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CELEBRADA EL DIA 21-11-95

Per a general coneixement, i seguint l'ordre del dia, a continuació
fem una exposició resumida dels temes tractats a l'Assemblea
General Extraordinària de Col·legiats celebrada el dia 21-11-95,

1) Lectura i aprovació
Extraordinària del 6-4-95.

de l'Acta de l'Assemblea General

2) El Sr. President dona compte de la situació actual amb el
Consejo General de Colegios Veterinarios de España, la qual ja
s'explica a l'Acta de I'Assemblea General Extraordinària del u 4
95 que fou aprovada per unanimitat el 21-11-95 (punt Ir.), el
contingut de la qual figura en aquest Butlletí. Es comenta 1'escrit
que el col·legiat núm. 281, Dr. Antonio Borreaón Mar ti pe;: T i
President del Consejo, ha tramès a tots els col·legiats de
Barcelona, excepte als companys jubilats

3) Eleccions col·legials: Com ja sabeu, donat que s'ha comunicat
per escrit, aquestes s'han ajornat fins gener o febrer del 1996.

El motiu fonamental d'aquest ajornament es que, per acord del
Plè del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, aquestes es
tenien que celebrar el mes de novembre per part dels quatre
Col·legis catalans, convocant-les solament el de
del Consell està constituït pels 4 Presidents i 2
per cada Col·legi, amb un total de 12 membres, i
del Conse11.

Posteriorment la Permanent del Consell,
Presidents i el Secretari, amb 4 vots a favor i 1
President del Col·legi de Barcelona, ajornà les eleccions fins
gener o febrer del 1996, que es remet a la resolució del Plè.

Davant aquest fet, i donades les pressions per a celebrar-les
conjuntament, no es va presentar cap candidatura a Barcelona, per
la qual cosa s'han de tornar a convocar les eleccions, les quals es

Barcelona. El Plè
representants més
és el màxim òrgan

formada pels 4
en contra, el del



faran el gener o febrer del 1996.
L'actual Junta és, doncs, p r u v i s s i o n n l .

3) El 20-10-95 es va signar amb el Col·legi de M e t g e s de B a r c e l o n a
un acord de col·laboració entre ambdós C o l · l e g i s amb la finalitat
que els nostres col·legiats podes in fruir de tots .çjs m i t j a n s
socials i serveis dels que gaudeixen els col·legiats del Col·legi
de M e t g e s , els quals son molts, bons i a v a n t a t j o t s o s .

S'ha comen v» t per les assegui a ne es de Vida i de
Responsabilitat Civil P r o f e s s i o n a l , que equivalen i m i l l o r e n las
prestacions que hi havien amb el C o n s e j o General de C o l e g i o s
Veterinarios de España.

A q u e s t e s a s s e g u r a n c e s seran vo 1 untaries ja que aquest Col·legi
creu que ;: aqüestes alçades no és pot obligar a ningú a pertànyer
o tenir una assegurança o b l i g a t ò r i a . . <

Per tot això i per evitar que cap col·legiat resti desprotegit
d'ambdues c o b e r t u r e s , de moment s'ha inclòs a tothom, i si ja algú
no interessat solament amb enviar un escrit a aquest Col·legi es
procedirà a anul·lar no cobertura no d e s i t j a d a . No s'ha fet a
l'inrevés degut a que podria ocórrer que alguns col·legiats no
s'enteresin i tenir algún problema, trobant-se d e s p r o t e g i t s .

L'assegurança de Vida es la m a t e i x a però millorada de la que
teníem, amb l'avantatge que aquesta es pot augmentar segons les
necessitats d"e cadascú.

Amb l'assegurança de Responsabilitat Civil Professional passa
el mateix que amb la de Vida, però insistim en que tots h a u r í e m de
tenir-la, ja que si passa algún acontexeiment s'ha de tenir en
compte que la primera persona que va al jutjat es el p r o f e s s i o n a l ,
tant en l'activitat privada, oficial o laboral.

Suposem que tots haureu rebut l'escrit explicatiu amb les
pòlisses i certificats p e r s o n a l i t z a t s . Cualsevol dubte que tingueu
aquest os serà aclarit al C o l · l e g i , tant per el Sr- Andreu com per
la Sra. Mònica.

4) Per al vostre estudi i decidir en un altra assemblea que es el
que vol el Col·legi de Barcelona, properament s'enviarà a tots els
col·legiats la proposta emanada del Consell de C o l . I e g j s
V e t e r i n a r i s de C a t a l u n y a .

5) Hi han un seguit de precs i preguntes que es faran saber al seu
temps.

Fora de context es va parlar de la recepta veterinàriai *
l'idea d'aquest Col·legi sobre la m a t e i x a . Al Col·legi hi han
aquestes receptes a disposició dels c o l · l e g i a t s .

Per qualsevol aclariment sobre aquest tema podeu p o s a r - v o s en
contacte amb els esmentats Andreu i M ò n i c a .

LA JUNTA DE GOVERN



Centres autoritzats en el mes d'octubre de 1995

-CENTRE VETERINARI BLANCO
Blanco, 50, 08024 Barcelona

-CENTRE VETERINARI L'ARCA DE ST.ESTEVE DE SESROVIRES
St. Joan, 32, 08635 St. Esteve de Sesrovires

-CLÍNICA VETERINARIA DR. CASTELAR
Sardenya, 437, 08025 Barcelona

-CENTRE O'ANIMALS EL NIU
Ctra. Cardona, 76, 08240 Manresa

-VETERINARIA MILTON
Ciutat de 1'Hospitalet, 08820 El Prat de Llobregat

A V I S

ELIXIMACifc» I PUB I TAR

Recordem a tots els consultoris, cliniques i hospitals veterinaris
que estan obligats a complir la normativa dictada per la
Generalitat referent a l'eliminació de residus sanitaris. Aquestes
normatives són les següents:

•Decret 72/1994, tíe 22 de febrer, DOGC núm. 1883 de 13-4-94.
Procediments de gestió de residus sanitaris.

de 24 de nov., DOGC núm. 1688, de 30-12-92.
la gestió de residus sanitaris.
DOGC núm. 1773, de 21-7-93. Programa de

gestió intracentre de residus sanitaris.
Tanmateix, us informem que podeu demanar aquestes normatives

a la Biblioteca d'aquest Col·legi, tel. 211 24 66, fax 212 12 08.

•Decret 300/1992,
Ordenança de

•Ordre de 7-6-93,

INFORMACIÓ GENERAL

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Navarra posa a la venda el
temari de les oposicions convocades en aquesta Comunitat el dfa 4
d*agost de 1995.

Tota persona interesada en adquirir-lo es pot posar en
contacte amb aquest Col·legi, Avda. Baja Navarra, 47, 31002
Pamplona.

L'horari d'oficina es de 9'30 a 14 hores i de 16'30 a 18'30
hores (telèfon 948-226093).



A<POflf2 -COI- • LEO I VETEP I MAR 18 • DUBL I M S C H O O I

Recordem que hi ha un acord entre aquest Col·legi i el Centre
Dublín School pel que els col·legiats es beneficien d'un 20% de
descompte sobre el cost dels cursos. Es necessari que al
formalitzar la matrícula es presentí el carnet de col·legiat per
tal de poder accedir al descompte.

A Dublin School disposen de:
-Cursos generals: anglès a tots nivells.
-Preparació a exàmens de: .First Certificate .Advanced

.Proficiency.
-Preparació a exàmens de la Universitat de Cambridge.
-Cursos intensius: .First Certificate Intensiu .Proficiency,

Intensiu.
-Cursos especialitzats: Commercial & Bussines English.

.Teachers Workshop .Secretaries Workshop.
-Classes de conversa: Conversat ion Group.
-Jocs i activitats en anglès: dirigits a infants i nens.
-Cursos intensius a l'estiu, mesos de juliol, agost i

mptesobree
Per a més informació adreceu-vos a la Borsa de Treball (Apropem) o
a Dublín School, Via Augusta, 161-163, ent., tel. 209 33 60.

SEAT, LE88EPS MOTOR, 3-A- (Orupo VolkRH«9sn)
OFERTA ESPECIAL SK COLEGIADOS VETEW I NAR • O»

De acuerdo con las conversaciones mantenidas con los gestores de su
Colegio, a continuación pasamos a detallarles, en líneas generales,
la oferta que ésta concesión ha diseñado, dirigida a todo el
colectivo de colegiados y que podrán disfrutar de unas condiciones
excepcionales en la compra de nuestros productos IBI2A, CÓRDOBA Y
TOLEDO.

Animismo, y en el apartado de coche seminuevo, procedentes de
directivos de nuestra fábrica SEAT, podrán comprar a unos precios
excepciones, vehículos con muy pocos kms. y garantía.

Como colofón de nuestra oferta y en virtud de lo pactado con
ese Colegio, hemos designado a nuestro técnico en ventas, Sr. Sergi
Gaspar, como persona dedicada única y exclusivamente a la atención
y servicio del Colegio, desde las 8 hasta las 22 horas.

Si precisan que se desplace a los distintos consultorios o
lugares de convivencia, rogamos contacten con el tfno. 210 49 00.

FtrrBOL SALA

HE8W PARTIT BUPERCOPA
El passat 31 d'octubre es va jugar a les instal·lacions esportives
de La Báscula el partit de la SUPERCOPA, organitzat pel Col·legi de
Veterinaris de Barcelona, entre el CCV MONTJUÏC i els VETERINARIS
OEL M A R S ~ E



Aquests equips van acaparar durant la passada temporada els
partits "de la màxima": partit clau por proclamar-se campió de la
lliga on va vèncer el Maresme, i partit final per derimir el campió
de Copa que es va resoldre a favor del Montjuic.

Aquests dos equips ens varen delectar amb un altre bon partit
jugat a un ritme intens i esportius, amb bones ocasions de gol per
ambdós, fins que es va produir la lesió de la figura del Maresme,
David Tutusaus. A partir d'aquest moment les ocasions foren quasi
exclusivament del Montjuic, però el porter del Maresme, Edu, les va
desbaratar totes, arribant-se al final del partit amb empat a un.

Els penals varen donar la victòria al Montjuic. Edu va
encaixar dos gols, mentre que Siscu del Montjuic va parar un penal,
n'encaixaba un altra i el tercer, llançat pel propi Edu, s'en va
anar fora.

Després del matx, festa 1 entrega de trofeus per part del
secretari del Col·legi de Veterinaris de Barcelona al local
Sotavent. Era la nit de Halloween, aquest local es molt freqüentat
per anglesos i es van barrejar disfreses, veterinaris, copes de
trofeus, copes de les altres i, com epitafi, una agradable vetllada
entre col.legues.

ACTUAL PE *-* LLIQA PE FUTBOL t**Kt M. 19 & 5 -

La quarta Lliga de Futbol Sala de Veterinaris discorre amb la
normal inercia i força que ha pres aquesta nostra activitat tan
agradable i descompresora.

Any rera any tots els equips es reforcen amb millors fitxatges
i a la nostra professió, trobar nous llicenciats i, per tant, gent
jove i pletòrica d'energia no es gens difícil.

De moment, i ja transcorregudes 6 jornades, l'equip que
encapçala la classificació es el BLACK PIGS, un conjunt heterogeni
però amb una gran cohesió entre els seus components, comentant-se
que inclús realitzen concentracions de varis dies al Pirineu amb
una freqüència no inferior a dos cops per temporada. Es la formació
amb la mitjana d'edat més alta de totes les que composen la lliga.
"Psseeix tres relíquies que superen els 45 anys, i una d'aquestes
.... Josep Ma. Closa, está catalogat entre els "tres millors
jugadors del campionat", domina la pilota amb les dues cames, es un
rematador de cap i del tot imprevisible en els seus ràpids 1
imaginatius desplaçaments, sent notable també la seva condició
fi sica.

El dimarts 14 de novembre van patir els seu primer entrebanc
a la lliga al perdre contra TRES VET DOCS, equip que enguany ha
assimilat a dos bons reforços i que aspira a tot.

El segon de la classificació es el CV VILANOVA. De moment tant
sols han perdut un partit i la propera setmana es juguen el liderat
amb el BLACK PIGS.

El TRES VET DOCS es troba en un sòlid tercer lloc. De la resta
de participants sorprèn la baixa classificació del Montjuic, però
sembla ser que fins que el seu principal motor, en Héctor Arias, no
estigui del tot restablert de la lesió que va patir la pasada
temporada, és un equip que ha entrat en una dinàmica de
desorganització que el porta a aplaçar partit rera partit, davant
lo qual ningú veu clar el camí que prendrà.



Un altre il·lustre que es troba a la part baixa de la taula as
el VETERINARIS DEL MARESME. A part que porten un partit menys
jugat, la lesió d'en Tutusaus els ha traslladat al món dels
mortals, i si no llegir el 5-1 que els hi va endossar el BLACK PIGS
al darrer part it.

El RÀPID 01STEMPER aconseguí a un mi 1lor joc i resultats durant
la segona volta de la lliga i copa de la passada temporada. Com
algú havia dit "hi han molts motors diesel en aquest equip i que
necessiten temps per arribar a un òptim i regular rendiment".

Els AMICS VERTERINARIS sembla ser que en aquesta temporada han
recuperat un cert orgull i han deixat la seva condicó d'equip
accessible.

L'HOSPITAL UAB manté la seva bona línia regular i la seva
situació a la classificació segurament seria més alta si no
haguessin postergat dos partits.

Les VET GIRLS sempre han estat un equip temible, però enguany
els temors s'han fet realitat. Oe moment la meitat dels seus
partits han acabat amb victòries. Els equips "afortunats" han estat
el RÀPID DISTEMPER. els AMICS VETERINARIS i els FUNCIONARIS.

Els FUNCIONARIS han millorat la seva condició de "novatos" de
la lliga. Els que si estan pagant el preu de la "novatada" es el
NUCAMOIX Tenen bons jugadors i quant es donin compte que
necessiten un porter i assimilin que aquests partits no son "de
costellada" poden deixar molt enrera la cua de la classificació.

Tc-ts aquests resultats, amb especificació de partits jugats,
empatats, perduts, gols a casa, gols a fora, etc., com el mateix
Barca es publiquen els dimecres de cada setmana al diari Sport.

Doctor's press

RESULTATS I CLASSIFICACIÓ PUBLICATS AL DIARI PEL 15/11/95

CCV MONTJUÏC -
VETS MARESME
TRES VET
NUCAMOIX

DOCS

- HOSPI
- BLACK

TAL
PI

UAB
GS

CV VILANOVA
- AMICS VETERI

FUNCIONARIS-RAPIO Dl

BLACK PIGS
CV VILANOVA
TRES VET DOCS
AMICS VETERINARIS
FUNCIONARIS
HOSPITAL UAB
VETV~TERINARIS DOCS52
VET. GIRLS
CCV MONTJUÏC
RÀPID DISTEMPER

5
5
5
5
5
3
4
5
2
5

4
3
2
2
2
2
2
2
1
0

NARIS
STEMPER

1
1
2
1
1
0
0
0
0
1

0
1
1
2
2
1
2
3
1
4

-AJORNAT-

20
20
2
17
20
12
15
11
5
8

1-5
2-2
2-4
8-2

4
1-5
31
15
15
11
16
13
6

23

9
7
6
5
5
4
4
4
2
1

NUCAMOIX 5 0 1 4 8 21



ASSESSORIA JURÍDICA

Recordem als col·legiats que aquest Col·legi compte amb els serveis
jurídics de l'advocat Sr. Joan Beltran Rahola, el qual, a més dels
serveis que dona al Col·legi, seguirà atenent personalment als
col·legiats tots els dimecres de 17 a 19 hores.

Confiem que aquest servei que ofereix el Col·legi sigui forçà
utilitzat per tots els companys.

Es recorda que la reunió mensual que te lloc al Col·legi de
Veterinaris de Barcelona els primers dimecres de cada mes, a les 17
hores, en cas de ser festiu passa al segon dimecres de mes.

Per tant, la reunió mensual del mes de desembre es celebrarà
el dimecres dia 13. Lo que comuniquem als efectes pertinents.

A G E N D A

2n. LHEtiTACIO
-Amb el suport de la Generalitat de Catalunya)

2a. Jornada: Inauguració. 29-11-95 Sabadell (Vapor Llonch)
3a. Jornada: L'Antic Mosaic de l'A.M. .2-12-95 Tarragona (Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació).
4a. Jornada: Innovacions al Mosaic. 13-12-95 Girona (LKJtja de
Contractació Firal).
Sa. Jornada: Cloenda. 16-12-95 Malgrat de Mar (Hotel Tropic-Parl:)
Més informació: CAM. Berlinès, 1, pral. 08006 Barcelona, tel.
2015333, fax 2023737.

9a JQRNADA3 I MTfcRNAC I PMftUE8 PE REPRQDVCC I OM AM | M/\ I
(Monográficas Ganado Vacuno)

Santander, 7 y 6 de Diciembre de 1995
Organiza: Asociación Española de Reproducción Animal (AERA)
Sede de las Jornadas: Centro Cultural Modesto Tapia, c/Tantfn, 25,
Santander.
Secretaría Técnica: Colegio Oficial de Veterinarios de Cantabria,
~~~~~~~~u'~c~a: Col egio 39009 Santander, deVeterinariostfno. 942-229904, fax
360456



VETEHIMÀRIA 1 AQOICULTUHA: PREBENT I FUTUR

C O L . L O Q U I

Organi tzació: Col·legi Oficial de Veterinaris de la provincia de
Barcelona i Unitat de Biologia Animal. Departament de Biologia
Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia. Facultad de Veterinària
de la UAB.
Data i lloc: dimarts, 12 de desembre de 1995, a les 20 hores. Sala
d'actes del Col·legi Oficial de Veterinaris de la provincia de
Barcelona, Av. República Argentina, 25, 08023 Barcelona.
Hi intervindran: -Francesc Padrós. Unitat de Biologia Animal.
Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia.
Facultat de Veterinària. UAB.
-Mercè Santmarti. Centre Nacional d'Aqüicultura. Direcció General
de Pesca Marítima. DARP. Generalitat de Catalunya.
-Roser Sala. Unitat de Nutrició. Departament de Patologia i
Producció Animals. Facultat de Veterinària. UAB.
-Isasi Gairín. Aquadelt. Amposta.

Amb aquest col·loqui es pretén apropar als veterinaris a un
àmbit d'actuació potser encada desconegut com és 1'aqüicultura.
Aquesta aproximació es farà a través de l'experiència de
professionals veterinaris que actualment treballen en aquest camp,
tant professionals veterinaris d'empresa com de centres públics
d'investigació i de l'administració.

Amb aquest col·loqui també es vol donar una visió general del
sector dins i vor=i del nostre país, dels problemes existents, de
les perspectives de futur i del paper dels veterinaris en aquest
camp.

V COMGREflO **JKC • ONAL DE LA ^O&JJEP^O ESPAROLA D£
EXPER I HENTAC i <JH AH t M#%L

Lugar v fechas: Facultad de Veterinaria. Universidad de
Extremadura. Càceres, 14, 15 y 16 de Diciembre de 1995.
Más información: Secretaría Científica y Técnica. Facultad de
Veterinaria. Av. de la Universidad, s/n, 10071 Càceres, tfno. 927-
257100, fax 257110.

• t I CIIR3O TEbRICO-PBACTIVO DE |N!» MIMAC l(íH

Fechas: 27-28 de Enero de 1996. Facultad de Veterinaria.
Universidad Autónoma de Barcelona. Bellaterra.

Organización: Unidad de Reproducción. Facultad de Veterinaria, UAB.
08193 Beellaterrc.
Colaboran: Departament d*Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya,
Cuota: 35.000 ptas. Las 2 comidas (a realizar durante las sesiones)
están incluidas.
Plazas: limitadas (25). Admisión por orden de inscripción.
Información: Oro. Teres;) Rigau i Jordi MirA, leí. 5811045-5811899.

Sra. Rosa Ramos, tel. 581 12 94, fax 5812006.

8



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

MINISTERIO DB LA PRESIDENCIA

*ORDKN DH 15 DE NOVIEMBRE DE 1995
FUNC.DE INSP.Y CONTROL FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS IMPORT.3OS PAÍS
(BOE K" 279 . 22-11-1995)

MÜ_Pg AGRICULTURA. PESCA Y ALIMENTACIÓN

•REAL DECRETO 1799/1995, DE 3 DE NOVIEMBRE
EXCEPCIONES A PROHIBIC.RESPECTO P.P.A. EN DETERM.REGIONES ESPAÑOLA
{BOE N° 266 , 07-11-1995)

•ORDEN DE 3 DE NOVIEMBRE DK 1995
MODIF.RKGLAM.DE CONTROL Y CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS DE PLANTAS FOR
(BOE N' 267 , 08-11-1995)

DIARI OFICIAL DE LES COMUNITATS EUROPEES

N iX>CK D.ATA UOCK REFERENCIA DATA REF*

C-166 03-0T-1995 A4-0118/95 15 06-1995
COMUNICACIONES
PRODUCTOS FITOSANITARIOS PROPUESTA RIXII.AM. PARL
CREA CERTIFICADO COMPLEMENT.DE PROTKCC. PARA PRODUCIOS F

C-273 18-10-1995 95/C 273/59 00-00 0000
COMUNICACIONES
VACUNO, EMPLEO HORMONAS PREGUNTA
EMPLEO DE HORMONAS KN GANADO VACUNO

C-273 1810-1995 9S/C 273/59 00-00-0000
ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS
CONTROLES VETERINARIOS DICTAMEN
CONTROLES VETS. PRODS. INTRODUCIDOS POR ios PAÍSES EN LA CEB

C-301 13-11-1995 95/C 301/12 00-00-0000
ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS
ADITIVOS ALIMENTARIOS DICTAMEN
MANTEN. LEGS. NACIONALES PRODS.PROHIBIDOS COMO ADITIVOS ALIMENTARIOS

C-307 18-11-1995 95/C 307/09 00-00-0000
CQMUNlCACIONES
LBGISLACION PRODSLBGISLACIONES.SANITARIOS ' COMUNICACION COMISION
APROXIMACIÓN LEGISLACIONES ESTADOS CEE PRODS.SANITARIOS ACTIVOS



COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

TAULA RODONA

VETERINARIA
I

AQÜICULTURA:

PRESENT I FUTUR
1



Dia: 12 de desembre de 1995

Hora: 8.30 del vespre

Lloc: Sala d'actes del Col·legí Oficial
de Veterinaris de Barcelona

Hi intervindran:

Isasi Gairín. Responsable Tècnic.
Aquadett.

Francesc Padrós. Laboratori de Biologia
Animal. Departament de Biologia Animal,
de Biologia Vegetal i d'Ecologia.
Facultat de Veterinària. U.A.B.

Roser Sala. Unitat de Nutricio.
Departament de Patologia i Producció
Animals. Facultat de Veterinaria. U.A.B.

Mercè Santmartí. Col·laborador Tècnic
Veterinari. Centre Nacional
d'Aqüicultura. Direcció General de Pesca
Marítima. Generalitat de Catalunya.



L'Aqüicultura com a sistema de producció
de peixos, moluscs, crustacis i altres
organismes aquàtics ha experimentat un
fort impuls a nivell de tot el mon,
especialment en els darrers vint anys.
Aquest creixement ha fet que cada
vegada sigui més necessari l'existència
de tècnics especialitzats en la gestió i
millora dels sistemes productius. Davant
aquest camp, la veterinària hi té molt a
dir, especialment pel que fa referència a
aspectes com són el maneig, la nutrició,
la genètica, el control patològic i el
control terapèutic. Però això implica
també un gran repte. Cal realitzar un
esforç important per adaptar—se a un
medi, sovint massa desconegut, com és el
medi aquàtic.

Amb aquest col·loqui també pretenem
apropar el col·lectiu veterinari a aquest
àmbit a travos de l'experiència de
professionals que actualment hi treballen
des de les empreses, des dels centres
públics d'investigació i des de
l'administració. El nostre interés es donar
una visió real del sector dins i fora del
nostre país, dels problemes existents i de
es perspectives per al futur.



Organitza:

Col·legi Oficial de Veterinaris de la
província de Barcelona.

Laboratori de Biologia Animal.
Departament de Biologia Animal, de
Biologia Vegetal i d'Ecologia.
Facultat de Veterinària. Universitat
Autònoma de Barcelona



C-307 18-11-1995 95/C 307/10 00-00 0000
COMUNICACIONES
PRODS.SANITARIOS COMUNICACIÓN
APLICACIÓN DIRECTIVA PRODS.SANITARIOS

L-246 13-10-1995 2401/95 12 10-1995
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN ES CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
COMERCIALIZACIÓN-HUEVOS REGLAMENTO COMISIÓN
APLICACIÓN REGLAMENTO 24 01/95 DE NORMAS COMERCIALIZACIÓN HUEVOS

L-258 28-10-1995 95/443/CE 18-10-1995
ACTOS CUYA PUBL.NO ES UNA CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
SANIDAD, IMPORTACIÓN CARNES DECISIÓN COMISIÓN
CONDICIONES POLIC.SANIT.Y CERTIF.VET.IMPORT.CARNES FRESCAS SUDAMERIC

L-263 04-11-1995 95/55/CE 31-10-1995
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN ES CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
ALIMENTACIÓN ANIMAL-ADITIVOS DIRECTIVA COMISIÓN
MODIP-DIR.SOBRE ADITIVOS EN ALIMENTACIÓN ANIMAL

L-265 08-11-1995 95/52/CK 25-10-1995
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN ES CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
CONTROL VETERINARIO DIRECTIVA CONSEJO
ORGANIZACIÓN CONTROLES VETER.DE PRODUCTOS PROCED.DB TERCEROS PAÍSES

L-265 08-11-1995 95/461/CE 27-10-1995
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN PARA SU APLICABTLIDAD
SANIDAD ANIMAL DECISIÓN COMISIÓN
MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA ENCKFALOMIELITIS EQUINA:COLOMBIA Y VENE

L-265 08-11-1995 95/53/CE 25-10-1995
ACTOS CUYA PUBLICACION BS CONCrCION PARA SO APLICABILIDAD
CONTROLES OFICIALBS-ALIM.ANIM. DIRECTIVA CONSEJO
ORGANIZACIÓN DE CONTROLES OFICIALES RESPECTO A LA ALIMENTACIÓN ANIMA

L-275 18-11-1995 95/479/CE 07-11-1995
ACTOS CUYA PUBL.NO KS UNA CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
N.HEMATOP. Y SBPT.HEMORRAGICA DECISIÓN COMISIÓN
PROGR.NECROSIS HEMATQPOYETICA Y SEPTICEMIA HEMORRAGICA

L-275 07-11-1995 95/480/CE 07-11-1995
ACTOS CUYA PUBL.NO ES UNA CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
ESPERMA BOVINO DECISIÓN COMISIÓN
LISTA CRNTROS RECOGIDA ESPERMA BOVINO AUTORIZADOS EXP.CEE

L-275 18-11-1995 95/481/CE 08-11-1995
ACTOS CUYO PUBL.NO ES UNA CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
NECR.HEMATOPO.Y SEPT.HEMORRAG DECISIÓN COMISIÓN
ESTATUTO FRANCIA NECR.HEMATOPOYETICO Y SEPT HEMORRAGICA

L-275 09-11-1995 95/483/CE 09-11-1995
ACTOS CUYA PUBL.NO ES UNA CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
INTERCAMBIO EMBRIONES PORCINO DECISIÓN COMISIÓN
MODELO CBRTIF. INTERCAMBIO INTRA COMUNITARIO ÓVULOS EMBRIONES PORCIN



P R O G R A M A
viernes 27, jornada teórica
9.00 h: Recepción y entrega de documentación.
9.30 h: Fisiología reproductiva de la yegua (Dr.Prof. H.Merkt.

Esc.Vet. Hannover)
11.30 h: Exploración del aparato genital de la yegua (S. Alonso.

Hospital Clínico Veterinario UAB)
13.00 h: Comida
15.00 h: Ecografia reproductiva (Dr. J.Miró. U. Reproducció. Fac.

Veterinària UAB)
16.30 h: Recogida y manejo del semen. I.A. con semen fresco y

congelado (Dr.Prof. H.Merkt)
18.00 h: Proyección de vídeos: -Ecografia -Inseminación Artificial.
Sá_badp_28A_J^rjvajla_ P r á ctica
9.00 h: Preparación de la vagina artificial y recolección de

semen.
10.00 h: Manejo del semen fresco, evaluación de la calidad:

.valoraciones normales .análisis computerizado.
12.00 h: Congerlación y descongelación del semen.
13.30 h: Comida.
15.00-18.00 h: Exploración reproductiva de la yegua, ecografia e

inseminación artificial.

ACTES JUNTA DE GOVERN

QEKFWAL OWDIHARIA
A les 20'40 hores del dia 20 de desembre de 1904, en segona
convocatòria, i una vegada finalitzada l'Assemblea General
Extraordinària, te lloc la celebració de l'Assemblea General
Ordinària de Col·legiats, sent el seu desenvolupament el següent,

1 ) l<^^u_ra_Act-q_gLntgr^or Assemblea Ordinària: Per part del
secretari del Col·legi es procedeix a la lectura de l'Acta de
l'Assemblea General Ordinària celebrada el dia 29 de j-iny de 1994,
la qual es aprovada per unanimitat.

2) Lectura Pressupostos 1995: El Cap la Secció Econòmica, Sr.
Jaume Serra, dona lectura als pressupostos d'ingressos i der.peses
del Col·legi per l'exercici de 1995, els quals s'aproven per
unanimi tat.

En aquest punt, el Sr. Monnó s'interessa per l'ús del pis
llogat pel Col·legi a la finca del mateix, i les possibles
repercussions amb els veins de d'aquesta. El Sr. Sabaté informa a
l'Assemblea que el pis ha estat llogat al seu propietari (que es
veterinari) al quedar aquest lliure i no interesar-se altres
companys pel mateix. El pis serà ocupat pels despatxos del Consell
(amb l'AIAC) i d'AVEPA, els quals aportaran, proporcionalment, les
despeses que sorgeixin, i disposaran de major autonomia i espai,
podent utilitzar les instal·lacions del Col.legi en les mateixes
condicions que fins ara. Per tant, el Sr. President creu no han der
sorgir problemes amb els veins de la finca, ja que el seu ús,
exclusiu com a despatx, serà idèntic al que ja tenia aquesta



mateixa vivenda.
3) Informe del President del Col.leal: a) Comença fent

referència a la Facultat de Veterinària, fent menció de les
eleccions al- Deganat a 1'haver-se acabat el període corresponent a
la Dra. Margarida Arboix, havent estat elegit el Dr. Lluis Ferrer
Caubet. Amb aquest motiu es concertarà una entrevista per a saludar
al nou Degà i tractar dels temes pendents de major importància, com
són el manteniment d'un número de crèdits suficients per arribar a
la llicenciatura en condicions que permeti la seva homologació a
Europa, acompanyat d'un número adequat d'alumnes per curs i
professor. També es tornarà a obrir el debat sobre la competència
oberta entre l'Hospital depenent de la Facultat i els professionals
en exercici, aixf com els centres clínics establerts.

b) Respecte a l'exercici de la clínica de petits animals,
expressa la seva preocupació pel gran número de centres clínics que
s'estan instal·lant i els problemes que això comporta. També
informa que, davant la càrrega fiscal que per aquests centres
significa l'aplicació de ta/.es per recollida de residus, així com
la LAU i les exigències de llicència d'aperturaper part de molts
Ajuntaments, especialment el de Barcelona, per part del Col.legi
s'han presentat recursos davant els Ajuntaments de Barcelona i La
Seu d'Urgell (centre instal·lat per una col·legiada en aquest
provincial) i invita a tots els clínics que tinguin aquest problema
a fer el mateix individualment, per lo qual han de posat—se en
contacte amb l'assessor jurídic del Col.legi, Sr. Joan Beltran.

c) En referència a l'activitat professional al servei de
l'Administració, la situació tampoc es molt satisfactòria, ja que
des de la reestructuració no paren de fer-se canvis d'orientació i
estructures, de manera que existeix un desconcert entre els
professionals. Malgrat les comissions d'enllaç entre ambdós
Departaments, s'ha realitzat una reestructuració del d'Agricultura
sense que en cap moment es demanés l'opinió de la professió. A tot
això hi ha que afegir la manca de personal en alguns llocs .sense
que es convoquin oposicions, i la baixa renumeracíó en relació amb
d'altres comunitats autònomes, i ni cal dir amb la resta d'Europa.
Per conèixer amb més detall la situació amb la resta de la Unió
Europea, i comparar-la amb la de Catalunya, es va invitar al Dr.
Ivo Filippini, pertanyent als serveis d'inspecció de la UE, el qual
va expossar la situació actual, oferint posteriorment la seva
col·laboració en tot lo que pugui.

d) Activitats del Col.legi-- Passa a resumir les activitats
realitzades al Col·legi durant 1994, prometent la seva presentació
a tots els col·legiats en un proper butlletí informatiu.

4) Fons Mutual d'Ajuda? El Sr. Serra llegeix el balanç de
situació del Fons al 20 de desembre de 1994, el qual es aprovat. El
Sr. President dona compte de lo aprovat en la reunió mantinguda amb
anterioritat pel Consell d'Administració del Fons.

5) Precs i preguntes: 1) El Sr. Tejedor pregunta si es
possible reclaramar la devolució de l'import de la llicència
d'apertura una vegada ingressat, responen el Sr. Secretari que
depèn dels casos i, en qualsevol cas, segons els plaços contemplats
en la corresponent ordenança. El Sr. President recorda que
l'assessoria jurídica resta disponible per qualsevol col.legiat i
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que l'advocat, Sr. Beltran, es al Col·legi tots els dimecres per la
tarda, de 18 a 20 hores, per assessorar en tots aquests temes.

2) El Sr. Carol pregunta per la viavilitat i equilibri del
Fons Mutual, a lo qual respon el Sr. President en el sentit que el
seu estat econòmic-financer es bó i está perfectament equilibrat.
També pregunta si s'ha pensat millorar l'actual butlletí
informatiu, responen el Sr. Roca que, a més de millorar-lo, s'està
enllestint la creació d'un bimensual, possiblement, que complementi
l'actual i amb una presentació adequada. També s'està preparant un
directori general amb la col·laboració d'eminents veterinaris, el
qual s'enviarà a tots els col·legiats.

3) La Sra. Victoria Bonnín pregunta si s'ha pensat en
sol·licitar la reducció del número d'alumnes a la Facultat,
responent el Sr- President que s'están fent totes les gestions
possibles, però els resultats són molt lents. De qualsevol manera
s'ha de respectar l'autonomia de la Universitat.

També s'interessa per la distribució dels ingressos de les
quotes i del material antiràbic, recordant-li el Sr. President els
Pressupostos, els quals sons a disposició de tots els col·legiats.
Respecte al material antiràbic, el Sr. President insisteix en la
necessitat de respectar el seu ús obligatori, no solament com a
mitjà d'ingressos, sinó com a defensa davant un intrusisme cada
vegada més preocupant.

4) Demana la paraula el Sr. Ramón de Pablo per felicitar
públicament a la Junta per la reordenació de la biblioteca i el
servei que des d'ella es dona. També proposa mantenir vius els
Annals com revista del Col·legi, fent l'esforç que sigui necessari.

El Sr. President agraeix la felicitació i, respecte als
Annals, recorda que d'aquests s'en va fer càrrec el Consell, però
que malgrat les dificultats per la seva edició, si el Consell no el
reedita, serà el Col·legi el que tractarà de mantenir-los vius.

5) Pren la paraula el Sr. Jaume Balagué el qual, breument, vol
exposar llur opinió sobre diversos temes, alguns d'ells ja tractats
en aquesta Assemblea o en la precedent Assemblea Extraordinària, i
així comenta: a) Referent a la Facultat de Veterinària, es
necessari sigui reduït el número d'alumnes abar-s de l'any 2000, per
a poder ser homologada per la UE. b) En relació a la nova revista
del Col·legi proposa s'estudii la seva producció i enviament
mitjançant disckettes informàtics, c) En referència a la vacunació
anti rábica proposa el manteniment del segell, però procurant la
seva gratuïtat, d) En relació amb els costos de l'assessoria de
Garcia de Enterria en el tema del Consejo General, creu que s'ha
d'establir ben clarament la distribució dels mateixos entre els
diferents Col·legis i el Consell i el Consejo, e) Finalment, vol
expressar el seu sentir pel perjudici que a la ramaderia i a la
professió estant ocasionant els diversos casos d'engreix i 1. legal
de bestiar amb substàncies coni el clenbuterol.

6) Pren la paraula el Sr. Ramón Colomer per proposar que
s'editi un segell col·legial d'aplicació després l'inoculació de
qualsevol de les vacunes; a la vegada que es podria reduir el preu,
es mcntindria un control més eficaç sobre l'intrusisme.

7) El Sr. Francesc Florit pren la paraula i d'adreça a
l'Assemblea per demanar que tota la professió sigui considerada amb
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el treball efectuat pels veterinaris que exerceixen la clínica de
petits animals, i sol·licitar a la Junta el màxim recolçament a la
secció corresponent del Col·legi. El Sr. President respon
manifestant el recolçament total que per part de la Junta, i li
consta que de la professió en general, cap aquesta branca
professional d'indubtable prestigi.

I sense més, s'aixeca la sessió a les 22 hores.

ACTA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA - g —«-»St
A les 21 hores del dia 6 d'abril de 1995, i en segona convocatòria,
te lloc la celebració de l'Assemblea General Extraordinària de
Col·legiats, convocada a l'efecte, sent el seu desenvolupament el
següent,

1> lectura acta anterior Assemblea General Ext raordin&ria: Per
part del secretari del Col·legi, Sr. José Juan Rodríguez, es dona
lectura a l'acta de l'anterior Assemblea General Extraordinària de
col·legiats, celebrada el dia 20-12-94, la qual es aprovada per
unan imitat.

2) Informe de Presidència. Consejo General de Colegios
Veterinarios de España: El Sr. President comenta les eleccions que
s'han celebrat per a 1'elecció de President del Consejo, malgrat la
sentència del Tribunal Suprem que invalidaba la presidència del Dr.
Borregón i l'opinió de Barcelona i d'altres Col·legis provincials
que pensaven que s'hauria d'optar per un període de transició amb
el Vicepresident com a President en funcions, aprofitant aquest
període per a redactar uns nous Estatuts de la Organización
Colegial Veterinaria Española, i llavors abordar el període
electoral. Solament varen votar, aproximadament la meitat dels
Col·legis provincials, i a l'existir l'única candidatura del Dr.
Borregón aquest fou elegit, malgrat es va aixecar acta notarial i
s'han impugnat aquestes eleccions.

Simultàniament s'han mantingut contactes amb els presidents
dels Col·legis provincials favorables al començament ¿l'una nova
etapa. D'aquests contactes s'han extret un seguit de propostes que,
consultades als serveis jurídics, i previa aprovació de la Junta de
Govern, s'exposen a continuació i es proposen en votació.

Comenta el Sr. President que el Consejo General ha enviat una
carta als presidents provincials en la qual adverteix d'una
possible irregularitat per les reunions fetes fora del Consejo,
amenaçant amb possibles sancions, passant a llegir la carta a
1'Assemblea.

L'Assemblea refusa per unanimitat el texte de la carta i
considera inadmisible el tractar de coartar la llibertat de reunió
entre els diferents Col·legis provincials, i més donada la situació
de pressumpta il·legalitat existent.

El Sr. President explica les propostes aprovades per la Junta
de Govern, després d'una deliberació en la qual es va considerar
que no es pot seguir obligant a pagar als col·legiats que no
vulguin fei—ho les quotes del Consejo, i que en qualsevol cas ha de
ser el propi Consejo el que gestioni el cobrament de les mateixes.
A més, el fet de passar al cobro un únic rebut produeix confusions
als col·legiats i obliga al Col.legi 8 respondre de totes les
quotes gestionades.
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En aquest punt l'Assemblea passa a discutir la necessitat de
seguir pertanyent o no al Consejo General donades les presents
eircumpstàncies, 1'inoperancia del Consejo en opinió de molts i
l'evident manca d'equilibri entre l'aportació económica dels
diferents Col·legis provincials al Consejo, el nombre de
veterinaris que cada Col·legi té inscrits i la representat i tat
d'aquests al Consejo.

Sobre el tema de l'aportació económica, s'estudia la
possibilitat de cobrar una única quota i aportar una quantitat
propera al 20%, variable segons els serveis aportats pel Consejo.
Respecte a la representativitat , s'insisteix en la necessària
rectificació dels Estatuts de 1 a Organización Colegial Veterinaria
Española,

L'Assemblea entra en la discussió de la situació actual del
Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, donat que en alguns
aspectes es molt semblant a la del Consejo, requerint també una
profunda transformació en la qual el Col·legi de Barcelona hi tó
molt a dir, i que donat que ha de representar els interessos de la
professió a Catalunya, major hi de ser el compromís del Col·legi,
sent necessari que tots els Col·legis adeqüin llurs Estatuts als
del Consell, i d'una vegada per totes fer funcionar aquest estament
col.1egi al .

El Sr. President proposa a l'Assemblea passar a votar les
propostes referents a les quotes col·legials i del Consejo Genera I ,
proposant que les propostes, cas ser acceptades, entrin en vigur a
partir del ir. de iuliol de 1995, coincidint amb el començament del
cobrament del 3r. trimestre, i donant temps a la Junta de Govern
d'informar als col·legiats de les decisions que s'adoptin i les
possibles repercussions en els diferents casos.

Comenta el Sr. President que s'estan duen a terme estudis
econòmics sobre els diferents tipus d'assegurances i prestacions
que en l'actualitat son coberts amb part de les quotes que es
paguen al Consejo, i que es pretén puguin ser cobertes properament
pel Col.legi .

El Sr. Secretari dona lectura a les propostes que es posen a
votació per l'Assemblea:

1) Separació, en rebuts diferents, de les quotes que es paguen
al Col·legi i les que es paguen al Consejo.

2) Les quotes del Col·legi es continuaran passant al cobrament
de la forma habitual, dins de cada trimestre.

3) Les quotes del Consejo, una vegada aquest envií els
corresponents rebuts, es posaran al cobrament a la
seu del Col·legi durant un plac de quinze dies. Passat
aquest plac es liquidarán al Consejo aquells rebuts que
hagin estat pagats pels seus titulars, sent retornats
tots el demés per la seva gestió pel Consejo General.

4) El nou sistema de gestió de cobrament de rebuts entrarà en
vigor a partir del 1r. de juliol, es a dir, coincidint
amb les quotes del 3r. trimestre.

Es procedoix a la votaci~ de cadascún 1els punts proposats pel
sistema de m~ alçada, sent el resultat de la mateixa el segQent,
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13 proposta: aprovada per unanimitat
22 ** :
3fi : " majoria
4a
El Sr. President proposa ara el considerar l'augment de la

quota col·legial a 1.500 ptes. mensuals, com a pas previ a la
proposta de fer una quota única, i per anar separant un 20%
destinat a la participació del Col·legi de Barcelona en les
despeses de gestió del Consejo, una vegada s'hagin renovat els seus
Estatuts i modificat el sistema de participació.

L'Assemblea considera que primer s'han de donar les
circumstàncies esmentades, per a posteriorment estudiar la nova
quota col·legial. Per aquest motiu no s'arriba a plantejar la
votació.

En aquest moment el Sr. President passa a recordar l'obligació
estatutaria de celebrar eleccions a la Presidència i Junta de
Govern del Col·legi, ja que les darreres es van celebrar el juny
del 1991, sent elegida l'actual Junta per un període de 4 anys.

El Sr. Secretari informa que, d'acord amb els Estatuts del
Col·legi, la convocatòria pels càrrecs de la Junta de Govern es
faran coincidint amb les eleccions generals que convoqui el Consell
de Col·legis Veterinaris de Catalunya, i seguint la mateixa
normativa es presentaran ja, també, els candidats a les vacants que
hi hagin per cobrir al Consell.

El President comunica que en reunió plenària, el Consell ha
decidit retardar les eleccions al mes de novembre per donar temps
a tots els Col·legis que encara no ho han fet, a adaptar 11 us
estatut aria del Consell.

El Secretari procedeix a la lectura de la certificació feta
pel secretari del Consell, Sr. Miquel Molist, referent a la presa
d'aquest acord en la sessió del Consell.

En aquest punt, el President proposa a l'Assemblea passar a
votació per decidir entre una de les següents propostes,

1) Donat que el Col·legi de Barcelona ja té els seus Estatuts
adequats a l'actual normativa, procedir a la convocatòria
d'eleccions a celebrar el mes de juny, convocant-se ara
per complir el plac de dos mesos regulat als Estatuts.

2) D'acord amb la resolució presa pel Consell de
Col·legis Veterinaris de Catalunya, retardar la data de
les eleccions fins el moment en que siguin convocades pel
Consell i, per tant, convocar, segons els Estatuts,
conjuntament ïes vacants al mateix corresponents a la
representació del Col·legi de Barcelona.

Es procedeix a la votació a mà alçada, aprovant-se per
unanimitat la segona proposta.

3) Precs 1 preguntes: Dant la proposta feta de pujada de
quotes, 1'Assemblea sol·licita de la Junta de Govern una major
prestació de serveis als col·legiats per part del Col·legi.

El Sr. President reconeix que s'ha d'anar cap aquesta major
prestació de serveis per a que la col. "ïegi ació passi de ser quelcom
obligatòria a ser quelcom desitjat, però a la vegada recorda i
demani consti en acta que el Col·legi el composen tots els
col.legiats, sent la Junta l'òrgan rector elegit per a tots, però
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que necessita el recolçament del conjunt de tots.
Exposa els contactes realitzats amb el Col·legi de Metges, i

en particular amb el seu President, adreçats a iniciar una etapa de
participació conjunta en les activitats socials d'ambdós entitats.

En relació a la campanya anti rábica per enguany, i en resposta
a una carta adreçada al President, aquest comenta la decisió presa
pel Consell, i comunicada per carta del seu President a tots els
veterinaris de Catalunya. En aquesta carta es comunica la decisió
raonada en la mateixa de mantenir des d'el Consell la campanya per
1995, a la vegada que aquesta decisió es va comunicar a
l'Administració de la Generalitat.

Es discuteix la conveniència o no de mantenir el segell de
control antiràbic i la placa d'identificació de l'animal.

Es comenta la possibilitat de reordenar l'estructura de les
actuals campanyes i englobar-les en un control epidemiològ ; c en el
que preguin part totes les entitats implicades.

I sense més assumptes que tratar i sent les 24 hores del dia
de la data, s'aixeca la sessió.

APROPiíM

Rosum corresponfent al m u ii 'octubre:
El nombre total de membres d'APROPEM és de 111, essent de 29

el nombre de membres de la part activa i de 82 el nombre de la part
ta,s'aixeca

S'han donat d'alta un total de 12 persones i s'ha donat de
baixa a 3 persones per petició pròpia.

El nombre total d'ofertes rebudes ha estat de 19. S'han
tramitat un total de 18 i s'ha anuí,lat 1 oferta per no cumplir la
normativa de Clíniques de Petits Animals.

S*ha realitzat el seguiment de 7 ofertes de les quals s'han
ocupat 3 i no s'han ocupat les altres 4.Comuniquem que a
conseqüència de les consultes plantejades per altres companys sobre
la possible convocatòria d'oposicions per part de la Generalitat
per a veterinaris, des d'aquesta entitat ens vàrem possar en
contacte ámb la Generalitat essent el resultat de la gestió que no
hi ha cap previsió a curt plac de convocatòries d'aquest tipus.

OFERTES I DEMANDES

••VENDO material quirúrgico. Excelente calidad. Todo en perfecto
estado; -Rayos X portátil (5 kgs.) -Bisturí eléctrico/diatermias -
Trabones ingleses -Emasculadores équidos -Bisturí-Equipoeléctrico/diatermias completo cirugfa
ósea.

Interesados llamar a! teléfono 203 08 32 (todo el día).
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••ES VEN màquina -REFLOTRON- + FLUOTANO-, amb moble. 300.000 ptes
Interessats trucar al telèfon 894 27 90 (Bárbara).

••Interessats en ADQUIRIR VITRINA EN BON ESTAT, trutar al núm. 399
08 12, i preguntar per Toni .

••ES VEN ven analitzador hematològic. Interessats trucar al núm.
716 84 87, de 6 a 8 hores tarda.

•

••COMPRO material i mobiliari de clínica. Tel. 685 44 94.

••ES TRASPASSA Centre Clínic Veterinari a Barcelona. Excel·lent
situació i funcionament. Equipament complert.

Interessats trucat al telèfon 296 80 94.

••CENTRO VETERINARIO, en traspaso, alguiler bajo. 110 m2. en zona
de mucho paso. Funciona actualmente las 24 h. Dispone de:
.Quirófano .Rayos X .Jaulas de hospitalización .Aire acondicionado,
essats

Más información: FINCAS DIANA, c/Sants, 46, pral., tefs. 422
42 11, 431 44 70.

LOTERIA DE NADAL

4 8 . 4 0 7

Com cada any èl Col·legi juga a la Loteria
de Nadeï, enguany amb et núm.

en participacions de 500, 1000, 2000, 2500,
3000, 5000 i 1OO0O ptes., recordant que
cadascuna té un increment del 10% amb
destinació al

MUTUAL D'AJUDA

Av
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