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EDITORIAL

EL5 VETER I Ns^R J S> AL5
COMUNICACIÓ

Cada dia és més freqüent la presènci a de vet en nar i s als mitjans de
comunicació, tant ràdio, com TV i premsa.

Aquesta presència de la nostra professió a's mitjans que són
Q l'abftst de "tothom", hem d'aprofitar-la per a projectar una
imatge de col.lectiu seriós i amb futur.

Hem de tenir present que quan parlem, opinem o escrivim com
i ona Is, no solament resta patent la nostra personal i tat com

individu, sinó que queda reflectida tota la professió. Per això,
sempre al respondre, mtervenir, etc. hem de deixar clar quan és
solament una opinió com a persona física, o una opinió com a
professiona 1.

Per a la professió és un bon senyal que se'n recordin de
nosaltres a l'hora d'elaborar un programa, opinió o debat, per això
en aquest mateix moment la possibi 1 i tat i la responsabi1 i tat que
tenim és infinita per a prestigiar una professió que és la de tots
nosaIt res.

A 1'intervenir hem de defensar 1'interès de tot el col. lect iu
(que moltes vegades no és el personal); la major part
d'intervencions són consultes o debats, i en aquest moment hem de
donar la "talla", essent sempre condescendent s amb el que ens
Puguin comentar de qualsevol company veterinari (tots coneixem
sobradament el que pot variar, el que en un moment determinat diem
a una persona "client" i allò que després arriba a les nostres
oïdes), d'aquí el benefici del dubte.



Tenim 1 'obl igació de prestïgiar-nos cont inuament, ja que s
nosa 11res no ho fem, la resta de la societat tampoc ho farà per
nosaltres; és més, si la imatge que projectem és dolenta o nul. la
(com en alguns si lencis, no contrarestant atacs), la societat mai
ens ho t indrà en compte.

Hem de deixar clar, que tot aquest tipus d' intervencions, i
semi 1 lament per ètica professional, no han de servir per a una
"autopropaganda" que el nostre codi deontològic prohibe li
expl 1c itament.

Per tot això, i com a conclusió, hem, a més de "vendre"
ciència, "vendre" imatge d'autoest ima i seriositat professional.

ACTIVITATS PRESIDENT DEL COL.LEGI

mes de iuny de 1995
1-6-95, Assistència a 1'acte del Dia de las Fuerzas Armadas a

Capitanía de Catalunya.
6-6-95, Reunió de treball amb Associació Productors de Carn de

Vadella de Girona.
7-6-95, Reunió de treball amb l'asseguradora Central Brokers.

Assistència, al Palau de la Generalitat, de les conferències
i guardons del Dia Mundial del Medi Ambient.

8 6-95, Reunió amb Francesc Armengol i Emilia Sans, per temes de
deontologia.

12-6-95, Reunió amb la Federació Catalana de Productors d'Aliments
de Qualitat.

13-6-95, Reunió de treball amb el Comitè de Deontologia.
14-6-95, Reunió amb Josep Hü. Olivé, del Col·legi de Metges.
15-6-95, Reunió amb Fundació Agrícola Catalana. Temes diversos

Junta de Govern del Col.legi. Reunió Comitè Clíniques Petits
Animals.

16-6-95, Reunió de treball amb els Col·legis d'Enginyers Agrícoles
i Perits Agrícoles.

19-6-95, Reunió amb assessoria jurídica del Consell. Temes
diversos.

21-6-95, Reunió amb l'assessor jurídic del Col.legi, Sr. Beltran.
22-6-95, Reunió amb la Borsa de Treball del Col.legi.
26-6-95, Assistència imposició Medalles President Macià al company

César Agenjo Cecilia, a petició del Col·legi de
Barcelona, i a Magí Brufau Estrada, de Tarragona.

27-6-95, Reunió de treball amb el Sr. Vwntura del Banc Sabadell.
27-6-95, " " " " Ricard Casanoves, tècnic del Medi

Natural i Heidi Straub de la Sctat. Protectora d'Animals.
27-6-95-Assistència al Plenari de la Intercol.legial de

Col·legis Professionals de Catalunya. Temes: 1) Llei de
Col·legis Professionals. 2) Estat actual de la LAU, recursos
interposats i nova estratègia. 3) Les Mutualitats dels
Col·legis. 4) Despeses 1994. 5) Pressupost 1995. 6)
Repartiment de quotes. Reunió amb Eugeni Gay, Degà del
Col.legi d'Advocats de Barcelona, (i Francesc Caminal, Vice-



Degà), President del Consejo General de la Abogacía i
President de la Unión Profesional que engloba tots els
Consejos Generales profesionales de España", per parlar dels
problemes entre Consells, Consejos i Col·legis, fet que no és
únic en veterinària, sinó molt extés en totes les
professions. Tema que el preocupa i que tindrem una taula
rodona per parlar-ne.

26-6-95, Reunió de treball per parlar sobre laboratoris de salut
pública i salut animal, amb representants que hi treballen.

28-6-95, Assistència a la Comissió Mixta Consell/DARP, tractant-se
els següents temes: 1) Identificació d'animals de companyia:
bancs de dades. 2) Laboratoris del DARP. 3) Delegats
territorials del DARP, entre d'altres.

29-6-95, Reunió de treball amb Josep M9. Olivé de\L Col·legi de
Metges, i amb Jaume Serra, Cap Secció Económica i Social del
Col·legi. Temes relacionats amb assegurances i temes bancaris.

29-6-95, Reunió del Fons Mutual d'Ajuda.
29-6-95, Assemblea General de Col·legiats.
30-6-95, Assistència a Girona, amb la presència del Conseller del

DARP, de la presentació de la Carn de Vedella de Qualitat.
30-6-95, Reunió amb Artur Budesca i Odena, President de la

Federació Catalana de Productors d'Aliments de Qualitat.
Diversos: Atendre temes diversos del funcionament intern del
Col.iegi. -Atendre a companys col·legiats i nous veterinaris. -
Atendre requeriments del públic i socials diversos. -Mitjans
d'informació social (diaris, radio i TV).

COMITÉ CLÍNIQUES PETITS ANIMALS

Centres autoritzats durant juny del 1995

-VETER CENTRE
St. Josep, 31, 08788 Vilanova del Camí.

-CENTRE VETERINARI
Dídac Pau, 29, 08830 St. Boi de Llobregat
-CONSULTA VETERINÀRIA ESTHER
Pg. Plça Major, 1, 08211 Castellar del Vallés
-CA. VETERINARI
Pg. Valldaura, 113 (P.Karl Marx), 08042 Barcelona

-DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS
PI. Castanyer, 3, 08290 Cerdanyola
-CLÍNICA VETERINÀRIA DRA. PÉREZ DE LA FUENTE
Ravella, 6, 08021 Barcelona.
-SOCIETAT DE SERVEIS VETERINARIS
AT Diagonal, 317, 08009 VETERINA



A V H I C

DI-: I'ORMACIÓDECURÍ;
De tots és coneguda la importància de l'educació sanitària i de la
formació continuada dins de les indústries agroalimentàries. Les
empreses del sector han de fer un esforç considerable per a
realitzar els seus propis programes de formació, tal i com
assenyalen les directrius comunitàries.

El veterinari, coneixedor del procés de producció, des de les
matèries primeres fins el producte final, està capacitat per
avaluar els riscs sanitaris d'aquest procés, però, al mateix temps,
ha de ser capaç d'implicar els responsables de la indústria en la
formació del seu personal, que sovint no disposa d'educació
sanitària.

Conscient d'aquesta necessitat, AVHIC i l'Institut d'Estudis
de la Salut (IES) han dissenyat els continguts del CURS DE FORMACIÓ
DE FORMADORS, el qual pretén iniciar els veterinaris en aquest camp
tan important.
Objectius generals: Utilitzar la formació continuada com un
instrument per al desenvolupament professional d'acord amb els
objectius i prioritats de l'organització. Adquirir habilitats per
al disseny i realització d'activitats educatives.
Continguts: Marc conceptual de la formació continuada (FC).
Detecció de necessitats de formació. Formulació dels objectius

Disseny d'activitats d'aplicació. Introducció aeducatius.
l'avaluació de la
Metodologia: Curs

FC. L'actuació docent,
estructurat en sessions que combinen aportacions

teòriques, exercicis i discussió entre els participants. Disseny en
treball d'una intervenció formativa
Pràctica individual sobre actuació

a partir d'
docent de

un
10'

cas
per

grup de
simulat
durada.
Participants: veterinaris. Núm. màxim: 24.
Certificació: Es lliurarà certificat d'assistència als participants
que hagin seguit el 80% de les sessions programades.
Termini i lloc de preinscripció: Fins el 25 de juliol. Col·legi
Oficial de Veterinaris de Barcelona, tel. 211 24 66 i 212 12 06.
Hores totals: 42 .
Dates: Dies 12, 13, 14, 18, 19 i 20 de setembre de 1995.
Horari: de 9:30 a 13:30 i de 15 a 18 hores.
Lloc celebració: Institut d'Estudis de la Salut (IES), Rda.
St.Pere, 19-21, 3r., Barcelona.
M ït r í C i l l a : o o c i r . A V Ü I C , 2 5 . 0 0 0 p t e s . No s o c i s , 3 0 . 0 0 0 [ ' t e s .

* * *

De tots és conegut que el veterinari té molts camps on poder
aplicar els seus coneixements. En l'actualitat podem trobar
veterinaris que treballen en sectors tan diversos com poden ser des



de els ja tradicionals de clínica, producció animal i higiene deis
aliments, fins a d'altres com tecnologia alimentària, medi ambient,
aqüicultura, drets del consumidor, etc.... Però també hi ha una
vessant que poques vegades es comenta i que és una possibilitat més
de realitzar-se com a persona aprofitant els nostres coneixements:
es tracta de les situacions de catàstrofe, siguin naturals o
provocades per l'home.

Conscients del desconeixement que tenim sobre aquest tema,
AVHIC, amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Veterinaris de
Barcelona, té previet organitzar durant l'últim trimestre d'aquest
any un debat o taula rodona sobre aquest tema. Aquest debat, encara
sense títol, comptarà amb la presència de membres de Vetermon amb
experiència a diversos països i d'un membre del Cos de Veterinària
Militar amb experiència a Bosnia-Herzegovina.

Properament, rebreu més informació al respecte.

AVHIC I MA ROSA FEU TOPA

£n la recent publicada "GUIA VETERINÀRIA DE CATALUNYA '95, i a la
seva pàgina 132, línia 23, es diu que el primer president d'AVHIC
fou Montserrat Pérez Llobet, quan en realitat fou Ma. Rosa Feu
Toca. El que fou i és Montserrat Pérez Llobet, una gran
col·laboradora del Sindicat de Veterinaris de Catalunya.

Demanem disculpes per aquest error involuntari.

NOTÍCIES

E>ER A VETERINi
El passat 29 de juny, dijous, i al Palau de la Generalitat, va ser
imposada la Medalla President Francesc Macià, de mans del Molt
Honorable President Jordi Pujol, al company César Agenjo Cecília.

Enguany també foren guardonats anteriorment el company Rafael
Codina Ribó, amb la Medalla del Mèrit Agrícola, i com a empresa la
Reial Escola d'Avicultura d'Arenys de Mar, amb la Placa del Mèrit
Agrícola.

Tots aquests guardons foren tramitats y sol·licitats per
aquest Col·legi Oficial de Veterinaris. A tots els guardonats la
nostra enhorabona per tan merescuts honors.

GUIA VETERUSTAJRIA PE CATALUNYA 1995

Abans de tot, agrair als quatre Col·legis
Catalunya per patrocinar l'esmentada obra,

de Veterinaris de
però també i moltCatalunya per patrocinar resmentaaa or>ra, però també i molt

especialment als 26 companys que van desenvolupar els corresponents
treballs tècnics en els diversos camps i especialitats de la nostra
Professió (veure l'índex que figura al final de l'obra).



Però tampoc ens podem oblidar d'aquells companys (la llista
dels quals seria inacabable) que ens van orientar i facilitar
moltes de les dades. A tots ells moltes gràcies, ja que sense les
seves col·laboracions aquesta obra no hagués estat possible dur-Ja
a terme.

Es per això que com hi haurà successives edicions de la
mateixa, que demanem el vostre ajut i orientació (millor per escrit
al Col·legi) per així poder corregir les deficiències que hagin
existit.

Aquesta GUIA hem d'intentar millorar-la, tant en la seva
presentació com, especialment, en el seu contingut, per la qual
cosa us fem les següents preguntes: a) Matèries i capítols que
convindria ampliar i en quins aspectes i detalls, b) Matèries i
dades que convindria reduir o suprimir, c) Matèries noves que
convindria incloure, d) Modificacions a incloure en la seva
estructura, e) Qualsevol altra suggerència o judici crític que
considereu adient comunicar-nos.

Moltes gràcies
El Coordinador

FESTIVITAT PE ST.FRANCE3 D'ASSÍS,
EME EA VKTKHINARIA

Aquesta festivitat que no s'ha de perdre, ans el contrari, ha de
revitalitzar-se a tots els efectes i, especialment, per reforçar el
diàleg, la fraternitat i la unitat entre els veterinaris, fet que
cada dia, i més actualment, veiem que totes les professions,
associacions, societats, etc. potencien cada vegada més.

És per això que el nostre Col·legi vol revitalitzar encara més
aquesta festivitat, donant-li tota la importància i seriositat que
mereix aquest acte.

Bn el seu moment ja detallarem el lloc i actes a celebrar,
essent, bàsicament, els següents,

-Missa -Homenatge a tots aquells companys que enguany
acompleixin 65 anys (i que desitgem acompleixin molts més), amb
entrega de diplomes i medalles, així com entrega de premis als
fills de companys que hagin aprovat el curs -A continuació es
passarà a un aperitiu ben assortit, per a continuar amb el Dinar de
Germanor amb una llarga sobretaula. Enguany s'ha pensar en
introduir novetats gastronòmiques que creiem seran de l'agrat dels
companys, fent un dinar tipus barbacoa pels col·legiats i
familiars, incloent-hi els fills i/o néts, ball per adults i equips
d'animació pels menuts amb titelles, jocs diversos, etc., per
acabar per la tarda amb xurros i xocolata.

-Com que el 4 d'octubre cau en dimecres, i per a una major
comoditat i facilitar l'assistència dels col·legiats i familiars,
es actes es traslladaran a un cap de setmana, cosa que es
comunicarà amb la deguda antelació.
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(Facultal Veterinària Be t lat erra, tc\. 5811000, Thx 5JBÍ2O0

Ens adrecíem a vostè per t.al d'informar Jo do La creació d'una n
sociació, A.C.B.M. fAr-s' a ta Conservació i Estudi de

la fauna Marina), ubicada aJ local vo 205 dr> la Facultat de
Vetei Lnària, a La Universitat Autònoma de Barcelona.

Els objectius que A.C.B.M. es li el moment de la seva
eació i que consten oficialment en els seus estatuts, són els
güeni

1.- Real: ió i aíavorimen! projectes recerca en
1'àmbil f r í en general.

2.- Recopilació d^ matei i iJ bü i \ Lpus de
documentació sobre aquest tema.

3. Creació d'ún \iic i audiovisual,
4 Donai informació i formació a totei i uellea inst Ltucions,

entitats o peí que ho requereixin, dins i fora de la
facullat.

5.- Realitzar convenis amb diJ t8 entitats o instÍ1 ucions afins.
6.- Contribuir a 1* conservat Ló de la fauna marina mitjançant el

desenvolupament dels objectius previs.
i a no-A tia ptimctn ac.tJ.vA. tat é-ò ta ic¿ó d'ún CWL-6 òobnz

étLUtia mn K / I .
a la leva di $po¿¿ció ne i n quaJL+zvot acta.AJ.mtt
ta < ni.ci,aliva Li. ¿Igu* iant, t r tu tina coA.dA.at

''•<> f <H n<- '

itm<i i Ca I I P I Í I J
p t t t . 4 l d e . n i d ' A . C . l . M .

D'HISTÒRIA DE I ./V VK-l-KiMNAlílA

B] passat dijous 6 de juliol va tenir lloc i La Facultat de
Bellaterra La leunió de la seva Junta, sota la presidència del Dr.

p SécuJi Bri 1 las.
A La mateixa, el secretari, Dr. Martí Pvimarola, explicà la

de les "Jornadas Históricas de Veterinaria" celebrades
a M.i'lt i d elS p' '29 i 30 de juny, i a JPK quals hi va assistí]

Bn aquestea Jornades van presentar común Lona els catalans
Drs. Pumaroia, Séculi Brillar, i Roca Tonas, amb els temes "Figuras

La Veterinaria Catalana", Mariscales, Manescals, Veterinarios y
8eç(istnundo Halats Codina" y "Datos históricos de veterinarios
militares en Catalunya, respectivament*

A més de l'Associació catalana, també ni van participar les
Associacions madii Lenya, andalusa, »nesa, extremenya i d'altres
legions de recent creació, acordant-se la creació de la Asociación
Española de Historia de la Veterinaria amb seu a Madrid, que
re[ utara a otos, p l Ò cadascuna manlndlà la sev auLonomia



Per la propera tardor es celebrarà una altra reunió a Madrid,
per l'aprovació definitiva dels estatuts de la Asociación Española.

L'Associació Catalana d'Història de la Veterinària realitzarà
a Barcelona, el proper dissabte. 21 d'octubre ̂ ^ les 10'30 hores.
id al saló d'actes del Col.iegi de Veterinaris_de Ba r c e 1 o na, una
sessió de "TEMAS HISTÓRICOS DE LA VETERINARIA CATALANA", per
diversos historiadors, amb projecció de diapositives, i a la qual
hi son convidats tots els veterinaris i historiadors en general.
L'entrada serà lliure.
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De la lectura d'aquest quadre es desprèn que en el curs 95-96
ingressaran uns 1450 nous estudiants de veterinària, xifres
excessivament altes, que demostrem per les següents raons:

1) Les nostres Facultats no disposen d'instal.lacions
d'ensenyament, ni materials de pràctiques, granges, plantes pilot,
laboratoris, etc. , per a poder donar classes eficients a tants alumnes,
malgrat els esforços dels catedràtics i professors.

2) Aquest excessiu núm. d'alumnes ha estat sancionat pels Comités
Europeus d'Ensenyament Veterinari que han efectuat inspeccions a les
facultats espanyoles, acusant que la majoria d'elles superen entre el
doble i el triple quant al núm. d'alumnes.

3) La conseqüència d'això és que la majoria d'alumnes surten
insuficientment preparats, per la qual cosa en moltes branques no podem
competir amb els veterinaris de la resta d'Europa, amb una formació més
sòlida, más complerta i amb moltes més pràctiques.

8



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA Y flLIHENTACION
*REAL DECRETO 798/1995 DE 19 OE HAYO

CRITERIOS Y CONDICIONES INTERVEN. FINALIDAD ESTRUCURAL PESCA Y OTROS
(BOE NQ 154 , 29-06-1995)

*R0 1055/1995 DE 23 DE JUNIO
MODIFICACIÓN ESTRUCTURA 0R6ANICA 8ASICA H.DE AGRICULTURA, PESCA Y ALI.
(BOE NQ 158 , 04-07-1995)

MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
*RD 899/1995 DE 2 DE JUNIO

TRASPASOS A LA G.C EN MATERIA DE AGRICULTURA (LAB. DE SANIDAD ANIMAL)
(BOE NQ 155 , 30-06-1995)

*RD 900/1995 DE 2 DE JUNIO
AMPLIACIÓN MEDI.ADSCR.A LOS SERV.TRASPÀS.A LA 6.C.(REFORMA Y DES.AGRA)
(BOE NQ 155 , 30-06-1995)

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
«ORDRE DE 7 DE JUNY DE 1995

REGULACIÓ EXPLOTACIONS RAMADERES AMB ESPECIALITATS CITOGENETIQUES
(DOGC NC 2065 , 21-06-1995)

PRESIDENCIA DEL GOVERN DE L'ESTAT
*REIAL DECRET 899/1995 DE 2 DE JUNY

AMPLI.DE MITJANS ALS SERVEIS TRASP.A G.C. EN HAT.AGRI(LA8.SANIT.ÀNIM)
(DOGC HQ 2069 I 30-06-1995)



DIARI OFICIAL DE LES COMUNITATS EUROPEES

m DOCE PATA DQCE REFERENCIA DATA REPa
C-157 23-06-1995 95/C 157/03 00-00-0000

COMUNICACIONES
COHEROT-CARNE COMUNICACIÓN COMISIÓN
LISTA ESTABLECIM.DE NUEVA ZELANOA AUTORIZ.A IMPORTAR CARNES FRESCAS

L-143 27-06-1995 1441/95 Y 1442 26-06-1995
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN ES CONDICIÓN PARA SU APLICA8ILIDAD,
RESIDUOS MEDICAM. ALIMENTOS REGLAMENTO
PROCE.COMUNIT.FIJ.LIHIT.MAX.RESID.MEDIC.VETER,ALIMENTOS ORIGEN ANIMA

L-51 08-03-1995 95/45/CE 20-02-1995
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES COHDICION PARA SU APLICABILIOAO
COMERCIO-CARNE FRESCA DECISIÓN COMISIÓN
LISTA ESTABLECIMIENTOS MACEDÒNIA AUTORIZADOS A IMPORTAR CARNE FRESCA

L-53 09-03-1995 95/50/CE 23-02-1995
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN ES CONDICIÓN PARA SU APLICA8ILI0AD
CONTROL SANITARIO-SALMONELA DECISIÓN COMISIÓN
APRUEBA PROGRAMA SUÈCIA DE CONTROL SALMONELA EN ANIM.VIVOS Y PROD.AN

L-53 09-03-1995 95/51/CE 24-02-1995
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
CONTROL SANITARIO-AUJESZXY DECISIÓN COMISIÓN
HODIF.DECIS.DE CONDIC.DE CERDOS DESTINO ZONAS ALEMANIA LIBRES AUJEZK

L-55 11-03-1995 95/58/CE 02-03-1995
ACTOS CUYA PUBLICACION NO ES CONOICION PARA SU APLICABILI
COMERCIO-CARNE FRESCA AVES DECISIÓN COMISIÓN
LISTA 3os. PAÍSES AUTORIZADOS A IMPORTAR CARNE FRESCA DE AVES CORRAL

L-55 11-03-1995 95/59/CE 02-03-1995
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
CONTROL SANITARIO-AUJESZKY DECISIÓN COMISIÓN
APRUEBA EL PROGRANA DE ERRADICACIÓN DE ENF.DE AUJEZSKY EN AUSTRIA

L-55 11-03-1995 95/60/CE 06-03-1995
ACTOS CUYA PU8LICACION NO ES CONOICION PARA SU APLICABILIOAO
CONTROL SANITARIO-AUJESI KY OECISION CO"ISION
HODIF.DECÍS.94/381 DE PROTECCIÓN CONTRA ENCEFALOPATÍA ESPONGIFOR.BOV

L-55 11-03-1995 95/62/CE 06-03-1995
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
CONTROL SANITARIO-RINOT.INF.BV DECISIÓN COMISIÓN
APRUEBA PROGRAMA ERRADICACIÓN DE RINOTRAOUEITIS INFEC.BOV. EN AUSTRI

L-56 14-03-1995 95/63/CE 06-03-1995
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
CONTROL SANITARIO-TU8ERCULOSIS DECISION COMISION
"ETOOOS DE CONTROL PARA "ANTENER CALIFICAC."LI8RE TBC' EN SUECIA(80V



L-56 14-03-1995 95/66/CE 10-03-1995
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN HO ES CONDICIÓN PARA SU APLICA8IU0A0
HIGIENE ALIHENTARIA-CARNE DECISIÓN COMISIÓN
MODIF.DECÍS.93/402/CE:C0H0IC.POLICIA SAHIT.CARNE FRESCA DE SUDAHERIC

L-59 17-03-1995 95/72/CE 09-03-1995
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
SANIDAD ANIMAL DECISIÓN COMISIÓN
HOOIF.DECÍS.93/244/CEE GARANTÍAS EHF.AUJESZKY DESTINO SUÈCIA AUSTRIA

L-60 18-03-1950 594/95/CE 17-03-1995
COMISIÓN
VINOS REGLAMENTO
HEDIDA TRANSITORIA EN MATERIA DE ACIDEZ VINOS OE HESA ESPAÑA PORTUGA

1-60 18-03-1995 593/95/CE 17-03-1995
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN £S CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
VINOS REGLAMENTO COMISIÓN
MEDIDA TRANSITORIA EN HATERÍA DE VINOS DE HESA EN ESPAÑA PARA 1995

L-59 17-03-1995 95/72/CE 09-03-1995
ACTOS CUYA PU8LICACION NO ES CONDICION PARA SU APLICA81lIDAD
SANIDAD ANIMAL DECISIÓN COMISIÓN
MEDIDAS CONTROL MANTEN.CALIF.LIBRE BRUCELLOSIS BOVINO SUÈCIA



4) A més, a Espanya, el núm. de veterinaris que han sortit de les
* nostres Facultats en els darrers 20 anys (1975-1995) ha fet que a la

Província de Barcelona s'hagi quasi quadruplicat el núm. de veterinaris
(de 380 a 1500). Recordem que avui existeixen bastants veterinaris
sense col·legiar. A Catalunya i a Espanya, actualment, existeixen més
de tres vegades de veterinaris que fa 20 anys, i a l'any 2000 n'hi
haurà quatre vegades més.

5) Malgrat això s'ha de tenir en compte que avui existeixen noves
activitats (més animals de companyia, produccions aniñáis, aqüicultura,
higiene i tecnologia d'aliments d'origen animal, medi ambient, etc.);
Però molts treballs del veterinari modern, per la fusió d'empreses
Ramaderes i peqüàries, per la modernització, automatització,
informatització, etc., amb menys personal veterinari es desenvolupa més
treball en moltes de les activitats veterinàries, sense tampoc oblidar
*a concurrència da nombroses professions afins a la nostra, que
desenvolupen moltes de les esmentades funcions.

6) És veritat que algunes de les Facultats (Bellaterra, Lugo,
Madrid i Saragossa) han reduït el núm. de places d'ingrés, però una
reducci6 global d'un 5% ós, a totes llums, insuficient.

7) Aquest excés d'alumnat a les nostres Facultats, a més de
suposar una càrrega financera a l'Estat (que hem de pagar tots els
espanyols) suposa un malbaratament com veurem, impedint en part al
Professorat el que pugui organitzar i desenvolupar veritables i
autèntics cursos d'especialitats per a post-graduats. Cursos que
haurien de tenir, com a mínim, dos anys d'ensenyament, tant teòrica
£om, sobretot, pràctica.

8) Lee Facultats í Escoles Superiors i Tècniques d'altres
carreres, solucionen en gran part ela esmentats problemes de la
següent forma- encara que es troben que durant el primer curs
ingressa una excesiva quantitat d'alumnes, fan un seguiment
d|aque$ts durant els 8 mesos del curs acompanyat d'exàmens periòdics
rigorosos, objectius i justos, per al final aprovar i seleccionar
el millors> fent una forta purga.

Amb això, aconsegueixen els següents objectius:
a) Solament segueixen el 2n. curs aquells alumnes que han

demostrat aptituds per a la carrera que han eescollit.
b) Bis que no passen encara són molt joves, poden buscar la

Professió més idònia i per a la qual tinguin aptituds.
c) En el segon curs i següents2n. al ser menys alumnes quehan

r©bre un millor ensenyament, tant teòric com, sobretot, pràctic.
d) En canvi a Veterinària, al no ser més selectiu el primer

Curs, quasi tots els alumnes passen a segon, amb tots els inconvenients
3a coneguts. Prova de tot això ós que els censos d'estudiants augmenten
ai*y rere any a partir del lr, curs.

COWCLUSIó
* LES FACULTATS DE VETERINÀRIA, AL HOSTRE PARER, EL PRIMER CURS HAURIA
°E SER MOLT SELECTIU, AMB PROVES I EXÀMENS MOLT RIGOROSOS, PER AIXÍ
8vlTAR ELS IftCOKVENIEJTS ABAXS ESMENTATS.



ASSESSORIA JUKÍmc'A

M v t . U R I N A R I I I,A M O R O S I T A T
Fa un M 'i' an un la gi eu ei onòmica :••• i n i v e l l
mun-11 p a t i n t . La i i un de i B pi Lnc L| •• i e c l ° s

i •• • i q u e s t a • : •: i
Senii-M que actualmeni ha minvai L'índex d'imi en t o t s e l s

M 11 dem af i i mai que 1 a • i hagi esl al
"i ' - ni que e Ls Li • | n un pi • >b i ama s e r i ó s pi i i

quà i empresar i , com profei \i
P e j • a i x ò , •• ,t que en ••! s u p ò s i t dtf d e c i i r a l

rec Tribunals per a la reclamació d'una quantitat determin
de L'exercic h L'activit n professional, caldrà tenii en

roinpt o e l s Si ..<nwit a I
1) La solvèndja dj M Si el morós no té bens, serà de] '

inei icaç i a Sentència que es d i d
2) La qualtitat <v i e. D'acord imb la quantia S P seguirà un

procediment Judicial a un alti
3) La forma en La que es trol·i documental el rleut.e. Q U P igualnv

<*rminaràr>lj i seguir: Executiu, Cogí Me no i Quant ¡
• això, si ej deute es troba documentalment en un tito] executiu

invi -• ; | e] pi Lmeni <^ moll nvés ràpid I
produeix i1 I -i" i:- bens dej demandal Si aj contrari,

¡a '!' • I jments, caifl·.'í Lnterposai una Demanda
i i .Mtntia. ^piá de iudicj verbal, de r-oqnició,

declaratiu de n tia, o ^r> major quant i
malmeni ek procediment i i majoi La dels i per
Lona de factures impagades, és PÍ de cognició, que està

estableri pei Les quantitats rompreses entre les no.ooo i les 800.000
s. te un proci foi ràpid, encai i que no és permès irgam'1'1'

executiu i pxf^i tu< • sol.lici'i
tssament ^n ba e • determinades i circumstàncies.

:n també qu» pe] transcurs rl<"> tres anys, pre n \°^
accions per a rerlarnar el compliment H P I pagament delR deutes derivats

L'exi • • ona], sempre que aquesta prescripció nn p'fiagi
Lnterrumpui (atií- 1QA7 -\ L973 del Codi f'ivil). Aix^ vo] dir que qui
vulgui rerl arnar ©1 pagament dels Reus i IR pi Is a

cei M a m à de foi ho en un termini màxim do tres anys des de
l'activitat, professional ran pre seus drets. Aquesta

sci Lpció queda in1 c l a m a c i i ; i int d<-']<= T r i b u n a l s
!•• per La t^clamaci' judicial del creditoi i peí a qualsevol

art o ño re Lxemeni ^°\ deute peJ deutoi
' \] assenyalar 'amh¿ quo ia reclamació Jud P X Í C P Í X el

paoarii le diferents dpspfses pr^viep, excepte I 'lemandant vulqvii
i llir-SP als benai de pobresa.
taquem a continuació »1 procediment que ̂ s recomana *̂ n el

d*h de reclamar un impaga! o qualsevol deuto {.nT l
prof i Lona i
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-Cal efectuar com a mínim una reclamació extrajudicial, ÉS a dir,
,na carta intimidatòria, un telegrama, ... intentant el cobrament del
<eute, o en tot cas que el morós signi un document executiu: xec,
1®tra de canvi o pagaré.

~Ç_al sol, licitar informes de solvència del deutor.
~Cal preparar un expedient amb tota la documentació del deute per

!'oportuna reclamació judicial, en cas de que es decideixi presentar-

t } De totes maneres, en aquest cas com en quasi tots, la millor
e*-àpia £s ia preventiva. Si no volem tenir irapagats ni morosos, no

p°aem oblidar les següents regles:
1.- Cal informar sempre al Client -especialment si no és conegut-

amb temps suficient abans de l'execució dels serveis professionals,
el seu preu i de l'import de la factura.

, 2.- una vegada acceptats pel Client, cal procurar cobrar la
°visió de fons suficient abans de realitzar els serveis

3) Cal presentar la factura oportuna el més aviat possible una
a hagin acabat els serveis o els treballs professionals, intentant

^7 el pagament es faci en metàl·lic, excepte si el Client és
absoluta confiança. Només en aquest cas es recomana acceptar xecs o
a*tres documents de pagament.

Joan Beltran Rahola

AGENDA

NOVES TECNOLOGIES. AUTOCONTROL X
IPREVreyfr̂ T*'* MICagOBIOLòGICA

A LES INDÚSTRIES AH- IMENTÀRIES
(Lleida, 6-7 de novembre de 1995

a,.
 BLes Normes de Qualitat microbiològiques a les indústries

. Hnontàries, com es poden implantar i la dificultat que això suposa,
c°m controlar-les.

a,. 'El Control de Qualitat microbiològic a les indústries
p lm«ntàries i els criteris aplicables.

^ssors: Dr. Antonio Mossel (Universitat d'Utrecht), Dr. Benito
Martin (Universitat de León), i Dr. Carlos Barros, Associació
Dret Alimentari.

15.000 ptes. (estudiants 5.000 ptes.)
ETSEA, Saló d'actes. Edifici 1, Av. Alcalde Rovira Roure, 177,
Lleida.

: Microbiologia. Dep. Tecnologia d'Aliments. Universitat de
Av. Alcalde Rovira Roure, 177, 25198 Lleida. Tel. 973-702606,

238264.
La inscripció s'adreçarà a la secretaria del curs abans del 20-10-
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'95

Del 7 al 10 de Noviembre, en el Palacio de Congresos de Montjuïc,
Expoaviga '95 se convertirá en el Forum internacional de la ganadería
intensiva. Científicos, técnicos, veterinarios y profesionales del
sector de todo el munto asistirán a las distintas Jornadas Técnicas,
Symposiums, Cursos y Congresos que se celebrarán paralelamente al
certamen de Expoaviga '95. A lo largo de más de 75 sesiones de trabajo,
y numerosas mesas redondas, eminentes científicos, técnicos Y
veterinarios de renombre mundial abordarán los aspector más actual**
a nivel productivo y preocuypantes a nivel sanitario de los distintos
sectores de la ganadería intensiva.

Jornadan Tácnicas

VII Jornadas Técnicas sobre el Ganado Bovino. Organizadas con la
colaboración de la Asociación de Especialistas en Medicina Bovina
(ANEMBE). Durante su celebración se tratarán temas relacionados con la
problemática de la reproducción y su relación con la productividad; de
la patologia individual, y de la relación Mamitis y calidad de la
Del7al 1 0 8 de NOVlembre,

VII Jornada Técnica sobre Cunicultura Organizada con la
colaboración de la Asociación Española de Cunicultura (ASESCU). Lss
distintas ponencias versarán sobre temas relacionados con la
alimentación, la mejora genética, manejo y sanidad del conejo en la
actual cunicultura industrial. Dia 9 de Noviembre.

VI Jornadas Técnicas sobre el Caballo. Organizadas con la
colaboración de la Asociación Española de Veterinarios Especialistas

Équidos. Las ponencias se centrarán, a causa de su actualidad, sobre
la dermatología equina y los problemas respiratorios en el caballo. No
obstante, y a forma de revisión, se abordarán otros temas como la
aplicación de la radiología y ecografia como ayuda a la exploración:
la artroscopia, el cólico de los caballos, así como algunos temas
relacionados con el caballo de competición. Días 9 y 10 de Noviembre-

S ymig>o 0. A u n a

XXXII Svmposium de la Sección Española de la WPSA. Organizado con
la colaboración de la Sección Española de la Asociación Mundial de
Avicultura (WPSA). Los temas ejes de este Symposium versarán sobre la
política económica y calidad en avicultura; aspectos actuales de la
nutrición en las aves; estrategia futura de la quimioterapia preventiva
y terapéutica, y sobre las enterobacterias aviares. Dias, 7, 8 y 9 de
Noviembre.

XVI Svmposium de ANAPORC. Organizado con la colaboración de la
Asociación Científica Nacional de Porcmocultura Científica (ANAPORC)-
Diversas ponencias se presentarán en cada una de las sesiones dedicadas
a Patologia, Gestión Informática, Genética, Alimentación y Manejo, y
Calidad en la producción porcina. Dias 8 y 9 de Noviembre.

I Syinposiuni de AVEDILA. Organizado por la Asociación de
Veterinarios Especialistas en Diagnóstico Laboratorial. En el se
tratará de la gestión de laboratorio de análisis veterinario: de las
novedades en el diagnóstico laboratorial y sobre los objetivos que
tratarddelagesti6n d e laboraorio de anallSis veterinario: dela s l
Noviembre.
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aoa V Cur«oe

I Congreso Nacional de Ovino v Caprino. Organizado por IACSI-
En el se debatirán temas novedosos y de interés para el sector

como la inseminación artificial, partición y trasplantes de embriones,
la aplicación de la robótica en el sector. También, se debatirá el

del asociacionismo y de las interprofesionales en relación al
sector. Días 7 y 8 de Noviembre.

XI Cursos de Nutrición. Organizado por la Fundación Española para
el Desarrollo de la Nutrición Animal (FEDNA). A lo largo de las cuatro
Sesiones numerosos serán los temas que se debatirán destacando, entre
°tros, la formulación de piensos compuestos; el empleo de cereales en
«Iotas de rumiantes; la alimentación e inmunidad; nutrición y
Cimentación en el caballo y la importancia de la nutrición y su
ilación con la calidad de la cacara de las aves. Días 6 y 7 de
Noviembre.

S X Z O O * *>-*>

JORNADAS TÉCNICAS
-Organizadas por AVEPA.
'Días 11 y 12 de Noviembre de 1995, Sala nC 3 Palacio de Congresos do
Moritjuic.
X̂oçtrama Veterinarios (Dres. R.Butcher, Boussarie y X.Manteca).

Sábado 11, mañana
°9:30 h. Inauguración. -Aspectos básicos de fisiologia de los peces -

Abordaje veterinario en la clínica de peces -Cirugía de
conveniencia en roedores y lagomorfos -Mesa Redonda, sobre:
La venta de perros y gatos, algo que nos afecta a todos -
Problemas prácticos en clínica de peces -Problemas clínicos
de conducta de perros y gatos -Anestesia en aves -Sexaje en
aves .

Domingo 12. mañana
09 '20 h. -Anomalías y alteraciones de la pluma -Semiología respiratoria
en aves.

PROGRAMA PROFESIONALES (TÉCNICOS)
•Organizado por AVEPA y el Gremio de Comerciantes de Catalunya.
"*Dias 10, 11 y 12 de Noviembre de 1995, Sala nQ 5 Palacio de Congresos
Ge -Montjuic.

Viernes maña
10:00 h. Inauguración, presentación de jornadas y ponentes. Gestión

comercial.
Sábado mañana

*0:3ü-ii:30 -Características y manejo de aves y pequeños mamíferos más
habituales en el comercio (canarios, periquitos, cobayas,
hàmsters, etc.) -El profesional del comercio de animales de
compañía y los problemas de conducta -Mesa redonda sobre: La
venta de perros y gatos, algo que nos afecta a todos.

Domingo mañana
10-00 h. -Manejo profesional de peces y acuarios -El profesional como
consejero del cliente: diferenciar entre adiestrar y educar. -Mesa
redonda sobre: El comercio de los animales exóticos.
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A les 20'40 hores del dia 20 de desembre de 199,4, en segona
convocatòria, i una vegada finalitzada l'Assemblea General
Extraordinària, té lloc la celebració de l'Assemblea General Ordinària
de Col·legiats, essent el seu desenvolupament el següent,

1) Lectura __mhcta anterior. 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 juny 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 despeses del
Col·legi per l'exercici de 1995, els quals s'aproven per unanimitat.

En aquest punt, el Sr. Monné s'interessa per l'ús del pis llogat
pel Col·legi a la finca del mateix, i les possibles repercussions amb
els veïns 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 de 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.loqi: a) Comença fent referència
a la Facultat de Veterinària, fent menció de les eleccions al Deganat
a l'haver-se acabat el període corresponent a la Dra. Margarida Arboix,
havent estat elegit el Dr. Lluís Ferrer Ca.ubet. 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, aixi 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 taxes per recollida de residus, aixi com la LAU i les exigències de
llicència d'apertura per 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 aquesta provincia) i invita a tots els clínics que
tinguin aquest problema a fer el mateix individualment, i per això
s'han de posar en contacte amb l'assessor juridic del Col.legi, sr.
Joan Beltran.
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c) En referència a l'activitat professional al servei de
l'Administració, la situació tampoc és molt satisfactòria, ja que des
de la reestructuració no paren de fer-se canvis d'orientació i
estructures, de manera que existeix un desconcert eni els
Professionals. Malgrat Lea 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
s'ha d'afegir la manca de personal en alguns llocs sense que es
convoquin oposicions, i la baixa renumeracaó 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 Di . Ivo Filippini, pertanyoi t
als serveis d'inspecció de la UE, el qual va exposar la situació
actual, oferint posteriorment la seva col·laboració en tot allò 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) Foris HutuaJ d'Aluda El Sr. Serra llegeix el balanç de situació
del Fons al 20 de desembre de 1994, el qual és aprovat. El Si.
President dona compte d'allò aprovat en la reunió mantinguda amb
anterioritat pel Consell d'Administració del Fons.

5) Precs i prrqunt <>:; : 1) El Sr. Tejedor pregunta si és possible
reclamar 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 terminis contemplats en la corresponent
ordenança. El Sr. President recorda que l'assessoria jurídica resta
disponible per qualsevol col·legiat i 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 viabilitat i equilibri del Fons
Mutual, i responen el Sr. President en el sentit que el seu estat
6conòmic-financer és bo i està 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'estan 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
^ del material antiràbic, recordant-li el Sr. President els
Pressupostos, els quals són 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 fel1c1ar
Públ1cament a la Juna per la reordenaciÓ de la biblioteca 1 el serv1
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que des d'ella es dóna. També proposa mantenir vius els Annals cotn
revista del Col·legi, fent l'esforç que sigui necessari.

El Sr. President agraeix la felicitació i, respecte aJs Annals,
recorda que d'aquests se'n va fer càrrec el Consell, però que malgrat
les dificultats per la seva edició, si el Consell no el reedita, serà
el Col·legi qui 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, és necessari sigui
reduit el número d'alumnes abans 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 antiràbica proposa el
manteniment del segell, però procurant la seva gratuitat. d) En relació
amb els costos de l'assessoria de Garcia de Enterria en el tema del
Consejo Genoral, 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 13
ramaderia i a la professió estan ocasionant els diversos casos
d'engreix il.legal de bestiar amb substàncies com 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 à&
les vacunes; a la vegada que es podria reduir el preu, es r.-.antindria
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 el treball
efectuat pels veterinaris que exerceixen la clínica de petits animals,
i sol·licitar a la Junta el màxim recolzament a la secció corresponent
del Col·legi. El Sr. President respon manifestant el recolzament 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.

OFERTES I DEMANDES

• ES TRASPASSA CLÍNICA VKTERINÀR í A A MADAI.ONA. In.4cn.Lta al Regíame.'1*
de. Clíniques de Petit* Ani.mal¿. Inteie.¿4at4 tiucax. al teléé°r'
3831857 (d'11 a 13 i de. 17 a 20
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