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EDITORIAL

De sempre, la ciència veterinària ha estat entroncada dins la Salut Pública Si bé
e 's primer veterinaris o albeitaris desenvolupaven una clínica més individual respecte al
m ° n animal, de sempre ha estat conegut que certes malalties cursaven de forma comú en

Pisones i animals, que el seu contagi podia ser causat per contactes més o menys

directes, o bé per el consum de la pròpia carn animal

Els avanços de la ciència mèdica I veterinària en el camp de tes zoonosis son de

coneguts I la seva importància ha anat adquirint cada cop més ressò en la socieiat

En els darrers anys les noves tecnologies agropecuanes i la més íntima relació

amb l'ecosistema, han incrementat la pressió medioambiental fent cada cop més intima la
re*ació de la raça humana amb l'entorn animal sigui aquest domèstic, ramader o fins i tot
l a fauna salvatge.

És per això que d'una manera o altra, tots els veterinaris ens hem convertit cada
CoP més en professionals de la salut pública sigui quina sigui Ja comesa social que

•ndividualment desenvolupem

Avui per avui, la salut pública es dirigeix més a la prevenció mitjançant l'educació
s°cial i la implicació dels professionals en el seu desenvolupament Es dintre d'aquesta
l r i 'a d'actuació en la que, com a col·lectiu professional ens hem compromès a col·laborar

e n la divulgació de l'implantació de la identificació animal com a mètode eficaç de control

Unitari i sols en aquesta línia deixant que les diverses administracions resolguin altres
Cor*ipromisos que per llei tenen adquirits.

Hem ofert d nostre esforç i col·laboració en la confiança de que aquest serà

l'iniCi d'una collaboraCló més àmplia que ens permeti donar a conèixer a la societat,

preocupaCió de la nostra profesSIÓ per la salut i el benestar de tots el ciutadans



NOTICIES

NOVA JUNTA
DfA.V.E.P.A.
(Associació Vete-
rinària Espanyola

d'Especialistes
en Petits Animals)

El dia 13 de febrer van haver-hi eleccions per elegir la nova
Junta d'AVEPA, sortiren elegits els següents companys:

President
Vice-Presiderrt
Secretari
Tresorer

FRANCESC FLORIT CORDERO
M» TERESA LLORIA LUVCER
EDUARD SALO MUR'
FRANCESC TEJEDOR ABAD

als quals, i pel bé de la professió, els hi desitgem tota sort

^ ^ ^ ^ ^ • • • • • • • • • • • • • • ï d*èxits al front d'aquesta Associació.
Als companys sortints els hi volem fer palesa la

satisfacció d'aquest Col·legi per la gran tasca que van dur a terme durant el seu mandat
Nevant, encara més, el prestigi de la nostra benvolguda professió.

La Junta de Govern

ASSAMBLEA
A.V.E.T.

^ ^ ^ El 6 de març, a Madrid, va tenir lloc
l'Assemblea General Ordinària de l'Associació
de Veterinaris Especialistes en Espectacles
Taurins (A-V.E.T.)

Es va informar de les activitats d'A.V.E.T.
• • • • ^ • • • • ^ • • • • ^ • ^ • • • • • • • • • • w al 1992, sent potser les més significatives la

relació amb el Ministeri de l'Interior i les
eunions amb els empresans. També es va tractar el tema dels representants provincials
ie IAV.E.T. a cada col·legi provincial.

Coincidint amb l'Assemblea, per la tarda, va tenir lloc una jornada d'animalia, dedicada
al toro de lidia, amb el tema "Manipulació legal de les astes".

26ò CONGRES INTERNACIONAL D'HISTÒRIA
VETERINÀRIA

Tindrà lloc a la ciutat tfUtrech el proper 31 de maig fins al 4 de juny. El tema principal
d'aquest any serà la Història de la Farmacoteràpia Veterinària.

Per a més Informació trucar al 581 20 06 • Martí Pumarola



Boletín Oficial del Estado

BOE núm 14 día 16-1-1993
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sanidad animal - Real Decreto 1430/1992, de 27
de noviembre, por el que se establecen los principios relativos a la organización de controles veteri-
narios y de identidad de los animales que se introduzcan en la Comunidad procedentes de paites
terceros.

BOE. núm. 15 dia 18-1-1993
Ministerio de Educación y Ciencia. Administración Local- Cuerpos Docentes Universitarios
Resolución de 11 de diciembre de 1992, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica
la composición de la Comisión que ha de resolver el concurso a plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, convocado por Resolución de 3 de abril de 1992.

Resolución de 11 de diciembre de 1992, de la Universidad de Malaga, por la que se declara concluido
el procedimiento y desiertas tres plazas de Profesores titulares de Universidad.

Resolución de 11 de diciembre de 1992, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca m
concurso una plaza de Cuerpos Docentes Universitarios.

BOE núm. 19 dia 22-1-1993
Ministerio de Educación y Ciencia. Administración Local. Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 11 de diciembre de 1992, de la universidad Autónoma de Barcelona, por la que se
convocan concursos para la provisión de plazas docentes.

BOE núm. 21 di* 25-1-1993
Ministerio de Educación y Ciencia. Administración Local.- Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 4 de diciembre de 1992, de la Unlveraldad de Malaga, por la que se d e c l a r a concluido
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

BOE. núm. 22 dia 26-1-1993
Ministerio de Educación y Ciencia. Administración Local.- Cuerpos Docentes Universitarios.
Re3o/ucl6n de 9 de diciembre de 1992, de la Universldad Aut6noma de Baroelon a , p o r l a que
la que se convocan a concurso plazas de profesorado universitario. Cuerpo al que pertenecen las
plazas: Profesores Titulares de Universidad.

Referencia concurso: 32/13. Área de conocimiento: "Anatomia y Anatomía Patológica
Comparadas". Departamento: Medicina y Sanidad Animal. Centro: Facultad de Veterinaria.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en Histología y Anatomía Patológica.
Clase de convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.

Referencia concurso: 32/14. Área de conocimiento: "Patológica Animal". Departamento:
Medicina y Sanidad Animal. Centro: Facultad de Veterinaria. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Enfermedades Infecciosas y Epidemiología. Clase de convocatoria:
Concurso. Número de plazas: Dos.

Referencia concurso: 32/14. Area de conocimiento: "Patol6gica Animal". Departamento:
Medicina y Sanidad Animal. Centro: Facultad de Veterinarla. Actlvidades a rea/izar por quien
obtenga la plaza: Docencia en Obstetricia, Reproducción y Patología de la Reproducción. Clase de
convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una.

Referencia concurso: 32/23. Área de conocimiento: "Nutrición y Bromatología". Departamento:
Zootecnia. Centro: Facultad de Veterinaria. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia de Nutrición y Bromatologia. Clase de convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una

Referencia concurso: 32/24. Área de conocimiento: Tecnología de los Alimentos'.
Departamento: Zootecnia. Centro: Facultad de Veterinaria. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Docencia en Tecnología de los Allmentos. Clase de convocatOlia. Concurso. Número de
plazas: Una.

Referencia concurso: 32/25. Área de conocimiento: "Producción Animal". Departamento:
Zootecnia. Centro: Facultad de Veterinaria. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:



Docencia en Genética General y Mejora Genética Animal. Clase de convocatoria: Concurso. Número
de plazas: Dos.

Referencia concurso: 32/26. Área de conocimiento: "Producción Animal". Departamento:
Zootecnia. Centro: Facultad de Veterinaria. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia en el Área de Producción Animal. Clase de convocatoria: Concurso. Número de plazas;
Tres.

Universidad de Sevilla. Área de conocimiento: "Fisiología". Departamento al que está adscrita:
Fisiología y Biología Animal. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
de Fisiología Animal (Etología) Dase de convocatoria: Concurso.

Referencia concurso: 32/2. Área de conocimiento: 'Biología Animat". Departamento: Ciencias
Morfológicas y Biología Celular Animal. Centro: Facultad de Ciencias. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia en Zoología (Cordados) y Zoología Aplicada. Clase de
convocatoria: Concurso. Número de plazas: Una. ,

BOE núm. 22 dia 26-1-1993
Ministerio de Educación y Ciencia. Universidades- Cuerpos Docentes Universitarios. Resolución de
16 de diciembre de 1992, de la Universidad de León, por la que se convoca a concurso plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios.

BOE núm 14 dia 16-1-1993
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sanidad Vegetal.- Orden de 26 Cíe enero de
1993 por la que se establecen modalidades de aplicación de la normativa fitosanitaria para la intro-
ducción en el territorio nacional excepto Canarias, Ceuta y Melilla, de vegetales, productos vegetales
y otros objetos originarlos de países comunitarios.

Diario Oficial de las Comunidades Europeas
DOCE núm, L 4 día 8-1-1993
Comisión. Directiva 92/105/CEE de la Comisión, de 3 de diciembre de 1992, por la que se
estableceuna determinada normalización de los pasaportes fitosanitarios destinados a ta circulación
de determinados vegetales, productos vegetales y otros objetos dentro de ta Comunidad, y por la
que 1p establecen los procedimientos para la expedición de tales pasaportes y las condiciones y
procedimientos para su sustitución.

DOCE núm, L9 día 15-1-1993
Comisión 93/14/CEE. Decisión de la Comisión de 23 de diciembre de 1992, por la que se
establecen las normas de los controles veterinarios de productos procedentes de terceros países
en las zonas y depósitos francos, en los depósitos aduaneros y durante el transporte de un tercer
país a otro a través de la Comunidad.

DOCE núm, L9 dia 15-1-1993
Comisión 93/51/CEE. Decisión de la Comisión, de 15 de diciembre de 1992, relativa a los
criterios microbiológicos aplicables a la producción de crustáceos y moluscos cocidos.
93/52/CEE. Decisión de la Comisión, de 21 de diciembre de 1992, por la que se reconoce que

determinados Estados miembros o regiones cumplen las condiciones referentes a la brucelosis
(Brucella melrtensis) y se les concede la calificación de Estados miembros o reglones oficialmente
indemnes de esta enfermedad.

DOCE núm, C15 día 21-1-1993
Comisión.- Propuesta de Decisión del Consejo rotativa a tos laboratorios de referencia para el
control de biotoxinas marinas.

DOCE núm, C18 dIa 23-1-1993
Comisión. Propuestas de Directiva del Consejo relativa a las encuestas estadísticas que deben
realizar los Estados rñtembros en el Ambito de IllIf,roctuCCi6n de porcinos, ovinos, caprinos y
bovinos.
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ÇENTRFS AUTORITZATS DURANT FEBRER

• CONSULTORI VETERINARI ANIMALS I COSES
Av. Meridiana, 323-325 - BARCELONA

• CONSULTORIO VETERINARIO
Riera Sant Llorenç, 113 - 08850 - GAVÀ

• BANÚS VETERINÀRIA
c/San Antonio, 21 - 08290 - CERDANYOLA

• ZOO-CERDANYOLA
c/Pinneu, 1 - 08290 - CERDANYOLA

• CENTRE VETERINARI "LES TORRÉS"
Pça Constitució, 3 - 08191 - RUBÍ

• GRUP TÈCNIC VETERINARI-CONSULTORI TORDERA
Mas Martí, 7 - 08399 - TORDERA

Bgssen (te consulta a clínica:

• CLÍNICA VETERINARIA
Gran Via, 196/198 - 08330 - PREMIÀ DE MAR

• CENTRE VETERINARI "LES SANCHO
c/Raunch, 19 - SANT BOI DEL LLOBREGAT

CENTRES NO AUTORITZATS

• CENTRE CANÍ VILADOMAT
c/Viladomat 191 - 08015 - BARCELONA

COMITÈ

PERLA

CLÍNICA

FE

PETITS

ANIMALS

£' Proper dijous 13 de maig a les 7 de la tarda, se celebrarà sessió pública
e*traordinària en el Saló D'Actes de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya,
carrer de l'Hospital, 56, en el transcurs de la qual l'Acadèmic corresponent electe: ll.ltre
Dr, Jaume Roca i Torras llegirà el discurs d'ingrés sobre:

HISTÒRIA DELS MEDICAMENTS VETERINARIS A CATALUNYA
• DELS SEUS LABORATORIS FARMACÈUTICO-VETERINARIS.



D'acord ambles Prestacions Socials del Consejo
CONVOCATORIA General de Colegios Veterinarios de España, es

DE PREMIS PER A convoca concurs de mèrits per a adjudicar
O R F E S F I L L S D E premis a aquells orfes que demostrin ur

i/CTCDiyADic aprofitament rellevant seguint ies següents
VbltKINAKIi> directrius

Premis: - Un de 80.000 pessetes, per al millor expedient acadèmic en finalitzar els
estudis cfEGB, Graduat Escolar o Formació Professional de Primer Grau
Un de 110.000 pessetes, per al millor expedient acadèmic en finalitzar els
estudis de BUP, COU o Formació Professional de Segon Grau.
Un de 130.000 pessetes, per al millor expedient acadèmic de Títol
Universitari de Grau Mig.
Un de 160.000 pessetes, per al millor expedient acadèmic de Títol
Universitari Superior
Un de 200 000 pessetes, per al millor expedient acadèmic de Llicenciat en
Veterinària.

Concursants:
Els pensionistes que hagin acabat ets estudis corresponents a cada un deis premis en
el Curs 1991-1992 i tinguin, com a mínim, una qualificació de notable, d'acord amb d
següent barem:

- Excellent-Matricula d'Honor 5 punts
- Excel·lent 4 punts
- Notable 3 punts
- Aprovat o bé 2 punts
-Suficient 1 punt

Presentació de sol·licituds:
Secció de Previsió del Consejo General de Colegios Veterinarios de Espafta

c/Villanueva, 11, 5a planta
28001 Madrid

.

S'han de fer arribar a aquesta adreça abans del 15 de maig de 1993. Han d'an*f

acompanyades de les corresponents certificacions acadèmiques que acreditin
qualificacions de cada un dels cursos corresponents al grau acadèmic per al qual se
el premi.

Per a aquells orfes que optin al premi de COU, a més de les qualificador*
corresponents al mateix, han d'enviar les obtingudes durant els tres cursos de BUP, i n í

podran obtenir el premi aquells orfes que l'any anterior els haguessin obtingut en la cateoofl'
de BUP

Nota: En el cas que en algun dels premis hi haguessin dos o més concursants
tinguessin la mateixa puntuació, el premi seria repartit entre ells.



X REUNIÓ CIENTÍFICA NACIONAL DE LA
ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE HIDATIDOLOGIA

Pamplona 25-26 de juny da 1993

Auspictat per la "Asociación Internacional de Hidatidologfa"
Organitzat pe) Col·legi Oficial de Mèdics i Veterinaris de Navarra i per la

Conselleria de Salut del Govern de Navarra.

Informació: Secretaria. "Antigua Escuela de Enfermería" Tel. (948) 17.43.78.

V PREMI INTERNACIONAL SEPOR DE
INVESTIGACIÓ I EXPERIMENTACIÓ EN

POCINOCULTURA

Finalitat: Millorar el nivell tecnològic del sector porcí espanyol.
Organitza: Cámara Oficial de Comercio e Indústria de Lorca

Bate»:

Ete treballs tractaran sobre investigació o experimentació en el camp de la
pordnocultura Tanmateix, s'admetran treballs que versin sobre aplicació i
desenvolupament que puguin suposar una millora per al sector porcí.
El treball premiat tindrà una dotació econòmica de 500.000 pessetes.
Podrà optar al premi SEPOR qualsevol treball inèdit individual o en equip.
L'autor o autors dels treballs podran ésser de qualsevol nacionalitat.
Els treballs deuran presentar-se en castellà o anglès, per triplicat mecanografiats a doble
espai en tamany DIN-A4, per una sola cara, amb una extensió compresa entre 20 i 40
folis. Hauran d'adaptar-se a l'estructura general d'un treball científic, comprenent
introducció, material i mètodes, resultats i discussió, conclusions i bibliografia.
Els treballs aniran signats amb pseudònim, sota un lema i, dins d'un sobre apart, el títol
del treball, nom de l'autor, adreça i telèfon. Aquest sobre s'obrirà davant notari, un cop
coneguda la decisió del jurat.
El terme per la presentació dels treballs finalitza el 15 de juliol de 1993, i han d'entregar-
se a la secretaria de la Semana Nacional de Ganado Porcino SEPOR).
Un cop conegut l'autor del treball premiat se li comunicarà, amb prou antelació, per a que
pugui assistir a Tacte de clausura de SEPOR-93, on se li farà entrega de la dotació
econòmica juntament amb un diploma acreditatiu.

Par a més Informació: Tel. (969) 46 «9 78



AGROSECTORIALS

Tema: La Producció Lletera
Organitza: ICEA, Institució Catalana

d'Estudis Agraris.
Lloc: Institut d'Estudis Catalans

Sala Prat de la Riba
d del Carme, 47- Barcelona

Dia: 13 de maig

Programa:

Mati Moderador: Sr. Vicenç Uovet i Roque. Productor lleter i Membre de la ICEA.

9.30 Inauguració de l'Acte, a càrrec del President de la ICEA Sr. Joan Pere Vila-Hors.
9 45 La Competitivitat de l'explotació.

Sr. Joaquim Baucells i Ribas. Centre Veterinari de Tona.
Sr. Xavier Carré i Salort Director-gerent de SEMEGA.

11.15 Descans.
11 30 El sector I la política agriria comunitària

Sr. David Coll i BatJlon President del Col·legí d'Ingeniers Tècnics Agrícoles
de Girona.
Sr. Agustín Herrero i González Subdirector de la Confederación de
Cooperativas Agrarias de España.

13.15 La Industrialització I la comercialització
Sr. Ricard Fuster i Soler Conseller de DANONE SA

Moderadora: Sra Anna Jacas i Benages.
Coordinadora de la Secció de Ramaderia de la ICEA

16 00 Taula rodona.
La reestructuració de la producció lletera: Incidències en «I medi natural.

Sr Gustau Garcfa i Guillame!
Dtor General de Producció i Industries Agroalimentaries del Departament
d'Agricultura Ramaderia i Pesca.

Sr Josep A Selles i Garda.
President del Gremi d'Indústries Làcties Catalanes.

Sr. Josep Clapera.
En representació de la Unió de Pagesos.

Sr Agustín Prat i Aguilar
En representació del Sindicat de Ramaders i Pagesos i Joves Agricultors
de Girona.

Sr. Albert BaHester i Múfloz
En representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

18.00 Cloenda a càrrec de l'honorable Conseller d Agricultura, Ramaderia i Pesca de
la Generalitat de Catalunya. Sr. Francesc Xavier Marimon i Sabaté.



AGENDA

IV JORNADES
DE CLÍNICA I
PRODUCCIÓ

DE RUMIANTS

Espeta).
Tin— I ponent»

Date*: 8-29-30 de maig de 1993
Lloc: Col.legi de Veterinaris de Barcelona

Av República Argentina, 21-25
BARCELONA

Organitzat per
Acadèmia de Ciències Veterinàries de
Catalunya-Secctó Rumiante. En col.laboraaó
amb ANEMBE (Asociación Nacional de
Especialistas en Medicina Bovina de

RUBÉN GONZÁLEZ D.V.M.
QUALITY MILK- UNIVERSITAT DE CORNELL, USA

1. Mamitis micoplastiques
2. Programa de control de la mastitis a l'estat de Nova York.

DR JUAN C. MARCO VELERO
SERVEI D'INVESTIGACIÓ I MILLORA AGRÀRIA - DERIO, VIZCAYA

1 Epizotiologia de la mastitis en vacú lleter.

JOSÉ PÉREZ GARCÍA
CLÍNIC PRIVAT - TAPIA POLICLÍNICA VETERINÀRIA - TAPIA DE CASARIEGO,
OVIEDO

1. Fluidoteràpia pràctica en el vacú

MARC PIERA RASPALL
ESPECIALISTA EN PRODUCCIÓ DE VACÚ LLETER PULEVA- GRANADA

1. Alimentació liquida en vaques de llet

JOAN COLLELL VERDAGUER
CLÍNIC PRIVAT - CENTRE VETERINARI MANLLEU - BARCELONA

1 Control de la reproducció en explotacions de vacú lleter.

SERGI CASAMÍGUA
ANIMAL SCIENCE - UNIVERSITAT DE MINNESOTA, USA

1. Consideracions sobre l'ús de suplements proteics en vacú lleter.
2. Avaluació de la condició corporal en vacú lleter; ús del diagnòstic de la

eficiència nutritiva

JOAQUIM BAUCELLS RIBAS
PRODUCCIÓ I CLÍNICA DE VACU LLETER- CENTRE VETERINARI DE TONA,
BARCELONA

1. El veterinari com a assessor d'explotacions lleteres.

AORIAN GONZALEZ
CLlNIC PRIVAT ANKA-ECHAURIprevenciódecoixeres. NAVARRA

1. Maneig i prevenció de coixeres en explotacions de vacú lleter



PROGRAMA

Horari

9,00
10,15

10,30

11,00
12,15

12.30
13,45

15,30

16,00
17,30

17,45
19,15

DIVENDRES 28

informació i inscripció:
Col legi de Veterinaris de

Barcelona

Av. República Argentina,

21/25 - Barcelona

Tel. (93)211 24 66

Fax: (93) 212 12 08

INSCRIPCIÓ,
LLIURAMENT DE
DOCUMENTACIÓ
I ACREDITACIÓ

INAUGURACIÓ
CONSIDERACIONS

SOBRE L'ÚS DE
SUPLEMENTS
PROTEICS EN

L'ALIMENTACIÓ DE
VAQUES D'ALTA

PRODUCCIÓ

SERGI CASAMIGLJA

MANEIG I PREVENCIÓ
DE COIXERES EN LES
ESTABLIES LLETERES

ADRIÁN GONZÁLEZ

DISSABTE 29

EPIZOT1OLOGIA DE LES
MASTITIS EN VACU

LLETER

JUAN C. MARCO

CAFÉ BREAK

MAMITIS
MICOPLASMATICAS

RUBÉN GONZÁLEZ

FLUIDOTERAPIA
PRACTICA EN LA
CLÍNICA RURAL

JOSÉ PÉREZ GARCIA

PROGRAMA DE
CONTROL DE MAMITIS

A L'ESTAT DE
NOVA YORK

RUBÉN GONZÁLEZ

EL VETERINARI COM
ASSESSOR

D'EXPLOTACIONS
LLETERES

JOAQUIM BAUCELLS

DIUMENGE 30

SISTEMÀTICA DEL
CONTROL

REPRODUCTIU EN
RAMATS LLETERS

JOAN COLLEU.

CAFÉ BREAK

ALIMENTACIÓ LÍQUIDA
EN EXPLOTACIONS

LLETERES

MARC PIERA

AVALUACIÓ DE LA
CONDICIÓ CORPORAL

AL VACU LLETER,
ÚS EN EL DIAGNÒSTIC

DE L'EFICIÈNCIA
NUTRITIVA

SERGI CASAMIGUA

PREU DE LA
INSCRIPCIÓ

Abans de) 10-4-93

Estudiants 7.300
SOCÍBANEMBE 15.000
Generat 20.000

Després del 10-4-93

Estudiants 12.000
SocfeANEMBE 20,000
General 25.000



SEMINARI CONJUNT.
SECCIONS DE BIOLOGIA MOLECULAR I DE

BIOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT

Datas:
Lloc:
Secretariats:

21 a 23 de maig de 1993.
Alberg Torre Ametller", Cabrera de Mar (Maresme).

- Dept de Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica,
Facultat de Mediana de la Universitat de Barcelona
(Tel. 411.10.72) i el

- Dept de Biologia Molecular i Cel·lular del Centre
d'Investigació i Desenvolupament del CSIC

(Tel 204 06 00)

Estructura I Programa d «I Seminari:

Es dividirà en diverses sessions temàtiques segons el contingut de les comunicacions
r^budes. Cada sessió constarà d'un màxim de 5 comunicacions orals de 20 minuts
d exposició, seguits de 5 minuts de discussió Es disposarà de projectors de diapositives i
* transparències. El Comitè Científic del Seminari Conjunt procedirà a revisar les
^rnunicacions presentades i, en cas de necessitat es farà una selecció de les mateixes,
el resultat de la qual ès comunicarà degudament als interessats

Camp» d'Interés:

Desenvolupament embrionari
d e g u d a m e n t a l sinteressa

immunitari
Desenvolupament del sistema

nerviós
Determinació i diferenciació
cel·lular
Estructura de cromatina
Expressió i Regulació gèniques
Factors de creixement
Formació del patró
Gametogènesi
Genètica Molecular Humana
Gens del desenvolupament

lesmateIxes.
Interacció DNA-proteïnes
Llinatge cel·lular
Matriu extracel lular
Morfogènesi
Motilista i migració cel·lular
Neurogènest
Oncogènesii oncogens
Organització cromosòmica
o n c o g e n s
Proliferació cel·lular
Regeneració
Variabilitat estructural del DNA



Dies: 15 i 16 de maig
Organitza: Colegio Oficial de Veterinarios

de Guipúzcoa.SEMINARI DE Preu: 12

D E R M A T O L O G Í A Mil Informació: Dr Jorge Vergara i
AMpCTÈciA ^ r a izaskun t i Busto

I /Am t o I CO1M T e J ( 9 4 3 ) 4 5 34 2Q

Ifnètícm.
- Casos clínics
- Problemes dermatológica d'origen congènit I hereditari
- Dermatitis aíèrgiques
- Patologia dermatológica de les garres
- Possibilitats anestèsiques mitjançant agents injectables en el gos
- Anestèsia per inhalació i aplicació de ventilació artificial
- Consideracions anestèsiques enfront de les situacions clíniques més freqüents

Potwnt»: DR. LLUÍS FERRER
Catedràtic d'Anatomia Patológica de la Facultat de Veterinària de BeJlaterra.
DR. DIDIER NÒEL CARLOTTI
President del Grup de Dermatología (GEDAC) de la CNVSPA de França.
DR. LUÍS JAVIER EZQUERRA CALVO
Professor adjunt del Departament de Cirurgia de la Facultat de Veterinària de
Càceres.

PRIMER PREMI FELIDS MEDICINA VETERINARIA
PIERRE-RICHARD DICK (VIRBAC)

Pases:
El tema escollit és "Virosis Felina".
La dotació en metàl·lic serà de 500.000 pessetes en un sol premi
Poden optar tots els treballs d'aplicació pràctica i inèdits que versin sobre el tema, realit-
zats per veterinaris clínics en exercici a Espanya Queden excloses les tesines i tesis
doctorals i ets treballs d'investigació realitzats amb medis inaccessibles per al veterinari
pràctic.
De cada treball presentaran dos exemplars escrits a màquina i còpia a doble espai, en
mida DIN A-4, amb un límit de 15 pàgines d'extensió Les diapositives s'entregaran en
un sobre a part recomanem que no passin de 10. Les fotografies o gràfics, sobre paper
s'inclouran en el text
Els treballs han d'iniciar-se amb un resum, una traducció a l'anglès i sis paraules daus.
El format del treball ha de començar per una introducció i acabar per una discussió La
part central ha de constar de material, mètodes i resultats o de casos clínics.
S'han de presentar sense nom de fautor, adjuntant un sobre tancat indicant el títol del
treball que conté en el seu interior una tarja amb el nom.
Els treballs deuran remetre's a P u l o Eaciones S A CISant Elies, 21. 4t Barcelona
08006, abans del 3 de ma"g.
• L'original del premi serà publicat a "Medicina Veterinària".



CONFECCIÓ DE RENDA I PATRIMONI 1992

El Col.legi de Veterinaris de Catalunya posa a disposició del seus col·legiats el servei
de Confecció de renda i patrimoni 1992. L'empresa deixarà a les oficines, els dossiers
pertinents d'informació sobre efs seus serveis

Els interessats hauran de presentar els papers de la següent manera:

* Deixar la documentado necessària per a la Confecció de la Dedaradó al Col.legi, i seis
obriria un dossier amb tot l'aportat (Els interessats seran informats prèviament de tot
el material necessari per a fer la dedaradó)

* Cada dilluns, dimecres i divendres durant el mati i a l'hora establerta es passarà a
recollir pel Col.legi els dossiers de les Dedaradons a confeccionar i s'entragara les ja
fetes, per tal que siguin retirades pels Col·legiats
Si en alguna hi ha el menor dubte o inddència, es contactaría telefònicament amb el
Declarant i si fos precís, s'acordaria una entrevista personal.
Les factures es lliuraran al Col.legi de Veterinaris. En les quals, es relacionaran les
Dedaradons fetes individualment Les factures seran pagades pel Col·legi a la seva
presentado, un cop verificades. Posteriorment quan el Dedarant retiri ia seva
Dedaradó de Renda o Renda i Patrimoni, abonarà ei seu import al Col·legi

* Els honoraris per la confecció de les diferents Dedaradons, aixi com els terminis de
presentado són de:

- Dedaradó simplificada: 5.000 pessetes.
- Dedaradó simplificada ( * excepdonal): 10.000 pessetes.
- Dedaradó ordinària: 7.500 pessetes.
- Dedaradó ordinària (* excepdonal): 15.000 pessetes.
- Dedaradó de Patrimoni: 6 000 pessetes
Impostos no indosos.

Observacions: ( * Excepcionals son aquelles rendes que per la seva complexitat
requereixen diverses hores per a la seva confecció)

Plac de presentació de le» Declaración» de Renda 1 Patrimoni. 1992

• Període tmposrtiu Dedaradons Positives del 01 de maig al 20 de juny de 1993
• Període impositiu Dedaradons Negatives del 01 de maig al 30 de juny de 1993.

Per a més Informació truqueu a la Secretaria del Col.legi de Veterinaris de
Barcelona. Tel. 2121208 I demaneu per la Mònica.



En diverses ocasions hem sentit parlar del dret de petició, com a dret fonamental de la

persona, establert en l'Artide 29 1 de la Constitució, encara que en realitat el seu concepte

i definició no son plenament conegudes.

Aquest dret no té més regulació, que la que es remet a la Constitució, que ta Llei

92/1960 del 22 de desembre (dret de petició), que adverteix, en la pròpia definició del dret

que s'exercita enfront els poders públics. Per exemple, quan enumera les autoritats davant

les que hom pot exercitar, bé siguin d'àmbit nacional, local, interior i exterior.

Aquest decret segons la Llei anomenada, compren la possibilitat de dirigir-ee als Òrgan»

de l'Estat formulant redamacions de reconeixements de drets, o de restauració de la legalitat'

objectiva, infringida per una administració administrativa, o bé la de formular denuncies

cTinfracdons jurídiques comeses per fundonaris o particulars, o la de dirigir sol·licituds

relatives a la millora del servei, o bé referents a l'adopdó de decisions gradables o, en tot

cas, concernents a mides que exigeixen la promulgado d'una disposidó de caràcter general

Aquestes últimes sol·licituds es denominen simples petidons i es regulen en la pròpia

Llei 92/1960 de 22 de desembre. Les altres manifestador», ós a dir quan

redamacíons de reconeixements de drets, o de restaurado de la legalitat objectiva, infringida

per una actuado administrativa, o bé la de formular denuncies d'infraccions comeses per

fundonaris o particulars, hauran d'ajustar-se al procediment administratiu 0 judicial que

procedeixi.

En qualsevol cas, la referida Llei estableix que correspon als espanyols la facultat de

dirigir-se als poder públics en sol·licitud d'actes i decisions sobre matèries de la seva

competènda i que, quan es rebi una petició que hagi de que ser objecte de determinat

procediment administratiu o judicial, es comunicarà així al peticionari, amb expressa indicació

ie l'Òrgan davant el qual hagin d'interposar-se.

En definitiva, el dret de petidó s'integra dins els drets fonamentals de la persona,'

espon a la necessitat de que en qualsevol moment que un ciutadà pugui sol. licitar a 'a

Administrado o a Òrgans de l'Estat redamacions, denundes, sol·licituds o en generi

Qualsevol tipu8 de mida relativa a a u m p t e s en els que tingui un determinat interès

Juan Beltran Rahola



CURS INTENSIU D'ANÀLISI MICROBIOLÒGIC
D'ALIMENTS I CONTROLS DELS PROCESSOS DE

FABRICACIÓ

Dies:
Informació •
Inscripcions:

Data límit
d'Inscripció:
Preu:

Del 7 al 11 de juny

Càtedra de Microbiologia E T S . Ingenieros Agrónomos.
Universidad Politècnica Camino de Vera, 14, 46022 València.
Tel (96). 387.74.23.

15 de maig
75.000 pessetes.

B curs intensiu engloba una sèrie de classes pràctiques que tracten de posar de
manifest la importància dels microorganismes dels aliments, al mateix temps que una sèrie
de conferències amb la següent temàtica

- Principats microorganismes presents en els aliments.
- Factors que influeixen en el desenvolupament dels microorganismes
- Mètodes de control de la flora microbiana.
- Microbiologia de productes làctics.
- Microbiologia de fruites i derivats
- Microbiologia de carns i productes càrnics
- Microbiologia de conserves alterades.
- Microbiologia de cereals, farines i derivats.
- Gèrmens patògens en aliments i perills que ocasionen.
- Normes higièniques en fàbriques d'aliments.

ACTA JUNTA DE GOVERN
dia 16-2-1993

A les nou del vespre del dia 16 de febrer de 1993 es reuneix en sessió ordinària, a
seva seu social, la Junta de Govern del Collegi Oficial de Veterinaris de la Provincia
Barcelona, amb l'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 SÍ
desenvolupament el segQent



1) Lectura acta sessió anterior: Es procedeix a l a lectura de l'acta de la sessió del dia
19-1-93, la qual es aprovada per unanimitat

2) Informe de Presidència: El Sr. President s'interessa per la marxa de la posada en
funcionament del Grup d'Higiene dels Alimente. M* Teresa Mora i Jordi Ferrés informen
que s'han tomat a reunir la setmana passada, malgrat que no hi van ser presente cap
deis dos.

Respecte a la reunió de jubílate, les impressions són molt favorables i s'espera conti-
nuar amb aquestes. Per això es procedirà a condicionar la sala de video. El Sr Viñas
considera interessant no deixar refredar l'ambient

Informa el Sr,. President que en la passada reunió del Consejo General de Colegios
de Veterinarios de España, es va decidir, per votació majoritària, l'augment de les quotes
del Consejo, de la qual cosa s'ha d'informar als col legiats, així com també dels concep-
tes pels quals s'abonen els diferente apártate. Es decideix adjuntar un full explicatiu al
Butlletí També s'exigirà del Consejo que connecti més amb els col·legiats,

Referent al finançament del Consell per part dels quatre Col legis provincials,hom l'ha
modificat per a fer més equitatiu el repartiment i, a partir del proper any s'arribarà a un
acord per a un finançament definitiu.

S'han detectat diversos errors en l'edició de les targetes sanitàries per a gossos i
gats, per la qual cosa es retomaran per a la seva correcció Enguany són més petites
per facilitar el seu trasllat

Es proposa fer gestions per evitar que altes professionals sanitaris facin incursions
en funcions de veterinaris ja que, en ocasions, com és la detecció de triquina, succeeix
això.

El mes de març hi haurà una xerrada-col loqui sobre temes fiscals, d'interés per als
col legiats

3) Informe Voçalies:

a) El Sr. Castelar comenta la necessitat de vigilar l'aparició de normatives focals que
regulen l'activitat veterinària per a poder recórrer en els terminis fitxats, i sempre que
es considerí necessari.

Comenta la situació actual de les converses amb la Diputació de Barcelona refe-
rent a la campanya d'identificació dels animals de companyia, considerant que, en
aqueste moments, les converses van per bon camí Després de diverses reunions
al Col·legi i, posteriorment amb la Diputació, s'han establert canvis i s'han introduït
algunes noves Unies de col laborado.

El Sr. President dóna lectura a sendes cartes dels Presidente del Comitè de
Deontologia i del Comitè de Clíniques de Petits Animals en les quals demanen al
Consell de Col legis Vetennans de Catalunya que faci les gestions oportunes davant
la Generalitat per tal que, mitjançant els Departaments corresponents, es decreti
l'obligatorietat o no de la vacunació antiràbtca pel 1993. La Junta s'adhereix a la
petició.

Finalment s'acorda aprovar la signatura del conveni amb la introducció del
egOent text

"La Junta de Govern del Col legi OfiCIal de Vetennaris de la Provincia de Barcelo-



na decideix recolzar la Campanya de la Diputació de Barcelona referent a la Iden-
tificació d'Animals de Companyia a la província, malgrat que s'haurien de
considerar els següents apartats:

a) Sol licitar al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat
de Catalunya que es defineixi sobre l'obligatorietat o no de la vacunació
antiràbica per l'any 1993

b) Que, per part de la Diputació de Barcelona, es garanteixi que tots els
municipis de la provincia disposaran, en el moment de l'inici de la Campanya,
dels mitjans necessaris i suficients per a dur a terme la identificació dels
animals recollits com a abandonats o vagabunds.

c) Que, a partir d'ara, per part de ta Diputació de Barcelona sigui potenciada la
necessitat que tots els municipis de la província disposin de tots els mitjans
que garanteixin el compliment tant de les normes emanades de la Uei de
Protecció dels Animals de la Generalitat de Catalunya, com dels reglaments
que desenvolupen aquesta, com el Reglament de Nuclis Zoològics, ja que es
considera indispensable per part de la Junta de Govern d'aquest Col legi".

b) El Sr. Serra ha presentat el pressupost de manteniment de la megafonia de la sala
d'actes, però hi ha aspectes que no resten clars, per la qual cosa es procedirà a
aclarir-ho. Finalment informa de la reunió que mantingueren al Col legi un grup de
veterinaris encarregats de sanejament ovi.

c) El Sr. Jordi Ferrés comenta que a Tecnoalimentària es va presentar la possibilitat de
distribuir alguna publicació a preus més econòmics si hi ha subscripcions col·lectives,
la qual cosa seria interessant d'estudiar

S'informa de la Tesi Doctoral presentada pel col·legiat Josep Muntada Garriga,
acordant-se de concedir-li l'ajut corresponent
S'han paralitzat les noves normes de col legiació.
Es presenta un cas pel Comitè de Deontologia, relacionat amb la vacunació
antiràbica.

de cd legats: Es procedeix a donar d'alta 14 nous col·legiats ( del número
al 1823), sent el nombre actual de col·legiats de 1304.

d'Aluda: Amb càrrec al Fons Mutual d'Ajuda es concedeixen ajuts, per
motius, per un total de 39.000 pessetes.

/ I sent les 12 de nit, s'aixeca la sessió.
EL SECRETARI,

Vtst i plau,
PRESIDENT,



OFERTES I DEMANDES

BORSA DE TREBALL

CLÍNICA VETERINÀRIA

PINEDA

r

Necessita veterinarí/a amb experiència per a urgències en ta mateixa

clínica, tots els dies, inclòs festius

Per a contactar truqueu al

» 767 11 65

Horari d'11 a 11,30 i de 17 a 20

Es necessita cirurgià traumatòleg amb experiència demostrable per a
exercir la seva especialitat en Hospital Veterinari

CONDICIONS ECONÒMIQUES NEGOCIABLES

Interessats enviar currículum a:
C/ Roger de Uúria,33

08009 Barcelona

Per jubilació es lloga o es vent

CONSULTORI VETERINARI

autoritzat
a Sta Coloma de Gramenet.

Tel. 329 82 54. Luis Mascort Maiavi.


