de Sanitat s'ha arribat a l'acord de mantenir reunions
periòdiques per a establir un diàleg fluid sobre els temes d'interès comú

Informa sobre la conferència del Dr. J.C.M. SHARP sobre "Vigilància epidemiológica de les
malalties transmeses pels aliments celebrada el dia 30 d'abril passat, la qual malgrat ser
vigília de festa fou un èxit. donat sens dubte a l'interès pel tema entre els col legiats.

Finalment, comenta I assistència a l'acte de nomenament com a Dr. Honoris Causa per part
de la UA.B del Dr. Veterinari Sr Jhon D Bonagura, juntament amb els Presidents de
l'Acadèmia i d'AVEPA com a representants de la professió veterinària a Catalunya.

3) Informe Vocalies
a) El Sr Ferrés informa de la firma del conveni de col·laboració entre les Borses de

Treball del Col legi i del Sindicat També informa sobre les darreres reunions
mantingudes a la seu del Col legi amb els veterinaris de I Administració i el Sindicat de
Veterinaris de Catalunya Seguidament comunica que en un proper Butlletí sortirà la
normativa per la proposta de veterinaris actuants en espectacles taurins. Un cop
acabada la recepció de propostes es posarà en contacte amb el representant al
Consejo, Sr Yus, per a realitzar els tràmits oportuns.

b) El Sr Ardèvol proposa lorganització d'algun dels cursos que ofereix el Consejo als
Col legis prOVinCials Finalment es deCideiX sol licitar Informe sobre el Curs del Mòdul
5é Plats Preparats (Catering)'



CREACIÓ DE LA PRIMERA GUIA
D'ANIMALS DE COMPANYIA

El Consell General va presentar a Valencia dintre del marc de l'Exposició Mundial Canina, la
seva Base de Dades i Guia Nacional d'Animals de Companyia. La nova Guia neix amb l'objectiu
d'aconseguir dades científiques i professionals sobre totes les empreses, persones i animals que
compossen aquest món tan complex com és els dels petits animals

Per portar a terme aquesta tasca s'han disposat una sèrie de fitxes en les que se sol liciten
dades concretes que poden ser complimentades per tots aquells que ho desitgin.

D'aquesta manera, en pocs mesos i depenent de l'agilitat dels components del col lectiu per
a enviar les seves fitxes, podrem disposar d'una GUIA que oferirà innombrables perspectives al
sector. A partir de la seva immediata posada en marxa, les dades recollides ens permetran crear
la infraestructura necessària per al seu millor desenvolupament i control; tanmateix, ens donarà
la mida real de les nostres pròpies forces davant els poders administratius; dignificarà les diferents
professions relacionades amb els animals; ajudarà a empènyer la deficient indústria canina nacional
i aconseguirà potser, concienciar a la població davant els problemes que envolten la vida animal

La GUIA podrà ser consultada a través de les xarxes dïbertex de la Companyia Telefònica
Nacional d'Espanya (Servei d'Informació de Videotex). El Consell que havia fet la sol licitud de
subvencions al programa STAR de la Comunitat Europea i a la Direcció General de Telecomunicaci-
ons, ha apostat per Videotex atenent a les seves avantatges; agilitat, comoditat, baix cost, facilitat
d'accés a la informació i capacitat de interacció

D'aquesta forma, a qualsevol hora del dia, amb el modern o terminal adequat es podrà accedir
a una lont inexaurible i imprescindible d'informació Les empreses podran presentar les seves
novetats farmacològiques i els seus nous accessoris, els veterinaris disposaran a l'instant de fes
formules del Vademécum, així com de les dades que precisin sobre qualsevol animal extraviat, els
criadors comptaran amb un excel lent aparador per mostrar les seves especies, i tots els col legiats
podran consultar la legislació i les novetats que s hagin produït en ella.

L'acceptació d'aquest nou producte ha estat unànime a València I ja són nombroses les
persones i entitats que han entregat les seves dades Al mateix temps, els diferents mitjans de
comunicació han considerat la GUIA com una important font d'informació sobre el sector,
defensant-la i proposant la seva difusió

Per aportar dades o ampliar informació truqueu al telèfon 91-101000

El passat dia 16 de juliol es va celebrar al Col legi de
Veterinaris de Barcelona, una taula rodona per tractar
el tenu

"LA RAMADERIA CATALANA DAVANT DE LA NOVA
POLÍTICA AGRÀRIA COMUNITÀRIA PERSPECTIVES"

dirigida pel Dr. Eduard Torres i Fernández. Cap de
Serveis de Ramaderia de la Generalitat de Catalunya.

* * *



ASSESSORIA JURÍDICA

EL VETERINARI COM A PERIT JUDICIAL

En diversos procediments judicials, en ocasions, els veterinaris són designats com a Perits,
per emetre un dictamen sobre qüestions concretes en relació amb les proves proposades per les
pròpies parts, o també a instància del propi Jutge a través de les anomenades Diligències per a
proveir millor,

Això planteja no pocs problemes, d'entre els quals figura la falta de cobrament per part del
Perit, una vegada ha realitzat linforme.

Aquests peritatges poden tenir lloc en qualsevol jurisdicció, si bé nosaltres ens centrarem
solament en l'ordre Civil, per ser la jurisdicció en la qual es produeixen amb major freqüència, no
oblidant que en l'ordre Penal també es practiquen amb certa habitualitat.

El Dictamen dels Perits es regula pels articles 610 al 632 de la Llei de Enjudiciament Civil i
els seus honoraris per l'article 423 i concordants del mateix cos legal

Aquestes disposicions estableixen, que la part que proposa aquest mitjà de proves, ha de
manifestar si han de ser un o tres els Perits que s'anomenin i després d'escoltar la part contraria,
serà el Jutge qui resoldrà la seva admissió i el número de Perits.

Si les parts no es posaren d'acord en el nomenament del Perit o Perits, els quals han de tenir
els suficients coneixements per emetre el Informe corresponent, i en el nostre cas el Títol de
Veterinari, el Jutge insaculará els noms de almenys tres, per cada un dels que tinguin que ser
escollits i es tindran per nomenats aquells que designi la sort

Amb caràcter previ al procediment de insaculació assenyalat, el Jutge sol licita en ocasions
al Col legi de Veterinaris, que comuniqui una relació determinada de Col legiats, per precedir a
realitzar sobre la mateixa la oportuna designació.

En conseqüència, quant per als Jutjats de l'Ordre Jurisdiccional Civil (Jutjats de 1a Instància),
o de Penal (Jutjats de Instrucció o de Penal) se sol licita al Col legi de Veterinaris el nombre d'algun
Col legiat per a que intervingui com a Perit en un plet o causa, per el Sr. Secretari del Col legi es
procedirà a designar a un o a varis Col legiats per aquests carree, segons el que correspongui a
cada cas i d'acord amb l'Ofici o manament del propi Jutjat, fent-ho saber a I interessat

Fet el nomenament de Perit o Perits, s'els hi notifica mitjançant el Jutjat per a que acceptin
el carree i jurin desenvolupar-lo bé i fidelment.

El Veterinari aleshores, ha de personarse en el Jutjat per acceptar i jurar el càrrec si li
convinguere

Es habitual i es recomana, que el Perit no comenci la tasca (és a dir, no accepti i juri el seu
càrrec el Jutjat) si prèviament no s'ha posat en contacte amb el Procurador dels Tribunals que
representa a la part sol licitant de la prova, a qui haurà de demanar una provisió de fons per
atendre els seus honoraris professionals per la emissió del Dictamen

Hom pot per supòsit, acceptar el càrrec sense sol·licitar la anomenada provisió de fons.
encara que això es recomanable solament en aquells casos, en què no es tinguin dubtes respecte
si al final es cobrarà la lactura que s'emeti, o bé quan es desitgi afrontar el risc per qualsevol altre
motiu

Igualment és convenient que el Dictamen elaborat no s'entregui al Jutjat, sense que
prèviament s'hagi cobrat la corresponent factura o minuta d'honoraris En aquest sentit, suggerim
igualment procedir segons el que s'ha exposat, a través del Procurador de la part sol licitant de la
prevla

Segons l'article 423 de la L.E.C., els honoraris dels Perits es regularan per els mateixos
interessats en Minuta detallada i firmada que presentaran en la Escrivania per si mateixos, o
mit|ançant el Procurador de la part a qui hagin defensat, després que hagi estat firmada la
Sentencia o Auto en el que s'hagues Imposat la condemna. Per la sev part el paragraf 2 d



l'article 427 estableix, que quan els honoraris dels Perits fossin impugnáis per excessius, serà
escoltat el Dictamen del Col legi al qual pertanyin.

De tota manera, insistim amb la nostra suggerència de procedir segons el què s'ha comentat
anteriorment, per evitar possibles ¡mpagaments de treballs, que desgraciadament succeixen en
moltes ocasions

Ha de quedar clar que no és el Col legi el qui ha de demanar cap tipus de provisió de fons,
ni al Jutjat ni als Procuradors del plet. sinó que únicament es limitarà a comunicar al Jutjat els
noms dels Col legiats que poden ser designats Perits en el plet o causa de que es tracti

Així doncs, és el Veterinari designat per el Jutjat, el que ha de preocupar-se de demanar la
provisió de fons corresponent al Procurador dels Tribunals, que hagi sol licitat la seva intervenció
en el Plet

Per altra banda, els Perits podran ser refusats per diverses causes; per ser parents de la part
contrària, tenir interès directe o indirecte en el Pleit, amistat intima o enemistat manifesta, ... En
aquest cas el Jutge escoltarà al Perit si reconeix o no com a certa la causa de la remuneració. En
el primer cas serà substituït per un altre sense més tràmits, en el segon cas el Jutge citarà a les
parts amb les proves corresponents perquè es possin d'acord o de lo contrari resoldrà el que ell
cregui procedent

No hem d'oblidar que les parts i els seus defensors podran concórrer a Tacte de reconeixe-
ment pericial si d'aquesta manera es tractés i fer als Perits les observacions que estimin oportunes

El Perit o Perits -si fossin tres practicarien junts la Diligència- donaran el seu dictamen raonat,
de paraula o per escrit. En el primer cas, el faran en forma de declaració, i en el segon, es
ratificaran amb |urament en presència judicial, Les parts o els seus defensors podran sol licitar en
iacte de la declaració o ratificació, que el Jutge exigeigi del Perit o Perits les explicacions
oportunes per al aclariment dels fets

Si els Perits fossin tres i estiguessin d'acord, donaran el seu Dictamen en una sola declaració
firmada per tots. D altra banda, es posaran per separat tantes declaracions o dictàmens com parés
hi hagin

Finalment, cap la possibilitat també que se soliciti al propi Col legi de Veterinaris un Informe,
quan el Dictamen judiccial exigeigi operacions o coneixements científics especials

Joan Beltran Rahola

AGENDA

CONGRES INTERNACIONAL SOBRE RACES AUTÒCTONES

Aquest Congrés forma part de les activitats científiques de la "Feria Internacional Ganadera
del Quinto Centenario" Entre els seus objectius trobem el coneixement de l'ampli entorn de les
Races Autòctones, el seu potencial genètic, patrimoni etnogràfic, aspectes productius, de les
espècies domèstiques més destacades, així com. del coneixement de la importància socioeconòmi
ca d'aquestes en les zones a on es desenvolupen.

DATES: 24,25 i 26 de setembre de 1992.
LLOC: Pabellón Central del Recinto Ferial de Zafra

Carretera de Badajoz-Granada s./n, ZAFRA (Badajoz)
QUOTA D'INSCRIPCIÓ:

Per a titulats i empresaris 10.000 pessetes
Per a estudiants I companyants 5 000 pessetes



CURS D'ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN DIAGNÒSTIC
PARASITOLÒGIC I ZOONOSIS PARASITÀRIES

ORGANITZA: El Departament de Parasitología de la Universitat Complutense de Madrid.
Facultat de Farmàcia

DURADA: Del 21 de setembre al 21 de desembre de 1992
PREU: 200 000 pessetes
PREINSCRIPCIÓ: Del 1 de juny al 31 d'agost de 1992
MATRICULACIÓ: Del 7 al 14 de setembre de 1992

PROGRAMA

Estudi Morfo-biològic de paràsits, Diagnòstic Etimològic, Diagnòstic Micològic.
Parasitosis humanes: Zoonosis i Antroponosis, Taules Rodones i

Conferències: programes de control de les zoonosis i SIDA parasitismes associats

INFORMACIÓ: Secretaria de la Facultat de Farmàcia de la U.C.M., Tf: (91) 3941711

* * *

CURS DE MEDICINA DEL CÒLIC EQUÍ

Organitza: Patologia General del Departament de Patologia i Producció Animals de la
Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, juntament amb
la Dra Marta Prades

Dates: 23 i 24 d'octubre de 1992
Inscripció: Llicenciats: abans del 30 de setembre 20.000 pessetes

després del 30 de setembre 25.000 pessetes
Estudiants: abans del 30 de setembre 8 000 pessetes

després del 30 de setembre 12 000 pessetes
Informació addicional: Luis Monreal i Yvonne Espada. Patología General

Facultat de Veterinària. UAB Tf 581 19 68/10 90

INFORMAClÓ:Tf (91) 357 22 86 - Director del Curs Dr Miguel Toro Ibaftez.

* * *

V JORNADES NACIONALS DE INSPECCIÓ D'ESCORXADORS
I CONTROL DE QUALITAT A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

ORGANITZA: ADITSIC (Asociación de Directores e Inspectores Técnicos Sanitarios de Industr ias
Cárnicas)

DATES: 22. 23 i 24 d octubre de 1992.
LLOC: Centro de Convenciones Mapire Vida. Avda General Perón. 40. 28020 Madrid

PROGRAMA
Noves Tecnologies de la carn • Control de Residus - Higiene i Mocrobiologia -

Taula rodona: Incorporació al Mercat Únic Europeu • Assemblea de I Associació

INFORMACIO' Secretaria General del Congres Tfs (91)- 309 25 68 - 309 27 52



c) La Dra. Mora informa que la propera Junta General que ha convocat la Cía. d'Assegu-
rances PSN-AMA i planteja la possibilitat d'enviar un representant del Col legi d'acord
amb l'acord pres a la darrera Junta. Per unanimitat es decideix que sigui Ma Teresa
Mora la que hi assisteixi com a representant, per la qual cosa es demanarà per carta
als socis de l'esmentada companyia que enviïn les corresponents autoritzacions al seu
favor

d) El Sr. Viñas informa sobre la darrera reunió dels veterinaris jubilats a la seu del
Col legi. En principi es va decidir fomentar la celebració d'aquests tipus de reunions i
tractar d'organitzar una major activitat d'aquest col·lectiu. La Junta recolza i dóna
suport a tot el necessari per aquesta idea

e) El Sr. Serra informa de l'estat actual del saldo corrent del Col legi i de la necessitat
d'actualitzar alguns cobraments i pagaments, responsabilitzan-se de la seva gestió per
la propera Junta

Proposa i s'accepta la creació d'un fons, el concert del qual s'ha de reglamentar, per
la gestió de la sala d'actes i de Juntes i del material que es fa servir a les mateixes

Per part del Sr. President se sol licita al Sr Serra faci un estudi a fons de l'estat
econòmic del Fons Mutual d'Ajuda per llur exposició a la propera Assemblea General

f) El Sr. Castelar informa de la reunió mantinguda amb una de les mútues d assegurances
existents dins de l'exercici de la clínica de petits animals.

Referent a la campanya publicitària de l'Ajuntament de Barcelona, relativa a la lluita
antiràbica 1992, informa del recolzament institucional que s'ha donat per part del
Col legi.

Sol licita informació sobre l'autorització de l'ambulància per la Ciutat de Barcelona,
a lo qual respon el Sr. Secretari informant de les gestions fetes davant el Cap de la
Policia Local, semblant facin esperar un bon final.

Respecte a l'actualització dels preus mínims d'intervenció professionals, s'està
elaborant un llistat de preus orientatius. També s'ha de regular el sistema de publicitat
i forma d'efectuar els serveis d'atenció veterinària a domicili.

g) El Sr. Secretari dóna compte de quatre expedients de centres veterinaris que tramet
el Comitè de Petits Animals per llur aprovació per la Junta i posterior enviament
S'aproven les quatre resolucions acordant-se llur enviament per correu certificat

Seguidament presenta l'informe sobre el contracte oiert pel Col legi a l'Inspector
depenent del Comitè de Clíniques de Petits Animals, mitjançant el qual es cobreixen
les assegurances corresponents i s'afronta el pagament mensual estandaritzat
Després d'un llarg estudi s'aprova l'informe i s'acorda la seva ràpida gestió

Secretaria
Altes i baixes de Col lecnats: Es procedeix a donar d alta 6 nous col leglats (del núm. 1 696 al
1 701) i 6 baixes (3 a petició propia. 1 per trasllat a Tarragona i 2 per manca de pagament),
sent el nombre actual de col legiats de 1 235
Fons Mutual d Aiuda: Amb càrrec a aquest Fons. i per diferents motius, es concedeixen ajuts
per un total de 57.200 pessetes.

Precs i preguntes
El Sr. President informa de la convocatòria de l'Assemblea General corresponent al 1r.

semestre, per tant. el seu contingut i convocatòria hauran de figurar a la pròxima Junta de
Govern

També es proposa convocar en dissabte, si això fos possible, la propera reunió de Junta,
per tal de cel lebrar un Ple i. per tant, comptar amb l'assistència dels Vocals Comarcals
Finalment es decideix veure la possibilitat de traslladar la Junta de Govern del dia 2 al 6 de
Juny (dissabte), i convocar Ple a les 10 hores
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El Sr President proposa l'estudi dun possible viatge col tectiu pels col legiats per visitar
EXPO de Sevilla. El Sr. Secretari resta encarregat del seu estudi.

essent tres quarts d'una del dia 6 de maig, s'aixeca la sessió.

Vist i plau
EL PRESIDENT,

EL SECRETARI,

OFERTES I DEMANDES

Es necessita veterinari amb
experiència per a la

"CLÍNICA DE
PEQUEÑOS ANIMALES1

Interessats trucar al telèfon:
205 72 38

Es necessita Veterinari que ^reballi
actualment en ramat vacu, per a l'em-
presa

AGRO CATALUNYA

Per a mès informació trucar a la
"Borsa de Treball"

del Col legi de Veterinaris de Barcelona,
dimarts i divendres, a la tarda.

L'HOSPITAL VETERINARI Dr. PALACIOS
o l l e g i d e Veterinaris per a:

- Urgències: Nits i caps de setmana
• Diürn: Clínica de Petits Animals, de 14 a 20,30 hores.

Telèfons de contacte 205 72 88 - 205 72 38 • 205 73 38

O - AUTO

C o n c e s s i o n a r i O f i c i a l B M W

comunica als Srs Col legiats i familiars de la possibilitat de gaudir d'un tracte personal i
preferencia! amb la compra del seu nou B M W

Informació CIAL AUTO PARIS, SA
Rda Gral Mitre, 29-35 • Tf. 204 55 52
Sr FRANCESC BANZO


