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EDITORIAL

Per a molts companya és aabxit que el cavall
després de 26 anys de servfiis a la Guàrdia

r-celona, fou jubilat per edat d'acord amb la legislació i
Per tant, havia d« ser venut en subhasta pública.

Per aquest motiu al diari 1.a Vanguardia va aparèixer
ampli article pel qual la Guàrdia Urbana, donades
excel.lències del cavall: noble, dòcil, perfectament hàbil en
totes les seves execucions, etc., sol·licitava per a "NSPTUNü"
un retir digne, i perquè no hagués d'anar a subhasta, demanava
fi alguna entitat o particular podia donar-li, fins
deia seus dies, una existència feliç i digna.

Davant aquesta noticia, aquest Col·legi Oficial
Veterinaris, previ acord amb Ja Facultat de Veterinària
Bellaterra. en va oferir a la Guàrdia Urbana per a
consecució d'aquesta finalitat, i va garantir (oferint)
"NKPTUNO" restaria a Bellaterra i disposaria id'un allotjament
digne, aixi com de sortida a l'exterior, i se li donaria ïm
llibertat suficient, i les atenc i orin tècniques i de maneig
requerides. considerant aquest oferiment com a eimbol
concepte que actualment la societat té del món animal
especialment, del cavall.

Kns consta que Ja Guàrdia Urbana va rebre nombroses
sol.licituds provinents tant d'entitats com de particulars i,
després d'una amplia deliberació, va considerar que el lloc
"lés. adient i a on podria estar millor atès seria a
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en aquest cas, a la Facultat de Veterinària de Bellaterra.

Poc després s'elaborà el corresponent contracte entre el
la Facultat i la Guàrdia Urbana, mitjançant el qual

el cavall "NEPTUNO" seria cedit a veterinària (encara que el
cavall r.eguiria essent propietat de 1"AJuntamr de
Barcelona), i que el Col.legi i la Facultat tindrien cura
mantenir-lo gratuïtament fins la seva mort. El
atès en tot moment pel servei veterinari corresponent
cap cas, podrà ser utiJitsat amb finalitats lucratives ni per
realitzar pràctiques científiques. La Guàrdia Urbana es
COll1promptl' animt\l.a mantenir vigent una pòlissa d- ast)guranca de
1"animal.
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El cavall "NEPTUNO" . considerat per la secció mur:tada de
la G.U. el millor exemplar que mai han tingut, va rendir el
seu darrer servei el día 4 de novembre passat.

Per "NEPTUNO" s'han movilitaat particulars, entitatr,
ciutadanes, partits polítics i eobretot protectores d'aniniale.

En aqueste últims dies, tant a la premsa diària com a les
televisions, s'han realitzat nombrosos reportatges referente a
la veterinària (Col.legi de Veterinaris de Barcelona i la
Facultat de Bellaterra), la professió que té com a principal
finalitat, entre d'altres, la cura i conservació dels animals.

El cavall ha estat, no ho oblideu, l'animal que méfs
brillants serveis ha donat a l'home en el transcurs de tota
l'humanitat i que, en aquest cas, ha estat representat pel
cavall ' NEPTUNO".

ACTIVITATS DEL PRESIDENT DEL COL·LEGI

octubre de \c.)ï)A

Mot-ju i lloc
1 Assistència festa Sant Francesc d'Assis (Sant Sadurní

d'Anoia)
2 Ammiatàm im a Banyoles (Girona) de Ja presentació del

llibre (Trmctmt d'exterior d&l cavall", escrita pels
companys Jaume Gratacòs i els seus fills.

2 Assistència festa Sant Francesa d'AsJBÍB de / Col.legi de
Girona.

4 Comissió Mixta DARI'/Con&el 1. Temes 'Banc de dades i
identificació d animals de companyia: AI AC RE I AC".
"Problemes i possibles solucions dels veterinaris
oficials: adscrits al DARP.

5 Assistència a la Junta de la Fündmciò Africolñ Catalana:
t emes d i versos i Di c c i ona ri de Termes Veterinaris.

5 Reunió de treva 11 amb Miguel Mariné (MTSA Enginyers) per
estudiar la possibil i tat de realitzar un "Curs de
Tècnics de protecció radiològica" en aquest Col.legi.
Comentaria sobre el mateix curs fet al Col.legi de
Girona i resultats.

5 Reunió amb l'empresa "Meeting and Congress" per parlar de
1 'organització de cursos, simposiums i reunions.
Possibilitat d'organitzar una xocolatada per mainada

lis de Harinerea1i
5 Reunió de treball del departament Jurídic del Col.legi

(Sr. Beltran), amb Comitè de Deontologia CSr. Armengol)
i Comitè de Clíniques de Petits AniMUtls (Sr. Mas) amb el
secretari del Col.legi (Sr. José Juan.) per discutir
problemes i solucions de temes pendents que impliquen a
les parts assistents.

6 Junta de Govern del Col.legi.
13 Assistència a la presentació i roda de premsa de

1 '"Estudi fíohre la filariosis canina a Catalunya".
14 Assi¿itenda a la inauguració del XXIX Congrés Nacional

d'AVEPA i a la conferència del Dr. Oró.
15 Assistència al sopar de gala del Congrés d'AVEPA.
18 Comissió Mixta ík>p. de Sanitat/Consel 1 per tractar dels

següents temes: -veterinaris oficials de comarques i
escorxador: desplaçaments. -Figura del coordinador de
sanitat a comarques. -Problemática del veterinari de
Bé!nitllt a comarques que tenen escorxador d cnílls.
dUS i sitres. -Llibre de v i e i t e . En el tor1J obert de
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paraules, es va parlar sobre temes que ens preocupen,
tant pels veterinaris, serveis sanitaris 1 sérvele a la
societat.

18 Reunió de treball per la elaboració de la Guia
Veterinària de Catalunya 1995 amb la finalitat de
projectar la veterinària i indústria catalana
relacionada, a la nostre autonomia, resta de 1 'Estat i
Europa.

19 Reunió de treball amb Jordi Parés 1 Jouf secretari tècnic
de Vedella de Girona, i Josep Roura d'aquest Col. legí,
per dur a terme col. laboracions mútues.

20 Ternes i reunions amb Bancs i Caixes (per Col. legí 1
col, legíats) amb el company Ramón Colomer. Signatura
d'un conveni amb Banc Sabadell i Tecnocrèdít que ens
dona 1 'oportunitat de gaudir d'una sèrie de productes i
serveis financers exclusius per tot el nostre
co1.1ectiur en condieions realment competitives.

20 Assistència a la reunió del Comitè de Clíniques de Petits
Animals.

25 Reunió de trevall amb el Dep. de Salut Piiblica de le\
l·lputació de Barcelona fSrta. Pilar Còrdova i Sr. Miquel
Martínez, veterinari ) per dur a terme col. laborad ons
mútues i possibilitats d establir contactes en matèries
puntuals.

25 ftmmló, Juntament al Dr. Jaume Roca Torras, amb
veterinaris especialistes en bestiar equi. Toma: Centre
de Reproducció Equina de 1 'Ho&pital&t. i tomà tica
relativa a aquesto espècie.

26 Reunió amb la Degana de la Facultat de Veterinària de
Bella terra (Dra i Mar, tmidm Arboix) i Si Ivia Alonso,
sobre ubicació del cavall Neptuno cedit per la Guàrdia
Urbana i Ajuntament de Barcelona a aquest Col·legi.

27 Reunió de treball amb el Sr. del Pozo. de PSN AMA, sobre
les possibilitats i estat actual de les assegurances
disponibles i la necessitat d'informar als col·legiats.

Varis: S'ha atès personalment, í/o per telèfon, fl r.ron nombre
de col.legiats per in formar-los i donar-los sol.lucions a les
preguntes i problemes plantejats.

COMITÈ CLÍNIQUES PETITS ANIMALS

Cnntrfífl mif-.ni»it«ifcB rtnrant, octubre de IBSd
*CENTRE VETERINARI VIL.LA OLÍMPICA
Ramón Turró, 93, 080O5 Barcelona

*CLINICA VETERINARIA TORRASSA (canvi de local )
Martí i Julià, 161, 08903 L'Hospitalet de Llobregat

*CENTRE VETERINARI AGUSTÍ PEDRET FAGOAGA
Pintor Murillo, Local 12, 08232 Viladecavalls

*CLOT VETERINARIA
València, 637, local 3 A, O8026 Barcelona

-Nota: aquest Com1tè està confecclonsnt unes t a r i f e s

orientat1,,'es en clinlli de petits animals que pròximament
pub1lcal'em.



LOTERIA DE NADAL

De nou recordem que, com cada anyr el üol.legl Juga a la
Loteria de Nadal, enguany amb el mim.

S O m S ~7 Q

en participacions de 500, 100O, 2000 f 2500, 3000r 5000 í 10000
ptee, , recordant que cada participació té un increment del 10X
amb destinació al FONS MUTUAL D'AJUDA

Agrairíem quer donat que el dio 12 de desembre & 'ha de
retornar la loteria no venuda, els interessats en participar
en aquest sorteig, (emanin les seves participacions abans
d'aquesta data.

PRODUCTES I SERVEIS BANCARIS

El Col·legi ha aconseguit pels seus assaciats avantatges
econòmiques en tots els tipus do productes i serveis bancaris:
Al PROjjUCTKS

Productes d'estalvi: compte corrent, -imposició a termini
fix -compte vi venda,

Productes d'inversió: -fons d'inversió mòbiliéria -
vida/invers i ó -pagarés -lletres -bons
obligacions, etc.

Productes de Previsió: -pla de pensions -pla d'estalvi
garantit -renda vital /<•/<•?,, etc.

Productes de finançament: -crèdit per reforç de
t ressòrerin -crèdit per a bens de consum i
serveis corrents profession&ln i familiars -
crèdit per a bens inmobles -crèdit
habitatge -crèdit per a ampliació d'estudis a
1 'estranger -leasing? etc.

Productes d'assegurances: -responsabilitat civil
professional -accidents personals -vida -
multirisc de la llar -mul tiri se clíniques.

-xecs de compte corrent garantits -targeta Visa -targeta
4B -targeta 4B "Europ Assistance" -targetes carburants -
domiciliació nòmina i pensió -domiciliario rcl·iit^
fonobanc i fono&aldo -videotex -infobanc -terminals punts
de venda -caixers de lloguer -borsa i valors -servei
estranger, etc.

A V I S

ElÁi VhTKRIRWiliíJUIiiLATÍJ Eü íüiUNIKAN EL
2QH. DIMKCRES DE DESEMBRE. DIA 14

La reunió de veterinaris Jubilats per aquest proper
desembre, tindrà lloc el 2on. dimecres, o signi el dia 14 a
les quatre de la tarda. El mes de gener també es celebrarà el
20n. diD1ecres (dia 12). Aquests CanlrÜJ venen dnata per les
festes existents.



En els successius meaos, la reunió continuarà celebrant-
se el primer dimecres de cada mes.

Aquestes tertulies veterinàries cada cop tenen més èxit,
per la gual cosa recomanem que hi assisteixis i ho comuniquis
a d'altres companys Jubilats.

Per a més Informació podeu trucar al company En JOAQUIM
VIÑAS BERNADAS, tel. 070 97 60.

OQT. T.FHTflTfí 4RT. TRIHKSTKE 1994
Posem en coneixement de tots els col. legiats Que,

properament farem el cobrament el rebtit de les Quotes
col. leglals corresponents al 4rt . trimestre d'enguany,
esperant sigui ben atès.

•* * *

Al DOCE núm. C-3Q9+ de 5-11-94, ha sortit pubJi, el
següent anufíol drf contractació: "/-? CnmiFUJif> rit* Jt?¿? Comunlta£J*
Kuravces sal acciona candida tures ñtnti ei. fi d 'e J abozar __ llisteu
de roBfírya p**r ¿i la con trac Lac ió de vcx*£>onad criant i fie: f )

Lea places ofertaden són molt variades, per la gual cosa
Preguem qus qualsevol porsonet int.eresads cjue vulgui més
informació, es posi en contacte amb la biblioteca del Col·legi
abans del 8 de desembre.

NOTICIES

CL1NIQUJ&S VKTEKJLNAKIES r_ .
LALL- LLET fi"ARRENDAMENTS UKt̂ ANfi: Com '̂a sabeu, la disposi.
transitòria 4 api ovada per Jfi? Cambmttt en virtud d'una
esmena d'última hora, fa un tracte injust. i discriminatori
Pels professionals 11 iberals i, per tant, pels veterinaris

de clíniques veterinàries.
Fel vostre coneixen, ni passo a axpoaar*-voB el que ha fet

Col.iegi mitjançant la ió Executiva de
Intercol. legíal de Gol.legiB Pmf**s*ei^ii:\ Ui de Catalunya, a la
Qual pertanyem:

"La Comissió Executiva de la Inter.-ol . legi de Col.legif--.
Professionals de Catalunya, unida en el dia d'avui amb;
caràcter d'extraordinària, ha estudiat el text definitiu
aprovat en la sessió plenària del dia d'ahir ai Congrés dels
Diputats de la Llei d Arrendarente Urbene i considera que el

és injust i discriminatori per ¿Os professionals

En concret, la disposició rransitòria 4§ aprovada per les
en virtud d'una esmena d'última hora, tracta en forma

discriminatòria als professionals lliberals que contribueix
de manera ben palesa a la vidn economice i tíooial del
demostrant el desconeixement, que aquaeta realitat tó per part
d«l legislador.

El Comité Executiu considera RIC aquesta regulació
vulnera el principi d'igualtat concagrat a la nostra
Constitució i farà tot el que calgui i>erquè o'interpoei un
l'ecurs d'inconstitucional i tfit en aquest sentit..

Així mete ix, la Comissió Executiva acoprda trametre
*<aueet comunicat als diferents Grv; Parlamentaris. fent
evident la seva més enèriga protestfi pel cont-ingut de la Llei,
respecte als professional?, i per- la forma en que s'ha arribat
a l text .final. tot anorant el j.>osiclonarrenti les
reivindicacions Que com a tal* col·lectius profeSPiona Is
hivien demanat, d'acord amb el principi d'igualtat davant la
«l·l, Barcelona, 4 de novembre Óm 1994". _



ELS PROFESSIONALS KECORRERAN LA LAU AL CONSTITUCIONAL (Diari
AVUI del 5/11/94).- Els profmaslonsjs remarquen que el nou
redactat de Ja llei d'arrendament et urbans que el dijous es VA
aprovar al Congrés ele atorga un tractament d i feren t al que
reben els llogaters de locals comercials.

Els col. legis professionals, que t?~s van reunir ahir al
migdia amb caràcter d'urgfiwia, copioider&n çue F! nou text de
la LAU no respecta 1 'equivalència entre les activitats
mercantils i comercials i la seva labor econòmica. Per aquest
motiu, el degà del Col.legi d'Advocats de Barcelona, Eugeni
Gay, va confirmar ahir que el rodsctat final de la LAU ha
est acollit amb molta indignació per part deln
professionals. Tant és així, que la comissió executiva de la
Intercol. legial va acordar trametre» Li tteva oposició al nou
text a tots els grups parlamentaris.

Gay va confirmar que ni la crida a les forces polítiques
no dóna els seus fruits, sis col. legis professionals
s'adreçaran directament al Defensor del Poble per tal que
insti l'oportú recurs d'inconstitucional i tat. El punt concrot
que ha desfermat aquesta indignació és 1 'apartat tercer de la
disposició transitòria 4§ que, &n virtut d'una esmena d'última
hora introduïda al Parlament, exclou lt activitats
professionals de la possibilitat de subrogar ni de mantenir
els neus contractes de lloguer.
Extinció als cinc anys: Això suposa que, a di fer ene i a del cas
dels petits comerciants, que &ls podran perllongar fins al
moment de la seva Jubilació o fina i tot traspassar-los al
cònjuge, els professionals veuran extingits els seus
arrendaments al cap de cinc any

Segons Eugeni Gay, oi col.léctiu d& professionals no va
reaccionar contra aquesta disposició Justament perquè és nova,
Ja que el text que va entrar al Sanat per a la seva tramitació
Ja atorgava el mateix tracte a comerciants i professionals.

Per motius ben diferents aquest rebuig també és compartit
pels representants iftils ¿propietaris. L'Associació de
Propietaris de Catalunya (APC.) va difondre ahir un comunicat
en el qual qualifica la llei de "burla dels parlamentaris a
tots els ciutadans". Segons L'APC, la nova llei no
incrementarà 1 'oferta de lloguer i farà pujar els preus. A
més, acusa la nova llei de "ser un autèntic nyap" que
"continua atemptant contra els drets internacionals d'igualtat
i propietat, Ja que manté en la pràctica un 85X de les rendes
congelades".

TAXA PK RECOLLÍOA I)E RESTDUS EN CLÍNIQUES- L'Ajuntament de
Barcelona ha creat aquesta nova taxa que també 1 'apliquen a
les clíniques veterinàries. Es una taxa abusiva pels nostres
col. legiats, per lo que el departament Jurídic del Col.legi
presentarà un recurs a la mateixa, així com farà el que calgui
davant 1 'ADMINISTRACI'O PER A QUE RECONSIDERI SL FET.

KT. SUPRKMQ ANIJIA I AS ULTIMAS KI.KCCIONKS
DKL CONSEJO HKNKRAI. ü(¿

(ABC, páR. 7L, del 12-11 -94)
El Tribunal Suprem ha anulado en un auto luis

elecciones a la ^renidenoia del Connejo Gener.i I de
Veterinarios. celbradaa en 1990 y en las que ïué reelegldo
An1.onl0 Borreg6n para un mandato de sels MOD. El auto
dcaeotima doo recurtK>s interpuentou por el Concíe,io contra



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

MP. DE APICULTURA, PESCA Y fl.D€NT ACIÓN
•ORDEN DE 10 DE OCTUBRE DE 1994

KODIF.REGLAMENTO DE CONTROL Y CERTIFICAC.OE SEMILLAS Y PLANTAS VIVERO
(BOE N9 246 , 14.10.1994)

•ORDEN DE 10 DE OCTUBRE DE 1994
ESTABLECE CATEGORÍAS COMUNIT.Y CONDICIONES PATATA DE SIEMBRA DE BASE
(BOE N5 246 , 14.10.1994)

•ORDEN DE 6 DE OCTUBRE DE 1994
NORMAS EXPORTAC.JAMONES Y LOMOS A RESTO DE C.E.E. EN RELAC CON P.P.A.
(BOE m 248 , 17.10.1994)

*REAL DECRETO 1881/1994, DE 16 DE SEPTIDffiRE
POLIC.SANIT.EN INTERC.C0MUN1T.E IMPORTAC 3os.PAÍSES ÓVULOS,EMBR.,ESPER
(BOE Nfi 249 , 18.10.1994)

•ORDEN DE 10 DE OCTUBRE DE 1994 (CORR.ERR. BOE N2264)
MODIF.ORDEN 23/03/88 DE ADITIVOS EN LA ALIMENTACIÓN DE MÍMALES
(BOE N« 249 , 18.10.1994)

•ORDEN DE 10 DE OCTUBRE DE 1994
MODIF.ORDEN 11/10/88 DE SUST.Y PROD. INDESEABLES EN CIMENTACIÓN ANIMAL
(BOE N2 249 , 18.10.1994)

M3 DE LA PRESIDENCIA
*REH_ DECRETO 1882/1994, DE 16 DE SEPTIEMBRE

C0ND1C.SANIDAD ANIMAL APLICABLES AL MERCADO DE ANIM.Y PROD.ACUICULTURA
(BOE NO 249 , 18.10.1994)

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPMTtfCNT D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
•ORDRE DE 24 D'OCTUBRE DE 1994

VALORACIÓ D'ESPECIES AQuICOLFS I D'APROFITAMENT PISCICOLES¡AIGUA CONTI
(DOGC No 1965 , 28.10.1994)

DIARI OFICIAL DE LES COMUNITATS EUROPEES

C-124 09.05.1994 A3-0141/94 19.04.1994
C~lCACIONES
A l I t O T A C I ~ ANlt1Al RESn.UCI~ PARlAfOTO
RESOL.SOBRE PROP. DIRECT.: CONTROLES OFICIALES EN NUTRICIÓN ANIMAL



C-128 09.05.1994 A3-Ü102/94-1 19.04.1994
COMUNICACIONES
ALlttNTACION ANIHAL RESOLUCIÓN PARLAMENTO
RESOLUC.SOBRE PROP.DIRECT.: MODIFICACIÓN ADITIVOS EN ÍUMENTAC.WIMA

C-128 09.05.1994 A3-0102/94-I1 19.04.1994
cauacAciacs
ALIMENTACIÓN ANItf* RESOLUCIÓN PARLAMENTO
RESOL.SOBRE PROP.DECÍS.: ADITIVOS EN A_IM.«ÜM.OBJETO DE AUTORIZACIO

C-12& 09.05.1994 A3-0169/94- I 19.04.1994
CQHUNICACIOCS
RESIDUOS RESOLUCIÓN PARLAMENTO
RESOL.SOBRE PROP.REGLAM.: RESIDUOS EN ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS

C-128 09.05.1994 A3-0169 /94 - I I 19.04.1994
COMUNICACIONES
ORGANIZACIÓN MERCADOS RESOLUCIÓN PARLAMENTO
RESQL.SG8RE PRGP.REGUW.: ORGANIZ.COMÚN MERCADOS DE CARNE DE BOVINO

C-128 09.05.1994 A3-O184/94 19.04.1994
CMJHCACIClES
COMERCIO INTRACOMUNITWUO RESOLUCIÓN PARLAíCNTO
RESOL.SOBRE PROP.DIRECT.: POLICIA SMIT.INTERC.INTRACOMUN.BOV.Y PORC

C-128 09.05.1994 A3-0126/94 19.04.1994
COMUNICACIÓN
RESIDUOS RESOLUCIÓN FILAMENTO
RESOL.SOBRE PROP.REGL.: USO HORM..TIREÜSTAT. Y U-AGON. EN CRIA (MIAD

C-128 09.05.1994 A3-0104/94 20.04.1994
COMUNICACIONES
GENÉTICA RESOLUCIÓN PARLAMENTO
RESOL.SOBRE PROP.REGLAM.: CONSERVAC.RECURSOS GENÉTICOS SECTOR AGRWI

C-128 09.05.1994 A3-O174/94 22.04.1994
COMUNICACIONES
HEDIÓ WB1ENTE RESOLUCIÓN PARLAMENTO
RESOL.SOBRE PROP.DECÍS.: PROTECC.Y USO CURSOS AGUA Y LAGOS TRMSFPON

C-128 09.10.1994 A3-0234/94 22,04.1994
COMUNICACIONS
ETIQUETADO RESOLUCIÓN PARlA/'ENTO
RESOL.SOBRE COMUNICAC.: USO IDIOMAS EN COMERCIAL I Z . PRODUCTOS ALIMENT

C-282 08.10.1994 94/C 282/06 00.00.0000
ACTOS JURÍDICOS PROBATORIOS
COMERCIO-IMPORTACIÓN PROPUESTA DECISIÓN
DISPOSIC.POLICIA SANITARIA CARNE FRESCA Y PROD.CÁRNICOS DE 3os. PAÍS

C-285 13.10.1994 94/C 285/08 00.00.0000
ACTOS JURÍDICOS PREPMATORIOS
CONTROL SANITAR10 PROPUESTA DIRECTIVA
IDlWlS CIJUUTARIAS "INU1AS PARA CONTROL DE Elf". DE RUSCOS BIVAl.VO



L-260 0fl.10.19V4 94/668/CE 06.10.1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
COTOCIO INTRACOMUNITARIO DECISIÓN COMISIÓN
MOüIF.DECÍS. IMPORTACIÓN CMNE V OTROS PRODUCTOS DE CERDO DE HUNGRÍA

L-263 13.10.1994 93/27/CEE 04.06.1993
RECTIFICACIONS
ALIMENTACIÓN ANIMAL RECTIFICACIÓN DIRECTI
MQDIFICAC. DIRECTIVA 70/524/CEE DE ADITIVOS EN ALIfCNTACION ANIMAL

L-267 18.10.1994 94/674/CE 14.10.1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN PARA SU APLICACIÓN
COMERCIO EXTRACOMUNITARIO DECISIÓN COMISIÓN
M0DIF.DECIC.93/495/CEE DE CONDIC.IMPORTAC.PRODUCTOS DE PESCA: CANADÁ

L-Z68 19.10.1994 94/675/CE 18.10.1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN PMA SU APLICABILIDAD
COMERCIO 3os. PAÍSES DECISIÓN COMISIÓN
MODIFIC.CONDICIONES DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA DE CHILE

L-269 20.10.1994 94/678/CE 14.10.1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES COM)ICION PARA SU APLICABILIDAD
SANIDAD m i m DECISIÓN COMISIÓN
LISTA EQUIPOS RECOGIDA EMBRIONES BOV.3os.PAÍSES AUTORIZ.EXPORTAC. CE

L-272 22.10.1994 94/683/CE 19.10.1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
SANIDAD ANIMO. DECISIÓN COMISIÓN
MODIFICACIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA FIEBRE AFTOSA EN GRECIA

L-273 25.10.1994 2580/94 24.10.1994
ACTOS CUVA PUJl.ICACIONtI) ES ClN>ICION PARA SU APLICABILIDAD
corecio ÍXTRACONUNITMIO REGLAMENTO COMISIÓN
PRODUCC.AGRÍCOLA ECOLÓGICA E IKDICAC.EN PROD.PARA COMERCIO EXTRACQMU

L-275 26.10.1994 2515/94 09.09.1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN ES CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
ETIQUETADO REGLAMENTO COMISIÓN
MOOIF.REGL.DE CERTIFICAC.DE CARACT.ESPECIF DE PROD.AGRIC.Y AUMENTIC

C-298 26.10.1994 94/C 298/07 00.00.0000
ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS
ORGWIZACION DE MERCADOS PROPOSTA REGLAMENTO
ESTABLECIM. O.C.M. DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y ACUICULTWA

L-256 04.10.1994 94/659/CE 30.09.1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
CONTROL VETERINARIO DECISIÓN COMISIÓN
MEDIDAS DE TROXSITO AL RÉGIMEN DE CONTROL VETERIN. DE DIR.90/675/CEE

L-260 08.10.1994 94/667/CE 06.10.1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
C ~ C I O INTRAC~ITARIO DECISION COHISION
IIJDIF.DECIS.ltfOOTAClfJ4 DE CAIUt: Y OTROS PROnucTOS DE CEROO DE !iJ1ZA



otros dos autos del Tribunal Superior de Juottcia de Madrid
«3Ue suspendían las eleccioneB. Kl Consejo ha presentado ahora
un recurso de súplica.

El auto del Supremo, no obstante, no entra en el fondo de
l'i cuestión, que es la reclamación formulada por el presidente
del Colegie? de Veterinarios de Vizcaya, Ignacio Urteaga, de
que según el art. 7 de la Ley de Colegios Profesionales, para
ser candidato a la Presidencia de un Consejo General es
necesario ser presidente de un Colegio Provincial", condición
qiifi no tenia entonces Borregón.

El auto sólo hace referencia a los "actos
administrativos" de proclamación de candidatos y proclamación
de presidente del Consejo, y desestima los recursos contra la
suspensión de dichos "act> administrativos". En las
elecciones de 1990, además de Borregón, que obtuvo 28 votos,
se presentaron Ignacio Urteaga, que logró 10 votos, y Leocadio
León, presidente del Colegio de Madrid, que consiguió 7 votos,

Antonio Borregón adelanto ayer a ABC que hoy anunciará en
Asamblea a los presidentes de Colegios la convocatoria de
elecciones a la Presidencia del Consejo el próximo mes de
en<?r. "unos comicios abiertos para todos", y a los que él
también so presentará como presidente del Colegio de Cuenca.

PSH-AMA TA MimiA XíK TÍ)K PKOFraiONAI.ES KAN TTARTOS
AMA, £*.:? Ja MuV.ua do los profesionales sanitarios, es la

Mutn.i de los veterinarios, médicos, farmacéuticos,
odontólogos, etc. y sun familiares directos.

AMA ha diseñado para sus mutualistas unos productos que
son líderes en el mercado no solo por su bajo coste, sino en
cuanto a su calidad y garantías.
Seguro df? Autcnnfiv \} • con unas primas y coberturas
excepcionales, válidas para todos los paises de la UE y
adheridos, con bonificaciones amplias para los buenos
conductores año tras año, robo 100% del valor de compra el
Primer año y 100% valor venal sucesivos. Asistencia en viaje
con o sin vehiculo, etc.
Seguro de hogar: buscando siempre respuesta inmediata a cada
Problema de su casa, Servicio de Asistencia 24 horas para
Pergéñelas, y además bonificamos la prima de años sucesivos
i no hay siniestros.

de Accidenten pmrfionalefl: el mejor seguro de accidentes
en calidad/precio del mercado, pensado para loo profesionales
sanitarios.
Sumirá de eoncu1tas/clinicafl: es algo, concreto, definido y
eatudiado para todos los centros privados de trabajo de los
Profesionales sanitarios. Eo bueno y específico.
S d« R^Hponraih i 1 i ñt\A ni vil Profesional Ufill i tarÍQ: e 6 la

respuesta para una urgente necesidad profesional y la
tranquilidad de estar bien asegurado,, bien asesorado
Pro!sionalessanitarias.
S T Responsabilidad ÜÍYÍX.de_Jüofltaiacloneii
Para dar respuesta a la necesidad creada por ln normativa
vlgente (R.D. 1891/81) en cuanto a instalaciones radioactivas.

AMA, KS Y SKKA LA GRAN MUTUA DK TODOS
LOS PROFESIONALES SANITARIOS

Para más información telefonear a la oficina de AMA en
Barcelona, tfnoa. 418 48 28 i 4IV 46 72, o a la oficina de
atenoln al mutualiGta, tfno. 900 100 062 (11Bll1ada Cl'atulta).
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0B5EQU1_JMI COL.LKGJL.
DE L'ÏT..Í.TSSIM- KR. PK CKRAH AGENJCLCECÍLIA.

57 company Dr. CESAR AGENJO CECILIA ha tingut la
gentilesa d'obsequiar al Col. legi 5 exemplars de la seva
monumental obra ENCICLOPEDIA DE IA INSPECCIÓN VETERINARIA Y
ANALÍSIS DE ALIMENTOS'.

El Dr. Agenjo que, a més de ser veterinari, ees tècnic i
11 irme lat en Ciències Naturals, ha estat una de lea mes grane
li/ñires de la veterinària espanyola.

A partir de 1 'any J945, en que s'estableix
definitivament, a Barcelona desenvolupa, en tota la aeva
grandesa, la seva tasca tècnica i professional en ramaderia i,
sobretot, <?n qual i tat i Ban i tat dels aliments d'origen animal
(especialment lactis i derivats), i que aquesta tasca feta a
l.i provincia de Barcelona, va irradiar a tot Catalunya i la
resta de 1'Estat espanyol. Recordemr a més, les seves
participacions en Congressos Internacionals.

Agraïm al Dr. César Agenjo Cecilia els exemplars que ha
donat de la seva gran obra.

ÏHEOBUE SQBKK L/LJ3QM11SS1O HJLXEA PEP- DE SANITAT/CONSELL
ÜE__COL-JLEGIIi VETERINARIS JQE. CAXAJUUifïA

El passat 13 d'octubre va tenir lloc la darrera reunió de
la Comissió Mixta De>p. de Sanitat/Consell.

En el decurs d'aquesta el Director General de Salut
Pública, Dr. Lluie Salieras, va afirmar que en brevíssime
dies, imminenment, ea publicarà una Ordre al DOGC en la que
s'exposarà ILI programa del Servei Català de la Salut pel que
P/T crea un grup de treball, de la propia Adminífftr. el
qual desenvoluparà la creació de: o una Agència o una Empreña
Pública o un Institut, proveïdor de Serveis per al Servei
Català de la Salut, sent efectiu dins 1 'any 199b.

També ens digué, esmentant repetidament la paraula
"FLEXIBILITAT", que no es produirà cap increment en les

renumeracions degut a aquest canvi, però que es respectaran
els drets adquirits. També va dir que abans que es publiqués
al DOGC ens ho comunicaria.

A G E N D A

El proper dia 21 de novembre de 1994, a lee sis de la
tarda, 1 al saló d'acteet d'aquest Col. legi f tindrà lloc una
conferència-col. loqui a càrrec del Dr. IVO FILIFPINI,
Inspector Veterinari Oficial de la UE per la Inspecció 1
Control Veterinari i Fito&nnitari, sobre

"COKDICIOMES SANITARIAS DE PRODUCCIÓN I COMERCIALIZACIÓN DE
CARNES FRESCAS Y SUS BASES LEGISLATIVAS"

adrec&da a veterinaris 1 professionals del sector càrnlc
(Administració, escorxadors, indústries càrnlques, empresaris,
etc. )

Donada la qualitat del conferenciant i la palpi tant
actualitat del tema a tractar, s'invita a assistir-hi a tots
els veterinaris, interessats en aquesta temàtica.

* * •



El proper dia 14 de desembre, dimecres, a lea vuit de Ja
tarda, i també al saló d'actes d'aquest Col. legi, ets celebrarà
una conferència a càrrec del company RAMON DE PABLO REGAIJ2S.
veterinari de la plaça de braus La Monumental de Barcelona,
sobre

"ORIGEN DEL TORO DE LIDIA
Y ENCASTES ACTUALES DKL BRAVO ESPAROL"

convidant a tots els col - legiats a assistir- h i.

HOMEOPATIA
(Cursos d'Homeopatia a Barcelona)

Organitzats per 1'INSTITUTO BO1R0N C.E.D.H.
Adraçats a veterin<,¡ i r>, metges, farmacèutics i estudiants
univwr&àtaris.

Més informació: tol. 372 lï~ 05 (Sr. Martínez}. CURSOS
PERIÒDICS.

LA PEB_A YETKR]NARIS
(Col.legi Oficial de Veterinaris de Barcelona)

-Organitzats per 1'Asociación Kspaftola de Homotoxicologia y
Terapia Antihomotóxica-

I£L_Í 20/11/94. FSTITS ANIMALS
ÍJ-1 lñ/12/94. HERBIVORS. MONOGASTRICS 1 HKMUGANTS
Horari: dissabte de 10 a 14 i de 16 a 20 hores

diumenge de 10 a 14 hores.
Import: 6.000 ptes. per seminari. Inscripció als 3 seminaris
15.OOO ptes.
Ü Expedits per 1 'Asociación Española de

x ico logia y terapia Ant i homo tóxica.
Limitada a 50 alumnes.

Inscripcions i informació: Asociación Española de
Homotoxicologia y Terapia Antihotiotóxica (Dr. .Juan Baeelga,
dep. médico), apartado correos 161, 28770 Colmenar Viejo
(Madrid), tel. (91) 846 35 69.

ams_ir IMMUNOLOGIA
(Barcelona,21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 de novembre i 1 i 2 de

desembre 1994)
Pg

Introducció; de la cè 1. lula a la túiteló a través de l'òrgan.
cel.lulars tl&sulars del sistema ioununitari.
ta inmunològica: Processament 1 presentació antigènica.

Interrelació entre subtipusi cel. lulars: cèl.lules Tm cèl. lules
B> cèl.2ules presentadores d'antígens.
Receptor d'antígen.- Receptor <ic 1 'antígen en ele llmfocits T i
&' Immunoglobulínes. Traducció de senyals.
Elements de la resposta inespecifica; Cèl·lules fagocitiques i
sintvma de complement. Cèl.luleo NK.
Paotoro adjuvanto a la reepoeta Inmunològica específica:
Citocinee i molècules acce&òríes. Paper del sistema
ímmunològic en la inflamació.
Co«nplí:x principal d'histoeompatibilifcat: Restricció de la
**apoet* inmuno lògica. Tolerància i rebuig. Transplantament.
In*nunopatologia: De&equi 1 i bri de la re&posta immunitat-la. a)
Hiporfy&neibilitat. Al·lèrgia. bj Autoimmunitat. c)
HipersenBibilitat.Immunodefi ci ènili. SIDA.
Professorat: Personal in1lest1ador del ~""ERVEI D-II1I1UNOWGIA.
HOSPITAL CU NIC 1 PROVINCIAL DE BARCELONA.
Coordinació: Mari àngels Gallego, Biòloga. COB.
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Lloc: Col. lee i Oficial rf<- Biòlegs, carrer Bailen, : 5-1,
Barcelona.
Horari: de 18 a 21 horen.
Preu: Col. legiats: 15.000 pteet. Professora d'EGB i
secundària no biòlegs: 15.000 ptes, -Estudiante: 15.000
pt.es. - Altrom: 20.000 ptes.
Més informació: Col. legi Oficial de Biòlegs, Tel. 265 23 93,
fax 265 26 91.

.TORHAHAS THTERNAnTONArJKS SOfíKE
M a d r i d , 2 3 , 24 y 25 d e Novi timbre de 1.99-1)

PRQEÜAMA
Di a 23/1 X /94 - Mañana y tarde: 10 conferencias coloquio sobre

Diagnósticos de las Brucelosis.
Día 24/11/94: Mañana: Diagnósticos y Epidemiología de las

brucelosis. 5 conít^n tupias-coloquio.
Tarde: Profilaxia y vacunas. 3 conferencías-
cologuio.

Di a 25/11 /94: Mañana: Saneamiento y erradicación de las
brucelosis, 2 conferencias-coloquio. t

Todas ellas a cargo de los mejores especialistas veterinarios
y médicos españoles, y con la participación de los Dres. Frank
Milward y Garin Bastuji (Francia).
Organización: Laboratorio Regional Agrario de la Comunidad de
Madrid, con la colaborad ón del Colegio Oficial »/<•
Veterinarios de Madrid.
Sede: Salón de actos del Canal de Isabel II de la Comunidad de
Madrid. c/Santa Engracia, 125, Madrid.
Dirigido a: Técnicos de Salud Pública, Veterinarios del sector
publico y privado y otros profesionales i*elacionados con la
brl1celosis.
Secretaría.: Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid,
c/Alcalé, 155, 35 planta, 28009 Madrid, Tfno. (91) 575 34
72 30, fax (91) 431 36 60.
Idiomas: El idioma oficial de las Jornadas aera el español con
traducción simultanea de inglés.
Inacripcioneu: El plazo máximo para la formal izacion de la
inscripción será el 14-11-94. Cuota: 5.000 ptas.
Máe información: en la citada secretaria.

ASSQC1ACTP ÇATAI AMA DE ÇIKNCIF5 DK L'ALIMHNTACIO
Conferència inaugural cura 1994-95

KLS PRODUCTES PSFXÏDO DIETÈTICS
-Problemática sanitària i legal"

peí Vr. Jean-Jacques Rigot, metge, farmacèutic, especialista
en nutrició.

Seguirà un col·loqui obert, que encetaran quatre
professionals especialistes en alimentació.
DIA: 1 de desembre 1994T a les 18'30 hores.
LLOC: Sala Pi i Sunyer de l'institut d'Estudis Catalans,
carrer del Carne, 47„ 08001 Barcelona.

La conferència serà donada en francès, hi hauI' 6rvei de
traducció eimultànea.
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9, 10 y 11 de Diciembre de 1.994
-PI eLza.8 1 imí tadas.
-Organiza; Colegio Oficial de Veterinarios de Navarra.
-Imparten: Dña. Marta Prades, D. Diego FÏiees y D- Roberto
R\ipért*r, (veterinarioe}.

-Lugar de realización: Yeguada Echalecu (Navarra)

-Información sobre el Curso: tfnos. (948) 82 71 01 y 70 61,
fax: 41 07 19.

JLKOEKHACJLQNAL J i E KED1C1NA .BGVJHA LANüMUEl
Santander, del 19 al 22 dft Enero de 1995

PROfiRAMA
20/1/94: tarde: Podologis, síndrome respiratorio,

inmunización contra virosis.
Dia 21/1/B4: mañana: Mejora de) rebaño loobaro, control de la

mamitis, reproduce ión y muerte embrionaria.
importancia del orden
tarde: Discusión de paneles, endocrinologia de la
reproducción, producción y patologiat
reproducción de vaca:? dm alta producción.

22/1/94: mañana: Fracturas abiertas en terneros, nuevos
productosr ASAMBLEA GENERAL, programan de
calidad de la leche, casos clínicos,. Clsuwwa*

A cargo de siete especialistas extranjeros y numeroaos
especialistas españoles.
ÜUXL. 1£ÍH2K1ANX& El dia antes, 19 de Enero, se celebrarán

»i¡l t.AneajiH'nte, los siguientes seminarios: EPROWCC1ON (2
DÍAS), coordinador: Joan Col le II Verdaguer -GESTIÓN PR0WCCION
LECHERA, coordinador: Joaquim Baucells Ribas -ALIMENTACIÓN
VACUNO LECHERO. coordinador: Marc Piera Raspall CALIDAD DE LA
LECHE, coordinador: Juan Marco Melero -PQDOLOGIA, coordinador:
Adrián González Sagúes.
Man información en: Colegio Oficial de Veterinarios, Castilla,
30, en tío. , 39009 Santander. Tino. (942)22 99 04, fax 36 04
36.

OFERTES X DEMANDES

*VENC EQUIPAMENT COMPLERT CLÍNICA VETERINARIA:
-Raig X 150 milis -llum i taula exploració llum i taula

Quiròfan -negatoscopi -forn estèrilítzador -material clínic i
quirúrgic. . . .

Tot: 1.300.000 ptes. rigorós. ïntereaaatB trucar al tel.
12 67 (de 9 a 10 nit). Dr. Pascual.

*S'of*reix administrativa pera consultori veterinari. amb
curs o fe.t'eix Euiminietratlva pel' a consu1t,ol'iI.-ete.t'inari. amb
coneixements d'inforv i, comptabjlitat, arxiu i facturació
Posar-se en contacte amb Margarita, tel. 303 18 18 imatíns)r

tardes contestador.
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fS'oferelx auxiliar femcmína jove. amb residència a Barcelona,
per a Clínica u Hospital d'anima I si de companyia, amb 5 anys
d"experiència,, tant en medicina clínica, quirúrgica, cria
gossos d'administració. S'ofereíxen referències. Interessats
telefonar al núm. 410 24 44 (a partir de les 19 h )

*BB traspassa clínica veterinària a Badalona. Inscrita al
Reglament ete Clíniques de Petita Animals.

Interessats trucar al tel. 383 18 57 (d'Jl a 13 i de 17 a
20 hores).
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