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EDITORIAL

GUIA VETERINARIA DE CATALUNYA - 1995
Per primera vegada es publica a Catalunya una GUIA que inclou no
solament totes Ie3 activitats de la veterinària, sinó també tot
allò que es realitza a Catalunya, amb dades de la resta d'Espanya,
sense perdre de vista que formem part de la Unió Europea.

A l'ensems, 3'intercalen 25 treballs tècnics (veure index al
final) de palpitant actualitat de destacats professionals que, en
les respectives especialitats, ens exposen el present i futur
inmediat de cadascuna d'elles, als quals volem agraïr la seva
desinteresada col·laboració.

Per ser aquesta una publicació d'amplia difusió, és per la
qual cosa s'edita aquesta obra en castellà.

Confiem que amb aquesta primera edició. el Consell de
Col.legis Veterinaris de Catalunya doni a conèixer, no solament a
Catalunya, sinó a Espanya, Europa i Hispano-America, algunes de les
caracteristiques de la veterinària catalana (veure index al
principi).

Sabem també per endavant que, al ser aquesta la primera
©dició, i en una obra novedosa d'aquest tipus, hauran hagut
omissions, errades, etc., i més en un món tan dinàmic i canviant
com l'actual, però que esperem esmenar, millorar i ampliar en
succesives edicions.

Tot això ha originat un gran esforç
el coordinador el company Dr. Jaume Roca

Suposem que els nostres companys ja

de treball (havent estat
i Torras) i econòmic,
hauran rebut o el rebran

un avis de correus per a passar a recollir aquesta Guia. TOTALMENT
GEATUITA. a I'estafeta més propera al seu domicili, ja que al ser
aquest un llibre d'unes 500 pàgines (més de mig quilo). Correus no
l'entrega a domicili.

Després de la sva lectura, preguem indiqueu al Col.legi les
millores a introduïr en la nova edició a publicar.

Moltes mercès.



- CENTRE VETERINARI AVINGUDA
Av. Electricitat, 8, 08906 L'HOSPITALET DE LU)BREGAT

- CENTRE VETERINARI VIRREI
Des far, 39-41, 08016 BARCELONA

- fíKSTIOLES
Ramón Berenguer, 121 r 08303 MATARÓ

- PATTY-BOXKR
Kntençs, 227, 08029 BARCELONA

- CENTRE VETKRINÀRI I A CREU
Clemencia Iaaura, 8, 08240 SABADELL

BORSA TREBALL

Veterinario© Sin Fronteras VETKHMON, precisa dos cooperantes para
ocupar las siguientes plazas:

• Proyecto Fondo rotativo de crédito pecuario para «ujereo
campesinas del Rete de la República Dominicana.

Perfil requerido: -Veterinario -Dominio del francés -Experiencia
en cooperación -Su trabajo consistirá básicamente en la
dinamizacion de la asociación local (cooperativa), el seguimiento
y ejecución de programas de capacitación y los programas de
crédito.

«Proyecto Desarrollo agropecuario en la zona de Lubero, región del
Nord Kivu (Zaire).

erf requerido: -Veterinario -Dominio del francés -Experiencia en
cooperación -Su trabajo consistiré, básicamente, en la dinamizacion
de la asociación local (cooperativa), el seguimiento y ejecución de
los programas de capacitación y loo programas de crAílito.

Si eetáe interesado en participar en la selección envia tu
curriculum antes del 26 de Mayo a: VETERMON, Veterinarios sin
fronteras, Josep Anselm Clavé, 6, 19 1«, 08022-BARCELONA, Tel. 412-
71-08. Fax. 412-40-36



CURS D-INFORMÁTICA:

Hi ha la possibilitat de realitzar una segona edició dol curo
d'Usuari d'Ordinador de forma intensiva durant el mes de juliol.
L'horari seria de 4 hores diàries pel matí o per la tarde depenent
de) nombre de personen inscrites en cadascuna de les
opcions.

El nombre d'alumnes estarà limitat a 16 persones i el programa
con«tarà d'Introducció a l'Informàtica, MS DOS, WINDOWS,
Processador de Textos, Full de Càlcul i Base de Dades.

Preguem a les persones que estiguin interessades es possin en
contacte el més nviat possible amb la Srta. Mònica i indiquin quin
horari troben més adient, matí o tarde.

S I PUBLIB JS

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

A Dublin School disposen de:
-Cursos Generals: Anglès a tots nivells.
-Preparació a Exàmens de :

-First Certifícate.
-Advanced.
-Proficiency.

-Preparació a Exàmens de l'universitat de Cambridge.
-Cursos Intensius:

-First Certifícate Intensiu.
-Proficiency Intensiu.

-Cursos EspecialitzatsrCommercial & Bussineo English.
-Teachers* Workflhop.
-Secretaries* Workshop.

-Classes de Conversa: Conversation Group.
-Jocs i Activitats en Anglès: Dirigits a infants i nens.
-Cursos Intensius a 1'estiu,mesos de juliol,agost i oetembre.

Per a mee informació adreceu-vos a la Borsa de Treball o a Dublin
School,C/. Via Augusta, 161-163, entr. Telf.- 209 33 60.

CONVOCATÒRIA DE BEQUES MUTIS

Han estat convocades les 200 Beques del PROGRAMA MUTIS per a
realitzar cursos de postgrau a Portugal i països ibei*oamerican&.

Les disciplines becades són tan Interessants pel nostre futur
immediat com Biologia molecular 1 cel.lular, Ciència i Tecnologia
dels aliments. Ciències del Mar, Contaminació ambiental i Energies
renovables, Recursos Agroforestals i Tecnologies de la Conservació
i Gestió de Recursos Naturals, etc.

La durada 08ci1.1a entre 5 mesos i 1 any amb possibl1tats de
renovació, 1 els ingressos, depenent d1 pe.fs, entz'e 100.000 i
140.000 pts.



Per a presentar la documentació exigida hi ha dues dates límit
segons el país: 31 de maig (Portugal, Mèxic, Cuba) i 30 de juliol
(la resta).

Com podeu observar és a punt d'exhaurir-se el primer termini i
és per això que si teniu interès, adreceu~vos el més aviat possible
a la BORSA DE TREBALL on us donarem informació més complerta.

L'Àrea de Salut Pública de 1 ' A* juntament de Barcelona informa que a
partir del dia 2 de maia d'enguany, les seves dependències de la
Unitat Operativa d'Higiene dels Aliments i Zoonosi, i Laboratori
Municipal, han estat traslladades a l'adreça següent: Av.
Drassanes, 13-15, 08001 Barcelona, te l . 4430610.

AVIS A LA PROMOCIÓ DE VETERINARIS
DE LA FACULTAT DE SARAGOSSA (1945-50)

Es recorda a tots els companys de 1 'esmentada promoció, que el
proper 10 de Juny, a la ciutat de Saragossa, tindrà lloo la nostra
reunió de germanor, amb motiu del 45è. ANIVERSARI DE L'ACARAMENT DR
IJi CARRERA

Els actes a celebra seran ela següents:
10:45 h: Reunió a la Basílica del Pilar.
11:00 h: Missa al Pilar
12:15 h: Visita a le Facultat de Veterinària, c/Miguel

Servet, 177, reformada i ampliada de nou.
14:30 h: Dinar a l'Hotel Goya, amb prolongada sobretAula.
Als actes, hi són convidats a més, el Rector Magnífic de la

Universitat de Saragossa, Dr. J. Badiola, el Degà Dr. Herrera
Marteache, i els professors supervivents Drs. Pascual López Lorenzo
i Ser api o del Río.

Les inscripcions pel dinar les podeu fer a Alberto Ucar
Caaoorran, tel. (976)55 01 91. PI. Emperador Car loe, 2, 2n., 50009
Saragossa.

Per a més informació: Luis Blas Oñate, tel. (976)59 87 23, 1
Jaume Roca Torras, tel (93)232 85 60.

Us hi esperem a tots.



NOTICIES

NOU ACADHMIC £LECTEJVEIERINAK1

Per primera vegada en la aera blcenteiuiria història, la Reial
Aaadèmia de Medicina de Catalunya tindrà tres acadèmica numeraris
veterinaris. El primer companyr el 1877 T va ésser Josep Presta 1
Corbera, inspector de carns (1856) de 1 'Ajuntament de Barcelona, un
de leí pioners mundials en anomenar (1842) veterinaris per als
serveis veterin¿iri:r. Presta, havia destacat per la seva activitat
conferenciant i publicista sobre patologia animal.

El va aucceir Antoni Sabater i Casals, primer degà del Cos de
Veterinària Municipal de Barcelona, clínic de la Companyia de
Tramvies, amb més de 1000 equina. El seu discura d'Ingrés versà
sobre "Les vaques lleteres 1 la seva patologia més freqüent".

Una segona placa fou creada per a Ramon Turró i Darder, ei 1894,
gran bacteriòleg, primer president del Col. legi, director del
Laboratori Municipal, un dels motors del desenvolupament científic
de Catalunya, i, en el seu temps, ei company de més personalitat
intel.loctual que hem tingut.

La vacant d'en Sabater va ocupar-la Gayetà López López,
Inspector Veterinari de la Duana, fundador a Barcelona, el 1915,
del primer Laboratori nacional de sèrums 1 vacunes, qui va passar
« Madrid al crear-se la Direcció General de Ramaderia, 1 'obra magna
del company Félic Gordón Ordás, el 1331.

La vacant d'en Turró va aer per Josep Mas 1 Alemany, el 1927,
degà del Coa Municipal, clínic de boví i propulsor de l'estudi dels
Problemes sanitaris. El succeí, Àngel Sabates 1 Malla, el 1942,
President de la Federació de Col. legís Veterinaris de Catalunya,
Director de 1 'Escorxador. A la seva mort, el 1967, foren preséntate
Per majoria de vots, el darrer, qui va ingressar el 1970.

Com durant l'etapa de 1894 fins a 1942, la RAMC va tenir doa
companys, els treballa per aconseguir de nou tornar a les dues
Places de veterinari, van donar el seu fruit i, el 1977, va
ingressar Francesc Puchal i Maa, entre cinc aspirants veterinaria.

Darrerament, la Reial Acadèmia convoca la plaça d'afins, o sia
doctora no metges, sense concretar de quina professió. Així, al

toorir un advocat numerari, es presentaren a la convocatòria un
catedràtic de química, candidat diverses vegades al Premi Nobel, un
biòleg i dos doctors en veterinària. Després de tres disputades
votacions fou elegida acadèmica electa la Dra. Ma. Àngels Calvo,
farmacèutica i veterinària, ex-degana de la Facultat de Veterinària
de Bella terra. Serà la segona acadèmica, ja que fins ara només hi
havia una doctora en medicina.

Així doncs, desprès de llegit el seu discurs d'ingrés, serà la
Primera vegada que la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
tindrà tres veterinaris, dos d#e1ls catedri1tics de la nova Facultat



de Veterinària de Be lla terra.
Ela acadèmica corresponents són, actualment, César Agenjo

Cecília, Pere Costa i Batllori, Miguel Luera i Carbó i José G. Sanz
Royo.

KL DR. RAFAKL CODINA I frIBO
GUARDONAT mR

El passat dissabte dia 13 de maig tingué lloc, a la sala de
l'Ateneu de Tàrrega, 1 'entrega de guardons a aquelles persones i
entitats de Catalunya que més han destacat en el camp agrari al
nostre país.

Entre els guardonats i va figurar el nostre company RAFAEL
CODINA 1 RIBO, c/«e va rebre la Modal la del Mèrit Agrícola de mana
del Molt Honorable Sr. Jordi Pujol i Soley, President de la
Generalitat, resumint a continuació el seu brillant expedient.

"Rafael Codina i Ribó va néixer a Caldes de Montbui, el 23 de
març de 1919. Va estudiar la carrera de Veterinària a les facúltate
de Saragossa i Madrid. Es de la promoció 1942-1948.

En acabar ela eotudio universitaris, es va especialitzar en
anàlisi, preferentment bacteriología, virología i immunologia.
L'any 1951 ee va diplomar en Sanitat.

Aquest mateix any es van fundar a Barcelona els Laboratoris
Unisol, dedicats a la fabricació de productes biològics exclusius
per a veterinària, on va ocupar el càrrec de Director Tècnic fins
l'any 1979.

L'any 1976 va crear Laboratoris COAL, dedicat exclusivament a
lfio anàlisis i als diagnòstics per a veterinària i productes afins.

L'any 1980 la Generalitat de Catalunya li va proposar la
tutela en l'especialització professional, en l'àmbit de laboratori,
de veterinaris acabats de titular. El programa de formació va
abastar totes les àrees de treball en laboratoris de bacteriología,
virología i microbiologia en general.

Durant tota la seva vida professional ha fet diversos cursos
de poetgrau, tots ells encaminats a la seva especialització; ha
participat en molts congressos i simpòaiums a Catalunya, a la resta
de l'Estat i a l'estranger; ha presentat moltes ponències i
conferències i ha publicat molts articles en revistes
especialitzades com són: Noticias Neosan, Veterinaria, Laboratorio,
Microbiologia española, Revista AVEPA...

Així mateix cal remarcar la seva participació en l'obra del
Dr. César Agenjo "Enciclopedia de la lnHi»ont6n veterinaria y
amuláis d« aliñentoc

Són molts els diplomes i distincions professionals que ha
obtingut al llarg de la seva vida professional, d'entre ells:
Protector de Mèrit del Par Zoològic de Barcelona, Diploma en
reconeixement pels serveis realitzats del Col·legi de Veterinaris
de Barcelona.

fis membre de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya 1
membre de l'Associació francesa de veterinaris microbiólogo i
immunòlegs d'Alfort a França.
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En el terreny extraprofesoional ha participat activament en la
viDa de Caldes de Montbui essent soci fundador del Club Natació
Caldes, Tinent d'Alcalde i Regidor de Sanitat i Cultura i President
del Museu".

Felicitem al company, tan merescudament guardonat.

KL COMPANY DR. CESAR AGKNJO CECILIA HA ESTAT GUARDONAT
AMB_LAJfcffiüftLLA-BBL TRKHALL "PJHS51PEHX_HIAHCESC MACIÀ"

£a Guncralitat de Catalunya acaba de guardonar til OOatTO company
CESAR AGKNJO CECÍLIA amb la Medalla PRESIDENT MACIÀ al treball, tan
merescudament guanyada.

A continuació exposem una et in tesi de la seva vida

"Va néixer a Santander l'any 1909. Estudià Tècnic Agrícola a
Ondes (Toulouse) i després Ciències Naturals i Veterinària a
Madrid. Als 23 anys tenia les tres carreres i amb un brillant
expedient. També va estudiar el Diploma d'Estudio Superiors de
Veterinària (10 assignatures), que era l'equivalent al doctorat.

Pel seu brillant expedient, fou pensionat per a estudiar a
França, Suïssa i Itàlia. Més tard, professor d'Indústries Làcties
* 1'Escola Superior de Veterinària de Madrid.

Durant la guerra civil (1936-1939) i en el govern de la
^pública, va ser professor de "Reconocimiento de productos de
origen animal' i del "Racionamiento alimentario del ganado".

El 1940 comença a treballar a 1'Institut de Biologia Animal.
El 1941 ingressa per oposició al "Cuerpo Nacional Veterinario",

P©r després passar a la Sección de Enseñanza y Labor Social del
Ministerio de Agricultura. Va publicar nombrosos opuscles sobre
agricultura aplicada a ramaderia, nombrosos cursets, jurat de
concursos de bestiar, etc.

El 1945 passa a sor Cap provincial de Sanitat Veterinaria a
Barcelona, mee tard Inspector del Coa i també cap del Sei*vie
Provincial de Ramaderia. Durant el periode 1945-65, la eeva tasca
fou molt intensa. Professor i classes d'anàlisi d'aliments, de
zoonosi, etc. als aspirants a Diplomats en Sanitat. Participà en

congressos nacionals i internacionals.
El 1959 fou nomenat Acadèmic Corresponent de la Reial Acadèmia
Medicina i Cirurgia de Barcelona.
El 1965, per concurs, contrastador de productes biològics do

tota la zona nord-est d'Eepanya, i també nomenat Cap d'Ordenació
Agrària de la província de Barcelona.

El 1973 passà a ser director del Laboratori Regional de Sanitat
Animal de Catalunya i Balears.

Ln seva activitat en va extendre també a importantns indústries
alimentàries (preferentment làcties) com Cooperativas Cl LE,
Productos Marinóte, S.A., Cooperatives Lleteres de la Seu d'Urgell
i de] Cadi.

Ha publicat nombrosos treballo científics (més de 70) ales
especialitzades espanyoles i franceses. Cal destacar, a

les seves importants obreo "Industrias Lácteas" "Manual
Práctico del vaquero" "Ganado vacuno" i les quatre enciclopèdies
d'Avicultura, de la Leche, de la Carne i de la Inspección



veterinaria, totea elles de gran difusió a Espanya i Hispano-
Amèrica. Fa pocs dies, Ka publicat "VIAJES POR ESPAfíA".

El Dr. Agenjo resta en possessió de nombrosos guardons, entre
els quals hi ha els de "Comendador de la Orden del Mérito Agrícola
(1977)*', "Consejero General del Consejo Superior Agrario (1979),
'Premio Libro Agrícola del Año (1980)", "Premi del Ministeri
d'Agricultura de França (1981) ', "Personalidad Montañesa del Año
(1986)", "Placa del Col.legi de Veterinaris de Barcelona (1993)" ,
etc. ... i, ara, l'eomentada "Medalla del Treball", President
Francesc Macià".

Rebi, el Dr. César Agen Jo Cecilia, la més efusiva felicitació
d'aquest Col. legí i dels seus col. legiats.

El guardó li será lliurat el proper dia 26 de Juny, dilluns,
a lea 19 hores, al Palau de la Generalitat, do mans del Molt
Honorable Sr. Jordi Pujol i Soley, President de la Generalitat. A
1 'acte hi stón convídate els col. legiats i amics.

LA REIAL KSCOLA D'AVI CULTURA D'AUKNYi; DE MAR
GUARDONADA PKR LA GENERALITAT DE CATALUNYA

El passat dissabte 13 de maig, fou guardonada 1 'esmentada "Reial
Escola d'Avicultura d'Arenys de Mar", i,'acte va tenir lloc a la
nal a de l'Ateneu de Tàrrega. L'actual Director de 1 'Escola, prof.
Josep Antoni Castelló i Llobet (nét del fundador, Don Salvador), va
rebre de mans del Molt Honorable Sr. Jordi Pujol i Soley, President
de la Generalitat, la Placa del Mèrit Agrícola.

A continuació, exposem un resum sintètic de la Heíal Escola,
"La Reial Escola d'Avicultura va ser fundada el 1896 pel Sr.

Salvador Castelló Carreras, dos anys després d'haver muntat a la
seva finca "Paraíeo", d'Arenys de Mar, la granja d'aquest nom.

Les activitats de l'Escola es centaren, fins el 1967, només en
l'avicultura, extenent-se a partir d'aquesta data a la cunicultura-

Des del seu inici, l'Escola es va plantejar una triple missió
que s'ha mantingut fins ara: 1) La investigació. 2) L'Ensenyament.
3)La divulgació.

L'Escola fou dirigida pel Sr. Salvador fins a la seva mort el
1950. El succeí el seu fill Federico, també fins a la seva mort, el
1973, essent el Director actual el fill d'aquest, José Antonio.

Al llarg de la seva extensa història, l'Escola i els seus
directors s'han fet creditors de nombrosos honors i recompenses.
Kntre aquests cal destacar el de Real (1896), la "Cruz de 2§ Clase
del Mérito Militar (1898), la de "Caballero de la Orden del Mérito
Agrícola" (1901), la de "Proveedor de la Casa Real" i la de
"Caballero de la Orden Civil de Alfonso XII" (1902), la "Encomienda
de Número del Mérito Agrícola" (1975), la de "Officier du Mèrite
delMéritoMilitar (1898), lade

L'Escola fou visitada en dueo ocasions per S.M. el Rei Alfonso
XIII, entre d'altres personalitats.

Entre els seus mèrits, l'Escola té el d'haver estat la pionera
en la fixació de la raça Catalana del Prat, la d'haver donat a
conèixer al món l'existència de lee gallines araucàries, la d'haver
introduït a Espanya algunes pràctiques com el sexatge japonés i oi
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GUIA VETERINARIA DE CATALUNYA - 1995

Aquesta obra que ha publicat el "Consell de Col·legis
Veterinaris de Catalunya", que inclou totee lee
activitats de la veterinària, consta de 13 CAPÍTOLS
(index al començament del llibre) i de 25 TREBALLS
MONOGRÀFICS de destacats veterinari» (index al final del
llibre), amb une» 500 pagines, la qual a'enviarà
gratuïtament a tota ela vefcerlnarig col. leflifttg—Ú&
Catalunya -

Suposem que els nostres companya Ja hauran rebut, o el
rebran, un avís de Correus per passar a recollir aquesta
Guía, TDTift^jMT (IHATUÏTA. a 1'estafeta mee propera al
seu domicili, ¿a. que al pesar més de mig quilo, Correus
no 1'entrega a domicili.

Després de la seva lectura, preguem indiqueu al Col·legi
les milloren a introduir en la propera edició.

Moltes mercès.



ti MASIA

Capítulo Temario

1 ) Organización Colegial (-Consejo Genera] de Colegios Veterinario» de
Raparia -Loa 60 Colegios prov. -Cuerpo Nacional Veterinario -
Representante*» Autonómicoa Consejo General -Relación nominal
colegiados de Catalunya).

2) Organismos y Entidades (Consejerías autonómicas del MAPA y Sanidad y

Seguridad Social.)

3) Entidades Cient í f i cas Veterinarias (de Europa, España y Catalunya)

4) Cenaos, Asociaciones y Empresas ganaderas (de Kspaña y Catalunya)

5) Producción Animal (de España y Catalunya)

6) Animales de Compañía (amplia información de Ruropa, España y Catalunya)

7) Caballos (-Cenao -Aaociacionea y Kntidadea de Kspaña y Catalunya)

8) Laboratorios y Productos zoosanitar ios (-Entidades y Laboratorios -
Materiales, equipos sanitarios y de diagnóstico)

9) Carnes y derivados (-Relación de Mataderos e Industrias Cárnicas -
Asociaciones europeas y españolan -Aditsic, Knvasgraf, Afea, Aefemac
y Alimentec)

10) Lácteos y derivados (-Datos de la UE y de ftapaña -Empresas lácteas de
España y Catalunya -Empresas del sector de Helados)

11) Industrias de la pesca y congelado» (Entidades españolas, catalanas
y de Barcelona -Frigoríficos y Congelados de España y Catalunya)

12) Publicaciones e Informática (-Editoriales y librerías -Revistas y
Boletines -Informática y Control automático)

13) Legislación (-Sanitaria alimentaria y sobre Medio Ambiente -Límites
microbiológicos de los alimentos de origen animal)



imèïti* tím

COMUNIDAD AUTÒNOM DE LA RIOJA
H£Y 5/1993, DE 22 DE WRZO

LEY DE PROTECCIÓN DE LOS ANIHALES
(BOE m 95 , 21.04.1995)

Hg DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
tREAL DECRETO 560/1995, DE 7 DE ABRIL

ESTABLECE TALLAS MÍNIMAS DE DETERMINADAS ESPECIES PES8UERAS
ÍBOE N5 84 , 08.04.1995)

tREAL DECRETO 361/1995, DE 10 DE HARZO
CGNDIC.SANIDAD EN INTERCAMBIO COMUNIT.AVES DE CORRAL Y HUEVOS PARA INC
(BOE N9 88 , 13.04.1995)

CORRECCIÓN ERRORES REAL DECRETO 560/1995 DE 7 DE AB8IL
CORRECCIÓN DE ERRATAS RD 560/1995 DE 7 DE ABRIL TALLAS MÍNIMAS PESCA
(BOE m 112 , 11.05.1995)

H9 D£ LA PRESIDENCIA
fRErt. DECRETO 560/1995, DE 7 DE A I / f

CONDIC.SMIT.INTEK.COMUNIT.E IífORTAC. CARNES FRESCAS DE AVES CORRW.
(BOE H9. 86 , 11.04.1995)

BÏÀRÍ OFÍCIAX. IA G
l i l i » »

DARP

PEP. D'AGRICULTURA, RWADERIA I PESCA
tBECRET 108/1995, DE 7 DE M « Ç

ADECUACIÓN LEY 30/92 DE PROCEDIM.ADMINISTFATIVO A PROCEDIM.
(DOGC N5 2040 , 21.04.1995)

PEP. DE MEDI AMBIENT
fORDRE DE 27 D'ABRIL DE 1995

ÒRGANS COMPETENCIALS A CATALUNYA EN MATERIA D'ETIQUETATGE ECOLÒGIC
(DOGC N2 2047 , 08.05.1995)

PEP. DE SANITAT I SEGURETAT
f{ROOE DE 25 D'ABRIL DE 1195

PIlDIF.1flDEl ttARCATGE D'INSPECCIO IJET.CARNS D'ESTAIUtoTS BAlXA C(I'AC.
(DOGC I@ 204a , 10.05.1995)



PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT
•DECRET 102/1995, DE 24 DE MMÇ

RESTRUCTURACIÓN DE LA DIRECCIÓN GEICRA. DE LA FUNCIÓN PUBLICA
ÍDOGC m 2036 , 07.04.1995)

•ORDRE DE 28 DE (WÍÇ DE 1995
CREACIÓN DC DIFERENTES NEGOCIADOS EN DIRECCIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA
(DOGC N2 2036 , 07.04.1995)

•DECRET 124/1995, DE 24 DE «ARÇ
DEFINICIÓN FUNCIONES VETERINARIOS D a DARP Y DEP.SANITAT I SEG.SOCIAL
(DOGC N9 2042 , 26.04.1995)

i « • . . .
. . . »

- • 4 - » I i •

NQ DOCE DATA DOCE REFERENCIA DATA REFi
L-383 31.12.1994 190/94/COL 30.11.1994

ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN PARA SU OT.HABILIDAD
CONDICIONES SANITARIAS DECISIÓN ARC
SITUACIÓN DE ESTADOS DE LA AELC RESPECTO A EfTOHEDAD D€ NEWCASTLE

L-383 31.12.1994 194/94/COL 30.11.1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONWCION P0ÏA SU TFLICABILIDAD
CONDICIONES SANITARIAS DECISIÓN AELC
GARANTÍAS DE LOS CERDOS RESPECTO AWESZKY DESTÍN, A PAÍSES LIBRES ENF

L-383 31.12.1994 193/94/COL 30,11.1995
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN PARA SU WLICABILIDAD
RESIDUOS DECISIÓN PELC
APRUEBA P U W S DE INVESTIGACIÓN DE RESIDUOS EN CARNE Y M I N I E S

L-383 31.12.1994 194/94/COL 30.11.1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN PWA SU APLICABILÍDAD
CONDICIONES SANITARIAS DECISIÓN AELC
APRUEBA PLANES DE AUTORIZACIÓN DE EXPLOTACIONES AVÍCOLAS

L-383 31.12.1994 195/94/COL 30.11.1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN PARA SU APLICABILÍDAD
CONDICIONES SANITARIAS DECISIÓN AELC
GtfíttíTIAS DE PAVOS RESPECTO RINDTRAQUEITIS DESTIN.A PAÍSES LIBRES EN

L-3S3 31.12.1995 196/94/COL 30.11.1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN PARA SU «H.ICAB1LIDAD
CONDICIONES SANITARIAS DECISIÓN AELC
Cil*ANTIAS RESPECTO TRANS1UNJ DE PI.{STA DE AVES DESTIN.A PAISES



RELACIÓN PK AUTORES Y TRABAJOS

Tituloq v autores

-VETERINARIA Y UNTON EUROPEA 55
(Dr. Enrique Castel là Bertran

-KL IMPACTO AMBIENTAL DE LAS EXPLOTACIONES 8 0
(Dr. Kduardo Torres Fernández)

-UTILIDAD Y FINES DKL CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA 6 2
DE LA VETERINARIA

(Dr. Joaep Séculi Br i l las )

-KL VETERINARIO EN LA GESTIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE 9 3
(Dr.Santiago Lavín)

-RESIDUOS DE MEDICAMENTOS Y ADITIVOS EN LOS ALIMENTOS
DE ORIGEN ANIMAL 100

(Dr. Arturo Anadón Navarro)

-LA ENSEfiANZA DE LA VETERINARIA EN NUESTRAS FACULTADES 133
(Dr. Lluia Viñas Borrell)

-IRTA: R+D+T EN PRODUCCIÓN ANIMAL Y TECNOLOGIA DE LOS
ALIMENTOS 13»

(Dr.Josep Tarrago i Golosines)

-LA ESPECIALIZACION EN MEDICINA Y CIRUGÍA DE LOS
ANIMALES DE COMPADIA 148

(Dra. M- Teresa Llòria LLácer y Dr. Josep M. Closa Boixeda)

-KL SECTOR AGRARIO EN LA ÉPOCA POST-INDUSTRIAL 190
(Dr. Arturo Soldevila Feliu)

-DE EXPOAVICOLA A EXPOAVIGA'95: VEINTE AftOS DE NOVEDAD
EN TECNOLOGIA GANADERA 196

(Dr. Jaume Baita i tfcner)

-CUNICULTURA Y VETERINARIA EN ESPARA. LA SITUACIÓN
EN 1995 Y LAS PERSPECTIVAS DE FUTURO 2 0 0

(Dr. Joan M. Roaell i Pujol)

-SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURO INMEDIATO DE LA
ALIMENTACIÓN DE LOS RUMIANTES 2 2 9

(Dr. Pere Costa Bat l lori )



-LA PRODUCCIÓN DK ÍJKOHK KN CATALURA. LA IMPLICACIÓN
DK LA PROFESIÓN VETERINARIA 234

(Dr. Joaquí* Baucells Ribas)

Kl. VETERINARIO KN LA REPRODUCCIÓN DE U>S ANIMAI.KS
DK COMPARIA: UN RETO PROFESIONAL 276

(Dr. Antonio Prata Kateve)

-ALIMENTACIÓN DK LOS ANIMALES DK COMPARI A:
SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURO INMEDIATO , 295

(Dr. Ignacio Boij«*da de Miquel)

-KL CABALLO Y LA PROFESIÓN VETERINARIA.
PRESENTE Y FUTURO 330

(Dr. Antonio J. Viliatoro)

SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURO INMEDIATO DE LOS PRODUCTOS
FARMACOLÓGICOS Y LAS PRKMKZCLAS MEDICAMENTOSAS 335

(Dr. Joan Noiíareda Gifre)

-CONCEPTOS SOBRE INMUNOPROFILAXIS KN MEDICINA
VETERINARIA. VACUNAS ACTUALES Y NUEVAS PERSPECTIVAS
PARA CONTROL DE ENFERMEDADES 3 4 0

(Dr. Juan Plana Duran)

-SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURO INMEDIATO DR LOS LABORATORIOS
DK ANÁLISIS VETERINARIOS PARA LA SALUD ANIMAL 3 4 9

(Dr. Carlofl Artigas Cabré y Dr. Francisco J.Armengol)

-PATOLOGIA AVIAR ACTUAL KN ESPARA Y SU POSIBLE
TKNPKNCIA KN LOS PRÓXIMOS AftOS 397

(Dr. Alberto Pagéa Manté)

-LA RESTAURACIÓN COLECTIVA 406
(Dra. Glòria Cugat Pujol)

-LA VETERINARIA DE SALUD PUBLICA Y EL CONTROL SANITARIO
DK LOS ALIMENTOS KN CATALURA 406

(Dr. Eduard Mata Albert)

-PARTICIPACIÓN DK LOS ALIMENTOS DK ORIGEN ANIMAL
KN LA DIETA HUMANA 4 1 5

(Dr. Mateo Torrent Molloví)

-CONTROL DK CALIDAD HIGIÉNICA DK LA PRODUCCIÓN E
INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS DIFKRKNTKS TIPOS DK LKCHK
CONSERVADA 438

(Dr. Lula Torrent Mateo)

-LA INFORMÁTICA APLICADA A LA VETERINARIA 472
(Dr. Francisco Tejedor Abad)



caponatge quirúrgic, el d'haver proposat la celebració a Espanya
<iels Congressos Mundials d'Avicultura de Barcelona i Madrid (el
1924 i 1970, respectivament), l'haver promogut la creació de la
Secció Espanyola de la WPSA el 1961, i la celebració de la
Expoavicola, a Barcelona (1976), etc.

El Sr. Salvador Castelló fou un dels fundadorn de la WPSA,
oientre que el Sr. José A. Castelló en fou President durant els anya
1970-1974, essent actualment Ex-President Honorari Vitalici de la
•nateixa. També es Secretari de la Branca Eopanyola de la WPSA dea
del 1961. L'Escola ha realitzat una tasca important de divulgació
a la majoria dels països d'Amèrica.

La nostra més efusiva felicitació pel merescut reconeixement
obtingut.

AGENDA

ACADÈMIA I>K ClftNCIKü VKTKKJNÀKJI& l)K CATALUNYA

1U JPFNAnA DR CMHICA EQUINA
Barce lona , 2 de J u n i o de 1995

15:15 h: Recepción y entrega, de documentación.
15:30 h: Presentación Jornada.
15:45 h: "FLUIDOTERAPIA CIÁNICA (Lluís Monreal r pro f.titular

Facultad Veterinaria UAB).
16:30 h: "CAUSAS MAS HABITUALES DE COJERAS" (Claudio Nomen,

prof.asociado Hospital Grandes Animales F. Veterinaria
UAB).

17:45 h: "PRINCIPAL ANATOMOPATOIJOGIA EN ÉQUIDOS DE ABASTO"
(Javier de Benito, pro f.asociado F. Veterinaria UAB).

18:30 h: Descanso.
19:00 h: "APLICACIONES DE LA ARTROSCOPIA" (Marta Prades,

prof .asociada F. Veterinaria UAB^ Diplomada Colegio
Cirujanos de América ACVS y Europa ECVS).

19:45 h: "PROBLEMAS Y ALTERACIONES DE LA CONDUCTA DE LOS ÉQUIDOS"
(Jaume Fatjó, veterinario especialista en conducta animal).
20:30 h: Turno de preguntas y clausura de la Jornada.
l V e t e r i n a r i o s : 3.500 ptas. -Estudiantes dejEiiea
v e t e r i n a r i a : 1.500 p t a s . (en ambos casos incluye documentación y
diploma de a s i s t e n c i a ) .
Sode de la Jor-nfifift f> in fe r íPCIones : Colegio Of ic ia l de Ve te r ina r ios
de Barcelona, Av. República Argentina, 2í>, 08023 Barcelona, t e l .
2112466, fax 2121208.
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UNIVKRSITAT DE BARCKUiNA

Responsable: Lluís Serra Majem, UB,, tel. 4024566, fax 4O2189G.
Coordinadora: Lluïsa Garcia. Centre d'Estudis de Formació
Continuada. Palau de les Heures. Llard Mundet. Pg. de la Vall
d'Hebron, s/n, 08035 Barcelona, tel. 4284585, fax 4286231.
Condicions: -10 alumnes com a minim per curs.

-Inscripció abans del primer de juny.
1) Introducción a la informática nutricional (Josep Soldevila).

1 crédito. Palau de les Heures, 12-16 junio, de 18 a 20 h.
2) Análisis de riesgos y puntos críticos do control: explicación

teórica y aplicación práctica en la empresa (Knric Riera).
1,5 créditos. Palau de les Heures, 19-21 junio, de 9 a 14 h.

3) Envasado de los alimentos (Knric Riera), 1 crédito, Palau de
les Heures, 22-23 junio, de 9 a 14 h.

4) Los mataderos: instalaciones y procesos de carnificación
(Xavier Fàbregas), 1T5 créditos. Facultad dt* Veterinaria
UAB. 19-22 junio, de 15,30 a 19,30 h.

5) Laa principales herramientas de la gestión de calidad en las
empresas nRroal i montar ian (Klvit-n Matas y Elena Mercader), 1
crédito. Palau de les Heures. 12 y 16 de junio, 18 a 20 h.

6) Nutrición y dietética en las enfermedades metabólicas (Jaume
Clapés), 1 crédito. Palau de les Heures.. 19 y 21 de junio, de

9 a 14 h.
7) Técnicas de aplicación conductual aplicadas a la educación

sanitaria (Rafael Guayta), 1,5 créditos. Palau de les Hsuvaa,
19-22 junio, de 15,30 a 19,30 h.
8) Obesidad, aspectos básicos y aplicados (Victoria Arija, Jordi

Salas y Rosa Solà), 1 crédito. Hospital Universitari do St.
Joan. Reus. 20 junio, de 9 a 18,30 h.

9) Diversificacióri alimentaria durante el segundo semestre de la
vida (Caries Marti Flenneberg), 1 crédito. Facultat Medicina
y Ciències de la Salut, URV, Reus. 21 junio, 9a 19 h.

10) Métodon y aplicaciones del entudio del gasto energético
(Jordi Salas y Joan na. Sánchez), 1,5 créditos. Facultad
Medicina y Ciències de la Salut, URV, Reus. 22 junio, do 9
a 19 h., y 23 Junio de 10 a 14 h.

T JORNADAS HACIONAI.KS T>K HISTORIA DK EA VETERINARIA KSPAflOLA
(Facultat de Veterinària de Madrid, 29-30 juny 1995)

Els dies 29 i 30 de juny se celebraran a Madrid les "Primeras
Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria", organitzades
per les Associacions Madrilenya, Catalana 1 Andalusa d'Història de
la Veterinària, 1 pels Col. legls de Veterinaris de Madrid,
Catalunya i Andalusia. Els actes se celebraran al saló d'actes de
la Facultat de Veterinaria de Madrid. A més de conferencies 1
comunicacions, de les quals en presentell1A el programa deconferèncprovisional,
està prevista la cl'eació de la "Asociación EspafIola de Historia de
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la Veterinaria" que haurà d'aplegar a totea lea associacions
&xi8tenta i representar-les davant els organismes internacionals.

El programa provisional és el següent:
12X11 29 d*» .iiinv. di.inim:
Ha tí : 4 conferències d'història de la veterinària.
Tarda : 4 conferències.
A les 19 hores: comunicacions lliures.
Eia 30 d* ,j»inv. divendres
Matí : 5 conferències
Tarda : 16'30 h: ASSEMBLEA FUNDACIONAL DE LA "ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE HISTORIA DE LA VETERINARIA ".

La inscripció al Congrés costará 4.000 pts. pels professionals
J 1.000 pts. par als estudiants. Els interessats en rebre més
informació, participar-hi o assistir-hi poseu-vos en contacte amb
l nostra Associació (Dr. Martí Pumarola, Facultat de Veterinària

tel. 5811420, fax 5812006).

BIOQUÍMICA CT.TNTCA PK FKQUKftOK ANTMAÏJRLS
Curso teórico-práctico

30 de Junio» 1-2 Julio 1995

Organització: Servei de Bioquímica clínica Veterinària. Dep. de
Bioquímica i Biologia Molecular. Facultat de Veterinària UABr amb
Ja col. laborado de l'Hospital Clínic Veterinària.
direcció: Dra. Anna Bassols.
EBACTICAS DE IJABORATORIO :

I Determinación de metabolltos por métodos manuales y
automatizados.

II Determinación de enzimas por até todos* manuales y
automatizados.

III Química srca.
IV Determinación de iones mediante fotometría de llama.
V Separacióon electroforétlca de proteínas.

VI Determinación de cortlsol mediante enzimoinmunoensayo.

Josep Clotetr Yolanda Saco, Joan Villena. Dep. Bioquímica I
Biología Molecular. Facultat Veterinària UAB i Servei d<* Bioquímica
Clínica Veterinària.

VIDeterminaci ó n d e J u n i o
9:00 Presentación del Curso. Dr. Lluis Ferrer. Decano Facultad

Veterinària.
9:15 Principios de Enzimologia Clínica. Dr. J.Javier Gel la. Dep.

Bioquímica y Biología Molecular UAB.
10:15 Control de calidad en el Laboratorio Clínico. Dr. Joan
9 : 1 5 P r i n Dep. Bioquimica 1 Biologia MolClínica.cular UAB.
10:15 Contr
11:45 Patologia Clínica del Hígado. Dra. Ana Ríos Boeta. Centro

Médico Veterinario. Madrid.
12:45 Trastornos de la G1iÍlJdulaMadrid. Tiroides. Dra.. Ana Rios Boeta.
14:00 Comida.
15:30 Pr8ctic8S de laboz'atorio.
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gibado. 1 de Julio
9:00 Glándulas adrenales. Dr. Xavier Roura. Hospital Cllaloa

Veterinario. Facultat Veterinària UAB.
10:00 Instrumentación del laboratorio de Bioquímica Clínica. Dra.

Ann¿i Bassols. Servei Bioquímica Veterinaria. Dep.
Bioquímica y Biología Molecular UAB.

11:00 Café.
11:30 Función pamcreática y gastrointestinal. Dr. Ignacio Dura.ll.

Hospital Clínico Veterinario* Facultad Veterinaria UAB.
12:30 Diabetes Mel 11 tus. Dr. Ignacio Durall.
14:00 Comida.
lft:30 Prácticas de laboratorio
Domingo. 2 de Julio
10:00 Iones. Equilibrio ácido-base. Dr. Josep Aguiló. Clínica

Veterinaria. Palma de Mallorca.
11:00 Funcionalidad renal. Valoraciones urinarias y séricas. Dra.

Rosa Bonavia. Hospital Clínico Veterinario UAB.
13:00 Aperitivo de clausura.
Derechos de matricula: -Clases teóricas (antes 13/6. 25.000, desde
13/6 hasta el 27/6r 30.000). Clases teóricaa+précticaa (30.000 y
35.000). -Socios de Avepa: clases teóricas (20.000 y 25.000),
clases teóricas+prácticas (25.000 y 30.000). Comidas, 2 dias
(2.000).

Para pedir información respecto a l a insc r ipc ión , d i r i g i r s e a
Yolanda Saco ( t e l . 5811440) o Teresa Padrós ( t e l . 5811649), fax
b812006. Las c lases p rác t i cas tendrán un n° de plazas l imi tadas a
30„ que oe adjudicarán por e s t r i c t o orden de inscr ipc ión .

HTOIKHE Y TECNOLOGÍA DR TJQS A
(Congresos 1995/1996)

30-31 mayo 1995: Curso ECCEAMST: Nuevos retos en la higiene de la
carne. Limpieza y desinfección. Utrech (Holanda)

14-16 Junio: I Jornada sobre control de residuos en carnes.
Analítica e inspección. Lugo.

21-24 septiembre: Ebrobyal. Salón Profesional de la Alimentación
de la Cuenca del Ebro. Zaragoza.

7-10 noviembre: Expoavlga-Sizoo. Barcelona.
Marzo 1996: Alimentaria '96: Salón Internacional para la

Analiticaeinspección. L u g o .

XII SYMPQSIUM KÜROPKQ SOBRE CALIDAD DE LA CARNE DK AVE
Y

DEL HUEVO Y
-Zaragoza, 25-29 Septiembre 1995-
(Auditorium -Palacio de Congreuos)

Organizado en colaboración con los Grupos de Trabajo de la
Federación Europea de la WPSA nQ 5 {Carne de Ave) y nP 4 (Calidad
del Huevo) y la Sección Española de la Asociación Mundial de
Avicultura Cientiflco.
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a de los SvmpoBiiuns: Prof. Ricardo Cepero Briz. Dep. de
Producción Animal y Ciencia de los Alimentos. Facultad do
Veterinaria. Miguel Servet, 177. 50013 Zaragoza, tel., (976)414800.

135. fax (976)591994.

ACTES JUNTA DE GOVERN

ACTA ASSKHM.KA GKNKRAL KXTRAORDINARIA - 2 O - 1 2 - 9 4

^ lea 18 '30 hores del día 20 de desembre de 1994, en segona
convocatòria, té lloc la celebrado de 1 'Assemblea General
Extraordinària de Col. legiats, essent el seu desenvolupament el

anfrf'rilV) Lectiva Per part
secretari del Col. legi, Sr. José Juan Rodríguez, es dóna

lectura a 1 'acta de 1 'anterior Assemblea General Extraordinaria de
Col. legiats, celebrada el dia 29 de Juny de 1994. la gual és
Aprovada per unanimitat.

Canee .lo General de Colegios Veterinarioa de Kopaña.* Comença el
President ressaltant el malestar general existent, no solament
part de la Junta de Govern i dels col. legiats, sinó per una

Sran majoria de la veterinària espanyola, per la manifesta
inoperAncla 1 ineficacia del Consejo, així com per la manca
d'interès demostrat en problemes greus de la professió.

Davant aquesta situació, s'ha tractat de mantenir conversen
**Rb el FI^U President. Dr. Borregón, sense que s'hagi pogut
solucionar aquesta situació.

Recentment, continua el Sr. President, el Tribunal Suprem ha
d&clarat nul.les les últimes elecciones a la Presidència del
Consejo, més concretament el 10 d'octubre. Malgrat això, oi Dr.
Borregón ha instat si Consejo a convocar elecciones anticipades per
« la Presidència.

Davant aquesta situació s'han tingut contactes amb diversos
Presidents de Col .legis per a prendre una posició comú i acabar amb
Aquesta situació anòmala. La defensa de la postura del Dr. Borregón
han suposat nombroses despeses per a la tresaoreria del Consejo com
a conseqüència del llarg procés que dura des de 1990.

De les consultes realitzades s'ha obtingut una postura per
Part dels Col.legis que representen una majoria de col. legiats
arreu d'Espanya, consistent en exigir que s'acompleixi la legalitat
-* n'esgoti la legislatura per realitzar les eleccions una vegada
hagin tingut lloc les dels Col.legis, que s'han de fer l'any 1995.

Per tots aquests motius, i amb la finalitat de tenir més dades
el tema, no es va convocar l -Assemb1ea Extraordinària

preVista pel mes d'octubre. Com a meBUI'a cautelar eB mantè una
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congelació de 1 'enviament de les quotes dels col. legista al
Consejo.

Demana la paraula el Sr. Carol per exposar el seu criteri*
segons el qual no s'haurien d'enviar les quotes, però si la part
corresponent al Fons de Previsió Veterinària.

El Sr, Florit pren la paraula per aol.licitar a l'Assemblea
que es doni tot el recolzament a la Junta de Govern per a dur
aquest afor fins les últimes conseqüències, recolzant tot allò que
s'ha exposat, a la vegada que recorda i lamenta que aquesta no
sigui una posició unànime* dols quatre Col.legis de Catalunya.

El Sr. Carol sol.licita 3igui elaborat un manifest sobre
l'acordat pels Presidents que assistiren a la reunió de Pamplona,
amb les possibles solucions aportades.

El Sr. President exposa que en 1 "esmentada reunió es va
acordar enviar un do&ssler a l'advocat Gai*cía de Enterris per .a que
fes una exposició jurídica de la situació i obrar en conseqüència.
De moment s 'aprovà el sol. licitar al Vicepresident del Consejo que
actui com a President en funcions i poder revisar els Estatuts
davant les eleccions del 1995,

El Sr. Carol demana que, <a mòs, s'investigui si les decisions
preses pel Consejo ho son de forma col. legiada o son decisió
personal del Dr. Borregón.

Jaume Rodón exposa la necessitat de conèixer bé totea les
passes a donar i si les accions iniciades seran suficients per
obtenir els resultats esperats, rc:Tj>ont*nt. el Sr. President que,
vista la sentència del Tribunal Suprem, s'ha considerat que aquest
es el millor camí.

Demana la paraula el Sr. Balagué i sol.lícita es demani una
auditoria del Consejo per comprovar les despeses ocasionades pel
procés. També es pregunta sí els actuals estatuts son Iegal3 i, si
no és així, perquè se segueix sota la tutela d'un Consejo governat
de forma 11. legal. Considera que donat tot això haurien de deixar
de pagar-se les quotes al Consejo. Finalment s'adhereix a la
petició del Sr. Carol d'elaborar un informe, però no solament de
1 'acordat a Pamplona, sinó de tota la situació creada des de 1990,
i s'informi a tots els col. legiats d'Espanya.

Respon el Sr. President que, evidentment, els actuals estatuts
no recullen els principis constitucionals i que la Junta de Govern
del Consejo haurà d'assumir la sentència del Tribunal Supremo si és
ratificada. També recorda que Barcelona no va votar les noves
quotes del Consejo.

El Sr. Roura exposa la necessitat de modificar els estatuts,
i en especial que la representativitat de cada Col·legi vingui
donada pel número de col. legiats que representa.

El Sr. Séculi s'alegra de la unanimitat expressada per tots en
voler solucionar aquest afer d'una vegada per totes, i s'adhereix
a la proposta de pagar solament les quotes del Fons de Previsió
Veterinària.

El Sr. Jaume Roca recolza 1 'elaboració del manifest.
El Sr. Ferràn Royo fa avinent també el seu recolzament a tot

1 'exposat, en general, J sol .licita 1 suport de l'Assemblea B la
Junta de Govern i un vot de confiança al President en les seves
gestions.
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El Sr. Manuel Orna proposa que oi no pagament de lea quotes
expossat a 1 'advocat com a mesura a prendre davant la

mani festa i 1. lega 1 i ta t.
El Sr. Pere Joan Alsina comenta la possibilitat d'eatablir una
de Govern del Consejo de forma paral. lela, cas no es pugui

solucionar de forma convenient.
Seguidament es decideix passar a votar les propostes

Presentades, que són:
1) Elaborar un informe detallat de la situació creada i un

•manifest amb els acords presos a Pamplona, i enviar-lo a tota els
Col·legiata d'Espanya.

2) Procedir a la congelació del pagament de les quotes i, si
necessari, depositar-les en un compte amb certificació

Notarial. Es procedirà a pagar solament el Fons de Previsió
Veterinària.

3) Sol·licitar al Conse,1o que esclareixi la situació del Fons
d© Previsió Veterinària i la vinculació exacta amb la Junta del
Consejo.

4) Esperar el dictamen jurídic sol·licitat abans de prendre
&ltreo decisions.

í>) Donar un vot de confiança a la Junta de Govern,
e8pecialment al Sr. President, per a que adopti les mesures
supletòries que consideri necessàries.

Les propostes son votades independentment cadascuna amb la mà
, essent el resultat de totes les votacions favorable per
a les propostes presentades.

3) ConHñll Afí Col lRgln Veterinaris de Catalunya/ El Sr. President
*« una exposició de la situació actual del Consell, en el que
sÍ8temàticament es vota en contra de les propostes de Barcelona i,
toéa, existeix una situació d 'inactivitat davant temes preocupants
la professió.
En aquest cas també haurien de modificar-se els Estatuts per

a <3ue podesin ser elegibles tots els col·legiats, foain o no d'una
Junta de Govern, a més que la la representació fos major segona el
número de col.legista.

Pren la paraula el Sr. Florit per indicar que, segons els
uts, solament és mombt^e directe del Consell el President de
Col.legi i que ela altres dos representants de cadascun han de
elegits per votació, essent elegibles tots ela col.legiats. De

n° fer-ae així, el nomenament éa il·legal.
Afegeix que, en la seva opinió, la situació del Consell és,

QU&nt a la aeva operat i vi tat r semblant a la del Consejo, í aquí la
rG8ponaabilitat del Col.legi de Barcelona és major.

En aquesta moment 1'Assemblea entra en una situació de
tilacusaló de diferents plantejaments i possibles soluciona,
decidint-ae finalment posar a votació les següents propoatea,

1) Expressar al Consell de Col·legis Vete-rinaris de Catalunya
el manifeet malestar de I-Assemblea pel dflelent funcionament, i

oC8sione paràl.lisi, d Iee seves activitats.
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2) Sol·licitar al Consell i'immediata posada en marxa d'una
comissió que estudií la revisió i adequació dels seus Estatuts per
a que reflecteixin la realitat actual.

3) Sol·licitar l'immediata dimissió del President del Conse11
per no representar adequadament els interessos professionals del
col.Lectiu de col·legiats de la provincia de Barcelona, que
representa la majoria en número.

Es procedeix a la votació a mà aixecada per cadascuna de les
propostes, donant com a resultat l'aprovació per majoria de totes
elles, sol.licitant del President del Col.legi les faci arribar al
Conse11.

El Sr. President informa de l'estat dels comptes del Consell,
els guals es tancaran amb saldo favorable. per la qual cosa i
donada la quantia d'aquest, s'ha acordat que durant l'any 1995 no
es farà cap aportació per part dels Col.legis.

4) Precs i uregunteg: El Sr. Séculi creu convenient es doni a
conèixer a l'Administració de la Generalitat la situació actual del
Consell i la no sintonia del Col.legi de Barcelona.

El Sr. Monné pregunta sobre el benefici dol ler. Congrés de la
Veterinària Catalana, i que havent de ser entregats a l'Acadèmia de
Ciències Veterinàries de Catalunya, segueix retingut pel Consell,
responen el Si". President que és coneixedor d'aquesta situació í
que sol·licitarà, en nom del Col.legi de Barcelona, se solucioni
definitivament.

I sense res més a tractar, i essent les 20*40 hores, s'aixeca
la sessió.

OFERTES I DEMANDES

* Consultori d'Animals de companyia necessita veterinari per
a urgències a domicili (traumatologia).

Interessats trucar al tel. 450 06 45.

* Llicenciada en veterinària. amb doble nacionalitat,
s'ofereix com a traductora de francès, castellà i català.

Interessats trucar al telèfon 3994730 (a partir 19:30 h).
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