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EDITORIAL

COL LEGIACIÓ OBLIGATÒRIA

La collegiació de tots ets veterinaris en funcions tant en l'exercici lliure,

d'empresa o de funcionari és i ha estat sempre obligatòria. Ara, segons preveu

la Nova Llei de col·legis professionals es va a insistir, encara més si és possible,

en el fet de la collegiació.

Els motius de la collegiació com ja sabeu són motts i diversos, però anem a

treure'n aquf dos d'específics: la Deontologia Professional i defensa de la societat

enfront a possibles abusos per part dels professionals i la defensa del

Professional enfront a possibles abusos per part de tercers i, entre ells mateixos.

Un altre motiu és la defensa del professional com a conseqüència de successos

relacionats amb l'exercici de la professió, per això, tot professional té una pòlissa

de responsabilitat civil per a fer front a aquests fets o successos que es poden

produir. Aquesta pòlissa de responsabilitat civil és fàcil i econòmicament possible

feria col·lectiva en l'organització col·legial i/o molt onerosa o impossible amb

caràcter individual.

És per part del veterinari col·legiat un dret, una obligació i un deure denunciar

aquells professionals que exerceixen sense estar collegiats, ja que a més de

contribuir a una competència deslleial del mateix, és un perill per a la societat i

un desprestigi per a la veterinària Us recordem que la pòlissa personal és de

100 000.000 de pessetes anuals.



LLEI DE
L" HABITATGE
informa AMA

Hi El passat dia 15 de gener de 1992, es va publicar la
"Llei de l'Habitatge" at "Diari Oficial de la Generalitat".
Al títol tercer, Capítol primer, Article 30. apartat tercer.
diu:

"El propietari d'un habitatge ha d'assegurar-lo, com
a mtnim, dels riscs que derivin de causes fortunas, de
força major i danys contra tercers".

mawawawawmmmawawawawaWaWaWaWaWaw A la mateixa lleis s'estableixen . sancions
econòmiques quantioses en els casos d'incompliment

d'aquesta llei
P S N. - AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA A.M.A. disposa d'una pòlissa de Combinat de

llar altament competitiva en preu i que empara els riscs exigits per la llei i d'altres més habituals,
com poden ser Incendis. Robatori, Trencament de vidres, etc

Donat l'alt grau de coltaboració entre et nostre col·legi i P S N A . M A . , poden posar-se en
contacte amb la mutualitat a través del telòfon 900 que han habilitat per a aquest fi

900 30 12 23 Srta Mercedes

o be a través d'aquest col·legi
211 24 66 Sr. Germán o Sr Andreu

D'altra banda si vostè necessita el nostre servei no dubti de sol licitar-nos'ei
Atentament.

AGRUPACIÓ MUTUAL ASSEGURADORA

COMITÈ ASSESSOR
PER LA CLÍNICA

DE PETITS ANIMALS
Centres autoritzats durant

el mes de desembre

CLÍNICA VETERINÀRIA CAPDEVILA. Portal
d'Anoia, 7 - 08760 MARTORELL (Passa de
consulta a clínica)
CONSULTORI VETERINARI CAPDEVILA. Eusebi
Planas. 6 -08760 MARTORELL.
CONSULTORIO VETERINARIO SALUKL Praga, 15

08024 BARCELONA.
CONSULTORIO VETERINARIO. Llibertat, 7 -
08012 BARCELONA.

Us recordem els centres que durant l'any 1992 no han estat autoritzats, per no reunir les
condicions mínimes del Reglament, per la qual cosa no poden posar consulta:

- ANIMAL CENTER. Berlín, 88 - BARCELONA
- PELUTS. Herzegovino. 2 - BARCELONA
- L'ESQUIROL Lope de Vega, 81 - BARCELONA
- BICHOS. Pg. de la Peira, 41 - BARCELONA
- PAJARERÍA SEGURA Porreras. 9 - BARCELONA

LA FONT. Plaça SEGURAFernando Reyes, 9 - BARCELONA
- BONACAN 2.000 . Mallorca, 138 - BARCELONA
- ZOOSAGI. Mossèn Bové, 4 - GIRONELLA



Proposta de col·laboració entre el n i PI ITAPIÓ
Col·legi de Barcelona, A.I.A.C., Diputació de Uiru IMUIU
Barcelona i municipis de la provincia sobre DE
"PROMOCIÓ DELS CENS MUNICIPALS I BARCELONA
IDENTIFICACIÓ DELS ANIMALS DOMÈSTICS
DE COMPANYIA Any 1993* . ^ ^ ^ _ ^ _ ^ _ _

La Diputació de Barcelona ha proposat al Consell de Col legis Veterinaris de Catalunya i al
Col legi de Veterinaris de Barcelona que juntament amb la campanya de vacunació antiràbica es
Porti a terme un programa d'identificació d'animals domèstics amb tatuatge o microxip.

Per la vostra informació sabem que la Diputació de Barcelona s'ha posat en contacte amb els
ajuntaments de la província par lant-les de la possibilitat d'aquesta campanya conjunta i, que fins
' tot s'ha parlat de preus

L'estat actuat del tema, pel vostre coneixement, ós que la primera proposta de la Diputació de
Barcelona no era satisfactòria per als interessos de la nostra professió, per la qual cosa ha estat
Cfeat un comité mixte per tal que es discuteixi s'arribi a una conclusió.

Si esteu interessats en saber la primera proposta i voleu aportar les vostres idees, us proposem
us poseu en contacte amb el Col legi.

El passat 15 de gener va sortir publicat en el DOGC "Diari • • • • • • • • • • • • • • • ^ • m
Oficial de la Generalitat de Catalunya" núm. 1695, la
convocatòria de 87 places d'oposicions a la Generalitat.

Els recordem que el Cof legi de Veterinaris de Barcelona O P O S I C I O N S
imparteix classes de la primera part del temari d'oposicions a
'es places que convoca la Generalitat de Catalunya. Aquestes a M a B B H B H H H B H B I H B

classes van començar el passat dia 19 de gener. A qui
l'interessi apuntar-shi hi ha un llistat al Col legi.

- Horari Dimarts i dijous de 18.15 a 20,05
- Preu: Col legiats 7.000 pessetes

No col legiats 14.000 pessetes

EL SINDICAT DE VETERINARIS INFORMA

Els apunts de la part especifica del temari de les properes oposicions a la Generalitat esperem
siguin a punt a finals de febrer o començaments de març.

A partir de finals de gener podeu apuntar-vos al llistat que hi ha al Col legi de Veterinaris de
Barcelona per a reservar exemplars.

212.12.08
Dilluns al matí de 9,30 a 13,00 demaneu per la Sta. Mònica



• • • • ^ ^ • • ^ ^ ^ ^ • • ^ • • ^ • ^ ^ ^ ^ El proper dia 2 de febrer, dimarts, a les cinc de la tarda
HOMEN ATGE ^ c e l e h r « l r á a l Col legi, un cordial homenatge al bon amic

^ CESAR AGENJO CECILIA
VcSAr AvjllN JCJ Un dels companys amb més edat del nostre col·lectiu,

tm tm u el qual va ésser, en una època difícil i durant molts anys,
un entranyable i excel lent cap provincial de Sanitat Veterinària.

Els agrairíem, si pensen venir, tinguin a bé indicar ho telefònicament, uns dies abans, aenSr.
Germán, telfs. 212.12.08 i 211.24.66.

Hi haurà un petit berenar confortat amb vi d'Alella i el cava Raventós Rosell que va oferir el
company Dugo Tienda.

El passat 20 de gener, a les 6 de la tarda es va
celebrar al nostre Col legi la Taula Rodona sobre el tema:

TAULA RODONA .M E R C A Ï ^
m^a^mamamm^m^Èmam^mm VETERINARIA DE SALUT PÚBLICA"

Van intervenir:
Sr. Jaume Giné i Da vi,

Director Executiu del Patronat Català Pro Europa.
Sra. Ma. Teresa Mora i Ventura,

Professora Titular d'Higiene i Inspecció dels Aliments de ta Universitat Autònoma de Barcelona.
Sr. Eduard Mata i Albert,

Cap de Servei de Veterinària de Salut Pública, de la D.G.S. de la Generalitat de Catalunya.
com a moderador el Sr. Pere Mercader i Vilardett.

t NECROLÒGIQUES

RAFAEL GUERRERO ABELLAN

Va morir a Granada el passat dia 30 de desembre, on vivia des de la seva jubilació. Va ésser
veterinari titular de El Prat de Llobregat.
Nascut el 30 de maig de 1915 a Huesear (Granada), va estudiar la carrera a Madrid, i va exercir a
diversos pobles d aquella provincia fins el vuit de gener de 1971 en quée es va col legiar a Barcelona
per residir fins a la jubilació a El Prat.
Guerrero, era un company molt correcte, ponderal, amable, jovial, atent, que va saber-se guanyar
lapreci i respecte de tots. Va saber complir amb el difícil paper de substituir amb tots els mèrits
a l'antic titular Josep Riera, fill adoptiu de la població de El Prat de Llobregat.
A la seva esposa Dulcenombre González González i fills, els hi expressem el nostre més sentit
condol.



t
FRANCESC BORRELL I VALLS

Va morí el 21 d'octubre passat a la localitat de Reus on residia, als 58 anys d'edat. Nascut a
Sant Boi de Llobregat el 17 de juliol de 1934, estudià a Saragossa i era col legiat nostre des del 29
d'agost de 1961, com a especialista en patologia avícola.

Veterinari vocacional, feu que el seu germà Jaume seguís també els seus passos professionals.
Inicialment va fer pràctiques amb els Os. Riera i Carol, dedicant-se al final, amb gran éxit, a la
branca avícola, en la qual, a mos de fer patologia, dirigia gran quantitat d'explotacions del ram.

Va exercir per tota l'àrea mediterrània, si bé bàsicament ho feu a Múrcia on residí durant molts
anys, per afincarse definitivament a Reus. Fou un especialista de gran prestigi, molt apreciat, com
va demostrar el seu enterrament amb gran assistència tant de companys com d'avicultors, ja que
unia al seu valer professional una enorme simpatia.

En aquest Col legi va actuar com a Professor en diversos cursos per a veterinaris, amb temes de
la seva especialitat.

A la seva esposa Antonia Soplé i Julià i germà Jaume Borrell, col legiat nostre, els hi fem
expressiu el condol més sincer.

AGENDA

Ijpoloqia: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

- PRODUCCIÓ DE CARN DE POLLASTRE
Dates: 22 de febrer - 19 de març
Preu: 50 000 pessetes. CURSOS

- AVICULTURES ALTERNATIVES r%« Al/ISM II TUDA
Dates 22 de març 2 d abril D A VIC U LTU R A
Preu: 40 000 pessetes.

- PRODUCCiÓ COMERCIAL D'OUS
Dates: 13 d'abril 7 de maig KfcAL

Preu: 50.000 pessetes QP AVICULTURA"
- REPRODUCCIÓ I INCUBACIÓ UC^*VIJUULJ^JI\#^

Dates 10 de maig - 4 de Juny
Preu: 50.000 pessetes.

Hi na descomptes si hom fa més d'un curs

Més informació: REAL ESCUELA DE AVICULTURA
Plana del Paraíso, 14
08350 ARENYS DE MAR (Barcelona)
Telí. 792.11.37 - 792 31.41 - Fax: 792.31.41



Organitza: COL·LEGI OFICIAL DE BIÒLEGS
Dates mes de febrer Sessions teòriques de PI al 4

. Sessions pràctiques del 8 al 13
PRÀCTIC DE Duració del curs: 36 hores.

MICROBIOLOGIA — 5 a 0 0°p e s s e t e s

D E L S A L I M E N T S Ert finalitzar el curs hom lliurarà un diploma d'assistència.

Programa:

SESSIONS TEÒRIQUES

1 de febrer.
Ecologia microbiana, entorn humà i garantia de qualitat microbiològica.

Risc i prevenció: garantia de qualitat.
Consum i impacte alimentari.
Evolució del concepte de qualitat.
L'enfoc sistemàtic: el microbiòteg alimentari i el seu treball.
Estratègies bàsiques de la garantia de qualitat microbiològica.

2 de febrer
Principals microorganismes d'interès en l'anàlisi microbiològica dels aliments.
Indicadors
Patògens. Tècniques innovadores.

3 de febrer
Principals aplicación s dels microorganismes en la indústria alimentària. Biotecnología.

4 de febrer
Aplicació de les GPLs en un laboratori de microbiologia alimentària.
Introducció al procediment administratiu sancionador en matèria de producció
alimentària.

SESSIONS PRÀCTIQUES

Fonaments de l'anàlisi microbiològica dels aliments.

Recompte d'Enterobactèries.

Conformes. E. Colí.

Investigació de Salmonella

Recompte i identificació de S. Aureus.

Recompte i identificació d'Estreptocos del grup B.

Recompte i identificació de Cl. perfringens.

Investigació de Yersinía enterocolítica..

Informació i inscripcions: COLLEGI OFICIAL DE BIÒLEGS

c/Bailén 20, 4t. 2*. 080010 Barcelona - Tlf. 265.23.93



Boletín Oficial del Estado
núm 290 día 3-12-1992

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sanidad animal. Orden de 1 de diciembre
de 1992 por la que se modifica la Orden de 28 de febrero de 1986 por la que se establecen normas
Para el desarrollo de las campañas de saneamiento ganadero, respecto del diagnóstico de la
bojcelosis bovina y de la leucosis bovina enzoótica.

BOB. núm 292 día 5-12-1992
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sanidad animal. Rea» Decreto 1317/1992,
de 30 de octubre, por el que se establecen las condiciones de sanidad animal aplicables a los
intercambios intracomunitarios y las importaciones de aves de corral y de huevos para incubar
Procedentes de países terceros.

Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. Reglamentaciones Técnioc
Sanitarias. Real Decreto 1348/1992, de 6 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación
Técnico-Sanitaria que regula la producción y comercialización de los ovoproductos.

fi0£. núm 294 dia 8-12-1992
Ministerio de Educación y Ciencia . Comedores escolares. Orden de 24 de noviembre de 1992
P01" la que se regulan los comedores escolares.

fiO£. núm 301 día 16-12-1992
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno. Sanidad animal.
Rsal Decreto 1438/1992, de 27 de noviembre, por el que se establecen las condiciones relativas a
'a asistencia mútua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros de la CEE y la
colaboración entre estos y la Comisión para asegurar una buena aplicación de las legislaciones
veterinaria y zootécnica.

núm 302 día 1112-1992
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. Sustancias
Peligrosas. Orden de 9 de diciembre de 1992 por la que se actualizan los anexos técnicos del
reglamento sobre Declaración de Sustancias Nuevas y Gasificación, Envasado y Etiquetado de
Sustancias Peligrosas, aprobado por el Real Decreto 2216/1985, de 23 de octubre.

DLari Oficial de la Generalitat de Catalunya
P C . núm 1679 dia 7-12-1992
°*P«rtament de Governació. Decret 277/1992 de 24 de novembre, sobre jornada i horari de
treball, vacances i permís per maternitat del personal funcionari al servei de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya.

&OGC núm 1684 día 18-12-1992
departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Ordre de 23 de novembre de 1992, de
Codificació de l'Ordre de 31 de juliol de 1992, per la qual es regula l'autorització de casmes i
^seínats per a l'elaboració de formatges i altres productes alimentosos en l'àmbit territorial de
c.Departamentnúm

£ C núm 1685 dia 21-12 1992
apartament de Governació. Resolució de 27 de novembre de 1992, d'actualització del catàleg
d llocs de treball del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

C núm 1687 dia 28-12-1992
DOGCDepartament.núm1687 d'Agricultura, Ramaderia I Pe.ca. Resolució de 4 de desembre de 1992, ~ la
3Ua' es reconeixen oficialment diverses entitats perquè portin un registre de reproductors porcms
hlbrids.



DOGC núm 1688 dia 30-12-1992
Presidència de la Generalitat. Decret 300/1992, de 24 de novembre, d'ordenació de la
dels residus sanitaris.

Diario Oficial de las Comunidades Europeas
DOCE núm C148 dia 7-6-1992
Comisión. Propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo por el que se establecen medidas
comunitarias para el control de determinadas enfermedades de animales.

DOCE, núm L325 día 11-11-1992
Comisión. Decisión de la Comisión, de 3 de noviembre de 1992, que modifica las Decisiones
92/460/(CEE, 93/462/CEE relativas a las condiciones de policía sanitaria y a los certificados
veterinarios requeridos para la importación de animales domésticos de las espècies bovina y
porcina procedentes de Suiza, Suècia, Finlandia e Islàndia.

DOGC. núm1688 dHJ 30-12-1992
Comisión. Decisión de la Comisión, de 3 de noviembre de 1992, por la que se fijan las condiciones
de Autorización de los puestos de inspección fronterizos de la Comunidad encargados de los
controles veterinarios en el momento de la introducción de productos procedentes de países
terceros.

DOCE númL332 día 18-11-1992
C o m i s i ó n . Decisión de la Comisión, de 4 de noviembre de 1992, por la que se modifica la Decisión
92/325/CEE relativa a las condiciones y certificados zoosanitarios para la importación de animales
domésticos de las especies bovina y porcina procedentes de Bulgaria.

DOCE, núm L337 día 21-11 1992
Comisión. Decisión de la Comisión, de 19 de noviembre de 1992, por la que se establecen los
planes de muestreo y los métodos de diagnóstico para la delección y confirmación de determinadas
enfermedades de los peces.

DOCE. núm L332 dia 18-11-1992
Comisión. Directiva 92/89/CEE de la Comisión, de 3 de noviembre de 1992, por la que se modifica
el Anexo I de la cuarta Directiva 73/46/CEE por la que se determinan métodos de análisis
comunitarios para el control oficial de los alimentos para animales.

Directiva 92/90/CEE de la Comisión, de 3 de noviembre de 1992, por la que se establecen las
obligaciones a que están sujetos los productores e importadores de vegetales, productos vegetales
u otros objetos así como las normas detalladas para su inscripción en un registro.

DOCE, núm C 311 dea 27-11-1992
Comisión. Propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo por el que se establece un régimen
comunitario de pesca y la acuicuítura.

DOCE. núm C311 dia 27-11-1992
Comité Económico y Social. Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo sobre los
colorantes utilizados en los productos alimenticios.

DOCE núm L350 dia 1-12-1992
Comisión. Directiva 92/99/CEE de la Comisión, de 17 de noviembre de 1992, por la que se
modifican los Anexos de la Directiva 70/524/CEE del Consejo sobre los aditivos en la alimentación
animal.

Recomendaci6noficial de la Comisi6n, de 9 de noviembre para1993de 1992, .rlativa a un programa ooordinado de
control oficial de los productos alimenticios para 1993.



CURS SOBRE LES PRODUCCIONS RAMADERES I
L'ORGANITZACIÓ COMÚ DE MERCATS

^Reconegut pel "Ministerio de Agricultura, Pesca y Aumentación"

Per augmentar els coneixements sobre et P. A.C. i GATT de tots els professionals i de quant ajuda
per a la preparació de les oposicions als de veterinària de la Generalitat.

1 i 2 de març de 1993
Programa:

Quotad'inscripcróS.OOO pessetes

Dja__l¿ 16-00 nores.- Entrega de la documentació
16,30 hores.- La P.A.C. La regulació agrícola. La adhesió d'Espanya al període transitori.
17,30 hores.- El sector vacu de carn: característiques estructurals, preus, consum. Comerç

exterior. Regulació del mercat.
18,30 hores.- El sector vacu de llot: censos, produccions, preus. Política de quotes lleteres.

Organització Comú de Mercat.
19,30 hores- El sector oví-cabrú. Característiques estructurals. Organització Comú de

Mercats.

Dia 2: 16,30 hores.- El sector porcí, la seva estructura i dependència. Preus. Comerç exterior.
Organització Comú de Mercats.

17,30 hores.- El sector avícola de carn i posta. Censos, produccions i preus. Regulació del
mercat.

18,30 hores- Les indústries lactaries, càrntques i de pinsos compostos Situació actual i
perspectives en la CEE.

19,30 hores.- Propostes de la nova P.A.C. Incidència de la Ronda del GATT. L'espai
econòmic europeu. Les relacions amb els països de l'Est.

FACULTAT DE VETERINÀRIA DE LA U.A.B.

°» l'I al 9 do
PROGRAMA

EPIDEMIOLOGIA

CURS
D'EPIDEMIOLOGIA

I ESTADÍSTICA

1 tarda:
Dia 2 matí:

tarda;
Dia 1 tarda:

Dia 3 tarda:
Dia 4 tarda:
Dia 5 tarda:
Dia 6 matí:
Dia 9 matí:

Introducció Conceptes bàsics. Les dades. Les taxes.
Pràctiques: introducció al programa EPI-INFO (EPED, ENTER. IMPORT, EXPORT).
Distribució temporal d'entermetat Estudi de brots d'enfermetat.
Mostratge per a enquestes. Pràctiques d'ordinador. Problemes de taxes i brots
d'enfermetat
Discussió disseny d'enquestes. Estudis: tipus, mostrari. Problemes d'estudis.
Estudis: discussió i pràctiques amb ordinador
Epidemiologia serolóòica perfils). Pràctiques amb ordinador.
Discussió d'articles. Problemes diversos.
Eoonomla de l'enfermetat. Problemes economia.



ESTADÍSTICA

Dia 2 matí: Estadística descriptiva.
Dia 3 matí: La probabilitat. Distribucions de probabilitat. Estimació de paràmetres de posi-

ció i dispersió. Pràctiques amb ordinador. v
Dia 4 matí: Contrast d'hipòtesi. Significació estadística. Comparació de proporcions.

Pràctiques d'ordinador.
Dia 5 matí: Comparació de mitjanes. Pràctiques amb ordinador.
Dia 8 mati Regressió. Pràctiques amb ordinador.

CURS D'ECONOMIA DE LA Dies Dol 9<al 12 de febrer
P R O D U C C I Ó P O R C I N A PROGRAMA

1.- Situació del sector i perspectives (4 hores)
- Censos porquins i producció de carn de porc al món, a la CEE, a Espanya i *

Catalunya.
- Consum mundial, a nivell CEE, Espanya i Catalunya.
- Factors que influeixen en la demanda de carn de porc.
- Comerç mundial e Intra i evtracomunitart.

2.- La legislació i la seva influència en el sector porquí(3 hores).
- L'Organització Comuna de mercats del sector de carn de porc.
. Influencia d'aquesta regulació en la situació del sector.
- Perspectives futures.

3.- Característiques generals de l'empresa por quina (3 hores).
- Estructura de la producció porquina a Espanya. Situació rotativa amb la CEE.
- Sistemes d'integració. La integració en el sector por qui
- Formació del preu del porc.
- Comercia I i t/ac ió de productes resultants. Transformats i Canal.

4.- Gestió Tècnica econòmica de la explotació porquina (10 hores).
- La gestió tècnica i tècnico-econòmica de l'empresa porquina.
- Anàlisi econòmica financera de l'empresa porcina.
- índexs tècnics i variables fonamentals que condicionen el cosí en les explotacions c*e

menjar, cerres de ventre i cicle complert.
- Resultats tècnics.econòmics de l'explotació. Interpretació d'aquests resultats.

Professors:
Àrea de Producció Animal del centre UPC-IRTA, Lleida, (professors per determinar)

- CUEVAS, Leonardo. Consultor porcí (Santiago de Chile).
- FERNANDEZ, Jacinto. UPJONH-farmoquímicas, SA.
- RIBELLES, Antoni. Sots-director de COPAGA
- TORRES, Eduard. Cap del Servei de Ramaderia del DARP.

Coordinadora:
- Ma. José Milán, Departament de Patologia i de Producció Animal

Per a més informació d'ambdós Cursos, dirigiu-vos a:
José fJf Mor eso Vázquez.

Unitat de Patologia Infecciosa i Eplzootíologla.
Departament de Patologia I Prcxluccions Animals.

Facultat de Veterinària (UAB) 08193 BULl ATERRA
Tel. 581.1645 - Fax. 581 20.06



X JORNADES ANUALS DE LA "ASOCIACIÓN
MADRILEÑA DE VETERINARIOS DE ANIMALES DE

COMPAÑÍA"

Organltza.AMVAC
(Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía)

Dles:5, 6 I 7 de febrer de 1993.

Quota d'inscripció (inclòs sopar de clausura):

SOCtS AMVAC NOSOOS

Fins al 15 de gener de 1993
Des de el 16 de gener de 1993,

24.000 ptes.
29.000 ptes.

30.000 ptes.
35.000 ptes

PROGRAMA

Divendres día 5 de febrer

09,00 hores
10.00 hores

11,30 hores
12.15 hores

14,00 hores
. 0 0 hores

,30 hores
17,30 hores

18,30 hores

Entrega de documentació e inauguració dei Congrés.
Enfermetats gastrointestinals felines.
Or Robert G. Sherding (USA)
(Patrocinat per Frískies).
PAUSA
Dermatología felina.
Dr Robert W. Dubstan (USA
DINAR
Enfermetats felines de les vies respiratòries. Altes.
Dr. Craig E. Greene (USA)

(Amb la col laborado de Rhòne Merieux)
PAUSA
Enfermetats hepàtiques del gat.
Dr. Robert G. Sherding (USA.)
Panleucopenia i peritonitis felines.
Dr Craig E. Greene (U.S.A.)

Lloc de celebració: Saló Convenció (Salas 1-2)

O

Dissabte6 de febrer

10,00 hores

11.00 hores

Virus de la leucèmia e inmunedeficiència felina.
Dr. Craig E. Greene (USA.)
E.Greenopera(U les . S.A enfermetats víriques del gat.
Dr. Craifl E. Greene (U.S.A.)



11,30 hores PAUSA
12,15 hores Hipertiroidisme felí i diabetis mellitus.

Dr. Robert G. Sherding (USA.)
14, 00 hores DINAR
16,00 hores Dermatología felina

Dr Robert W. Dunstan (USA)
17,30 hores PAUSA
18,00 hores Derrame pleural fel i.

Dr Robert G. Sherding (USA)

Lloc de celebració: Saló Convenció (Sales 1-2)

21,30 hores SOPAR DE CLAUSURA

Diumenge 7 de febrer

10,00 hores Dermatología felina.
Dr Robert W. Dunstan (USA)

11.00 hores PAUSA
11,30 hores Micosis sistemàtiques en el gat

Dr. Craig E. Greene (USA)
12,30 hores Enfermetats broncopulmonars en el gat

G . Robert G, Sherding (USA)

Lloc de celebració: Sató Convenció (Sales 1 -2)

OFERTES I DEMANDES

ES VEN

APARELL DE RAIGS X MAQUINA DE REVELAR

MODEL SIREGRAPH B
EQUIP DE RADIODIAGNÓSTIC

UNIVERSAL AMB
TELECOMANDAMENT

CASA SIEMENS

PER LES PEL·LÍCULES
RADIOGRÀFIQUES AMB

DISPOSITIU ECONOMITZADOR
MODEL GEVAMATIC 110
CASA AGFA GEVAERT

PREU A CONVENIR

PER A MÉS INFORMACiÓ TRUQUEU 1 1 ' 311.60 11



ACTA JUNTA DE GOVERN
dia 1-12-1992

A (es nou del vespre del dia 1 de desembre de 1992 es reuneix en sessió ordinària, a la seva seu
i l la Junta de Govern del Col legi Oficial de Veterinaris de la Provincia de Barcelona, amb

assistència de la totalitat defs seus membres, sota la Presidencia del Sr. Joaquim Sabaté i Aranda,
actuant com a Secretari el Sr. José Juan Rodríguez, sent el seu desenvolupament el següent:

' Jrac*uraacta sessió anterior: Es procedeix a la lectura de l'acta de la sessió 10-11-92, la qual
»3 aprovada per unanimitat.

' jgfornede Presidencia: Dóna compte el President dels dos projectes que el Govern Central té
a tes seves mans i que fan referencia a l'activitat professional:
a) Reglament del Medicament veterinari: És en tràmit l'enviament, per part del Col·legi,

mitjançant la vocalía de petits animals que forma pari de la comissió formada per aquest
tema dins de la professió, de les correccions que es considera han de ser estudiades pel
Ministeri abans de la seva aprovació.

b) Projecte de Llei de Col tegis Professionals: S'acaba de rebre l'esborrany del Projecte de Llei
i es procedirà al seu estudi i proposar als diferents estaments les possibles esmenes.

En aquest aspecte recalca que es manté l'obligatorietat de col legiació per exercir la
professió, però també tenint en compte les noves normes dictades per la CEE referents a
curriculum, expedient acadèmic i nous plans d'estudi. M9. Teresa Mora resta encarregada
d'estudiar a fons aquest tema i la seva repercussió, juntament amb el Secretari com a
responsable de l'acceptació de les sol·licituds de noves altes.

Informa de ta reunió mantinguda amb l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya i
e's Presidents dels quatre Col legis, i en la qual es va plantejar la propera visita al President de
la Generalitat. Dins d'aquesta reunió també es va plantejar la col·laboració del Cotiegi de
Barcelona amb l'Acadèmia mitjançant els Cursos programats per a 1993.

S'informa del recurs que s'ha presentat a l'Ajuntament de Barcelona, referent al I.A.C., per
part de l'Associació de Col legis Professionals de Barcelona.

Seguidament informa de les diferents activitats socials realitzades durant el període anterior,
com de l'estat actual dels projectes pendents.

igjgrmede Vocalies:

a) El Sr. Ferrés dóna compte de les negociacions entre l'Administració i la mesa sindical de
representants dels veterinaris de l'Administració. De moment s'ha signat un acord amb un
sols Sindicat i s'està a l'espera de la resposta de la resta, malgrat que, amb aquesta
signatura, es dona per vàlid l'acord.

*>) El Sr. Ardèvol informa, així mateix, de la situació al Departament d'Agricultura, on existeix
més dificultat per aplicar criteris de diferenciació de llocs de treball i crear ef nou grup
d'inspectors. El Secretari indica que el S.V.C ha d'estudiar el tema en Assemblea i recolzar
o no l'acord. Seguidament el Sr. Ardèvol presenta l'estat de comptes de les Jornades sobre
Qrucel losi. sempre a l'espera de rebre les subvencions sol licitades.

c) M". Teresa Mora informa de les eleccions al Deganat de la Facultat de Veterinària. Com que
solament es va presentar una candidatura, aquesta ha estat la que ha sortit elegida, sent per



tant novament elegida Margarita Arboix que ha presentat el seu nou equip Deganat.
Seguidament dona compte de la celebració, al gener, d'una jornada de reflexió sobre la CEE
que. sota el títol de "Mercat Únic 1993. Impacte per a la Veterinària de Satut Pública", va
adreçat a conèixer més a prop les formes en que ta professió s"ha de veure afectada després
de l'entrada en vigor del mercat únic

d) El Sr. Vinas informa de llur conversa amb el representant dels col tegiats metges jubilats i
President de la seva Associació, la qual te entitat pròpia. D'aquesta va sorgir un principi de
col laboració, malgrat es cert que ells disposen d'una estructura ben desenvolupada. No
obstant seguirà tractant d'apropar-se a d'attres col·lectius.

e) El Sr. Serra exposa la situació precària de les instal lactons de megafonia de la sala d'actes,
havent se sol·licitat un pressupost al tècnic actual per conèixer el cost d'un correcte
manteniment abans i després de cada sessió. Un cop coneguts aquests costos s'estudiarà
el repartir aquests entre tots els actes que es realitzin, sigut qual sigui l'entitat, privada o
no, que l'organit/i.

Referent a la proposta del Secretari sobre l'existència d'una partida pressupostària per
actuacions immediates amb posterior justificació, per part de la Junta no es creu necessària,
considerant que aquest puntuals aspectes ja poden resoldre's amb el funcionament actual.
Referent al tema de la instal lació de la ret informàtica, s'encarrega al President de mantenir
una conversa definitiva amb l'empresa instal ladora.

t) El Sr. Castelar informa de la decisió presa referent a la presentació de candidatures per un
premi que una empresa vol instaurar amb la finalitat de ressaltar la tasca d'un veterinari dins
del camp dels petits animals, acordant la Junta que el Comitè de Clíniques de Petits
Animals faci les gestions pertinents pel seu enviament. Informa de l'actualitat en el tema
dels medicaments veterinaris, notificant l'enviament de cartes a varies autoritats.
Seguidament informa de la decisió del Comitè d'enviar al centres veterinaris les credencials
a col·locar a l'exterior del centre, juntament amb una carta explicant la campanya a dur a
terme. El preu que s'indica inclou la realització d'una campanya publicitària d'informació i
les despeses produïdes en la seva elaboració.

El Secretari demana dia i hora per l'Assemblea General de Col legiats del 2".semestre,
fixant se el dia 17 a les set de la tarda, i abans d'aquesta ta reunió del Consell
d'Administració del Fons Mutual d'Ajuda al mateix a les cinc de la tarda.

Informa de l'enviament de les targetes de nadal i la loteria.

En relació a l'ús indegut que del pàrking del Col·legi en fa un col·legiat, informa que
aquest assumpte s'ha posat en mans de l'advocat, proposant el Sr. President que abans es
parli amb el propietari de l'automòbil, encarregant-se ell de la gestió. Si això no dona
resultat s'actuarà conseqüentment.

Altes i baixes de col·legiats Es procedeix a donar d'alta a 9 nous col·legiats (del número 1788 al
1797), sent el nombre actual de col legiats de 1.300.

Fons Mutual d'Ajuda: Amb càrrec a aquest Fons es concedeixen ajuts, per diferents motius, per un
total de 47.000 ptes

I sent tres quarts i cinc duna del dia 2 de desembre de 1992, s'aixeca ta sessió.

EL SECRETARI,

Vist i plau:
EL PRESIDENT


