
ftí Infornntk QUegsl
COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

************************************************
* NÚM. 53 DESEMBRE DE 1995 *
************************************************

EDITORIAL

POSSIBLES LLOCS DE TREBALL
PER A VETERINARIS

Les professions aï servei de la societat han de ser dinàmiques per
adaptar-se e les seves necessitats, i els veterinaris hem de traçar
el nostre futur. En etapes de plétora hem d'intentar resoldre
aquesta, i feria servir per obrir nous camps.

Avui les nostres facultats, malgrat han millorat, al trobar-se
el seu professorat desbordat per 1'excés d'alumnat, no pot donat
moltes pràctiques, navent-hi més ciència que formació professional,
i encara no s'han resolt les especialitats postgrau, i hem de
compersar-lo amb unió, treballs en equip i planificació.

OLEQ ACTIVITATS MOLT

PETITS REMUGANTS: Dèficit de producció a Europa. Carn nés que llet
i oví més que caprí. Es precisa veterinari de tecnologia pràctica
complerta, amb domini de costos i competi vitat. Alimentació barata
i equilibrada, reproducció elevada i contenció de patologies. Hi ha
que dominar mercats.

VACO Df. CARN: Hfl Úè m.intonir s<> . p#fÒ atl.iptant :,e. Grans •Xt·IÏ·lOft·
amb tanques i pocs operaris (producció semiextensiva i
semiintensiva). Conèixer bé l'estratègia de captació d'ajuts.

VACO DE LLET: Intentar evitar tancaments generalitzats. Salvar el
màxim possible i readaptar-lo. Millorar la higiene de la llet. Ser
especialista en indústries làctiques (anàlisis clínics, químics i
microbiològi es).



ESPECIALISTES EN ALIMENTACIÓ BESTIAR EXTENSIU: Comprèn vacu de
carn, oví i caprí de carn i de llet i dè pastura. Han de ser
cl inics.
La seva tasca és difici.l per la diversitat de situacions, ja que
han d'aprofitar les pastures i complementar amb pinsos.

PRODUCCIÓ INTENSIVA EN PORCÍ: Radicada en grans empreses que
funcionen amb pocs veterinaris. Hi ha problemes amb el medi
ambient. Hi ha dèficit de laboratoris de diagnòstic. S'han de
conèixer mercats, cicles, qualitats i tipus de porcí.

AVICULTURA: Integrada el 98%. Es requereix domini d'integració .i
gran empresa. Alguns llocs de treball en laboratoris de diagnòstic,
tecnologia transferida a l'exterior en empreses mixtes i en
industrialització de l*ou.

CUNICULTURA: Hem d'incrementar-1 a per exportar-la. Es requereixen
alguns especialistes per comercialització i exportació. Cobrir
patologia, nutrició i reproducció .

PISCICULTURA: Branca pluridisciplinar. La continental està quasi
limitada 11 monocuit 1u d* la trufó*, A I a marina hi ha tradició au
bivals i crustacis. A Espanya tenim l'avantatge de la temperatura
i grans extensions a les costes. Hi han possibilitats en patologia,
diagnòstics, alimentació, farmacologia i promoció de mercats.

ANIMALS DE COMPANYIA: Clínica ben resolta i molt saturada. Existeix
perill de que grans companyies multinacionals s'implantin a

Espanya.

CACA I CONSERVACIÓ DE LA FAUNA SILVESTRE: Camp pluridise i pi inar.
Els abandonaments de terres (forçats o voluntaris) l'afavoreixen.
Podem aportar patologia, diagnòstics, tractaments curatius i
preventius, granjes per repoblacions, prevenció de zoonosi, etc.

M I MA L ARIS PER EXPERIMENTACIÓ I INVESTI GAÇJ.Ó: D'interés a les
facultats i en investigació en centres no veterinaris.

A.D.S.. COOPERATIVES I ASSOCIACIONS RAMADERES: Les A.D.S. nascudes
per finalitats sanitàries, han tingut èxit per aquestes tasques.

MULTINACIONALS: Poden oferir llocs de treball qualificats
(medicaments farmacologies i biològics, etc.). Hauriem d'intentar
entrar en les cadenes de distribució alimentaria. Són importants
els idiomes, la comercialització, la gestió i la informàtica.

I DIRECCIONS: Economistes i tècnics empresarials o
comercials són generalistes aplicats a activitats específiques,
però hi caben veterinaris accedint a activitats mès generals i
oportunisme per acceptar responsabilitats superiors.



EMPRESES CÀRNiqUES: S'ha produït el canvi radical d'escorxador
municipal a empresa cárnica (veritable industria que cobreix tot el
cicle). Hi han els veterinaris sanitaris depenents de
l'Administració i els tècnics especialistes en aquesta darrera
branca.
Els veterinaris hem d'intentar ocupar aquests llocs de tecnologia
cárnica, i això es pot lograr demostrant la nostra competència,
així com també portar treballs de comercialització.

INDUSTRIES LÀCTIQUES: Es piuri d iscipi inar. S'ha de ser expert en
anàlisis bioquímics i microbiologies. I el mateix diem per entrar
en els laboratoris interprofessionals.

INDÚSTRIES DE RESTAURACIÓ (PLATS PREPARATS. CATERING, ETC. ) : Per
transports, menjadors col·lectius, menjars servits a llars, etc. Es
requereix el conèixer la higiene dels aliments, punts crítics,
tecnologia dels aliments, etc. Malgrat es piuridisciplinar, el
veterinari té possibilitats si acudeix ràpidament a aquests llocs.

COMERCIALITZACIÓ: El veterinari ha d'aprofitar aquesta important
sortida. Es precisen amb urgència especialistes en mercats i
marketing. Es requereixen estudis de mercats i de vendes,
estructures, productes agroaIimentaris, cicles i tendències
futures, etc. La comercialització és el repte urgent veterinari més
important per la nostra supervivència. Aquesta sortida, si la sabem
aprofitar, pot colocar a bastants veterinaris, però no podem perdre
temps, perqué el tren està en marxa.

MEDI AMBIENT: Hi podem ser si anem amb la nostra tecnologia i
eficàcia, i coneixement de patologia, toxicologia, etc., buscant
animal centinela i permanencia rural. Hem d'intensificar places de
treball eo aquest camp.

EN RESUM

Plétora molt intensa. Hi han activitats necessàries que estan sense
realitzar, i això requereix, sense pèrdua de temps, una major
empenta veterinaria.

Existeixen algunes altres possibi1 i iats professionals que no
hem esmentat, però no menys importants, i tampoc hem fet esment als
tècnics superiors veterinaris que treballen a l'Administració
(estatal, autónoma i municipal), que depenen principalment
d'Agricultura o de Sanitat. No obstant resten poques places per
cssuperiors
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R e s p o s
Atendre
d'animal
diversos
diversos
presi de

, Reunió de treball amb 1 'assessoria jurídica del Col·legi.
diversos.

, laula rodona amb mitjans de comunicació. Diari "El Temps"
de Valencia.

, Atendre III Jornades de Sanitat i Salut Pública.
, Assistència festivitat de St. Francesc d'Assís.
, Reunió amb Josep Ma. 01ivé. Assegurances Col.legi Metges.
, Reunió de treball amb "Canal de Comunicació". Imatge
Col·legi Veterinaris.
Taula rodona amb mitjans de comunicació. La Vanguaraia.
Temes diversos.
Junta de Govern de Col·legi de Barcelona.

, Reunió acondicionament sala d'actes. Sr. Raventós.
, Comissió Mixta Sanitat/Consel1. Diversos.
Permanent del Consell de Coi.1egis Veterinaris dC
Catalunya.

, Reunió acondicionament sala d'actes. Sr. Mir.
, Reunió amb assessoria jurídica. Tema eleccions.
Resposta article aparegut a El Periódico de Catalunya amb
relació al tema de microxip (A1AC).

, Reunió amb Gestoria Martí. Temes diversos.
Col·legi de Metges. Diversos.
Comitè Clíniques Petits Animals.

, Firma del conveni de col·laboració amb el Col·legi de
Metges de Barcelona.

, Junta de Govern a la Clínica Tcknon per operació del
president Sr. Sabaté.

: -Atendre a companys col·legiats i nous veterinaris. -
requeriments del públic en general, societats protectores
s i altres estaments de la societat. -Atendre actes socials
. -Atendre mitjans d'informació social. -Atendre temes
del funcionament intern del Col.legi. -Planificació i
t rebal1 del Col.legi.

COMITÈ CLÍNIQUES PETITS ANIMALS

Centros autoritzats durant novembre de 1995

- LA MASIA DELS ANIMALS
Nicaragua, 140, 08029 Barcelona

- TUYNS VETERINARIA
Degà Bahi, 18, 08026 Barcelona



ITHK : Com també ja sabeu, pel proper any 1996 está prevista
una revisió del Cadastre a dos barris o districtes de Barcelona
(Sarrià-Sant Gervasi i Sants. Aquesta revisió representa un
increment del valor cadastral d'un 200% i fins el 300% en alguns
casos, lo qual repercuteix en un fort increment de l'I.B.I. (Impost
de Bens Immobles), a més d'altres impostos (IRPF i Patrimoni).

La nostra seu col·legial está situada al barri de Sarrià-Sant
Gervasi, lo qual fa que siguem uns dels perjudicats.

El Col·legi ha fet les reclamacions oportunes r.iit tancant el
president de la comunitat de voins, de l'administrador de la finca
i de C. i U. que s'oposa a aquesta mesura.

R E S I ^ O S T A £>JEL i >RES i ¡yr-^rr DIZJL* OOJL . T.

* DE

(Resumit) -En relació a l'article aparegut el dia 18 d'octubre al
diari el Periódico de Catalunya en el qual s'afirma que els xips
per identificar animals son ineficaços per falta d'homologació,
volem puntualitzar: L'Arxiu d'Identificació d'Animals de Companyia
(AIAC) registra uns 400 animals diaris amb uns cens de 80.000.
L'AIAC está conectat amb la R¿íd Española de Identificación de
Animales de Compañía (REIAC), la xarxa de la Unió Europea (UE) i la
resta de països que tenen arxius.

El sistema Indexel de microxip que es fa servir avui dia no
está homologat i, possiblement a finals d'any, la L'E registrarà un
sistema diferent. Llavors serà necessari canviar l'actual lector
per un altra que llegirà tant 1'indexel com el nou sistema que
homologarà la UE. Aquest canvi no tindrà cap cost pels propietaris
dels actuals lectors.

Malgrat que la legislació catalana obliga a identificar els
animals des de 1*1 de gener de 1995, encara no s'ha exigit. No
obstant, el Consell de C o l p e g i s Veterinaris de Catalunya, AVEPA i
varies Autonomies espanyoles seguim indentifi cant animals, la qual
cosa ens ha permès trobar molt animals perduts i evitar
abandonaments. El Consell i AVEPA han ofert l'AIAC a la Generalitat
de Catalunya amb finalitat sanitaria i humanitaria.

En definitiva: 1) El fet que el microxip i lector no estiguin
homologats no fa inviable i ineficaç el sistema actual. 2) Existeix
una base de dades centralitzada. 3) Tots els veterinaris
col·legiats saben el microxip que han d'utililzar, com fer servir
el lector i a on adreçai—se si es troba un animal identificat.



SFZMINARI DE SAI^UT

-Celebrat el matí del dijous 30 de novembre al saló d'actes del
Departament de Sanitat amb l'assistència de nombrosos veterinaris.
Va ser inaugurat pel Director General de Salut Pública, Sr.
Salieras, que va donar la benvinguda, felicitar la tasca feta pels
veterinaris i estimular-los en els pròxims plans de treballi, per
així poder ser capdavanters en la competència europea que tindrem.

Després, la Dra. Ma. Teresa Mora, Catedràtica de la Facultat
de Veterinària de la UAB, exposà el pla d'estudis de veterinària,
en especial sobre íes matèries de salut pública (inspecció,
bromatoiogia, tecnologia dels aliments, carns, llets, peix¿
zoonosi, etc.), donant-se a tots els assistents el catàleg de
publicacions periòdiques de la biblioteca de Sanitat (Trav. les
Corts, 131-159), la qual resta oberta a tots els veterinaris.

A continuació, la mateixa Dra. Mora, llegí la comunicació del
Sr. Pere Mercader (que no va poder assistir-hi per indisposició)
sobre la informació i formació continuada de Salut Pública per als
veterinaris. Part d'aquesta informació ja es dona pel Butlletí
Informatiu de Salut Pública que publica la Generalitat, però que no
podrem descuidar davant la competència internacional.

Seguí la intervenció del Subdirector General, Sr. Eduard Mata,
sobre la Salut Pública a Catalunya i el moment actual i proper
futur.

Després d'un petit descans, el prof. JCM Sharp, epidemiòleg de
Glasgow, desenvolupà el tema "Malalties transmeses pels aliments a
Escocia, Anglaterra i pals de Gal·les", destacant i a importància i
la tasca desenvolupada als laboratoris, no solament de tipus
bacterio!ògic, sinó també víric i parasitològic.

Per acabar, el Dr. Genlong, proper cap de l'Agència de
Protecció de Salut Pública, assenyalà la gran importància de la
tasca a fer properament pels veterinaris, però no va entrar amb
detalls de la futura organització.

CARTA AU TERTA AJ, SR. JBORRJgQCW m

2&1

Sr. Borregón:
La llegada de su última carta a mi domicilio, por

sorprendente, ha sido el estímulo que me faltaba para que, por fin,
tras varios días de reflexión, me decidiese a escribirle,
vd. ha hecho llegar a mi domicilio un escrito en el que explica, de
una forma un tanto confusa, sus problemas con el Sr. Sabaté.

También habla de política veterinaria. La verdad, no tenía ni
idea de que las relaciones entre dos presidentes, con objetivos
teóricamente muy afines, pudieran llegar a estar tan deterioradas.

De todas formas no es ese el asunto que me preocupa. Lo que
realmente me preocupa, y ese es el motivo por el cual le escribo,
es que Vd. diga en su escrito que en re iteradas ocasiones se ha
ofrecido 8 ayudar o colaborar para beneficio de 7a veterinaria
barcelones8. Permftame expresarle alguna discrepancia al respecto.

8
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ASSOCIACIÓ DE VETERINARIS ESPECIALISTES
EN ÈQÜIDS DE CATALUNYA

A.V.E.E.C.

Amb el nom d'Associació de Veterinaris Especial is tes en fcquids de
Catalunya, es crea una Associació sense afany do lucre i amb
personal i ta t ju r íd ica pròpia.

El domicili social de l ' e n t i t a t es Lroba s i rual al Col · legi Oficial
de Veter inar is de Barcelona, Av. República Argentina, 25, 08023
Barcelona.

Les seves f i n a l i t a t s pr incipals són les següents,

-Fomentar l'estudi i investigació de tot el relacionat amb l'activitat
Vetrinaris Especialist

-Establir relacions de tota mena amb les administracions, així com amb
qualsevol persona física o jurídica interessada amb el sector equí
i i 'objecte social.

-Defensar i protegir els interessos dels veterinaris associats
especialistes en èquids.

La seva Junta es tá composada pels següents membres,

PRESIDENT: ESTEBAN COMAMALA LANA
SKCRETARIA: MÒNICA GONZÁLEZ GAGO
TRESSORER: CRISTÓBAL SALAS RIERA
VOCALS: JORGE H. G10RDAN0 I.ARROCCA

ANTONIO 1JALLESTER VILLENA
ANTONIO VILLATORO GIMÉNEZ



EMK

* Fundació Associació.
* Curs Traumatologia equina a càrrec de Sue Dyson.
* Temes tractats:

-Llei del Medicament.
-Normativa Raigs X.
-Normativa Concursos Hípics Oficials.
-Morositat del sector.
-Llista de preus.
-Conflicte Unitat de Grans Animals Hospital Veterinari UAB;

escrits presentats davant el Comitè de Deontologia deí
Col·legi i davant el Rectorat,

-Estaments Oficials.

-Seminaris Teòric-Pràctics.
-Taules rodones amb veterinaris d'alt prestigi.
•Biblioteca especialitzada i informatitzada.
-Reunió mensual de la Junta.
-Primera Assemblea Ordinaria trimestral, dimecres 6 de març de

1996, l'ordre dol dia de la qual es publicarà al Butlletí
Informatiu del Col·legi.



B
utlleta d

'In
scrip

ció
C

ognom
s

A
dreça

C
P

 
P

oblació

Inform
ació

 P
rofessional

E
m

presa

C
àrrec

Nom

Telèfon

P
rovíncia

A
ctivitat

Telèfon

B
utlleta de d

o
m

iciliació
 bancària

C
ognom

s 
N

om

A
V

E
E

C

B
anc o caixa

A
dreça de l'agència

Senyors,
Els agrairé que, aib càrrec al teu coipte/llibreta,
atenguin els rebuts que presentar) l'Associació de
Veterinaris Especialistes en íquids de Catalunya.
Signatura del titular

C
P

P
oblació

P
rovíncia

E
ntitat

O
ficina

D
.C

.
Núm. 

de com
pte

EIYIEB LA BUTLLETA AL FAX lúl. 
(93) 

212 12 08 ó BÉ PEÍ 
COÍÏEO

QUOTA EITEADA: 
5.000 

PTS. 
QUOTA SEMESTRAL: 10.000 

PTS.



- WALDEN-200
Edifici Walden 7, 30, 08960 St. Just Desvern

- CONSULTA VETERINÀRIA HORT I ZOO
Nàpols, 55, 08210 Barberà del Vallés

Passa a cl Ini ca:

- CLÍNICA VETERINARIA LA VALL DEL TENES
Av. Montserrat, 19, 08185 Lliçà de Vall.

Cenvia d'adreca i passa a Hospita1•

CENTRE VETERINARI PINfcDA
Tarragona, 27, 08397 Pineda de Mar.

BEQUES I PREMIS

I • »

El Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz-Ceuta convoca el premio
"JUAN DEL CASTILLO", de acuerdo con las siguientes BASES:

-Podrán optar los veterinarios españoles que presenten
trabajos inéditos o publicados en alguna revista profesional en el
transcurso de los 12 meses anteriores a la fecha de ésta
convocatori a.

-El trabajo podrá recaer en un tema de libre elección sobre
las diversas materias que comprende la ciencia veterinaria.

los trabajos, cuya extensión queda a juicio del autor, se
presentarán mecanografiados a doble espacio, en triplicado
ejemplar, con un lema, sin firma ni remite del autor que facilite
su identificación. Aparte se acompañará un sobro cerrado y lacrado
con el lema, que contendrá el nombre del autor o autores y su
dirección, pudiendo acompañarse gráficos y/o ilustraciones.

-Los trabajos se remitirán al Presidente del Colegio Oficial
de Veterinarios de Cádiz-Ceuta (Ana de Viya, 5, 11C09 Cádiz), antes
del dia 31 de Mayo de 1990.

-La concesión del Premio se efectuará por un Tribunal
Calificador designado por el Colegio Oficial de Veterinarios de
Cádiz y la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba.

-La cuantfa del Premio es de 100.000 ptas., que
entregadas por el Colegio Oficial de

pt as. ,
Veterinarios de

serán
Cádi z-Ceuta

coincidiendo con la celebración de la Festividad de San Francisco
de Asís del año 1996.

Más información: Colegio Oficial de Veterinarios
Ceuta (Ana da Viya, 5, 11009 Cádiz, tel. y fax (956)25

de Cádiz-
49 51 .



En la darrera reunió de la Comissió Mixta Departament de Sanitat -
Consoli de Col·legis Veterinaris de Catalunya, celebrada el passa,t
dia 16 d'octubreei Sr. Joaquim Sabaté, President del Col·legi de
Barcelona, i en el torn obert de paraules, va demanar informació
sobre els següents punts:

•Oposicions. Accés nous veterinaris. •Carrera professional per
veterinaris oficials. «Concurs de trasllats. Desplaçats.
•Futur dels veterinaris interins. «Futur dels veterinaris
contractats. «Contracte Serveis Veterinaris. Contractats.
•Kilometratge escorxador. «Contractats i Agència de Salut
Pública. «Agència de Salut Pública i Col·legis. «Coordinadors
escorxadors. «Inspecció do porcs senglars.

uim ja Sabaté, President'
als professionals del 15

está pensant en
al 20% a partir

apujar les
de gener dereelssegüents

1996.
El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, mitjançant el

seu organigrajna professional i de la Intercol.legial de Col·legis
Professionals de Catalunya, está en contra d'aquesta mesura i
col·laborarà amb totes aquelles accions per a que no es porti a
terme.

Pel vostre coneixement, transcribim la nota apareguda a La
Vanguardia del dimecres 29-11-95:

profesionales creen inconstitucional que sjjba su
retención: La Unión Profesional, que agrupa a 35 Colegios
profesionales, considera que el Decreto que eleva la
retención de este colectivo del 15 al 20% "vulneraría los
principios de capacidad económica, igualdad y
progresividad tributaria' que reconoce la Const itución.
El Decreto está en estudio en el Consejo de Estado para
su entrada en vigor el 1 de enero.

Per als col·legiats que ho ignorin, la Unió Professional
agrupa a 35 Consells de Col·legis Professionals, entre els quals es
troba el Consejo General de Colegios Veterinarios de España.

El President de la Unió Professional és, a la vegada, Doga del
Col.legi d'Advocats de Barcelona, President del Consejo General do
la Abogacía de España (equivalente al Consejo General de
Veterinarios), i President de la Intercol.legial de Col·legis
Professionals de Catalunya.



Pertenezco, como muchos veterinarios colegiados, y algunos no
colegiados» a una joven Asociación, la Associació de Veterinaris
Higíenistes de Catalunya (AVHIC). AVHIC es una Asociación
independiente, formada por veterinarios, que tiene por objetivos
promover entre sus miembros la mejora de los conocimientos sobre
Tecnologia e Higiene de los Alimentos, Salud Pública y Medio
Ambiente. Para ello organiza, con mucho esfuerzo y poca ayuda,
seminarios, cursos, mesas redondas, etc.. Otro de sus objetivos es
"intentar" fomentar las relaciones con otras entidades y
asociaciones análogas. Y digo "intentar", porque con el Consejo de
Colegios Veterinarios de España no ha habido forma de hacerlo. En
concreto, la Asociación se ha dirigido en varias ocasiones, a Vd.
y al Consejo General, mediante cartas de presentación en las que,
además de darse a conocer, se solicitaba apoyo para la máxima
difusión de la noticia. Hasta la fecha, y de esto hace ya mucho
tiempo, no ha habido ninguna respuesta. Desconozco cuales han sido
los motivos por los que, sistemáticamente, se nos ha ignorado. ¿No
le parece importante que los veterinarios intentemos profundizar en
otros campos que no sean el de la clínica de los pequeños animales
o el de las corridas de toros?. Sin ánimo de aefender al Sr.
Sabaté, debo decirle que el Colegio de Veterinarios de Barcelona si
colabora con la Asociación, llevando algunos trámites
administrativos y facilitando un local donde poder reunir a sus
socios. Y creo que esc mismo es lo que haria cualquier otra Junta
Colegial, aquí y en cualquier otro Colegio de Veterinarios. Pienso
que el Consejo y Vd., como representantes de todos los veterinarios
españoles, deberían hacer un poco más de caso a aquellas
iniciativas que fomentan la promoción de la profesión veterinaria.
Y la nuastra lo es. Independientemente de su ubicación geográfica.

La profesión veterinaria necesita que surjan muchas
asociaciones activas que desbloqueen la situación inmovilista
actual. Eso si es hacer política veterinaria. Venga de Madrid, de
Barcelona o de Quintanarejo del Campo.

Atentamente. Daniel Giménez Roig. Colegiado nQ 937 de
Barcelona. Barcelona, 28 de noviembre de 1995.

A G E N D A

/Vf/\/ „

Lugar fechas: Facultad de Veterinaria. Universidad
Extremadura. Càceres, 14, 15 y 16 de Diciembre de 1995.
Más información: Secretaría Científica y Técnica. Facultad

1 a Uní versi dad,Veterinaria. Av. de
257100, fax 257110.

s/n, 10071 Càceres, tfno.

de
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ARTIFICIAL JE3V

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

Organización: Unidad de Reproducción. Facultad de Veterinaria, UAB.
08193 Beellaterra.
Colaboran: Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
G e n e r a l it,it d o C a t a l u n y a ,
Cuota:' 35.000 ptas. Las 2 comidas (a realizar durante las sesiones)
están incluidas. <
P1azas: limitadas (25). Admisión por orden de inscripción.
Información: Drs. Teresa Rigau i Jordi Miró, Tel. 5811045-5811899.
Sra. Rosa Ramos, tel. 581 12 94, fax 5812006.

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. LI. 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.

Sábado 28. Jornada Práctica
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; Congelación y descongelación del semen.
18.00 h: Proyeccióndev
15.00-18.00 h: Exploración reproductiva de la yegua, ecografia e

inseminación artificial.

ACTES JUNTA DE GOVERN

AC^TA JXU^TTA P E GOVERN DEI^ L>IA 7—9—9S

A les set i cinc minuts de la tarda del dia 7 de setembre de 1995
es reuneix, en sessió ordinària, i 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
Sdbaté i Aranda, amb l'assistència del Srs. Mas i Ferrés i la
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Srta. Moro. Excusen la seva assistència la resta de membres.
Actúa com a secretari la Srta. Ma. Teresa Mora per absència del
titular, amb motiu de les vacances.

1) i^rturjL acta sessió anterior: la lectura de l'acta de
la sessió del dia 15 de juny passat es deixa per la propera Junta.

2) Es tracten els següents assumptes: La festa de St .
Francesc serà el dia 8 d'octubre a l'Hotel Campus de Bellaterra,
triant-se el menú amb un pressupost de 6.000 ptes., a pagar la
meitat pels assistents. El menú infantil serà gratuït pels
menors de 12 anys. També es trien els pallasos i jocs per
1'animació infant i 1 .
A) Reunió amb el Pegà de la Facultat de Veterinaria. Dr. Lluís
Ferrer, el dia 4-9-95, tractant-se els següents temes:

1) Elaborar un pla quinquenal de zoonosi. Es farà per
l'Acadèmia de Ciències Veterinàries (Dr. López Ros) i la
Facultat de Veterinària.

2) Fer una reunió per tractar de les necessitats futures de
les especialitats veterinàries. Previsió pel futur.

3) prnmr>r-innar rAT"^^""ft amh lea Facultats de Veterinària de
Toulouaa i l'Alguer. Tornar a iniciar-Íes, ja que fa temps que
s'han t rencat.

4) Annals de Veterinària: fer-los en llengua castellana
per tenir més difussió. Idea: fer revistes monogràfiques, ja que
1'interés és molt diferent per part dels professionals.

5) Es farà un curs d'Aquicultura a càrrec del Dr. Francesc
Padrós de la Facultat de Veterinària.

6) Possibilitat de conexió de la Biblioteca del Col.legi
amb la de la Facultat i altres centres.

7) Possibilitat de fer cursos optatius de direcció de
1aborator i.

8) Es va comentar l'article de El Periódico sobre metges i
vet er inar i s.

9) Programar dos Cursos: 1) Tecnologia d'embotits. 2)
Rest auració.
B) Acadèmia C.I.M.: Es continuen les gestions amb Notari.
C) Es parla de les assegurances que oferten el Col.legi de
Metges i AMA. El Sr. President va presentar una sèrie d'ofertes
sobre assegurances de diferents tipus (responsabilitat civil,
clíniques i consultoris, automòbils, llar, etc.) que tenen al
Col.íegi de Metges i que podrien aprofitar també els
col.legiats de Barcelona.
D) Es tracta de la necessitat de fer una assegurança pels
membres de la Junta del Col.legi i pels col·legiats que formen
part de les diferents comissions del Col·legi per quan
assisteixin a les reunions programades.
E) A la reunió de la Llei del Medicament entre AVEPA i el
Col.legi amb clíniques, i a la qual hi va assistir en J. Merchan,
es va fallar amb les vacunacions de campanya i ara es vol
canvi ar.

També es proposa que es podria tenir una "Societat de
Serveis" pels veterinaris al mateix Col.legi.
F) S'han tingut contactes amb una empresa "Creadora d'imatge"
per poder promocionar la imatge del Col.legi.
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G) Proposta del Sr. President dè fer el 2n. Congrés de la
Veterinària Catalana.
H) L'Associació de Masters en Salut Publicà de la Universitat de
Barcelona celebrarà, el dia 29 de setembre, unes Jornadest sobre
el Projecte de Llei d'Ordenació de les Professions
Sanitàries, ^en les quals hi participarà el President del
Col·legi en una ponència.

3) Convocatòria d'eleccions: D'acord amb els Estatuts
del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, i
d'aquest mateix Col·legi, s'acorda convocar eleccions à , la
totalitat dels càrrecs de la Junta de Govern, que tindran lloc el
proper dia 25 de novembre de 1995, de 10 a 17 hores.

Secretaria: Altes i baixes de col·legiats: Es procedeix a
donar d'alta a 31 nous col·legiats (núm. 2130, de'l núm. 2135 al
2138,i del núífi. 2140 al 2165), i 17 baixes per diferents
motius, sent el núm. actual de col·legiats de 1448.

Fons Mutual d'Ajuda: Amb càrrec a aquest Fons es
concedeixen ajuts, per motius varis, per un total de 111.400'-
ptes.

I sense mes asumptes que tractar, i sent dos quarts de nou
del vespre, s'aixeca la sessió.

OFERTES I DEMANDES

OFERTA ESPECIAL A VETERINARIOS DE NEVERA-FRIGORÍFICO para
transporte de vacunas, biológicos, etc. (con garantia y servicio
técnico post-venta en España)

-Nevera eléctrica Tropicool-TC 18, a 12V para enchufar al
encendedor del coche.

-Temperatura: Refrigeración de mantenimiento interior de +3 a
-5Q. Calor hasta 60Q.

-Capacidad: 18 litros -Peso: 5,6 kg. que permite su fácil
traslado al campo .Accesorio: Convertidor de corriente 220-12V para'*
su continuidad de uso en granja, despacho, laboratorio, etc.

Más información: en este Colegio de Veterinarios y al
veterinario Dr . Enrique Alonso Berbes, tel. i fax (943)45 92 52 »
de San Sebast ián.

•• Interessats en adquirir vitrina en bon estat trucar al telèfon
núm. 399 08 12. Preguntar per Toni.

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

Interessats trucar al telèfon 296 80 94.
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