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EDITORIAL

EL COL·LEGI SOM TOTS

En aquests úàmrs anys, la professió veterinaria està passant uns teips
•olt difícils i crítics. L'ATUR ¿s el principal problema, per •otiu, entre
d'altres, de les següents causes: augtent del noabre d'estudiants i, taibé, del
noubre de Facultats (de quatre, de cop i volta es va passar a nou), i aab això
la tassificació, restant els professors, •al·jrat llurs esforços, desbordats,
•ancats de aaterial, de bestiar, de granges, de laboratoris, etc., etc. i, per
tant, de PRACTIQUES que, llevat honroses excepcions, brillen per la seva
absència. Davant aquesta problemàtica, amb les Escoles d'Especialització per a
postgraduats s'ha pogut fer tolt poc.

El COL.LEGI OFICIAL PE VETERINARIS DE BARCELONA

desitja a tots els seus col·legiats, familiars i amics un

!BON NADALj
i un pròsper i feliç

ANY 1994



Si a tot l'esaentat s'hi uneix U baixa dels censos de bestiar lleter i de
carn, porcs i aus, la baixa rendibilitat de la raaaderia i indústries pequàries,
el futur actual, coa ja hei dit, és difícil.

Actualment, això taabé passa en d'altres carreres, i en tolts sectors de la
població espanyola i en alguns països europeus. Perb això no ens ha de fins i
tot conformar, i hea d'actuar i reaccionar. Aquest és el leaa de la Junta de
Govern d'aquest Col·legi. Prova d'això són, a aés de les diverses seccions de
les quals es coapon el Col·legi (Tècnica, Social, Mutual d'Ajuda, Laboral,
Jurídica, Deontologia), existeixen al aateix local social diverses entitats
autònoaes coa són: AVEPfl, Conté de Clíniques de Petits Aniaals, Borsa de
Treball, Acadèaia de Ciències Veterinàries de Catalunya (aab 17 seccions),
Associació de Veterinaris Higienistes de Catalunya (AVH1CJ, etc., a totes les
quals aquest Col·legi hi dona suport.

A tés, taabé hi ha el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, que
ajunta esforços i voluntats per defensar les funcions i els drets de la
veterinària; cada dos aesos el Consell es reuneix aab el Departaaent de Sanitat
(Salut Pública) i Departaaent d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya

Sense oblidar-nos del Sindicat de Veterinaris de Catalunya.

Coa podeu veure, el treball és aolt i, a aés, intensiu, el qual intentea
portar endavant gràcies, en bona part, a col·legiats que treballan aolt en les
esaentades Coaissions.

D'antuvi sabe* que resten moltes coses per fer, i aolts probleaes encara
per resoldre.

Es per tot això que el Col·legi sol·licita a tots els col.leqiats (per així
poder servir aillor a la nostra societat) que aquells probleaes, deficiències,
il·legalitats, probleaes deontologies, notícies, retalls de preasa, salut
pdblica, aliaents, aedi aabient), ho coauniquin de la aanera aés adient,
concreta i ràpida al Col·legi (Tel. 2112*66, FAX 2121208, correu o
personalaent), exposant breuaent, i a ser possible, tota la probleaàtica, llurs
causes i possibles solucions per, així, aab l'ajut de tots, resoldre aquests
probleaes, recordant que un probleaa correctaaent plantejat està aig resolt.

Busque» desitqea i neiessitea la crítica constructiva, toa taabé tota aena
d'ajut, de suggerències i, taabé, 6en aquells aspectes que coneixeu, ja que
aquesta és la base de que tots puguea anar endavant.

Entre tots nosaltres hi ha d'haver aés diàleg, ja que quan hi ha diàleg es
troben solucions.

Si volea que la Veterinaria continuï progressant en els aspectes científic,
tècnIC, social 1 econbQic, haure. de tenl~ a .és de capacitat de superaci~
capacitat de diàleg i de crítica constructiva. Aab això podrea supriair les
causes dels probleaes, raonar les possibles solucions, escollir la aillor i
posar-la ben aviat en pràctica. Si actuea així i els veterinaris treballea tots
en la aateixa direcció i sentit, àconseguirea grans coses.



En les èpoques de crisi, la unió de persones intel·ligents i treballadores
permet que surtin endavant.

No oblideu que el Col·legi som tots i entre tots sumem gran quantitat de
coneixements, els quals tenim l'obligació d'aportar al col·lectiu veterinari per
fer-lo millor, més fort i eficient, i així poder servir millor la societat en la
qual este» inserits, i per aquest camí augmentar el nostre prestigi i la nostra
presència en aquesta societat.

NOTÍCIES

C0H1TE DE CLINIflUES DE PETITS ANIMALS

Un cop aprovat el DISTINTIU DC METACRILAT per col·locar a l'exterior dels
consultoris, les clíniques i els Hospitals veterinaris autoritzats per aquest
Col·legi, de nou recordes que el passeu a retirar, amb el pagament previ de
l'import corresponent i l'acceptació, mitjançant signatura del dors de l'escrit
enviat al seu dia, el qual ha de ser presentat a la retirada de l'esmentat
distintiu.

Es important que el passeu a recollir per tal d*iniciar la Campanya de
Difusió als mitjans de comunicació.

NOUS ÈXITS D a DR. TOMAS RfrttLLO ARROYO

Felicites tolt sincerament el nostre destacat company veterinari-director
Dr. TOHAS RAhALLO ARROYO, pel seu recent nomenament com a CONSELLER DE LUCTA,
S.A., empresa en la qual ja porta molts anys treballant, i li desitgem tota mena
d'èxits en aquest nou càrrec.

REUS TINDRÀ EL PRIHER CENTRE D'INVESTIGACIÓ DE L'AVICU_TURA

El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat ha
iniciat aquesta setmana els treballs de construcció del que ha der ser l'ónic
Centre de Sanitat Avícola (CSAC) de l'Estat espanyol i que s'edifica a Reus»
L'obra té un pressupost total de 110 milions de ptes., i Enric Roca,
sols-director general de Foment de la Sanitat i la Qualitat Agroalimentária, es
va desplaçar divendres passat a Reus per assistir a l'inici de les obres.

El Centre de Sanitat Avícola de Catalunya és una associació integrada per
l'Administració catalana i les empreses i cooperatives del sector i està
considerat com la base de tota l'actuació científica que té l'avicultura de
Catalunya.

Pel que fa al Centre, que tindrà, a més de la zona d'investigació, una zona
d'oficines, una sala de reunions i una d'actes per a cinquanta persones, es
preveu que entre els mesos de juliol i agost, l'edifici estigui acabat i a punt



d'entrar en funcionament. Fins i tot, no s'edificarà tota la superficie
disponible en previsió d'una futura ampliació de les instal·lacions.

SUPERVIVENCIA DE l£S REVISTES CATUANES DE VETEKIWfilA

En diverses ¿poques, la professió veterinaria al nostre país va publicar
magnífiques revistes (REVISTA VETERI*¥WIA DE ESPfl», ÍA VETERINARIA PROGRESIVA,
BOLETÍN DE VETERINARIA, LA VETERINARIA CATALfWA, SANITAT CATALWA -conjuntament
amb metges i farmacèutics-, etc., etc.), sense tampoc oblidar-nos de les
revistes i butlletins que tambe han editat els Col·legis provincials catalans,
les quals han cobert brillants etapes, especialment els Annals del Col·legi de
Veterinaris de Barcelona, i els Annals Veterinaris del Consell de Col·legis
Veterinaris de Catalunya.

Malgrat això, en Tactual itat estem en una època molt difícil per a poder
aconseguir la continuatitat d'aquestes publicacions, motivat pels coneguts
factors de sempre (poc tiratge, probleies econòmics), però que en Tactualitat
es troben intensament agravats per Tactual inflació (preu del paper, iaprenta,
mà d'obra, etc.). Prova d'aixó es que arà nombroses revistes, no solsament de
veterinaria, sino també de medicina, no han pogut subsistir i han tingut que
suspendre's.

Per tot lo qual fea una crida a tots els veterinaris de Catalunya per a
que, amb el recolçament de tots, així coa dels auatre Col·legis i del Consell,
es conlinui amb la publicació dels AWJALS VETERINARIS DEL CONSELL, millorant-la
i ampliant-la si podea (avui hi han, arreu Catalunya, uns 2500 col·legiats),
dnicd forma d'aconseguir la supervivència d'una Revista Veterinaria Catalana, ja
que això permetria un major tiratge, major qualitat i un més ampli contingut,
sent el portaveu de tots els companys de Catalunya, iixí com també del Consell
de Col·legis Veterinaris de Catalunya, de TAcadèmia de Ciències Veterinàries de
Catalunya, i dels quatre Col·legis catalans.

Tambe es simplificaría el treball, ja que tots els Col·legis, així com els
companys, solsament haurien d'enviar els articles, escrits i informació per Fax a
la seu central de Barcelona.

Pretendre en l'actualitat que cada Col·legi i Associació tingui llur revista
(per més entusiasme que hi passessin) sería estabellar-se contra la realitat. Un
altra cosa es que cada Col·legi tingui el seu Butlletí.

! f UNIrHtiS TOTS I POSEM NOVAhENT EN WVUA
ELS "rt#WLS VETERHWUS DEL C0NSFLL" i i

AVIS

ASSOCIACIO DE VETERINARIS HIGIENISTES DE CATAlOOA

El proper dia 26-1-94, diaecres, a les cinc de la tarda, tindrà lloc a la
sala d'actes del Col.leqi de Veterinaris de Barcelona, organitzada per



l'Associació de Veterinaris Higienistes de Catalunya (AVHIC), una TAU.A RODOM
amb el següent títol:

"SISTEÍCS D'AUTOCONTRX A LES ErfRESES"

que inclou els següents apartats:

•Control de les aigües
•Control microbiulogic
•Control de temperatures
•Sistemes de qualitat (Normes ISO)

Pense» que aquest tesa pot ser d'interès arrel de les noves Directrius
Comunitàries.

fflXIU D'IDENTIFICACIÓ ANIMIS DE CQHPWYIA (A.I.A.C.)

Donat que encara no s'ha rebut el resguard corresponent, tolt agrairíem al
col·legiat que ha introduït el nicroxip de Ref§: 7F7D4E5D7D es possi en contacte
urgentment a*b l'Arxiu, o amb el col·legiat en Marc Carreras Folguera, Tel.
593~5fl-14, ja que el gos (Alaskan Malamute) al qual pertany aquesta
identificació ha estat portat a aquest company per a posar-ne un de nou,
trobant-se en que ja duia 1'esmentat.

Al mateu temps i per evitar en lo succesiu situacions similars, i no poder
trobar al propietari de 1'animal per desídia en l'enviament del resguard
corresponent, preguem que quan s'hagi fet una identificació (tatuatge o
microxip) sigui enviada lo més aviat possible a l'Arxiu.

NECECLCGICUES

t LLUÏS BODOY I AULET

El passat dia 1 de novembre, a Olost de Lluçanès, a l'edat de 76 anys, va
torir Lluís Bodoy i Aulet. Fill d'Arbócies (Girona), va néixer en aquesta
localitat el 12 d'agost de 1917, va estudiar a Saragossa i es col·legià el 27 de
setembre de 1945. Nomenat veterinari municipal d'Artés va passar poc després a
la titularitat d'Olost fins a la seva jubilació, 1 M de juliol de 1985.

Molt enamorat de la seva professió, s'havia fet un disseny que des de fa
molts anys posava a les seves cartes, un centaure dins dues branques de llorer.
Dalt, el nom: Bodoy i abaix, veterinari.

Adaptat lolt bé a una de les àrees lés boscoses de la província, en el seu
Lluçanès, foren la clínica de bestiar porguí i boví les que més requeriren la
seva atenció. Va ser molt apreciat i ben considerat pels companys de la comarca.



A la seva vídua Carme Casablanca i Davi, dl seu fill Francésc-Xavier,
company col·legiat a Tarragona -abans a Barcelona-, i a la resta de familiars,
els fem avinent el nostre més sentit condol.

BORSA DE TREBALL

En primer lloc volem demanar disculpes per Terror comès des de aquesta
borsa de treball en el Butlletí Informatiu Col·legial del passat tes d'octubre,
en el qual sortia una llista amb totes les persones que, fins aquell moment,
foriavtn part de la borsa, es a dir, de tots aquells col·legials que havien
passat l'entrevista. L'objectiu d'aquesta llista era el de donar publicitat a
que tots els interessats sabesin que teniem llurs dades. Per error vàrem incloure
a la Sra. Hontserrat Cantí, la qual i per raons d'estar ja treballant, va trucar
per donar-se de baixa voluntària a la Borsa ja fa alguns «esos. Des de aquí les
nostres públiques disculpes.

Serveixi això p^r posar en coneixement que es obligatori per part dels
col·legiats apuntats a la borsa, informar a aquesta si ja estan treballant i, en
aquest cas, si desitjen donar-se de baixa que enviin una Càrlà notificant la seva
voluntat de donar-se de baixa de la mateixa, ja que els dimarts necessitem lliure
el telèfon per donar sortida a les oferies de treball que ens arriben durant la
setmana.

En els propers dies rebreu una carta bn demanem un seguit de dades,
juntament amb una llista dels papers que algunes persones encara no han portat.
Ha de ser enviat per correu quan més aviat possible, doncs a la tornada de
vacances actualitzarem el vostre arxiu i solsament treballarem amb aquells que
estiguin complerts, a la resta se'ls penalizará amb una baixa obligatòria de
sis mesos una vegada que cumplimentin totes les dades que demanem.

** U part activa de la borsa de treball ha decidit agafar unes merescudes
vacances des de el dia 21 de desembre fins el primer dimarts després de Reis,
desitjant que l'any 1994 sigui per a tots el millor dels anys «
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QUtt-ITATS PREFERENTS QUE DOWNEN LES BffRESES PER CONTRACTAR UN VETEKINARI

•Coneixements tècnics
«Experiència professional
•Capacitat de: -treball -adaptació, treballar en equip -decissiò
«Iniciativa
ciativa tCapacitat a de:-treba
«Joventut
flnforaàhca
fldioles, etc. etc.



ACADEMIA DE CIÈNCIES VETERINÀRIES
DE CATALUNYA

El proper dia 12 de gener de 1994, dimecres, a dos quarts de nou del
vespre, l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya celebrará, al local
social del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, una conferencia a
carree del PROF. DR. JOSEP CARRERAS BARNES, Catedràtic de Bioquímica i Biologia
Molecular de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, el qual
exposara el teia

PATOLOGIA MOLECULAR: LA PATOLOGIA D a FUTUR

Atesa la importància d'aquest tesa, la Junta de Govern de 1'Acadèmia confia
en la seva assistència.

i i t

IMPACTE AMBIENTAL
(Del 17 al 20 de gener de 1994)

-Coordinador: J.M. Baldasano

•Organització: Institut de Tecnologia i Modelitzacid Ambiental, ÍTEM, de la
Universitat Politècnica de Catalunya.

•Lloc: Mancomunitat Sabadell-Terrassa (Ctra. N-150, km. 14,500, 08220 Terrassa).
*Si voleu *és informació: apartat de correus 508, 08H20 Terrassa, Telèfon
7398380, Fax 7398381.

* t #

DIPLOW POSTGRAU EN PATOLOGIA I CIRURGIA OCULARS

"Organitzat per la Unitat de Patologia Quirúrgica i Cirurgia Clínica de la
Facultat de Veterinaria de Bellaterra ÍU.A.B.), amb la col·laboració de
)'Institut Barraquer i l'Hospital Clínic Veterinari de la UAB.

•Informació: Cátedra de Patología Quirúrgica i Cirurgia Clínica i Experimental
del Departament de Patologia i Produccions Animals. U.A.B. 08193 Bellaterra, Tel.
581-10-92, 581-19-44 i 581-15-12.

•Comitè Organitzador: -Director del diploma: Félix García Arnas, Prof. titular
de Cirurgia, Facultat de Veterinaria, UAB. -President: "iquel Luera Carbó.



•Dates celebració:
I seUana: Del 24 al 28-1-94

II • : " 21 al 25-2-94
III • : " 21 al 25-3-94
IV H : " 25 al 27-4-94
V " : l< 23 al 26-5-94

Divendres, Z7-5-94, EXAMEN teòric i pràctic

"Nortes: fies places son liaitades
«L'assistència será obligatòria
•Els altanes hauran d'anar provistos de pijaaa quirúrgic i baya
•L'aluane haurà de portar un Icit bàsic de aatenal de aicrocirurgia

donat llur caràcter personal
«fer la realització del curs s'ha de ser llicenciat en veterinaria
«El preu total del curs es de 190.000 ft.
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HftSTER EN NUTRICIO ANIhAL
(3 cursos de pastgrau)

«Descripció: Aquesta sèrie de Nutrició Anual consta de tres cursos
independents: Nutrició de Reaugants (100h), Nutrició de Honogàstrics MOOhï i
Control de Qualitat (136h). Es farà un curs per any, al voltant del «es de
•arç. La participació en tots els cursos acreditarà l'obtenció del títol
Hàster en Nutrició Aniaal. Si l'interès és solsa»ent per algun dels cursos,
s'atorgarà el corresponent diploaa de Curs de Postorau.

«Lloc: Sala d'actes Edifici de Zootecnia ETSEA (Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria Agrària de Lleida), Av. Rovira Roure, 177, Lleida.

«Calendari i horari: 1r. Curs: Inici: 21-2-1994; Cloenda: 25-3-1994; Horari: de
dilluns a divendres de 9 a 14 h.- 2n. i 3r. Curs: Aproxiaadaaent a les
aateixes dates que el priaer, els anys 1995 i 1996, respectivaaent.

«Els drets de aatrícula són de 300.000 ptes. Es podrà fer el pagaaent fraccionat
per curs.

«Secretaria dels Cursosi Deparlaaent de Producció Aniaal, ETSEA, Av. Rovira
Roure, 177, 25006 Lleida, Tel. (973)70-25-00 ÍExt. 5093), FAX (973)23-82-64.

t « «

INTERSIHA 94
(Saló professional internacional del subainistraaent agrari i de les

produccions aniaals)

Tindrà lloc del 13 al 17 de febrer de 1994 al Parc d'Exposicions de
París-Nord Villepinte.



INTERSIHA 94 és el saló d'una branca que agrupa, per la seva primera
edició, el conjunt dels sectors d'activitals professionals molt complementàries,
del principi al final de la cadena, que es refereixen a la pol i cultura i la
ramaderia •'

-els materials i equips
-el subministrament agrari
-la criança intensiva "SlrttVIP"
-els materials per a l'alimentació animal "SITCPAL"
-els serveis
-i una recent secció professional orientada cap a la genètica, la higiene,

l'alimentació i la salut animal: SIMAGENA.
Per a qualsevol informació complementària: EXPO5IMA, 1, rue du Parc, 92593

LEVYUOIS-fERRET CEDEX (França), Tel. (1>49 68 31 00, Fax (1)47 37 74 47, o a:
PROMOSALONS, Av. General Perón, 26, 28020 MADRID, Tel. 555 96 31/555 96 74, Fax
555 96 22.

i # f

XI JORNADES ANYALS D'fWAC
(Associació Madrilenya de Veterinaris d'animals de Companyia)

Madrid, 18-20 de febrer de 1994

Divendres, 18 de febrer:
«Malalties discals cervicals (Dr. R. Prata)
malalties hereditàries i congènites de la còrnia: Pannus del Pastor Alemany,

queraconjuntivitis seca, etc. (Dr. G. Aguirre)
•Comunicacions lliures
«Cirurgia toràcica de les malalties congènites. Part 1: Colapse de la tràquea.
Duc tus arterioso persistent (Dr. D. Smeak)

•Malalties discals toracolumbars (Dr. R. Prata)

Dissabte, 19 de febrer
Kirurgia toràcica de malalties congènites. Part II: cirurgia dels anells
vasculars. Arc aòrtic persistent (Dr. D. Smeak)

«Diagnòstic diferencial de la cauda equina (Dr. R. Prata)
•Comunicacions lliures
*£pífora i atrèsia del punt 1 lagrimal (Dr. G. Aguirre)
•Trastorns hereditaris i congènits de la retina (Dr. G.Aguirre)

Diumenge, 20 de febrer
*Espondilomielopatia cervical en gossos de races gegants (Dr. R.Prata)
fShunts portosistèmics (Dr. D.Smeak)
•Cataractes (Dr. G.Aguirre)

Per a més informació: SecreUria d'AfflUC, c/Alcalà, 155, 28009 Madrid, Tel.
(91)577 28 08
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III CONGRES D'AGRICULTURA 1 QUALITAT AMBIENTAL A CATALUNYA

Es evident que l'agricultura ha de cercar metodologies capaces d'afrontar
una gran varietat de problemes, coa són: -assegurar el subministrament
d'aliments i llur qualitat -respectar el medi ambient, -conservar i protegir els
recursos naturals no renovables, -trobar l'equilibri necessari entre els
aspectes socials, econòmics i d'ós del territori. Per tot això la INSTITUCIÓ
CATALANA D'ESTUDIS AGRARIS us invita a portar propostes i a participar en el seu
III Congrés.

Lloc i data! Aquest III Congrés tindrà lloc durant la primera quinzena del
•es de maig de 1994, a l'Escola Politènica Superior de la Universitat de Girona.

Temes bAsics i coordinadors» L'estructura i desenvolupament d'aquest III
Congrés serà d'acord amb les Ponències següents, coordinada cadascuna per la
persona que s'esmenta:

I. Agricultura (coordinador: Empar Cortés)
II. Ramaderia (coordinador: Josep Dalmau)
III. Boscos. Espais naturals. Paisatgisme (coordinador: Josep Argemí)
IV. La PAC i les variacions en l'ós del territori (coordinador: Andreu Peix)
V. Producció integrada. Agricultures alternatives (coordinador: Jordi Ariño)
Normes per a la presentació de comunicacions:
-Comunicacions orals: el temps màxim d'exposició serà de 10 minuts.
-Pòsters: els pòsters s'exposaran en plafons de 0.90 x 0.60 m. i es fixaran

mitjançant adhesius. No es podrà ocupar més espai que 1*indicat. Es recomana que
siguin llegibles a un metre.

-El text de les comunicacions orals i dels pòsters s'haurà de trametre per
correu a l'adreça següent: Institució Catalana d'Estudis Agraris (Congrés),,
carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona, Fax (93)412-29-94.

-La data límit de presentació del títol i resum serà el 14 de gener de 1994
i per al lliurament de textos la del 15 de març de 1994.

-Per a més informació adreceu-vos d* Institució Catalana d'Estudis Agraris,
Carme, 47, 08001 Barcelona, Tel. 318 55 16/318 55 50, Fax 41H 29 94.- Hores
d'oficina: dilluns a dijous, de 17 a 21 h. (Montserrat Camps).

ACTA JUNTA DE GOVERN
dia 26-10-93

A les nou del vespre del dia 26 d'octubre de 1993 es reuneix en sessió
ordinària, a la seva seu social, la Junta de Govern del Col.legi Oficial de
Veterinaris de la província de Barcelona, sota la presidència del Sr. Joaquim
Sabaté i Aranda actuant com a secretari el Sr. José Juan Rodríguez, amb les
absències del Sr. Ardevol i la Sra. Teresa Hora (aquesta última per assistir a
un Congrh).

De5envolupaa~r.t de la sessi6:



1) Lectura de l'acta de la sessió anterior- Es procedeix a la lectura de
l'acta del dia 21-9-93, la qual s'aprova per unanimitat.

2) Informe de Presidència? a) Actuació i reclamació contra els cursos i
seminaris veterinaris apareguts a la pressa: El Sr. president dóna compte de la
problemática que s'ha creat a la professió davant 1'aparició a la premsa, i fins
i tot en propaganda enviada per correu, de cursos i seminaris sobre temes
ch'nics veterinaris, fotocòpies dels quals es presenten. El Sr. Castelar, com a
responsable dels temes referents a petits animals, considera, com el Sr.
president, que és necessari actuar davant aquest creixent oferiment d'estudis
que poden resultar lesius per a la professió i per als demandants d'aquests
cursos. La Junta, en la seva totalitat, creu necessari intervenir, comunicant
aquests fets a l'assessor jurídic del Col·legi, aprovant que consti en acta la
següent determinació:

"La Junta de Govern del Col·legi Oficial de Veterinaris de la provincia de
Barcelona, a la vista dels diversos anuncis apareguts a la premsa, així com
altres enviats a adreces particulars, en els quals, en alguns casos, es prometen
diplomes adreditatius i borses de treball, pren, per unanimitat, la decisió de
procedir d'immediat, per via judicial i extrajudicial i, en definitiva, per
totes les vies legals possibles, contra totes les empreses que organitzin i/o
anunciïn aquests cursos i/o seminaris a la província de Barcelona, especialment
les empreses ÍDEM, CIM i EPAC, els anuncis de les quals han arribat a
coneixement d'aquesta Junta.

Aquesta decisió resta motivada als Estatuts del Col·legi de Barcelona, que
al seu Capítol I marca com finalitats professionals: c)Defendre els interessos
professionals tant davant l'Administració com en el camp privat, i g)0rdenar,
vigilar i reglamentar les activitats professionals veterinàries."

b) El Sr. president vol que consti en acta l'excel·lent treball fet pel
Comitè de Deontologia, en relació als cursos efectuats entre els ramaders de la
província de Girona sobre reproducció i inseminació, i dels quals s'han
manifestat posititivament tots els estaments professionals, i més considerant
l'enorme repercussió que aquest tema té en l'actual situació professional, ja
que hi ha nombrosos veterinaris en situació d'atur o amb un treball precari. La
resolució ha estat traslladada al Col·legi de Veterinaris de Girona per que en
faci un estudi de la seva repercussió.

c) Referent al Comitè de Deontologia, el Sr. president informa del desig
expressat pel Sr. Llupià, president del Comitè, de deixar aquest càrrec per
raons de temps i de treball, considerant que ja ha cobert una important etapa al
front d'aquest Comitè. El Sr. president sol.lícita al Sr. Llupià que continuï en
el càrrec fins que es irobi una persona per substituir-lo, al temps que reconeix
la seva tasca durant aquests anys. L¿ Junta fa avinent el mateix suport al Sr.
Llupià i a la gestió desenvolupada, a la vegada que espera que si la seva
Llupi~ia és necessària, a, .ateix COlitt!a presenti la persona que considerin silas
adient per substituir-lo.



d) Es eldesig del 5r. president traslladar el grup d'higienistes,
recentment creat, les inquietuds que, en relació a aquests tetes, té la Junta de
Govern, i que això es tradueixi amb una estreta col·laboració en la qual aquest
grup, coi a professionals experts, manifestin davant els col·legiats i la
societat la postura de la professió en tot allò que resulti teta d'actualitat i
reflexió. La Junta espera que aquest grup de treball fomenti la formació
continuada dels professionals que treballen en aquest camp, per la qual cosa el
Col·legi de Barcelona els ofereix tot el seu suport.

e) El Sr. president desitja manifestar la bona acollida que van tenir els
actes de celebració en honor de Sant Francesc d'Assís, i als quals hi assistiren
un bon nombre de col·legiats i familiars. La Junta espera que tada vegada sigui
major la participació i que aquesta es faci extensiva a tots els col·legiats cu*
a titjá per aconseguir una najor interrelació de tots els col·legiats. Al mateix
temps la Junta agraeix el suport i la col·laboració de totes les expreses i
entitats que han participat en el bon desenvolupament d'aquests actes.

f> En aquests darrers dies el Sr. president ha estudiat un exemplar del pla
director del DARP i, posteriorment, ha mantingut una reunió amb el Departament
pel seu estudi, aportant-ne noves idees i nous enfocaments professionals.

g) El Sr. president proposa adequar la dieta per quilometratge a
l'establerta, amb caràcter general, en 30 ptes/km. Això repercutirà en casos com
la inspecció depenent del Comitè de Petits Animals, aprovant la Junta aquesta
nova tarifa.

3) Informe Vocaliesi a) Ei Sr. Serra proposa que els autors dels programes
informàtics adreçats al control de les diverses produccions animals siguin
convidats a fer-ne una demostració a la seu del Col·legi, amb la finalitat de
donar-los a conèixer als interessats, ja que segons sembla aquests programes són
desconeguts per la majoria. La Junta aprova aquesta proposta.

h) El Sr. Castelar comenta la necessitat d'insistir, mitjançant circular,
en la necessitat de recollir les plaques d'identificació exterior dels
consultoris i les clíniques autoritzades, insistint en la seva utilitat com a
mètode segur i de fàcil control per part del dient i de tots els col·legiats.
Fins al moment s'han retirat unes 150 plaques, aproximadament.

Informa de la reunió mantinguda amb la Fundació Purina que està preparant
una campanya adreçada a la tercera edat que permeti l'adopció d'animals de
companyia. La Fundació va sol·licitar del Col·legi de Barcelona la consideració
de aquest projecte. La Junta considera interessant el donar suport a una
campanya ben adreçada en aquest sentit i faculta al Sr. Castelar per adaptar les
decisions que consideri oportunes.

Per demà hi ha una reunió amb els responsables de la passada campanya
d'identificació de la Diputació de Barcelona. El Sr. Castelar desconeix els
temes concrets que volen tractar, malgrat que espera fer un balanç de la passada
campanya i les deficiències del seu desenvolupament per part de les
administracions, com tambe els punts positius de la mateixa.

Referent a la identificaCió, elspuntselpositius Sr. president es fa ressó de la recent
aparició a la prelsa d'opinions sobre el teaa i insisteiX en la necessitat que



l'AIAC mantingui les converses necessàries per d unificar els criteris i, per
suposat, el procés censal.

En referència al Campionat de Futbol Sala entre equips formals per
veterinaris, s'estan ultimant els preparatius i s'espera una important
participació. S'ha creat una cttiffii per la seva direcció i manteniment. El Sr.
Ferrés, coa a responsable dels assumptes socials a la Junta, creu interessant
potenciar aquest campionat i estendre'l al major nombre de veterinaris en totes
llurs branques professionals. La Junta, per unanimitat, aprova el suport que
sigui necessari per dur a bon terne el campionat que serveixi de base a futures
activitats esportives.

Finalment expressa la necessitat que es sol·liciti per la Junta de Govern
al Consejo General de Colegios Veterinarios de España que informi amb més
assiduïtat dels tenes referents a petits animals, ja que existeixen tetes et» la
Llei del Medicament i d'altres que afecten tolt directament a aquest col·lectiu
i no troben resposta a llurs inquietuds. La sol.licitud es fa extensiva al
Consell, ja que en són m o r e s els representants de tota la professió de
Catalunya al Consejo. La Junta decideix estudiar la manera d*obtenir tés
informació, no solsament sobre aquests teses, sinó en tots els referents a la
professió, incloent-hi les relacions amb Europa i els països de la Comunitat.

4) Informe Secretaria: a) El Sr. secretari presenta la llista de les
entitats i indústries que han col·laborat en la organització de la festa de Sant
Francesc d'Assfs.

b) Informe dels diferents pressupostos presentats per la substitució d'una
de les fotocopiadores, Existeixen dues possibilitats, una la compra d'una altra
máquina, i l'altra la de contractar un pagament per fotocòpia sense despesa de
compra, amb la possibilitat d'adequar el contracte a les futures necessitats. La
segona opció, presentada per l'Empresa Gestetner, després d'un estudi a fons, es
considera la més adequada, almenys mentre es mantingui el funcionament de
l'altra màquina de la marca Canon. La Junta aprova la decisió i autoritza la
realització del contracte.

c) Seguidament i davant 1*imminent jubilació del Sr. Germán Sancho, exposa
la necessitat de reestructurar els serveis d'administració, per la qual cosa
s'ha elaborat un pla consistent en els següents apartats:

1) Reordenar les funcions dels dos administratius per ajustar-les a les
noves necessitats de servei als col.legiats, atenent les seves noves necessitats
i el nombre creixent d'usuaris. En aquest punt s'insisteix en la necessitat
d'organitzar, per separat, els treballs d'administració de TA1AC, del Consell,
del Sindicat de Veterinaris de Catalunya i de les diferents seccions existents,
les quals absorbeixen gran quantitat de temps.

2) Estudiar la possibilitat de contractar els serveis d'un gestor-comptable
que a més de resoldre els problemes corrents del Col·legi atengui les consultes
dels col.legiats quant no se'n derivi una actuació especial que aniria per
compte del col·legiat. L'assessoria seria gratuïta per a tots els col.legiats.



d) Proposa la creació d'un fons d'un milió de pessetes per doUr una beca
per a 1'administració dels fons bibliogràfics del Col·legi i posar en
funcionament adequat là biblioteca. La beca s'atorgará a un col·legiat inscrit a
la borsa de treball, hi podra ser rescindida quan es consideri que el treball no
respon a les necessitats. Aquesta dotació es repartiria en 12 pagues de caràcter
•ensual i s'ofertaria en convocatòria pública.

e) Millorar i adequar els serveis de neteja estudiant la possibilitat de
contractar un professional que conegui el Col·legi, ja que l'empresa encarregada
actualment canvia contínuament el personal, la qual cosa empitjora la gestió.
Tot això no comportaria una major despesa pel Col·legi, però sí una millor
gestió. La Junta aprova les mesures i acorda que s'estableixin, al més aviat
possible, però respectant un temps adequat perquè els canvis siguin assumits
sense contratemps.

f) Referent a la Borsa de Treball i després d'una llarga reunió amb els
seus membres, s'ha decidit començar una etapa de recerca activa amb iniciatives
com la realització de taules rodones amb empresaris de les diferents zones de
producció, presència activa a Expoagiva i en d'altres fires i actes d'interès,
preparació adequada dels integrants, col·laboració amb la Facultat de
Veterinaria i moltes d'altres. La realització d'aquestes activitats suposa una
aportació econòmica que es pretén que sigui coberta mitjançant la creació d'un
fons que es nodriria de les quotes col·legials dels mateixos membres de la
borsa, per la qual cosa es crearà una llista i una comissió d'ajust continuat i
administració dels fons, sempre sota el control de la Junta de Govern.La
proposta es aprovada per unanimitat

g) La borsa de treball sol.lícita que s'exigeixi a l'Administració que
elabori un sistema fix d'elecció de substituts i interins basada en un barem
conegut. El Bf. Ferrés indica que ja existeix i es compromet a elaborar un
informe i passar-lo a la borsa.

També sol·liciten que es controlin els contractes que es fan en clíniques
de petits animals, ja que en alguns casos H produeixen situacions poc
ortodoxes. El Sr. Cas telar informa que el Comitè de Petits Animals està
estudiant el tema i la seva incidència professional.

h) Finalment informa que s'han sol·licitat pressupostos per 1'adequació de
la sala d'actes del Col·legi, sala annexa, pintura i adequació dels despatxos
per les associacions.

i) Altes i baixes de col·legiats! es procedeix a donar d'alta a 14 nous
col·legiats (del ndmero 1895 al 1908) i 9 baixes per diferents motius, de manera
que el nombre actual queda establert en 1334.

El Sr. President aixeca la sessió a un quart de dues de la matinada del dia
11 d'octubre de 1993.

* * t



OFERTES I DEMANDES

•Necessito veterinari/ària per compartir o traspassar Clínica Veterinaria
per no poder-la atendre per raons de canvi de doticili i taternitat.

Interessats truqueu al telèfon: 873-86-14, a partir de dos quarts de deu
del vesore.

• * •

•ES VEN, BON PREU, vitrina sanitària 150x90x35 (i prestatges)
lámpara quiròfan exploració
taula auxiliar prestatges vidre

Interessats trucar al tel. 376-29-47.

VIDA COL·LEGIAL

C A S A M E N T S

El passat dia 18 de desembre, a Vilajuïga (Girona), varen contraure
MtriAoni el coupany ARMAND TABERNERO PORTÓLES, fül del taibè roapany Ariand
Tabernero Portóles, aab la Srta. ALICIA GONZÁLEZ MMTIICZ, veterinaria.

Des de aquestes ratlles, i en noa de tots els col·legiats, els hi desitje»
una llarga vida plena de felicitat.

NAIXEMENTS

El passat dia 7 de setembre, el coapany Raaòn Miralles Serra i esposa van
ser pares d'un fill, batejat » b el n«m de Roger.

Amb Motiu d'aquest feliç esdeveniment, rebin els nous pares la «és cordial
felicitació.



DARRERA HORA

REUNIÓ DE LA SOCIETAT ESPANYOLA
D'ANATOMIA PATOLÓGICA VETERINARIA (SEAPV)

'Data: de 1*1 al 3 de juny de 1994
'Lloc- Facultat de Veterinaria de la Universitat de Murcia, Cátedra ¿'Histología

i Anatmia Patològica
•Interessats i per a fcés informació: Tel. (968)83 30 00, Ext. 2851, Fax (968)36

41 47, Apartat 4021, 30071 Hurcia.

9 è . CONGRES DE MICROBIOLOGIA DELS ALIMENTS

•Data celebració: del 3 al 5 d'octubre de 1994
•Lloc: Pavelló de Vidre, Caaps Elisis, 25001 Lleida
•Objectius: Conèixer els darres avanços en el caip de la Microbiologia

Alimentària
•Organitzen: Universitat de Lleida, Generalitat de Catalunya (Sanitat de Lleida),

I.R.T.A. i l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
•Preinscripcio: Enviar la butlleta abans del 18 de febrer de 1994
•Hés inforaaciò: MICROBIOLOGIA, Departament de Tecnologia d'Aliaenls, ETSEA,

Universitat de Lleida, carrer Rovira Roure, 177, 25006 Lleida, Tel.
(973)70 25 35 i 23 82 84.

t t t
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