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EDITORIAL

Una vegada més som en temporada estival que acostuma a
coincidir, pels més afortunats amb el període de vacances, i com és lògic,
volem que serveixi pet fi per el que van ser instaurades, es a dir, un feliç
descans i sobretot una fugida de la rutina.

Des de aquestes línies volem felicitar a tots aquells que després
de mott esforç han arribat a formar part integrant del cos de veterinaris al
servei de la Generalitat i els hi volem desitjar, sincerament, que
Aconsegueixin fer realitat una important tasca dins del seu destí, ajudant
a augmentar el prestigi professional del nostre col·lectiu dins la societat.

Per aquells que no han assolit l'èxit, els hi volem donar el nostre
^colçament i ànim per a iniciar una nova etapa professional amb els
nostres desitjós de trionf.

Des de la Junta del Col·legi estem treballant per a intentar que el
pes d'aquest període de crisi general, quedi repartit entre tots, i que
^rveixi de preparació de ta professió davant el futur entorn social i
econòmic que ens ha d'arrivar.

Esperem que aquest últim trimestre serveixi de trampolí per a
aconseguir que en 1994 els objectius assolits ens facin recobrar la
^nfiança en el valor social de la professió.

enelvalor donar la benvinguda a les noves associacions
prOfessionals i deSitjar-los un feliç camí, oferint-los el nostre recolçament
incondicional.

Una forta abraçada a tots i feliç retorn vacacional.



NCIÍflI*

COMITÈ ASSESSOR
PER LA CLÍNICA DE PETITS ANIMALS

CENTRES AUTORITZATS DURANT
EL MES DE MAIG

CENTRE VETERINARI "LA CRUÏLLA"
Cta Caldes, km. 7

08186 LLIÇA D'AMUNT
CONSULTORI VETERINARI X INOS"

Ollera, 23 MALGRAT DE MAR
CENTRE VETERINARI

Joan XXIII, 2 -ST ANDREU DE LA B.
C E N T R E SAUTORITZATSDURA

DR. JOAN B E R T R A N M A T E U
Jacint Verdaguer, 26

08755 CASTELLBISBAL
CONSULTOR I VETERINARI

UAB. - BELLATERRA
CENTRO VETERINARIO ST. MARTl

Castanys, 9 - 08005 BARCELONA
GARDEN - 4

Av. Piera, 46 - 08100 MARTORELLAS

CENTRES AUTORITZATS DURANT EL
MES DE JUNY

CENTRE VETERINARI GAT 1 GOS
c/Flor de Neu, 30 - 08016 Barcelona

TOT CAT. BARCELONA
c/Muntaner, 126 - 08036 Barcelona

CONSULTORI VETERINARI
TA FLORESTA"

Av Estació, s/n 08910 . La Floresta
CONSULTORIO VETERINARIO

Av Catalunya, 20
08150 Parets del Vallès

NOU PREMIÀ VETERINARIS
c/San Fernando, 34 baixos

08330 Premià de Mar
NETS CLÍNICA VETERINÀRIA

Av. Constitució, 109 baixos
08860 Castelldefels

CÜNICA VETERINÀRIA SANT CUGAT
c/Vinyoles, 10 - 08190 Sant Cugat

CENTRES AUTORITZATS DURANT EL MES DE JULIOL

CONSULTORI VETERINARI
Ntra Senyora de Lourdes, 42 - 08191 RUBÍ

LA MASIA DELS ANIMALS
c/Picasso 1 - 08340 - VILASSAR DE MAR

ANIMALS
La Pau, 25 - 08240 - MANRESA

CÜNICA VETERINÀRIA DEL BERGUEDÀ
Plaça de la Creu, 8 - 08692 PUIG REIG

CENTRE VETJ:RINARI AÇORES
d De la Costa, 12 - 0S60Ç - GIRONELlA

— ¡ —
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PASSA PE CONSULTA A CÜM1CA
CENTRE VETERINARI CANIGÓ c/Canigo, 55 - 08031 BARCELONA

NO S'AUTORITZA PASSAR CONSULTA A:
DANDY CAN c/Moianés, 70 - BARCELONA
CLÍNICA VETERINARIA D'ESPARREGUERA

c/Francesc Macià, 22 baixos 1" - 08292 - ESPARREGUERA
CONSULTORI VETERINARI DE LA PROTECTORA

Casa nova de Cal Gal·la - 08600 - BERGA
FAUNA VERDA

c/Taulat, 62 - 08005 - BARCELONA
HOBBY-ZOO

c/Doctor Samsó, 48 - 08310 - ARGENTONA

Es recorda a tots els col legiats, que es prohibeix expiicitament passar consulta a

ANIMAL CENTER,
del carrer Berlín, 88 (08029- Barcelona)

A tot col legiat que presti serveis en aquesta botiga, serà immediatament
expedientat deontológicament

Comuniquem a tots els col legiats que
tenen la consulta, clínica o hospital donat d'alta
al Col legi, que ja poden passar a buscar el
distintiu de metacrilat acreditatiu de
l'autorització pel CoNegl Oficial de Veterinaris

la Provincia de Barcelona.

AVIS

Durant el mes de setembre (del 6 ai 11) es
celebrarà a la Seu del Xonsejo General de
Colegios Veterinario»" un curs d'anglès científic
per a veterinaris.

Els interessats poden demanar ta sot licitud
dïncripdó ai la "Secretaria General del
Consejo". Tel. (91) 576 20 78

CURS D'ANGLÈS
PERA

VETERINARIS



POSTA EN MARXA D'UN MASTER EN PATOLOGIA
I PRODUCCIÓ PORCINA A LA FACULTAT DE

VETERINÀRIA DE LA U.A.B.

La Universitat Autònoma de Barcelona, en col.iaboractó amb empreses del sector pord
i laboratoris farmacèutics, ha iniciat un Master en Patologia i Producció Porcina dirigit
fonamentalment als professionals d'aquest sector i als estudiants del Tercer Cicle de la
Facultat de Veterinària.

La impartido dels cursos se ha organitzat en blocs de 60 hores intensives, cada
trimestre (novembre, febrer, maig i setembre) Les titulacions son: Certificat al finalitzar
cada un dels cursos. Diploma de Postgrau als alumnes que realitzin 18 crèdits i Títol de
Master als alumnes que hagin cursat 24 crèdits.

La Facultat Veterinària és la responsable docent del conjunt del Master que impartirà
els següents cursos:

Epidemiologia i Estadística.
Maneig i Medi Ambient
Inmunología i malalties infeccioses
Tècniques de diagnòstic.
Terapèutica.

- Reproducció Anàlisi de registres
- Nutrido i Alimentació
- Selecdó i millora genètica.
- Tecnologia del sacrifld.
- Economia de la producdó porcina.

El Master en Patologia i Producdó Pordna està assessorat per: Upjohn Farmoqufmica
SA , que ha liderat el conjunt d'empreses, Pic Improvemerrt Company España S A , Trouw
Ibèrica SA , Dalland Hydrid de Esparta SA , i Programes de Desenvolupament Rural i
Medi Ambient de la Fundació "La Caixa"

El proper 29 de setembre i fins a 1*1
^ • • • • • • • ^ ^ i ^ H H H i H B i d'octubre de 1993 tindrà lloc al Palau Sant

" E X P O L A B O R A T O R I O " Jordí de Barcetona la Primera Edicto
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d^Expotaboratorio", la exposidó de

tecnologia de laboratoris.
Aquest nou certamen ofereix l'oportunitat de contactar amb tots els usuaris d'equips

de laboratori en una sola exposidó

Per a mé» Intemmclò: Expocotuult Tel 209.CS.77..



JUNTA GENERAL D'AMA

El passat dia 30 de juny es va celebrar a Madrid, la Junta General Ordinaria de
Mutualistes PSN AMA

L'lnforme anual del exercici 1992, l'enviaran per correu a cada mutualista i I'informe
d'auditoria corresponent als anys 1991 i 1992, està dipositat al Col·legi per si algun
col·legiat vol revisar-lo.

El President va informar de que la branca de l'automòbil marxa molt bé, però les
Primes patrimonials cal augmentar-tes, doncs pràcticament no han variat

També va informar que la liquidació amb PSN. (Previsió Sanitària Nacional) ja s'ha
acabat i que PSN va abonar 5 milions de pessetes, que figuren com a ingrés en l'exercici
de 1992. Per tant després d'aquesta liquidació que ha pagat PSN i que està en escriptura
Pública per un Notari, AMA queda totalment deslligada de PSN.

La derrama passiva que vàrem pagar tots els mutualistes durant l'any 1992, va supo-
sar un ingrés de 993.676.134 pessetes, que s'han dedicat a reserves de l'entitat per a
reforçar el patrimoni, tal com ordena la "Dirección General de Seguros" (RD. 12-12-1991).

En el punt de preguntes, un mutualista assistent va preguntar el perquè de l'augment
V de les previsions tècniques, i la resposta va ser, que l'increment d'un 8% per previsió
tècnica, va en consonància amb l'augmenty de les primes i l'augment d'un 22% en grup
d© previsions de risc i sinistres està justificat per l'augmenty de costos de la siniestrahtat
i de cost de la ma d'obra.

També un altre mutualista va demanar quin percentatge de despeses correspon a
''administració, quins rendiments tenen els fons hipotecaris i sobre l'edrfici que han comprat
annex al que ja tenien a Madrid, quin va ser el cost per metre quadrat i quina rendabilitat
dona. La resposta va ser que les despeses d'administració tant internes com externes, són
d'Un 20%, que el rendiment de les primes fixes és del 13% i que l'edifici que varen
comprar, el preu mer metre quadrat va ser de 387.000 pessetes i la rendabilitat és de 8
milions de pessetes.

Es va aprovar augmentar en 100 milions de pessetes el fons mutual. L'explicació és
Perquè el RD 13/90 obliga a tenir unes reserves de 400 milions, que s'han de cobrir en 5
anys. La Junta va aprovar que cada any l'augment fos de 50 milions. Amb els 100
aprovats enguany, queden actualment en 300 milions de fons.

M". Teresa Mora,

CONGRÉS EUROPEU PER A L'ORIENTACIÓ I
PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS

Els propers dies 18 i 19 de novembre de 1993, l'Organització de Consumidors i
uarisCONGRÉS de Catalunya (OCUC). celebrarà a Barcelona (Hotel Barcelona Sants), el

CONGRÉS EUROPEU PER A L'RIENTACIÓ I PROTECCiÓ DELS CONSUMIDORS, sota



el suport del Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Genralrtat de Catalunya i
de la Comissió de Comunitat Europea (CE).

El contingut temàtic del Congrés seguirà l'estructura següent
a) - Presentació de tres ponències, i discussió en taules rodones, amb participació

d'experts, en els corresponents grups de treball dels temes a tractar.
1 - Incidència del món consumerista en la configuració de roferta.
2 - Educació t formació en consum.
3 - Cap a on va el consúmeteme.

b) Dues conferències monogràfiques impartides per personalitats de reconegut
prestigi internacional:

"Marc econòmic i legislatiu europeu i Administració Comunitària en
matèria de consum. Anàlisi de la normativa vigent"

"Consum EcològicVProtecció del medi ambient Per un consum racionar.

EL DR. JAUME ROCA I TORRAS,
MEMBRE DE LA REIAL ACADÈMIA DE FARMÀCIA

DE CATALUNYA

El Dr. Roca i Torras, Veterinari, fill de Manresa, ha llegit el propassat 13 de maig el
seu discurs d'ingrés com Acadèmic corresponen a la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya, amb el tema (Història del Medicaments Veterinaris a Catalunya i de llurs
Laboratoris Farmacéutic-Veterinaris".

El veterinari Dr. Roca i Torras ha desenvolupat una molt intensa vida professional.
Mitjançant oposició va ingressar a Veterinària M¡fitar, arribant a la graduació de Coronel

Veterinari l'any 1983.
Fou pioner a Espanya de la Nutrido Animal científica en les dècades dels anys

seixanta i setanta, en les dues empreses catalanes de les que fou Director Tècnic, amb
nombrosos treballs realitzats, havent fet diversos viatges d'estudi als EEUU i a països
europeus

També en Farmacotogia I Terapéutica, ha desenvolupat una destacada tasca tècnica
en un molt important Laboratori Farmacològic de Barcelona, amb aportació de novetats
(nrtrofurans hidrosolubles, surfamides potenciades, antidiarrèies, antiinflamatoris, etc.).

L'any 1969 i també per oposició, va ingressar al Cos de Veterinaris Municipal de
Barcelona.

En 1986, fou nomenat Vice-President de la Reial Acadèmia de Ciències Veterinàries
de Catalunya.

Com a historiador ha publicat diversos treban sobre la veterinàna, destacant llur Tesi
Doctoral amb el tema "Història de la Veterinària a Catalunya (1400-1980Y'

Cursos d possessió de diversos guardons i distincions, aid com de diversos Diplomes
i Cursos d'especialitats



L'ATUR I LA CRISI QUE NO SATURA

Es lamentable comprovar com la intensitat de la recessió econòmica que patim des
fa uns quants anys està sent molt superior a la prevista El propi Banc d'Espanya en

e ' seu últim informe trimestral publicat sobre la situació de la economia espanyola,
considera que es precís remuntar-se a 1959 per a trobar un retrocés similar.

La professió veterinària evidentment no s'escapa de la crisi i els principals afectats son
e's joves titulats que cerquen un primer treball. A pesar dels esforços de* Col·legi de
Veterinaris de Barcelona a través de la seva Borsa de Treball, es indubtable que cada dta
°8 fa més difícil desenvolupar una activitat laboral, bé sigui per compte propi o per compte
aliè, dins del sector privat o dins del públic.

Donat els elevats increments salaríate, així com els problemes estructurals del mercat
de treball, les empreses cerquen sortides a través de la reducció dels llocs de treball. Com
a conseqüència d'això es de suposar que el nivell d'atur no ha arribat encara a tocar
sostre, i la taxa d'atur s'incrementarà més en un futur.

Espanya ocupa el primer Hoc en la taxa d'atur sobre la població activa, dins dets
Països de la CEE El quart lloc en la taxa d'inflació i el sisè en el dèficit públic amb relació
amb el producte interior brut per a 1993. L'enquesta de població activa del Institut
Nacional d'Estadística, corresponent al primer trimestre d'aquest any, ha elevat el nivell
d'atur a 253.140 desocupats, la qual cosa fa que la xifra s'ha situat en 3.300.270
treballadors a l'atur, que equival al 21,74% de la població activa S'han destruït en el primer
semestre del present any 264 170 llocs de treball, destacant el fet de que el 35,1% del
nivell de d'atur correspon als joves amb edat inferior als 25 anys.

Però encara hi ha més, Espanya no sols ocupa el primer lloc en la taxa d'atur entre
e's dotze, sinó també entre els vint i quatre que conformen l'Organització per a la
Cooperació j Desenvolupament Econòmic (O.C.D.E)

Segons les últimes estimacions de l'Associació Espanyola de Banca Privada (A.E.B.),
fins l'any 1995 no es podrà crear treball net al nostre pais, estimant-se un creixement del
Producte interior brut del 2%, nivell mínim per a generar treball

Per últim, aportem dues dades més sobre la difícil situació actual:
Als quatre primers mesos d'aquest any han fet fallida o suspensió de pagaments 501
empreses, la qual cosa suposa un augment en relació al mateix període de l'any
anterior del 38,4%
Respecte al sector públic, totes les perspectives apunten a que a finals d'any, el dèficit
serà molt superior al previst que en principi era de 1 400 000 milions de pessetes,
quantitat a la que pràcticament ja s'ha arribat dins dels cinc primers mesos de 1993.
Es lògic comprendre que donats aquests resultats, el nou Govern Espanyol s'hagi fixat
a principals objectius: la disminució de l'atur i la reducció de la despesa pública.

objectius, creiem sincerament que seran <iftcils d'aconseguir a curt tennini.



Quan s'espera que es superí la crisi? Es complicat o potser impossible d'assegurar,
però per descomptat que no serà abans de 1994 Tristament molts experts diuen que com
a minim a partir del 95

En definitiva, pensem que ara més que mai el Col·legi a través de la seva Borsa de
Treball i de quants altres medis fossin necessaris, deu* servir -dins de les seves
possibilitats- per a ajudar a tots els Col·legiats a superar aquesta situació.

Es convenient que els més forts ajudin als altres més dèbils, que ets que tinguin una
major experiència ajudin als que comencen, i que existeixi un veritable ànim de
col·laboració entre tots els Col·legiats per a ajudar-se entre sí.

Tot això deurà repercutir favorablement en el desenvolupament d'aquesta professió,
no sols entre els mateixos veterinaris sinó especialment davant la pròpia Societat. Es
precisament en els temps de crisi, quan la unió i la solidaritat deuen demostrar la seva
veritable importància.

Juan Bertrán i Rahola

NlfMIM I41IA

El CoLtegi Oficial de Veterinaris de la Província de Barcelona, fa saber a tots
els col·legiats la pèrdua dels amics

t
JACINT TORÀ i ALBIOL

Veterinari jubilat de l'Ajuntament de
Barcelona,

que morí el dia 15 de juny a l'edat
de 90 anys,

t
JOSK MANUEL (OMM

DE MOLINA

Veterinari titular Municipal de
l'Ajuntament de Barcelona, que

morí el dia 9 de juliol.

Al comunicar aquesta trista nova, preguem a tots els col·legiats, amics i
coneguts els tinguin presents en les seves oracions.

•



AGÏNDA

CURS INTENSIU D'HOMEOPATIA VETERINÀRIA

El Cure Intensiu d'Homeopatia Veterinària, impartit per José Ramón Torre Blazquez
(llicenciat en Veterinària i diplomat en Medicina Veterinària Homeopàtica), es celebrarà det
6 al 12 de setembre a Aiora (Màlaga). El seu preu és de 60.000 pessetes (inclou
manutenció i alberg).

Per a més informado: Centro de Estudies Dharma
Tel (95). 239.5g.9S

XXVI SETMANA NACIONAL DEL RAMAT PORCÍ

Dates: del 13 al 17 de setembre.
Lloc: Saló d'Actes SE POR Lorca
Secretari del
ComNè ClenlHIc Prof Dr. Antonio Muñoz . Tel (968) 83 30 00/Ext 2 892.
Temàttca - "Jornades sobre problemes patologies i ambientats en la producció

porcina actual".
"Jornada sobre problemes actuals en la producció porcina en la
Comunitat Económica Europea".

CURS D'ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN
DIAGNÒSTIC PARASITOLÒGIC I ZOONOSI

PARASITARIAS

Dades: de) 13 de setembre al 21 de desembre.
Preu: 210 000 pessetes
Plac descripció Fins al 20 d'agost de 1993
Temes: Estudi Morfo-biològic de paràsits

Diagnòstic parasitologtc
Diagnòstic micologic
Parasitosi humanes: zoonosi i antroponosi.
Taules rodones i conferències: control de les Protozoosi Tropicals i SIDA,

rodonesi i micosi conferènciesassociades:

Més inforrnacj6: Secretaria de la Facultat de Farmàcia de la U.C.M. Tel. (91) 394.17.11.



V ESCOLA D'ESTIU DE SALUT PÚBLICA

Dades: del 20 al 24 de setembre de 1993.
LJoc: Uatzeret de Maó Menorca.
Quota dlnscripcJó a un curs a dos cursos

42.000 pessetes 55.000 pessetes
CURSOS:

- Economia I Gestió Clínica.
- La Gestió Sanitària en èpoques de crisi.
- Gestió en Atenció Primaria
- Marketing i Comunicado en els Serveis

Sanitaris.
- Balanç i Perspectives de la Planificació

Sanitaria
- Investigació Qualitativa en Atenció Pri-

maria: grups de discussió amb usuaris.
- Disseny de Protocols de Investigació en

Salut Pública.
- Aplicacions de la Epidemiologia a ta

Pràctica Clínica: la presa de decisions
en medicina.

- Prevenció en la Pràctica Clínica
- Bases Epidemiológiquee per a la

prevenció dels accidents.
- Epidemiologia de la Nutrició.
- Mètodes Epidemiologies en Salut

Laboral.
- Salut Ambiental. Teoria i pràctica

actual.
- Models de bona pràctica en ciutats

sanes.
- Inspecció nosocomial i qualitat hospi-

talaria.
- Models de Regressió Logística.

P«r« mé» hitocmactó: (97H 35.15.00. (de » a 14 homs)

I CURS PRÀCTIC SOBRE IDENTIFICACIÓ DE
BOLETS I MICOTOXINES ALS ALIMENTS

Dates:
LJoc:

Organització:

Del 27 de setembre a l'1 d'octubre.
Secció de Microbiologia. Departament Tecnologia dels Aliments
FTSEAL (Escola Tècnica Superior de Enginyeria Agrària de Lleida)
Unitat de Microbiologia Facultat de Medicina de Reus. Universitat
Rovira i Virgili Secció de Microbiologia i Unitat de Química de ETSAL
Universitat de Lleida

Objectius: - L'aprenentatge de les tècniques de identificació dels bolets responsables
de la contaminació i producció de microtoxines dels aliments.
A l'estudi de les tècniques analítiques per a la detecció i quantificació de
les micotoxines (aflotoxines. patulina i acrotoxina A).
També es tractarà al llarg del curs els aspectes legals relacionats amb
el control de qualitat micológica dels aliments

Mes informació: Telef. (977) 31 89 22. Universitat Rovira i Virgili



Boletín Oficial del Estado
núm 79 día 2-4-1993

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Orden de 1 de abrtí de 1993, por la que

*e adoptan medidas de protección frente a la enfermedad vesicular porcina.

fl-O.E núm 81 día 5-4-1993
Comunidad Autònoma de Cataluña. Ley 3/1993, de 5 de marzo, del Estatuto del Consumidor.

fl-O.E núm 83 día 7+1993

Ministerio de Educación y Ciencia. Resolución de 21 de octubre de 1992, de la Universidad de

furcia, por la que se publica la modificación det plan de estudios de la Facultad de Veterinaria.

BOE núm 66 dia 10-4-1993
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ganado bovno- Resolución de 22 de
"larzo de 1993, de la Dirección General de Producciones y Mercados Ganaderos, por la que se
reconoce oficialmente i se inscribe en el Registro General de Organizaciones o Asociaciones de

de Ganado Bovino de Razas Puras, a la Federación Española de Criadores de Ganado
de Raza Limusina.

núm 90 dIa 5-4-1993

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Cuerpos y Escalas de bs grupos A, B,

° y E, - Orden de 1 de abril de 1993 por la que se convoca concurso para la provisión de puestos

<*• trabajo en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para funcionarios de los grupos
A B - C , D y E
e ° E núm 93 dia 19-4-1993
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Noimasde caldad. Orden de 31 de marzo

e 1993 por la que se modifica la norma de calidad para los plátanos destinados al meneado interior.
8 ° E núm 90 dIa 15-4-1993
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno Ordenación

*fcnentaria. Real Decreto 380/1993, de 12 de marzo, por el que se modifica la Norma General relativa
a ta aumentos ultracongclados destinados a la alimentación humana, aprobada por Real Decreto

^09/1991, de 12 de julio

&jari Oficial de la Generalitat de Catalunya

° ° 6 C núm. 1719 dia 12-3-1993
de la Genera Mat Llei 2/1993, de 5 da març, de Testatut del consumidor,

núm 1720 día 15-3-1993
apartament de Medí Ambtent Ordre de 3 de març de 1993, per ta qual es fa pública la
invocatoria de concurs per a la concessió de beques a diplomats i ttcenciats universitaris destinades

" Perfeccionament i a la recerca en lernea ambientals . re&tranger I • la r e a . c l ó de treballa

pun1uals (codi de la conyocatória: 02.06.93)



DOGC núm. 1722 dia 17-3-1993

Departament d'Agricultura, Ramaderia I Pesca. Ordre de 10 de febrer de 1993, per ta qual

s'aprova el Reglament de ta Denominació Comarcal de Productes Alimentaris del Vallès Occidental.

DOGC núm. 1719 dia 24-3-1993

Presidència de tai GeneraWat Resolució de 10 de març de 1993, per la qual, en el marc del Pla

de recerca de Catalunya, «'ofereixen ajuts per a la realització de congressos i simposis científics i

tecnològics especialitzats durant fany 1993.

DOGC núm. 1727 dia 29-3-1993

Departament d'AgricuNura, Ramaderia I Pesca. Ordre de 15 de març de 1993, sobre

substàncies t productes per a FaNmentació animal.

DOGC núm 1728 dia 31-3-1993

Departament de Sanitat I Seguretat SociaL Ordre de 23 de març de 1993. de nomenament del

senyor Xavier González i Mestre com a delegat territorial del Departament de Sanitat i Seguretat

Sociala Barcelona.

DOGC núm. 1729 dia 2+1993

Departament de Sanitat I Seguretat SociaL Resolució d'11 de març de 1993, de nomenament

de la senyora M. Àngels Canals i VMà com a cap do la secció de Gestió de Personal adscrita a la

Secretada General del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Resolució de 12 de marc de 1993. de nomenament de la senyora Isabel Bonet i Borràs com a cap

del Negociat de Publicacions adscrit a la Secretaria General del Departament de Sanitat i Seguretat

Social.

Resolució de 12 de març de 1993, de nomenament de ta senyora M. Rosa Nadal i Noguera com a

cap del Negociat de Pressupostos adscrit a la Secretaria General del Departament de Sanitat i

Seguretat Social.

Resolució de 12 de març de 1993. de nomenament del senyor Emili Gómez i Autet com a cap de la

Secció de Contractacions adscrita a la Secretaria General del Departament de Sanitat i Seguretat

gociat

Resolució de 12 de març de 1993, de nomenament dela senyor aM.Rou N d a l l i Noguera com a 6 _

la Secció de Gestió Administrativa i Assumptes Jurídics adscrita a la Direcció General de Salut

Pública

Resolució de 12 de març de 1993, de nomenament de! senyor Josep Ignaci Escoruela i Roca com

a cap de la Secció de Règim Jurídic de Personal adscrita a la Secretaria General del Departament

de Sanitat i Seguretat Social.

DOGC núm 12 dia 5+1993

Departament d'Agricultura, Ramaderia I Pesca. Ordre de 16 de març de 1993, per la qual

s'amplia la relació d'espècies protegides a Catalunya.

DOGC núm. 1731 dia 7+1993

Departament de Governació. Escola d'Administració PúMca de Catalunya. Resolució de 29

de març de 1993, per la qual es fa pública la realització a Barcelona d'un curs sobre ravaluació de

rimpacte ambiental
Re.oluct6 d'1 d'abnl de 1993, per la qual ea fa pOblica la realització a Montpeler d'unes jomades

sobre les polítiques locals i el medi ambient.



PREMI DE NOVEL.LA CIENTÍFICA 1994

BASES

1 - La Fundació Catalana per a ta Recerca i Edicions La Campana convoquen per primera
vegada el Premi de Nove Ma CtenfHtea.

2 - El premi serà atorgat a la millor novel la inèdita en català el tema de la qual es basi,
totalment o parcialment en situacions, fets o investigacions que corresponguin al
passat o al present de qualsevol branca de les ciències, amb exclusió, doncs, del
gènere nomenat de ciència ficció Et jurat valorarà tant la solvència de la informació
divulgada a través de les novelles com la capacitat narrativa dels seus autors.

S'acceptaran també les obres escrites en col·laboració
3 - L'extensió de les obres concursants és lliure, encara que ha de ser suficient per a

constituir un volum de distribució normal a les llibreries
4 En el cas que una obra sigui presentada amb pseudònim caldrà acompanyar la d'un

sobre tancat que contingui el nom i l'adreça de l'autor
5 - L'import del premi, dotat per la Fundació Catalana per a la Recerca, és de 1.000.000

de ptes. i independent de la percepció de drets d'autor. El premi podrà ser declarat
desert però no serà dividit

6 - El originals, en tres exemplars mecanografiats a dos espais, hauran de ser enviats a
Fundació Catalana per a la Recerca, Provença, 269, prat. 2* 08008 Barcelona fina al
dia primer de desembre de 1993.

7 - El jurat farà públic el veredicte durant la primera quinzena de gener de 1994.
3 - Edicions La Campana publicarà l'obra premiada i abonarà periòdicament af seu autor -

que signarà el contracte d'edició- els drets corresponents al nombre d'exemplars
venuts. L'editorial tindrà l'opció de publicar altres originals concursants.

9 - El premi serà lliurat al guanyador en el mateix acte en què es farà la presentació
pública de l'edició del llibre premiat
|_a participació en el Premi d * Novella C lenifica suposa l'acceptació d'aquestes Bases

Per a més Informació:

FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA
Provença 269, pral. 2" - 08008 Barcelona - Tel (93) 215 67 84 - Fax (93) 487 71 31

EDICIONS LA CAMPANA
Balmes 61, 3r 1a. B - 08007 Barcelona - Tel (93) 453 16 65 - Fax (93) 451 89 18



CURS DE CUNICULTURA1993

Com cada any la Real Escueta de Avicultura celebra del 18 al 28 rfoctubre el seu Cure
de Cunicultura. Als alumnes s'els ofereix la possibilitat d'escollir entre:

- Et curs general. - 1 Jornada de Maneig.
- 1 Jomada d'Alimentació - 2 Jornades de Higiene i Patologia.
- 1 Jornada d'Allotjament i Equip. - 2 Jornades de Genética i Reproduc-
- 1 Jomada de Comercialització i Eco- ció.

norma. - 1 Jornada de visites tècniques

Al finalitzar el curs s'otorgarà als assistents un Diploma acreditatiu.

Me» Informació: Real Escuela de AvtouMura. Tel 792.11.37.

VI JORNADES DE INSPECCIÓ
I TECNOLOGIA DE LA CARN

Dates: 20, 21, 22 i 23 cf octubre.
Uoc: Saló d'Actes de la Facultat de Veterinària de Lugo.
Organitza: "Asociación Nacional de Directores e Inspectores Técnico Sanitarios de

Mataderos."
Secretarla. Col·legi de Veterinaris de Lugo

Tel (982)24 1193
Teme»:

- Lesions del sistema respiratori en la inspecció de carns.
- Bases morfològiques i morfopatològiques de la inspecció del fetge.
- Anàlisi de riscos i control de punts crítics en escorxadors. Aplicacions practiques
- Problemàtica de l'avaluació de la qualitat dels productes carmes
- Basesmorfològiques
- Mètodes objectius de classificació de canals de porcí Sistemes de control de qualitat

en cadena.
- Atmosferes modificades
- Reologia i anàlisi sensorial de la carn.
- Problemàtica general dels productes curats i cuits.
- Disposicions legislatives .Còdig de bones pràctiques. Normes recomanades en

inspecció alimentària
- Principals problemes en l'intercanvi intracomunitari de carns.
- La inspecció de carns com a garantia per al consumidor. Problemàtica actual.



ACTES JUNTA DE GOVERN
v Bja 27-4-1993

A les nou del vespre del dia 27 d'abril de 1993 es reuneix en sessió ordinària, a la
s©va seu social, la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Veterinaris de la Província de
Barcelona, amb l'assistència de la totalitat dels seus membres, amb l'excepció del Sr.
Joaquim Viñas que disculpa llur assistència, sota la Presidència del Sr. Joaquim Sabaté
1 Aranda, actuant com a Secretari el Sr. José Juan Rodríguez, sent el seu
^envolupament el següent
ü Lectura acte setsió anterior

Es procedeix a la lectura de l'acta de la sessió de 9-3-93, la qual i després de
dues rectificacions de context, es aprovada per unanimitat

Q Üflomie Presidència:
El Sr. President informa que mitjançant el Consell ha sol·licitat una entrevista amb

la Direcció General de Salut Pública per a conèixer els fonaments dels articles
apareguts a la premsa sobre la creació de l'Agència de Salut Pública, en la qual, i
segons sembla, entrarien a formar part els veterinaris de l'Administració.

Informa del preacord establert per a que en el sistema d'identificació dels animals
de companyia funcioni una base de dades coordinada i unificada.

Sol·licita al Sr. Ferrés que vagi preparant els actes que s'han de celebrar amb
motiu de la festivitat de St Francesc cTAssís, ja que les vacances d'estiu son un
Període inhàbil per aquestes gestions

Exposa la proposta que han presentat varis col·legiats per a que el Col·legi
col·labori en la celebració d'una jornada dedicada a la "Mostra Gastronòmica de la
Carn de Vedella d'atta qualitat produïda a Catalunya" Després d'haver exposat el
projecte s'aprova el recolçament de la Junta, el qual s'haurà de materialitzar després
de les converses que mantindrà el propi President

S'ha arribat a l'acord amb els Col legís de Veterinaris de Catalunya, especialment
amb el de Girona, per a que sigui tinguda en compte la figura del col·legiat habilitat,
reconeguda als diferents Estatuts, de manera que, aquell que estigui col·legiat en una
de les províncies i treballi de forma esporàdica o eventual en un altra pugui exercir
sota la tutela del Col·legi corresponent, prèvia sol·licitud i acceptació per part d'aquest,
sense deixar de ser col·legiat en el seu habitual
Infame Vocates:
a) La Dra Mora informa del desenvolupament de la preparació dels cursos pendents

a realitzar enguany. Donat que en aquests moments s'estan celebrant les proves



de l'oposició pel Cos de Titulats Superiors Veterinaris de la Generalitat, tots

s'estan preparant per a partir de setembre.

El Sr President demana a tota la Junta que vagin elaborant els programes

d'aquells cursos que siguin d'interès pels col·legiats, ja en vistes a l'any 1994, per

a millorar, dins del possible, les prestacions i qualitat dels mateixos. Son varis els

temes que es proposen pel seu estudi i preparació i es considera adient

Seguidament, la Dra. Mora exposa els temes tractats a la reunió de la comunitat

de veïns de l'edifici collegial i pàrking.

b) El Sr. Ferrés informa de la constitució del grup d'higiene dels aliments, de la qual

cosa es donarà la deguda informació en el proper Butlletí.

Donada la problemàtica que es planteja en l'enviament de la correspondència i

el temps que triga en arribar a determinades Comarques, es proposa, i s'aprova,

estudiar llur enviament mitjançant empreses privades que garanteixin una

adequada recepció.

c) El Sr. Castelar planteja la necessitat d'estudiar les disposicions administratives

sobre protecció radiològica, donat que a partir del 1994 seran necessaris nous

controls a tots els centres que disposin de dispositius radiològics.

En els propers dies anirà a Madrid, juntament amb el Sr Florit per a mantenir una

reunió amb la Direcció General del Medicament per aclarir temes pendents sobre

el medicament veterinari.

41 Precs I pregunte»:

La Dra. Mora pregunta si els Presidents del Col·legis catalans aniran a la Facultat

de Veterinària per parlar amb els alumnes de l'últim curs per informar-los de tot allò

que els interessi sobre la professió, responent el Sr. President que ja son convocats

per fer aquesta compareixença.

Secreta rt»

Altes i baixes de col·legiats mateixos Es procedeix a donar d'alta a 19 nous col·legiats

(del n° 1833 al 1851), i 11 baixes (6 per trasllat de província, i 5 a petició pròpia), sent el

nombre actual de col·legiats de 1.318

Fon» Mutual d'Atuda:

Amb càrrec a aquest fons es concedeixen ajuts, per diferents motius, per un total de

34.000 pessetes

I sent les dotze de la nit del dia de la data, s'aixeca ta sessió.

EL SECRETARI,

Vist i plau,

EL PRESIDENT,



Dia 25-5-1993

A les nou del vespre del dia 25 de maig de 1993 es reuneix en sessió ordinària, a la
seva seu social, la Junta de Govern del Col legi Oficial de Veterinaris de la Provincia de
Barcelona, excusant la seva absència els Srs Castelar, Viñas i Serra, sota la Presidència
del Sr Joaquim Sabaté i Aranda, actuant com a Secretari el Sr. José Juan Rodríguez, sent
el seu desenvolupament el següent
11 Lectura acta ssssto anterior

Es procedeix a la lectura del acta de la sessió del 27-4-93, la qual es aprovada
per unanimitat.

2} Informe de Preddéncta:
El Sr. President dona coneiximent de la mort del pare de Josep M*. Castelar,
Vocal de la Junta de Govern, així com de la mare del Dr. Josep López Ros,
President de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, expressant el
més sentit condol a amdos companys, el qual ha estat enviat, en nom de la Junta
i de tots els col·legials, mitjançant escrits de Presidència.
El Sr. Viñas ha fet avinent llur desig, i així ho fa saber al Sr. President, de
celebrar una nova reunió dels veterinaris jubilats pel mes de juny, en data a
determinar donat l'apretat del calendari en aquest mes Així mateix desitja
celebrar, en el mes de setembre, una exposició d'activitats artístiques de
veterinaris i familiars, i després una de fotogràfica

Informa el Sr President de la celebració d'un campionat de futbol sala entre
equips formats per veterinaris. Els organitzadors d'aquest campionat desitjarien
que per la temporada vinent es podés ampliar l'oferiment a d'aftres equips que
desitgin participar-hi i sol·licitar la gestió del Col·legi recolzant aquesta iniciativa.
S'aprova per unanimitat i s'acorda que el Secretari es posi en contacte amb ells
per urtrmar detalls, aixf com oferir per l'actual competició un trofeu al guanyador
amb el patrocini del Col·legi.

Respecte a la campanya de vacunació antiràbica, segons converses mantingudes
pel President es resta a l'espera de la seva regulació definitiva per a la propera
campanya, esperant un informe sol·licitat a l'Acadèmia de Ciències Veterinàries.
En relació amb l'Agència de Salut Pública, de la qual tant s'està parlant
darrerament sembla ser que es una proposta que segueix el seu cami com aixf
s'ha confirmat als quatre Presidents del Col·legis Veterinaris de Catalunya,
malgrat l'existència de dificultats. La Junta, expressa el desig i la necessitat que
la professió sigui informada i consultada prèviament donada la importància del
tema.

Respecte a la Mostra Gastronòmica de carn de vedella de qualitat produTda a
Catalunya, la data definitiva de celebració serà el 15 de juny a l'Hotel Ritz de
Barcelona.



Els Presidents dels quatre Col·legís provincials van assistir a una jornada
d'apropament als estudiants del darrer curs de la Facultat de Veterinària de
Bellaterra, la qual va resultar molt interessant, comptant amb l'entusiasme de tots
els estudiants que en breu passaran a formar part del nostre col·lectiu
professional.
El Sr President fa constar en acta la felicitado de tota la Junta al company Or
Jaume Roca i Torras per la lectura del seu discurs d'ingrés a l'Acadèmia de
Farmàcia, amb un gran èxit, i passant a ser Acadèmic de la mateixa, per tot lo
qual se li dona la més sincera felicitació <
Es convoca Assemblea General Ordinària de Col·legiats pel dia 22 de juny, a les
10,30 hores en primera convocatòria, i a les 20 hores en segona.
El proper 30 de juny hi ha convocada Assemblea General d'A. M A , asseguradora
de l'àmbit sanitari i a la qual pertanyem un gran nombre de col·legiats. Per part
de la Junta sempre ha existit el desig de participar més activament en la gestió
d'aquesta companyia, sent per aquest motiu que s'acorda enviar en el proper
Butlletí un recordatori a tots els col·legiats associats per a que deleguin llur vot
en M". Teresa Mora, la qual serà l'encarregada d'assistir en representació del
Col·legi, tal i com ja ho va fer l'any passat També es considera necessari establir
una relació pont amb Previsió Sanitària Nacional
Referent al Dipòsit de Sementals de IIHospitale, existeix un interès en mantenir-lo
i convertir-lo, a més, en una escola de formació professional, malgrat es necessari
seguir lluitant per conquerir-ho, ja que existeixen morts problemes burocràtics.
En relació al funcionament de l'A I A C , segueix la bona marxa de les converses
d'unificació de bases de dades.

2) Intofme Vocaic»:
La Dra. Mora informa del Curs que la Direcció General de Salut Pública organitza

sobre "Riesgo de la Alteración química de los alimentos", durant els darrers dies de
juny.

3) Secretaria:
El Secretari demana que s'estableixi un sistema d'us i manteniment de la sala

d'actes, de comú acord amb totes les entitats que l'utilitzen, per a mantenir i millorar
les instal·lacions, acordant-se fer un estudi i reunir-se amb totes les parts interessades

S'està ultimant el reglament d'utilització de la biblioteca per a començar el
setembre-octubre d'enguany

Altes i baixes de cotlcgiat»:
Es procedeix a donar d'alta 5 nous col·legiats (del n°. 1852 al 1856), i 3 baixes (1 per

trasllat i 2 per manca de pagament), sent el nombre actual de col·legiats de 1319.
Fon» Mutual d'ajuda

Amb càrrec a aquest Fons, es concedeixen ajuts, per diferents motius, per un total de
46.000 pessetes.

I sent les onze de la nit del dia de la data, s'aixeca la sessió
EL SECRETARI,

Vist i plau,
EL PRESIDENT,



Dia 17-6-1993

A les nou del vespre del dia 17 de juny de 1993 es reuneix en sessió ordinària, a ta
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, sent el seu desenvolupament el següent
11 Lectura acta sessió anterior

Es procedeix a la lectura del acta de la sessió del 25-5-93, la qual es aprovada
per unanimitat

2} Informe de Presidencia:

El Sr. President informa de la defunció del company Jacint Torà i Albiol, titular
jubilat de l'Ajuntament de Barcelona, per la qual cosa, la Junta expressa llur
condol a la familia.
S'ha rebut escrit del Dr. Fèlix Pérez Pérez comunicant que s han de celebrar
cursos de formació a Cuba sobre reproducció de bestiar vacu, dels quals ens
haurem d'informar amb més detall i posar ho en coneixement dels interessants
Respecte de l A I A C , informa que s'àrribat a un acord definitiu en la seva gestió
integral

Sobre l'Agéncia de Salut Pública, referent a la qual existeixen diverses
informacions de la seva posta en marxa, s'ha sol licitat una nova entrevista amb
la Conselleria de Sanitat per a conèixer l'estat actual de la seva preparació i oferir
tes propostes relacionades amb la nostra professió. En aquesta reunió es
tractaran altres temes com la col·laboració amb l'Administració en la qüestó de
la identificació animal.
Ha estat creat el Consell Català d'Especialistes en Ciències de la Salut, en el qual
hi haurà, per part del Consell de Col legis Veterinaris de Catalunya, el Sr. Pere
Sardà i Arasa
S ha format la Comissió Mixta Consell/DARP, com ja existeix amb el Departament
de Sanitat, i ja s'estan preparant els temes a tractar en la primera reunió
Referent al pressupost col·legial s'ha tractat de reduir costos de manteniment
sense abaixar la qualitat del servei, amb la qual cosa es podran utilitzar en la
millora d'aquests i en la creació d'altres nous. En aquest camp, un dels temes de
major preocupació es el retard de la recepció del correu a la majoria de
comarques, per lo qual es van fer gestions amb una empresa especialitzada en
l'entrega ràpida Malauradament l'iniciativa ha estat un fracàs, ja que el darrer
envio que va sortir a la 2* setmana d'aquest mes encara no s'ha rebut ni fins i tot
a la Ciutat de Barcelona, exceptuant alguns districtes, per lo qual haurà
d'estudiar-se un sistema més eficaç.



3) Informe Vocales:
a) El Sr. Vinas comunica que s'ha rebut una carta de Previsió Sanitària Nacional que

haurà d'estudiar-se, i que fa referència a l'implantació d'alguns ajuts a mutualistes

necessitats.

Respecte a l'Associació de Jubilats d'aquesta mateixa Mútua, indica que es

difícil mantenir una activitat continuada doncs els programes es redueixen, en

gran majoria, a actes realitzats a Madrid i rodalies.

Pel proper dilluns s'ha convocat una reunió de veterinaris jubilats per a

coordinar les activitats programades

b) El Sr. Serra expressa llur inquietud per la preparació de Cursos per part del

Col·legi, de temes generals però necessaris avui dia com la informàtica. Per part

del Secretari s'informa que des de la Borsa de Treball es tractarà d'impulsar

cursos d'aquest tipus, així com d'idiomes, gestió, etc., bé al mateix Col·legi o en

conveni amb d'altres entitats

Respecte a l'estat de comptes, informa del compliment del pressupost

aprovat per enguany, el qual es troba equilibrat amb respecte a ingressos 1

despeses, d'acord amb lo establert als Estatuts

c) El Sr. Ferrés corrobora les paraules del Sr. President respecte a l'Agència de

Salut Pública i resta a l'espera de noves notícies. Referent a la festivitat de St

Francesc d'Assfs, s'està elaborant el programa per realitzaria a El Muntanya,

encara que s'estan gestionant detalls de data i número. S'està estudiant la

possibilitat de visitar alguna instal·lació cárnica. En principi es fitxa, com a data

possible, et dissabte dia 2 o el diumenge dia 3, semblant més adient la del dia 3.

Comenta la presentació de l'Associació de Veterinaris Higienistes de

Catalunya que fou mort interessant, i que malgrat els problemes sorgits amb el

correu, ca estar molt concorreguda

d) M*. Teresa Mora ha estat encarregada d'assistir a l'Assemblea s'AMA, en

representació del cot.lectiu d'aquest Col·legi, sent necessari conèixer amb

profunditat els estatuts I les possibilitats de presentar algun candidat a la Junta

per part de Barcelona. Finalment es decideix preparar una reunió amb el gerent

de la Societat a Barcelona, a la qual hi assistiran Ma. Teresa Mora i el Secretari

e) El Sr. Castelai Informa de la reunió mantinguda a Madrid per la Comissió Mixta

AVEPA/Col.legi amb la Directora General de Farmàcia, i en la qual hi va exisW

cordialitat i interès mutu en aclarir els dubtes presentats i conèixer les inquietud»

de la professió, malgrat tots els temes van restar pendents de properes

actuacions i a l'aparició de nova reglamentació. De moment s'estan prepara^

Informes que s'enviaràn a la Direcció General. L'interès inicial de la trobada, que

no era altra que expressar la preocupaciÓ de la professió en aquests temes, s l

menys, sembla haver-se aconseguit.

Referent al tema de la propera entrada en vigor de la norma que regula Ia

normalització de les instal·lacions de Raigs X, Informa de la presentació Peí



diverses empreses de pressupostos col·lectius amb diferents serveis. En principi
n'hi ha una d'elles que sembla estar més propera a la problemàtica veterinària i
que, en principi, podria ser més aconsellable. No obstant espera poder parlar
amb responsables d'altres empreses i aconsellar la contractació amb la més
interessant si bé solament es farà de forma orientatva pels col·legiats, presentant
les diverses opcions. Considera interessant enviar la legislació als col·legiats per
a que coneguin la situació concreta actual,

f) Secretaria;
S'està preparant un pressupost per l'adequació de la sala d'actes i llur
posterior manteniment d'acord amb totes les institucions que normalment fan
ús d'aquesta.
Referent al retard hagut en la recepció de la correspondència del darrer
enviament, fa referencia a que aquest ha estat tramitat mitjançant una
empresa que, amb caràcter de prova, havia promès que les cartes es rebrien
en 24 hores a Barcelona capital i en 48 hores a la província. La fallada del
sistema es evident doncs no s'ha rebut, en la majoria dels casos, ni tan sols
als punts de referència que es van establir com a prova En breu es
mantindrà una conversa amb l'empresa i es decidirà lo més adequat per
solucionar aquest endèmic problema del correu.
Un cop acabades les proves per les oposicions s'està començant a preparar
la posta en marxa de diversos serveis als col·legiats que s'espera funcionin
a partir del 4t trimestre. Puntualment s'informarà al Butlletí
Es presenta el pressupost de manteniment dels aparells d'aire condicionat
el qual s'aprova per unanimitat
El Sr. President considera adient augmentar el pressupost de representació
de la secretaria, donat l'increment dels costos actuals, aprovant-se per
unanimitat i deixant a l'estudi de Presidència i Secretaría la quantia del
mateix.

Altes I baixes de coLtegiat»:
Es procedeix a donar d'alta a 10 nous col·legiats (del n° 1857 al 1865, així com al n°

1819, no donat d'alta en el seu dia per manca de documents), i 5 baixes (1 per defunció
i 4 a petició pròpia), sent de 1324 el nombre actual de col·legiats
fon» Mufcial d'Aiuda:

Amb càrrec a aquest es concedeixen ajuts, per un total de 7 000 pessetes.
t sent un quart de dotze de la nit del dia de la data, s'aixeca la sessió.

EL SECRETARI,
Vist i plau,

EL PRESIDENT,



BORSA DE TREBALL

La BORSA DE TREBALL fa saber a tots els col·legiats que
durant tot el mes d'agost romandrà tancada per

!!! VACANCES !!!

Es comunica als apuntats a la BORSA DE TREBALL que ho

estiguin des de fa sis mesos, han d'actualitzar el seu curriculum.

Es dóna de termini fins el 30 de setembre de 1993

Per jubilació es lloga o es ven

CONSULTORI
VETERINARI

a Sta. Coloma de Gramenet
Tel. 392.33.72

demaneu per Lluís Maicort

Per jubilació

VENC
MATERIAL GENERAL DE

CIRURGIA I CLÍNICA I
APARELL DE RAIG X

«r 211 35 38

Solicitem veterinaria/o per a la consulta veterinària de Gràcia
nJAIIIMN ZOOLÓGICO"
Interessats trucar al

Es precisa veterinari per a realitzar urgències a la

lútiea Veterinària de

Petits Animals de IIodnlona
Interessats trucar al » 399 95.09


