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EDITORIAL

El Consejo General de Colegios Veterinarios de España, mitjançant
Col.legls provincials veterinaris, ha realitzat una enquesta-

basat en la situació de la veterinaria actual.
[ irrn omplir e7 qüestionari 2269 veterinaris, donant els següents

resultats:
*-CS£>araçj5 rebuda a lea Facultata de Veterinària:

Un 02% r.i respondre que m&nquen pràct. iquo:-.
50.% que no s 'expliquen totes les compot ències professionals.
72% quef per la deficient preparació rebuda, tenen gran

per accedir a llocs qualificats.
35.t considera que el progrés tècnic i científic és lent,
77% és en contra de la pre-especialització del 2n. cicle de

Un

lGt*

Un
on
nostres Facultats,

y n 36X es mostra partidari
eterinari Intern Resident),
d

de la especialització por via V1R
essent &1 camí que han' seguit a

Molts veterinari

°
demanen que a les Facultats es facin autèntics

per a post-eraduats. porò de J1 arffa durada
c u**se ts ) i amb moltes pràctiques.

principals especialitzacions sol.licitadas han estat les

"Producció animal per
"Patologia i terapéutica animal per especies
~"ígiene i Tecnologia d'aliments per sectors.
-J*edi Ambient.

' ^ ^ J Direcció d'empreses agropequàries .

pet
 a Professió ha d'estar millor representada i defensada, tant

¿ s Col. legis com pels Sindicats, per així actuar amb més eficàcia
lJ&tlcia enfront les Administracions Centrals i Autonòmiques.

Partir de l'any 1978 s"ha obser¡"at [lna gran inquietud, i
Pes&ifnisme. en el porvindre de la professió (motivat per la

molt intensa i 1'insuficient preparació a les nostres



Facultats, motivada principalment per ï'altimmim núm. d slumnen). i
que va contrastar amb el progrés i llocs de treball, fins* n ceri

riïfc, de la veterinària dels anys 60 i 70.
-Unm 38% dels veterinaris, tant de 1 Administrar ió com d

clínics i d'empreses. varen manifest IP no tornarien a estudi
'erinària.

RESUM FINAL DELS GNUUES1AÍS
-Reduir el núm. de veterinaria.
Formar millor els veterinari
Obrir nous camps d 'actuació.
Potenciar la presència del veterinari en • .• pul·l

ici lliure i empresarial.
Més eficàcia i activitat de ! Organltsac Col·legia*

Veterinària»

ACTIVITATS DEL PRESIDENT DEL COL·LEGI

MAIG
l'i a Lloc .persones i/o en t i Lita Mo.tiu

F.Vila (Veterindustria) i Armengcl nnrr i ir> r¡/<
veterinària

6 Federació Municipis Catalunya r?<7 "Ciutats saludables".
queixes contra veterinaria segon/? denuncies

I. legia 1
9 Ajuntaments varis "Col.laborar o no en les

en les queixes de Ciutat Saludablei
tO S'han passat les queixes al Departament de Sanitat i

Seguretat Social dr la Generalitat de Catalunya. Fax de
conclusió de Ciutats Saludables. "Les queixen no son
contra els veterinaria, sino contra les Administracions q
que tenen una estructuració amb moltes mancances"

11 Reunió amb diversos Laboratoris Vacunem, vacunació
antiràbica i d'altres

12 Dr. Borregón, President Consejo,
i Sr. Liñán, representant autonòmic. Quotes que es

paguen a Madrid. Manca d'ajut* i serveis. Cursos
econòmics. Manca d'informació, etc.

13 Generalitat (Dep. Sanitat) vieeió mixta
Sa ni ta t/Con se 11. Teme s v ari

H} Facultat Veterinària Be lla terra Reunió Facultat/Consell-
Trobada amb estudiants de ' • . Temes
professionals i col.leglals.

19 Col·legi de Barcelona Reunió aob Comit
Clíniques Petits Animals

20 1'811 de Bianya-OloDr.SobrinoSerrano,organitzat- Assist'nciB homenatge al
Dr. Sobrino Serrano, organitzat pels Col.legis de
Girona i de Barcelona

26 Col.legi de Barcelona Junta mensutl de Govern


