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EDITORIAL

EN UN MON DE RÀPIDA EVOLUCIÓ

ES ENCARA MES NECESSÀRIA LA UNIÓ
En aquestes darreres dècades, l'evolució de les diverses

activitats productives, industrials i comercials ée cada vegada més
ràpida, no solament al nostre pals, sinó també a mol te altres
països de l'estranger.

Inclús a veterinària, que si bé fins el 1950 va tenir una
evolució normal (malgrat els descobriments d'aquella època),
aquesta es va accelerar a partir del 1955, a 1'iniciar-se la
ramaderia intensiva (com l'avicultura i els pinsos compostos).

!• . .i<i.t >.ie!;.. itff\jgjinti* S ' i i i i c i a <•] p o r o i L n t e n B i u , aJ çtxa]
segueix el boví de carn i la cunicultura. Apareix la patologia de
les col.lectivitat» i els tractaments col·lectius (per aigua o
pinso). Apareixen les grane; empreses ramaderes.

Dècada dels setanta.- S'incrementa la clínica dele animals de
companyia i apareixen els laboratoris i empreses multi nacionals. La
clinica indivicual resta reduïda als animals de companyia, vacu de
llet i al cavall. A I'incorporar se la dona a la vida laboral i
treballar l'home en llocs allunyats, s'incrementen els restaurante,
menjadors col·lectius» cateríngs i els hipermercats.

Dècada dele yuj.fra.fl ta.- Els petits col.lectiua ramaders i
laboratoris son absorbits per lee grans empreses o desapareix*
Amb les grane concentrac i nnr, humanes i ramaderes, d'indústries i la
motorització dexplosió sorgeix el gran deteriorament del medi
ambient.mónproductiu. A mes,industrial l'informàtica i ele ordinadors revolucionaren el
món productiu, industrial i mercantil, etc.



EIB progressos i ràpids canvis abans eranentats, motivaren el
que els veterinaris tinguessin d evolucionar molt ràpidament, cosa
que no tote varea poder aconseguir, donat que a l'ambient ruraJ el
veterinari ee trobava bastant aïllat i amb Hiticultate per la
formació continuada. MaLf?ra.t es van celebrar, bastants cúrsete,
conferències, etc.. això no va cer suficient.

Això motiva el que encara sobrin veterinaris en nombre i. en
canvi, manquin veterinaris especialistes en notnhre suficient. I és
que a lee nostres Facultats de Veterinaria encara no han
desenvolupat veritables curaos d'especialitato per a post-gradúate,
per a formar autèntics especialistes en aqruelles branques modernes
de les quals eetem molt necessitats.

Un altre aspecte molt neceeeari es que els veterinaris tl&ú
d'unir-se en agrupacions (l'unió fa la força) r>er ¿tprofondir en
coneixements moderns i obrir noves activitats. Així va ocórrer fa
nolts anyn amb innominado artificial, nutricio anioal, avicultura,
veter

Novament insistim en la necessitat que els joves veterinaris
s'agrupin i uneixin per així poder formar-se i or&anitzar-$ç

en les noves especialitats (medi ambient, higiene i
tecnologia deia aliments, bioquímica, nética. immunologia,
marketing, economia agropeqüària, etc.), doncs perquè

LA UNIÓ FA LA FORÇA
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COMITÉ DE CLÍNIQUES DK PKTITS ANIMALS

autoritzats durant Resembré 1994

ACLÍNICA I SERVEIS VETERINARIS I'.'.'
Mn. J, OrriolB, 46, 08025 St. Vicenç <h- Cáete*!l.*t

*CL1NICA VETERINARIA CAN PILE
Camí de la Serra, s/n. 08187 Sta. Eulalia Ronçana

+ <-RNTRE VETERINARI MASCOTA
Escuadras, 17, O89O1 L'Hospitalet de Llobregat

* CENTRE VETERINARI ATLANTA
Atlanta, 9. 08200 Sabadell

* CENTRE VETERINARI MALGRAT DE MAR
Avgda. de la Mediterrània. 08380 Malgrat

Pasas de consultori a clínica:
*MON ANIMAL

Foneria, 45. 08038 Barcelona

Passa de clínica a hospital;.
^HOSPITAL VETERINARI WERA

Rda. St. Antoni. 59, 08O15 Barcelona,

BORSA DE TREBALL

CICLE: EL VETERINARI
CURS SOBRE "PROGRAMA DE GKSTIO DE VENDES"

Objectiu- Al finalitzar el programa els alumnes retarán en
condicions de comprendre els diferents elements que intervenen en
la venda i aplicar les tècniques que es desenvolupen on &1
programa.
Ttanaci: -Marketing conceptual -Psicologia de la venda Organització
i Planificació del treball del venedor -Tècniques do ¡rada -
Tècniques de negociació.
Durada: 80 hores.
ÜVLQSÍQXQAIÜ: El programa es desenvoluparà mitjançant la combinació
de les tècniques docents, en les >quals 1 'alumne haurà de recordar
els conceptes exposats i els treballs de grup 1 individuals en els
que 1 'alumne s'entrenarà en la seva aplicació. Aquesta técnica es
complementarà amb casos, pel.licules i treballs.
Horari: áismmbtee de 10 a 14 i de 16 a 20 hores.
üaLea^ j?reyjje.tefiu__jorientatl.yefl: I n i c i ' 24-1-95 Elnal: 25-3-95
(aquestes dates es fixaran definitivament el dia 13 de gener.
Preinm;riPÇjorm.- fins el 10-1-95. Matrícula: -no col. legiata:
65.000 ptes. -col.legiats: 50.000 ptes. -col.legiats borsa de
treball: 35.000 ptes.- Amb la preínscripció s'efectuarà un
PàLgameent del 50%, i la resta amb la inscripció definitiva.
pagameentLes inscripcions del50%.f,itesla desprès d 'aquesta data portarà.n un recàrrec
del 20% en tots els casos.
-Places limitades. Màxim 30. RiKoròs ordr de pre inscripció.
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-Un terç de lea places 3on reservades pela components de la borsa
de treball. Per fer efectiu el pagament de la matrícula en aquesta
categoria, posar-se en contacte amb la secretaria de la borsa.
-Al final del Curs e 'entregará un diploma d'assistència* exigint-se
1 'assistència al menys al BOX de les hores lectivas.
-Per a més informació i preinscripció, adreçar-se a la secretaría
del Col.legl.

NOTICIES

CANVI A LA JUNTA DIRECTIVA COL·LEGIAL

Ha entrat a Formar part de la Junta de Govern d 'aquest
Col.legi, com a Vocal representant dels v&tvrinaris de olinJca de
petits animals, el company JOAQUIM MAS PERERA, substituint al
company JOSBP M§> CASTELAR CASTELAR, ei qual venia exercint aquest
càrrec, i al qual sf? 1 'hi agraeixen els serveis prestats.

SKNTKNC1A JUDICIAL

El Juzgado de Instrucción d& Gavà ha dictado "Auto de
sobreseimiento en la causa seguida contra el ciudadano alemán
Dieter Drmgo% por presunto delito contra la salud pública.

En dicho procedimiento estaba personada como acusación
particular lm General i lat de Catalunya, quién manifestó su
conformidad con la solicitud de sobreseimiento del Ministerio
Fiscal.

También se acordó dejar sin efecto las rntuiidas cautelares
adoptadas por el Juzxgado con relación al inculpado D. Antonio
Concellón Martines, accionista de la Sociedad DRAGOSA. S.A. .
administrada por Dieter Dragi

La iniciación de este procedimiento tuvo lugar hace cuatro
años, adquiriendo una amplia trascendencia a través de los medios
de comunicación, por lo que ahora interesa destacar &u completo
sobreseimiento sin declarac i- de responsabilidad para ol
veterinario D. Antonio Concellón Martines. quién fuera Director
Técnico del Matadero de Mercabarna desde el dia 1-12-81 hasta mi
19-3-88. fecha de eu Jubilación. Fue el último Director del
Matadero y Jefe de los Servicios de Veterinaria Municipal de
H.ircelona (16-7-76/1-12-81). Después cambió eu denominación a
Unidad Operativa de Higiene de los Alimentos (obviando la palabra
veterinaria).

INSTITirr D'ESTUDIS APLICATS IDEA

SI Col.legi comunica a tots els col·legiats que, d'acord amb
lea converses mantingudes entre el nostre president, l'assessor
Jurídic i l'Institut d'Estudis Aplicats IDEA. aque&ta última
entitat ha modificat la denominaci6 dels cursos que venia anunciant
i ha suprimit dels mateixos el nom de veterinari.

Aquests cursos a'anomtmarán: -Auxiliar d inic d'animals de
companyia, i -AiLxiliar d'anàlisi en clínica d'animals de companyia.
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D'aquesta manera volem f5»r paleas ¿a bona actitud de
1 'esmentat Institut i recordar que continuarem defensant la
professió veterinària per tots els mitjans.

BEÜMIOHBS_ PRJLA J&SAMUUÍA GKNKKAk m LA FVK PAKA 199$

La Federación de Veterinarios Europeos celebrarà aus dos
asambleas generales anublos de primavera y otoño correspondientes
a 1995, los días 6 y 7 de Abril en Sevilla y los días 15 y 16 de
Noviembre en Bruselas. En la réáñió/i de Otoño la asamblea irá
precedida por la celebración de reuniones sectoriales por parte de
la ÜEVP {Unión de Veterinarios Europeos Prácticos). UEVH (Unión de
Veterinarios Europeos Higieníst nr>). EASVO (Asociación Europea de
Veterinarios Oficiales) y AWWP (Grupo de trabajo de la FVE sobre
bienestar animal ).

Las citadas promociones de í.i Fmoultsd de Zaragoza celebraron
el XXIX Aniversario* y al cual asistieron unos 60 compañón J- . la
mayoría acompañados de Bue esposas.

Los actos que se celebraron fueron los siguientes:
A las 11 horas: Misa en la capilla de la FacuJ tad de

dembreenBruselas,
A las 12 horas: Acto académico en el Paraninfo de la Facultad

de Veterinaria (aún no inaugurado oí I* talment*) y presidido por el
Magnifico Rector de la Universidad de Barcelona /'/•. Juan- José
Badiola (Catedrático veterinario). acompañado del Decano de
Veterinaria Pr. Herrera Marteanhe. y otros catedráticos. Diego
Dualde Pérez habló en nombre de los ausentes, siguiendo otros
par lamen t os.

A las 14 '30 horas, comida de hermandad que se celebre en el
Paraninfo del Rectorado de la Universidad (tihora instalado en la
antigua Facultad de Medicina ubicada en la Plaza Paraíso). y que
aún no estaba inaugurado oficialmente.

Además de los parlamentos propios de estos actos, el que fue
alumno de las citadas promociones y hoy Catedrático de Veterinaria.
Dr. José Gomes Piquer, obsequió a los a3i¡trr,t Í\¡? con tres láminas,
pintadas por el mismo, representando una la primera SC¿n::uel¿i de
Veterinaria que hubo en Zaragoza; otra la segunda (en la calle
Hernán Cortés), y la tercera, la Facultad actual. Además regaló una
cerámica también por el pintada.

La Comisión que organizó loo actos estuvo compuesta por los
compañeros Gómez Piquer. Diego Alcalde, tkmtaerr no. Mar.a Cajal
y Pascual Canals.

Entre los asistentes catalanes recordajnos a los siguientes
compañeros: Josep Aymerlrh* Joaquim Pascual. Domingo Lázaro y Enric
Julia, de Barcelona: a los hermanos Herrero y Margalef, de
Tarragona: a Josep Cos. Sánchez Revilla y Felipe Cruz, de Lleida,
i a Ribas Balcells, de Girona.

Las citadas promociones no se habían reunido nunca, y como el
encuentro fue tan emotivo e interesante, ya se h&bló de hacer una
pr6.'t:ima rewJ1ón y no esperar otros ~uarenta años.

Enric Julià
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¿QBDJ FRANCH I SKRRACANTA. NOU DR. KH VKTKBINAKfA

El passat mes de Juliol, el nostre company de Barcelona, el Ja
Dr. JORDI FRANCH I SERRACANTA, va obtenir el Doctorat amb la
qualificació d'Apte-CUM LAUDE a la Facultat, de Veterinària de
Bel la terra, amb la presentació de la Tesi "EFECTO DE LA
IMPLANTACIÓN ANGUIJUM O TRANSVERSA, CON FLEXIÓN DE LAS AGUJAS
TRANSFIXI ANTES SOHRfi: i A CICATRIZACIÓN DE OSTEOTOMÍAS TIBIALES EN
¡'ERRO, REWC1 DAS MEDIANTE FIJADORES EXTERNOS \ una còpia de la qual
ha estat dipositada a la biblioteca del Col.legi.

De 1 'esmentat treball es va fer nu estudi clínic, radiològic,
gammagràfic. microangiogràflc, microradiogràfic, histològic i de
microscopía electrònica de retrodispereió.

Per aquest motiu rebi, el nostre distingit company, la nostre
més sincera felicitació.

CKKACíO Dg L'ARXIU HISTÒRIC PK LES CIKNC1KS DE LA SALUT A MAJffiKSA

El passat 3 de desembre tingué lloc a Manresa, i als locals
del Col. legi de Metges (delegació comarcal del Bages), i sota Ja
presidència de 1 'Alcalde d'aquesta Ciutat, ai.xi com del president
de 1 'esmentat Col. letgi, l'inauguració de "l'Arxiu Històric de lee
Ciències de la Salut" (que inclou a metges, farmacèutics,
veterinaris i odontòlegs).

Es desenvoluparen 5 conferències, donades per ,? metges, un
veterinari i un farmacèutic, destacant la donada pel veterinari de
St. Llorenç de Morunys* Lluis Cornet Arboíx, sobre el tema "Unes
notes sobre bibliografia veterinària en català", de gran interé3
per 1 aportació de dades inèdltes.

L'adreça d'aquest centre es carrer Alcalde Armengou. 11, 0Q240
Manresa, telf. 374 27 51.

En representació d'aquest Col. legi i r/e 1 'Associació Catalana
d'Història de la Veterinàriaf hi assistí el company Jaume Roca
Torras.

CONFERENCIA AiSLOVl ïNlA. CBL_J2R^ JAUME_CAMP&-KAIJADA

L'última setmana d'octubre, a Eslovenla, el nostre company
Jaume Camps Rabadà, va donar una conferència a un grup de
veterinaris clínics especialitzats en animals de companyia, sobre
"Superpremi-um Fet Nutrition For The Future"', invitat per UNICHEM,
de LJublJana, distribuïdors de Ralston Purina Europe.

El Dr. Camps va observar que en un pais desconegut 1
infravalorat, amb tres anys d'independència 1 amb solament dos
milions d'habitants, tenen uns incrementa i qualitat ck fa que,
en breu, ens poden sobrepassar. Tambe que el sou nivell veterinari
es alt i els seus gossost en la gran majoria, son de pura raça. A
la mateixa reunió van haxrj' hi altres dut>L* conferències donades per
catedràtics del país, una sobre metabolisme dels micronutrients i
l'alt re sobre malalties nutricíonals. Al Dr. Camps 11 va cridar
1 'atenció dels seus veterinaris molt dinàmics, puntuals 1 atents,
en un país on hi han prop d'un veterinari per cada mil habitants.
Podriem dú' "Labor Ommia Vincii.", encara quan els e!:f]evens no
conèixien el llati (aixó supsem..
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PK LA FACULTAD PK VKTKHIWAHrA PK ZARAGOZA

Se está organizando un encuentro de los compañeros/as de la
pomoclón 1980/85 de la Facultad de Veterinaria de* Zaragoza con
motivo de cumplirse 10 años de la finalización de su licenciatura.
La fecha no esta aún determinada, pero ¿re calcula que será un
sábado de los meses de Junio o septiembre de 199b.

Si estás interesado/a, te rogamos te pongas en contacto,, a la
mayor brevedad posible, con; lk>mingo Blanco Parmo. Dpto. PAC
(Bromatologia). Facultad de Veterinaria. c,/Miguel Servet, 177,
bOOlS Zaragoza, Tel. (976) 41 66 95, 49 03 66. Fax 59 19 94.

Una vez tengan una idea aproximada del número de personas
interesadas, y los detalles están més avanzados, se pondrán en
contacto con todos los Que hubieran respondido a ésta invitación.
Por tanto, si estás interesado envía tu dirección para que cuenten
contigo.

IA IÍKAL KlXVUi 1) AVICULTURA D~ARENYS DE MAK
I-A UNA DONACH) ÜK LLjJBBS

L'esmentada Escola d Avicultura, mitjançant el seu director.
Senyor José A. Castelló Llobet, ha fet una important donació de
llibres i publir¿tcions històriques (en un número de 96) a aquest
Col.legi Oficial de Veterinaris, des de 1'any 1941 fins el 1985r i
'inc tn¡i>osen 1 'història de I 'important progrés al que ha arribat
/ 'avicultura al nostre pais en els darrers 50 anys. Progrés del
qual la Real Kscola d'Avicultura d'Arony:- dm Mar ha estat la
veritable protagonista mitjançant la saga dels Castelló, començant
pel "Patriarca". l'Sxcm. £r. Salvador Castelló (1966-1950).

El Col.legi do Veterinaris de Barcelona, en la persona del seu
president i de tots els col. legiats, agraeix al Prof. José A.
Castelló Llobet aquesta valuosa i històrica donació.

NECROLÒGIQUES t
MANUEL AMES LASCORZ

El nostre company va morir el passat 30 Jc novembre a
Ban-olona, a 1 'edat de 69 anys. Va néixer 1 'any 1925 a Jaca (Osca),
estudiant la carrera a Saragossa.

SI 1955 fou Diplomat en Sanitat i va fer el X Curs de
Perfeccionament Sanitari. El 1956 va obtenir la Diplomatura en
Inseminació Artificial Ramadera i el de tècnic bromat òleg. Des de
1 'any ¡V57r fins a nals del 1953, fou Cap del Centre
d'Inseminació Artificial K&oadera a Osca, passant després a l'Ecole
Nationale du Veterinalre d'Al fort (Franca), obtenint, deapréa d una
P^ollongada estancia, la Pi pi o/natura d'aquesta Escola.

Va estar aol.legiat a d<?s de febrer ffoJ 1954 fins març de
1962, data en que es va col·legiar a Barcelona, on va passar a
prestar llurs serveis a la Jefatura provincial de ramaderia. Va
realitzar uns cursos al Laboratorio Pecuario de Gijón sobre pestoñ
Porcines, tuberculosi, brucel-losi. mastitis, etc.. destacant le
Seva g.1'an taca en les campanyes realit:::ades en a~l1est ..amp B llJ
prot,'íncla d Barcelona i dins del ne-(',iat de sanitat BJ1imal.
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Posteriorment va ingressar per oposició a la Generalitat de
Catalunya amb la mateixa tasca. També va realitzar clínica
d'animals de companyia.

Totes les persones que varen conviure i treballar amb ell el
van destacar com un molt bó professional, excel.lent company, i amb
bona xispa i humor.

Als funerals que varen tenir lloc el dia següent, hi
assistiren nombrosos companys presidits pel Pr&aiJrnt del Col. legi
de Barcelona.

A la seva esposa Jacqueline Ortala Iche* fills Francisco
Javier i Rossi Karlsson, i resta de familiars, el nostre més sentit
condol. Descansi en pau.

A G E N D A

DAJU6Í OABHEGÜ.ALJQDLJLBSI
PK RE1ACIOWS HÜHAHKS I COM1HICACIO KFICAC

Final i ta t : treure a la llum lee HABILITATS NATURALS de' l'invivldu
pel seu MAJOR APROFITAMENT i ajudar-lo a adquirir una
MILLOR ACTITUD.

Contingut: -Desenvolupar una major SEGURETAT PERSONAL.
Adquirir i mantenir una perspectiva positiva de la vida
mitjançant 1 'entusiasme.

-EXPRESSAR clarament les seves idees i opinions, tant en
públic com en privat.

-Buscar i acomplir satisfactòriament Jes nos tires
responsabi1 i tats.

-Assolir la COOPERACIÓ d'altres per a que es facin los
coaes.

-Saber guanyar el respecte personal dels demés.
-Aprendre a viure amb MENYS PREOCUPACIONS I TENSIÓ.
-Compendre la importància que té el fixar-se i
aconseguir objectius a la vida.

Durada : dotze sessions de tres hores 1 mitja cadascuna.
celebrant-se una sessi6 setmana1.

Lloc : Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona
Interessats en la celebració d'una sessió informat iva. trucar

al Col·legi (tel. 211 24 66) i demanar per Mònica.

ACAPM11A DE CJJSNCIiSÜ VKI'KKIMAKIKÜ PK CATALUNYA

El proper dia 25 de gener, dimecretj, a les eet de la tarda, i
al saló d'actes d'actes d'aquest Col.legi . tindrà lloc 1'acte de
preaa coa a Acadèmic Numerari del Dr. Senyor FERNANDO LOPKZ GAT1US.
el qual pronunciarà una conferència sobre el tem»

-OHIÜKNKS DE IA ZOOTECNIA"
Li donarà la benvinguda i el contestarà el Catedràtic de la

Facultat de Veterinària de la UABr Dr. Llule Viñas Borrell.

J V ORNADAS DHK lIDICIHA EW. I liA
(Madrid, 28-29 Enero 1995)
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aniza: A.K. V.E.E.
Lugar celebración: Facultad de Veterinaria
Socrotaria Congreso: tel. (91) 394 37 56. (906) (JO 01 tí3. fax (91)
394 38 II
Sábado: mañana y tarde. Ponentes Drs. E.K.Barrelet (U.K. ) y D.Byars
(USA).
Evomingo: mañana y tarde. Dres. M. /%\<Jri/:u<-¿: Sánchez. M. Prades,
' Monreal, F.San Román, J.Lópes~SonromanT C.Nomen. A.Villatoro.

cban. J.Goyaga. H. Sanmartín Portas, F. Tt*ndi lio. A.Gómez de
Segura T y W. Man ley.

A V E P A - ACTIVITATS
I VOCAhlA . RAFAKI, MKNDihTA

Kn ¿iplicació a la normativa del Re^l Decreto 1891 91, regulant
normea que han de complir ¡es inmtal.laciona de ra>< ignósti*
el personal que operi a les mateixes, la primera vocalia d'AVKPA
organisa el primar

CURS DK DIRECCIÓ D'EQUIPS DE RADI ODI AC3NOST1C VETERINARI

en col. laborado amb el Col. lee i Oficial dt* Veterinaris de
Barcelona.
Dates: dies •/. .r'. Jl i 12 de febrer.
A l'inici del curs s 'entregará amplia documenta, ió Superada la

ceptiva prova ¿> entregará el corresponent ceif nt viaat per
al Consejo de Seguridad Nuvlear. La prova final tindrà lloc .1 'últim
dia del curs.
Llac: Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, Avgda.
República Argén tina.

inici del curs. dissabte día 4 a lea 10 hores - Sessions:
dissabtes a les 10 horeBi i diumenges a les &

27, 000 ' - ptex.
de pagament: r/j fin o mitjançant xec bancari abans del

día 21 de gener. Placen 1 i mi luden per cure: 3O
IíiBcripcinnn: Socis d'AVEPA, tel. 418 73 12 (de 10 a 13 hores).- No
socis, col·legiata a Catalunya, tol. 211 24 66. seguint-se un
rigorós ordre d'inacrlpció. Les inacripciona no es considerarán
formalitzades sense previ pagament da I impwt del cura.

11 CUKS TEÒRIC rKACTIC_D 1NÍÍH11NAC1Ü AKVIFICIM^EH J5QU1PS
( 1 0 i I I d e i f b r e r d e 199f,-)

Lloc de renlització: Faetilrat de Veterinaria UAB
Quota: 555. 000 ptea. Els dinars (a realitzar durant les sessions) es
troben Inclosos.
Planeo: 1 imitades (25). L'admissió es farà per ordre d inscripció.
Informació: Dre. Tarema Rigau i Jordi Miro (telf. 501 10 45 / />
IS 99). Sra. Rosa Ramos (telf. 581 12 94). Fax 581 20 06.

PEQGKAMA
JÜvendres 1Q. tornaria teòrica
09"30 h: Fisiologia reproductiva de 1 fuga (Dr.Prof.H./1cl'kt.
E'sc .Vet. Hanno ver.
11*30 h: Exploració de 1 aparell genital de l'euga (S.Alonso.
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Hospital Clínic Veterinari UAB.
13"00 h: Dinar
15'00 h: Ecografia reproductiva (A.Balivst&r. Hospital Equino de
Barcelona ).
16*30 h: Recollida i maneig del tornen. l.A. amb semen i congelat
(Dr.Frof.H.Merkt I
18 '00 h: Projecció de videos: -ecografia -inseminació artificial.
dissabte 11. fornada practica
09"00 h: Preparació de la vagina artificial i recollida de semen
10'00 h: Maneig del cernen fresc. Evaluado de la qualitat: -
valoracions nórmale -Anàlisi computeri tzat.
11 '30 h: Descans
12'00 h: Congelació i descongelado de semen
13 00 h: dinar
15 "00-18'00 h: Exploració reproductiva de l'euga, ecografia i
inseminació artificial.

PE PQSTGRAO - NUTRICIO DE MONOGASTRISCS
(Lleida, del 20 de febrer al 20 de marc de 1995)

Lloc: Escola Tècnica Superior d Enginyers Agrònoms, Avgda. Rovira
Rourer 177. Lleida
Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20 hores Un total de 100
hores -Practiquem, visites i racionament pràctic amb prograoies
informàtics -Amb 22 professors especialistes.
Programa: -Fisiologia digestiva en auar co/iills i porcs -Bioquímica
Jr la nutrició -Alimentació i hromatologla
Director del Curs; Dr. Eduardo Angulo Asensio
Secretaria del Curs: Dolors Lujano Ruiz. Pep. Producción Animal.
Avgda. Rovira Roure, 177\ 25O06 Lleida. Tel. (973) 70 25 00, e.xt .
5093
Inscripció; 100.000 ptes. Places limitades.

UNIVERSLBAI)-JBQLlXKm&A PB
MASXER Q L J C X E N C I A JB IHÜKNJKRIA DE

Duración: SO horas teóricas y 50 horas prácticas
Fechae: 6 de Febrero al 3 de Marzo de 1.995
Prof. reop.: Dra. Pilar Molina Pons
Objectlvos: Desarrollo de conocimientos para la producción,
composición de la leche, en distintas especies. Caracterización
química y microbiológica de la leche y de los productos lácteos.
Control de calidad.

GUB&l J2ELJÍSPEC1AL1ZAC1QNJEN
Duración: ^0 ¡¡oras teóricas y 50 horas prácticas
Fechae: 6 de Marzo al 7 de Abril de 1.995
Prof. reep.: Dr. Vicente Aranda Català
Objetivos: Capacitación para desarrollar tareas de control de
calidad, control de fábrica e inicio a IB investigación.

Duración: 50 horas teóricas y 50 hora3 prácticas
Fechas: 25 de Abril ñl 26 de Moyo de 1.993
Pro!. l'eap : Dl'. José Morell !1l1scare ll
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADOI
I

Mg DE LA PRESIDENCIA
•ORDEN DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1994

DET.VETER.QFIC.COMPETENTES PARA CONTROLES DE ANfM. Y PROD.DE OR.ANIMAL
ÍBOE N2 273 , 15.11.1994)

*REAL DECRETO £163/1994, DE 4 DE NOVIEMBRE
IMPLANTA SIST.COWNIT.De AUTORIZ,?ARA COMERCIO Y USO PRQD.FITOSANITARI
ÍBOE NO 27b , 18.11.1994)

*REAL DECRETO 2043/1994, DE 14 DE OCTUBRE
INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE BUENAS PRACTICAS DE LABORATORIO
ÍBOE N5 281 , 24.11.1994)

*REAL DECRETO ¿044/1994, DE 14 DE OCTUBRE
CONDICIONES SANÍT.EN SACRIFICIO ANItf.DE CAZA Y EN COMERCIO DE SU CARNE
(BQE m 296 , 14.12.1994)

*REAL DECRETO 2087/1994, D£ 20 DE OCTUBRE
C0NDIC.3ANiT.DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARNE FRESCA DE AVES

N2 301 , 17.12.1994)
Hg DE OBRfíS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDID AMB

EN DE 30 De NOVIEME^I DE 1994
KGDIF.CWACTERIST.DE CALIDAD EN CORRIENTES DE AGUA PARA AGUA POTABLE
(BOE N2 296 . 14.12.1994)

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA. RAMADERIA I PESCA
*DECRET 291/1994, DE 4 DE NOVEMBRE

DETERMINA LA ESTRUCTURA TERRITORIAL DEL DARP
ÍDOK W 1973 , 16.11.1994)

*DECRET 392/1994, DE 4 DE NOVEMBRE
MODIFICA a DECRET 91/1990 DE REESTRUCTURACIÓN DE DET.ÓRGANOS DEL DARP
ÍDOGC N5 1973 , 16.11.1994)

*DECRET 292/1994, DE 4 DE r;OVEI1BRE
FiODíF.DECRET 110/1991 DE ESTRUCTURA.DE DIRECC.GRAL.OE PESCA MARÍTIMA
ÍDOGC m ^973 , 1 6 . M J 9 9 4 )

«DECRET 294/1994, DC 4 di 'JOVEliBRC
r j j f , ESTRÜCT.ORG^ÍCA DE DIRECC.GRALES.CÍ PRODUCC. E IMD.AGROALIN
ÍDÜGC m 1973 . 16.11,1994)

fORDRE DE 23 DE I/OVEMBRE DE 1994
AMPLIA LA "ELACION DE ESPECIES PROïEGIDAS EN CATAlUNYA
ÍDOGC NO 1980 , 02.12.1994)



*ORDRE DE 23 DE NOVEMBRE DE 1994
ADSCRIPCIÓN DE DIVERSOS NEGOCIADOS AL D.A.R.P.
(DOGC N2 1980 , 0Z.1Z.1994)

DEPARTAMENT DE COMERÇ, CONSUM I TURISME
*DECRET 317/1994, DE 4 DE NOVEMBRE

NORMAS SOBRE ORDENACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ESTABLECIM.DE RESTAURACIÓN
(DOGC N5 1983 , 09.12.1994)

DEPAPTftHENT DE MEDI AMBIENT
•DECRET 323/1994, DE 4 DE NOVEMBRE

REGULA INSTALACIONES DE INCINERACIÓN RESIDUOS Y LIMITES DE EMISIONES
(DOGC N? 1986 , 16.12.1994)

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT
•DECRET 288/1994, DE 4 DE NOVEMBRE

AUTORIZA IHPLANTAC.ESTUDIOS INGENIERO TECN.INDUSTR.AGRÍCOLA Y AGROALIM
(DOGC N° 1975 , 21.11.1994)

*DECRET 289/1994, DE 4 Di NOVEMBRE
AUTORIZA 1NPLAWTAC.LICENCIATURA CIENCIA Y TECNOLOGIA DL LOS ALIMENTOS
(DOGC NQ 1983 , 09.12.1994)

DIARI O F I C I A L DE LES COMUNITATS E U R O P E E S

N£ DOCE DATA DOCE REFERENCIA DATA
C-205 25.07.1994 A3-0245/9* 04.05.1994

COMUNICACIONES
PROTECCIÓN ANIMAL DECISIÓN1 PARLAMENTO
DECI3.SOBRE DIRECTIVA DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN DE AVES SILVESTRES

C-205 25.07.1994 A3-0308/94 05.05.1994
COMUNICACIONES
ADITIVOS PROPUESTA REGLAMENTO
PROCEDIM.CÜHUNIT.PARA SUST.AROMATIZANTES EN PRODUCTOS ALIMENTARIOS

C-314 11.11.1994 94/C 314/04 00,00.0000
ACTOS JURÍDICOS PPREPARATORIOS
AGUA PROPUESTA DIRECTIVA
APROXIMACIÓN LEGISLACIONES SOBRE EXPLOTACIÓN Y COMERÇ. AGUA MINERAL

C-322 19.11.199* 94/C 322/10 GG.OO.GOOO
ACTO JURÍDICOS PREPARATORIOS
ORGANIZACIÓN DE MERCADOS PROPUESTA REGLAMENTO
PROP. MODIF. REGL. DE G.C.M. DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y ACUICULMA

L-280 29.10.1994 94/699/CE 19.10.1994
ACTOS CUYA PUBLICACION NO ES CONDICION PARA SU APLICABILIDAD
CONTROL SANITARIO DECISIÓN COMISIÓN
DISMINUCIÓN FRECUENCIA CONTROLES A ÉQUIDOS DE SUÈCIA, NORUEGA Y FINL



DICCIONARI D ' E X T E R I O R DEL CAVALL

de

J / W GRATKÉS i MSATtliA, MARIA GRATtfÓS i PRAT, JOAQUIM GRAT/CGS i PRAT

El " DICCIONARI D'EXTERIOR DEL CAVALL " és la primera obra en
català d'Exterior del Cavall, en format de diccionari, que recull
la terminologia essencial i tècnica dels animals equins.

És una obra de consulta per a totes les persones que estimen
el cavall, especialment els joves que comencen a entrar en aquest
món tan peculiar i engrescador.

Les matèries que comprèn són:

Morfologia externa

Crcmolcxjia

Cronometría

Zoonetri a

Aplcms

Anadura

Defectes,tares i vicis

Arreus i ornaments

Professions i of ic is

Hàbitat,entorn i maneig

Parla i llenguatge

i després del cos del diccionari:

Citacions de textos catalans

Proverbis,afori smes i refrany

DICCIONARI

D I XTERÏOR
DEL

CAVALL

JAUME GHATACÓS I MA.SAN* l.t.A
MARIA GRATACÒS > rKAT

JOAQUIM GRATACÒS I PHAT

392 pàgines - Format: 21 x 15
2.529 termes

47 il·lustracions
(4b dibuixos i 2 lotos color) u Obra revi sada per el

t e r m e a t
centre de terminologi

Edita: Col·legi de Veterinaris de Girona
Preu : 3.500 pta
De venda: en les principals llibreries

Col·legi de Veterinaris de Barcelona
Col·legi de Veterinaris de Girona cl Cor de Maria, 10-17002.Girona



L-282 29,10.1994 94/695/CE 19.10.1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN PARA SU APLICA81LIDAD
REGL.TÉCNICO-SANITARIA DECISIÓN COMISIÓN
EXCEPCIONES A NORMAS SANIT.CGMUNIT.PARA PRODUCC.Y COMERCIO DE LECHE

L-287 OS.11.1994 2701/94 07.11.1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN ES CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
RESIDUOS REGLAMENTO COMISIÓN
MODIF.REGL.FIJACION LIMITES MAX.RESIDUOS MEDIC.EN ALIM.DE QR.ANIMAL

L-287 08.11.1994 2703/94 07.11.1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN ES CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
RESIDUOS REGLAMENTO COMISIÓN
MODIF.REGL.FIJACION LIMITES MAX.RESIDUOS MEDIC.EN ALIM.DE OR.ANIMAL

L-2S6 09.11.1994 94/723/CE 26.10.1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN PAHA SU APLICABILIDAD
CONTROL SANITARIO DECISIÓN COMISIÓN
MODIF.CONDICIONES POLICIA SANIT. APLICABLES A INTERC. COMUNITARIOS..

L-287 08.11.1994 2701/94 07.11.1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN PARA Si» APLICABILIDAD
MEDIO AMBIENTE DECISIÓN COMISIÓN
PROCtDiM.RELAT.fi LIBERACIÓN A HEDIB AM8.DE PLANTAS M0DIF.GENET1CAMEN

L-292 12.11.1994 94/731/CE OS.M.1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
SANIDAD ANIMAL DECISIÓN COMISIÓN
MODIF.DECÍS.94/514/CE DE MEDIDAS CONTRA FIEBRE AFTOSA EN GRECIA

L-292 12.11.1994 94/730/CE 04.11.1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
POLICIA SANITARIA DECISIÓN COMISIÓN
MODIF.CONDIC.POLICÍA SANIT.PARA ÏHPÜR7AC.CARNES FRESCAS DE SUDAMERIC

L-292 12.11.1994 12/94 28.09.1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO DECISIÓN COMITÉ EEE
MODIF.ANEXO I (CUESTIONES VETERINARIAS Y FITOSANIT.) DEL ACUERDO EEE

L-292 12.11.1994 1 2 / 9 4 28.09.1994
ACTas CUYA PUBLICACION NO ES CONDICIOt. PARA SU APLICABILIDAD
CANALES DECISIÓN COMISIÓN
MARCADO Y UTILIZACIÓN DE LA CARME DE PORCINO SEGÚN DIRECT.80/217/CEE

L-296 17,11.1994 94/741/CE 24.10.1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN Mü ES CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
RESIDUOS DECISIÓN COMISIÓN
CUESTIONARIOS PARA ESTADOS MIEMBROS DE APLICACIÓN D1RECT.DE RESIDUOS



L-297 18.11.1994 94/50/CE 31.10.1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN ES COfríDiCION PARA SU APLICABILIDAD
ALIMENTACIÓN ANIMAL DIRECTIVA COMISIÓN
M0DIF.DIRECT.70/524/CEE DE ADITIVOS EN ALIMENTACIÓN ANIMAL

L-297 18.11.1994 94/51/CE 07.11.1994
ACTOS CUYA PU&ICACIGN ES CONDICIÓN PARA SU flPLICABILIMD
INGENIERÍA GENÉTICA DIRECTIVA COMISIÓN
ADAPTA DIRECT. DE USO CONFINADO DE MICROORGANISMOS MGDIF.GENETICAMEN

L-29S 19.11.1994 2807/94 14.11.1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN ES CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
ORGANIZACIÓN DE MERCADOS REGLAMENTO CONSEJO
M0DIF.REGL.804/6fi DE O.C.H. DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

L-300 23.11.1994 94/54/CE 18.11.1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN ES CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
ETIQUETADO Y ENVASADO DIRECTIVA COMISIÓN
INDICACIÓN EN ETIQUETADO DE PROD.ALIMEtfTIC.DE MENCIONES OBLIGATORIAS

L-297 18.11.1994 94/51/CE 07.11.1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN hiQ ES CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
HIGIENE ALIMENTARIA DECISIÓN COMISIÓN
CONDICIONES IMPORTACIÓN PRODUCTOS di PESCA Y ACUICULTURA & TAIWAN

L-305 30.11.1994 94/767/CE 21.11.1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
HIGIENE ALIMENTARIA DECISIÓN COMISIÓN
CONDICIONES IMPORTACIÓN MOLUSCOS., EQUINODERMOS,... Dt MARRUECOS

L-31Z 06.12.1994 94/766/CE 21.11.1994
CTOS CUVA PUBlICACION NO ES CONDICION PARA SU APLICABILIDAD

CONTROL SANITARIO DECISIÓN COMISIÓN
CONDICIONES IMPORTACIÓN MOLUSCOS, EQUINODERMOS,... VIVOS DE TURQUÍA

L-312 06.12.1994 94/778/CE 30.11.1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN PARA SU APLICA8IHDAD
CONTROL SANITARIO DtC.blON COMISIÓN
CONDIC.IMPORTAC.MOLUSCOS, EGülNOD.,... CONGEL.O TRANSFORM. DE TURQUÍ

L-315 08.12.1*74 94/59/CE 02.12.1994
ACTOS ClNA PUBlICACION~'O ES CONDICI~ PARA SU A?LICABlLIDAD
HIGIENE ALIMENTARIA-ZOONOSIS DIRECTIVA COMISIÓN
KODIF.DETECCIÓN TRIQUINA EN IMPQRTfiC.DE 3os. PAÍSES DE CARNE PORCIMO

L-322 15.12.1994 94/738/CK 09.12.1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
CONTROL SANiffttflÜ JtCiSiON COMISIÓN
MAPLICAC.EXCEPC.DC PROHIBICICfíES POR P.P.A. PARA DET,2(»iftS DE ESPftfi

L-323 16.12.1994 3059/94 15.12.1994
ACTOS CIJYA PUBLlCAClON ES CONDICION PARA SU APLICABILlOAD

DUOS REGLAMENTO COI1ISION
MODIF.PROCEDIM.DE FIJACIDN LIMITES HAX.r~DIC.EN ALIM.DE ORIGEN ANIMA



Objectivos: desarrollo correspondiente a tareas de control de
calidad, control de producción en industrias agroslimentarias e
investigación en e¡ t fma.
A de Estudio: Conservas de alimentos. Frutas y hortalizas.

J>K KSPRCTALTZACION SN CONSERVAS - II
Duración: 50 horas teóricas y 50 horas prácticas
Fechas: 29 da M.tyo al 23 do Junio de 1.995
Prof. reap. : Dr. José Morell Mascare 11
Objectivos: Desarrollo correspondiente a tareas de control de
c&lidad, control de producción en industrias agroalimentarias e
investigación en el tema.
Ar*eae de Estudio: Frutas y pescados.

importe de la matrícula es do 140.000 ptas. por cada curso.
~Se<-*retaria permanente: Depto. Tecnologia de Alimentos, Universidad
Politécnica de Valencia, Camino de Vera, 14, 46020 Valencia. Tel.
387 70 56. fax 387 79 56.

B3 JORNADAS TÉCNICAS SOBRE AVICULTURAS ALTERNATIVAS
(Arenys de Mar, del 20 al 29 de Marzo de 1995)

La fíeal Escuela Jt> Avicultura organiza para los d i as 20 al 29
¿e marxo de 199$ unas Jornadas Técnicas sobre Aviculturas
Alternat ivas. Para facilitar la asistencia a aquellos interesados
hacia un trma determinado, mmtam Jornadas se han estructurado en
bloques de uno o dos días mn los que se trataré un tema especifico.
* Í existe la poeibi 1 idad de escoger asistir de&dt \unente un

hasta la totalidad de las Jornadas (S días).
De ésta forma, dichas Jornadas han quedado definidas de la
iente forma:

'Palmípedas para foie-fraw y para carne üiiét:; 20 21) *Produccionea
cinegéticao (días 22-23) *AveBtruces (día 24) *Produeeión de huevos
tramperos (dia > *Polloo label, canperou, ecológicos y
«apones(di as 28-29)
* ara máq \ n formar i 6n • Real Escuela de Avicultura r Flana del
Pe*raí3o, l4 08360 Ai-rnys de Mar (Barcelona), tel. 792 11 37. fax
?92 15 37.

K&AL VKTKK1NA¡<1A;>
Facultad de Veterinaria Ciudad Universitaria
28040 Madrid, tel. (91)394 36 67 y 549 52 34

CALENDARIO DE ACTIVIDADES l995^_

?—_1B_. . ,d&___enerQ: Excmo. Sr.D. Emilio Ronda Lain
Inmunt>, nul ación; moduladores coadyuvantes y adaptógenoe"

Ü i E x c m o . Sr.D. Julio Oliae Pleite "Un humanista
de una vida, hasta los altares"
Dr.D. Uiifi Rlliz Abad "La demanda social y la^-dfi-Xebrero: Dr

ador.Rl!'súmen detinavida,
y*A-_l df? nuir7.iv lima. Sra. D§ M.Magdalena Calvez Morroo (que
ingresará como Académica Correspondiente) "La conservación de
alimentar; por radiaciones ionizantes"
*Aa_. lü rtfí Pflrro Excmo.Sr.D. í'aulino García Partida
°3teodiatrofias nefropátícas de) fWT
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V\ñ 2fl de mavzQ- Exorno.Sr.D. José M» Tarazona Vi las "£a lucha
contra las helmíntosiB ovinas en España: pasado y presente".

Las c o n f e r e n c i a s darán comienzo a l a s 18 '30 horas y se
c e l e b r a r á n en e l Salón de Grados. Facu l t ad de V e t e r i n a r i a . UCM.

ACTHS JUNTA DK GOVERN

ACTA ASSAMIÏUÏA GKNKKAL MJíDINAKIA l)KL DÍA •/.<) 0(\ ÍM

A les set de la tarda del dia 29 de juny de \994, en roña
COBVOCStaris, i al saló d'actes del Col.legi Oficial de Veterinaris de
Barcelona, es IWIIMÍi l'Assemblea General Ordinària de Col·legiats,
convocada a 2'aféete, sota la F'residència del Sr. Joaquim Sabaté i Aranda,
actuant coa a Secretari el sen ti tillar. Senyor José Juan Rodríguez.
1 ) Lectura acta sessió anterior: Es procedeix a IB lectura do
l'Acta de 1 'Assemblea General Ordinàr¡ i del 16-12-93. la qual
es aprovada per unanimitat.
2) Informe de Preaidencia: a) El Sr. President moix la tasca

}3 C<v/>i tés <it> f't-i ; i 3 Animalst i Deon tolt , : • •> • els qua 1
realitzen una labor callada però complerta en de tensa del
compliment dels respectius reglamente.

b) Respecte al futur de la campanya de vacunació
a/1 ti rábica informa que? tt'&BtA estudiant una a>e?/?<¡ de col. laborado
amb l'Administració per a mantenir el control de les zoonosis
sentie baixar la guàrdia respecte s la ràbia, sí bé aquesta podría
deixar de ser de* vacunació obligatoria. En aqn< ptmt el Sr.
Pre&ident insisteix ¿? 1 'A&samblea de la néCBBBitOt do mantenir el
segell de control antírrAbtc com una mena <it? control de les
vacunacions i una lluita contra el intrusisme i no com una
càrrega econòmica Ja que Va seva quant (a 68 mínima. i a més
serveix com ajut a la financiado del Col.legi. les despeses
administratives dol qual són cada vegada mer. grans i els
ingresos s'han vist disminuïts. Amb respecte a la seva funo
de control s'ha d'afegir que s'oatà i ' diant la possibilitat
d'actuar com a disposi taris de les dò&i.1? vacuna/ en genernl -

qual no respresentari a un sobrepreu i si permet ri/y rolar
la seva expedició evitant 1 'actual situació que pjfovoom greus
problemes deontologies, sani taris 1 professionals.

c) Respecte a l'A.l.A.C. s han e&tat portant a terme
reunions amb l'Admini&trac: de la General itxt a nivell
nacional i està bastant avançada la » *ucíó de la aeva
gestió i el control d'utilit-.. a nivell de Catalunya 1
Espanya mitjançant la conexló amb altres '-cutres de dñdeff
autonòmics.

d) Kn inferència a la situació actuaJ de la prof&s;
es comenta els diferents teoursos la Junta s'ha vi
obligada a presentar davant actes admlnistr/it íus en els que es
pretén excluir als veterinària entre els professionals que puguin
optar s llòCS reletvants en 1 'Administració nanitàrlfl- A .HT han

'•sentat recursos a les convocatòries per cobrir les places de
Cap de la Secció d Epidemiologia i Cap del Negociat d'aquesta. La
raó per la qual s'ha optllt per presentar el l'eCllrtJ.es que. en
anteriors ocasions davant de fets similars es va parlar amb el
titular ifel Ik'partament de Sanitfít el qual va reconéixeJt que ee
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tractaba d'un error que tindria que subsanai—set • gual,
evidentment, no ha succoit en aqueste casos. També s'ha presentat
un altre recurs per 1 'aparició en el D.O.Q.C. de 1 'obligatorietat
de 1'ús del llibre de visites de les industries alimentaries
sense mencionar el Veterinari com responsable de la
inspecció i cumplimentado del mateix, sen aquest professional
l'únic capacitat segons la legislació de la Unió Europea. Així
mateix s'aixecat queixa al Consejo General i al Comité
Veterinari de la Unió Europea per la defectuosa transcripció
al B.O.E. de les directives de la Unió Europea en les que nombra
&n concret al Veterinari com responsable i d'altra banda al B.O.E.
no es fà la transcripció nominal, parlant genèricament de
inspector sani tari.

e) Finalment fa referència al bon funcionament de
les diferentes seccions professionals i invita a la creació
d'altres de tant d'interès com les ja existents.
3) Aprovació PrearnipoatoB 1994 : El Sr. Serra procedeix a la
lectura dels pretnt post tos de 1994, que estaven pendents de la seva
aprovació per 1 'Assamblea General, Ja que en Ja sessió celebrada el
16 de desembre de 1.993 en el punt 2 de l'ordre del dia es va
acordar retardar 1 'aprobado dels mateixos amb el fi de que
elguèssin presentats de manera müs detallada sobretot en lo
referent als apartats de quotes i pagaments al Consejo General de
Colegios Veterinarios de España i al Consell de Col·legis
Veterinaris de Catalunya. Una vegada llegit els pressupostos es
planteja la possibil i tat de incloure o no en els mateixos de
manera més detallada, 1&& partides corresponents a les quo'
del Consejo General de Colegios Veterinarios de España. La
discusió es troba en si les quantitats recollides en concepte de
¡notes al Consejo les quals són enviades directament i sense cap
tràmit que el de intermediari per part delCol. legi, tindrien de
figurar com a carree en la partida de ingressos dels
pressupostos, sent abonades en un compte de pagaments al
Consejo o béT com s'ha fet fins ara, no figurar rn eJrr pressupostos
del Col.legi ja que no repercuteixen de en el saldo final ni en
cap dels seus comptes. Desprès de lee intervencions del Sr.
SeculJ. Sr. Camacho, Sr. Monné i components de la Junta d& Govern
en suport d'una o altra testis es decideix proposar a votació
1'aprobado dels pressupostos de l'any 1.994 i postergar la
dlscusló a l'Aesamhl&éi Extraordinaria, ja que aquest tema figura
com punts 1 i 2 de la mateixa segons es va aprovar al desembre.
La votació Jona com a resultat l'aprovac dels
pressupostos de 1.994 amb el vot en contra del Sr. Seculi qui
sol. licita consti en acta aquest, fet.
4) Informe de Secretaria: Memoria. El Secretari procedeix a la
lectura de la memoria d'activitats de la secretaria durant l'any
1.993. actualitzant les dades a 29 de juny de 1.994.
<a ) Alta de 38 nous registres de clíniques Veterinàries.

b) Altes de col·legiats 119. nP de col·legiats a 31-12-93
en actiu 1324. a 29-06-94 sent el número correlatiu el 1979.

c) Per el Fons Mutual d'Ajuda s'han tramitat els seguen te
expedients i ajuts: 6 expedient.s per defunci6 de co1. 1egiats a
31-1293: 24 aJuts per naixement de fills de col. 1egiats: 5 ajuts
per intervencions quirúrgiques de col.legiats o familiars.
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d) Referent al p<?rsonal del Col.legi fa referència a la
Jubilació del Sr. Germán Sancho la gual Ja s'havia previst per lo
qual es va contractar una nova adnn n irtrativa a fi de gue anés
coneixent més a fona el trebal 1. A més s'ha estudiat la manera
d 'adequar les noves neceas i tata admi nist r«a ti ves al personal
existent. considerant-se necessari separar les funcions
col.legislo d'altres pertanyents a d'altres organismes com
l'A.l.A.C. per poder valorar les necessitats presents i futures
dB 1 persona 1.

e) D'altra bnnda s'ha concedit una beca per l'ordenació del
fons bibliogràfic el que ha permès posar novament en marxfi
la biblioteca i conèixer 1 també classificar el contingut de
la mateixa. La ncessio s'ha efectuat entre els
col.legiats interessats que es trobessin a l'atur i que
pertanyessin a la Borsa de Treball. També s'ha contractat a temps
parcialr com administratiu per al Comité de Petits Animals a
un -.'fterinari en les mateixes circuütstrtii*ics, .i < qufj

1 'anterior responsable ha pres posessió com a funcionari de la
Generalitat deixant vacant «1 lloc. Amb tot això es pretén portar
a terme l'informatització complerta de l'adminietració colt. legial,
el gue permetrà, entre d'altres coses, mantenir una baee de dades
de la biblioteca i de l'arxiu, als / ocm una forma ràpida i
eficient d'accedir-hi. Kn el futur es disposarà de la
possibilitat d'accedir a moltes d'aquestes dades per via modern per
als col. legíats. Amb respecte al butl 1< os fà referència al
fet que desde que s'ha fet càrrec de la seva preparació i
composició el Dr. Roca. s'ha conseguít donar-li una continuïtat
i, a la vegada, anar determinant les diverses seccions del mateix,
ciunplimentant~se en alguns casos aatb números extraordinaris,,
remarcant que es segueix en la linea de millorar la seva
estructura i contingut aixi com la presentació lo que anirà
lligat a la informat i tzac ió abans dita. S'està donant forma a una
secció en la que figuraran aquelles o irritis que dirigides al
col. lectiu ens arrivin desde el món comercial, fent el
Col.legi de filtre i evitant aixi 1 'enviament de llistats amb
la conseqüent sobrecàrrega de publicitat als Col.legi<it
El futur d'aquesta secció dependrà de la resposta que a'obtingui
per part de tots. Respecte a la Borsa de Treball s'informa de
1 inici d'una etapa en la que ?e prctr» incidir Jc forma activa en
el otón empresarial, donant a conèixer la formació acadèmica del
veterinari 1 Ja seva adaptabilitat en ele diferente sectora de
l'empresa a la vegada que &'oferta la Borsa de Treball com
a proveïdora de personal qualificat per a les diferentes
indústries començant. per la farmacèutica i agroalimontaria.
Finalment ¿ informa que s'espera disposar de la sala per a
reunions socials abans de desembre d'aqu&at any una vegada
aprovat el prenupo^t definitiu. aixi com haver iniciat la
renovació audiovisual de la Sala d Actes.

5) Preca i preguntes; En aquest apartat es torna a comentar sobre
la preocupació de I'Aasamblea per la continua transgressió de
la normativa Europea en le¿~ normes de 1 'Administració
Central i Autonómica i*efex'idee a la figura del veterinari en
la Sanitat PUblicll. Per part dels Srs. Camacho. ROlJl'a, Ferràn,
Roca Torras, LoDlbal'do i altres 8ssistent~. s" insislèix ell exigir 18
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transcripció correcta de totes les normatives; , si es precia ais
tribunales i a més fent que es compleixin en qualitat i quantitat
les funcions sanitàries del Veterinari . 1 'aportació del gual a la
Salut Pública ve reflectida a la LLei General de Sanitat en la
<¡ual es cita textualment a la Veterinaria de Salut Pública. El
Sr. l'resident acaba dient que s'estant doblant els
esforços en aquest mtit i que de fet s'ha d'estar molt
alerta davant de fets concrets en que Is veterinaris
I U/TU in ser substituïts, encara que sigui temporalment
per altres professionals, no sol same nt en defensa de la
professional i tat del veterinari sino tambe del nombrosos,
malauradament. veterinaris que es troven en situació d'atur.
Finalment es pregunta sobre 1 'actualització de les rari fes
professionals, a lo que es respon que segueixen en vigor les
mateixes aplicant 1 'increment corresponent a la taxa
d'inflació. A més es recorda que son tarifes min.imes i
que s'estudiarà el convertir-Íes en recomenades. previa
aprovació de l'Assamblea per a sintonitzar amb la tendència
de la societat manifestada pel Tribunal de la Competencia.

I sense cap altre assumpte a tractar s'aixeca la sessió.

ACTA ASSAMHLKA QKNEJRAk KXTRAORDINAR1A 2 9 - 6 - 9 4

A le>s nou drl vespre del dia 29-6-94, en segona convocatòria, i
al aoJ^ d'ad del l.legi Oficial ./<• Veterinaris de
laprovincia de Barcelona, es reuneix 1 'Assemblea
general extraordinària* convocada a 1 'efecte, sotét Ja Presidència
del Sr.Joaquim Sabaté i Aranda, actuant com a secretari el seu
titular, Senyor José Juan Rodríguez.
J) Aprovació Pressupostos Ingresos i Despeses per l'Exercici de
1994: El Sr. President proposa que s'alteri l'ordre del dia i es
passi c/j primer lloc a la lectura i aprovació, 3'escau,
delí? pressupostos per l'any 1.994. L'Assamblea aprova la proposta
1 el Sr. Serra dona lectura als mateixos.El Sr. Secull agafa la
paraula per a tornar a incidir en que kan de figurar, al seu
enteniment, les partides corresponents a les or tac leñe al
Consejo General i al Consell de Col.leglB Veterinaris
Catalunya. Ja que els col. legiats han de conèixer lee
quantitat ̂  que dels rebuts i demés ingressos ee destinen a
aquests fins. El Sr. President indica que en elt- rebuts
trimestrals e'expresen elaraetent els diferente apártate que el
composen i que un d'ells correspon a la qti^ta Individual al
Consejo, la &'ingresa directament en aquest, així com les
corresponents a les assegurances col.lectivea. El Col·legi només
fa d'intermediari i, per tant. la totalitat és el resultat de
multiplicar la quantitat individual pel número de col.legiats que
estan en actiu. En referència al ConBell no existeix cap quota
Ja qm> ea financia mi tancant la campanya anti rábica, sent el
propi Consell oi que còrre amb la gestió do let mateixa. Novament
en aquest punt e& contreeten diferentes opinions entre ela
nmmàmteatm referides a la conveniència o no de que figurin
aquestes partides em els pressupost os, argumentant-se
dlferentes postures de cat'Acter contsble. aL"f com requer.1ments
d'tul<1 major i més clara inr'orJJldcÍÓ. Flna1m·nt. es de.ldèis que a

-15-



partir del proper exercí' es presentin ele compten de les
diferentes partides de manera que es conegui d una manor.i
oficial quina és la quantia de ingressos i despeses que composen
els comptes del Consejo i del Consell, sigui quin sigui el seu
origen i/o destí, encara que no figurin necessàriament dina
dels iressupostos d'ingresos i Sospeses corresponents a
1'exercici del propi Col.legi de Barcelona, i sempre que no
estiguin directament lligats. Acordat aquest punt ep
procedeix a 1 'aprovació dels pressupostos per el 1.994.
2) Relaciona amb el Consejo General de Colegios Veterinarioa de
Kopafia i el Consell de Col·legis Veterinaria de Catalunya: El
Sr. President fa la introducció del tema explicant que ml
problema existent amb el Consejo parteix de 1 aplicació dels
Estatuts del mateix que ntorguen per 1 'Assamblea General, eJ
rmiteix valor de vot a tots els Col. lep,ií> Provincials
Independentment del número de col.legiats que representin i
per tant de 1'aportació económica total. D'aquesta manera
i malgrat que en varies ocasions s'ha votat en contra de
Jrcisions acordades Juntament amb d'altres Col.legis amb un
elevat número de col. legiats, mni s'ha pogut variair aquesta
desigualtat. S'ha cit.tt al Sr. Borregón per a que vingui a
parlar del malestar existent amb 1 'actuació del Consejo en
situacions de vital interés per a la professió i en les que o no
s'ha fet rés o no s'ha, informat bé ni a temps, per la qual cosa
a augmentat considerablement desinterés. Fins el moment no
s'ha efectuat aquesta reunió, però sí s'ha conversat en moltes
ocasions. Fruit d'aquest malestar que s'ampliat a d'altres
Col.legis Provincials ha estat la reunió mantinguda a
Pamplona per Presidents de diferents Col.legíe dintre dels quals
es trobaven els d'Alaba. Pamplona, Barcelona etc.. en la qual es
va tractar precisament del funcionament del Consejo i la
necessitat de revisar els seus Estatuts. Finalment es va decidir
contactar omh un buffet d'advocats de gran prestigi per
conèixer les formes legals d'actuació, darrera lo qual es
convocarà una nova reunió per a la primera quinzena de Juliol. En
aquest moment, Jaume Rodón rregunta si és necessari i
obligatori el pagament de les quotes al Consejo o si al contrari
es pot deixar de pertànyer n ell. i en qualsevol cas quin sería el
mecanisme per exigir una auditoria. El Sr. President contesta qur
sí es obligatori segons els actuals estatuts i a més a més
en Ja situació actual. es convenient per mantenir la xarxa
d'assegurances col·lectives que cobreixen entre d'altres la
responsabilitat civil. Respecte A 1 auditoría cal assenyalar que
Ja s'ha portat a terme una fa molt poc temps, no donan resultat
anòmals. Per part dels col. legiats presents a I'Assamblea
3'ha lamentat, en primer lloc, la poca assistència <a la mateixa,
sent un tonia tan trascendental per la professió. Ja que el Consv
ara per ara ens representa davant els organismes nacionals
i internacionals. En general es considera que la situació actual
no pot ni deu desmantel lar -se i que s'han de prendre les
mesures necessàries. inclús considerant les més radicals,
sempre sospesant totes les alternatives i adoptant la que
suposí una millor estructura professional. Finalment s'aprova
donar un v> de confiança al Sr. President i a l'espera
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de la reunió de Pamplona, amb posterioritat es convoca
una altra Assambloa extraordinària per el mes d octubre.

En 1 'apartat referent al Consell el Sr. President informa
que BÍ bé es pretén que el Consell, com a representant dels
quatre col.legis catalans, sigui suportat econòmicament pel
Consejo mitjançant 1 'aportació econòmica feta desde Catalunya, en
1 'actualitat 1 'aportació de fons es fa mitjançant la campanya de
vacunació antiràbica, la qual cosa també produïa un desequilibri
important de 1 'aportació feta pel Col·legi de Barcelona ja que la
vacunació en aquesta provincia supera el 75% del total, per lo
qual s'ha establert un nou sistema proporcional pel número de
col·legiats sempre derivat d'aquesta campanya.El Sr. Seculí
demana que es busqui la formn de canviar els Estatuts de manera
que la representació en la Junta del Consell sigui proporcional.
Per la seva part el Sr. Carol pregunta si els Estatuts preveuen un
sistema de control com pot ser una munió plenària dels quatre
Col.legis. El President respon que sempre es pot demanar la
seva modificació, però es precís un consens molt gran per
poder iniciar els tràmits, contant a més amb la relativa
joventut d aquesta Institució. Respecte al Col·legi de Barcelona
té vot de qualitat en cas d'empat. Finalment es decideix convocar
al Consell per una reunió amb la Junta de Govern a fí d 'exposar
les queixes de 1 Assamblea pel funcionament del Consell i les
representacions que de la veterinaria s'estant fent.
3) Precs i preguntes: Pilar Uurria demana que es fagi constar el
malestar existent entre el col.lectiu de petits animals per la
gestió anòmala, que el Consejo ha realitzat davant la redacció del
Reglament del medicament veterinari i ja desde la discusió de la
propia Llei. no semblant important més que la implantació de la
recepta veterinaria, que més sembla contemplar-se, desde el
Consejo, d'una manera crematística que com qualsevol altre
sistema important de presencia veterinaria en el contingut del
reglament, y/iant altres temes tan importants com la
distribució, dispensado, control i possessió dels mateixos.

I sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessió a les
22 "30 hores.

ACTA JUNTA DE GOVKKH DEL DIA 6-10-94

A dos quarts de set de la tarda del dia 6 d'octubre de 1.994 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, sota la Presidència del Sr. Joaquim Sabaté i Aranda,
actuant com a Secretari el aeu titular. Senyor José Juan
Rodrigues, i amb les absències el. re. Jaume ¿erra i Ignasi
Ardévol, sent el seu desenvolupament el següent,
1) Lectura acta sessió anterior: Ee procedeix a la lectura de
l'Acta del dia 21-6-94, la qual es aprovada per unanimitat.
2) Informe de Presidència: El Sr. President comença expossant les
raons del nou horari per les reunions de la Junt - i i que era
necessari l'adequai—lo a li disponibilitat de temps dels seus
membres, donat que les reunions de juny i setembre no s'han pogut
fer formalmnt, tnint que recòrrer a la onverst\ personal en
alguns casos, acordant-se, finalment. mantenir l-hrari de leo
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18-30 o 19 hores, previ contacte amb tote ele memhree de la Junt*.
A continuació, i en nom de tota la profeeeió, felicita a la Dra.
Mil Teresa Mora per la seva nova condició de Catedrática de la
disciplina d'Higiene i Inspecció dels Alimente de la Facultat de
Veterinaria, i aprofita per instar-la a que, doB de aquesta nova
responsabilitat incromr-nt. i llur esforç, i r;i cal un xic més, en
tx-ne fie i d'un major apropament de la Universitat i el mon
professional i, aqueete, amb la societat.La Dra. Mora agraeix
aquestes paraules i renova la seva desinteresada aportació a
tot alió que serveixi pel bé de la veterinària.

El Sr- Preeident continua fent un reeúm dele actee que van
tenir lloc a Sant Sadurni d'Anoia amb motiu de la festivitat de
Saíit Franceec d'Aseie, i ale quals hi van assistir un gran número
de companys i í ami 1 i-tr-s, sent en general un èxit, tant per el
número d'assistents, com pel lloc i desenvolupament. La. Junta de
Govern, per unanimitat, desitja expresar la seva felicitació i
agraïment al company Manuel G. Dugo Tienda, i tarabé a la seva
esposa, veritables artífexs de l'èxit ciconseguit, pel seu esforç
en l'organització, a ixi com per 1* entrega al Col·legi d'una
imatge de Sant Franceec d'Assis, la qual serà ubicada'en un lloc
adequat.

Com a continuació d'aquests actes, s'està estudiant la
possibilitat de organitzar una festa infantil i, en col·laboració
amb els veterinaris esport i tes del futbol sala» la celebració de
II Torneig de la Supercopa que s'anomenarà Trofeu Sant Francesc
d'Assís, entre el campió de la lliga i el de copa de la temporada
passada, tot això dintre de les iniciatives; que, en pro d'ajudar a
mantenir aquest projecte esportiu-social, s'estan preparant pel
campionat d'enguany. El Sr. President comenta el poc interés
demostrat per la majoria d'empreses del aector veterinari en
recolçar, com en d'altres ocasions, els diversos actes de mútua
col·laboració, tot això malgrat que el Col·legi sempre ee posa a
la eeva disposició, no solsament amb les seves instal·lacions,
sinó també amb el recolçament de tot el personal i la Junta
per la realització d'actes organitzats per aquestes, i que
sempre porten, com es natural, emparellata un interés comercial
evident. El recolçament que aquestes entitats poden prestar
te més un valor de reconeixement a la professió que lo que
econòmicament ha pogut euposar en concret.

Seguidament informa de les activitats i reunions realitzades
amb el Consell de Col.legie Veterinaris de Catalunya, i espera
que després del seu trasllat a la nova aeu pugui produir-se un
rellnnçament de la seva activitat en recolçament de la professi
Finalment comunica a la Junta que s'ha establert contacte amb
el Dr. Ivo Filippini, veterinari Inspector de lo UK, per a qu«
vingui a la nostra aeu a exposar-nos la situació actual d< I
desenvolupament de lee diferents directrius de la CEE als Païeoe
membres. i a quin nivell es trova Espanya, i més concretament
Catalunya* dins d'aquest entorn. La compareixença era prevista
pel dia 17 de novembre, però al coincidir amb les Jornades
d'ADITSIC es tractarà de situar en un altre dia no molt llunya.
3) Inform Vocalis: al El Sr. Jrdi F r r s fa una exposiciÓ deIa
últims sdevenimnts relacionats amb la veterinaria
d'espectacles taurins i, mes concretament, sobre la suspensió
duna corrida de toros a Barcelona al eer rebutjats. per part
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dels veterinaris actuante, tote els animals presentats per
1 BltpreM. La Junta de ijuvern recolça, per unanimitat, l'actuació
lf IB veterinaria componente de l'equip en aquesta corrida, ,ia quea
la demostrada capacitat tècnica de tots ells, s'ha d ír la
necessitat d'autoritat suficient i llibertat d* judici tècnic que
aqueste espectacles requereixen, i que la Llei que els regula
exigeix i per la qual cosa disposa que siguin ele veterinaris
elsresporif; del seu compliment en moment© molt concrete de
lalidia.Seguidament, i en referència al Comitè de
Deontologia, informa de 1'apertura de tres expedients informatius
en ele quals el Comitè actua d'ofici en compliment del seu
reglament.
b) El Sr. Viñas informa que després del parèntesi estiuenc es
Va'» reanudar les activitats deia veterinaris jubilats. Amb
motiu de la celebració de la festivitat de Sant Francesc d'Assís
va notar-se un interés en poder visitar les Caves Raventós a Sant
Sadurni d'Anoia.
cj M§ Teresa Mora, a pregunta del Sr. Sabaté, informa sobre les
Jornades d'ADITSIC a celebrar a Barcelona el proper mes de
novembre. El Sr. President proposa a la Junta la concessió de
beques d'assistència a les Jornades per a veterinaris de la borsa
de treball, lo qual serviria, a més, com recolçament econòmic al
^organitzadora, aprovant-se la concessió de 10 beques en forma
d'inscripció. També s'exposa la celebració dele cursos sobre
control depunte crítics que, organitzats per l'Associació de
Veterinaris Higienistes de Catalunya (AVH.1C), serán coberts per
ftl Poole European Agronómic.
d) El Sr. Mas, com a representant del Comité de CJ íniques de
Petits Animals, del qual es el President, exercint en funcions

vocal pe** a la representació dels veterinaris que exerceixen
aquesta especialitat, informa de l'Ordre recentment apareguda
DOGC que regula els centres de recollida d'animals, ai.xi com

control de soonoaie i de leishmaniosie. També indica que un 50%
dels centres veterinaris registrats al Col·legi ha retirat la
Placa identif icativa qu< es va dissenyar com ¿i mitjà
d identificació, i pel llançament d'una campanya informativa,
divulgativa i d'imatge adreçada a la societat en general.
Donat que l'èxit d'aquesta campanya depèn del'ús generalitzat
del distintiu i que els fons recaptats com a conseqüència del
Pagament d'aquest son eis destinats a sufragar les despeses de la
dita campanya, veu necessari que o'insisteixien la retirada i
col·locació d'aquesta placa per part <\<- tote elecentres,
a^ordant-se insistir a tots els centres en la neceseitat de
recolçar la campanya i autoritza al Comité a sol·licitar
l'avançament de fons necessaris per començar les activitats
Programades.
4 * lníorme de Secretaria: AJ.tes j. baix.es de col, lejalats: i-;:;
Procedeix a donar d'alta a 51 nous col·legiats (del 1980 al
2°30, ambdós inclosos, i 28 baixes per diferents motius (19 a
Petició propia, 6 per trasllat de provincia, 2 per defunció, i 1
P^r manca de pagament), sent el nQ actual de col·legiats de 1376.

I eene m's assumptes que tractar i sent dos quarts i mig de
nou del vespre del dia de 1/\ da1,a, s'tl.Íxca la sssió.
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*Ea lloga consultori veterinari zana Horta - Carmel. 60 ml'.
Interessats trucar al t*lèfon 213 37 80

*Es traspassa clínica verter mar i ,-> a Badalona. Inscrita al
Reglament de Cliniqu&s de P&tits Animals, lnteressars trucar al
telèfon 383 18 57 (d'11 a 13 i de 17 ¿i l'O hore3).

*ES VEN EQUIPAMENT COMPLERT CLÍNICA VETERINARIA. h'aig X ISO
milis .Llum i taula explotació .Llum i taula quiròfan .Nfígatoscop
.Forn estèril itzador .Material clínic i quirúrgic.

Tot 1.3Ú0.00\ •. rigorós comptat . 1 ntereasatü trucar al Dr.
Pascual, te]. 759 12 87, de 9 a 10 nit .
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