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EDITORIAL

EXPOAVIGA. SIZOO I VETERINÀRIA

EXPOAVIGA ès la tercera exposició europea de la ramaderia
intensiva, havent estat ampliada en els darrers anys amb els
animals de companyia i amb SIZOO, anant a més cada any.

Dins de pocs dies (del 7 al 12 de novembre) i al Palau de
Congressos de Montjuïc de Barcelona, EXPOAVIGA es convertirà
novament en el fòrum internacional de la ramaderia intensiva, on
científics, tècnics, veterinaris i professionals del sector de
tot el món assistiran a les jornades tècniques, symposiums
cursos i congressos. '

Es celebraran les Jornades Tècniques de bestiar boví
cunicultura i del cavall, aixf com també els symposiums
d avicultura (WPSA), de porcí (ANAPORC) i el primer d'AVEOILA (de
diagnòstic laboratorial veterinari), amés del I Congrés Nacional
a Oví i CapM, i el XI Curs de Nutrició (FEDNA).

Durant els dies 11 i 12, a SIZOO, tindran lloc les Jornades
Tècniques d'AVEPA, així com també el programa PROFESSIONALS
(organitzat per AVEPA i el Gremi de Comerciants de Catalunya)

Barcelona ha aconseguit una Exposició ramadera i d'animals
de companyia de primeríssima línia europea, que 20 anys enrera,
ni els més optimistes ens ho haguéssim pogut imaginar.

L'origen de l'actual EXPOAVIGA va tenir lloc al symposium
de la WPSA celebrat l'any 1974 a la facultat de veterinària de
Saragossa, i en el qual la Secció Espanyola d'Avicultura
Presidida pel company Dr. Albert Sant Gabriel Closas, i pel prof!
José A. Castelló Llobet com a secretari, comptant també amb la
colaboraciOJoséA.CastellO dels Col.legis Veterinaris Catalans, comprometent-se
a celebrar el proper symposium de 1975 a Barcelona, al Palau de
Congressos de Montjuic, naixent així el primer EXPOAVIGA, el Qual
va tenir un gran èxit.



L'any 1977 es va extendre, a més de les aus, a les altres
espècies ramaderes, prenent el nom d'EXPOAVIGA, celebrant-se des
de llavors tots els anys imparells a Barcelona, i amb un èxit
creixent.

Així va néixer i desenvolupar EXPOAVIGA, amb Albert Sant
Gabriel Closas que seguí a la presidència de la branca espanyola
avfcola de la WPSA fins el 1992 (havent assumit abans la
presidència d'EXPOAVIGA), Teodoro Iturbe Pardos ho fou fins el
1993, i des de llavors ho és el company Francesc Monnó Orga,
continuant com a secretari, i & partir de la seva fundació el
prof. José A. Castelló Llobet.

P&r tot l'exposat, el Col·legi de Veterinaris de Barcelona
ha instal·lat enguany un stand (núm. 306) a EXPOAVIGA, situat a
TECNOGA, Palau 4, nivell 3, on s'exposaran i es divulgaran les
funcions i activitats dels veterinaris, desitjant sigui visitat
pels nostres col·legiats.

A SIZOO, també AVEPA hi te un stand (E-555), situat al Palau
7-8.

ACTIVITATS PRESIDENT COL·LEGI

setembre 1995
2-9-95 Representació institucional en el Congrés Europeu de

Dermatología.
4-9-95 Reunió de treball amb Lluis Ferrer i M3 Teresa Mora,

Degà i Catedràtica, respectivament, de la Facultat de
Veterinària.
5-9-95 Reunió amb Enric Roca Cifuentes del DAEP. Tema: Liei del

Medicament i Veterinaris, Interpretació i aplicació-
Reunió de Brucel.losi per octubre/novembre.

6-9-95 Reunió tècnica modernització sala d'actes del Col·legi-
Reunió amb l'assessor jurídic del Col·legi Sr. Joan
Beltran (temes diversos)

7-9-95 Reunió amb el President del Consejo General, Dr. Antonio
Borregón (temes diversos). -Junta de Govern del
Col·legi de Barcelona. -Notaria (firma poders per
actuar contra Acadèmies).

12-9-95 Reunió de treball amb els Presidents dels Col·legis
d'Enginyers Agrònoms i Enginyers de Monts. Temes comuns
ó'interès mutu.
Visita conjunta amb el Conseller del DARP.

" " " el Director Jordi Peix.
13-9-95 Reunió de treball amb l'assessoria jurídica del Col·legi-

Temes diversos.
13-9-95 Reunió de treball amb la Fundació juridicadel Col.legi.

Reunió temes sanitaris.
15-9-95 Reunió amb l'Ajuntament de Barcelona.

Reunió amb Gonzalo Monzón. Temes diversos.
19-9-95 Reunió amb el DARP. Llei HedicamentTemesd iversosi la seva .aplicaciÓ,



20-9-95 Reunió de treball amb gestoria Col·legi. Temes diversos.

21-9-95 Reunió de la Permanent del Consell de Col·legis
Veterinaris de Catalunya: -Llei del Medicament -
Eleccions -Estatuts.Homologació.

Reunió de treball per dur a terme congressos, cursets i
xerrades.

23-9-95 Reunió de la Permanent del Consell. Temes diversos.
29-9-95 Assistència com a'ponent a les II Jornades de Salut

Pública de l'Associació de Masters en Salut Pública de
la Universitat de Barcelona.

v.çxsos: .Atendre a companys col.le' s i nous veterinaris
.Atendre requeriments del públic general, societats
protectores d'animals i altres estamen i de la societat .Atendre
actes socials diversos .Atendre mitjans d'informació social
.Atendre temes diversos del maneig intern del Col.legi
•Planificació i grups de treball del Col·legi.

COMITÈ CLÍNIQUES PETITS
ANIMALS

Ç_entr_es a u t o r i t z a t s durant setembre de 19_9J>
-AJÍ UB I S
Ciutat d'Elx, 6-8, 08027 Barcelona
-CENTRE VETERINARI
Conquesta, 74, 08912 Badalona
-CLÍNICA VETERINÀRIA DOG-SI
Av. Burgos, 58, 08100 Mollet del Vallès
-C3NTRO VETERINARIO
València, 14, 08970 St. Joan Despí.

APROPEM

Recordem que el nom de Borsa de _TrebalL del Col.legi de
Veterinaris de Barcelona ha estat substituit pel d'APROPEM i que
el nostre servei té una línia pròpia de telèfon: el número és el

Resum corresponent al mes de setembre: el nombre total de
membres d'APROPEM és de 104, essent de 28 el nombre de membres
de la part activa i de 78 el nombre de la part passiva.



S'han donat d'alta un total do 12 persones i s'ha donat de
baixa a 1 persona per petició pròpia.

El nombre total d'ofertes rebudes ha estat d'11. S'ha
realitzat el seguiment de 7 ofertes de les quals s'han ocupat 5
i no s'han ocupat les altres 2.

Informem que des d'APROPEM s'està duent a terme un mailing
a les empreses relacionades amb la nostra professió per tal de
donar a conèixer el nostre servei.

APROPEM actua com a intermediari entre els professionals
veterinaris inscrits en aquest servei i les empreses mitjançant
la gestió de manera gratuïta de les ofertes de treball rebudes.

A V I S

ASSESSORA

Es recorda que aquest Col·legi disposa d'una assessoria jurídica
a càrrec del lletrat Senyor Joan Beltran i Rahola, el qual resta
a disposició personal dels nostres col·legiats tots els dimecres
de 17 a 20 hores.

Esperem que aquest servei que ofereix el Col·legi sigui
força utilitzat.

Ojf•tLJ^.T'A DI;

Aquest Col·legi de Barcelona fa una oferta especial per als seus
col·legiats consistent en treure fotocòpies al preu de solament
TRBS PTBS. CADASCUNA.

Aquesta oferta serà vàlida fins el 15 de desembre d'enguany.

COL LJBC5I

Es recorda que la biblioteca del Col·legi resta a disposició
dels col·legiats, i amb el següent horari de dilluns a divendres:
matins de 10 a 13 hores, tardes de 16 a 20 hores.



NOTÍCIES

ST. FRANCESC D*ASSÍS ±995 — BELLATERI^

El passat diumenge, dia 8 d'octubre, vàre celebrar la festivitat
de St- Francesc d'Assís, Patró de 'a Veterinària, amb
l'assistència de nombrosos companys i lliars, la qual es va
iniciar amb una missa a 1'església del Josepets de Barcelona.

A l'arribada a la facultat de veterinària vàrem ser atesos
pel Dr. L·luis Ferrer Caubet, Degà de la mateixa, i pols
catedràtics Ma. Teresa Mora i Margarida Aïboix, amb els quals i
dividits ens grups, els assistents vàrem recórrer les diverses
dependències de la Facultat (Aula Magna, aules, laboratoris,
quiròfans de grans i petits animals, biblioteca, bar, restaurant,
granges, plantes pilot, etc.).

Alguns companys adults encara no la coneixien, quedant molt
satisfets dels progressos que s'han aconseguit d'ençà aquells
temps llunyants en que foren estudiants.

A continuació, i a l'Hotel Campus, actualment destacada
Escola d'Hosteleria (demostrat per l'alta qualitat del menú
servit), va tenir lloc el dinar de germanor amb una assistència
de 225 comensals, més nombrosa que en d'altres anys, malgrat
seria de desitjar que augmentés el nombre de veterinaris joves,
els quals es resisteixen a assistir-hi.

A l'acabar el dinar tingué lloc 1*entrega de diplomes i
medalles als col·legiats que enguany han arribat als 65 anys
d'edat, co.npanys Jaume Garriga Sampons, Josep Gispert Vicens,
Josep Montañés Altura i Josep Pagès Isern.

També es va fer 1'entrega dels Premis d'Estímul a l'Estudi
als fills de veterinaris mereixedors pels seus expedients
de225comensals ,

A continuació es va fer el sorteig de regals, i finalment
música viva i ball a càrrec d'un acreditat conjunt, resultant
molt animat per a tothom.

Menció especial mereixen els vailets (fills, néts) que
assistiren al dinar, els quals van gaudir de valent durant la
celebració de la festivitat. Després de finalitzar un apropiat
i especial menú, entre els més petits es començava a respirar al
voltant de les seves taules, un nerviosismo creixent. Els jocs
i pallassos s'estaven preparant al pis de sobre del restaurant,
i aquesta estona d'espera es va passar entre corredisses al
voltant de les taules dels pares i els avis. Per fi, es va donar
l'avís de l'inici dels actes per als nens, i en uns minuts tots
ells (gairebé vint petits comensals) van començar a degustar
l'esperada xocolata amb melindros. Un cop acabat el berenar i
encara amb les cares brutes, la xocolata es va païr tot
participant en diversos jocs que tots, petits i grans, vam gaudir
d'allò més. I després, els grans esperats de la tarda: els
pallassos, amb els que més d'un s'ha van passar d'allò més bé.
En resum: quasi tres hores d'activitats i esbarjo per als nens.



I mentrestant, els grans ballant al pis de baix.
A continuació relacionem les empreses que amb la seva

aportació han contribuït a un major èxit de la nostra festivitat:

BASF LABIANA, S.A.
CASADEMONT, S.A.
COPRASA/CAMPOFRIO
EMBOTITS SALGOT
J. URIACH & CIA., S.A.
LA PIARA, S.A.
LABORATORIS CALIER, S.A.
LABORATORIS HIPRA, S.A.
LABORATORIS RHONE MERIEUX, S.A.
LABORATORIS VIRBAC, S.A.
LABORATORIOS SYVA
PRODUCTOS DEL CERDO VIC .

REUNI OMS PE \Si*7rER. INAR]

El passat dimecres 4 d'octubre, tingué lloc en el Col·legi de
Veterinaris de Barcelona, l'habitual reunió mensual de
veterinaris jubilats, .que resultà molt amena i entretinguda.

Es per això que recordem a tots els veterinaris jubilats que
tots els primers dimecres feiners de cada mes tenen lloc aquestes
reunions, restant tots invitats. Cas ser festiu el primer
dimecres, llavors la reunió passa al segon dimecres.

A més recordem que el proper dissabte 21 d'octubre, a les
10'30 hores, i també al Col·legi de Barcelona, tindrà lloc una
reunió amb els següentes temes: "FIGURES DB LA VETERINARIA
CATALANA", pel Dr. Martí Pumarola. "SEGIMON MALATS, FUNDADOR DE
LA 1A. ESCOLA DE VETERINARIA A ESPAÑA", pel Dr. Josep Séculi i
Brillas. "VETERINARIS MILITARS DE CATALUNYA MES DESTACATS", pel
Dr. Jaume Roca Torras.

A continuació, l'Associació Catalana d'Història de la
Veterinària (ACHV) celebrarà Junta General de caràcter públic.

Esperem la màxima assistència de companys.

L A I>RA - M A - AJsKil-ll .^ CAI.VO TORRAS ,
A I-A REIAI, ACADÈMIA DE

El proper dia 12 de novembre, a les 18'30 hores, i a la seu de
la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, carrer del Carme, 47,
la Dra. Ma. Àngels Calvo i Torras, veterinària i farmacèutica,
catedràtica de microbiologia de la facultat de veterinària de
Bellaterra, i ex degana de la mateixa, llegirà el seu discurs
d'ingrés com Acadèmica Numeraria, amb el tema

"RECULL HISTÒRIC: CORTIHGUT DB LA MICOLOGIA"
Amb aquest ingrés ja són tres els veterinaris que actualment

figuren a l'esmentada Acadèmia com Acadèmics Numeraris: Josep
séculi Brillas, Francesc Puchal Mas i, ara, Ma. Angels Calvo
Torras.



X ANIVERSARIO
PHOMOCION ZARAGOZA 198O-85

Hemos preparado una cena que tendrá lugar el sábado 11 de
noviembre a las 9 de la noche, en el Gran Hotel de Zaragoza ****,
c/Costa, 5. Antes de la cena nos reuniremos en la Facultad a las
6 de la tarde. Si hace tiempo que no la veis, la encontrareis
muy cambiada.

La cena comprenderá: .Cocktail de bienvenida, más tres
suculentos platos .Postre, vinos y li *s .Café, barra libre
i baila en el mismo hotel.

Precio: 8.300 ptas. (todo incluid* ;.
Para los que vengáis de fuera, el hotel nos ofrece también

una reducción del 50% en el precio de la habitación, quedando a
8.340 ptas. la habitación doble. De todas formas la oferta
hotelera de Zaragoza es enorme, si prefieres otro hotel puedes
consultarnos. También podéis consultar cualquier duda que os
surja.

Si estás interesado puedes hacer tu reserva dirigiéndote
a: Domingo Blanco Parmo, Dpto. PACA (Higiene e Inspección de
Alimentos)), Facultad de Veterinaria, c/Miguel Servet, 177, 50013
Zaragoza, Tel. (976)490366, fax 761612.

Para que la reserva sea efectiva deberá estar acompañada del
justificante de pago en la cuenta de Ibercaja nQ
2085.0131.19.0101606022 a nombre de Antonio Fernández Casanovas
y Montserrat Ferrer Dufol. Se considerarán incluidos todos
aquellos que hayan pagado antes del 1 de noviembre.

Si conoces a otros compañeros que puedan también estar
interesados, distribuye ésta información y que se pongan en
contacto con nostros. Anímate a venir, será divertido el volverá
vernos.

La Comisión

KSPECIALISTCS
KM feOÜIDS DE CATALUNYA

El proppassat dia 3 d'octubre, a les 19 hores, se celebrà al
Col.legi de Barcelona, la reunió de bastants membres de
l'esmentada Associació sota la presidència del Dr. Esteban
Comamala Lana. Es tractaren diversos temes, destacant; properes
conferències i simposiums a celebrar, possibles solucions a la
distribució de medicaments, qüestions relatives a la deontologia,
novetats, etc. etc., resultant la reunió molt interessant i
moguda.

Recordem que aquestes reunions de l'Associació tenen lloc
a les 19 hores del primer dimarts feiner de cada mes, en aquest
Col.legi Oficial de Veterinaris, sent el president En Esteban
Comamala Lana i la secretària Na Mònica González Gago.

A aquestes reunions hi són convidats tots els veterinaris
especialistes en èquids de Catalunya.



CX3MÍI>AÑn-IRC> JOSIv RODRÍGUEZ AVIvDIL·LO HA
i ye >T<IJ\I>C> A L ejor ,1-JO J o I...A n x S T X J R X C A

EN< n a X)PED i A vrerreR x NAR r A PI¿ C . CAPEAD

Agradecemos al compañero José Rodríguez Avedillo, de Premia de
Mar, la gentileza que ha tenido de donar a la biblioteca de
nuestro Colegio la Enciclopedia Veterinaria que escribieron el
siglo pasado C. Cadeac y otros destacados colaboradores, y que
en su tiempo fue una de las obras maestras de la bibliografía
veterinaria. La obra consta de 14 tomos y fue traducida al
español por el veterinario M. Arciniega.
Damos las gracias al compañero Rodríguez Avedillo por su gran
detalle, e invitados a todos aquellos compañeros (en especial a
los jubilados) a donar al Colegio obras antiguas (si disponen de
ellas).

VALORS VE

Un diari barceloní recordava fa uns dies el grup d'investigadors
Severo Ochoa, Grande Covian i J.M. García Valdecasas, que van
contribuir, junt amb l'escola catalana de Ramón Turró i Darder,
i August Pi i Sunyer, a la introducció de la fisiologia moderna
a Espanya.

El record de Ramón Turró, la personalitat científica de més
relleu de la veterinària catalana, es manté més viu fora que dins
del nostre àmbit professional. Probablement la gran majoria dels
companys el desconeixen, mentre presideix el saló Turró, de la
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

Aquests dies hem rebut nota de les activitats de la Fundació
Rof Codina, amb la qual la Facultat de Veterinària de Lugo honora
la memòria d'aquest veterinari català que es feu cèlebre 2
Galicia. El Col·legi de Burgos convoca per XIfl vegada el Premi
Gaietà López i López, format científicament a Barcelona.

Nosaltres no solem recordar, no sabem agrair el que companys
ja desapareguts han fet en bé de la veterinària. Tal vegada seria
el moment àe perpetuar el nom de Turró en la Facultat, o en el
Col·legi o en els dos llocs. Hi ha moltes maneres de fer-ho.

Saber recordar als qui ens han precedit i prestigiat ós una
forma d'evidenciar el valor humà dels grups. Convindria meditar~
ho i posar-hi solució, Ramón Turró i Darder s'ho mereix
sobradament.

enshanp Séculi i prestigiatés
President de l'Associació Catalana

d'Història de la Veterinària
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ÏNSTTTUT DE RECt^CA DE I/HOSPITAL DE

CREU x SAIMT PAU

Informació general: L'Institut de Recerca de l'Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau convoca beques per a la formació i/o
perfeccionament de coneixements de postgraduats i de tècnics en
programes d'investigació finançats mitjançant recursos externs.

La durada d'aquestes beques és 'un any, excepte quan
s'especifiqui un altre termini. La sev. novació dependrà tant
de la disposició dels recursos externs cessaris per a la seva
continuïtat, com de la qualitat del reball desenvolupat pel
becari. Les beques són incompatibles amb qualsevol altra
remuneració. La percepció d'una beca de l'Institut de Recerca no
implica l'establiment de cap mena de relació laboral.
Els interessats cal que presentin la seva sol.licitud dirigida
al Director de l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau junt amb el seu curriculum vitae, telèfon de
contacte i possibles referències, tot això no més tard del 25
d'octubre do 1995.

BECA per fornar-se en
GENÈTICA MOLECULAR DEL CÀNCEE DB NANA HEREDITARI.

-Requisits dels candidats: *Llicenciats en Bioquímica, Biologia,
Química, Farmàcia, Veterinària i Medicina.

-Es valorarà l'experiència prèvia en tècniques de Biologia
Celular i Molecular.
-Data d'inici: 2 de novembre de 1995.
-Dotació de la beca: 1.440.000 ptes. brutes anuals.
Més informació: St. Antoni Ma. Claret, 167, tels. 291 91 04, fax
455 23 31, 08025 Barcelona.

D I A R I RJBX3I<3— 7 DE

El diari Regió-7, que s'edita a Manresa, i que té molta difusió
per tot el centre i nord de la provincia de Barcelona ( a més de
la Cerdanya, Alt Urgell i Solsonès), té un Suplement mensual
agro-ramader divulgatiu, molt interesant, que es publica tots els
últims divendres de cada mes- Aquest suplement te una Secció
Veterinària a la qual estan invitats a escriure-hi tots els
veterinaris, especialment els de les esmentades comarques.

Per a més informació contactar amb aquest Col·legi, tel. 211
24 66, fax 212 12 08, o bé per correu.



ASSESSORIA JURÍDICA

DICTAMEN

REGULACIÓN LEGAL: El dictamen de peritos viene regulado por los
artículos 610 a 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y por el
art. 427 del mismo cuerpo legal. Este último artículo se
refiere a la impugnación por excesivos de los honorarios de los
peritos y el procedimiento aplicable, que exije el dictamen del
correspondiente Colegio, Academia o Gremio a que pertenezcan. En
el caso de los veterinarios correspondería emitir dicho
dictamen al Colegio profesional provincial oportuno.

Respecto de los otros artículos mencionados, cabe
distinguir:
1) Prueba pericial a instancia de parte. Cuando para conocer o
apreciar algún hecho de influencia en el pleito, sean
necesarios o convenientes conocimientos científicos,
artísticos o prácticos, la parte interesada podrá proponer
dicha prueba, manifestando si han de ser uno o tres los peritos
que se nombren. La otra parte podrá exponer lo que estime
oportuno sobre su pertinencia o ampliación del peritaje, Y
ol Juez debe resolver sobre su admisión.

Posteriormente admitida la prueba, el Juez manda comparecer
a las partes para que se pongan de acuerdo sobre el
nombramiento de perito o peritos, y si no lo hubiese se
insaculan en el mismo acto los nombres de tres por lo menos. Por
tanto, es muy conveniente que los Juzgados dispongan de un
listado (o libro blanco) en el que consten relacionados loe
peritos veterinarios por especialidades, que puedan efectuar
los dictámenes periciales. La Generalitat estáelaborando este
libro, y tenemos que preparar una relación de Veterinarios al
efecto.

También hay que preparar un Reglamento que regule
internamente este procedimiento, como ya existe en otros
Colegios. Los peritos pueden ser recusados por las partes
los diversas causas.

Una vez realizado el dictamen que deberá ser razonado,
de palabra o por escrito -habitualmente por escrito- se
ratificarán con juramento ante el Juzgado. Las partes podrán
solicitar en el acto de la declaración(si el dictamen fuese
de palabra) o de la ratificación (si fuese por escrito) que
el Juez exija las explicaciones oportunas del perito o peritos
para aclarar los hechos. Cuando sean tres los peritos y
estuviesen de acuerdo, darán o extenderán su dictamen en una sola
declaración firmada por todos. Si estuviesen en discordia, se
pondrán por separado tantas declaraciones o dictámenes o
escritos cuantos sean los pareceres.

10



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

MIRISTEEIO DE LA PRESIDERCIA
«ORDEN DE 13 DE SEPTIEMBRE (HODIF BD 363/1995 10 DE HARZO)

ROTIF.SUSTS.RUEVAS Y CLASIF.,ENVASADO Y ETIQUETADO SUSTS.PELIGROSAS
(BOE RQ 224 , 19.09.1995)

*REAL DECRETO 1494/1995 DE 8 DE SEPTIEMBRE
CORTAMIRACIÓR ATHOSFéRICA POR OZORO
(BOE RQ 230 , 26.09.1995)

«REAL DECRETO 1397/1995 DE 4 DE AGOSTO
MEDIDAS ADICIORALES CORTROL OFICIAL PRODUCTOS ALIKERTICIOS
(BOE RQ 246 , 14.10.1995)

'REAL DECRETO 1466/1995 DE 1 DE SEPTIEMBRE
DEROGACIOR ART.9 RORMA GSRERAL ALIMBRTOS ULTEACORGELADOS
(BOE RQ 246 , 14.10.1995)

MIRISTERIO DE SARIDAD Y C0RS0MO
*REAL DECRETO 1415/1995 DE 4 DE AGOSTO

MODIFICACIÓN REGLAMSRTACIOR TECRICO-SARITARIA PRODUCTOS COSMÉTICOS
(BOE RQ 220 , 14.09.1995)

MQ DE AGRICULTURA, PESCA T ALIKKRTACIOR
'RESOLUCIOR DE 2 DE OCTUBRE DE 1995

CERTIFICADOS PARA EXPORTACIOR DE JAMOR SERRARO Y LOMO CERDO A PARAGUAY
(BOE RQ 248 , 17.10.1995)

D I A R I O F I C I A L D E L A G E N E R A L I T A T D E C A T A L U N Y A

PEP. D'AGRICULTORA. RAMADERIA I PESCA
«ORDRE DE 28 DE SETEMBRE DE 1995

RORMES PER AL TRASLLAT D'AUS D'ESCORXADOR DIRS DEL TERRITORI CATALURYA
(DOGC 12 2112 , 0 9 . 1 0 . 1 9 9 5 )



D I A R I O F I C I A L DE L E S OCMUNITATS E U R O P E E S

HQ DOCK DATA DOCK EEFERBICIA DATA EEF8
C-238 13.09.1995 95/C 238/05 06.09.1995

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS
MEDIO AMBIEITE PSOPDESTA MODIFICADA
EVALUACIÓN T GESTIÓ» DE LA CALIDAD DEL AIRE AKBIEITE

C-241 16.09.1995 95/C 241/08 00.00.0000
ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS
SAIIDAD, CARIES PROPUESTA HOD.DI8ECT.
CQHDICIOBKS SANITARIAS PRODUCCIOI T COMERCIALIZAC1OI CARIES FRESCAS

C-256 02.10.1995 95/C 256/01 01.07,1995
ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS
PRODUCTOS ALIMSITICIOS DICTARE»
APROXIKAC.LEGISLAC.SOBRE PROD.ALIMENTICIOS PARA ALIMRITACIOI ESPECIA

C-261 06.10.1995 95/C 261/03 00.00.0000
ACTOS JORIDICOS PRIPAiATORIOS
AMBIIITI PROPOISTA MODIFICADA
PROPUESTA DIRECTIVA PARA COMERCIALIÏACIOI DE BIOCIDAS

L-197 22.08.1995 95/38/CE 17.07.1995
ACTOS COTA PUBLICACIÓ! ES CONDICIÓ! PARA SO APLICABILIDAD
RESIDUOS DIRECTIVA CONSEJO
MODIF.DIRECTIVAS COITEIIDOS MÁXIMOS PLAGUICIDAS El PRODUCTOS VEGET.

L-197 22.08.1995 95/39/CB 17.07.1995
ACTOS COTA PUBLICACIÓ! ES COKDICIOI PARA SU APLICABILIDAD
RESIDUOS DIRECTIVA COISEJO
MODIF.DIRECTIVAS DE CORTEÓOS HAIIKOS DE RESIDUOS El PRODUCTOS AIIH

L-199 24.08.1995 95/346/CE 25.07.1995
ACTOS CUTA PUBLICACIÓ! 10 ES COIDICIOI PARA SU APLICABILIDAD
HIGIENE ALIMEITARIA-CARIE AVES DECISIÓ! COMISIÓN
COIDIC.ZOOSAIIT.Y CERTIF.VET.PARA IHPORTAC.DS CARIE DE AVES DE ISRAS

L-200 24.08.1995 95/338/CE 26.07.1995
ACTOS CUTA PUBLICACIÓ! 10 ES COIDICIOI PARA SU APLICABILIDAD
BIGIIII ALIMII!ARIA-CARIIAVIS DECIS101 COMISIOI
CONDIC. SANITARIAS El INTERCAMBIOS E IMPORTACIONES DE DET. PRODUCTOS

L-200 24.08.1995 95/339/CE 27.07.1995
ACTOS CUTA PUBLICACIÓN 10 ES COIDICIOI PARA SU APLICABILIDAD
HIGIENE ALIMENTARÍA-COMERCIO DECISIÓN COMISIÓN
CONDICIONES SANITARIAS El INTERCAMBIO E IMPORTACIÓN DE DET. PRODUCTO

L-200 24.08.1995 95/340/CE 27.07.1995
ACTOS CUTA PUBLICACIÓN 10 ES COIDICIOI PARA SO APLICABILIDAD
COMIRCIO-TIRCIROS PAISIS DECISlOJ COMIS10.
LISTA DE TERCEROS PAÍSES AUTORIZADOS A IMPORTAR LECHE T PROD. LÁCTEO



L-200 24.08.1995 95/341/Cfi 21.08.1995
ACTOS CUYA POBLICACIOH 10 BS CORDICIOH PARA SD APLICABILIDAD
HIGIRIE ALIMERTARIA-LECHE DECISIOR COMISIOR
CORDIC.ZOOSABIT.Y CBRTIPICAC.VETER.PARA IMPORTAR LKCIE DE 3os. PAISE

L-200 24.08.1995 95/342/CB 27.07.1995
ACTOS CUTA PÏÏBLICACIOI 10 ES CORDICIOH PARA SO APLICABILIDAD
HICIERE ALIMERÏARIA-LRCHE DECISIÓ» COMISIOR
TRATAMISRTOS A APLICAR A LECHE DE 3os.PAÍSES COR RIESGO FIEBRE APTOS

L-200 24.08.1995 95/343/CE 27.07.1995
ACTOS COTA PUBLICACIÓ» RO ES CORDICIOR PARA SO APLICABILIDAD
HICIERE AMKERTARIA-LECHE DECISIÓN COKISIOI
CERTIFICADOS SARITARIOS PARA IMPORTAR LECHE T DERIV. DE 3os. PAÍSES

L-202 26.08.1995 95/349/CE 26.07.1995
ACTOS COYA POBLICACIOÍ 10 ES CORDICIOR PARA SO APLICABILIDAD
HIGIENE ALIMEHTARIA-CARRR DECISIOR COMISIOR
MODIFICA CORDIC.POLICIA SARIT.Y CERTIF.KR IMPORTAC.CAIRE DE SUDAMRRI

L-204 30.08.1995 95/352/CK 25.07.1995
Acros COYA P0BLJ0 ES ORA COIDICIO. PAiA SO APLICABILIDAD
SAHIDAD, OSTRAS DECISIOR COMISIOR
CORDIC.POLIC.SARIT.Y REQUISITOS CERTIFICADOS IMPORT.CRASSOTREA GIGAS

L-208 05.09.1995 00.00.0000
CIRTIFICADOSSAlItARIOS
BIGIERE ALIHERTOS RECTIFICACIOR DIREC.
BECTIP.DIiKC.94/43/CEE DE 14 JORIO 1993 HICIERE PRODS.ALIMERTICIOS

L-211 06.09.1995 95/357/CE 26.07.1995
ACtOS CUYA PÜBL.RO IS DRA CORDICIOR PARA SU APLICABILIDAD
SAIIDAD, o s t i A S VETS DICISIOI COMISIOI
LISTA PUESTOS IRSPEC.FROITERIZOS Y CORTEÓLES VETS IMPORTAOS PAÍSES

L-225 22.09.1995 2230/95 21.09.1995
ACTOS COYA PUBL.ES ORA CORDICOR PARA SO APLICABILIDAD
SARIDAD,FITOSARITARIOS REGLAMERTO (CE)
MODIP.REC.933/94 SUSTS.ACTIVAS PRODS.FITOSARITARIOS Y SST.POREITSS

L-226 22.09.1995 95/45/CE 26.07.1995
ACTOS COYA POBL.ES ORA CORDICIOR PARA SO APLICABILIDAD
COLORARTES DIRECTIVA
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE PUREZA DE COLOIARTES UTILIZADOS ER ALIMSRTO

L-234 03.10.1995 95/388/CE 19.09.1995
ACTOS COYA PUBL.RO ES URA CORDICIOR PARA SU APLICABILIDAD
ESPERMA,OVÓLOS,EMBRI CAPRIRO DECISIOR COMISIOR
MODELO CEITIF.IRTSRCAMBIOS ESPERKA-OVULOS-RMBRIQHES CAPRIRO

L-234 03.10.1995 95/390/CE 21.09.1995
ACTOS COYA PUBL.RO ES URA CORDICIOR PARA SO APLICABILIDAD
VETERIRARIOS COKURIDAD DECISIOR COMISIOR
PARTICIPACIOI FIIARCIBRA COMOIIDAD IltgaCAMBIO FUICIOIARIOS VErlRIIA



L-234 03.10.1995 95/393/CR 26.09.1995
ACTOS CUYA PÜBL.HO ES DRA CONDICIÓN PABA SD APLICABILIDAD
CARDE PORCIIO DECISIÓN COMISIÓN
HARCADO T DTILIZACIOR DE LA CA8NS DE PORCIRO

L-239 07.10.1995 95/404/CE 02.10.1995
ACTOS COTA PDBL.HO ES DRA CORDICIOR PARA SD APLICABILIDAD
SARIDAD, FIEBRE AFTOSA RDSIA DECISIOR COKISIOH
HEDIDAS PROTECCIÓ* FIEBRE AFTOSA RDSIA

L-242 11.10.1995 95/409/CE 22.06.1995
ACTOS CDTA PUBL.RO ES DRA CORDICIOR PARA SD APLICABILIDAD
SANIDAD, SALKORELA DECISIOR CORSEJO
IO8MAS PROBBAS SALHORELA ER CAÏNE FRESCA DESTIRO FIILARDIA SOKCIA

L-242 11.10.1995 95/410/CB 22.06.1995
ACTOS COYA PUBL.IO ES ORA C01DICIOR PARA SO APLICABILIDAD
SARIDAD, AVES DE CORRAL DECISIOR COISEJO
SOKHAS PSDSBAS MICEOBIOLOGICAS AVES CORRAL DESTIRO FINLÀNDIA SDSCIA

L-243 11.10.1995 95/22/CE 22.06.1995
ACTOS CUTA PUBL.IOIS UIA COIDrCIOI PARA SU APLICABILIDAD
SARIDAD, POLICIA SANITARIA DIRECTIVA
KOD1F.CONDICIONES POLICIA SAIIT.HERCADO ANIMALES T PRODS.ACDICOLTDRA

L-243 11.10.1995 95/23/CEE 22.06.1995
ACTOS CDTA PDBL.ES DRA CORDICIOR PARA SD APLICABILIDAD
SARIDAD, CARNES FRESCAS DIRECTIVA
CONDICIONES SANITARIAS PRODDCCIOR COMERCIALIZACIÓN CARNES FRESCAS

L-243 11.10.1995 95/24/CE 22.06.1995
ACTOS CDYA PUBL.iS UIA COIDICIOI PARA SU APLICABILIDAD
SAIIDAD, POLICIA SAIITARIA DIRICfIVA
FINANCIACIÓN INSPECCIONES COITIOiSS VETERINARIOS PRODS.ORIGEN ANIMAL

L-243 11.10.1995 95/25/CE 22.06.1995
ACTOS CDYA PDBL.ES DNA CONDICIÓN PARA SD APLICABILIDAD
SANIDAD, POLICIA SANITARIA DIRECTIVA
PROBLEMAS POLICIA SANITARIA INTERCAMBIO INTRACOM.BOVINO/PORCINO

L-243 11.10.1995 95/408/CE 22.06.1995
ACTOS CDTA PDBL.NO ES ONA CONDICIÓN PARA SD APLICABILIDAD
IMPORTACIÓN DECISIÓN CONSEJO
LISTAS PROVIS.ESTABLECAOS PAÍSES IMPORT.PRODS ANIMAL/PESCA/HOLDSCOS

L-243 11.10.1995 95/4I1/CE 22.06.1995
ACTOS COTA PDBL.NO ES DNA CONDICIÓN PARA SD APLICABILIDAD
SANIDAD, CARNE FRESCA AVES DECISIÓN CONSEJO
NORMAS SALMONELA CARNES FRESCAS AVES CORRAL DESTINO SDECIA FINLANDIA

L-244 12.10.1995 2390/95 11.10.1995
ACTOS CDTA PUBLICACIÓN ES CONDICIÓN PASA SD APLICABILIDAD
NORMAS COMESCIALIZACIOS-AVES REGLAMENTO COMISIÓN
APLICACIOI DEL REGLAM.DB 10iMAS DI COMERCIALIZ. CARI! DI AVES COiRAL



2) A instancia del Juez. Cuando el Juez lo crea necesario podrá
acordar para mejor proveer que se practique otro
reconocimiento pericial, o bien que se amplié el anterior por
los mismos peritos o por otros de su elección. Finalmente
reseñar que cualquiera de las partes puede solicitar
también que se emita informe por el Colegio profesional
correspondiente, cuando el dictamen pericial exija
operaciones o conocimientos científicos especiales. Aunque en
este caso este informe mas que una prueba pericial, según
los juristas o doctrina tiene el carácter de prueba documental.

COMBHTARIOS SOBRE EL COBRO DEL DÍCTAME» PERICIAL: La expresada
Ley no regula específicamente la forma de cobro de los informes
periciales, lo que ocasiona no pocos problemas para los
peritos que una vez realizados, en ocasiones ven impagada
su factura por diversos motivos: la parte que solicitó el
dictamen se niega a su pago, o bien el Juzgado si fue a su
propia instancia tampoco les abona su importe.

Para evitar precisamente estos problemas, se ha
aconsejado por este departamento de asesoría jurídica un
procedimiento, que es el mismo que habitualmente siguen otros
peritos y que en resumen es el siguiente:

1) Una vez aceptado el cargo de perito ante el Ju2gado y
antes de proceder a la elaboración del dictamen o informe, debe
solicitarse la oportuna provisión de fondos a la parte litidante
-habitualmente a través de su Procurador- que interesó esta
prueba, o bien al Juzgado si fue este último quien lo hizo.

2.- Cobrada la provisión de fondos por el perito, puede
realizarse el informe.

3.- Cuando se presente el informe ante el Juzgado hay que
presentar también la factura oportuna para ser cobrada en
aquel mismo acto. Para ello, será necesario avisar
previamente a la parte correspondiente que lo interesó para que
tenga preparada la cantidad oportuna. En definitiva, hay que
cobrar la provisión de fondos antes de hacer el dictamen, y
cobrar la factura definitiva en el momento de su ratificación
ante el Juzgado. De lo contrario, habrá que interponer una
demanda judicial de reclamación de cantidad -normalmente .a
través de un proceso de cognición- que representa gastos
previos, tiempo y sin duda problemas.

En la actualidad, la Generalitat está preparando también
un procedimiento por el que los peritos cobrarán a través de
su propio Colegio profesional, mediante pagos que efectuará
directamente la propia Generalitat. Este procedimiento se
iniciará hacia el mes de Febrero o Marzo del próximo año, como
resultado de haber asumido la Generalitat diversas competencias
en esta materia y disponer de los fondos correspondientes para
su aplicación. Es evidente que uno de los principales
problemas será regular el importe concreto de la
facturación de los dictámenes periciales. En este
sentido, se nos ha solicitado ya que preparemos un
estudio al respecto y parece que lo más razonable es
establecer tarifas en virtud del tiempo empleado o por horas,
como la mayoría de otros profesionales.
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Confio que próximamente se pueda concretar el citado
procedimiento, la forma o cálculo de la facturación de los
dictámenes periciales, la relación de los
Veterinarios-peritos por especialidades...etc,-

.

ACADÈMIA DE GI jfèNC I ES
VETERINÀRIES E>E CATALUNYA
ACTE INAUGURAL CURS 1995-96

El proper 2 de novembre, dijous, a dos quarts de vuit del vespre,
tindrà lloc al saló d'actes del Col.legi de Veterinaris de
Barcelona, l'acte inaugural del Curs Acadèmic 199,5-96, amb una
conferència a càrrec del DR. LLUIS VIÑAS BORRELL, Catedràtic de
Patología General de la Facultat de Veterinària de Barcelona
(Bellaterra), sobre el tena

"DOCÈNCIA DE LA PATOLOGÍA:
LA MEVA EXPERIÈNCIA"

La Junta de Govern de l'Acadèmia confia en la seva assistència
a tan important acte acadèmic.

CARNE
JORNADES NACIONALES
IÓN Y CALIDAD PE I-A

Valencia, 2, 3, 4 de noviembre de 1995
Sede: Centro Cultural Bancaja, Pl. Tetuán
Organizan: ADITSIC, Consejo General Colegios Veterinarios de
España, Colegios Oficiales de Veterinarios de Alicante, Castellón
y Valencia.
Secretaria: Colegio Veterinarios de Valencia, Av. del Cid, 62,
46018 Valencia, tel. 350 01 88, fax 359 19 97.

di_a_ 2 de noviembre, jueves
10,00 h

12.00 h:

12.00 h

13,00 h

Inauguración.
"El bienestar animal", documentación
de la inspección ante mortero
Cifuentes. Subdirector General del
Aqroalimentaria).
-Scandes: información técnica sobre
seguridad.
"Normativa oficial de la identificación de

sanitaria valo
(Dr. Enrique Roca
Fomento y la Calidad

suelos d©

.

los
de abasto (Dr. Teodoro Sánchez,
Conselleria de Agricultura y Pesca).
"La inspección en el matadero" (Dr
Diez, Presidente ADITSIC).
"Control de residuos" (Dr. Julio

Jefe
animales
Sección

Antonio García

J.Fernández
Manzanos, Jefe Sección de Higiene Alimentaria de
Alimentos de Pamplona)
"Puntos criticosdeP a mplona)anival de matadero
Moreno, Catedratico Facultad Veterinaria

de
los

(Dr. BenitO
de León).
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-Exposición de ponencias.
dia 3 de noviembre, viernes

"Perspectivas en Ja evolución de control oficial veterinario"
9,00 h: "Puntos críticos de la Industria Cárnica" (Dr. Benito

Moreno).
"Comunidad Autónoma de Cataluña" (Dr. Ángel Teixidó
Canelles (Jefe Sección Higiene Alimentaria).
"Comunidad Autónoma de Murcia" (Dr. Blas Mars illa de
Pascual, Jefe Sección Higiene Alimentaria).
"Comunidad Vasca" (Dr. Javier García González, Jefe
Sección Higiene Alimentaria)
"Comunidad Autónoma Valenciana" (Dr. Josep Lluis
Gallart González, Jefe Sección Higiene Alimentaria)
"La Industria Cárnica ante el reto 1996"

16,00 h: Mesa Redonda: "A.R.C.P.C. en la Industria Cárnica" (Dr.
Miguel Huerta Dana, Secretario Técnico de la Asociación
de Industrias de la Carne de España (AICE)
"Normativa productos cárnicos en la CEE" (D. José
Flores Duran, Jefe Dpto. Productos Cárnicos del IATA.-
Asesor Técnico de AICE).
"Perspectivas de la Industria Cárnica ante el 96" (D.
Blas Serrano Rodrigo, Presidente Asociación Industrias
de la Carne de España (AICE).
Exposición de ponencias

19,30 h: Exposición de las conclusiones y clausura.
dia 4 de noviembra, s4bado

10,00 h: Asamblea General de ADITSIC (salón de actos del Colegio
Oficial de Veterinarios de Valencia, Av. del Cid, 62,
la. planta).

ECXX3RAFIA EN JPROBL·EMAS
M U S C U I J O K S O U F ^ rfiT T COS EN I-IL CABALLO

Cursillo Teórico-Práctico, con presentación de casos clínicos,
impartido por la Dra. Virginia Reef, especialista en ecografia
equina, School of Veterinary Medicine, New Bolton Center,
Universidad de Pensilvània (EE.UU.).
Fecha: 3 y 4 de noviembre de 1995
Lugar: Hospital dol Centro Poljcrllmco Vetpnn-nio Raspeig,
San Vicente del Raspeig (Alicante).
Más información v reservas: tel. 96-5660095 - 908861295.

XXX CONGRESO NACIONAL 1315 A . V . 15 . I> . A .
X 1 1 JORNADAS ANUALES A,M.V.A.C.

(Madrid, 3, 4 y 5 de noviembre de 1995)

Lugar.;: Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid, PQ
Castellana, 99, Tel. 91-3378100, fax 5971094
Comité Organizador: .Presidente: Francisco Florit .Vice-
presidente: Cristeta Fraile.
Comité Científico: .Presidente: Josep Aguiló
Actúan 34 ponentes {7 do USA, 2 do Gran Rretaha, 2 de Francia,
1 de Suiza Y 22 de Bspafia.
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Tomas a desarrollar: .Digestivo (16) .Renal (6) .Ecografia (6)
.Urinario (10) .Dermatología (3) .Radiologia (4) .Tórax (6)
.Neurologia (6) .Cardiologia (6) .Oftalmologia (10) .Oncologia
(3) .Traumatologia (8).
II JORNADAS DE PERSONAL AUXILIAS (8 temas)
Información e inscripciones: O.E.C., Arrieta, 13, 28013 Madrid,
tel. 91-5477042, fax 5724579.

SEMINARI SOBRE TECNOIJOOIA CÁRNICA

Organizat per AVHIC (Associació de Veterinaris Higienistes de
Catalunya).
Continguts: -Productes càrnics tractats per calor.

-Tecnologia de fabricació de productes curats.
Ponents: -Josep Cases (Gemi Aliment, S.A.) -Rafael Herrero

(consultor).
Data: divendres, 17 de novembre de 1995
Horari: de 17 a 20 hores
Lloc: Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona'
Matrícula: -socis d'AVHIC: gratuit -no socis: 3.000 ptes.
Inscripcions: AVHIC, tel. 211 24 66
Forma de pagament: En efectiu, xec bancari a nom d*AVHIC o
transferència a Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, compte
2100.0034.64.020034946 5.

F̂-J=S VEVTERINARlS EN TASQUES HUMANITARlEg
-TAULA RODONA-

Organitzada per l'Associació de Veterinaris Higienistes de
Catalunya (AVHIC).
Pjonents: -Luis Ángel López Tomás, Capità de Sanitat Militar
(Veterinària). Membre del contingent espanyol de Nacions Unides
a Bosnia.
Carlos Sánchez Martín, membre de Veterinaris sense Fronteres.

Cooperant a Rwanda.
Data, lloc i hora: 21 de- novembre de 1995. 7 de la tarda.
Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona. Assistència liure-

SEMINARIO U>E CXIN1CÜLTURA 1 9 9 5
(Real Escuela de Avicultura de Arenys de Mar)

La Real Escuela de Avicultura organiza, un año más, el Seminario
de Cunicultura a celebrar en sus instalaciones los días 20 al 24
de noviembre del presente año.

-Lunes, 20 noviembre: Planificación y manejo de la
reproducción.

-Martes, 21: Nuevas tendencias e instalaciones cunícolas.
-Miércoles, 22: Alimentación del conejo.
-Jueves, 23: La patología actual del conejo.
-Viernes, 24: Optimización económica de la producción

cunícola.
La inscripción a este Seminario puede realizarse en su

totalidad o solamente en una o más jornadas. Así, se ofrece la
posibilidad de actualizar sus conocimientos sobre un tema
determinado sin tener que realizar todo el seminario.
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Para mayor información dirigirse a: Real Escuela de
Avicultura, c/Plana del Paraíso, 14, 08350 Arenys de Mar, tel.
792 11 37, 792 15 37.

PF PfíP^QPOCCION DE VAa,lNO PE
CARNE E»J T^

(Badajoz, del 21 de noviembre al 1 de diciembre de 1995)

Organizado por el Servicio de Producción Agraria de la Junta de
Extremadura, que tendrá lugar en las instalaciones del CENSYRA-
Finca Sta. Engracia dependientes de este Servicio.

El curso tendrá una duración de 7 dias durante los cuales
se impartirán 29 horas teóricas y 36 horas r ticas, computando
un total de 65 horas lectivas.

Los diferentes temas serán abordados .yor especialistas de
reproducción animal de los centros de investigación y docencia
nacionales, CIT-INIA, SIA, CENSYRA y Facultades de Veterinaria
pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas.

Director del Curso: Dr. J.González López. Director del
CENSYRA en Extremadura, Apartado 15, 06080 Badajoz. Tel. i fax
(924)271918-270912-270160-270619.

ACTES JUNTA DE GOVERN

•ACTA JUNTA PE GOVERN *Vfà r DIA 21-3-95

A dos quarts de set de la tarda del dia 21 de març de 1995 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 Aranda,
actuant com a Secretari el seu titular, Sr. José Juan Rodríguez,
i amb l'absència dels Srs. Ardévol, Ferrés i Serra, sent el seu
desenvolupament el següent,

1) Lectura acta_sessió anterior: Es procedeix a la lectura
de l'Acta del dia 31-1-95, la qual es aprovada per unanimitat.

2) Inforae Vocalíes: a) Sr. Viñas: Ha rebut una nova
notificació de la "Asociación de Veterinarios Jubilados de
Espafta" sol·licitant l'adscripció dels jubilats de Barcelona,
comentant que això es tractarà en la reunió trimestral.

b) Sra. M9 Teresa Mora: Informa de les activitats de la
Facultat.

C) Sr. Mas: Comenta que continuen sorgint dificultats en
l'aplicació d'alguns microxips, ja que existeixen diversos tipus
i, algún d'ells no es poden llegir amb els lectors que normalment
es tenen. Al respecte, el President explica que s'està avançant
en la homologació dels sistemes d'identificació segons les normes
ISO.

Sobre el pla quinquenal zoosanitari previst per a ser
aplicat en col·laboració amb les diferents Administracions, el
President insisteix en que el Comité de Cl1niques de Petits
Animals elabori I1informe corresponent. El Sr. Mas exposa les
dificultats trobades per a la realització d'aquest.
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Seguidament informa de varis expedients que han estat
tramesos al Comitè de Deontologia per a la seva tramitació.

Finalment sol·licita l'aprovació de la Junta per iniciar el
projecte de la campanya publicitaria de recolçament a l«fi

clíniques i consultoris, dins del pla d'identificació exterior
dels centres autoritzats. La Junta, per unanimitat, aprova 13
proposta.
Re 1ació de Centres autoritzats en la última reunió del ComitA
-CLÍNICA VETERINARIA CARDEDEU (Cardedeu) -SW CENTRE VETERINARI
(Cardedeu) - S W CENTRE CLÍNIC VETERINARI (L'Ametlla del Vallés)
- CENTRE ANIMAL (Sta. Coloma de Gramenet) -CENTRE VETERINARI
SUPER-ANIMAL (Sta. Coloma de Gramenet) -CONSULTORI VETERINARI
(Lliçà d'Amunt) -EURO-CAN (Barcelona) -CENTRE VETERINARI CARDONA
(Cardona).

3) Informe de Presidència: Exposa la decisió d'enviar una
carta a tots els col.legiats, en la qual s'informi de la decisió
de mantenir, per part del Consell de Col. legis Veterinaris de
Catalunya, la campanya de vacunació antiràbica per 1995. Donà ,
lectura a la carta, la Junta aprova per unanimitat 1 'enviament
de la mateixa.

Proposa 1 'adequació de la sala d'actes per adaptar-la als
darrers avenços audiovisuals i condicionar -la. La Junta aprova
sol.licitar els corresponents projectes i pressupostos pel seu
estudi i aprovació, prèvia a la seva proposta a 1'Assemblea.

Tot seguit informa del desenvolupament de les eleccions al
Consejo General i, com a conseqüència, les reunions habudes amb
posterioritat per a considerar 1 'actual situació i les possibles
solucions. Al temps llegeix la carta enviada pel Dr. Borregón als
Presidents de Col.legis, advertint-los d'una possible
irregularitat en les reunions fetes fora de l'àmbit del Consejo
i de les sancions que poden comportar.

La Junta refusa aquesta actitut per part del Dr. Borregón,
en un intent de coartar la llibertat de reunió.

Com a proposta sorgida de les diferents reunions i consultes
a les assessories jurídiques, s'ha proposat el separar el rebut
trimestral en un rebut col·legial, el cobrament del qual es farà
en la forma habitual, i el rebut del Consejo es posarà al
cobrament a la seu del Col·legi durant un període determinat, p#r

a posteriori liquidar al Consejo els rebuts cobrats i retornant
els no cobrats sense més gestions. També es proposa un augment
de quota a 1500 ptes. mensuals amb la finalitat de crear un fons
per atendre als pagaments necessaris una vegada solucionat
definitivament el conflicte amb el Consejo General.

La Junta recolça les gestions del President i aprova, pe*
unanimitat, presentar a 1 'Assemblea les propostes abans
esmentades.

Al mateix temps s'acorda fer un estudi de les possibles
repercusions en temes de quotes d'assegurances col.lectives i
mutualitats per actuar en conseqïència.

Informa de l'estat actual del projecte de Llei de Col.legis
Professionals i els pasos donats per la Intercol.legial.

Es convoca Assemblea General Extraordinària de Col.legiats
per exposar 1 'estat actual del Consejo General de Colegios
Veterinarios de España pel proper dia 6 d'abril, a les 20'30
hores en primera convocatòria, i a les 21 hores en segona.
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3) Informe de secretaria: . Altes i baixes de f,QX-J-ñíIJjg_t Q_ ¡
es procedeix a donar d'alta a 26 nous col. legiats (del núm. 2075
al 2100, ambdós inclosos), i 10 baixes per diferents motius, sent
el núm. actual de col.legiats de 1.417.
Fons Mutual d'Aluda: amb càrrec a aquest Fons es concedeixen
ajuts, per motius varis, per un total de 98.000 ptes.

I sense més assumptes que tractar, i a les onze de la nit,
s'aixeca la sessió.

A dos quarts de set de la tarda del dia J de juny de 1995 es
reuneix, en sessió ordinària, a la seva s ;ocial, la Junta de
Govern del Col·legi Oficial de Veterinar , de la provincia de
Barcelona, sota la presidència del Sr. Joaquim Sabaté Aranda, el
qual també actúa com a secretari per absència del titular Sr.
José Juan, el qual excusa la seva assistència, com també els Srs.
Serra i Ardèvol, sent el seu desenvolupament el següent,

1) Lectura acta sessió anterior: Es procedeix a la lectura
de l'acta de la sessió anterior, celebrada el dia 21-3-95, la
qual, i després d'unes esmenes de l'exposició del Sr. Mas que no
quedaben prou clares.

2) Informe vocalies: a) Bl Sr. Viñas informa de les tasques
dutes a terme pel seu departament.

b) Mà Teresa Mora informa de les activitats de la Facultat.
c) El Sr. Mas informa de diversos expedients que han estat

enviats al Comité de Deontologia per la seva tramitació.
d) El Sr. Ferrés explica els temes de la seva àrea.
3) Informo de Presidència: Informa dels següents temes: a)

Reunió amb Lluís Ferrer, Degà de la Facultat de Veterinària de
la UAB, i posteriorment l'assistència a unes xerrades sobre
sortides professionals de la veterinària.

b) Reunió amb Veterindustria per la Llei del Medicament i
exposa que properament tindrà lloc una taula rodona amb experts
del tema per fixar l'estratègia a seguir davant la mateixa.

c) Dels resultats de la Asamblea General de Presidentes.
d) De la reunió de treball amb GIPMA (especialistas

multiprofessionals amb temes del medi ambient). La seva seu serà
al Col.legi.

e) Estat actual dels recursos presentats contra Sanitat en
relació als concursos per l'adjudicació de dues places, una de
Cap de Secció i un altre de Cap de Servei d'Epidemiologia, en les
quals es van vetar als veterinaris. També està presentat un
recurs contra l'ordre de Sanitat que substitueix la paraula
d'Inspector Veterinari per Inspector Sanitari, així com els
motius per que s'han presentat.

f) De la reunió de treball amb el President del Col·legi
d'Enginyers Agrònoms, Alexandre García Homs, i el President del
Col·legi d'Enginyers Tècnics, David Coll, sobre nomenaments del
DARP i la possibilitat que els veterinaris s'incloguin en la
Institució Narcís Monturiol.

g) De l'estat de la identificació d'animals de companyia,
microxips, lectors, normes ISO, AIAC i REIAC.



h) De l'assistència a 1* entrega de guardons del DARp

atorgats al company Rafael Codina Ribo i a la Reial Escola

d'Avicultura d'Arenys de Mar, ambdós proposats pel Col.legi de

Barcelona, així com la petició per part del Col.legi, *
l'atorgament per la Generalitat de la medalla President Francesc
Macià al treball al també company Dr. César Agenjo Cecilia.

i) De la reunió del Comité de Deontologia del Col.legi. a*^
els presidents dels Comités de Deontologia dels Col·legi6

d'Advocats, Arquitectes i Farmacèutics per abordar problero©5

comuns i d'intercanvis d'experiències.
j) De que per a la tardor es faran els següents cursos °

reunions:
1) Catering i restauració col·lectiva. 2) Curs de

Directors Tècnics de fàbriques d'embotits. 3) Reunió o taula
rodona de veterinaris amb arquitectes per estudiar 1'adequació
de les vivendes a la tinença d'animals de companyia, així com
estudis i propostes per a l'orientació paisatgiste de parcs
jardins per a una millor convivència entre població i animals d<?
companyia. 4) Taula rodona de veterinaris i restauradors sobrc

tècniques de restauració, cocció i preparació d'aliments Per

conservar i millorar els valors nutritius. 5) Veterinària de
Salut Pública Hospitalaria.

Per desenvolupar aquestes reunions i/o cursos comptem
l'ajut de la Facultat de Veterinària i especialistes *
associacions del Col.legi.

k) De la festa de Sant Francesc d'Assls que enguany tindrà
lloc el dissabte dia 7 d'octubre, i de la qual es vol canviar del
tot el sistema, volen que sigui veritablement una festa famiÜ a r

de la veterinària, fent-se un dinar tipus barbacoa per a

col·legiats i familiars, incloent-hi els fills i/o nets, ball Pet

adults i equip d'animació pels menuts amb titelles, jocs
diversos, etc., per acabar per la tarda amb xurros i xocolata.

Bl problema consisteix en trobar un lloc idoni per fer Ia

festa, i més tenint en compte que, a priori, no sabem Ia

quantitat de companys i familiars que hi assistiran.
Ma Teresa Mora proposa que ho fem a l'Escola d'Hosteleri3

del Campus de la Universitat de Bellaterra, la qual reuneix totes
les condicions: amplies sales interiors i exteriors per si fa bon
temps, no hauria perill pels menuts per ser un recinte tancat/
etc.

Es podria demanar ajut a les industries per a que pugu*
sortir gratuït, etc.

Naturalment això es una idea. Malgrat tot, les idees l

suggerències de tots els col·legiats per millorar la festa,seri©n

ben rebudes.
Secretaria: Altes i baixes de col.leqiats: Es procedeix a donaf

d'alta a 33 nous col·legiats (del núm. 2101 al 2129, i del 2131

al 2134, ambdós inclosos), i 17 baixes per diferents motius, sent
el núm. actual de col·legiats de 1433.
FOTM MiiiuU. d'Ajuda: A«b càrrec a aquest Fons es concedeixen ajuts, per »ot
varis, per un total de 98.800'- ptes.

I sense «és assumptes que tractar, i sent les dolze de la nit d< I
de la data, s'aixeca la sessió.
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* Per trasllat de residència cerco veterinari per a clínica veterinària a
Badalona, per compartir con a soci, aab possibilitat de traspàs.

Interessats trucar al tel. 873 86 14, dimarts, dimecres i dijous al
matí, i el vespre a partir de les 22 hores.

* Compro un autoclau-esterilitzador de segona D
Interessats trucar al tel. 688 03 98 (v .es) i preguntar per Marc

Carreras.

* RX. Tècnic Radiòleg s'ofereix per les tardes. Tel. 457 96 46 («atins i
tardes), 435 58 38 (tardes).

* ES TRASPASSA clínica veterinaria a Barcelona. Excel·lent situació i
funcionament. DemosI rabie. Totalment equipada. Preu; 10.OCX).000 ptes.

Interessats truqueu al telèfon 490 69 96, de 21 a 22'30 hores.

LOTERIA DE NADAL
Com cada any el Col.legi juga a la Lotería de
Nadal, enguany amb el núm,

4 8.407
on participacions de 500, 1000, 2000, 2500, 3000,
5000 i 10000 pte&. , recordant que cadascuna té un
increment del 10% amb destinaci6 al

FONS MUTUAL D'AJUDA
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ULTIMA HORA

TARGKTES Jg V E S
1R1QPTNOSI I HIDATIDOSÍ

Atès que en els darrers anys s'ha observat l'aparició d'alguns
casos de Triquinosi humana relacionats amb el consum de carn de
porc senglar, des de la Direcció General de Salut Pública del
Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de
Catalunya s'han elaborat unes targetes (model del qual figura a
continuació) adreçades als caçadors, amb consells sanitaris
a la prevenció de la Triquinosi i la Hidatidosi.

La distribució d'aquestes targetes la faran la Direcció
General del Medi Natural del Departament d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca i la Federació Catalana de Caça, juntament amb
llicències de caça que expedeixin.

Bl diagnòstic de la triquinosi
veterinari, no solament els oficials.

el pot fer qualsevol
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