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EDITORIAL

Una nova etapa

H em començat a treballar al Col·legi i ens adonem de les

dimensions que ha agafat. Ja no som 300-400 col·legiats de

fa uns anys, sinó que treballem per més de 2000 persones.

Les noves tecnologies ajuden molt a processar la gran quantitat

d'informació que requereix aquest volum humà, però a més d'un

treball mecànic cal una especialització i una gran coordinació.

La il·lusió que ens dóna representar aquest col·lectiu, que a més ara

està de moda, només es compara amb la satisfacció d'aconseguir els

objectius que ens hem proposat: posar els veterinaris al lloc que es

mereixen.

Cada membre de la Junta ha notat en la seva persona el que represen-

ta aquesta responsabilitat: hores de reunions, desplaçaments, lectura

de nombrosos documents i, això, sense deixar de banda la pròpia feina

i la família. Sabem que això serà així durant uns mesos fins crear un

equip coordinat amb cl personal del Col·legi i sobretot amb tu. Sense

la teva col·laboració no sabrem on estan tots els problemes ni sabrem

a qui realment representem.

Fes el teu esforç personal i participa. Pensa tot el que podem

aconseguir si treballem junts. En l'any del nostre Centenari hem de

demostrar qui som, i per això hem començat per desenvolupar el

programa d'actes de la Festa del Centenari per que sigui més

participativa. Només ens preocupa que, per l'alta participació, alguns

de vosaltres no podeu assistir però això serà una mostra més de l'èxit

que es mereix tot el col·lectiu.
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EDITORIAL

JUNTA DEL COVB
DEGÀ
Francesc Monné fmonneí')covb.es

c 'mu ja sabeu ó la segona vegada que ocupo la Presidencia del Col·legi. Si la primera vegada fou una alegria personal i una voluntat de ser
útil .il col·lectiu, en aquesta ocasió la satisfacció i la dedicació són i seran encara més significatius. Doncs la primera vegada i en aquesta sego-
na oportunitat, he tingut l'encert de formar un equip humà de primer ordre.
Van ser M persones amb les que vaig mantenir l'oportunitat de compartir els primers contactes per "armar" una candidatura.
Ara la Junta són 9 persones i 2 pel Consell. Són excel·lents. Tots ells estan i estic disposat a escoltar el col·lectiu de com es poden millorar
els serveis que ens dona i ens pot donar el Col·legi. Estem organitzant (lomites perquè ens ajudin a "arreglar" tot allò que podem. Iots for-
mem el C Col·legi. Tots devem participar en construir allò que ens l.i falta, l'ots criticar-nos allò que tu creguis que no es fa correctament, però
el que sí et demano és que ens donis a aquesta crítica una solució. Admetem, com no, la crítica, però dóna'ns una solució possible.
Tenim escrit un programa de treball, és un compromís adquirit, volem complir-ho. Us demanarem la vostra ajuda, encara que el treball prin-
cipal la Junta deu i té l'obligació de portar-ho a terme.
Així ho farem perquè així "farem professió".

• •:•

SECRETÀRIA
Pilar Gurría pgurria@covb.es

Varios son los asuntos con los que nos encontramos al acceder a la Junta del COVB. En primer lugar, la aprobación del decreto que regula
la aplicación del Real I >ecreto sobre el Medicamento Veterinario para (Catalunya. Una vez más, ni el I >ARP ni Sanidad, han entendido que
los .miníales de compañía no son animales destinados a consumo y que los medicamentos destinados a estos animales han de ser controla-
dos por los veterinarios. Desde aquí me gustaría haceros llegar la idea, de que desconozco cuanto tiempo, cuanto dinero, y hasta donde ten-
dremos que llegar, pero no tiene sentido que nos traguemos como profesión algo totalmente injusto y que no podemos encontrar en ningún
país europeo. Si en toda Europa los veterinarios por el hecho de serlo , tienen conocimientos y capacidad para poder controlar el uso y dis-
pensación del medicamento veterinario, no entendemos por qué en este país o los veterinarios somos tan irresponsables o tan ineptos que
no podemos hacerlo.

Otro asunto también preocupante, es la futura Agencia de la Salud, liemos de aclarar que no suponga una disminución en el número de
veterinarios que trabajan dentro del Departamento de Sanidad a medio plazo, en un momento en el que la profesión empieza a sulrir una
plétora importante. Como aspecto creo que positivo el que supone el Plan Integral sobre Animales ele Compañía que nos presentó para su
estudio v colaboración la Diputación de Barcelona.

Por ultimo comentaros algo un poco más lúdico. Este año celebramos el Centenario del Colegio Oficial ele Veterinarios de Barcelona, dese-
amos que sea una fiesta de iodos y para todos los que conformamos esta institución. Aprovechemos para celebrarlo juntos y sobre todo para,
del,inte de los medios de comunicación y de la sociedad, HACI'.R PROFESIÓN.
Un cordial saludo .

• •:•

FACULTAT DE VETERINARIA
Teresa Rigau trigauíí'Vovb.es

Durant la nieva estada a la Junta del Col·legi voldria apropar-vos una mica a la Facultat de Veterinaria i aconseguir que deixi de ser aquell
centre temut per uns i desconegut per la majoria que només el consideren, el lloc d'on surten carretades de professionals any rera any i a on
els professors vivim com a reis i tenim tres mesos de vacances a l'any.
1 .i facultat i l'Hospital Clínic Veterinari tenen una funció docent òbvia, però tambe funcionen unes instal·lacions obertes a tots, com la
biblioteca i la videoteca. També hi h.i diferents serveis oberts que cobreixen les necessitats diagnostiques pròpies i donen servei a l'exterior, i
és un gran centre de recerca bàsica aplicada que s'ha convertit en poc temps en un motor de la Universitat Autònoma, sent un dels centres
amb niés projectes concedits i convenis signats.
Durant els propers mesos anirem veient diferents aspectes de la vida i funcions universitàries.
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EDITORIAL
VETERINARIS AL SERVEI DE LES ADMINISTRACIONS
Montserrat Pérez mperez@covb.es

Serveixin aquestes quatre ratlles per respondre a la pregunta que més es va repetir durant la campanya electoral per pan del personal que

treballa a alguna de les Administracions Publiques (central, autonòmica, local i al servei de les universitats): seria convenient que tots aquells

que ocupen una plaça a la que s exigeix la titulació de veterinaria estiguessin col·legiats.

L'altra pregunta queda en l'aire: quins serveis em dona el Col·legi a canvi? A mi m'interessaria contactar personalment amb cadascú de vosal-

tres per poder respondre-la en equip. Per això, considero que la línia de treball que s'ha de seguir és la de recollir inquietuds, problemàti-

ques, idees i propostes de tots vosaltres: funcionaris, interins a temps total, interins a temps parcial, etc.

La finalitat és arribar a ser la veu (vocal) que transmeti a la Junta els problemes i les possibles solucions del que ens afecta. Ja és hora que el

personal que treballa a l'Administració entri a la dinàmica de participació al Col·legi i que no senti que tant sols és un numero de telèfon .1

qui trucar per demanar un vot en cas d'eleccions.

Les respostes son nostres.

• • •

VETERINARIS D'ANIMALS DE RENDA
Joan Messià jmesia@covb.es

I s l'hora d'iniciar un treball conjunt, per poder donar sortida a totes les necessitats que tenim els professionals de la ramaderia, l'erò

realment és dilícil saber per on començar. Tenim una llista interminable de carències i accions que acometen i totes elles d'una gran

importància per a la nostra professió.

Hem de promoure cl contacte entre nosaltres, unificar criteris i treballar tots en la mateixa direcció.

Dins de tots els temes a treballar, existeix un especialment que ens alecta a tols en major mesura, les regulacions que s'estan produint

sobre els medicaments veterinaris, pinsos medicamentats 1 la reglamentació d'additius veterinaris, que afecten .1 la seva fabricació,

comercialització i aplicació. 1 [em d'estar molt atents .1 aquestes lleis, ja que estan afectant les nostres parceles de treball.

Espero que entre tois poguem millorar la nostra professió 1 posicionament en el lloc que ens pertany.

VETERINARIS DE L'EMPRESA PRIVADA I VETERINARIS JOVES
Ana Avellaneda a.avellaneda(í')covb.es

En primer lloc i com a introducció en aquesta petita finestra de comunicació amb tols vosaltres, voldria agrair vos I.i confiança dipositada

en la nostre junta.

SÓC el membre més jove de la ¡unta i visc d 'aprop els problemes que lé el nostre sector . lenim molia lema per fer 1 moltes coses a millorar

pels joves, començant per una cosa tan bàsica com la creació del conveni col·lectiu de la nostre professió.

També tenim un altre repte molt gran. M'estic referint al centenari del COVB. l'I sentiment que tenim a la junta es que hi ha molt

passotisme entre els joves 1 els no tant joves vers aquest,1 celebració. Aquí està el nostre repte, fer-ho més atractiu per .1 tothom, reorientareis

.icies per suscitar la curiositat en tots els veterinaris. Crec que aquest acte no pot fer il·lusió només a una part del col·lectiu. Iots som

membres del col·lectiu i ens hem de sentir orgullosos que el nostre col·legi sigui centenari.

Animeu-VOS. Ens ho passarem molt bé. I'ls comediants s'encarregaran personalment de íer-nos riure. Us mant indrem informats.

• • •

VETERINARIS CLÍNICS D'ANIMALS DE COMPANYIA
Albert Sordé asorde^covb.es

Benvolguts/des companys/es,

Iniciem la nostra tasca al Col·legi amb molta il·lusió, conscients de tota la reina que tenim al davant. Q u a n et trobes en aquesta institució

te n'adones del que representa i del que podria significar. Els clínics hem dedicat durant anys totes les nostre energies a fer una feina el més

científica possible, oblidant moltes vegades la part social, comercial i política que afecta a la nostra activitat.
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EDITORIAL
Quan compares el paper social del veterinari en altres països penses, en què ens hem equivocat? Una idea que va transmetre la [unta
anterior durant la campanya electoral cm va fer reflexionar. Que passaria si els clínics d'animals de companyia fóssim una vaga general? Som
realment tan prescindibles?
Quan comencen a amuntegar-se temes pendents a la nostra taula me n'adono que potser estan canviant les coses, en veure un ambient
receptiu amb les administracions encarregades de temes que ens afecten. Potser els escàndols sobre gossos perillosos i les condicions
d'eutanàsia i manteniment als refugis d animals abandonats estan lent que la societat digui prou i demani els seus drets i els dels animals. I
aquí el veterinari té un paper molt important.

El grau tema a treballar ara és la Llei del Medicament. .S'acaba d'aprovar el decret que desplega aquesta llei, mantenim els mateixos vicis que
ja vam denunciar, L'objecte d'aquesta llei es regular entre altres qüestions la prescripció i comercialització dels medicaments, suprimint
el canal veterinari de comercialització de medicaments que existeix en la majoria de països Europeus i Americans, que creiem és tan neces-
sari per la nostra activitat. No es la cap diferenciació entre animals de companyia i animals pel consum humà, on realment cal un millor
control que l'actual, i haurem de veure com es preveu aplicar aquesta normativa per aconseguir els seus objectius sense dificultar encari mes
la nostra activitat professional.

No vull acabar sense transmetre l'orgull que cada cop sento amb més intensitat en conèixer els companys que treballen en altres sectors,
intentant millorar dia a dia, i les persones que treballen anònimament al (Col·legi, als diferents comitès, grups de treball i comissions. Espero
que entre tots reivindiquen! el nostre paper social, i amb la col·laboració de tothom, millorem l.t nostra professió.

• • •

VETERINARIS D'EQUINS
Antonio Ballester aballester@covb.es

Estimats companys:
1 )es de les passades eleccions, i donada la meva poca experiència en temes relacionats amb el col·legi de veterinaris, se'ns acumulen un munt
de temes urgents i de gran importància que ens afecten a tots els clínics d'èquids.
C ¡om .1 la gran majoria dels veterinaris que ens dediquem exclusivament a la clínica, la nostra gran preocupació havia estat sempre l'atenció
als nostres clients, i altres facetes de la professió quasi sempre quedaven sense solució o resposta, l.s per això que vaig acceptar ser vocal
d'aquesta nova junta, per tal de poder discutir i potser fins i tot resoldre un munt de qüestions que ens afecten, ("rec que el Col·legi és un
bon mitjà per a intentar-ho i espero ser un nexe d'unió entre les diferents associacions de veterinaris d'èquids i el col·legi.
Aquests són alguns dels temes que estan sobre la taula de la nostra junta i que ens preocupen: Llei del medicament, situació de la targeta
sanitària i la seva possible modificació, identificació amb microxips de la cabanya d'èquids de Catalunya, actualització dels llistats de
tantes mínimes, relació dels clínics amb ¡Hospital de Grans Animals de la UAB, organització de cursos o conferències de tipus pràctic, etc.
Aquesta llista, que engloba temes molt diferents, espero que s'ampliï amb els vostres suggeriments i que es vagi concretant en lets.
Des de la meva "virginitat" col·legial, fins aviat.

VETERINARIS JUBILATS
Fernando Royo froyo^covb.es

En primer lugar quiero agradeceros vuestra elección. Esperamos ser dignos de la confianza que en nosotros habéis depositado, ésta es
nuestra vocación y deseo.
("orno Vocal Representante de los Veterinarios Jubilados me he planteado como objetivos:
1) Mantener los logros hasta ahora conseguidos.
2) Dinami/.ar el Consejo de Administración del Fondo Mutual de Ayuda.
3) Mejorar los ingresos del Fondo Mutual de Ayuda, así como promocionar el conocimiento de su reglamento, que considero que es el gran
desconocido de los colegiados; si no se conoce no se puede proteger ni querer..
4) 1 lar auge y esplendor a la Fiesta Patronal, punto de encuentro de la familia veterinaria, que no es una fiesta de jubilados sino de todos los
colegiados, en la que hemos de participar con gran alegría y gozo.
5) Escuchar y estudiar todas las propuestas y sugerencias que se reciban, e intentar llevarlas a término, siempre que sean viables, trasladán-
dolas a las Asambleas para su aprobación democrática, si fuera requerido.
lodos estos objetivos los hemos de conseguir entre todos, no son temas que atañen solo a los jubilados, sino que, por el contrario, son de

gran importancia para los colegiados que están desarrollando su actividad profesional, que tienen que lomar conciencia de los mismos.
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EDITORIAL
CONSELL DE COL·LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA
Sílvia Sertlà sserda@covb.es

Benvolguts Veterinaris:
Comencem el camí, després d'un procés electoral on la clara victòria tic la candidatura presentada d en Francesc Monné fa pensar que ens
sentim recolzats per la gran majoria.
En aquest camí, pensem no estem sols i creiem que gràcies a tots, vosaltres i nosaltres, podrem fer una professió més digna.
Molies preguntes em venen al cap: què farem amb la llei del medicament?; què en penseu sobre el sistema d 'identificació? i l'arxiu? com

creieu que haurem de celebrar el centenari? no ho dubteu, és un fet únic i irrepetible a la vida d 'un professional no en podrem viure cap
mes. No creieu que potser val la pena en participar en l'elaboració d'aquest centenari per què sigui de l'agraí de tothom i gaudir-ne tots?.
En el món de la clínica que tal la llei de residus i Raigs X ? esteu satisfets i creieu que és just?.
Tenim unes quantes "patates calentes" sobre la taula i amb la vostra col. laborado podrem fer una mica millor l.i feina, Veniu .1 les reunions
és molt important el que allà es decideix, i sobretot no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

CONSELL DE COL·LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA
Manel Giménez mgimenez@covb.es

Fa pocs dies que vM'i haver les eleccions 1 encara menys que vaig aterrar al Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. SÓC nou i crec que,
per tal que el Consell arribi a ser allò que tots esperem, ha d'haver una participació de tothom. Des d'aquí taig una crida a tots els col·legiats
de Barcelona per tal que amb la vostra participació i ajut puguem arribar a fer tots un Consell molt més participatiu i transparent. Resto .1
la vostre disposició per a qualsevol cosa que necessiteu.

ACTUALITZACIÓ DE DADES

Si us plau omple aquest formulan i envia'l al Col·legi per correu o fax per poder actualitzar les teves dades.

N 2 i Col·legiat ................................................Centre..................................................................................

NQ reçafeina. ................................................. . . . . . .

Pobla c i ó ........................................................Província................................................Cod.Postal

fonfeina ......................................................Fax.. . . . . . . . ............................................Mòbil.... Cod. Postal

Telèfon feina . . . ......................................................... Mòbil

Adreça l a c i ó ........................................................Província................................................Cod.Postal

Població Província Cod. Postal

Telèfon particular e-mail

On prefereixes rebre el Butlletí i altres enviaments?

—I feina —J casa

En quins temes veterinaris et consideres més preparat per parlar als mitjans de comunicació?
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NOTICIES
La Generalitat ja té a punt un projecte de
decret que regula els sacrificis d'animals
La Generalitat de Catalunya ha elaborat un projecte de decrei pel qual
s'estableixen els mètodes d'eutanàsia correctes per tal de sacrificar els
animals de companyia. La normativa, que desenvoluparà la Llei 3/1998
de Protecció dels animals, prohibeix l'ofegament, l'estrangulació,
l'asfixia i altres 23 sistemes d'eutanàsia com a mètode de sacrifici. Les
multes per utilitzar aquests procediments van des de les 250 mil al
2 milions i mig de pessetes i es podrà sancionar tant a les empreses
especialitzades com als particulars.

En canvi, el projecte considera que es podrà utilitzar, prèvia sedació,
el pentoarbital sòdic, el tiopental sòdic, el 1-61, el secobarbital i la
dibucaina per via intravenosa.
Per altra banda el Departament de Medi Ambient ha creat una Oficina
de Protecció dels animals que disposa de telèfon gratuït (900-21-01-90)
per recollir les queixes i denúncies de maltractaments d'animals. En
aquest sentit, es preveu crear la figura del voluntari de protecció dels
animals i millorar els ajuts econòmics i materials de les protectores.

Catalunya necessita 23 plantes per eliminar els purins de porc
Catalunya necessita construir al voltant de
23 plantes de tractament de purins per
poder fer front a la constant i creixent
generació de residus de bestiar que, al no
ser neutralitzats, estan contaminant les
aigües subterrànies de diverses zones cata-
lanes. Segons el Departament de Medi
Ambient, les plantes, que seran d'iniciati-
va privada i amb un pressupost total
de 45.000 milions, haurien d'estar en
hincionament el 2001.
Aquestes plantes formen part del Pla
d'actuació de la Generalitat després d'un
estudi del Departament de Medi Ambient
on es constatava que hi ha sis àrees afecta-
des per excés de nitrats en zones aqüíferes.
La contaminació ve produïda tant per la
utilització dels purins com a adob agrícola
com per la utilització de fertilitzants
orgànics.
Per tal de tractar aquests residus, la

Generalitat vol optar per plantes de
cogeneració d'energia elèctrica on el calor
residual, de cremar gas i altres combusti-
bles, s'aprofita per evaporar la part líquida
dels purins i assecar la part sòlida, que
es pot utilitzar posteriorment per
compostatge.

El pla d'actuació contempla a més una
sèrie de mesures preventives que ja s'han
pactat amb sindicats, propietaris i ajunta-
ments i que passen per reduir el consum
d'aigua en el règim d'alimentació animal
i disminuir les dosis d'aplicació de purins
en el sector agrícola.

BREUS
Gossos que salven
vides

La Creu Roja de Gironella i
l'Escola d'ensinistrament caní
lies Pins de Balsareny han arri-
bat a un acord de cooperació que
tarà possible que els gossos
d'aquesta Escola es puguin des-
plaçar en missions de rescat com

les que es van portar a terme
arran del terratrèmol de Turquia.
Aquesta iniciativa ajudarà a
potenciar les escoles d'ensinistra-
ment caní alhora que farà aparèi-
xer un altre tipus de voluntari
anomenat guia. Aquestes perso-
nes són generalment els propie-
taris dels animals i juguen un
paper fonamental perquè el gos
pugui fer la feina ben feta.

La protectora de
Manresa utilitza
internet per buscar
amos als animals
abandonats
La protectora d'Animals i
Plantes de Manresa ha començat
a utilitzar internet per tal de
potenciar les adopcions de gats i
gossos abandonats.
L'organització, que manté un
refugi de més de 120 gossos i 50

gats, ha buscat aquesta solució ja
que segons la seva presidenta,
1 leidi Straub, "aquí és molt difí-
cil trobar gent que els vulgui
acollir. I.a web és en alemany
perquè la Protectora forma pari
dopta rmésanim alsaAlemanya i
perquè segons Straub "es van
adoptar més animals a Alemanya
que no pas a Manresa , tot i que
els animals són d'aquí". La
Protectora espera poder evitar
així que se segueixin sacrificant
animals a les gosseres.
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Productos para Grandes:
completos y taciles de buscar

El Vademécum contiene los productos
comerciales para rumiantes, porcino y

equino clasificados por uso clínico:
gane tiempo consultándolo

Fichas técnicas completas y actualizadas de los productos
con PVP IVA de las presentaciones comerciales.

Clasificación veterinaria principal: por uso clínico,
para facilitar una búsqueda rápida y ágil.

Relación alfabética de las denominaciones comerciales.
índice de productos por nombre de empresa.

-
-
-
- - n—

-

"

Vademecum Grandes

cmIta
Cerca de 2.000 productos. Más de 800 páginas. Tamaño: 17 x 24 cm

CLASIFICACIÓN VETERINARIA POR USO CLÍNICO

Inmunológicos Antiinflamatorios Urinario Respiratorio
Antiinfecciosos Dermatológicos tópicos Digestivo Locomotor
Antiparasitarios Reproducción y hormonas Cardiovascular y sangre Nervioso

Metabolismo y nutrición
Ambientales

Kits de diagnóstico

DESCUENTO DEL 50%: Oferta de lanzamiento hasta el 31 de mayo de 2000.

GARANTIA DE DEVOLUCIÓN DE 2 MESES: Si no está conforme, le reintegramos el importe.

Boletín de solicitud del Vademécum de Grandes

P.V.P. (DESCUENTO 50% INCLUIDO): 2.950 ptas (IVA y envío incluidos).

Nombre:
Domicilio:
C.P.: Provincia:

NIF/CIF:

Tel:Ciudad:

Forma de pago (no se contempla el contrarreembolso):

J Adjunto cheque. J Giro Postal: Núm: J Transferencia Bancària a CCC: 0128-0606-05-0104972732
J Domiciliación. Entidad: _ Olmiui _ DC: C nerita núm; _ Titular

Consulta de Difusión Veterinaria. Pza. Alcalde D. Torres 5. 46020 Valencia.

Tel: 96 389 10 37. Fax: 96 389 00 58. E-mail: consulta@imed.es
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Posar el peus
des del d al

A L I M E N T A R I A
.1 Alimentària és com entrar al supermercaí mes gran del món, I és que van ser mes de 3000 empreses les que van exposar eh seus productes
10 de març ,i Barcelona. Com que estaven repartides en 9 espais monogràfics -Expobcbidas, [ntercarn, Interlact, Interpesca, (ntervin,

Multipoducto, Mundidulce, Restaurama i Vegefruit-. calia dones, com a bona mestressa de casa, portar una bona llista de
compra per tal de poder seleccionar què ens interessava veure i evitar així, quedar empatxats.
Alimentària ha batut aquest any iots els rècords: més de 100 mil visitants i un volum de negoci ilel voltani de 200 mil milions.
Ha estat per uns dies el melic, o millor dit l'estómac i el paladar del món. Catedràtics de nutrició, industrials, cuiners, polítics,
Fisiòlegs, economistes i professionals de les més diverses branques han citat, degustat, analitzat i criticat els menjars de sempre
i les novetats que cada any S ofereixen, les, formatges, aperitius, galetes, vins, pernils, embotits, llei, matons, cerveses, dolços
i un llarg etcètera s'han prescnt.il ami) les millors gales per intentar vendre més i millor.
Però, a part de les novel·lis i de l'exposició de productes, la Fira barcelonina és també un
lloc de trobada per toi.i una sèrie d'activitats paral·leles com el Congrés de la Dieta de la

Mediterrània, el II Encontre de Cooperació Empresarial, o les Exposicions -Espanya, el
país de les 50 conserves de productes de mar o Espanya, el país dels 100 formatges.
També hi van haver ¡ornades divulgatives com el III Simposium sobre l.i inspecció i la
Qualitat de la Carn o les conferències sobre la Comunicació del Segle XXI. Tol plegat,
una nova constatació que aquí hi ha un bon nivell i que caldrà buscar nous espais per tal
que el creixement no desbordi les previsions.

El Segon aniversari d'un dels projectes més ambiciosos d'Alimentària, Innoval s'ha celebrat amb l'incorporació d'uns l'remis que valoraren tant el tipus
d'innovació -radical, de mercat, de millora significativa o continuada, com la seva funcionalitat -productes de plaer, que s'adapten als nous hàbits dels
consumidors o saludables. Curiosos, lògics, pràctics o sorprenents podrien definir alguns dels nous productes guanyadors -un per cada secció de la
Fira- d'aquest any.

ÉS l NA BOLA IM M l ESPONJOSA

Tropical Son: segons els seus creadors de l'empresa Happy Sports no és un
gelat ni un granizal, sinó "una bola de neu esponjosa amh un varietai de
37 sabors que triomfarà en el món dels gelats

I'KIMI \ L'INVESTIGACIÓ

Nestlé LCI- Go .'una beguda refrigerada de llet desnatada fermentada amb
Lactobacillus que reforça la flora intestina] i incrementa Ics defenses de l'or-
ganisme. Va ser un premi a l'investigació i a la capacitat de marcar un nou
ventall de productes alimentaris. 1. empresa Nestlé també va ser pel Nescafi
A/úiin capuccino amb un envàs modern pensat pel consumidors joves.

RETORN AI MSSAT AMB ENVÀS DE FUTUR

Gaspatxo d'ametlles: Alimentos del Valle torna a apostar per aliments
tradicionals i ha creat aquest producte procedent de la dieta mediterrània
del segle XIV. Aigua molt freda, oli d'oliva verge, vinagre, sal i ametlles
triturades són la basc d'aquest plat que es combina amb panses i pa torrat,
lot plegat dins un envàs únic.

N\n RAI 100%
Caldo Casero de la Piara també ha estat premiat per aconseguir que sigui
100% natural sense renunciar als ingredients de primera qualitat. Queda
verificat la manca d aromes o colorants.

Ai RODisfAC K A M A

Global Drinks va apostar fa un parell d'anys per aquesta beguda de
substancies vegetals i estimulants procedents de diferents continents per
reobrir així, un mercat que l'any 98 semblava oblidat. F.l disseny de
l'ampolla inspirat en l'iconografia del déu hindú de l'amor i del desig
sexual Kama s acompanya aquest cop amb una edició en petit format del
Kama Sutra.

NETA, CÒMODA i oi FACII PRERULACIÒ

Així va definir el jurat la nova pizza hresh Up de Maggi. l a pizzcria és un mercat saturat però encara permet millores de qualitat -aquesta té massa
Tresca i no precuinada, que permet que creixi i incrementi de tamany mentre es cou.

COMBINA* IÓ ni SABORS

1.1 loie Gras de la vinya mediterrània Kstà fet a base de la macerado de raïm i moscatel! i el fetge d'ànec cmbilocat amb fulles de cep.
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EURONOTÍCIES
Els nens europeus no coneixen l'origen

dels aliments que mengen
Els nens europeus desconeixen
quin t's l'origen dels aliments
que mengen i tenen una imatge
distorsionada del sector agrari al
tenir cada cop menys contacte
amb el medi rural. Aquestes són les
principals conclusions d'un estudi
conleccion.it pel Consell Europeu
de Joves Agricultors.
En aquest sentit la majoria dels
nens enquestats consideren idíl·lica
la vida dels pagesos encara que
reconeixen que "estan molt ocupats".
A més associen els agricultors i
ramaders més a una persona
d'edat avançada i moll álable que a
un professional qualificat. Un altre
visió estereotipada és la de les tasques que realitza enquestats tenen dificultats per saber d'on prové la
un pagès: donar menjar als animals, plantar, regar farina o l'origen del sucre. I alguns no sabrien
i munyir però no mencionen cap activitat relació- distingir una mongetera d'una tomaquera. A més
nada amb l'ús de maquinària. tampoc saben, per exemple, que és un pesticida
Un dels punts que els resulta més conflictiu és ni que els excrements d'animals ajuden a fer
saber l'origen dels aliments. Molts dels nens créixer les plantes.

Primer pas en ferm per regular els aliments transgènics

La Unió Europea a través de la Comissió del
('cidex Alimentarais, lia fet un pas endavant
per tal de regular els aliments derivats de la bio-
tecnología, amb aquest objectiu, es van reunir
a mitjans del mes passat per intentar formular
normes i directrius per aquests productes.
La Comissió formada per representants gover-
namentals, científics, industrials i empresaris
pretén unificar criteris sobre els aliments, els
caràcters introduïts en aquests i els mètodes
utilitzats per fer-ho. Iói plegat tenint en comp-
te una base científica d'anàlisis de riscos i la
prioritat de la figura del consumidor.
La reunió també ha de servir per arribar a un

acord que complementi el protocol de
Cartagena i el recent protocol de Bioseguretat.
El Protocol de Cartagena exigeix que els orga-
nismes vivents modificats, que estiguin desti-
nats a l'alimentació als pinsos o a l'elaboració
siguin identificats quan es comercialitzin .1
través de fronteres internacionals.
Els aliments derivats de la biotecnología plan-
tegen sempre un debat sobre la seva seguretat
i els seus efectes en la salut humana, en la dels
animals i en el medi ambient. Els temors
provenen de la possibilitat de transmissió de
toxines, compostos alcrgènics o resistència a
antibiòtics.

BREUS
Detectat el primer cas
de "vaques boges" a
Dinamarca

El cas de les vaques boges no ha
tocat a la seva fi i torna a estar
damunt de la taula dels IS ja que
s'ha detecta un nou cas a
Dinamarca. Malgrat ser el primer,
les autoritats daneses ja s'ha posat
.1 treballar per tal de prohibir
l'entrada i la utilització de teixits
animals considerats de risc. Pel
altra banda, destacar que les auto-
ritats franceses protestaran per
Filiforme crític que la Comissió
Europea va fer sobre els controls
en escorxadors francesos.

La CE creu que d'aquí
a 5 anys hi hauran un
14% menys de vaques

la Comissió Europea preveu
una disminució d'un 14% del
nombre actual de vaques en els
propers cinc anys. Malgrat això,
es creu que la producció de llet
augmentarà un 1,7% ja que les
quotes làctees concedides a
trams registraran un increment.

Europa treu un zero en
biodiversitat

1.1 Ions Mundial de la
Naturalesa (WWE/Adcna) ha
avisat del perill d'extinció de deu
espècies d'animals i plantes a
Europa si no se segeuix un pla de
conservació. I.es deu espècies
entre les quals hi ha el Imx
ibèric, l'ós bru i el salmó atlàniic.
són bioindicadores i per tant la
seva devallada representa que els
espais que ocupen estan en
regressió. Ea UE contempla la
protecció d'aquestes espècies
però, a la pràctica, la llei no es
cumpleix. És per això que des
d'Adena s'ha engegat una
campanya de concienciaeió
ciutadana per tal de pressionar
els governs i que s'apliquin així
les normes establertes.
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la suspensión dintelar de cuatro antibióticos promotores del crecimiento ha originado miii gran polémica entre todos los sectores

relacionados directa e indirectamente con la producción animal: investigadores, productores, industria, administración y consumido-

res. La ¡nedida, apoyada por los países escandinavos que ya habían realizado iniciativas nacionales de este tipo, tiene unas previsibles

consecuencias de considerable impacto en el sector, que podrán ser ya analizadas, a la vista de los resultados objetivos obtenidos en el

actual periodo de aplicación. La evaluación científica de las implicaciones, que en la salud pública y en la sanidad animal, tiene el

rápido desarrollo de resistencias a los antimicrobianos ha dado origen al DOCUMENTO CE (DG XXIV), de 28/5/99, "Opinión

del Comité Científico Director sobre L· resistencia a los antimicrobianos", del que se presenta resumida la cuarta y última parte

(IV), en este número del Butlletí de Veterinaria.

OPINIÓN DEL COMITÉ CIENTÍFICO DIRECTOR
SOBRE LA RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS (IV)
6. OPCIONES PARA II CON I KOI. Y LA
CONTENCIÓN DE I A RESISTENCIA
Introducción
El control y la contención de la resistencia
tendrá éxito si las .siguientes medidas
empleadas incluyen la reducción del uso de
antimicrobianos en todos los ámbitos de su
aplicación usual.

6.1. Mejora de la prescripción
La prescripción de un antibiótico presume
que existe una indicación para su uso y que
se ha est.thlei.ido un diagnóstico presuntivo o
definitivo. No obstante es difícil, definir el
uso apropiado o no debido a las deficiencias
en los conocimientos .mulles en relación
al impacto de los antimicrobianos en los
resultados clínicos y microbiológicos, en la
duración de la morbilidad y en el riesgo
de secuelas. Existe escasa información sóbre-
la dosis óptima, los intervalos entre dosis y
la duración de la terapia que permitan
solucionar el proceso infeccioso con mínimo
nesgo de selección de organismos resistentes
entre los patógenos-objetivo y con la menor
desorganización de la llora normal del hués-
ped. La combinación de estos factores hace
difícil definir el "uso prudente" de los
antimicrobianos y también establecer unas
pautas de actuación en la práctica.

6.1.1. Medicina humana
Pautas de actuación para el uso de antimicro-
bianos
Han sido propuestas varias pautas de actua-
ción sobre el uso de antimicrobianos, por
distintas organizaciones, asociaciones y
gobiernos. No está claro sin embargo, que
estas pautas reflejen el patrón de resistencia a
los antimicrobianos y que sean actualizadas
en función de los cambios en la prevalencia
de la resistencia y la aparición de nuevos
fármacos. De cualquier forma, estas pautas
sirven en general para promover el uso

racional de medicamentos y para:
• Disminuir parcial o totalmente la

prescripción innecesaria, preservando
a la vez la calidad de la atención.

• Aconsejar en la elección del fármaco
y del régimen que optimice resultados
mientras minimiza a la ve/ la aparición
de resistencias.

• Evitar el uso de antibióticos de amplio
espectro.

La electividad de las pautas de actuación
debe ser evaluada. Esto principios son igual-
mente aplicables a la medicina veterinaria.

Prescripción asistida por ordenador
Esta pauta de actuación ofrece la posibilidad
de tener en cuenta la resistencia y otros
factores locales en las decisiones tic prescrip-
ción. Las necesarias inversiones en hardware,
software y formación a llevar a cabo en el
sistema sanitario posibilitarán su aplicación.

Identificación rápida y sensibilidad de patógenos
El diagnóstico labor.nori.il se utiliza sólo
si ha fallado el tratamiento primario y secun-
dario. La rápida identificación del patógeno

permitirá la elección de la terapia más
adecuada. Aunque existe algún test de
diagnóstico rápido, es necesario un esfuerzo
de la investigación y la industria para comer-
cializar nuevos tests.

6.1.2. Medicina veterinaria
Modos de prescripción en medicina Mcvniari,!
los antimicrobianos se prescriben con
propósito profiláctico, terapéutico y mclati-
láctico. 1.1 conocimiento de la historia clíni-
ca de la explotación es Fundamental para
evaluar la necesidad tic utilizar preventiva-
mente antimicrobianos, paralelamente a la
mejor.i del manejo, la higiene, las instalacio-
nes y las vacunaciones.

Pautas de prescripción
Los objetivos de las paulas deben ser:
• Alcanzar un óptimo efecto terapéutico

y/o de protección de los animales.
• Controlar las resistencias antibióticas.
• Ofrecer un tratamiento que evite el

riesgo de residuos o de defectos en
los productos animales para consumo
humano.

• Facilitar información sobre las dosis
adecuadas, los intervalos y la duración
de las aplicaciones, los tiempos de espera
y las posibilidades de uso en primera,
segunda o tercera elección.

Vigilancia de L·i resistencia
Kl control y el análisis regular de la prevalen-
cia y tic los patrones de resistencia deben
ser desarrollados de forma prioritaria. Estos
programas de vigilancia antimicrobiana
deben estar basados en la recogida de
muestras representativas, en estrategias de
muestreo uniformes, en la selección de
especies bacterianas prioritarias, en el
eden te s de los distintos antimicrobianos
utilizados y en la armonización de los resul-
tados precedentes de distintos laboratorios.
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Registro del uso de antimicrobianos

HI registro del uso de antimicrobianos es

imprescindible para establecer la correlación

entre el uso y la prevalencia de la resistencia.

El cumpl imenta r el libro de registro en cada

explotac ión será tic gran ut i l idad para

comprobar la eficacia de los t ratamientos

antimicrobianos en condiciones prácticas. El

registro de todos los antimicrobianos y los

AM(¡Ps utilizados en las granjas debe estar

disponible para la inspección.

(Conclusiones

En el uso de antimicrobianos, la revisión

regular de las pautas de actuación y la intro-

ducción tic programas sanitarios veterinarios

y su registro, a disposición de la inspección,

han de permitir controlar todos los ant imi-

c rob ianos utilizados, la elección de la

terapéutica ópt ima y prevenir las infecciones

bacterianas con el m í n i m o riesgo de

selección y diseminación de resistencias.

6 .2 . Control del uso sin prescripción

6 .2 .1 . Producción animal

Para la evaluación del uso sin prescripción

de los an t imic rob ianos y de la posible

utilización Intuía tic los AMGPs, los antimi-

crobianos usados c o m o promotores de creci-

mien to pueden ser considerados en tres

grupos:

• an t imirob ianos terapéulicos solamente

en el t ra tamiento de enfermedades. Los

antimicrobianos terapéuticos no pueden

ser usados como AMGPs (Swann

Commitee, 1969).

• Ant imicrobianos que pueden seleccionar

para resistencias cruzadas con los antimi-

crobianos terapéuticos. La utilización de

un antimicrobiano empleado en terapéu-

tica humana o que selecciona para resis-

tencia cruzada con los antimicrobianos

terapéuticos en humana, no debe ser

usado como AMCP (WHO, 1997).

• Antimicrobianos no usados como

terapéuticos y que inducen resistencias

cruzadas co ima estos fármacos.

Teóricamente, el uso de estos antimicro-

bianos como AMCil ' no a l eda la tera-

péutica antimicrobiana en el hombre y

los animales, pero existe la posibilidad

tualmen

• Se desarrollen moléculas similares a las

actualmente utilizadas como AM( ÏP

(parecidas a avilamicina y virginiamicina).

• Los AMCiP sean usados a concentra-

ciones superiores a las de prevención,

lo cual viola la Directiva 70/524/EEC.

• l.as estrategias de sustitución del uso

de AM(!P pueden tener éxito en

producción porcina y avícola, aunque

pueden incrementarse los costes de

producción y manifestarse infecciones

antes controladas por los AM(!P.

6.3. Reducción de la necesidad de uso de

ont1'01cielainjèccióll

6 .3 .1 . Medicina humana

Control de l<i infección

El rápido reconocimiento y control de las

infecciones transmisibles a la población es el

lactor clave para la reducción de los casos

que requieren terapia antibacteriana.

El desarrollo de métodos rápidos de identifi-

cación laboratorial también será útil para

disminuir el período en que el paciente es un

reservorio no reconocido. En algunos países,

las limitaciones presupuestarias han influido

en la disponibil idad de camas y de personal

y en el nivel de limpieza. El diseño de los

hospitales es también inherente a un buen

control ile las intet t iones y obligará a modi-

ficaciones en los hospitales ya existentes y en

construcción.

Vacunas c inmunoestimulación

La investigación de vacunas debe ser poten-

ciada ya que es un mé todo de creciente

importancia en la prevención de infecciones

producidas por patógenos multíresistentes.

Actualmente es posible identificar sustancias

que t ienen un electo beneficioso en la

protección del sistema inmune .

Resistencia a la colonización en el hambre

Los probiótico son microorganismos vivos

que pueden establecerse entre la población

microbiana del intestino grueso aumentando

el efecto de resistencia a la colonización.

Los prebióticos (suplementos químicos , a

m e n u d o oligosacáridos) favorecen la prolife-

ración de bacterias "promotoras de salud" a

expensas tic las patógenas.

6.3.2. Medicina veterinaria y cría animal

Reducción del uso por la adopción de medidas

preventivas frente a Lis enfermedades

Contrariamente a la situación en medicina

h u m a n a , d i s t in tos m é t o d o s prevent ivos

pueden adoptarse en producción animal:

formación de lotes por edades, sistema todo

den t ro / todo fuera, rutinas de bioseguridad,

óptima nutrición, condiciones med ioam-

bientales favorables y rutinas de manejo. La

restricción/supresión de AMC¡Ps puede

implicar la aparición de enfermedades que

supondrán un incremento temporal del uso

de los ant imicrobianos. Las vacunas son

especialmente electivas en la prevención de

las infecciones bacterianas en los animales.

Alternativas a los AM(H' en cría animal

Las posibles alternativas a los AMGPs que

pueden ayudar a mantener una óptima

producción animal (Vanbelle, 1989) son los

ácidos orgánicos, los probióticos, los prebió-

lasquelos y los organicos

Roth y Kirchgeszner (1995) han demostrado

que los ácidos orgánicos e|crcen un electo

antimicrobiano en el propio alimento

animal, aumentando la acidez en el estóma-

go v el íleon, incrementando la digestibilidad
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de l<is alimentos y actuando como un anti-
microbiano en el intestino. Los probióticos,
como determinadas cepas de bacterias ácido-
lácticas viables mejoran los rendimientos en
el ganado vacuno, cerdos y aves domésticas
(Vanbelle, 1990; Tellcr, 1991; Wallace,
1993; Chaucheras, 1995). Se han realizado
muchos estudios con la administración con-
junta con inulina y oligofructosa, que parece
promover el crecimiento de Bifídobacterias,
a l.i vez que la inhibición de Clostridium y E.
coli. Los enzimas para alimentación animal
han sido desarrollados en los últimos 20
anos, especialmente en Escandinavia
(Cowan, 1995). En la UE, el 40% de los
piensos para btoilers y lechones contienen
un cóctel de enzimas, mientras que sólo el
10% de los piensos para ponedoras y cerdos
de engorde están suplenientados con estos
productos. Los enzimas mejoran los rendi-
mientos nutritivos de ciertas materias primas
y parecen ser especialmente beneficiosos para
los monogástricos.

6.3,3. Protección vegetal: prácticas culturales.
biocontrol y medio ambiente
las buenas practicas culturales pueden
ayudar a minimizar los problemas causados

por patógenos vegetales sin utilizar antimi-
crobianos en exceso, los agentes de biocon-
trol han mostrado excelentes resultados en la
prevención de enfermedades bacterianas.
Cualquier método que disminuya el uso de
antimicrobianos, reducirá la contaminación
del medio ambiente con efluentes que
contengan bacterias resistentes y antimicro-
bianos procedentes del hombre, los anima-
les, la acuicultura y la agricultura.

6.4. Desarrollo de nuevos antimicrobianos
En la última década (Shlaes, 1993) no se ha
introducido ningún antibacteriano que
incorpore nuevos modos de acción, pero
existen varios en lase de desarrollo clínico
(oxazol¡donas y everninomicinas). Diversos
factores limitantes, principalmente el coste
de inversión por cada antimicrobiano en
dinero (350 millones de dolares USA; Gold,
1996) y en tiempo (6-7 años; Cohén, 1992;
Billstein, 1994), dificultan su desarrollo. En
la investigación de nuevos quimioterapéuti-
cos antimicrobianos, se buscan fármacos que
interfieran con factores de virulencia o
mecanismos de resistencia, o que modifi-
quen la biología molecular de los patógenos
resisten les.

6.5. Educación en la prescripción, el uso y
en el público
6.5.1. Prescriptores
I .i formación en buenas prácticas de precrip
ción y minimización del uso de antimicro-
bianos son deficientes en las licenciaturas y .t
nivel de postgrado. Para los clínicos, médicos
y veterinarios, la higiene en áreas clínicas
y los programas de control sanitarios son,
respectivamente, aspectos de creciente inte-
rés en la formación de los profesionales de la
salud. Las auditorías del uso de los antimi-
crobianos y de los resultados clínicos pueden
ser un buen medio de control para evaluar el
impacto de esta formación.

6.5.2. Pacientes y clientes
La educación de los potenciales usuarios
es fundamental para disminuir el uso de
antimicrobianos. En el caso de los granjeros,
esta formación revisará los aspectos legales de
la venta, la prescripción y el uso de estos
productos. El dato "lecha de consumo"
puede ser de interés como "feed-back", para
verificar tendencias y cambios de uso, asi
como los patrones de resistencia. A nivel
general de la población, la educación en
higiene, recomendando medidas de preven-
ción de las infecciones, debe llevarse a cabo
ya desde la edad escolar.

ANABIOL S.A. pone a su servicio, sus nuevas instalaciones de Pol.ln. Pedrosa
C/ Ciencia 91-93 L'Hospitalet de Llobregat (08908) Barcelona

Telf. 93 2649370, 71, 72, 73. E-Mail anabiol@adv.es

A su vez, nos complace en invitarles a su visita.
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Empresa dedicada al análisis y asesoramiento a la industria alimentaria desde 1982

creditada y Homologada por el MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, por la GENERALITAT DE CATALUNYA
Direcció General de Salut Pública, por la GENERALITAT DE CATALUNYA Direcció Industries Agroalimentaries,

miembro del grupo Europeo EXPERTAL, acreditación por BVQI y Radd voor Accreditatie de la NORMA ISO 9002.
Laboratorio autorizado por la JUNTA DE SANAJEMENT. Empresa inscrita como Entidad de Control y Certificación
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AGENDA

BEQUES, AJUTS
I PREMIS

FUNDACIÓ
CATALANA
CER CA
RECERCA

CATALANA

RECERCA

BEQUES
ESTUDIS
Beca per fomentar els viatges
d'estudi a la República Federal
Convocant: Ambaixada d'Alemanya
Sol·licitud: C/Fortuny, 8, 28010.

Madrid,Tel. y fax 91 310 21 04.

Requisits: Ser un grup d'estudiant,

amb número superior a 10 i inferior
a 20, acompanyats per un professor
Termini de presentació: 18 d'agosi
de 2000.
Més informació:

http://www.embajada-alcmania.es

Programa Drac. Ajuts per estades

curtes

Convocant: Institut [oan Lluís Vives
Requisits: Estudiants de primer i

segon cicle, amb un mínim de 60

crèdits aprovats en els seus estudis.

Objectius: Promocional la mobilitat

dels estudiants per assistir a cursos,

.seminaris o altres activitats de

l'Instituí |oan lluís Vives (l)l.V) o
de les seves universitats membres,

que no es contemplin en DRAC-

l.stiu i de durada inferior a quinze
dies.

Termini de presentació: Is manté

oberta al llarg de tol el curs

acadèmic.

Més informació: A partir del dia

següent a la resolució, els resultats es

podran trobar al Web de l'Institut i

als llocs habituals d'informació de

Í:.\L\.\ umversii.it.

INVESTIGACIÓ
Beques d'investigació en lemes de

Bioética
Convocant: Fundació Ví( tor * írífols
i 1 lleis.

Sol·licitud: ( 7 Jesús i Maria, 6.

08022 Barcelona.
Termini de presentació: 31 de maig

de 2000

Més informació: Tel. 93 571 0 l 10.

Fa* 93 571 Oi i5. E-mail:
(undacio.grifols@grifols.com

Beques cunes per a joves

investigadors a Alemanya.

Convocani: Ambaixada d'Alemanya
Sol·licitud: ('./ Fortuny, 8. 28010

Madrid.Tel. 91 310 21 0t

Requisits: Graduats i joves investí

gadors de qualsevol branca
d'especialització menors de 25 anys

Termini de presentació: 1 de

setembre de 2000

Més informació:

http://www.embajada-alemania.es

Ajuts per Accions Especials de

Recerca (ACES). Curs 2000-01

Convocant : ( (imissinn.it per a

l'niversitats i Recerca
Sol·licitud: Via laietana, 33 , de.

08003 Barcelona
Termini de presentació: un mes

abans de la realitzat in
Més informació:

http://www.igsap.map.es i DOGC
mim. 2866 de 13/04/99

IORMACIO

Programa Drac Ajuts per cursos de

formació avançada
Convocant: Institut Joan Lluís Vives
rtesdels estudiants de doclorar

Objectius: Promocionar la mobilitat

dels estudiants de doctoral en
relació a les activitats organitzades
per l'Institut Joan Lluís Vives

( , | IV) , així com l'assistència •>

cursos, seminaris o estades de recel
ca en altres universitats del I|LV.

Termini de presentació: Es manté

oberta al llarg de iot cl citis

acadèmic

Més informació: A partir del dia
següent a la resolució, els resultats es

podran trobar al Web de llnsiiiut i

als llocs habituals d'informació de

cada universitat.

Programa Drac. Ajuts per a

piolessors

Convocant: Institut Joan Lluís Vives
Requisits: Personal docent o

investigador amb dedicació a temps
complet

Objectius: Promocional la mobilitat
del professorat universitari per

assistir .i cursos, seminaris o congres-

sos de llnsiiuii |oan I luís Vives o
de les seves universitats membres,

iniciar una investigació o projecte, o
per a l'organització conjunta d'altres
activitats culturals en cl marc de les

universitats del I|LV.

Termini de presentació: Is manté

oberta al llarg de tol el curs
acadèmic.

Més informació: A partir del dia

següent a la resolució, els resultats es

podran trobar al Web de I Institut i

als llocs habituals d'informació de
cada universitat

ALTRES
B e q u e s a l ' O f i c i n a de l C o m i t è

Econòmic i Social

Convocant: Econòmic and Social
(iommitte
Sol·licitud: Ruc Ravenstein -1000

Brussels. Belgium Tel. t32 (2)546-

93-68. lax. l.M (2) S.|(,-H2-Sl

Requisits: Diplomats o estudiants

universitaris que puguin acreditar

tres anys d'estudis en camps del

desenvolupament rural, del sector

agrari i medi ambient.
termini d csol·licitu d fi na dues

convocatòries a la primavera, el

termini de sol.licilud e,tanca
cl 31/03/00 i una a la tardor, el

termini de sol·licitud es tanca el

30/09/00
Mes informació:

http://www.esc.eu.int/acs/stocks.htm

Beques per assistir a la Conferència
onvo de l'Associació de V e t e r i

Aviar

Convocant: Associació de Veteri-

nària Aviar

Requisits: veterinaris de fora
d'Estats Units i Canadà que vulguin

assistir a la Conferència que es laià

del 2l) d'agost al 2 de setembre

Termini de presentació: 22 de maig

del 2000

Més informació: Associat ion oi

Avian Veterinans. Dr Thomas N.
Tully, Scholarship Cominee. P.O.

Box 811720. líoc.i Raton. FL. USA

33481

Beques San I.miler/ In vestiment

Convocant: Banc de Santander

Sol·licitud: Paseo de la Castellana,
.^2 28046 MADRID

Requisits: Estudiants dels últims

dus anys de qualsevol llicenciatura

universitària. Es valoraran coneixe-
ments d'anglès
Termini de presentació: Durant tol

l'any

Més informació: Tel. 91 520 90 00

Convocatòria d'ajuts per a redactar

lesis doctorals en català

Termini: durant el curs 1999-2000
Més informació: Secretaria General
o Comissió de Política Lingüística.

Beca per realitzar tesis doctorals
sobre races canines

Convocant: Real Suciedad ('.mina

de España
Sol·licitud: c/ Lagasca,16 Bajo
Debo. 2K00I Madrid.

Requisits: Llicenciats que hagin

superat o que estiguin realitzant el

programa de doctorat corresponents
.ils estudis de tercer cicle.

Termini de presentació: 15 de juny

del 2000.
Més informació: 93 426 49 60

PREMIS
Premi Fundació Víctor Crílols i

1 ucas.

Convocant: Fundació Víctor Grífols
i Lucas.

Sol·licitud: (7 lesi'is i Maria. 6.

O.HO22 Barcelona

Requisits: Treballs inèdits en el

camp de la bioética

Termini de presentació: 31 de maig

del 2000

Més informació: Telèfon de la
fundacio. 93 571 04 10.
Fax: 93 571 04 45. E-mail:
rundacio.grifols@grifols.com

Premi Biovet Laboratorios 2000

Convoca; I aboratoris Biovei i

( cillegi de Veterinaris de Tarragona.

Te.: 977 211 189
Termini de sol·licitud: fins el 15 de

juny del 2000 a les 13 hores.
Requisits: treballs inèdits sobre

casos pràctics que mitjançant deduc-
ció científica aportin avenços en

patologia, epidemiologia, producció

o sanitat animal.

Premi d'Investigació i de periodis-

me de ca: Real Sociedad Canina de

Espaíía.
Convoca: Real Sociedad Canina de

España. I agasca, 16. Madrid.

Tel: >>l 426 49 60.

Termini de sol·licitud: fins el 15 de

juny del 2000.

Requisits: treballs inèdits i articles

periodístics temes canins de qualse-
vol raça de gossos.

Premi per fomentar Tespent

científic del jovent

Convoca: CIRIT. Direcció General
de la Recerca. Via Laietana }}.

08003 Barcelona.
Termini de sol·licitud: fins el I 5 de
juny del 2000.

Requisits: alumnes d'ensenyament
secundari. Qualssevol àmbit de

coneixement.
Més informació:

DOGC 3091 03/03/00 i

www.gencat.es/cur/pjOO.htm.

IV Premis d'Investigació 2000

Convoca: Instituí d'i.siudis de l 'Ou

Termini de sol·licitud: litis el 15 de

juliol de 2000.
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Requisits: livlulls científics en
relació a l'alimentació, la sanitat, la
nutrició i la innovació tecnològica
dels ous lets com .1 màxim cin< anys
.ib.ms de la data de convocatòria.

II l'remi Revista PapuüesAnmales
Convoca: Revista Pequeños
Animales. PRODIVE. C/Orense,66
28020 Madrid
Termini de sol·licitud: fins el 30
d'octubre del 2000.
Requisits: .inicies inèdits en revistes
nacionals sobre qualsevol tema
relacionat amb la clínica de petits
animals. Fs valorarà el caràcter
pràctic.

l'remis : la Reial Acadèmia de
Medicina. 2000
Convoca: Reial Acadèmia de
Medicina. (l/( arme, 47. Barcelona
Termini de sol·licitud: fins el 31
d'octubre del 2000.
Requisits: l'remi de Medicina 1
Sanitat Comarcal (estudi sobre
qualsevol aspecte sanitari referit .1
alguna localitat o comarca de
Catalunya). l'remi de la Fundació
Catalana de [Yansplantameni
(article publical el uns anterior a la
data de la convocatòria sobre trans-
plantament).

CURSOS
BARCELONA
Cicle de cinema sobre alimentació
Dates: Del 23 de març al 2') de juny
del 2000
Contingut: ('orno agua para choco-
late {IS de març). La alegria está en
el campo (27 d'abril). Kl olor de
la papaya verde (25 de maig) i Kl
banquete de boda (2l) de juny)
Organit/a: UN 1 ESCAC (escola
Superior de Cinema i Audiovisual
de ( .ii.ilunva. O Immaculada, 35

Bioética en la recerca epidemiológica
1 la salut publica
Dates: del 21' de maig al 2 tic juny
del 2000.
Contingut: Origen i evolució dels
drets humans. El marc legal actual.
Declaracions internacionals, Fls
comitès ètics d'investigació clínica.
Aspectes bioètics de la recerca
genètica. Discussió de casos prà< tics.
Organitza: Institut Universitari de
Salut Pública de Catalunya. Tel 93
238 69 00. Fax. 93 238 69 10

Intoxicacions per pesticides
Dates: 20 de juny del 2000
Contingut: Usos 1 aplicacions dels

pesticides. La investigació de brots
per pesticides. Efectes dels pesticides

en la salut. Taula rodona
Organitza: Institut Municipal de
Salm Pública

Aquariolïlia: creació i manleniment
d'aquaris
Dates: del 3 al 14 de juliol
Contingut: Tipus d'aquaris, (-lasses
de peixos. Com triar els peixos d'un
aquari. Què cal fer per cuidar els
peixos. Neteja i condicionament.
Organitza: Universitat de Barcelona.
Tel. 93 403 58 01.

XII Master en medicina tropical i
geografia mèdica
Dates: Inici 16 d'octubre del 2000
Contingut: Geoepidèrmis de les
malalties tropicals a l'Amazònia.
Parasitología infecciosa tropical.
Tècniques diagnostiques. Malalties
de transmissió sexual. VIH.
Malalties infeccioses en pediatria
tropical. Nutrició i anèmies.
Epidemiologia i estadística. Infor-
màtica bàsica. Aigua i salut.
Nutrició en l'VD bàsica. Verins i
intoxicacions

Organitza: Cursos de medicina
tropical. Tel 93 441 29 97.
Fax: 93 442 1 8 66.
E-mail: medicina.tropkal*'' 11.1b.es

Curs sobre medicament, alimentació
i nutrició
Dates: del 17 al 20 d'octubre del
2000d

Contingut: Principis generals
ilels medicaments. fècniques
d'administració oral, rectal 1 tòpica.
La nutrició. Alimentació en les
malalties
Organitza: Instituí Universitari de

Salut Pública de < atalunya. Tel 93
238 69 00. Fax. 93 238 69 10

Ull I Al l RRA
Curs pràctic d anestèsia veterinària
Dates: primavera del 2000.
Contingut: Anestèsics. Intubació de
gossos i gats. Monitorització del
sistema cardiovascular i respiratori.
Eficàcia dels analgèsics. Adminis-
tració de relaxants musculars.
Circuits T de Ayre, Magill, Bain i
semitaneat circular.
Organitza: Facultat de Veterinària.
UAB.

VA1 INC1A
XXX Curs intensiu d'Anàlisis
microbiologies d'aliments i control
dels processos de fabricació
Dates: Del 12 al 16 de juny del
2000. València

Contingut: Principals microorganis-
mes presents en els aliments.
Microbiologia de carns. Microbio-
logia de productes làctics, conserves,
Iruites, cereals i ous. Gèrmens
patògens en aliments i perills que
ocasionen. Anàlisis de riscos 1
Control de Punts Crítics (AR1CPC)
en la Indústria dels aliments.
Sessions pràctiques: Anàlisis bacte-
riològics de l'aigua, conserves, llet.
Detecció d'aflatoxines en cereals
Organitza: Universitat Politécnica
de València. Tel: 96 387 74 23.
Fax: 96 387 74 2').
I m.iil: jhernand@btc.upv.es

E l ¡ 1 • a

i <i\
v l J

BARCELONA
Expoaviga 2000
Dates: Del 7 al 10 de novembre de
2000
Contingut: Genètica. Productes
per a la producció ramadera.
Construccions i instal·lacions
ramaderes. Laboratoris. Materials 1
equips de desinfecció. Productes
químics alliis. Agrupacions de densa
sanitària. Indústries de primera
transformació. Envàs i embalatge.
Productes de llavors selectes. Equips
de reg. Empreses de transport de
bestiar, farratges i pinsos. Empreses
d'assessorament tècnic
Organitza: l'ira de Barcelona, fel:
93 233 20 00. Fax: 93 Ml 22 99

GIJÓN
Congrés Mundial de Bioética
Dates: Del 20 al 24 de ¡uny del
2000.
Contingut: reflexions sobre els
aspectes bioètics dels progressos
científics 1 tècnics. Genoma humà.
Reproducció assistida. BiotecnO'
ldela vida . drets d e l s p a c i e n t s .
Bioética i mitjans de comunicació.
Final de la vida, drets dels pacients.
Organitza: Universidad de Oviedo.
Tel. 98") 17 60 06 Fax: 985 17 55
07. E-mail: congreso@sibi.org

(.RANADA
VIII Congres Nacional i V
Iberoamericà d Ftologia
Dates: Del 12 al IS de setembre del
200(1.
Contingut: Metodologies rellevants
en l'l'tologia actual. Models òptims
en etologia: Postura filosòfica 0
estratègia d'investigació? Metodo-
logia en estudide c o m u n i
Mètodes moleculars en Etologia.

Metodologia en estudis de comuni-
cació acústica. Metodologies

d'anàlisis en comunicació visual
i organització social. Mètodes
d'estudi del comportament en
mamífers difícils d'observar.
L'experimentació en la Etologia
actual.
Organitza: Facultad de Ciencias de
la Universidad de Granada. E-mail:
Etologia@goliat.ugr.es

LA 1IAHANA, CUBA
V ((ingrés Nacional de Ciències
Veterinàries
Dates: del 21 al l?i de juny del
2000.
Contingut: perspectives de la
biotecnología de la reproducció
animal en el nou mil·leni. Avances
en la teràpia hormona reproductiva
dels animals domèstics. Importància
de la caracterització dels cicles estrals
de donants i receptors als programes
de transferència d'embrions al
bestiar boví. Manejo reproductiu
dels animals domèstics: "(¡omporta-
meni reproductiu dels búfals
d'aigua". "Cria i reproducció dels
ovins i caprins. Maneig reproductiu
de la espècie porcina" "Situació
actual del bestiar de cria. Variants
tecnològiques en el manejo repro-
ductiu para augmentar la natalitat"
"Comportament reproductiu dels
equtns en el tròpic". Fisiologia
reproductiva
Organitza:

rafael@< aribe.< rossinf.com

SANTIAGO DE COMPOST! I \
IV Congrés Internacional de
Medicina Bovina
Dates: 16 al 18 de ¡uny del 2000
Contingut: Investigació aplicada,
estudis retrospectius, (asos clínics.
Presentació de treballs
Organitza: Palacio de Congresos de
Santiago de Compostcla. ANFM-
BE. Tel. Fax: 985 20 37 54.

TERUE1
XXV Jornades Científiques de la
societat espanyola d ovinotecnia i
caprinotecnia
Dates: 28, 29 i 30 de setembre del
2000.
Contingut: Oslrosis ovina.
Intoxicacions causades per la pastu-
ra. Agenda 2000. Present i futur.
Reproducció aplicada al bestiar oví i
caprí. Lactància artificial. Visites a
una finca agropequària, .1 un centre
tic normalització
Organitza: Tel. 978 60 22 85
Fax: 978 61 16 92.
E-mail: dptagrop@i n

16 HI butlletí de veterinària Abril 2000



farmadiet

LÍDER EN PROTE N ARTICULAR

DUAL



EL COL·LEGI

PROTOCOL PER A L'ENTRADA
DE GOSSOS I GATS AL REGNE UNIT

El Govern Britànic ha iniciat el procés d'abolició de la quarantena per l'entrada d'animah de companyia al seu territori, mitjançant el Pel

Travel Scheme (PETS). Des del 28 de Eebrer de 2000 s'aplica l'esquema pilot del PETS per provar el sistema, que s'aplica només a gossos i

gats de companyia que viatgin al Regne Unit des de l'Europa Occidental.

El programa s'estendrà a l'any 2001, incloent altres espècies d'animals de companyia i altres països. Fins llavors, seguirà requerint-se

quarantena de 6 mesos pels animals que no compleixin ek requisits del programa PETS.

Podeu trobar informació en anglès a la plana web del Ministeri d'Agricultura britànic a l'adreça:

httpjlwww. majf.gov. uklanimallilquarantineldefault. htm

PROCEDIMENTS PELS VETERINARIS

Perquè un gos o gat de companyia pugni entrar al Regne Unit sense
quarantena, haurà de complir els següents requisits:

Identificació amb microxip
1 animal haurà de portar un microxip implantat segons la normati-
va del seu país d'origen. En cas que el microxip no sigui homologat
segons la normativa ISO, el propietari haurà de portar el seu propi
lector.

El microxip haurà d'estar implantat abans de ser vacunat contra la
ràbia.

Vacunació contra la ràbia
No hi ha restricció en la marca de la vacuna contra la ràbia. L'animal
ha de tenir al menys tres mesos d'edat quan s'apliqui la vacuna de la
ràbia i ha d estar ¡a identificat amb microxip. HI numero de micro-
xip s'ha de ter constar a la cartilla de vacunació al mateix temps que
la vacunació.

El veterinari que administri la vacunació ha de fer constar els
següents detalls a la cartilla de vacunació:

- data de naixement

- d,Ira de l'animal
- numero de microxip (i data d'inserció si es coneix)
- data de vacunació
- nom de la vacuna
- numero de lot do la vacuna

- data prevista de la propera vacuna o recordatori

Desprès de ser vacunat, l'animal ha de rebre recordatoris de la
vacuna als intervals especificats pel fabricant.

Test de sang
1 a presa de mostres i enviament per l'anàlisi ,i un laboratori recone-
gut ha de ser realitzat per un veterinari. Segons Ics recomanacions
dels fabricants de vacunes el millor moment per prendre les mostres
és 50 dies desprès de la vacunació.

Abans d'enviar la mostra, el veterinari hauria de contactar amb el
laboratori per obtenir Pinforme d'enviament de mostres apropi.it i
demanar informació sobre el correcte etiquetatge i mitjans d'envia-
ment de la mostra.
El test de sang s'ha de realitzar a un laboratori reconegut pel

Ministeri d'Agricultura Britànic (MAM). Inicialment només hi ha

un laboratori reconegut al Regne Unil i deu laboratoris més a Europa

Veteritntry Laboratory Agency

New Haw
AdMestone

Surrey KT15 3NB
UNITED KINGDOM

TeL (+44)1932 357345
1-àx: (+44)1'V32 .157 H56

Dirección General de Sanidad de la Producción Agaria,

Laboratorio de Sanidad y Producción Animal del Estado,

('omino del ]au, SIN

E-18320 Santa Fé (Granada)

S l'A IN

Tel: 958 44 0.171

Fax: 958 44 12 00

Agencc Française De Securité Sanitaire /les Aliments

Nancy

Domaine de Pixerecourt

B.P.9F-54220
Malzéville
FRANCE

Tel: (+33) 3 83 29 89 50
Fax: (+33)3 83 29 89 59

Is considera un resultat satisfactori títols d'anticossos contra la ràbia
que superin 0,5 Ul/ml. Si un animal no supera aquest test, s'haurà
de revacunar i repetir el test de sang.

Per l'esquema pilot de PETS, només es requereix el tesi de sang des-
près de la primera vacunació (si ha tingut èxit), sempre que l'animal
hagi estat revacuna! als intervals especificats pel fabrican) de la vacu-
na. Si hi ha un trencament el programa de vacunació especificat, es
requerirà un nou test de sang després de la revacunado.

Certificat de tractament contra paparres i cestodes
Per evitar un risc d'entrada de malalties /oonòsiques potencialment
serioses al Regne L'nit, abans que els animals de companyia puguin
entrar o tornar a entrar el Regne Unit sota l'esquema PETS, batirán
de ser tractats contra la tenia de la guineu (Echinococcus multilocu-
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laris) amb praziquantel, a la dosi especificada pel fabricant, 1 contra
paparres amb un acaricida comercialitzat per aquesta funció amb
l'aprovació de l'autoritat competent del país en què el fàrma< es
administrat.
El tractament s'ha de realitzar no menys de 24 hores i no més de 48
hores abans d'embarcar al Regne Unit. Aquest tractament ha de Sd
realitzat per qualsevol veterinari autoritzat en qualsevol dels països
autoritzats, seguint les recomanacions dels fabricants respecte a la
freqüència d'ús d'aquests tractaments.

Certificat oficial PETS
Els propietaris necessitaran un certificat oficial l'h IS per entrar amb

el seu gos o gat al Regne Unit, en el qual constarà que l'animal:

- ha estat identificat amb el seu numero de mieroxip
- té una vacunació vàlida contra la ràbia
- se li ha fet un test de sang que ha mostrat que la vacuna ha

donat una protecció satisfactòria contra la ràbia.

El certificat PETS:
- pot realitzar-Se en qualsevol moment en què els requeriments ante-

riors s'han complert
- serà vàlid per una durada especifica
- expirarà en la data en que la vacuna recordatori de l'animal sigui

requerida
- serà vàlid sis mesos després de la data de la mostra de sang que va

donar un resultat satisfactori al test sanguini.

llaurà de ser realitza! per un veterinari autoritzat pel Govern de
cada país.

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona enviarà al Servei de
Sanitat Animal del Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca
(I)ARI') un llistat amb tots els col·legiats que siguin titulars o

treballin a les clíniques registrades al COVB. Qualsevol altre

col·legiat que estigui interessat en ser inclòs en aquesta llista ho
haurà de comunicar al Col·legi.
El Servei de Sanitat Animal del DARI' reconeixerà oficialment
autoritzats els veterinaris col·legiats que constin en aquesta llista que
s'actualitzarà cada sis mesos, als efectes d'emetre els dos certificats
requerits pel programa PETS.
Aquesta normativa no exclou altres requisits que puguin ser necessa-
ris com la prohibició d'entrada sota cap concepte d'algunes races de
gossos al Regne L'nit, com el pit bull terrier, el tosa japonès, el dogo
argentí i el fila brasileiro.

NORMATIVA PER L'ENTRADA DE GOSSOS I
GATS A IRLANDA

Els serveis veterinaris d'Irlanda han comunicat que el període de
quarantena exigit per entrar al seu país continua en vigor per a
gossos i gats importats directament des de qualsevol país, amb les
excepcions del Regne Unit, Illes Channel i la Illa de Man, que
permet l'entrada sense quarantena dels gossos i gats que viatgin al seu
país via Gran Bretanya, sota el programa pilot PETS. listan estudiant

¿Problemas con los mosquitos?...

¿...las pulgas?...

i... las pulgas?...

No se preocupe, es algo más

que un antiparasitario, es el tratamiento

más completo para su perro.

Prevenga con el problema

de contagio por el mosquito portador 11

de la Leishmaniosis.

(Consulte a su veterinario)

Distribuido «n Coto/uno por DIUrIVet S.A.
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tambe la introducció de canvis en el sistema actuaJ de quarantena
que , en base a l 'experiència proporcionada pel programa piloi ilcl
Regne Unit, aniñen adreçats en el mateix sentit que aquest.

NORMATIVA PER L'ENTRADA DE GOSSOS I
GATS A SUÈCIA

La nova normativa que han enviat les autoritats de Suècia està a la
vostra disposició al COVB, si bé, tarem un breu resum perquè podeu
informar als vostres clients de les condicions en que s'exclou la
possibilitat d'importació de gossos i gats a Suècia. En tot cas, les
regles requereixen que el viatge es prepari amb molta antelació.

Permís d'entrada
El propietari de l'animal ha
de sol·licitar un permís
d'entrada al Ministeri
d'Agricultura Suec, que val
400 corones (unes 8.000
pte.s) i permet la importació
de fins 10 gossos o gais
durant 1 any.

Identificació de l'animal
El gos o gat na d'estar identi-
ficat amb tatuatge o micro-
xip i el seu numero ha d'estar
present a tots els certificats,
cartilla de vacunació i test de
sang. lis important verificar
que la duana del lloc d'entra-
da tingui lector de microxip,
i en tot ets només garantei-
xen que llegeix les marques
Indexel i Data Mars. Si el
microxip és d'una altra
marca, el propietari ha de
proporcionar el seu propi
lector.

Vacunació
hi gos, identificat i mé.s gran de
3 mesos, ha d'estar vacunat
contra la ràbia amb una vacuna
aprovada al llistat oficial, i no
realitzada més de un any i 45
dies previs a l'entrada a Suècia.
En el cas del gat vacunacions
fetes abans de la edat de 11
mesos no son vàlides.
LI gos ha d'estar vacunat també
contra la leptospirosi (en un
període no inferior a 30 dies i
no superior a un any i 45 dics)
i contra el brom (en un període
no inferior a 30 dies i no
superior a clos anys i 45 dies,
i en gossos més grans de H
setmanes)

Test sanguini
S'ha de realitzar un test sanguini per mesurar els anticossos contra la
ràbia, en un interval no inferior a 4 mesos i no superior a un any
després de la darrera vacunació contra la ràbia. La mostra ha de ser
presa per un veterinari autoritzat i analitzada a un laboratori aprovat
pel Ministeri d'Agricultura Suec, mostrant un títol d'anticossos
protectius de almenys 0,5 LJI/ml. No cal repetir el test sanguini
sempre que les revacunacions es facin dintre del període de un any i
45 dies de la darrera vacunació.

Certificat de resum de vacunacions
Un veterinari autoritzat a Suècia o al país d origen ha de certificar en
cl formulari original que envia el Ministeri d'Agricultura Suec, que

l'animal identificat ha estat
vacunat i ha superat el test
sanguini, adjuntant els doni
ments originals de vacunació
i del test sanguini. La valide-
sa del certificat està limitada
per la validesa de les vacunes.

Certificat de salut i despara-
sitació
Un veterinari autoritzat al
país d'origen ha de certificar
en el formulari original
que envia el Ministeri
d'Agricultura Suec, que
l'animal és considerat sa i
que ha estat desparasii.il amb
un producte aprovat contra
cestodes. El certificat és vàlid
per un període de 10 dies
desprès de l'examen i despa-
rasitaeió, i l'animal ha de ser
desparasiiat un altre cop pel
propietari després d'entrar a
Suècia.

NORMATIVA D'ALTRES PAÏSOS

Actualment es requereix un Certificat d'Origen i Sanitat pels
animals que entrin a França, Gibraltar, (¡recia, Islàndia, Itàlia,
Liechtenstein, els Països Baixos, Noruega, Portugal, Espanya, Suècia
i Suïssa.

Si es desitja portar un animal de companyia a Gibraltar, Islàndia
o Suècia també es requereix un Permís d'Importació emès per les
autoritats d'aquests països, mentre que Àustria, Bèlgica, Dinamarca,
Alemanya i Luxemburg, demanen un certificat per separat en el que
es faci constar que l'animal de companyia ha estat vacunat contra la
ràbia.

S'ha rebut la nova normativa per l'entrada tic gossos i gats a
Dinamarca, de la que informarem un cop sigui definitiva.
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LA GRUA MUNICIPAL I ELS VETERINARIS
Fa poc, un Veterinari va ser requerit per un servei a domicili a la ciutat de C ¡ranollers i per raons de l'urgència va haver de deixar el cotxe a
una zona d'estacionament prohibit. Mentre atenia al gos malalt, la grua nuiiiicip.il es va emportar el seu vehicle malgrat que hi constava un
rètol ben visible que deia: "VETERINARI D'URGÈNCIES" en cas de molestar, podeu trucar al telèfon: 608. ...(disculpin les molèsties,
no trigarem)".
('0111 a conseqüència d'aquests fets, el gos no va poder ser traslladat .1 la Clínica del Veterinari ni tampoc va poder ser atès adequadament,
donat que .i l'interior del cotxe es trobaven els materials necessaris que no van poder ser utilitzats. El gos va morir i el Veterinari va haver de
pagar més de d.OOO.-l'tas per retirar el vehicle del dipòsit.
Quina és la regulació legal sobre aquests fets i què es pot ler?
En principi haurem de dir, que no hi ha cap normativa específica que reguli aquest tipus de situacions, inclús respecte d'urgències mèdiques
per a humans, l'n efecte, els Metges també manquen d'una regulació específica, que els autoritzi a deixar el seu vehicle per casos d'urgència
en lloes no autoritzats.
Haurem d'observar les Ordenances Municipals de cada Ajuntament per veure si en cada cas es regula aquesta situació i es permet el que
sembla del més elemental sentit comú, És a dir l'exclusió de les sancions, mulles i grues per les urgències Mèdiques i Veterinàries.
La Jurisprudència no ha tractat aquestes situacions respecte dels Veterinaris, encara que sí ho ha fet respecte dels Metges o de situacions
especials com aparcaments no autoritzats
d invàlids. Observem com a exemple les
següents Sentències.

En primer lloc, la Sentència del Tribunal
Suprem de 16 de Juliol de 1.998 (Ref. El
Derecho 1998/23352), que referint-se a una
Ordenança Municipal que estableix l'cxemp-
ció per a determinats vehicles del pagament
de l,i quota municipal d'aparcament en via
pública, per les característiques pròpies del
vehicle, justifica l'inclusió de les ambulàncies
com a vehicles exempts. En el Fonament de
Dret Sisè estableix que:
". . . la Síila hit examinado el artículo 5o de
la Ordenanza y l<> encuentra plenamente
justificado, tan es asi que la simple om ¡aera-
ción de los citsos destaca su indiscutible
justificación.

Veámoslo: Las motocicletas, ciclomotores y
bicicletas, porque apenas ocupan superficie de
estacionamiento; los auto/axis cuando su
conductor esta presente, porque su estacionamiento es algo propio de su actividad; los vehículos de Organismo* públicos (Estado, Comunidades
Autónomas, Provincias y Municipios) debidamente identificados y sólo durante la prestación de los servicios de su competencia, porque es algo
inherente al ejercicio de las funciones públicas al servicio de todos lo¡ ciudadanos; las automóviles de las representaciones diplomáticas, porque es
un uso de cortesia internacional, basado en la reciprocidad, y obligado para un Municipio como Madrid -Capital de España- que ha hecho
siempre gala de auténtica hospitalidad a las Embajadas y Representaciones de otras Naciones; LAS AMBULANCIAS. POR RAZONES QUE
HUELGAN!... ".
Aquesta ()rdenança Munic ipal coherent amb el valor superior que té la vida humana, ha adoptat una postura favorable a l'activitat mèdica,
entenent que en cap cas pot veure's obstaculitzada 1 actuació de I'ambulancia per intentar salvar la vida duna persona.
Ara bé, l'actitud d aquest Ajuntament no es pol generalitzar doncs moltes Ordenances Municipals no preveuen expressament el supòsit de
que per casos d'urgència, els vehicles relacionats amb l'assistència sanitària es puguin estacionar a /ones d'estacionament limitat i en cap cas
-que nosaltres coneixem- respecte d'assistències veterinàries.
En la pràctica i en els casos de les urgències mèdiques no passa el que hem dit respecte dels Veterinaris. Però això és degut a l'actitud de la
policia local, que permet als Metges complir amb el seu deure i portar a terme l.i seva actuació professional, sense córrer el perill de veure's
impossibilitats de procurar tractament mèdic al pacient per que la grua municipal se'ls ha emportat el vehicle.
Això que ens sembla molt bé, malauradament no passa amb els Veterinaris com s'ha vist.
Certament no es pot equiparar el valor d'una vida humana amb la d'un animal, però crec que sempre serà més important salvar la vida d'un
ésser viu encara que sigui "irracional", que deixar el cotxe en un estacionament autoritzat.
Pensem que hi han estacionaments per càrrega i descàrrega, per taxis, per camions... i no es pot preveure l'estacionament per urgències
veterinàries!
No és admissible des de cap punt de vista, que els Veterinaris no puguin portar a terme la seva activitat en casos d'urgència amb totes les
garanties, per l'aplicació dels tractaments que en tot moment considerin més oportuns: sigui efectuar un trasllat o aplicar al pacient un

El butlletí de veterinària Abril 2000 21



EL COL·LEGI
tractament domiciliari d'urgència utilitzant els materials sanitaris de
què disposa el vehicle.

És precisament a Catalunya on més impuls va rebre l'iniciativa per
a [a defensa i protecció dels animals, i per això va ser pionera en la
promulgació de la Llei de Protecció dels Animals de 4 de Març de
1.988, mollificada posteriorment fins a la promulgació de la Llei
que regeix actualment de data 28 de Desembre de 1.998. La seva
finalitat principal és no tan sols respectar la vida animal, sinó també
que transcorri dins uns paràmetres de dignilat i salvaguarda, incloent
especialment l'assistència veterinària.

En segon terme, la Sentència del Tribunal Superior de Justícia
de Navarra de 1 de Març de 1.998 (Ref. "El Derecho" I998/7471),
contempla el supòsit d'un minusvàlid que en aparcar a una zona
prohibida, es va trobar amb que la grua municipal li havia retirat el
vehicle. Això i encara que havia deixai perfectament indicat que es
tractava d'un vehicle per minusvàlid.

L'Ajuntament es va emparar per procedir a retirar el vehicle, al Real
Decret-llei 12/1997, de I d'Agost de 1.997, desenvolupador de la
Llei sobre Tràfic, C arcillado de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, que
estableix l'obligatorietat d'estacionar de manera que no s'obstaculitzi
l.i circulació i no constitueixi un perill per a la resta de vehicles.
El Tribunal estudiant el supòsit de fet concret, va considerar que
l'estacionament no comportava cap perill per al trànsit i que l'actitud
correcta de la policia local hauria estat la d'imposar una sanció, però
no la retirada del vehicle. HI Tribunal comprovà a més que el vehicle
disposava d'un distintiu que l'identificava com a minusvàlid.
El Decret-Foral 57/1990 de 15 de Març, estableix l'obligació dels
Ajuntaments de facilitar una tarja identificativa per a minusvàlids
amb el nom del titular, que acrediti que pot efectuar aparcaments i
/ones prohibides. Obligant així els Ajuntaments a permetre que Ics
persones disminuïdes puguin estacionar a qualsevol espai de la via
pública sempre que no dificultin la circulació i posseeixin la
mencionada tarja.

Veient per tant que el vehicle s'identificava com a minusvàlid i tenint
en compte la regulació establerta pels mateixos, el Tribunal
determinà que l'actuació de la Policia Municipal havia estat
incorrecta i anul·là l'obligació de pagar per l'actuació de la grua
municipal.

D ' A Q U E S T E S S E N [ " E N C I E S O B T E N I M l i s S E G Ü E N T S
CONCLUSIONS:

1.- No es pot sancionar per l'Ajuntament, ni intervenir la grua
municipal en els casos en què la pròpia normativa municipal
contempla supòsits exempts de complir l'obligació de no estació
nar a /ones prohibides.

Haurà de figurar a l'Ordenança Municipal del territori a on es
produeixi el fet, la possibilitat que en determinats casos es pugui
aparcar en llocs no autoritzats.

2.- És necessari que una norma contempli el let de dotar determinats
col·lectius d'una tarja identificativa que els habiliti per a poder Fer
estacionaments a zones no permeses quan concorrin els supòsits
de fets que la mateixa estableixi.

3.- Fins ara no s'ha produït cap cas relacionat amb urgències
Veterinàries, ni tampoc sembla que consti aquesta possibilita! en
cap Ordenança Municipal, evidentment no figura a la de
l'Ajuntament de (íranollers.

Per tot això, crec que seria necessari que des del Col·legi, i per-
què no, amb el recolzament d'altres institucions i Associacions
s'iniciïn tan aviat com sigui possible les actuacions procedents
per:

A.- Establir Concerts amb els Ajuntaments per tal que s'incloguin a
les Ordenances Municipals de cadascun l'exclusió de sancions,
multes, grues ... a les urgències Veterinàries.

B.- Es portin a terme reunions i acords amb la Generalitat de
Catalunya, perquè es promulgui una normativa legal de caràcter
general, que contempli i reguli la possibilitat que els Veterinaris
que actuen en casos d'urgència i per complir amb la seva activi-
tat professional, puguin aparcar en llocs no autoritzats, sempre
que no impedeixin el tràfic.

Joan Beltran i Rahola.

MANUAL PRACTICO DE ECOGRAFIA COMPARADA
DE PEQUEÑOS ANIMALES

Manual Practico de Ecografia
Comparada en Pequeños
Animales

Autores: A. Moreno Boiso,
i. López Fernández,
M.A. Sánchez Isarrón,
D, Chacón • M. De Lara.
yj. Hervós Rodríguez.

PVP: 4.995 ptas.
Distribución: Los interesados
en ejemplares de este
Manual pueden dirigirse al
llustre Colegio Veterinario
de Málaga: Pasaje
Esperanto í, entreplanta
29007 Málaga
Tel: 95 2391790 '
Fox; 9S 2391799

Todos los ingresos recaudados por la venta de este libro se destinaran

a la ONG, Veterinarios sin Fronteras VETERMON.

a o m i s s i ó d'Assumptes Taurind
En reunió de la Comissió d'Assumptes Taurins del COVB es va

aprovar el següent llistat definitiu de classificació dels veterina-

ris especialistes en espectacles taurins per a aquesta temporada.

Javier de Benito Langa .................... 23 puntS
Jordi Ferrés Padró 29 punts

Alfredo Sáenz Hernáiz 23 punts

Ramón Massó Calzado 21,5 punts
Francisco Santamaría Borra 21 punts
[aume Avellaneda Artigas 15 punts

Pedro Balfagón Marzal 12,3 punts

Oriol Brutau Izquierdo 9,5 punts
(¡aspar Lombardo (¡rílol 9 punts
1 lisabeth Rodríguez González 8 punts

Jordi Saavedra López 7 punts

Francisco Gómez Rodríguez 6,2 punts
Pedro (linés Mayor Aparicio 6 punts
Vicente Francisco (laya Santiago Sense valorar

Guadalupe Rodríguez García Sense valorar
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"VETERINARIS"
A TV3

La sèrie "Veterinaris" estrenada a TV3 ha estat un extraordinari èxit
d'audiència amb més de 1,3 milions d'espectadors seguint-la cada
setmana. Només això ens ha de fer pensar en l'interès que suscitem
els veterinaris i cl mon en què treballem.

Indubtablement podem fer molies crítiques tant a l'enfoc de la sèrie
com a la imatge que ha transmès del nostre col·lectiu. Algunes coses
que hem trobat a faltar son la feina anònima i moltes vegades
altruista a persones sense recursos, a centres d'acolliment d'animals
amb falla de recursos, la utilització dels animals de companyia en
benefici de la salut dels seus propietaris, com a teràpia per persones
disminuïdes i per la integració de col·lectius marginats, la feina dels
veterinaris que ¡nspeccionen els aliments vetllant per la salut de les
persones, els veterinaris que treballen en projectes de desenvolupa-
ment de països del tercer mon, etc.

La llista seria molt llarga i qui representaria millor .1 cada sector
donaria lloc a moltes crítiques addicionals. Hauríem de buscar el
costat positiu i pensar que "Veterinaris' és la primera sèrie d aques-

tes característiques que es la al nostre país. Series d'aquests tipus son
habituals en d'altres països per l'enorme interès que susciten, i en la
nostra ma està transmetre, a guionistes de la solvència de l'equip de
"Veterinaris" i a la societat en general, els aspectes de la nostre
professn') que puguin ser més desconeguts.

lis temors a què, aquesta sèrie, representi un increment espectacular
de noves vocacions per la veterinària, un augment de la compra
irreflexiva d'animals exòtics, o a una acceptació que el model de
zoològics dotats de pressupost adequat per programes de millora i
preservació d'animals salvatges i amb personal altament especialitzat
no és aplicable al nostre país, haurien de valorar-se en la mesura que-
ia imatge que s'ha donat a molta geni sobre els veterinaris ha estat
molt positiva, el missatge que han transmès els companys que ens
han representat ha manifestat la lluita diària per oferir la millor
atenció possible als animals en cada situació, i queda obert a què
seguim donant informació a la societat sobre la nostra activitat a
través d'aquest i altres mitjans.

N o t a
I n f o r m a t i v a

Recentment s'ha rebut al Col·legi la següent
informació relativa a la ciutat de Barcelona i als
veterinaris de clíniques de petits animals. Vàries
Clíniques veterinàries de Barcelona han rebut la
visita d'una persona posseidora d'una gran
quantitat de gats (més de cinquanta) sol·licitant
serveis veterinaris, que una vegada realitzats, ha
deixat impagats.

Per altra banda, al visitar una nova clínica de
petits animals aquesta persona ha criticat negati-
vament els veterinaris que l'havien atès i que no
va pagar.

Posem aquests fets en coneixement dels
col·legiats als efectes oportuns.

J

GOSSERA DE MATARÓ
El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, davant la
transcendència pública que varen tenir els fets esdevinguts d
propassat mes de gener a la gossera de Mataró, en els que es
va veure implicat un veterinari col·legiat i, amb el desig de
mantenir informats a tots els col·legiats i ciutadans de les
gestions realitzades per aclarir aquests fets, manifesta:

I. Is va iniciar un procediment disciplinari, encara obert,
que es tramita pel Comitè de Deontologia del Col·legi
Oficial de Veterinaris de Barcelona, contra el veterinari
responsable de la gossera de Mataró.

2. Van sol·licitar comparèixer en aquest expedient disciplina-
ri, i com a denunciants, l'Associació de Defensa dels Drets
dels Animals (ADDA) i l'empresa SACPA, adjudicatària de la
gestió de la gossera de Mataró, que va contractar aquest
veterinari. S'ha admès les sol·licituds com a parts denunciants
de ADDA i SACPA.

3. Un cop tramitat i resolt l'expedient disciplinari, el Col·legi
Oficial de Veterinaris de Barcelona adoptarà les mesures
procedents per tal d'iniciar, si fos pertinent, d'altres accions
per la via administrativa o judicial contra el veterinari
expedientat i/o contra altres persones físiques o jurídiques
que poguessin ser responsables dels fets denunciats.
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COL·LEGIAT

2943
2944
2945
2946

2947
2948

2949

2948

2949

NOM

geles Domínguez Fernandez

Noelia Domínguez Martínez

M* Angeles Domínguez Fernández

Lourdes Comí Nicolau

Asunción Jaume Servera

Daniel Gelada Muñoz

Leire Barquín Fernández

Montserrat Fernández Chiméno

Nuria Boix Valls

COL·LEGIAT

1578

2952

2953

2954

2955

2956

2957

2956

2957

NOM

Lluis Bofill de Valls

Concepció Crisol Salas

Cristina Elizari Saco

Àfrica Trujillo Muñoz

Mònica Velázqucz Corredor

Belen Cuerva Calduch

Guadalupe Rodríguez García

Erik Renobell Chaler

Miquel Valls Durich

COL·LEGIAT

2960

2959
2960

1682

1711

2106

1424

NOM

Mario Bedini Chesa

('.irlos E, Garrido Roa

Mònica Coma Roura

Femando Girón F-spot

Marta Arboix Balta

Nuri.i [ranxo Flaquei

Anna Fernández Oller

Emili liirrcll Cortada

Ester Benguerel Alsina

Juan de Dios Maestre Quintero

Susana Román Mejías

Úrsula Serrat Vidal

Elena M' Simón Düringer

Sara Tarragona Ncgre

28/01/00
28/01/00
28/01/00
31/01/00
08/02/00
31/01/00
08/02/00

B A 1
A MOTIU BAIXA

Pcrició Prp ia

Trasllat a l'estranger

Petició Pròpia

Petició Pròpia

Trasllat provincia

IVtició Pròpia

Petició Propi.i

X E S
N O M

Montserrat Tarancón Mingóte

Bern.it Carbonell Xirgú

[udii QueraltoTey

Vicente Gil Hernández

Marta Casas Olivella

Immaculada Garda Picola

Rosa M;1 Berrio 1 [ernández

DATA BAIXA

17/02/00
22/02/00
02/03/00
14/03/00
17/03/00
14/03/00
17/03/00

MOTIU BAIXA

No exercir

(!anvi de feina
No c x c r

Peliió Pròpia

No exen li

Petició Pròpia

Petició Pròpia

DistriVet
Av. Santa Eulàlia, 2
08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: 938 499 844 - Fax: 938 499 954

C/Ramon Argiles, s/n, nau 4
25001 Lleida
Tel.: 973 223 079 - Fax: 973 223 079

Productos sanitarios para ganadería y

animales de < ompañía

• I ,i mayor variedad de accesorios y

alimentat ion

Entrega de pedidos en 24 homs

I (nea telefónh a gratuita
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EL COL·LEGI
LEGISLACIÓ

ALIMENTS

Real 1 )ecteto 202/200 de 11 de
rebrem por el que se establecen las
noi in.is relativas .i Ins manipuladores
de alimentos. BOE n" 48 25/02/00

Real Decreto 238/2000 de 18 de
febrero por el que se modifica la
norm.i general de etiquetado,
presentación y publicidad de los
producios alimenticios, aprobada
por el Real Decreto 1334/1999, de
31 de julio. BOE n" 43 19/02/00

()rden de I 6 de lebrero de 2000 por
la que se modifica el anexo del Real
decreto 2257/1994, de 2S de
noviembre, por el que se aprueban
los Métodos Oficiales de Análisis de
Piensos o Alimentos para animales y
sus primeras materias y el Real
decreto 1999/1995, de 7 de diciem-
bre, relativo a los alimentos para
animales destinados a objetivos de
nutrición específicos. BOE n" 41.
17/02/00

p o r e l q u e errores del Real
Decreto 1489/1998, de 31 de julio.
por el que se modifica el Real
Decreto 1489/1998, de 10 de julio,
.sobre circulación de materias primas
para la alimentación animal. Disp
1649 BOE 023 de 27/01 /2000, pág
3579 A l I.

Corrección de errores del Real
Decreto 1977/1999, de 23 de
diciembre, por el que se establecen
los principios relativos a la organiza
ción de los controles veterinarios
sobre los productos procedentes de
países terceros. Disp 1650 BOE
023 de 27/01/2000, pág 3579 A
11.

Orden de 28 de diciembre de 1999,
por la que se modifica el anexo del
Real Decreto 2257/1994. de 25 de
noviembre, por el que se aprueban
los métodos Oficiales de análisis de
piensos o alimentos para animales y
sus primeras materias. Disp 126,
BOE 004 de 05/01/2000, pág
259.B.3

AJUDES ALIMENTARIES

Ordre de 8 de març de 2000 de
modificació de l'Ordre de 22 de
desembre de I 999, per la qual es fixa

el procediment per a la tramitació
dels ajuts als productors de bestiar
boví, oví i cabrum, establerts per les
respectives organitzacions comunes
de mercat, pera l'any 2000. DOGC
3097, de 13/3/2000, pág 2643.

Ordre de 12 de gener de 2000, per
el qual s'aproven les bases regulado-
res sobre el Foment de l'economia
social a Catalunya referents als pro
grames d'ajut adreçats ,i les societats
cooperatives i a les societats laborals
i s'estableix la convocatòria corres-
ponent l'any 2000 per la concessió
d'aquest ajuts. DOGC n" 3094
08/03/00

Resolució de 9 de febrer de 2000, de
convocatòria pública per a la presen
tació de sol·licituds per demanar
ajuts alimentaris dels excedents de
les Comunitats Europees. DOGC
3084 23/02/00

CARN DE CAÇA

Decisión de la Comisión de
17/12/99 que modifica la Decisión
97/468A CE por la que se establecen
las lisias provisionales de estableci-
mientos de terceros países a partir
de los cuales los Estados miembros
autorizarán las importaciones de
carne de caza silvestre. DOCE I. 30
4/2/2000

CAKN OVI CAI'RÍ

Real Decreto 183911997, de 5 dc
diciembre, por ci que se modifica e
Real Decreto 1839/1997, de 5 de
diciembre, por el que se establecen
normas para la realización de
transferencias y cesiones de derechos
tic prima y para el acceso a las
reseñas nacionales, respecto a los
productores de ovino y caprino y de
los que mantienen vacas nodrizas.
BOE 313 31/12/99 Corrección de
errores. BOE n» 54 03/03/00

CARN PORCÍ

Real Decreto 324/2000 de 3 de
marzo, por el que se establecen
llorínas básicas de ordenación de las
explotaciones porcinas. BOE a" 58
08/03/00

CARN VACIIM

Real clecreto 1980/1998 de I 1 8
icmbre por el que se modifica e
Real decreto 1980/1998 de 18 de
septiembre por el que se establece
un sistema de identificación y regis-
tro de los animales de la especie
bovina. BOE n" 39 15/02/00

Real Decreto 2071/1999 de 30 de
diciembre, por el que se establece las
normas internas de aplicación de los
Reglamentos comunitarios sobre el
sistema de etiquetado de la carne de
vacuno. BOE n" 12 14/01/00

Ordre de 2~ de desembre de 1999
de modificació de I Ordre tle 10 de
lebrel de 1998, per la qual s'esta
bleixen ajuts per els programes de
carn de vacum de qualitat D O G C
n" 3049 01/01/00

Real Decreto 2068/1999 de 5 de
diciembre, por ci que se establcc e
Real Decreto 1839/1997. de 5 de
diciembre, por el que se establecen
normas para la realización de trans-
ferencias y cesiones de derechos de
prima y para el acceso a las reservas
nacionales, respecto a los producto-
res de ovino y caprino y de los que
mantienen vacas nodrizas. BOE 313
31/12/99

Real Decreto 1892/1999 de 19 de
diciembre por la que se aplica el
modelo comunitario de clasificación
de las canales de vacuno pesado y las
normas comunitarias sobre registros
de precios. BOE 313 31/12/99

ECOLOGIA

Resolución de 23 de febrero de
2000, de la Secretaría General
I écnica, relativa a los apéndices I y
II de la Convención sobre la

(Conservación de las Especies
Migratorias de Animales .Silvestres,
hecha en Bonn el 2} de junio de
1979 (publicada en el BOE de 29 de
onfere n c 1 de l a s P a r t e de 1985)
en su forma enmendada por la
Conferencia de las Partes en |9,xs,
1988, 1991, 1997 y 1999. BOE n"
60 10/03/00

EXPLOTACIONS AGRÀRIES

Real Decreto 204/1996 de 9 de
diciembre por el que se modifica el
Real Decreto 204/1996 de 9 de

febrero sobre mejoras estructurales y
modernización de las explotaciones
agrarias. BOE n" 313 31/12/99

Orden del 13 de Diciembre de 1999
por la que se fija para el año 2000 la
renta de referencia. BOE 304
21/12/199

FEOGA

Resolución de 28 de enero de 200(1,
del Fondo Español de Garantía
Agraria, por el que se hacen públicas
las subvenciones concedidas por el
mismo con el cargo a los fondos
comunitarios europeos del FEOGA-
Garantía. BOE n"50 28/02/00

MEDICAMENTS

Resolución de 19 de enero de 2000
ile l.i Agencia Española del
Medicamento por la que se hacen
públicos la relación de los medica-
mentos autorizados, así como las
modificaciones producidas a lo largo
de 1999. Disp 1339. BOE 018 de
21/01/2000, pág 2955. Corrección
tic errores. BOE 70, de 22/3/2000
pág 12083

PISCA

()rden de 22 de lebrero de 2000 por
la que se modifica la Orden de 2 1 de
febrero de 1996 por la que se esta-
blecen medidas de control para la

regulación del esfuerzo pesquero de
la flota española que opera en las
aguas occidentales de la ( Comunidad
Europea. BOE n" 57 07/03/00

Orden de 22 de lebrero de 2000 por
el que se establecen fondos mínimos
p a el r t e d el litoral de la
Comunidad Autónoma de < Cataluña
y en parte del litoral de la
Comunidad Valenciana. BOE n°56
06/03/00

l'REMIS

Ordre de 18 de febrer tic 2000. per
la qual en el man. del II Pla de recer-
ca de (Catalunya, la CIRIT convoca
concurs per a la concessió de premis
per fomentar l'esperil científic del
jovent (JV) i s'aproven les bases que
han de regir aquesta convocatòria
DOGC 3091 03/03/00 yCfV
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EL COL·LEGI
PROTECCIÓ I BENESTAR ANIMAL K u i s

Real decreto 3tH/2OOO de 10 de marzo, por el Orden de 3 de marzo de 2000 por l·i que
rREBALL
Real Decreto 236/2000 de 18 de febrero, por el

que se incorpora .il ordenamiento jurídico la modifica la Orden de 12 de enero ile I')')N por la que se regula un programa, para el año 2000, de
Directiva 98/58/CE relativa a la protección de los
animales en Lis explotaciones ganaderas. BOF. n"
61 11/03/00

que se constituye el Comité1 de Razas de (lanado inserción laboral, para los trabajadores, descmple-
ile España BOK 62, de l.í/03/2000, pág IO3O5. ados de larga duración, en situación de necesidad.
Y BOE 69, de 21/3/2000, pág 11917 mayores de cuarenta y cinco años. BOE n" 60

10/03/00

HOMENATGE DE L'AJUNTAMENT DE CALAF AL VETERINARI

SR. ANTONI MARTÍ MORERA (1900-1972)

El diumenge ili.i 1 1 de maig d'aquest any l'Ajuntament de (".il.it

rendirà homenatge al destaca! veterinari Antoni M a n í i Morera

que exercí la seva professió en aquesta població.
Estudià a Saragossa amb brillants notes i a en acabar, l'Escola li
oferí la plaça de Professor Auxiliar perquè pogués preparar-se
per a ('.atedràtic; però ell preferí anar a la seva terra: (.aialunva.
S'especialitzà en èquids i arribà .1 ser un dels millors clínics de
l'època. L'any 1943 muntà una clínica veterinària per a èquiils,
amb llit vasculant per realitzar operacions i hospital -molt
novedús en aquella època-. Publicà nombrosos treballs científics
i molts d'ells varen ser premiats.

L'any 1942 la Caixa de Pensions, a través de l'Obra social i
Agrícola, el nomenà Director i Assessor Tècnic de la Unitat
d'Assegurança Mútua d'Equids de CalaJ i comarca, des d'on
desenvolupà una tasca única a Catalunya i Balears.

LES ASSOCIACIONS
ASSOCIACIÓ

1H V5
"VIMQ1SIH.(1>

V Jornades Nacionals d'Història de la
Veterinària

'atalana 17 i 18 de laVeteri

L'Associació Catalana d'Història de la Veterinària (A('HV) junta-
ment amb la "Asociación Española de Historia de la Veterinaria"
(ALiHV) convoca les V [ornades Nacionals d'Història de la
Veterinària a celebrar el proper mes de novembre a Barcelona.
Us avancem el preprograma i us animem a participar-hi activament,
col·laborant en la seva organització t/o presentant comunicacions en
els apartats corresponents. Hi haurà sessions per a comunicacions
lliures.

Us preguem doneu a aquest escrit la màxima difusió.

PROGRAMA

Divendres 17 de novembre a la Facultat de Veterinària de
Barcelona. Universitat Autònoma de Barcelona.

Sessió de matí dedicada a la figura de Segimón Malais i Codina
(1756-1826) nascut a Sta. Eugènia de Berga (Osona) primer
director de l'Escola Veterinària de Madrid.

Sessió de tarda dedicada als Serveis Municipals Veterinaris amb
motiu de la celebració del centenari dels Serveis Veterinaris de
l'Ajuntament de Barcelona.

Dissabte 18 de novembre al Col·legi de Veterinaris de Barcelona.

Sessió de matí dedicada a la Història dels Col·legis Professionals,
amb motiu de la celebració del centenari del Col·legi Oficial de
Veterinaris de Barcelona.
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L'OPINIÓ DELS COL·LEGIATS

SANZ EGAÑA Y LOS TOROS
V.\ origen y l;i formación del toro de lidia, se
inserta en el reducido grupo de las grandes
conquistas de I.i cría animal, que en el discu-
rrir de la humanidad SC lian ofrecido cu el
mundo.
Hasta los siglos XVII y XVIII no empiezan a
seleccionarse como raza específica para la
producción de reses destinadas a los festejos
taurinos y que desde este momento modifi-
carán sustanctalmente el mapa zootécnico,
l.as antiguas manadas salvajes, se transfor-
man así en sistemas de crianza rigurosos, en
las que las reses se separan por edades y sexo.
Su herencia genética les otorga características
especiales, en cuanto a su morfología y
comportamiento.

En el toro de lidia, el objetivo de selección
reside en mejorar la acometividad como
acto elemental del comportamiento de su
conducta, para quien lo que ha podido
seleccionarse es la matriz o "patrón racial"
(de esa subespecie autóctona de España) del
comportamiento, que determina este acto
elemental

Kl toro actual de lidia, salvo contadas ocasió
nes es de perfil cóncavo (celoicle) de peso
medio (eumétrico) y reducido en su forma
(brevilíneo).
Nuestro querido veterinario D.( 'esa re. > San/
Egafia, ilustre científico, figura maestra y
pletórico de intuición plasmó en su primer
ensayo (en 1942), la bravura del toro como
un instinto de liberación y de defensa, más
bien propio tic un animal tímido y cobarde,
lamas polémicas suscitó que le tildaron de
hereje dentro de la ortodoxia laurina. No
obstante, sostuvo que la fiereza de las reses
bravas, no se parecían a la de otros animales

también fieros y la llamó bravura, es
hereditaria, consiste en la casta, noble/a v
siempre que la acometividad se transforme
en embestida.
La actuación profesional del DR. San/
Egaña, rebasó el cauce estrecho de lo
puramente zootécnico y el amplio campo
que poseía, caminó hacia la profunda
raigambre taurina, como así mismo derramó
sabiduría en sus múltiples obras de docencia
veterinaria.
En su segundo ensayo, ampliación del
primero (ll)58) consiguió llamar la atención
de la biología especial que poseen los comú-
petas, un tanto olvidada para los publicistas
y zootécnicos. El Doctor San/ Egaña se
movió en un plano de rigor investigador
acerca d.-l escaso poder agresivo de los herbí-
voros, que tiene su influencia de forma
determinante en la alimentación, desarrollo
y carácter. I a huida es uno de los recursos
defensivos de estos rumiantes.
Del querido maestro son estos párrafos: "No
estando herido el toro, ni sufrir un quebra-
mientO físico, rodeado de sus compañeros, es
pacífico". "El gregarismo que poseen estos
ungulados representa un signo de timidez
I luye para defender su vida y, al revés, defen-
diendo la huida, vive.

I os ganaderos españoles iniciaron una selec-
ción masa! o fenotípica, anticipándose a los
conocimientos de la genética, mucho antes
que Gregorio Mendel (1865) diera a conocer
sus famosas leyes.

Estimar un buen "trapío" se complementa
con la energía que la res ha de poner ele
manifiesto durante la lidia, esa energía
servicia por su potente sistema muscular

(conturón escapular y pelviano) y cuando
los genes de la acometividad de SU especie,
secretan una alia productividad hormonal
que pone en funcionamiento el aparato
locomotriz, dando lugar a la arrancada.
El ganadero cuando vende sus ejemplares
solo debe ofrecer bravura. Kl toro con
"trapío" debe ser noble, sobrio, rústico, con
hechuras, temperamento viril, con sangre y
violento si se le provoca; es decir todo un
conjunto armónico y bello. Bueno si es útil.
Es entonces cuando se obtiene una belleza
total, la belleza máxima, el "arquetipo".
Se "presencia" es reclamada por el hombre
para medir su valor y contribuye de forma
ineludible el elemento humano (el tolero)
que con su ane (contenido de cánones)
sortea la bravura y el peligro, describiendo en
el espacio y tiempo su doctrina. I.a poesía
es el género donde esle entramado taurino,
se ha cultivado con mayor continuidad.
Numerosos poetas se lian valido de ese
instrumento retórico que la lírica posibilita y
con sus metáforas, símbolos y alegorías, ha
cobrado el toro otra nueva dimensión.
Kl mejor ejemplar de cómo la literatura abre-
nuevas dimensiones, es la propia naturaleza,
tan pródiga con este animal: él más bello de
la creación y que desgraciadamente muere-
joven como los elegidos de los dioses. Por
todo ello, hemos de ser justos y ejercer como
ejército ( lesáreo San/ Egaña, el gran maestro
e historiador de la veterinaria. Gracias
profesor. Es un placer recordarle hoy. Nos
orientaste y revelaste verdades útiles c
importantes.

Barcelona, 4 de Noviembre de 1999
Ramón de Pablo Regales.
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V E T í I M O N

VETERINARIOS
SIN FRONTERAS

VETERINARIS SENSE FRONTERES - VETERMÓN

¿Y la pobreza?
Cttstava Duch.
Director de Veterinarios Sin Fronteras

Lis promesas de un mundo más justo y solidario son las primeras que
luego se olvidan
Si quisiera ganar las próximas elecciones, mis asesores de imagen y yo
sabríamos entender y aprovechar que muchas de las personas que
votan están realmente interesadas en construir un mundo más justo
\ aprecian a los políticos que trabajan por esa causa.
Para empezar recuperaría alguna de esas lotos que todos tenemos,
rodeado de urnas y niños refugiados, para repetir el compromiso de
nuestra fuerza política con los países empobrecidos y asegurar el
¡). '% del I'IB para cooperación internacional. Si después los ajustes
estructurales mareados por la Unión Europea y las crisis financieras
me obligan, tendré que ir recortando el porcentaje, como en .mus
anteriores, hasta quedarnos en el 0,25%, Pero, eso sí; los recortes no
afectarían al Ministerio de Defensa.

Explicaría también qtie nuestro compromiso no es sólo en cantidad
sino en calidad, ya que el objetivo de erradicación de la pobreza que
perseguimos, así lo merece. Aunque cuando toque materializar
las promesas, seguramente los intereses comerciales del listado nos
llevarían a seguir potenciando el apoyo a los países emergentes, desde
el punto de vista comercial, en perjuicio de aquellos menos desairo
Liados, como la mayoría de países africanos o Haití. l'Ln el fondo es
una política inteligente, ya que con el mismo esfuerzo, ayudamos a
los países pobres y a la balanza de pagos española. Si las empresas
españolas subvencionadas en su exportación con estos fondos de
ayuda al desarrollo mantienen a los trabajadores en pésimas condi-
ciones, tendrán que ser estos países quienes lo denuncien a Li OIÏ ,
que tampoco puede mi gobierno encargarse de lodo.

Pin los mítines de campaña, frente a una pancarta de color verde,
recordaría la importancia de la protección ecológica del planeta para
[odas las personas que lo habitamos, y durante mi mandato suscribi-
ríamos varios convenios internacionales. Si la fecha de entrada en
vigor de tales trabajos fuera en próximas legislaturas, ciertamente
me evitaría problemas y nadie podría decir que no cumplí mis
compromisos.

No me olvidaría de hablar de las sobrecogedoras cillas que alcanza la
especulación de los movimientos financieros y lo útil que sería un
control de éstos para corregir los graves desequilibrios sociales. Haría
mía la iniciativa de algunas ONCí de tasar esos capitales con un
impuesto especial que sirviera para financiar el desarrollo del Tercer
Mundo. Es una buena forma de repartir un poco la riqueza,
pero claro, son temas tan alejados del control de un Estado que
seguramente mi futuro gobierno tendrá que renunciar a abordarlos.
Insistiría en el fundamental papel de la ONU en las crisis humanita-
rias y la defensa de los principios democráticos. Seguramente mi
gobierno tendría posibilidades de demostrar contundentemente esta
responsabilidad (envío de los cascos ótameos) a futuros Kosovos
humanitarios, pero se abstendría en asuntos internos como, por
ejemplo, el conflicto guineano y menos aún en casos tan complejos
tomo el checheno.

Lamentaría y reprocharía profundamente sucesos pasados, como los
ile El Ejido, pero al gobernar excusaría mi asistencia a la inaugura-
ción del perímetro fronterizo exterior de Ceuta -de 8,3 kilómetros,
con una valla de más de tres metros de altura- aunque los 8.000
millones tic pesetas invertidos en él merecerían estar présenle.
En mi campana prometería tomar importantes iniciativas para desa
rrollar un plan de condonación de la deuda externa, pero durante el
mandato, y analizando el asumo más a fondo, nos daríamos cuenta
de que la cantidad adeudada a España se corresponde a un poco más
del presupuesto militar anual. Ahora que España participa en la
construcción de la defensa común europea, ese dinero es sagrado y
además se perdería l.i presión que con la deuda se puede ejercer para

la entrada de las empresas españolas en las
liberal i/aciones latinoamericanas. Habría
que retomar el compromiso y condonar
alguna cantidad estética.
Es posible que al final de mi legislatura
alguien me acuse de haber puesto el dine-
ro, los intereses v las presiones por encima
ele los valores y principios de solidaridad
que juré defender. Tendré que hacer uso de
mi mayor agude/a dialéctica para esquivar
la cuestión, ya que es efectivamente cierto.
Pero los programas seguirán siendo prome-
sas, no contratos, y nuestro sistema demo-
crático no alcanza para garantizar su
cumplimiento. Pero si un día la población
empieza a cuestionarse este sistema, quizá
habrá que empezar a defender los valores
de verdad. Mientras, podremos seguir
usándolos como una guinda de adorno,
que se come cuando conviene.
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sopa de lletres
En aquesta sopa de lletres hi trobareu 21 elements de
periòdica de més de dues lletres.
Amb les lletres restants hi trobareu una frase relacionadí
tema.
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per Lluís Riera

HORITZONTALS;
1- Sal disòdica de la dibromohidroximercurifluoreïna, plural. La baixa.
2- Mort natural sense agonia. Es pateix, sobretot, durant la pubertat.
3- lecneci. Mamífers de l'ordre dels primats i del grup dels platirins.

Vaixell de rics.
4- Déu de la guerra, fill de / t u s i d'Hera. Institut Tecnològic

d'Indonèsia. El rival de lanode,
5- Baluard d'un recinte fortificat Per estrenar. Ésser o la competència

d'en (ïarcía.
6- D'ossos. Cada botó de la màquina d'escriure. Noia afirmativa.
7- Llar d'Infants Estat Català. No sé què vol dir però uneix el metall

preciós més desitjat i una antiga nota musical, fan rotund com en
Raimon. Nitrogen.

8- Fa el niu, a l'inrevés. Diminutiu d'Adelina, l'art de la física que estu-
dia la llum, entre .ilires coses.

9- Perillosa fer-la en cotxe. Compost químic emprat en anàlisi per a
posar de manifest d pum d'equivalència. Destinat .il primer.

10- Qualitat de mecenes. Nansi.
11- Mai es pregunta a les dones. Repetit, rosee. Indica presència de

l'anió òxid en un composi. Serp en moviment.
12- Amant de la solitud. Hipotèticament, la suma de a i diríem. És dur

de rosegar.
13- Entre el ¡ejú i el cec. Les vocals ben desordenades. Taula coberta de

sorra fina, usada per a dibuixar i calcular.
14- No sap a les enquestes. Alcaloide artificial preparat a partir de

l'atropina.

VERTICALS:
1- Conjunt de les reaccions bioquímiques que tenen lloc en els éssers

vius. Vivo o vitro.
2- Benestar Rsic. Regidors.
3- Ret amb un bon forat. Relativa als essenis. L'u romà.
l ( 'apaç d'exercir una acció química corrosiva sobre els teixits

orgànics. La familiar mes polida. Porteria de rugbi ben muda.
5- Article iiidetermin.it femení. Is .ingles. Àcid desoxiribonucleic.

Composició per ,i dos.
6- Porció d'aliment que es dóna a algun animal. Sentiríem odi.
7- L'ossat n'ha perdut una pel camí. Procediria envers algú d'alguna o

altra manera.
H- Persona que ajuda un.i altra en un treball. Plat mallorquí de carn

cuinada amb ceba, alls, tomàquet, espècies i brou.
9- Conjunt de troncs lligats que baixa riu avall, lub electrònic proveït

de r i b era.Circdes
10- A l'esquerra no val res. Primer rei d'Israel. Símbol del poise. Arbre

de ribera. Circ des del cel.
I 1- De tant en tant va bé que te la donin. I.a Z ha volcat. Aliança ben

popular.
12- Socis barrejats. Nausea. Nb.
13- Protuberàncies que es fan en un os, en un tendó, en la proximitat

d'una juntura dificultant el seu joc. Agregat de totes les parts mate-
rials que componen l'organisme d'un animal. Riu de Polònia afluent
del Vístula.

14- Metges dels animals. Gos.
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TAULÓ D'ANUNCIS

ES VEN per jubilació
Aparato radiográfico Microvet 100x100

Mesa cirugía hidráulica Mod. F-18
Mesa c i r u g í a acero inoxidable

de 1,24 x 0,66 metros
Mesa cirugía acero inoxidable rígida

de 1,24 x 0,66 metros
Lámpara de fibra óptica. Welch Allyn

c r i toriode
12 sillas sala de espera

Mesa V i t r i n a de 1,5 x 1,95m
3 mesas fórmicas de 1,9 x 0,6 m

Vitrina de 1,5 x 1,95 m frontal de vidrio,
correduras y 6 estantes

Armario fórmica de 1,38 x 2,25 m con
puertas correderas

Soporte gotero
Aire acondicionado Polar Split

Macs 1150

Interessats trucar al telèfon
93 332 56 16,610 94 92 93

ES VEN
clínica veterinària, perruqueria

i botiga especialitzada

en funcionament.

150 m1. Zona Baix Llobregat.

Interessats trucar al 666 64 84 20

ES COMPRA
consultori o clínica veterinària en

funcionament.

Zona Maresme. Preferible local propi.

Telèfons 93 750 67 26, 639 22 75 28

ES VEN
Microscopi marca URA model 107

amb capçal binocular
per 75.000 ptes.

Interessats trucar al 93 464 38 73
dins l'horari de consulta de dilluns

a divendres.

ES TRASPASSA
clínica veterinària a Barcelona amb

botiga i perruqueria.

12 anys d'antiguitat. Ple rendiment.
Lloguer baix. Acabada de reformar.

Trucar matins al 93 358 19 00 o a partir
de les 21 hores al 93 864 31 51

ES VEN
clínica veterinària amb botiga i

perruqueria canina a la Vila Olímpica
de Barcelona.

El seu titular no la pot atendre per canvi
d'activitat professional. Equipada amb

tot el necessari i en ple rendiment.

Interessats trucar a la Biblioteca
del Col·legi.

ES TRASPASSA
Negoci de petits animals a la

província de Barcelona.

Dos consultoris en funcionament,
separats 9 Km.

Horaris compatibles.
Obert des de 1990 i en funcionament.
Cartera de clients i gestió econòmica

demostrable.
Vehicle, instrumental, telèfon mòbil i

stocks inclosos.
Preu 7 milions + IVA.

Telèfons de contacte:
93 822 86 31,608 49 03 01

ES VEN
Banyera-taula metálica en molt bon
estat. Preu de venda: 75.000 ptes.

Interessats trucar al 93 799 41 02
i preguntar per la Núria

ES TRASPASSA
Consultori Veterinari a Barcelona.

En funcionament. Amb Raig X.
Preu a convenir.

Possible incorporació immediata.

Interessats trucar al 93 346 36 64

ES TRASPASSA
per canvi de domicili urgent,

clínica Veterinària funcionant,
preparada per a Hospital Veterinari,

amb cartera de clients fidels i
ubicada en immillorable

zona comercial
(a la província de Tarragona).

Consta d'una botiga de 50 rrï1,
perruqueria, quiròfan, 2 consultoris,

2 sales d'hospitalització,
sala de Raigs X, laboratori i despatx.

Amb un total de 240 nf.

Preu a convenir
Tel. 609 79 45 35

ES TRASPASSA
Consulta amb 15 anys d'experiència

a Castellar del Vallès.

Interessats trucar al tel. 93 714 20 19,
preguntar per Josep M°.

ES VEN x

quiròfan de segona mà.

Fix d'acer inoxidable, superfície plana
amb desguàs.

Telèfon de contacte: 93 311 53 72

ES TRASPASSA
clínica veterinària amb perruqueria i
botiga a un poble de 6.200 habitants,

a 35 minuts de Barcelona.

Raigs X, laboratori, quiròfan,
equip dental i telèfon mòbil.

Ingressos demostables.

Interessats trucar al 649 355 348

ES VEN
Microscopi marca Nikon

model alphaphot-2.
Capçal binocular. Òptica plana.

Interessats trucar al 93 572 12 36
i preguntar per l'Enric
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LAS PULGAS MUERTAS
NO PONEN HUEVOS.

Frontline actúa por contacto mostrando su eficacia sin que las
pulgas tengan que picar.

Por eso, puede ser utilizado en el tratamiento de las dermatitis
alérgicas a las picaduras de pulga (DAPP). Además, las elimina tan rápido
que rompe su ciclo de vida.Y eso significa que no tendrán tiempo de
poner huevos.

Y claro, sin huevos no hay más pulgas, ni en la mascota, ni
en el hogar.

12 928 383 Fax 932 928 389

I FRONTLINl

FRONTLINE
NADA FUNCIONA MEJOR

CONTRA PULGAS Y GARRAPATAS



SUSPENSIÓN p H n H n n i i n i i i i s y l i m e s P E O U E N H S

ESTEVE VETERINARIA
Av. Mare de Déu de Montserrat. 221

Tel. 93 446 60 00 • Fax 93 433 15 32 • 08041 BARCELONA


