
el suport del Departam'ent de Co~rÇ, ~¡;1sum i Tu~sme de la Genralitat de Catalunya i 

de la Comissió de Comunitat Europea (CE). 

H contingut temàtic del Congrés següirà l'estructura següent 

, :a) -:· P~enp:¡ci_Q de tres ponències, i discussió. en taules ~-9dones, amb participació 

· d'experts, Em els corresponents grups de treball dels.te!Jles a tractar. 

1 - Incidència del món consumeristl en la .conlguració de roferta. 

·2 .~ Edu~ció I formació en consum. 

3 ': ' 'c~p a '~ ·~· ~. con5urnerisme. 

b) Dues ponferèncjes monogràfiques impartides per personalitats de . recÓnegut 

preStigi irtre.maci~mil: : 
"Marc e.ronòmic .i '¡eg.lslatiu europeu i . Administració . Comunitària en 

matèria de consum: Anàlisi de la normativa vigenf'. . 

"Consum EcoiÒg!Cifrot~ó del medi ambient Per un consum raci~nal" . 

••• 
i EL DR. JAUME ROCA I TORRAS, 

l MEMBRE DE LA REIAL ACADÈMIA DE FARMÀCIA 

! DE CATALUNYA 
f¡ 

B Dr>Roca 1 Torras, Veterinari, fill de Manresa, ha llegit el propassat 13 de maig el 

· seu discUis d1ngrés com Acadèmic correSpa~en à là Reial Acadèmia de Farmàcia de._ 

·catalunya, .amb .el tema (Història del Medicaments Veterinaris a Catalunya i de uuffi 

·Laboratoris Farmacèutic-Veterinaris;,. · · . · · 

· · .El veterinari Dr. -Roca i Tonas ha desenvOlupat uria molt intensa vida professionaL 

'' 'MitjanÇéitit oposició va ihgressar a Veterinària Militar, arribànt a la graduació de Coronel 

Veterinari l'any 1983. 
· ·. ·. Fou ;p¡oner .a Espanya dP !a NutriCió · Aniinal c!entlfica en les dècades dels ·anys 

··seixanta ,i .-setanta, en les duc~ e: ;;~~ .;;;~ 6ta!l2n::e d€: les que fou Director Tècnic, amb 

nombrosos .treballs realitZats; havent fet"'1We.r$o$ viatges d'estudi als EEUU i a països 
··europeus. . .· . ,. ...... ,. ' , ,, . . ·, .. . . . . . . . . . ... . 

' · .. ·tarlibé 'èn F~nnacologia I Terapèutica, ha desenvolupat una destacada tasca tècnica 

en un molt important Laboratori Farmacològic de Barcelona, amb aportació de novetats 

( nitrofurans hidrosolubles; sulfamideS •potenciadeS; antidiarrèics;antiinflamatoris, etc,). · 

L'ahyi 1969 -i també per'òpo8ició, -s¿ -lngr~~r ·al di~ de veterin~ris MuniciP..t de 

Barcelona. . · ·-~ 

... ,,.~p, t~~~.Jo~ n'9".1~1"!~ '{~[~i_~~!lt .d_j;! I~ ~~i<,~.I .A~dèmia}i~ Ci,~~ci~ :Veterinàries. 

de Catalunya. 
Com a historiador ha publicat diversos treballs sobre la veterinària, destacant llur Tes i 

Doctoral amb el tema "Història de la Veterinària a Catalunya (1400-1980)". 

· .. ,-,Re5ta.enpóssessióde.diversosguardons i distincidns, aixrccim de'Cfivel'sos Diplom~ 

i Cursos d'especialitats. 
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