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La Junta Informa
COL·LECTIU DE JUBILATS

FESTA DE
SANT FRANCESC
El celebrarem els dies 04 i 09
d’octubre (dimarts i diumenge) a
Tarragona i Ulldecona.

Propera reunió al Col·legi el dia 11 d’octubre de
2016 (dimarts), amb el següent programa:
•

10:30 h INFORMÀTICA

•

11:30 h REUNIÓ

Dimarts
Dimarts 04 d’octubre:
* Santa Missa a les 19:30 hores a
l’Església de Sant Francesc
d’Assis de Tarragona.
Diumenge
Diumenge 09 d’octubre:
* Visita Oliveres Mil·lenàries de
l’Arion a Ulldecona.
* Dinar institucional al
Restaurant
Les
Moles
d’Ulldecona.
*Conferència “Sabem quin oli
d’oliva mengem?”

BORSA DE TREBALL
Hospital Veterinari de Tortosa cerca veterinari/a
per consulta veterinària i urgències amb mòbil, es
valorarà experiència demostrable, dots comercials i
anglès, s’ofereix contracte a jornada complerta.
Interessats contactar 977-51-04-05 Sr. Manel
Anguera.
Centre Veterinari Mas Iglesias Vetersalud de Reus
cerca veterinari per jornada de tarda amb ampliació
a jornada complerta, tasques d’urgències un cap de
setmana al mes, urgències amb mòbil, es valora
experiència clínica petits animals i coneixements
de cirurgia. Interessats contactar 977-75-44-28 Sra.
Miquel.

*Acolliment de nous Col·legiats.
* Entrega Distincions als 20 i 40
anys de col·legiació. (llistat adjunt).
Properament us remetrem el
programa d’actes amb tots els
detalls de la celebració.

ATENCIÓ AL PÚBLIC
Dilluns a Dijous de 9 a 19 hores
Divendres de 9 a 16 hores

FULL INFORMATIU

SETEMBRE 2016

FORMACIÓ
AJUTS A LA FORMACIÓ

XXV Jornadas de Seguridad Alimentaria. Oviedo
29-30 de septiembre de 2016. Información detallada
www.jornadasavesa2016.com

Recordem que el Col·legi concedeix
subvencions per cursos realitzats durant
l’any relacionats amb la professió i
organitzats per organismes i entitats de
reconegut prestigi.

FONS BIBLIOGRÀFIC UAB

L’ import de la subvenció és en proporció
al cost del curs i el nombre de sol·licituds
rebudes.

Els recordem que està disponible l’accés al fons
bibliogràfic de la Biblioteca de la Facultat de
Veterinària de l’ UAB, fruit del conveni que en el
seu dia es va signar. Es pot accedir al servei de
consulta a:

El proper mes de Novembre els

http://pagines.uab.cat/ccvc/

Col·legiats interessats hauran de presentar
a les oficines col·legials sol·licitud escrita
adjuntant còpia de factura, ingrés, etc, de
pagament del curs.

DOCUMENTAVET

La convocatòria dels ajuts es realitza al
mes de Novembre.

Els recordem que està disponible al web col·legial la
plataforma Documentavet que permet accedir a
diversos
continguts:
llibres,
videoformació,
publicacions veterinàries, webseminars, vetpils, etc.
Per accedir cal entrar al web col·legial amb la clau
d’accés de l’àrea privada i clicar al següent
enllaç:

Vols guanyar 12.-€ ?
Sol·licita la quota reduïda.
Facilita el teu correu electrònic al Col·legi
i rebràs la informació al moment, i a més
ens ajudes a col·laborar amb el medi
ambient reduint tinta i paper.

Es recomana accedir a internet amb Chrome donat
que Internet Explorer pot donar error en l’accés a
Documentavet.
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