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—i— n la secció de Tribuna Oberta d'aquest número reco-
llim un interessant debat que es va produir fa alguns

• • mesos en la Mista de correu electrónic al voltant de la
necessitat o no d'establlr uns honoraris mínims en

^—l'exercici de la clínica veterinaria. No és la primera
vegada que se'n parla, i óbviament no será la darrera.

Alguns opinen que fixar uns preus mínims sena una forma
de superar la precarietat en qué es mou la clínica veterinaria,
prestigiar la professió i situar-la a l'algada d'altres (metges i
advocats és el mirall en qué ens solem reflectir). Altres, en
canvi, consideren que aquesta mesura no servirla de res. i
que el problema rau en la manca d'exigéncia d'uns nivells mí-
nims de competencia. Finalment. n'hi ha qui puntualitza que
els anys d'expenéncia professional no garanteixen aquesta
competencia si no van acompanyats d'un esforc en el reci-
clatge i l'actualització de coneixements.

Hem de recordar que en totes les professions. els preus
son onentatius i no obligatons. Així no va refermar recent-
ment el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), que
va sancionar amb una multa de 180.000 euros (30 milions
de pessetes) al Consejo General de la Abogacía Española per
haver prohibit en el seu Codi Deontológic que els advocats fi-
xin lliurement els preus de llurs servéis. Segons el TDC. "l'es-
tabliment d'honorans mínims és particularment danyina per
la competencia en el context espanyol actual".

Així dones, en una situado de lliure competencia, els pro-
fessionals han de ser capacos de demostrar ais seus clients
que els preus que cobren es corresponen amb els servéis
que ofereixen. En el sector de les clíniques veterinánes cal te-
ñir en compte que no tots els centres teñen les mateixes ca-
racterístiques i donen els mateixos servéis. És el mateix un
petit consultori annex a una botiga que un hospital equipat
amb quirófan, equip de raigs X, zona de quarantena, serveí
24 hores. etc.? Els vetermaris també han de fer números com
a empresans i cobrar per llurs prestacions en fundó de les
inversions fetes; i sobretot convencer ais seus clients que els
honoraris han de reflectir lógicament aquesta circumstáncia,
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EL PAPEL DE LOS ACIDIFICANTES COMO PROMOTORES
DEL CRECIMIENTO EN LAS DIETAS PARA BROILERS

Aves sin
antibioticos
LOS ACIDIFICANTES SON UNA BUENA ALTERNATIVA PARA PREVENIR Y
MEJORAR LOS PROBLEMAS SANITARIOS EN LA PRODUCCIÓN AVIAR

Texto: N.P. Crespo, M. Puyalto, E.G. Manzanilla y J. Mesiá

L
a progresiva restricción de los antibióticos
como promotores del creí ¡miento ha poten-
ciado el estudio y el desarrollo de los acidifi-
cantes que, como sustitutivos de los an-
tibióticos, han demostrado prevenir y

medrar los problemas sanitarios, frecuentemente de
origen intestinal, que tantas pérdidas económicas
ocasionan en las explotaciones. En el caso de las
aves han demostrado efectividad en el control de las
contaminaciones por Salmonella. tanto en gallinas
ponedoras como en pollos de carne. En el presente
artículo se hace una revisión del uso de acidificantes
cu la especie aviar, su efectividad y mecanismo de
acción. Además se presentan ensayos experimen-
tales tanto in vitro como in vivo sobre la efectividad
de algunos de ellos.

MECANISMO DE ACCIÓN
DE LOS ÁCIDOS
ORGÁNICOS

El efecto antimícrobiano de los
acidificantes en el tracto gas-
trointestinal se atribuye a dos
mecanismos de acción. Uno
de ellos es la acidificación del
medio mediante el i ual
ejercen su efecto bacte-
i i " .Din o. El otro les propor-
ciona efecto bactericida, y es
debido a la capacidad de al-
gunos ácidos de penetrar en la
i élula bacteriana.

ACIDIFICACIÓN DEL MEDIO
En gallinas de puesta y en
pollos de carne es muy impor-
tante el control del equilibrio
ácido:base de la dieta. Los ele-
vados requerimientos de cal-
cio en las gallinas ponedoras o
reproductoras y la excesiva ¡n
gestión de alimento en broil-
ers producen alcahnización y
desequilibrios digestivos que
favorecen la proliferación de
bacterias patógenas.

Tanto en gallinas
de puesta como en
pollos de carne, es

muy importante
el control del

equilibrio acido:
base de la dieta

La acidificación del medio ejerce efectos benefi-
ciosos a tres niveles del tracto gastrointestinal de las
aves. El buche de las aves es un divertículo del esófa-
go en el cual el alimento permanece un tiempo vari-
able antes de pasar al estómago glandular o a la
molleía. Por tanto, este compartimiento digestivo
constituye un ambiente idóneo para el desarrollo de
microorganismos, entre ellos Salmonella spp. Estas
bacterias podrán colonizar el resto del aparato gas-
trointestinal y, por otro lado, supondrán una fuente de
contaminación de la carcasa en el sacrificio y evis-
ceración del animal. El pH del buche suele ser relati
vamente ácido, aunque en determinadas circunstan-
cias puede verse incrementado favoreciendo la
multiplicación de microorganismos patógenos, cuyo
pH óptimo de crecimiento se encuentra por encima
de 6 -Tabla 1-. Por tanto, la acidificación del medio a

este nivel garantizará el man-
tenimiento de un pH adecua-
do.

En el estómago glandular
se produce la digestión enz-
imática del alimento y, al igual
que en los mamíferos, su éxito
viene determinado por el pH
del medio. Los pollos de tem-
prana edad son incapaces de
segregar la cantidad suficiente
de ácido clorhídrico que
garantice la correcta digestión
de la protelna slndlgerrr al I n
so de proteína sin digerir al in-
testino supondrá un nutriente
ideal para el desarrollo de mi-
croorganismos patógenos.
Mediante la adición de acidifi-
cantes a la dieta se permitirá
el paso de pepsinógeno a
pepsina, enzima encargada de
la correcta digestión de este
nutriente.

En el intestino, la secreción
de bicarbonato y enzimas
pancreáticos se ve estimulada
por la entrada del contenido
ácido del estómago al duode-
no, de forma que a mayor



EL PAPEL DE LOS ACIDIFICANTES COMO PROMOTORES
DEL CRECIMIENTO EN LAS DIETAS PARA BROILERS

TABLA 11 PH Y CRECIMIENTO BACTERIANO

Bacterias

Clostridium spp.

E. coli

Pseudomonas spp.

Salmonella spp.

Staphylococcus spp.

Mínimo

-

4,3 - 4.4

4,4 - 5,6

4 - 5

4.2

Óptimo

6-7.6

6 - 8

6.6-7

6-7,5

6,8 - 7.b

Máximo

8,5

9-10

8 - 9

9

9,3

TABLA 2 | EFECTO INHIBITORIO DE DIFERENTES ACIDIFICANTES Y
SUS COMBINACIONES. HALOS DE INHIBICIÓN DEL CRECIMIENTO
EN PLACA -MM-

TABLA 3 | VALORES DE PH DE LOS DIFERENTES TRAMOS DEL
TRACTO GASTROINTESTINAL»

Porción del tracto Gl

Buche

Molleja

Yeyuno

Ciego

Colon

pH (± SE)

4,30 ± 0.27

4.44 ± 0.30

6,46 ± 0.65

5.77 i 0.53

7.15 ± 0.62

TABLA 4 | CARAC. HISTOLÓGICAS DE LA MUCOSA INTESTINAL

(mm)

Altura de las vellosidades

Profundidad de la cripta

Total cripta + vellosidad

Relación cripta / vellosidad

Control

1.315

0.178 ab

1.494

0.136 b

Mezcla ácidos
+ butiratol

1.192

0.161 b

1,353

0.136 b

Butirato2

1,158

0.200 a

1.359

0,175 a

IProii
. MRB85

Cepa

Producto

Ácido fórmico

Ácido propiónico

Ácido butírico

Ácido fosfórico

Ácido láctico

Butirato sódico

Propionato calcico

Formiato calcico

Dipropionato

Diformiato

Combinación ácidos y sales 1

Combinación ácidos y sales 2

Combinación ácidos y sales 3

Salmonella E.coli

Efecto de ácidos

15

14

14

10

10

22

23

19

17

15

Efecto de sales

3

0

0.5

7

8

4

1

0,5

12

8

Efecto de combinaciones

9

7

8

14

1.

12
12 31 VES y
, • • • • • • • p i o n o t a . y di

acidificación de éste, mayor secreción de bicarbona-
to y enzimas se producirá, lo cual favorecerá la di-
gestión de los nutrientes. En los tramos más distales
del intestino y en los ciegos, un pH demasiado alcali-
no favorecerá la proliferación de E. coli y Salmonella
spp., respectivamente. En los primeros días de vida
las enterobactenas predominan a nivel cecal -Van der
Wielen y col, 2000-. En condiciones normales, el de-
sarrollo de las bacterias lácticas y la producción de
ácidos grasos volátiles impide su excesivo desarrollo.
Sin embargo, cualquier factor dietético o ambiental
puede favorecer la multiplicación de las bacterias
patógenas dando lugar a la aparición de diarreas. Por
tanto, es necesario actuar a este nivel para impedir
su desarrollo. La acidificación de estos tramos in-
testinales resulta difícil debido a la elevada digestibil-
idad de los acidificantes habitualmente utilizados •
Huff y col.. 1994; Thompson y Hinton, 1997: Overland
y col., 2000-. Los ensayos realizados muestran una
limitada reducción del pH intestinal tras la aplicación
de acidificantes en la dieta que no sería suficiente
para conseguir la inhibición del crecimiento de mi-
croorganismos patógenos. Mediante la encapsu-
lación de los ácidos, se pueden conseguir mayores
reducciones, aunque una acidificación excesiva del
medio intestinal también puede resultar perjudicial

para el desarrollo normal de la función digestiva. Por
tanto, y como se verá más adelante, el efecto benefi-
cioso de los acidificantes en los tramos intestinales
más distales se debe principalmente a su efecto di-
recto sobre la célula -efecto bactericida-. En
cualquier caso, es imprescindible alcanzar los niveles
óptimos de acidificantes en estos tramos intestinales.

ACCIÓN SOBRE LA CÉLULA BACTERIANA
El efecto bactericida de los acidificantes tiene interés
principalmente en el intestino delgado y los ciegos.
Como se ha comentado anteriormente, la inmadurez
digestiva de los pollos |óvenes permite el paso hacia
el intestino de alimento sin digerir, que servirá como
substrato para el desarrollo de las bacterias patóge-
nas. El poder bactericida de los ácidos orgánicos es
ejercido por su forma no disociada, la cual penetra
dentro de la célula bacteriana produciendo al-
teraciones metabólicas que acabarán produciendo la
muerte celular -Cherrington y col., 1990-. Este
mecanismo de acción les confiere mayor eficacia
frente a bacterias Gram - con una membrana celular
más accesible -£. coli, Salmonella spp., Klebsiella
spp., Yersinia spp.. Campylobacter spp.-. Por tanto,
la pared Gram + de las bifidobacterias -Lactobacillus
spp., Enterococcus faecium- y el medio algo más áci-
do conferido por los ácidos orgánicos, favorecerá el
desarrollo de éstas.

El efecto bactericida de un ácido depende de su
estructura molecular, de forma que los ácidos gra-
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UN EFECTO BASADO EN LA ACCI6N DIRECTA SOBRE LA CÉLULA

Fig. 1: Halos de inhibición del butirato sódico
frente a cepas de Salmonella choleraesuis y E. coli

Fig. 2: Imagen c o n de la d i e t a
intestinal de pollos s 6 d i co. la dieta

control y la dieta con butirato sódico.

Fig. 3: Imagen histol6gica de la mucosa
intestinal de pollos alimentados con la dieta

control y la dieta con butirato sódico.

sos de cadena corta -fórmico, propiónico y butfrico-
son mas efectlvos que los de mayor peso molecular
•cítrico, máhco o fumárico-, con menor capacidad de
dlfuSlón a través de las membranas celulares, y los
ácidos inorgánicos, incapaces de atravesar la mem-
brana.

Teniendo en cuenta su forma química, las formas
libres son las que presentan mayor eficacia, aunque
su efecto altamente corrosivo e untante las hace muy
difíciles de manipular Para evitar este inconveniente
se utilizan en forma de sales que son combinaciones
del ácido con un catión. Según el grado de saturación
del ácido por el catión y el catión que forme parte de
la sal, el efecto bactericida puede variar.

Diferentes ensayos m vitro muestran la eficacia de
diferentes formas acidas. En la Tabla 2 se muestran
los halos de inhibición de crecimiento -Fig, 1- de
cepas de Salmonella y E. coli en placas de Petn, tras

Teniendo en cuenta su
forma química, las formas
libres de los acidificantes
son las que presentan
mayor eficacia

colocar discos impregnados con diferentes acidifi-
cantes. En estos experimentos se demuestra la may-
or actividad de los ácidos grasos fórmico, propiónico
y butírico, frente al ácido fosfórico -inorgánico- y el
láctico. Las sales de dichos ácidos son más efectivas
cuando están formadas por el catión Na+. debido a
su mayor disociabilidad del ácido, permitiendo así la
actuación de su forma libre. Las formas msaturadas
de las sales -diformiatos o dipropionatos- presentan
mayor actividad m vitro que las formas totalmente
saturadas pero menor que los ácidos grasos en su
forma libre Al comparar in vivo las formas msatu-
radas con las saturadas se observa que las primeras
poseen meior efecto promotor del crecimiento que
las formas saturadas -Overland y col., 2000-.

Anteriormente hemos hablado del valor de pKa,

que determina la proporción de ácido que se encuen-
tra en su forma no dlsoclada a un pH determlnado.
Tenlendo en cuenta que la actlvldad bactericida de
los ácidos orgánicos es ejercida por su forma no dis-
ociada, es lógico pensar que el pH del medio en el
cual se encuentra determinará la efectividad de un
ácido orgánico. Esta hipótesis fue probada frente a
Salmonella spp. por -McHand y Shotts. 1993- y ha si-
do nuevamente confirmada frente a Salmonella y E.
coli. En la Tabla 3 se observa como la efectividad del
ácido butírico aumenta a medida que el medio de
cultivo se acidifica.

El aumento de la concentración de protones -acidifi-
cación del medio- aumenta la captación de éstos por
parte del ácido orgánico disociado aumentando de es-
ta forma la concentración de su forma no disociada que
es la que eiercerá el efecto bactericida. Por tanto es
conveniente utilizar los ácidos orgánicos que posean un
mayor valor de pKa, como el ácido butírico -pKa = 4.81-
o el propiónico -pKa = 4.88-. Al pH al cual se encuentra
el lumen intestinal -Tabla 4- predominará la forma diso-
ciada de estos ácidos, pero la concentración de la for-
ma no disociada será mayor que la conseguida con
otros ácidos con valores de pKa menores. Es por ello
que los nuevos productos acidificantes incorporan buti-
rato sódico, obteniendo de esta forma la mayor eficacia
como promotores del crecimiento.

EXPERIENCIAS EN AVES
Existen pocos traba|os sobre la eficiencia de los acid-

ificantes en aves. Muchos de ellos demuestran la efec-
tividad de la adición de ácidos grasos de cadena corta
para disminuir la el desarrollo de Salmonella spp.. tan-
to a nivel del buche y molleía -Thompson y Hinton.
1997- como en los ciegos y cloaca -Hinton y col., 1985:
McHan y Shotts, 1992-. Estos estudios muestran como
concentraciones de 0.5 a 1% de fórmico y propiónico
producen una disminución en la población de Salmo
nella spp. lo cual mejoraría el estado sanitario de las
aves y reduciría la contaminación de los huevos en gal-
linas ponedoras y de la carcasa en broilers.

Sin embargo, los resultados obtenidos sobre el
efecto de los acidificantes en los parámetros produc-
tivos son variables. Las experiencias realizadas con el
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aCido fórmlCO no mostraran nlngún efecto sobre el
peso vIva o el Indlce de converslón -McHan y Sholts.
1992 e Inclusa a dOSIS alga elevadas pueden pro-
dUClr un descenso en la gananCla de peso Patten y
Waldroup. 1988, Huff y col, 1994- Algunos estudlos
con el aCido cítnco -Boling y col, 2000a mostraran
un Incremento en el peso VIVa, Slrl embargo las dosIs
necesarl3s para obtener estos resultados fueron muy

(
2-6%). Otro estudio reallzado por los mlS-

mos autores en galllnas ponedoras Bolllng y co l ,
2000b- mostró efectos negatlvos del aCido cítnco
sobre los parametros productlvos

Uno de los puntos cntlCOS para que un aCido
organlco pueda reallzar su acclón es que esté pre
sente en los tramos gastrolntestlnales mas susceptl'
bles a la colonlzaclón por bacterlas patógenas -

yeyuno y ciegos-. La elevada dlgestlbllldad de
algunos de los ¡3cldos organlCOS frecuentemente u l l
Ilzados hace que su concentraclón en el tracto dlges
tlVO distal sea Inapreciable -Hume y col.. 1993a

Estos resultados ponen de manlflesto la necesldad
de reallzar mas Investlgaclones sobre estos adltlvos
en las dletas para aves y de determinar la • li
otrcs aCldos organlCOS.

EL ACIDO N-BUTrRICO
El aCido nbutlr lco es producto de la fermentaclón
bactenana de los carbohldratos en el rumen y en el
intestina de otras especies K I n y co l , 2000, Van
der Wlelen y col. 2000-, al cual s le han atrlbUldo
propledades antlcancerígenas Hasslg y col 1997-
Ademas. es uno de los AGV con mayor valor pK, lo

: la perslstencla de su forma no disoci-
ada pudlendo elercer su acclón bactenClria medlante
d,fus,ón a través de la membrana bactenana Sln
embargo, su forma Ilbre presenta problemas de ma-
nlpulaclón por su elevada poder corrosIV a sales
sódlcas de ese aCido facrlltan su manejO y garanti-
zan su eflcacla por su alta solubrlldad y. por tanta. fá-
cil dlsoclabllldad El poder de dlfuslón de un ácido a
través de la membrana celular parece estar también
relaCionada con su longitud de de Así. Hume y
col -1993b- demostró como el aCido butlrlco presen-

tamayor coeflclente de d,fuslón que otros ácidos de
cadena mas carta lo cual le per atravesar con
mas facrlldad la membrana bacterrana En el estudio

e Galfl y Bokon -1990. la ganJnCla de peso llegó a
ser un 23.5% mayor para los cerdoc; alimentados con
las dletas suplementadas con sólo 0.17% de butirato
sódico. La adición de butirato produio un incremento
significativo de este ácido graso tanto en el íleon co-
mo en el ciego. El análisis histológico mostró un in-
cremento en las vellosldades intestinales y un au-
mento en la población de lactobacilos.

En consecuencia se puede confirmar que la adi-
ción de aditivos con butirato sódico a las dietas de
broilers garantiza su presencia en los tramos más
distales del aparato gastrointestinal, pudiendo por
tanto ejercer su función bactericida. La presencia de
butirato en el intestino presenta una importante cor-
relación negativa con la población de enterobacte-
nas. acompañada de un aumento en las bacterias

El acido organico debe
estar presente en los
tramos gastrointestinales
mas susceptibles a la
colonización por bacterias

lactlcas ' a l t l y Bokon, 1990, Van der Wlelen y col..
2000 Por tanto el aumento del aCido n-butínco en
los clegos de los brOllers allmentados con las dietas
expenmentales se podría relaCionar con una dismin-
uClón de bJcterlas patógenas y un a u m n t o en la
presenCia de lactobacllos. Sln embargo, tanto la al-
tura de las vellosldades como el grosor total e l
mucosa Irltestlnal presentaran valor algo inferi-
ores P = 0.05 y P = 0,09, respectlvamente en los
pollos alimentados con las dietas experimentales re-
specto a la dieta control Tabla 5-, a diferencia de los
resultados observados en cerdos Por tanto, parece
ser que el efecto del butlrato sódico sobre la mu
cosa Intestinal presenta dlferenclas entre estas dos
especies. No obstante, el hecho de no observarse
dlferenclas slgnlflcatlvas en los parametros produc-
tivos sugiere que la absorción total de nutrientes es
equivalente en todos los tratamientos. Quizás un au-
mento en el número de microvellosidades com-
pense esta disminución en el grosor de la mucosa
intestinal
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ENTREVISTA A BERNAT SERDÀ, PRESIDENT DEL COLLEGI
DE VETERINARIS DE GIRONA

'Volem un Col.legi
obert a tothom'

LA NOVA JUNTA DEL COVG VOL REFERMAR L'ESPERIT DE TREBALL EN
COMÚ AMB LA RESTA DELS COL,LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA

Text I foto: David Quesada

B
ernat Serdá és des del passat mes d'a-
bril el president En e l s S I S de
Veterinans de Girona (COVG). En els sis
anys de mandat que ell i la Junta que
presideix teñen per davant sha marcat

com a objectius principáis fer del Collegí una ins-
titució dinámica, útil i oberta a tots els collegiats.
i també recuperar l'espent de collaboració amb
els altres collegis catalans. després d'una etapa
marcada per un cert distanciament. Amb motiu
de la incorporado del COVG a la revista Veterina-
ns. l'hem entrevistat per apropar-nos. a través de
les seves opmions. ais companys de Girona.

Pregunta: Parli'ns una mica deis seus origens
com a veterinari

Resposta: Vaig estudiar Veterinaria a la Umversitat
de Saragossa, en una facultat llavors petita que no te-
nia res a veure amb el centre actual, on estudiava
molt poca gent i prácticament formávem una familia
els estudiants, els professors i els catedrátics. Em
vaig llicenciar l'any 1972.

AI Col'legi actuade lGirona ment41 h0
inscrits actua 410
vetermaris, amb un perfil
molt jove i dedicat
majoritánament a la clínica
de petits animáis

En aquella época no havia problemes peí trobaí
fema. Era un moment molt bo per a la professió per
que la industria deis pmsos i la ramadena estaven
en pie desenvolupament. Així que de seguida em
vaig col-locar en l'empresa privada, concretament
en una fábrica de pinsos i medicaments i en una
distribuidora de medicaments, on vaig estar treba-
llant durant tres anys. Després vaig obtenir la plaga
d'interí al partit veterinari de Gavá. i em vaig decidir
a preparar les oposicions per a veterinari titular. Les
vaig aprovar el 1975, pero fins el 1978 no em van
destinar provisionalment a Girona. destinació que fi
nalment esdevindria definitiva quan vaig obtenir una

plaga al Mimsten d'Agricultura. Amb la restaurado
de la Generalitat i el traspás de les competéncies
vam passar a dependre de l'Administració autonó-
mica. El 1990 vaig traslladar-me del Departament
d'Agricultura al de Sanitat com a coordinador vete-
nnari de la comarca del Pía de l'Estany. fema que
desenvolupo en l'actuahtat.

Al comentar la carrera ja tenia decidida la seva
vocació díns de la professió?

Quan estudies tens uns ideáis, pero després les
necessitats. les oportunitats o un major coneixement
de la professió et porten per altres camins. T'adones
per exemple que el treball a l'escorxador no és el que
et pensaves, o que exercint la clínica de petits ani-
máis no t'agrada el tráete amb una determinada
gent. Jo també vaig provar al principi la clínica de pe-
tits animáis, pero al final vaig decidir que el treball
per a l'Admmistració era una opció millor en aquell
moment. S'ha de teñir en compte també que quan
em vaig llicenciar no existien les especialitats que hi
ha ara, és a dir, fhavies d'especialitzar peí teu comp-
te a través de l'experiéncia professional.

Quants veterinaris hi ha col-legiats actualment a
Girona i quin és el seu perfil personal i professio-
nal?

Al Collegí de Girona hi ha inscrits actualment
410 veterinaris. Els últims anys ha augmentat signi-
f¡i .itivament aquest nombre degut a la creació de la
Facultat de Veterinaria de la UAB, de tal forma que
el perfil maioritan del veterinari gironí. com succe-
eix a la resta de Catalunya i de l'Estat, és el d'un
professional |ove. Aquesta situació contrasta amb
la que vam viure nosaltres quan estudiávem la ca-
rrera ais anys 60: la Veterinaria havia caigut gairebé
en l'oblit. semblava que amb la desapanció deis
animáis de treball al camp no hi havu futuí per a la
professió.

Girona ha sigut sempre una provincia amb una
gran tradició ramadera, i son molts els indicadors
que així ho acrediten; pero no hi ha dubte que la
clínica de petits animáis ha experimentat també
aquí un impuls considerable en els darrers anys,
de tal forma que actualment mes de la meitat deis
veterinaris gironins es dediquen a aquesta espe-
cialitat.
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Bernat Serdá treballa
com a coordinad
vetei inai i de la coman .1
gironina del l la de
II stany, dins del
Dep H ta tit de Sanitat.

Quins objectius s'ha marcat al capdavant del
Col-legi?

1 I nostre 1 il i]e< tiu es potenciar al máxim la mstitu-
1 feí la mes dinámii a, • ir| initzaní 1 ursos 1 se-

minaris 1 obrini la a tothom peí qué el col legiat vegí
que pagai una quota .erveix peí 1 alguna cosa En el
temps que portem dirigini el Col-legí \s hem fet dos
. ursos de Sanitai en col laboració amb el Consell de

Un dels reptes que tenim
els Col'legis és apropar-nos
als veterinaris que treballen
per a l'Administració

Col Ir 1 1 naris de Catalunya (CCVC) 1 un altre
sobre helioterapía presentat per un laboi
tualment estem organitzant un curs de radiodiagnós-
tic, 1 un altre pmiecte que tenim, 1 que está molí

nb l'ai tual polémica al voltant deis gossos
i.ilment penllosos, es reahtzar cursos

El risc sanitari en la
indústria alimentària
és mínim i dubto que
en altres sectors sigui
tan baix

comportament animal adreçats a crradors, enSlnlS
tradors I particulars, per què pensem que la tasca
del veterlIlarI en aquest camp és cabdal

Com a funcionari, com veu la situació actual dels
veterinaris que treballen per a l'Administració i la
seva vinculació als Col,legis?

Un d l s reptes que tenim ls Collegis s apro
par -NOS als vetrlnarlS que t rebal ln per a l'Adml
11lstraclÓ Serla bo que es clarifiqués l'obllgatorletat
o no que aquests profsSlonals es c o l I g l l n , per
què al cap I a fi, encara que treballm dins l'AdminiS-

xen com a professionals de la Veterr-
naria.

Els funCionaris han aconseguit en els darrers anys
mol ts de llurs reivindicacions, sobretot els que tre
ballen als escorxadors, que fan una f ina molt dura,
però encara queden coses per aconseguir, entre elles
mllloral les retllbuclOIlS.

Què en pensa de les crisis sanitàries que s'han
produít en els darrers temps i de la sensibilitat so-
cial i mediàtica que existeix sobre aquest tema?

Fi risi zero no existeix. pero si tenim en con
el volum d'aliments que cada día es transforma, es

[iula. es transporta 1 arriba al consumidor, el
nsc sanitari és mínim 1 dubto que en altres sectors
siguí tan baix. A Girona per exemple estem parlant
d'un parell de toxnnfeccions alimentarles a l'any.
com la mes recent de les coques de Torroella de
Montgrf, tenint en compte l'alt nombre dhotels i
restaurants que hi ha en un destí tan turístic com la
nostra provincia, Avui en día una vedella de Glrona
es pot sai 1 ifii .11 ,1 Barcelona, desfer a Saragossa,
elaborar a Burgos 1 consumir a Badajoz. 1 si no hi
hagués un control rigorós de tot aquest procés se-
ría un desastre. Sempre hem de procurar minimit-
zar al máxim els riscos, pero també hem de ser po-
sitius 1 no crear alarmes innecessánes per dos o
tres episodis aíllats.

Finalment, com valora la incorporació del COVG
a la revista Veterinaris7

Després d'una época de cert distanciament, una
de les nostres priontats en assolir la direcció del
Collegí de Girona va ser restaurar la normalitat en
les relacions amb els altres collegis catalans. tant
directament com a través del Consell. pi 1
anant iunts podem fer mes coses que no pas ca-
dascú peí seu cantó. I el fet que participem en l'e-
laboració 1 la distnbució de la revista és un pas en

i sentil •
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Festa de Sant
Francesc d ~ í s
MÉS D'UN CENTENAR DE COMPANYS DE BARCELONA I TARRAGONA VAN
CELEBRAR PLEGATS LA FESTA PATRONAL DELS VETERINARIS

Text: Alfredo Artiga Cancer. Fotos: David Quesada

C
om cada any, per la festiVitat de Sant
Francesc d'AsSIS, vam celebrar els ve-
terinaris del Collegi de Tarragona la
trobada anual dels companys de pro-
feSSió. Enguany teníem l'alIlclent de

rebre els companys del Collegi de Barcelona que
havien proposat celebrar la festa con|untament.
Aixó va fer possible que ens retrobéssim amb
companys de promoció que feía anys (tants com
18) que no ens véiem: les abragades eren prou
emotives per qualificar la trobada de gratament
emocionant

Cal dir que el programa que teníem era torga in-
teressant i a mes el temps va col-laborar en gran
manera fent un día de sol i temperatura agradable.

La celebració de la missa a la capella de la Ver-
ge del Claustre, a la catedral de la ciutat. ens va
proporcionar l'oportunitat de conéixer un raconet
prou interessant d'aquesta destacada obra de l'ar-
quitectura religiosa.

Postenorment vam fer una visita per la Tarrago-
na romana, guiada i comentada per uns experts
estudiants d'Históna que ens van traslladar amb
llurs explicacions entre els segles II a. C. i II d. C.
quan es construíren les muralles. el Temple, el Fó-
rum, el Circ. l'Amfiteatre, etc.. atorgant a la ciutat
la segona capitalitat de Tlmperi, després de Ro-
ma. Son d'admirar l'algada i el gruix deis murs, i
les restes de voltes, capgalera i fagana del Circ.

El diñar a un hotel de la zona estiuenca de La
Pineda va incloure un sorprenent. artístic i exqui-
sit apentiu i un dehciós menú que va prodigar les
converses, les vivéncies i les anécdotes tan pro-
fessionals com familiars, fent-nos gaudir d'una
estona difícilment repetible.

Per finahtzar. es va retre un cálid homenatge ais
companys que s'han jubilat enguany. homenatge
acceptat pels corresponents amb paraules de
sentit agraíment.

A I'hora del comiat, i expressant I' alegría de la
trobada, es repetía el "fins l'any que ve" en qué
esperem. si Deu vol. tornar la visita ais companys
i amics del Col legí de Barcelona.

En resum. vam passar un día dalló mes agra-
dable, emocionant i divertit. fent forga cultura i
molta convivencia, i per tant recomanable per a
totes les edats i estats de salut •

I I JIM,ii (Ir i|(;nn,iii(ii v,i li>n¡r Uní a
Hotel Estival Park de Vilaseca.

Francesc Morirle i Ángel Guerrero,
presidents deis Col.legis de Barcelona i
Tarragona respectivament. Com cada
any, els veterinaris recent jubiláis van
rebre un homenatge. Fac.ana de la
catedral de Tarragona, on va teñir lloc la
tradicional missa. El programa d'actes va
incloure una interessant visita pels
vestigis de l'antiga imperial Tarraco.
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EL COL.LEGI
INFORMA

L'Acadèmia de
Ciencies Veterinàries
UNA INSTITUCiÓ AMB ry1ÉS DE QUATRE DÈCADES D'HISTÒRIA QUE TREBALLA PER
MILLORAR EL NIVELL TECNIC I CIENTIFIC DE LA PROFESSiÓ

Ted: Dr. Jaume Roca Torras Historiador, President de l'Associació Catalana d'Història de la l a (ACHV)

E
ls actes I les conterèncles celebrats tant
pel Seminari com pel Collegi de Veterl
narls de Barcelona entre els anys 1953 i
1960 foren molt nombrosos. Pel tal de
millorar-los I ampliarlos, les directives

d'ambdues entitats van acordar una fusió. i així
va néixer l'Académia de Ciéncies Vetennanes de
Barcelona el 6 de setembre de l'any 1960.

La primera Junta de Ientitat la formaren Salva-
dor Riera com a president. Josep Séculi com a vi-
ce-president. Jaume Roca com a tresorer i Anto-
nio Concellón com a secretan Aquest últim carree
va ser ocupat al cap de dos anys per Lázaro Porta.

Resumir la tasca que el Dr. Riera va fer és difíi il
Al principi es van crear dues seccions cientfl
cadascuna de les quals va mantenir de tres a sis
reunions anuals. en les quals els temes tractats.
tot i que diversos, foren primordialment la patolo-
gía en la cria intensiva de vedells. pores i avicultu-
ra (pesta porcina africana, brucel.losi bovina, ma-
lalties respiratónes de les aus. etc.). la nutricio, i la
farmacología deis últims medicaments.

Postenorment es van crear vuit seccions mes.
fms arribar a deu en total (Bromatologia, Cirurgia.
Ciéncies fonamentals. Petits Animáis, Epizootiolo-
gia. Ginecología. Patología General. Zootecnia, Avi
cultura i Alimentació). cadascuna de les quals esta-
va presidida per un cap de secció que també havia
estat elegit. Aquest canvi important i progressiu de
la veterinaria barcelonesa i catalana va suposar un
pas endavant en l'especialització ve:

Cada quatre anys es feíen noves eleccions. I el
mes rellevant eren les reumons. les conferencies

colloquI I les tJules rodons que S'Ili celebr,lVen
DurJnl el curs 197071, per exemple, deslclc<11el
les sessIOns acadmiques sobre l I l l l l l l C IÓ
tranquil-lizants. salmonel.losi. ir i n lumogenética.
elc, en les qUJls van Inlervenlr expcl ls de prestí-
g¡ ¡nternai • ii lal com els doctors J. Symoerr.. W,
Stone, J Pantaleoni i R Perron.

L'any 1971 fou elegida una nova Junta, presidida
pel D I Francesc PlIch¿¡1 I amb el DI Ángel Lá II
com a secretan. Durant el nou curs destacaren
les sessions dedicades a les infeccions viral1, i an¡
nes, dirigides pels professors P. Goret i N. Fon'

L'ACVC té el seu
precedent en l 'Acadèmia
de Ciències Veterinàries
de Barcelona, creada el 6
de setembre de 1960

de I'Escola Veterinaria d'A inga), i la n
dedicada a la utilítzació d'additius alimentaris en ali-
mentado animal, a carree del catedrátli déla Facul-
tat de Veterinaria de Madrid, professoí Bernabé
Sanz. El darrer curs académit sota la presidencia
del Dr. Puchal (1972-73) va teñir vuit sesstorv, acá
démiques que una vegada mes reflectiren les in
quietuds científiques del moment, com ara la
biología aplicada a la veterinaria, revisada pels
doctors J. Centrich i J. Roca.

D'esquerra a dreta, els
quatre Presidents d'Honor
de I'ACVC (Salvador Riera,
Josep Séculí, Agusti Carol i
Francesc Puchal) i Peter C.
Doherty, Premi Nobel de
Medicina 1996 i Académic
d'Honor de l'Académia.
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El 1974 foren escollits Pere Costa com a presl
dent I Josep Gomls I Jaume Roca com a secretari s.
La patologia animal va ocupar una part Important
de les aclivltats de l'Acadèmia dUI'ant aquell curs,
amb reunions sobre temes tan variats com la ric
kettslosl OVina, la mlcoplasmosl aViar, causes de
mortalitat en alguns galrlns, llUita I eradicacIó de la
brucellosl. síndrome pneumònica dels vedells, etc.

Naturalment. no van faltar els temes ddlcats a
la nutriCIÓ animal: però va ser la sallltat alimenta
ria la que, sens dubte, va protagonltzal les activI
tats acadèmiques d'aquest període, amb taul
rodones soble escorxadors, sales d'especeja
ment. centres de contractació, emmagatzematge
i distribUCIÓ de carns, així com un colloquI hlspa
no-francés sobre higiene i qualitat deis ahments.

El 1978 es va produir un nou relleu i Agustí Ca-
rol i Ramón Castell foren elegits president i secre-
tan respectivament. Les esp^cialitats s'ampharen
amb la incorporació de la porcinocultura, els re-
mugants i l'ecologia. A rnés, durant aquest perío-
de s'micien els trámits legáis junt amb la resta de
Col legis de Veterinans catalans per transformar
l'Académia de Barcelona en Academia de Cata-
lunya (ACVC). Es van elaborar uns Estatuís de la
nova entitat formats per sis capítols, trenta-un ai
ticles i tres articles transitons. Malauradament. el
procés de creació de I'ACVC esdevmdria mes llarg
del previst.

L'any 1980, Agustí Carol fou elegit conseller
d'Agncultura. Ramadena i Pesca del primer go-
vern de la Generalitat elegit democráticament
després de la dictadura. Per substituir-lo al cap-
davant de l'Académia. fou escollit el Dr. Josep Sé-
culi. Sota el seu mandat (1980-86). es van inclou-
re noves seccions, com ara les industries. El 1985
l'Académia va celebrar les noces d'argent amb di-
versos actes socials i científics.

De l'activitat académica d'aquesta etapa desta-
quen les nombroses conferencies sobre els tu-
mors deis animáis de companyia amb la par tu
pació deis doctors Juan José Badiola. Mariano
Domingo, Lluís Ferrer i Miquel Luera. També se
celebra la Secció de Porcinocultura. presidida per
Joaquim Mora, a mes del IV Simposi Internacio-
nal sobre Prodúcelo Porcina, amb vuii tei

L'any 1986 va ser elegit president el Dr. Miquel
Luera i secretari Antoni Prats. El nombre de sec-
cíons es va ampliar fins a 17. la qual cosa va per-
metre que s'incrementés el nombre d'actes (gai-
rebé cent cada any). Totes les activitats dutes a
terme s'han publicat a la revista de l'Académia.
Cal assenyalar. per exemple. el Curs de Postgrau
en Oftalmología conjuntament amb la Umversitat
Autónoma de Barcelona (UAB), o els dos cursos
internacional d'osteosíntesi AO. únics que s'ha-
vien celebrat a Espanya i deis pocs d'Europa
cursos de reprodúcelo i selecció porcina, etc. L'A-
cadémia també va ser pionera des del 1986 en
l'organització de cursos práctics per circuit tan-
cat de televisió, des d'un quirófan instal lat en la
mateixa seu.

PRESIDENTS D'HONOR

Salvador Riera I Planagumà (1899-1970)
Josep Sécull I Brrllas (1917,1998)
Agustr Carol l FOIX (1923-1996)
Francesc Puchal I Mas

ACADÈMICS D'HONOR

César Agenjo I Cecllia (1909-1998)
Mlguel Cordero del C a m p I
Peter C, Doherty (Premi Nobel de MediCina any
1996)
Pascual López Lorenzo

El proiecte de l'Académia de Catalunya final-
ment es va matenalitzar l'any 1990. amb la publi-
cado del Decret 221/1990 de 3 de setembre, peí
qual es creava l'Académia de Ciéncies Veteriná-
nes de Catalunya. Amb la Resolució del 31 de ju-
liol de 1991 es van inscriure en el Registre d'Aca-
démies de la Generalitat de Catalunya els
Estatuís de la nova entitat. segons els quals
I'ACVC consta de 50 académics: 42 vetermaris. 2
metges. 1 farmacéutic. 1 bióleg, 1 advocat. 1 en-
ginyer agrónom i 2 opcionals.

El z , v ser i c e - president el DI Josep l lu
pez, vice-president el Dr. Josep Llupiá i secretaria
la Dra. Teresa Rigau. El doctor López, destacat
humanista i gran especialista en androzoonosi, va
fer molts treballs sobre aqüestes malalties i tau-
les rodones amb altres especialistes. Arran de la
seva mort l'any 1996. el vice-president Josep Llu-
piá va ser nomenat president interí fins el 1999.
quan va ser escollit com a president efectiu. alho-
ra que era nomenat secretan Jaume Camps.

L'Acadèmia va ser pionera
des del 1986 en
l'organització de cursos
pràctics per circuit tancat
de televisió

Des de l'any 1996 I'ACVC ha contmuat organit-
zant molts actes científics. com la taula rodona so-
bre l'Encefalopatia Espongiforme Bovina: "Actuali-
tat i futur de la immunoprofilaxi en Veterinaria", a
carree del Dr. Plana Duran; "Medicina i Cirurgia
Animal", peí Dr. Lluís Ferrer; "Additius en nutricio
animal", per J. Brufau; la taula rodona sobre els
gossos potencialment penllosos. moderada per
Antoni Prats, etc. A mes. s'ha nomenat a quatre
Presidents i a quatre Académics d'Honor, un d'ells
el veterinan australiá Peter C, Doherty, Premí No-
bel de Medi< ina l'any 1996. Fmalment. la tasca de
l'Académia s'ha vist consolidada l'any 2001 amb la
creació del Consell Interacadémic de Catalunya •
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Protecció animal:
examen al Parlament
REPRESENTANTS DELS COL.LEGIS VETERINARIS I DE LA UNIVERSITAT EXPOSEN L'OPINIÓ DELS
PROFESSIONALS SOBRE LA REFORMA DE LA LLEI DE PROTECCiÓ ANIMAL

Text: Albert Sordé I David Quesada. Foto: David Quesada

E
I passat 15 d'octubre, una delegacIó del
Collegí Oficial de Veterinaris de Barce
lona, en representacIó del Consell de
Collegis Veterlnalls de Catalunya I de la
Facultat de Veterinària de la UAB inte-

grada per Pilar urría I Albert Sordé, secretaria i
representant dels v e t e r i n a r is
ment del COVB, I el professoI I especialista en
comportament animal Jaume Fat|ó. va comparéi-
xer davant la Mesa d'Agncultura del Parlament

't.iiunya per explicar la posició deis profes-
sionals de la Veterinaria en relació a la reforma

i l.lei de Protecció deis Animáis, que actual-
t es tramita a la cambra catalana, i altres as-

pectes relacionats. com la regulació de la tinenca
de gossos conslderats potencialment pelillosos.

Els representants del < in inicial Huí in

•nció denunciant les deficiéncies de Tactual
legal sobre protecció animal per la manca

de mit|ans matenals i humans per poder aplicar-
lo, i també peí fet que l'animal no está considerat
com un ésser viu amb la necessitat de la tutela
deis seus drets.

El control de la cria i el
comerç i la promoció de la
identificado son els eixos
bàsics d'una política eficaç
de protecció animal

"l tema de la identificado animal, per exem-
pie. malgrat ser obligatoria a Catalunya des del
1998. el percentatge de mascotes identificades és
en car,) molt baix. Un altre aspecte que ha limitai

eptació deis ciutadans deis avantatges de la
identificado és el fet d'haveí la vinculat ais arbitris
censáis que alguns ajuntaments no relacionen cla-

i amb servéis tangibles per a la integració
lals de companyia en els nuclis urbans.

En el cas concret deis gossos considerats po-
ilment penllosos. els representants del Con-

sell van explicar que no hi ha base científica per
establir el grau de perillositat en funció de la raga.

i que les Neis vigents a la resta d'l uropa, en les
quals s'ha basai la normativa estat.il i autonómica
,i l spanya. han demostrat a la Marga Huí inefica-
cia. L'única solució factible és el control indivii li i; il
deis gosso1. mitjangant tests ¡ avaluai ions perió
diques peí parí del termaris per detectar pos-
sibles alteracions del comportament.

Davant d'aquesta situació, el COVB proposa
com a pnoritats de la reforma legal el control de
la crin i de la identifii . n IÓ animal, la dotació de
mitjans i la professionalització de les entitats i el
personal que treballa dins del sector de l'animal
de companyia. Entre les propostes i oncretes, es
van citar la centralitzai ióde les competéncu' • i

bre ai ni n lis i le companyia en un sol órgan admi-
nistratiu; la creació de departaments de control
mimal dins deis cossos de seguretat. amb com-

peténcies d'mspecció deis nuclis zoológics i con
trol de la idei itifii ¡ l'extensió i l'aquesta darre
ra a tots els animáis doméstics. melosos els
exótics, mitjanc.an1 exclusivament microxips i sis-
temes homologats; la regulació de la compra ven
da d'animals entre particulars: la regulació de les

Els representants del
col.lectiu veterinari i de la
Universitat (dreta) durant la
seva compareixenija davaní
la Mesa d'Agrlcultura.
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titulacions dels professionals de la ena, maneig i
ensinistrament d'animals, I la necessitat de sub-
venCionar les entitats protectores en funció de
llur capacitat de gestiÓ de centres d'acollida i de
realitzacIó de campanyes d'adopció.

Per la seva banda, Jaume Fatjó va apuntar al-
guns fonaments clentillCS que s'haunen de teñir
en compte a l'hora de regular la protecció, tínen-
ça I comerç dels animals domèstiCS Parlar de be-
nestar animal és, segons ell, parlar d'animals
adoptats a llur entorn, En el cas dels gossos, per
exemple, els 3 pnmers mesos de vida tenen una
ImportànCia fonamental en el postenor desenvo-
lupament psíqUIC de l'animal I el seu grau de so-
ciabilitat No s'hauna de separar un cadell de la
seva mare I els seus germans abans de les 7 set-
manes de vida, I l'animal hauria d'entrar en con-
tacte amb les persones abans de les 12 setmanes.
AIXò significa que s'hauna de reduir el temps que
un animal s'está a la botiga especializada per a la
seva venda durant l període es 1 2 set ma nes
va socialitzacIó que va e n 7 a ques t c a s
de vida. El venedor esdevindria en aquest cas un
mer intermedian entre el criador i el propietan.

A continuació es va obrir el torn d'intervencions
deis representants deis diferents grups polítics.
Joan Ridao. d'Esquerra Republicana, formació
que ha assumit gran parí deis postuláis del COVB
en la seva proposta de reforma de ta Lleí de Pro-
tecció Animal, va explicar la rao d'mcloure en Tes-
mentada proposició aspectes de control sobre els
gossos potencialment penllosos, tot i existir una
normativa específica, peí fet que el marc legal ac-
tual no desenvolupa aspectes fonamentals que
están en l'arrel del problema, com el control de la
cria, el comerg i l'ensinistrament deis animáis de
companyia, aixfcom la creixent reahtat de les es-

Les campanyes municipals
de vacunació no ofereixen
un control sanitari i de
comportament adequ a t
adequat

pécies exótiques que poden ser font de riscos per
un deficient control sanitari i de comportament,

Rafael Luna, del Partit Popular, va reconéixer
que els poders públics no han fet l'esforg necessa-
ri per estendre i controlar la identificado animal,

Bet Font. d'lniciativa per Catalunya - Els Verds.
va manifestar reticéncies a incloure la regulació
deis gossos potencialment penllosos dins la Lleí de
Protecció Animal pels problemes de coordinado
entre departaments de rAdministrai ii i que aixó po-
dría comportar. També va recordar el principi de
precaució peí qual shan de guiar els representants
polítics a l'hora de legislar, i que en el cas concret
deis gossos potencialment penllosos creía arnscat

Els representants polítics són
reticents a incloure la regulació de la
tinença de gossos potencialment
perillosos dins de la Llei de Protecció
dels Animals

tenirestablir la perillositat a partir d'episodis d'agresslvl
tat. que n molts casos no es d e n u n C I

Joan Rull, de Convergència I Unió, tampoc no va
veure adequda la IncluSIó de la normativa sobre
perels gossos perillosos dins del marc general de pro
teccló animal perquè segons ell es tracta de regu
lar dos aspectes diferents. la proteccIó de les per-
sones per una banda I la dels animals per altra

Finalment. Joan Roma, del Partit Socialista -
Ciutadans pel CanvI, va afirmar que cal definir
exactament què és un animal de companyia i no li-
mltarse només als gossos I gats També va recor-
dar que a Catalunya hi ha 600 municipis sense po-
Ilcla local, I que el nombre de Mossos d l f i c l l
encara és insuficient, per la qual cosa veu difí< ¡I
que els ajuntaments de l a I d entific a c I ó ,
assumir les tasques de control de la identificado.

En el torn de réplica, els representants del
COVB van insistir en que cal resoldre la dispersió
de competéncies i la manca de coordinado entre
els diferents nivells de l'Administració per qué l'a-
plicació de la Llei siguí eficag. En quant a les difi-
cultáis per estendre el control de la identificado a
l'ámbit rural, els veterinans defensen que aquesta
tasca siguí assumida pels órgans de control de
l'administració autonómica i per les entitats supra-
municipals. com els consells comarcáis o les dipu-
tacions provincials. Els a|untament\ petits han
d'entendre que les campanyes de vacunació muni-
cipals no ofereixen un control sanitari i de compor-
tament deis gossos adequat, que s'ha de fer ais
centres veterinans, i que la recuperado d'.innn.ils
identificáis requereix convenís de les Diputai ions
amb l'Arxiu d'ldentificació d'Animals de Compan-
yia (AIAC) per disposar d'un protocol de transmis-
sió de dades que respecti la legislado actual.

Com a c onclusió, cal valorar aquesta comparei-
xenga com a positiva i necessária per informa)
des d'un punt de vrsta técnic ais parlamentarts
que treballen en l'elaboració de la nova Llei de
Protecció deis Animáis i que reben moltes opi-
mons. sobretot de les diferents Admimstracions i
entitats de protecció deis animáis

En aquest sentit. el Consell aporta una proposta
de reforma ámpliament documentada i explicada
per facilitar la tasca deis legisladors i agiht.n l'apro
vació de la nova llei. Per assolir aquo',t\ obje< tius,
el COVB ha treballat intensament en alguns temes
que considera fonamentals per al collectiu veteri-
nan, la qual cosa ha significat una ¡mportarrl des-
pesa económica en l'encárrec de treballs técnics i
una gran dedicació d'hores del\ membres de la
Junta en la recopílacio d'informació, leí tura i análi
si d'abundant documentado i legislació, reunions
amb experts i coHegiats disposats a participar i fi-
nalment la redacció de les divtr.f", propostes.*
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edicamentos
homeopaticos
EL DEPARTAMENTO JURíDICO DEL COVB RESPONDE A UNA SERIE DE INTERROGANTES
SOBRE UNA ESPECIALlDAD QUE CARECE DE RECONOCIMIENTO OFICIAL EN NUESTRO PAís

L
as cuestlones planteadas hacen referen-
cia a la regulaclón legal de este tlpO de
productos. a su conslderaclón como me-
dlcamentos y al grado de reconoclmlen
to oficial de que goza la medicina home-

opática en nuestro país.

Qué normativa se aplica a los medicamentos
homeopat
La leglslaclón aplicable a los a ho-
meopáticos veterinarios es la siguiente:

- Ley 25/1990. de 20 de diciembre, del medica-
mento, publicada en el B.O.E. de 22-12-1990 (en
adelante L.M ).

• Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, sobre
Medicamentos Veterinarios, publicado en el
B.O.E. DE 03-03-1999 (en adelante, R.D.M.V.).

- Real Decreto 110/1995. de 27 de enero. por
el que se establecen normas sobre Medlcamen-
tos Homeopatlcos Vetennarlos (en adelante.
R.D.M.HV)

A pesar de encontrarse este tlpO de medlcamen
tos expresamente regulados en las refendas nor
mas, esta normativa sobre medlcamentos homeo-
patlCOS no es completa Sólo se ocupa de unos
puntos muy concretos, como se verá más adelante.

El R.D.M.V.H, somete los medicamentos home-
opáticos al régimen general de los medicamentos
veterinarios (R.D. 109/1995 sobre Medicamentos
Veterinarios), y en particular establece un régi-
men especial de autorización y registro simplifi-
cado de aquellos medicamentos homeopáticos
veterinarios destinados a animales de compañía y
exóticos, cuyos productos no se destinen al con-
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sumo humano, que se comercialicen sin una ac-
ción terapéutica especial y no presenten nesgo
para dichos animales.

Destaca el artículo 1 del R.D.M.V.H. que define
los medicamentos homeopáticos veterinarios del
siguiente modo:

"J ( - ), se entenderá por medicamento home-
opático veterinario, todo medicamento veterina-
rio obtenido a partir de productos, sustancias o
compuestos denominados cepas homeopáticas,
con arreglo a un procedimiento de fabricación
homeopático descrito en la Real Farmacopea Es-
pañola, en la Farmacopea Europea o. en su de-
fecto, en una farmacopea utilizada de forma ofi-
cial en un Estado miembro de la Comuí
Europea.

2. Un medicamento homeopático veterinario
podrá igualmente contener vanas cepas homeo-
páticas."

En consecuencia, la única especialidad norma-
tiva de los medicamentos veterinarios homeopá-
ticos reside en el régimen simplificado de autori-
zación y registro de los productos destinados a
animales no destinados al consumo humano, ya
que éstos no suponen peligro alguno para la sa-
lud pública.

La normativa vigente
somete los medicamentos
homepáticos al régimen
general de los fármacos
veterinarios

¿Los productos homeopáticos se consideran
Efectlvamente.

Efectivamente, dichos productos son medica-
mentos, quedando por tanto suietos a las mismas
condiciones legales que los demás medicamen-
tos, tal y como se establece en los siguientes artí-
culos:

- Artículo 54 L M.: Tos productos homeopáti-
cos preparados mdustnalmente y que se comer-
cializan con indicación terapéutica se someterán
a todos los efectos al régimen de medicamentos
previstos en esta Ley."

- Art. 46 del R.D.M.V.:
1 "Se entenderá por medicamento homeopá-

tico veterinario todo medicamento veterinario
obtenido a partir de productos, sustancias o
compuestos denominados cepas homeopáticas,
con arreglo a un procedimiento de fabricación
homeopático descrito en la Real Farmacopea
Española, en la Farmacopea Europea o. en su
defecto, en una farmacopea utilizada de forma
oficial en un Estado miembro de la Comunidad
Europea.

2 Los productos homeopáticos destinados a los
animales, se regirán por su legislación específica re-

cogida en el Real Decreto 110/1995. de 27 de enero,
por el que se establecen normas sobre medicamen-
tos homeopáticos veterinarios, además de some-
terse al régimen general previsto en el presente Re-
al Decreto para los medicamentos veterinarios.

¿Qué titulación se requiere para recetar pro-
ductos de homeopatía? ¿Pueden tan solo hacer-
lo los veterinarios y los médicos?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49
de la L.M. existen medicamentos (no se distingue
que sean homeopáticos o no) que sólo pueden
dispensarse al público con receta prescrita por un
veterinario, y otros que no necesitan receta para
su dispensación.

En relación a los medicamentos en general, el
art. 85 de la LM - que entendemos incluye a los
homeopáticos - define el concepto de receta.
Con arreglo al mismo, debe tenerse en cuenta
que la receta sólo puede ser emitida bajo pres-
cripción facultativa, y debe reunir todos los requi-
sitos que la normativa exige para su validez: con-
signar los datos necesarios, forma, etc..

Por tanto, en lo relativo a medicamentos home-
opáticos veterinarios, entendemos que como la
Ley no los distingue respecto de los demás en es-
te sentido, es en principio el Veterinario colegiado
el único profesional capacitado para examinar a
los animales, hacer un diagnóstico y prescribir un
determinado medicamento, homeopatlco s no.

Respecto de los medicamentos homeopáticos
que no requieren receta médica o veterinaria para
su dispensación y obtención, es más frecuente
que personas que no son médicos o veterinarios
hagan recomendaciones de medicamentos ho-
meopáticos. A nuestro entender, en estos casos.
si carecen del título debidamente reconocido u
homologado en España, podrían ser suietos de
una conducta de intrusismo profesional si pudiera
demostrarse que realizan efectivamente actos
propios de la profesión veterinaria, y en conse-
cuencia podrían ser objeto de la pertinente de-
nuncia.

¿Está oficialmente reconocida la medicina ho-
meopática como especialidad en la Universi-
dad?

Según el Presidente de la Academia Homeopá-
tica del Colegio de Médicos de Barcelona. Dr. Jo-
an Manuel Marín, la medicina homeopática no se
encuentra en la actualidad oficialmente reconoci-
da ya que existe un vacío legal al respecto, y por
lo tanto tampoco existe en la Universidad la es-
pecialidad de Medicina Homeopática. El Dr. Ma-
rín señala asimismo que esta indefinición legal
conlleva inevitablemente inseguridad jurídica e
intrusismo.

Por tanto, observamos aquí cómo el problema
es visto desde el otro lado. Los médicos homeó-
patas se que|an del intrusismo que hacen otras
personas que no son médicos y se aprovechan
del vacío legal existente. •

En principio
el Veterinario
colegiado es
el única
profesional
capacitado
para
prescribir un
farmaco,
homeopatico
o no

24 •



v e t e r i n a r

LA VENTA POR

LOGO AL

SERVICIO DEL

PROFESIONAL

VETERINARIO.

310

www.medica-vet.m

En Bastos & Torval, SL hemos elaborado nuestro catálogo Medical Express Veterinaria

a partir de nuestro catálogo general Medical Express. Éste, está disponible en su

versión escrita y en línea (www.medical-vet.com).

Este catálogo de venta a distancia, engloba más de 3.000 referencias de productos

de consumo de las clínicas veterinaria de las perneras marcas del mercado, desde

fármacos a productos de un solo uso, instrumental, mobiliario, etc. Incorpora toda

la información necesaria para el comprador, los precios son altamente competitivos

y el plazo de entrega es de 24/48 horas.

Con esta fórmula cumplimos ya 5 años en el mercado, contando en la

actualidad con más de 6.000 clientes, de los cuales más de 600 son veterinarios.

terinaria 2002
Tcl. 902 !20 ? 10 Fax 938 310 426 www.medical-vet.com

i



AIAC

RESUM
OCTUBRE

OFERTA

clínica de petits animáis

consulta

consulta i urgéncies

urgéncies

substitucions

clínica i produccions animáis

administració

empresa

técnic comercial

quadres intermedis i assessorament técnic

altres departaments

diversos

tramitades

no tramitades

TOTAL

22

8

10

1

3

4

2

27

15

10

2

0

0

55

55

DEMANDA

participado

altes

baixes col-legi

baixes peticio propia

baixes t o t a l s

baixes totals

TOTAL

279

19

2

1

15

68

268

El DARP reconeix la
cartilla sanitària
Text: Silvia Serdá Responsable de I'AIAC sserda" covb.es

D
es de la creació de la nova cartilla, el Consell de Col-legis Vete-
rmaris de Catalunya (CCVC) havia sollicitat al Departament
d'Agncultura Ramaderla i Pesca de la Generalitat (DARP) el re-
coneixement per escrit d'aquesta cartilla com a Document Sa-
nitan Oficial per a Gossos i Gats.

En les múltiples reunions que ni vam mantenir, els responsables d'Agn-
cultura ens havien reconegut aquesta tasca, pero fins el moment no hi ha-
via cap document que ho acredites. Ara. amb la carta rebuda amb regis-
tre d'entrada al CCVC n° 933 i sortida del DARP 49906 disposem de l'únic
document oficial per a gossos I gats per ser utilitzat única i exclusivameni
per vetennans i controlat mitjancant les numeracions per tal de poder
evitar l'intrusisme professional.

La rao de la creació d'aquest tipus de document. d'ús obligaton segons
es va aprovar en l'assemblea del COVB. és aconseguir a curt termini un
benefici per la professió evitant Tintrusisme que tant mal ens ha fet mol-
tes vegades. i un millor control sanitan de l'animal.

La cartilla, malgrat haver estat elaborada per un grup de treball de mes
de 25 vetennans clínics. no és un llibre tancat. És una eina de treball i
com a tal ha d'estar sotmesa ais suggeriments de canvis de qualsevol ti-
pus.

Des de fa prop d'un any una comissió de vetennans especialistes en
animáis exótics també están collaborant i dedicant part del seu poc
temps lliure, com ens passa a la maioria de nosaltres. en l'elaboració d'un
document sanitan oficial per a mascotes exótiques. Esperem que també
siguí del grat de tothom i que novament ens siguí reconegut oficialment
per 1'Administració.

Ara per ara podem dir que des d'altres comunitats autónomes ens han
sollicitat el document com a model a seguir, la qual cosa ens enorgulleix.#
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No permita que los gatos caigan presa de pulgas y garrapatas.

FRONTLINE SPOT ON CUTO An 11 parasitario « lerno, en solución tópica.
COMPOSICIÓN POR M L '• ¿nrt l 100 mg
INDICACIONES: 'Oatoe: Parásitos» ««tornos

Solución cutánea para adriMistiaoon spot on destinada a los gatos, para »i ftaiam«iiú y prevención de las infestaciones por pulgas y garrapatas
f mullirte Spot On Galos eimunn las pulgas útt animal tratado, por lo que pueda sm utilizado como parte de la estrategia en el tratamiento oe la DAPP
Eficacia r.ompinta Eiiminn el 9B- lOOH de las pulgas de un animal tratado en menos de ?4 horas

CONTRAINDICACIONES:
No administrar a animales en lactación

ADMINISTRACIÓN: Uso «xlsrno, de aplicación t o p o sobre la piel.
RomfHfl el extremo de la pipeta a nivel de la parte pre-reconsda Vaciar completamente la pipeta, d ivamente sobre la piel, separando el pelo del animal, en 2 pun-

tos, en la base del cuello y entre las dos escápulas, para evitar el lamido
POSOlOGIA. 'Olios: i iupoia [ü.bü ml.y gato,

1.1 riosa umca garantiza uno duración do IR protección do hasta 5 semanas Ironía a nuevas infestaciones por pulgas
11 producto alean» la concentración mínima eficaz en loda la superficie del animal a las 24 horas de su aplicación

PRECAUCIONES
Como electos secundarios eventuales, en caso de lamido, teniendo on cuenta la noturale/a del excipiente, puede aparee* una hiperialivación de corla duración

PRECAUCIONES ESPECIALES:
• Puesto que no hay «eludios en gatos menores da Ims meses y de peso inferior a 1 kg, no administrar a gntos de estas características,
• No u debe lavar el pelo tJei animal, -Ifl rwas ames Ú después de aplicar el producto
- Como en «l caso de todos los tratamientos tópeos, «v i» el contacto con la lona tratada durante las horas siguientes al lratam«nio
• Evitar <H contado con los manos o cualquot otra parte del cuefpo, lavándose las mano* con agua y jabón tras la aplicación.
- No mganr y evitar la ingestión acódenla

Mantener luera d*H alcance de los niños
• Eliminar los envases vncioc junio con los residuos OomMtittH
- ProiAfSM dar calor y de la humedad

Con pratcnpoón vetenrwia.
PRESENTACIÓN: Envases de 3 o 6 pipetas de 0.50 mi N* OE REGISTRO: 1183-ESP

FRONTLINE SPRAY AnUpirurtarto interno para el tratamiento y prevención de las infestaciones por pulgas y garrapatas «n el parro y en el gato
Presentación en ipny de uso tópico.
COMPOSICIÓN POR ML: FipronJ 2.50 mg
INDICACIONES: -Perros y gatos: Parásitos extemas
• Tratamiento y prevenaóri de las infestaciones por pulgas y garrapatas, en el perro y en el gato

La .tctivioad «ctoperasmciaa de FRONTLINE elimina« 98- W% de las pulgas adultas de un animal tratado en manen de i ucrn v mas d»i 9C*T r> i » g a m p i i u
en 24-46 horas evitando La transmisión de enfermedades
• Frontiuif Spray elimina las pulgas del animal tratado, poi lo que puede ser utilizado como parte de la estrategia en el tratamiento de IB DAPP
- Se pueden tratar hembras gestantes o en lactación
• Loa cachorros pueden ser tratados a partir de los 2 días da edad
ADMINISTRACIÓN; T o p o . mediant6 puivwinmún
• Pulverizar toda la superficie del animal manteniendo el frasco a una distancia de 10 a 20 cm Reparto de manera uniforme y a contrapelo para que todo el pelo
quede mo¡ado. evitando puivptuar los ojos
- Fricciona; después de la aplicación, para Que el producto penetre hasta la ptei Deíaf que el producto se seque de forma natural No secar con toallas Procurar que
el animal tratado no se lama antes de estar completamente seco.
- No bañar al animal durante tas 4B rwas anlenores y posterior» i l tratamiento
POSOLOGIA: 'Perros y patos: 3 a 6 ml/kg p v. 3 ml/kg p v en animales d* pelo corto; y rusta 6ml4<g p v en ammatot de pelo largo
Spray 100 mi' 3 mi > 6 pulvouuaonea. Spray ?50 mi 3 mi --2 pulverización» Spray 500 mi 3 m i : 2 pulvanzaoones
• El producto es activo durante 2 metas Irentt a pulgas y dunnte I serranas Oante a garrapato
• DnpuM de la aplicación topea de FRONTLINE el flpronil difunde a través de las estructuras ncas en llpxlot de lo epiúermn concentrándose en las glándulas
sebáceos asegurando su prewnoa en petó y p * del animal temanas dHpuM de' tratamiento
- El U f o o la higiene det animal no aleda a la duraoon del efecto protector o * producto
OBSERVACIONES. Como efectos secúndanos, puede ipanxw irritación ocular y caspa.
PRECAUCIONES ESPECIALES: No exponer a temperaturas supenom • +5CTC No pulverizar hacia la llama o cutrpo ircvKtoscvrts Pulverizar a los i n i m i M en
rutortaciones bien ventiladas Utilizar guantes Evitar el contacto con los OJOS y las muccui Lavam las mane* datpuéi de su uso Mantener fuera del alcance de
los mnos Con orescnpción ««ennarla
PRESENTACIÓN: Spray pera pulverizar d t 100 mi, 250 mi y 500 mi N* DE REGISTRO: 1084-ESP

Menal laboratorios 9 Marca registrada Para mfls Información contacte con Mortal, c/ Tarragona. 161 Planta 3" 08014-Barcelona • España. Tal.: 93 292 83 83 www.merial. com Todos los derechos reservados



una ciutat amb encant
PARís ÉS UNA CIUTAT ROMÀNTICA. PERDRE'S PELS SEUS CARRERS,
DESCOBRIR PARCS O REALITZAR UN CREUER SÓN BONES OPCIONS,

Texto: Ana Draz

P
er conèixer bé la ciutat es necessiten,
ben bé, entre 4 I 6 dies Aquests 4 o 6
dies no són només per VIsitar museus o
monuments, que n'hi ha molts, sinó
també per deixar-se portal per la ciutat

Cal tenir en compte que, a més dels museus I els
u n un dels pnnclpals encants de París

consisteix simplement a poder gaudir de la vida
de la ciutat. Recorrer tranquillament l'avinguda
de la Bourdonnais. fer una passeíada pels Jardins
de Luxemburg o relaxar-se prenent un café ais
Camps Elisis son alguns deis molts piaers que Pa-
rís ens ofereix. Com a anécdota, direm que a París
el preu d'un café oscil-la entre els 3 i els 4 euros,
No s'ha d'obhdar que es tracta d'una ciutat amb
un nivell de vida forga elevat i que, en conseqüén-
cía. els preus també ho son. No obstant aixó. es
poden trobar llocs amb preus prou assequibles. A
les brasenes. per exemple. es pot menjar bé a un
preu forga raonable i. a mes. degustar alguns deis
plats mes característics de la gastronomía france-
sa, que val molt la pena.

EL MITJÁ DE TRANSPORT
La millor manera de conéixer la ciutat és cami-
nant. Tanmateix. ates que les distancies solen ser
considerables, és recomanable utilitzar el metro
per desplagar-se fms a les diferents zones i, una
vegada allí, perdre's pels carrers i les avingudes.
París compta amb 15 limes de metro i prop de
300 estacions. a mes de les connexions amb les
xarxes de RER i SNCF. que permeten arribar tam-
bé fins a les rodalies de la ciutat.

La millor manera
de conèixer París
és, sens dubte,
caminant

L'opció mes práctica i económica és comprar
alguna de les targetes que permeten utilitzar els
diversos servéis de transport púbhc de forma illi-
mitada durant períodes de temps concrets. Per in-
formar-se sobre les diferents opcions. només cal
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apropar-se a les finestretes del metro o ais punts
d'informació turística.

Per ais que no vulgum perdre's cap deis monu-
ments mes importants. els recorreguts organitzats
amb autobús son. t, i1 bona alternativa Hi
ha diversos circuits que recorren els llocs mes em-
blemátics de la ciutat: el Museu del Louvre. els
Camps Elisis. Notre-Dame o la plaga de la Bastilli i

Una altra forma original de moure's per la cii itai
son els bateaux mouches. uns vaixells que ens
deixen descobrir per sobre de l'aigua alguns deis
racons mes sorprenents d'aquest indret mágic
que és París,

MUSEUS I MONUMENTS PER ALS AMANTS
DE L'ART
Els museus son un deis grans atractius que París
ofereix al vr.it,mt l.i vr.it.i ,.il louvrc és gairebé

GASTRONOMIA
París és la capital
mundial de la bona
taula. La ciutat ofe-
reix un gran nombre
de restaurants i
cafés des d'on
podrem contemplar
aquesta meravellosa
ciutat. En algún deis
seus carrers, es tro-
ben els restaurants
mes famosos del
món. Tot un luxe
que pocs es poden
permetre.



PARÍS ÉS LA GRAN CAPITAL EUROPEA DEL ROMANTICISME.
PERÒ ELS SEUS CARRERS AMAGUEN MÉS QUE AIXÓ...

,!i¡:.KI.I i representa una dein M p.>i . iK

de l'art Una vlslla exhaustiva requereix força
temps.
L'oferta museística de Paris és tan àmplia I varia
da que és gallebé Impossible veurela tota Prò
ens serà de gran ajuda aconsgUlr una I I1s1a d
tols els museus pel podel saber qUins ens resul
ten més Interessants, A m s d les opcions clàssl
ques (el Louvre, el Museu d'O Isay, el Picasso o el
Georges Pompldou, entre molts c faltrs), n'hi ha
alguns que són Igualment IntIE'ssanls I molt cu
riosos, com és el cas del Museu d'AIts Decorati-
ves, el de la Vida Romàntica o el Museu Rodin, on

la Irrepellble escullura El pensador

cedent d la fàbrrca que hi havia intenorment, de
teulS— , a l'altr costat del Sena, ens condueixen
fins al París de la RevolUCió. En aquesta mateixa
zona podrem gaudir de l'església de la Madelelne i
l'edifiCI de IÒpela Garnler,

Altres llocs de vlslla obligada són 1'Ile de la CIté
o la catedral de Notre-Dame, HI ha molts altres
ellclavaments de la ciutat que el vIsitant no pot
passar p I al l l'antic barn dels pintors, el mercat
de les Puces, els ponts sobre el Sena. La llista és
Inacabable, com l'encanl que ens ofereiX la ciutat.

LA VIDA NOCTURNA
SI els dies són Inlensos a París, les nits no es que

Per visitar-los lliurement i sense haver de fer
cues, es pot adquirir la targeta de museus. que és
válida durant 1. 3 o 5 dies i permet l'entrada a 70
museus i monuments de la regió pansenca.

Per visitar els
museus sense haver
de fer cua, es pot
adquirir una tarjeta

Pampo! s'han d'oblidar els monuments i edifi-
cis histories. Hi ha llocs on els esdeveniments his-
tories han deixat una petiada mes profunda. L'edi-
fici deis Inválids. al final de l'avmguda de la
Bourdonnais. i el |ardí de les lullenes —nom pro-

den curtes. Quan es pon el sol. la vida de la ciutat
continua. La música, el teatre o el cinema son sois
alguns deis atrai tius que la i iutai mes
noctámbuls.

Per ais amants de la música, l'o Talló
diversa. Des de les operes, a ropera Nacio-

nal de París-Bastilla -coneguda també per Ca-
membert. per la forma d'aquest formatge— o la
de Parfe-Garnier, fins ais millors clubs de jazz, pop
i rock. La maioria d'aquests locáis es traben a les
zones de les Halles. Saint-Germain-des-Prés,
Montparnasse o bé al popular Barri Llatí.

t i amants del teatre poden gaudir de lesrepre-
sentacions tradicionals o decidir-se pels especta-
cles de revista i els cabarets, tan propis de la ciu-
tai I n llocs tan emblemátícs com el Moulin
Rouge o el Lido es pot sopar i gaudir d'un merave-
llós espectacle pie de llum, color i can-can.

1. Pirámide del Louvre
2. Jardíns de Versalles
3. L'Arc de la Defensa
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LA GRAN OFERTA CULTURAL QUE S'OFEREIX AQUEST MES
ÉS SUFICIENT COM PER FER-NOS SORTIR DE CASA.

El Senyor
dels anells

Per a mes informado d'a-
quest fascinant llargmetrat-
ge, visiteu la web oficial
www.elsenordelos
anillos.aurum.es

EI retorn de «El Senyor dels anells» promet
escenes del millor cinema d'aventures. El fi-
nal de la pnmera part. «La Comunitat de l'A-

nell» s'acaba amb la mort del personatge de Boro-
mir (Sean Bean), Gandalf desaparegut I la
comumtat dividida en tres grups.

Perduts a les muntanyes d'Emyn Muil, Frodo
(Elijan Wood) i Sam (Sean Astm) descobreixen
que els segueix el misterios Gollum (Andy Serkis).
Aragorn (Viggo Mortensen). Lególas (Orlando Blo-
om) i Gimli (John Rhys-Davies) arriben al turmen-
tat regne de Roham. Els hobbits segrestats, Merry
(Dominic Monaghan) i Pippin (Billy Boyd) esca-
pen deis Uruk-hai pels seus propis mit|ans i s'en-
dinsen al bosc de Fangorn.

Totes aqüestes aventures i moltes mes faran
que els membres de la Comumtat s'enfrontin a
exércits descomunals i maléfiques traicions. Se-
rán testimonis d'espaordidors esdeveniments i
comprovaran fins on arriba la forga deis habítants
de la Terra Mitja. No ens podem perdre aquesta
meravellosa pellícula.

JLí
ANITRALIA

Maria
de la Pau
Janer

El nou llibre de l'eScriptora mallorquina,
«Els deu manaments de la feliCitat» ex-
plora aquells moments personals que

contnbuelxen a fer-nos la Vida més feliç o
més dissortada. Un llibre personal I Innova-
dor, ple d'episodis memorables a cavall entre
l'expenèncla I la Imaginació, d'una autora que
el gran públiC s'estima de manera molt espe-
cial.

Mana de la Pau Janer ha estat finalista del
Premi Planeta en la darrera edició, celebrada
al novembre de 2002.

Anitralia

Anitralia.com és básicament un nou dírectori d'adreces d'interés dins del
camp de l'anirnal de companyia: clíniques veterináries, botigues espe-
cíalitzades. criadors, residencies, maioristes. entitats protectores i cen-

tres d'ensmistrament. La cerca es realitza principalment per provfncia. encara
que en el cas deis criadors i els maioristes es pot escollir també l'espécie i ra-
ga animal i el tipus de producte que es busca. Cada fitxa conté informado
completa sobre l'adrega i servéis que ofereix cada estabhment.
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tiamulina hidrógeno fumarato, recubierta

• Tratamiento y prevención de las
enterocolitis del canejo

• Mínima plazo de espera: 1 día
• Molécula recubierta que garantiza

su actividad antibiótica

LABORATORIOS CALIER. S. A.
Barcelonés. 26 (Pía de Ramassá)
08520 LES FRANQUESES DEL VALLES
Barcelona (Spaln)
Tel: (+34)938 495 133 Fax: (+34)938 401398

C A L I E R e mail: Iaboralorlos9calier.es - Web:http//www.calieres
una juiciosa elección
tiamutiri
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ACTUALITAT

El sector boví
de carn a Europa
SITUACiÓ ACTUAL I TE,NDÈNCIES FUTURES D'UN MERCAT QU~ ENCARA
PATEIX LES CONSEQUENCIES DE LES RECENTS CRISIS SANITARIES

Text: Jean Claude Guesdon. Institut Francès de Ramaderia
btralte 1e la seva ,nferènl,a a la Fra de San Miquel de lleida 2002

D
esprés de la segona CriSI de confiança
desencadenada entre els consumidors
de tota Europa a finals de l'élny 2000,
qUina és la SltuélCIÓ actual pel que fa al
mercat europeu de bovl de carn? QUI-

nes perspectives hi ha per als propers anys?
Aquest article pretén aportar algunes l'espostes a
una coyuntura marcada per la renacionalització
del mercat europeu arran de les crisis sanitánes i
mediátiques de la segona meitat de la década deis
norantú

UN MERCAT ENCARA OBSTRUYT
La situació actual es caracteriza per una demanda
encara convalescent. que contrasta amb una oferta
abundant i relativament regida per les quotes de
primes.

Espanya és precisament el país europeu que ha
registrat el descens mes gran en el consum de
carn de boví: un 21 % entre 1995 i 2001. seguida
d'Alemanya (-15 %) i Portugal (-14 %). Curiosa-
ment, Franca, el país on es va originar la segona
crisi del sector vacu a l'any 2000. només ha patit

Espanya és el país
europeu que ha registrat
el descens més gran en el
consum de carn de boví:
un 21 % entre 1995 i 2001

un descens del 7 %. Probablement. aquest menor
impacte al país veí va ser fruit d'un maior esforc.
per part de les autontats per comunicar la veritable
arrel del problema.

Aquesta retracció del mercat ha influít en els ¡n-
tercanvis de la Unió Europea (UE) tant a nivell inte-
rior com amb paísos tercers. Mentre que les im-
portacions s'han mantingut al voltant de les
400.000 tones. el volum d'exportacions entre l'any
1990 i el 2001 va passar d i .3 milions de tones a
només 600.000 tones l'any 2001; és a dir, una re-
ducció de mes del 50 %. Encara que en menor
grau. el comerg interior també ha patit un descens.

L'acte de constitució formal d'ASOVAC-Catalunya es va fer en el marc de la darrera
Fira de Sant Miquel a Lleida

NEIXASOVAC CATALUNYA

La íntervenció de Jean Claude Guesdon es va produir en el marc de l'acte que
va oficiaiitzar la constitució d'ASOVAC-Catalunya, al qual va assistir el conse-
ller d'Agncultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat, Josep Grau, a mes deis
presidents deis Collegis de Veterinans de Barcelona i Lleida, Francesc Mon-
né i Jordi Ricart respectivament.

La idea de crear branques d'ASOVAC en les diferents comunitats autóno-
mes va partir de l'Assemblea General de l'entitat celebrada el passat mes
d'abril en el marc del certamen Fima Ganadera de Saragossa. Amb aquest
canvi, ASOVAC pretén apropar-se a les problemátiques deis seus associats i
ser un mstrument mes eficac.. La filial catalana, presidida per Josep Roca, es-
tará formada per uns 500 empresaris ramaders. que representen aproxima-
dament el 75 % de tota la prodúcelo de vacu de carn a Catalunya.
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QUADRE 11 MESURES DE DESBLOQUEIG DE MERCAT A LA UE, ANY 2001 (MILERS DE TONES)

França

Alemanya

Irlanda
Espanya

Itàlia

Total

Intervenció

70
52
8
82
4
254

Compra especial
56
31
61
82
0

160

Compra per a distribució

55
26
93
20
43
237

Total
181
109
162
ll5
85
652

% producció
181
8
24
20
9

14,8"
'Aquesl per entatge és de pi i| ti

QUADRE 2 I EVOLUCiÓ DELS EFECTIUS DE VAQUES LLETERES I RECENTALS (EN MILERS DE CAPS)

Aleman
França
Regne Uni
Itàlia
Irlanda
Espanya
UE dels 15

Novembre 1999
Llet.

4.710

442
2438
2.135
aL261
1.207
21.111

Rec.

786
4.071
1.906
664
1.132
1.831

12,053

Novembre 2001
Llet.

4.448
4.l95
2.203
2 W
1.233
1.190

20.l65

Rec

79
4.200
3L673
631
1.125
0L859
11.945

Nov. 2006 (est.)
Llet.

4.005
.880
2060
1.950
1160
9L020

18.300

Rec.

800
4.200
0L800
651

1.200
1.999

10.650

Evolució 2006-2001
En efect

Lle
-44
-315
-143
-219
-73
-170

-1.865

Re

6
0

127
20
75
-170
368

En%
Lle
-10%
•8%

-6%
-10%
-6%
-14%
•9%

Re
1%
0%
8%
3%
7%
8%
3%

• •,' • ,• • • l a d l ' E u r o : t a l

QUADRE 3 I BALANÇ PROVISIONAL DE CARN DE Bovl A LA UE (EN MILERS DE TONES)

PrO'düCCIÓ d'animals sacrificats
Importacions de ca
UtilitzacIÓ d'estoc
Consum autòcton
Exportacions de carn I animals VIUS

¡EB sei • rostal

1999
7.783
383
394
7.51
1.032

2003
7.564
400
158

7.200
922

2008 hipòtesi alta
7.363
400

0
7.51
248

2008 hipòtesi bai.x
7.172
400
0

7.515
57

Amb les
mesures
dIintervenció
l'any passat
es va
eliminar
prop del lO
per cent de
la producció
de carn de
vacu a la UE

passant dels 2,2 a 1'1,8 milions < de tones en el ma-
teix príode.

Els governs europus han Intentat contenir la c
si mltlallçant mesures d desbloqueig del merca
com la IntervenCió, la compra especial o la compra
per a dlstnbucló Amb aquest paquet de mesules,
l'any 2001 es va eliminar prop del 10 % de la pro-
ducció europea, pero alguns pa'ísos com ti Linda i
Espanya van superar amb escreix aquest percentat-
ge (24 120 % respectivament de la producció total),

CAP A UNA EUROPA
TOTALMENT
IMPORTADORA?

' i i i . m i r . n i v , ' i > i > . ' S ' h a l ' i i n l n i l

en la major part d'Europa una
recuperació deis nivells de
consum antenors a la crisi, a
excepció d'Alemanya. on resta
encara el problema de con-
fianca.

Aquesta progressiva norma-
htzació es combinará en els
propers anys amb un descens
de l'oferta degut básicament a
la reducció del bestiar Meter en
un 9 % en el conjunt de la UE i
a l'estancament del bestiar recental, encara que
la tendencia dependrá molt de la continuacio o
l'aturada de l'eliminació d'animals de mes de 30
mesos al Regne Unit. Espanya será el país mes
afectat per aquesta evolució, i segons els cálculs
la seva cabana de vaques lleteres es reduirá un 14
%, passant de 1*1.2 milions de caps el 1999 a un
milió i escaig el 2006.

REPARTIMENT DE LA PRODUCCIÓ
BOVINA A LA UE (ANY 2001)

Altres 22.5%

Les mateixes preVISions apunten que la produc-
CiÓ d'animals sacllflcats a la UE passalJ de 7,8 ml
lons de tons el 1999 a 7.3 mtllons el 2008. encal
que la Illpòtesl més baixa redueiX aquesta Xifra en
200.000 tones. Les ImportacIons contlnualan man
tenintse n ies 400.000 tones, mentie que les ex-
portacions de carn i animáis vius patiran un ai usai
descens. passant del milió de tones l'any 1999 a les
248.000 tones segons la hipòteSI alta o a només
57,000 tones si s'acompleix la hipótesi mes baixa.

En resum. des del 1995 els desequilibris del mer-
cat no han estat conseqüéncia
de l'excedent de la ploduccló.
sino de l'enfonsament de la de-
manda per l'efecte de les crisis
mediátiques.

Després d'una situació al
2003 en qué encara h¡ haurá
excedents. la perspectiva per
ais propers 5 o 6 anys permet
esperai un equilibn del mercat
i. en conseqüéncu una situado
mes favorable per ais produc-
tors i tots els qui en depenen.
Europa esdevindrá cada cop
mes un mercat importador de
carn. i la producció autóctona

provindrá de recental especialltzal
No obstant, aquesta previsió correspon a un

equilitn i molt incert i molí sensible ais condicio-
nants polítics i económics que incidirán en els pro-
pers mesos. com la reforma de la Política Aguí ¡a
Comunitaria (PAC), l'amphació de la UE ais paisos
de l'Europa de l'Est i les negociacions amb l'Orga-
nització Mundial del Corriere (OMC) •

Irlanda 7%

Espanya
7%

Rogne

TOTAL:
7.470.000 tones
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ACTUALITAT

Els concursos
de gossos d'atura
HISTÒRIA D'UN ÈXIT RECENT QUE TÉ MOLT A VEURE AMB EL COMPROMfs I
LA PARTICIPACiÓ DELS VETERINARIS CATALANS

Text: Ramon Amils. Veterinari

E
n els darrers anys s'han estès molt els
concursos de gossos d'atura, no sola-
ment als PIrineus Orientals, sinó també
al País Basc, Navarra, Andorra, a la Cata-
lunya Nord I fins I tot a Tarragona, L'ad-

miraCIÓ que desperta l'habilitat dels gossos a l'ho-
ra de conduir el ramat I llur perfecta conJunció
amb els pastors atreuen cada any a milers de per-
sones a cadascuna de les 6 cites que formen ac-
tualment el calendan de concursos ais Paísos Ca-
talans: Ribes de Freser (Girona). Castellar de
N'Hug (Barcelona). Prades (Tarragona). Llavorsi
(Lleida), Osseja (Cerdanya francesa), i Canillo (An-
dorra), ais quals s'han d'afegir altres exhibicions
fora de concurs, com la del Pont de Montanyana
(Alta Ribagorca) i Castelltercol (Valles Oriental).

L'mici de les competicions tal i com les cone-
guem avui en día té una data i un lloc concrets: el
primer concurs es va celebrar l'any 1948 a Ribes
de Freser, organitzat peí veterinari Agustí Franco.

RIBES DE FRESER, PIONERA
El 15 d'agost del 1948 va arrencar el I Concurs de
Gossos d'Atura en el camp de la Parera de Ribes
de Freser. La iniciativa va ser obra del llavors vete-
rinari titular de la població, Agustí Franco, amb la
collaboració deis carnissers i pastors de la zona.
Andreu Ribas Subirá, de Queralbs, s'emportá el
primer premi. dotat amb 500 pessetes, mentre
que el segon premí de 300 pessetes va anar a pa-
rar a Pere Pagés, de Ripoll.

Aquest va ser el fonament deis concursos de
gossos d'atura al nostre país. Llavors no es podía
pensar que amb el temps s'arribanen a celebrar
centenars d'aquest tipus de manifestacions a tot
el Prmcipat. Pero la manca de recursos i també la
incomprensió general va fer que aquesta expe-

El primer concurs de
gossos d'atura va tenir lloc
al camp de la Parera de
Ribes de Freser el 15
d'agost de 1948

•:>

néncia no reeixís i que Catalunya es quedes sen-
se concursos fins que Castellar de N'Hug en va
prendre el relleu l'any 1962 i li va donar l'embran-
zida definitiva.

CASTELLAR DE N'HUG, EL RESORGIMENT
El 24 de setembre de 1961. junt amb Joan Armen-
gou, la seva esposa i el seu onde Climent Guitart,
sortirem en una furgoneta camí de la població
basca d'Oñate. per participar l'endemá en la sete-
na edició del seu concurs de gossos d'atura amb
el gos "Pardo".

Aquest fou el meu primer contacte amb el món
deis concursos de gossos de pastor, Al País Base,
on hi havia també una forta tradició de pasturatge
d'oveltes. havien recollit el testimoni de Ribes de
Freser i, grácies en part a l'aportació d'Agustí Fran-
co, que va col'laborar en la redacció del reglament,
impulsaren un concurs similar a Oflate, que va ce-
lebrar la primera edició l'any 1955. En la convoca-
toria de 1961 hi van participar nou gossos amb
llurs respectius pastors: quatre bascos, un cátala,
un alemany, un francés, un de Lleó i un portugués.

•*»
El Gos d'Atura Cátala ha
estat tradicionalment el
millor company deis pastors
del Piríneu en la condúcelo
deis ramats.
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ACTUALITAT

El calendari actual de
concursos als Països
Catalans el formen sis
proves: Ribes de Freser,
Castellar de N'Hug, Llavorsí,
Prades, Osseja i Canillo

Aquesta experiència fou motiu perquè la prima-
vera del 1962 ens reunísSim un grup format per
l'alcalde de Castellar, Josep Rodríguez, l'alcalde
de Berga, preSident de la Mancomunitat del Ber-
guedà I procurador a les Corts, Joan Noguera, JO
com a veterinari lliure de La Pobla de Lillet I un
grup de pastors de Castellar per tractar de revifar
el concurs al Principat. Els esforços van arribar a
bon port I el 22 de lullol de 1962 es va celebrar la
primera edicIó del Concurs de Gossos d'Atura de
Castellar de N'Hug Jo figurava com a membre
del lurat I Ja aleshores hi va haver representacIó
del Collegi de Veterinaris de Barcelona amb la
presència del seu preSident el Or Josep Sécull

LA TACA S'ESTtN
Amb la consolidaCIÓ de la prova de Castellar de
N'Hug, que amb el temps esdevindria la cita més
Important del calendari, l'espurna dels concursos
de gossos de pastor va prendre definitivament a
Catalunya Ribes de Freser va recuperar la seva
convocatoria a partir de l'any 1971. Després vin-
drien les proves d'Osse|a (1985). Prades i Llavorsí
(1987) i Canillo (1989).

Menció a part mereix el concurs de Prades, per
qué fou el detonant per crear una associacíó de
localitats organitzadores d'aquests concursos que
es va matenalitzar postenorment en una Federa-
ció d'Associacions de Concursos de Gossos d'A-
tura deis Paísos Catalans. A mes. va ser la prime-
ra vegada en qué una veterinaria, Maite Dasca de
Molxó, va formar part del jurat.

En tots els concursos que van sorglr hi va haver
darrera l'impuls de companys veterinaris: Paul Lib-
man a Osseía. Maite Dasca de Moixó a Prades. An-
tom Tomás i Sebastiá Illa a Llavorsí, Casimir Araiol
a Canillo. Sense oblidar a Celedoni García, que a
partir del 1967 com a veterinan titular de La Pobla
de Lillet es va integrar rápidament en l'organitzacló
del concurs de Castellar de N'Hug. ¡ a mes va teñir
¡uní amb mi una participado directa en la creació
del concurs d'Osseía. Ni tampoc el recolzament
que sempre h¡ ha hagut per part deis diferents pre-
sidents del COVB: Josep Séculi, Agustí Carol, Joa-
quim Sabaté. Jaume Balagué i Francesc Monné.

En posar fi a aquest breu repás a l'origen deis
concursos de gossos de pastor, vull manifestar
que cree en la continuítat d'aquests esdeveni-
ments mentre al nostre país hi hagín ramats, pas-
tors, gossos, conreus i muntanyes.*

En les fotografies en blanc i
negre, imatges del primer
Concurs de gossos d'atura
celebrat a Castellar de
N'Hug el 22 de juliol de
1962, (Tercera imatge) El
pastor basc Urcelay va
guanyar la primera edició
del concurs de Castellar de
N'Hug amb el seu gos
"Greca", Tot just darrera del
gos es veu a l'autor de
l'article, Ramon Amils,

EI president de la
Generalitat Jordi Pujol va
presidir el 23è concurs de
Castellar de N'Hug, l'any
1985, Amb el micròfon
apareix l'autor de l'article,
Ramón e n t i darrera seu
es veu al president del
COVB, Francesc Monné.
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ACTUALITAT

Expoaviga 2002:
continua el lideratge
AMB L'EXCEL,LENT NIVELL DE PARTICIPACiÓ I ASSISTÈNCIA. EL SALÓ ES REAFIRMA COM EL
CERTAMEN MÉS IMPORTANT DE TECNOLOGIA RAMADERA DEL SUD D'EUROPA

E
xpoavlga va tancar les portes el passat 8
de novembre a Fira de Barcelona després
de quatre Intensos dies dedicats a mos-
trar les darreres novetats en productes i
servéis per a la producció ramadera.

Segons els organitzadors. el saló va rebre prop
de 48.000 visitants, I" 11 % deis quals foren estran-
gers. especialment de Tarea mediterránia (amb
Portugal. Franca i Italia al capdavant). encara que
també va haver una nodrida representado de Llati-
noaménca. sobretot de fvléxic. Veneguela i la Repú-
blica Dominicana. Entre els visitants nacionals, l'e-
dició d'enguany va registrar un augment deis
procedents de fora de Catalunya.

390 EXPOSITORS DE 12 PAÍSOS
Tots aquest visitants van poder contemplar l'ám-
plia oferta deis 390 expositors representant a
1.200 firmes de 12 paísos: Alemanya. Bélgica. Co-
rea. Dinamarca. Espanya. Estats Units. Franca. Ita-
lia. Marroc. Paísos Baixos. Portugal i Regne Umt

Com a novetats mes destacables cal esmentar
els sistemes d'identificació electrónica animal, de
gran importancia per assolir la tan desdada traca-
bilitat que assegun la quahtat i l'estat sanitan deis
aliments que arriben al consumidor; la tecnología
per a fer front els requisits cada vegada mes rigo-
rosos de protecció del medí ambient; i els equipa-

VETERINARIS, FINALISTA EN EL I
PREMI DE PERIODISME EXPOAVIGA

L'article "Expoaviga: Catalunya al món. Barcelona
al cor", escnt per Mateu Torrent i Ma Dolors Tolsá
i pubhcat en l'edició anterior de la revista Veten-
naris, va compartir el segon lloc amb la revista Al-
beitar en la categoría 8 (millor tractament de la
informació d'Expoaviga) en el I Premí de Penodis-
me organitzat peí certamen. El jurat va valorar "el
repás historie que es fa des del punt de vista ve-
termari de les fires en el coniunt d'Espanya. en
general, i d'Expoaviga. en particular", en l'article
publicat en la nostra revista. El primer lloc en
aquesta categoría va ser per a la publicació Mun-
do Ganadero.

ments i practiques relacionades amb la millora del
benestar porcí,

CONGRÉS INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓ I
SANITAT ANIMAL
Entre les diverses activitats paral-leles a la cele-
bració d'Expoaviga. sens dubte la mes impor-
tant va ser el II Congrés Internacional de Pro-
dúcelo I Sanitat Animal, que va agrupar les
diverses |ornades adrecades a técnics i vetenna-

imb una assisténcia propera ais 1.500 ins-
crits, A mes. aquest any s'han celebrat jornades
destinades a ramaders. d'entrada lliure, Tnmpoc
no van faltar les sessions de la Llotja de Bell-
puig. del mercat de carn. avícola i ramader de
Barcelona i de la Llotia de Cereals de Barcelona.

També es va organitzar en col-laboració amb
l'Agéncia Espanyola del Medicament un curs de
Formació sobre normes per a la correcta avalua-
ció. registre i comercialització de medicaments
d'ús vetennari. que va comptar amb mes de 40
inscnts procedents de diversos paísos de I lati
noamérica.*

Expoaviga va tornar a
concitar ['interés deis técnics
i empresaris del sector de la
producció ramadera
procedents de tot el món.
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s!

UN MAGNYFIC
APARADOR
Expoavlga va tornar
a ser un cop més
l'escenán ideal per a
que els laboratoris i
empreses de serveis
presentessin les
seves novetats als
professionals del
sector, Aquests són
alguns dels fets més
destacats que es
van produIr al
recinte de Mont)Urc
durant la fira

HIPRA PRESENTA
HIPRAMIX-DOXI
A l'estand d'Hlpra,
l'estrella va ser
Hlpramlx-DoXl. un
nou fàrmac que
tanca la porta
a les infeCCions
respiratòries
porcines, El perfode
de supressIó és de
només CinC dies I és
eficaç tant en la
prevenció com en la
curació.

NOVA VACUNA
AD LlVE SUIVAX
Fatro Unach
Veterlnaria va
presentar en
societat la vacuna
viva AD Live Suivax,
que ofereix ais
vetermaris la
posibihtat de
controlar la malaltia
d'Aujeszky. El cep
LomBart té mes
capacitat
inmunógena.

ECONOR, LA NOVA
GENERACIÓ
Novartis va dedicar
una especial atenció
durant la fira a la
presentado
d'Econor, un
producte que
permet un control
mes actiu i eficac de
la disenteria porcina
i la neumonía
enzoótica. Enconor
té un temps
d'espera d'un dia.

r t
OREL&N ATURE

RELLANÇAMENT
DE COCCIVEX
S.P. Veterlnana va
aprofitar Expoavlga
2002 per rellançar
el seu producte
Cocclvex, dirigit al
tractament dels
problemes derivats
de la COCCidiOSIS en
l'avicultura. Té zero
dies de perfode de
supressió I es l'únic
amproli de sol,lucló
Ifqulda que hi ha al
mercat.

DUES NOVETATS DE
NOREL & NATURE
Rumalato I Gustor
XXI van ser les
novetats d'aquests
especialistes en
nutriCIÓ a la fira
Rumalato és una
alternativa a l'ús
dels antibiòtics
lonòfors, mentre
que la presència de
butirat sòdiC fa de
Gustor XXI un
producte úniC

NOVA IMATGE
D'INVESA
Invesa va aprofitar
Expoavlga 2002 per
presentar en
societat la seva nova
imatge coorporativa
per al 2003. que
mclou un redisseny
del logo d'aquesta
companyia. Peí que
fa a producte, el
mes destacat va ser
Acolan, una colistina
oral molt eficac.

DUOMIX PORCI
I AVICULTURA
Veterinaria Esteve
va dedicar un stand
al producte Duomix.
del que existeix
una versió per a
l'avicultura i un altre
peí ramat porci.
Es tracta d'una
salinomicma
rutilitzada per
ser utilitzada
directament a les
fabriques de pinso.
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DICCIONARI DE VETERINARIA
RAMADERIA

A
questa obra, presentada en el marc de la
darrera edicIó del certamen Expoavlga
suposa la culminacIó d'un llarg procés
encetat el 1982, quan un grup de veteri-
naris va respondre a la cnda del Col'leg

de Veterinaris de Barcelona I la FundacIó Agrícola
Catalana per recopilar I sistematitzar els noms cata-
lans en el camp de la Veterinària I la Ramaderia.
D'aquesta forma es pretenia superar la progressiva
castellanitzacIó de molts dels termes específics em-
prats en veterinària I ramaderia, deguda als condl-
clonants històrics ViscutS I al fet que fins aquell ma-
teix any no havia estat possible estudiar veterinària
als Pa'lsos Catalans.

A partir d'aquí es va Iniciar una complexa tasca
dirigida I coordinada per Iscle Selga I Jorba, amb
la intervenció d'un ampli grup de treball d'espe-
cialistes científics i assessors lingüístics. el suport
deis departaments de Sanitat i Seguretat Social i
d'Agncultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat
i la col laboració d'entitats com la propia Fundació

Agr(cola Catalana, el Consell de Collegis Veterl
narls de Catalunya I els Col ,legls dTnglnyers
Agrònoms I Enginyers Tècnics Agrícoles I Perits
Agrícoles de Catalunya.

El fruit d'aquest Immens treball de dues dècades
és un diccionari complet, útil I modern que Inclou
terme, categoria gramatical. definiCIó I equivalèn-
cies en castellà, francès I anglès. L'obra conté entra
des de disciplines pròpies de la veterinària (flslolo
gla dels animals, patologies que els afecten, clínica
animal I InspeccIó veterinària de granges I escorxa
dors) I d'altres àrees relacionades, com la gentlca,
la bromatologia I la ramaderia (cria I explotacIó, nu-
triCiÓ, tècniques reproductives, etnologia, morfolo
gla, colors I particularitats dels animals, I sistemes
d'identificació). En queden exclosos. pero, els ter-
mes que fan referencia a les mascotes exótiques.
l'explotació d'altres especies que no son les tradi-
cíonals de grania (com ara estrugos. peixos o ma-
nsc) i els animáis de zoológic. El diccionari inclou
un annex d'etnologia i un altre de morfologi,j •

Enciclopèdia Catalana /
TERMCAT. Centre de
Terminología, Barceli •
2002. 698 pagines. ISBN:
84-412-0903-0
(Enciclopedia Catalana),
84-393-5857-1 (TERMCAT)

ISCLE SELGA:"EL DICCIONA~I CONTRIBU1RA A NORMALITZAR I
ENRIQUIR EL VOCABU LARI TECNIC CATALA"

Iscle Selga. cap del Serveí de Sanitat
Animal de la Generalitat de Catalunya, ha
dingit la realització del diccionari amb
l'aiut deis membres de l'Académia de
Ciéncies Vetennánes de Catalunya
(ACVC) Josep Pere López i Ros (mort el
1996), Jaume Roca i Josep Ma Aguirre i
Martí. L'esforg d'aquest grup de vetenna-
ns ha fet possible que 17 anys després
de llengar la idea, vegí la llum aquest va-
luós instrument de normalització del ca-
talá en l'ámbit científic

Com va ser el procés d'elaboració del
Diccionari?

Hi han hagut dues etapes ben diferencia-
des. La primera va consistir en la recopilado de tota la terminolo-
gía que nosaltres créiem que s'havia d'incloure. Des d'un bon co-
mengament vam teñir ciar que volíem fer quelcom mes que un
simple vocabulan de termes científics, De fet, al final d'aquesta pri-
mera etapa havíem elaborat un corpus de prop d'11.000 paraules.

Arnbats a aquest punt, vam veure que calia el treball conjunt
de terminólegs i especialistes en les diverses árees del dicciona-
n per aconseguir una obra factible i equilibrada. Aquesta va ser
la tasca que es va fer en la segona i definitiva etapa, a partir del
conveni subsent amb el Centre de Terminología, Termcat I'octu-
bre del 1997.

Jaume Roca, Isgle Selga ¡ Josep M* Aguirre,
principáis impulsors del Diccionari de Veterinaria

Van teñir dificultats per establir la co-
rrespondencia en cátala deis termes
científics?

No. perqué la terminología científica sol
derivar del Nati i en totes les Ñengues roma-
ñiques és molt semblant. Potser els proble-
mes s'han donat mes en el vocabulan de
ramaderia, que en alguns casos havia obli-
dat els mots tradicionals per adoptar la ter-
mmologia castellana o fins i tot anglesa.

Per qué el Diccionari no abasta deter-
LanostraIdea I n i c i a l erafer ?

La nostra idea inicial era fer una obra
completa, pero ens vam adonar que per

qué el diccionan veiés la llum en un temps
raonable. no es podía posar tot i calía delimitar clarament el seu.
Tot i així, aquesta qüestió ha estat fins al darrer moment un cavall
de batalla, per intentar coniugar la visió amplia del diccionari amb
la capacitat per a dur-lo a terme. i hem aconseguit mcloure camps
que al principi no s'havien previst. com la genética, l'etologia i l'e-
pidemiologia.

Quina creu que será l'aportació principal dei Diccionari?
Apart del seu valor intrínsec com a obra técnica de referencia

en el camp de la Veterinaria i la Ramaderia, el Diccionari contri-
buirá a fixar i normalitzar en el cátala moltes paraules l'ús de les
quals no havia estat ciar o reconegut fins ara.

38



OXIPOL
Premezcla medicamentosa
a base de oxitetraciclina
al 20% de actividad*

Porque en POLICHEM, SA cada
producto se comercializa después de asegurar

que los resultados van a ser satisfactorios,
que los problemas van a ser resueltos.

OXIPOL® contiene oxitetraciclina al 20 % de actividad y
está indicado para el tratamiento de infecciones en cerdos

producidas o asociadas a gérmenes sensibles:

ritis bacteri;
Rinitis atrófica

• Leptospirosis

*Garantía real de actividad N° de registro: 1354 - ESP

POLICHEM. S.A
T O R I O S

Ctra. Reus - Cambrils. Km 3 43206 Reus (Spain)
Tels: (+34) 977 751 117 - Fax: (+34) 977 755 360

e-mail: polichom@polichemsa.com
www.polichomsa.com



ACTUALITAT

Progat BeN: l'ajut
dels gats de carrer
L'ASSOCIACIÓ CONTROLA PROP DE CENT COLOÒNIES DE GATS GRÀCIES A LA
COL.LABORACIÓ DESINTERESADA DELS VEïNS I DELS VETERINARIS

Text: Cristina Garfn OCu Presidenta de Progat BCN

D
es de fa quatre anys. Progat BCN. l'as-
sociació protectora del gat de carrer.
aluda els ciutadans que alimenten gats
de carrer a gestionar correctament les
colònies. formant-los en matèria d'ali-

mentacIó I higiene. I sobretot. facilitant-los les ei-
nes perquè puguin esterilitzar els gats a les clíni-
ques veterinàries collaboradores.

Estem molt satisfets de la fema feta fins ara: la
hi ha gairebé cent colónies de gats controlades a
Barcelona, i multitud d'associacions com Progat
BCN han sorgit a les comarques,

El Col legí Oficial de Veterinans de Barcelona
(COVB) ha tingut l'amabilitat d'ad|untar mforma-
ció nostra en els enviaments de material d'identi-
ficació que us fa regularment. Us agrairíem mol-
tíssim que poguéssiu exposar els nostres
fulletons i butlletins a les vostres clíniques. per tal
que els clients poguessin agafar-los.

A Progat BCN volem ser-vos útils també a vo-
saltres. ja que sovint rebeu consultes de persones
que volen fer alguna cosa pels gats de carrer i l'a-
jut que us demanen s'escapa deis servéis que po-
deu donar. A aquests veíns. els podeu dirigir al Ta-
ller de Voluntaris. que és una reunió mensual que
i'associació realitza el primer dissabte de cada
mes a la seu de l'Associació de Veíns del Clot-
Camp de l'Arpa, carrer Sibelius. 3. baixos, a les 11
del matí. Al Taller, els coordmadors de Progat for-
men els assistents en materia de gestió de coló-
mes i estableixen un calendan d'aiut personalitzat.
Amb l'ajut de Progat, els veíns poden capturar i
estenlitzar els gats. i afavorir la seva integració.

Els qui estigueu molt interessats a ajudar els
gats de carrer, podeu feu un pas mes enllá i col-la-
borar amb nosaltres operant a les vostres clíni-
ques o com a voluntaris coordmats peí Collegi en
et cas de colónies gegants.

Peí que fa al protoco! de treball amb les clíni-
ques. a les persones que, després d'assistir al Ta-
ller, tiren endavant l'estenlització de la seva colo-
nia de gats de carrer. les dirigim a la clínica
col-laboradora amb una autontzació per escrit se-
gellada per l'associació. per tal que el vetennari
tingui la seguretat que es tracta de gats de carrer
(no doméstics). que la persona ha rebut una for-
mació a l'efecte i que el proiecte és viable. La fac-

tura pels servéis veterinaris l'abona
directament la persona que ingressa els gats i

es redacta al seu nom. El veterinan és qui fixa les
tanfes i la forma de pagament.

També podem donar resposta ais clients de la
vostra clínica que vulguln adoptar un gat de ca-
rrer. A Progat BCN tenim una borsa d'adopcions.
és a dir, un llistat de gats de colónies que necessi-
ten una llar (perqué son petits o adults mansos).
Aquests gats serien duts a la vostra clínica per ser
revisats abans de ser lliurats a la seva familia
adoptiva.

A Progat BCN tenim molt ciar que la feina deis
veterinaris és básica: sense vosaltres, no podríem
fer res. I és per aixó que és pnoritan que treballeu
cómodes amb nosaltres. amb uns procediments
clars i sense que la vostra collaboració suposi un
detenorament económic.

Si ens voleu veure "en acció", veniu al Taller de
Voluntaris o bé contacteu-nos pels cañáis que te-
nim oberts:
- teléfon 61 00 74 278
(de 16 a 20 hores els divendres).
•página web
(http://humano.ya.com/progatbcn/).
-o correu electrónic: progatbcn@jazzfree.com •

A Progat
BeNtenim
molt clar
que la feina
dels
veterinaris
és bàsica;
sense
vosaltres,
no podríem
fer res

PER A MES
INFORMACIÓ

La página web de
Progaf BCN es troba
i l'ad

http://humano.ya.com
/progatbcn/
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Hemos comp

95%
PR&GRAM

CAPSTAR es el adulticida en comprimidos, contra
pulgas de perros y gatos.

• CAPSTAR contiene nitenpiram. Actúa de forma muy
rápida. Un solo comprimido acaba con todas las
pulgas del animal. Entre el 95 y 100% de eficacia
se observa en las primeras 6 horas, empezando a
actuar ya a los 15 minutos.

• CAPSTAR no tiene contraindicaciones.

• Puede administrarse a hembras gestantes y en lactación
y a cachorros a partir de 4 semanas de edad.

CAPSTAR es el perfecto complemento de PROGRAM
para el control integrado de pulgas.

CAPSTAR y PROGRAM no dejan restos de insecticida
sobre los animales ni en el hogar.

Prescriba PROGRAM para una protección
continuada contra las pulgas.

Prescriba CAPSTAR si hay presencia de pulgas al
iniciar el tratamiento con PROGRAM o si,
ocasionalmente, se perciben sobre el animal.

7
é

- .

PROGRAM 60, PROGRAM 200, PROGRAM 400 y PROGRAM S / CúfltflM I ufcnurón I

I mR /ka/día Contrmndic

E«paAa IM M*fta dw N

Definitivo control integrado de pulgas
• . poi inhabilidad dr I M huevo* Uosi\ mínima Pfrni\ lo mg/kg/mw. Gato*. 30 rog/kg/mpv RPK Nos. 10*6 £SP 102b ESP

rrus grande* tontiuiu- Nttc-npifarn. Indicación TtdUintenUj de la* intnUckmos de pulga» (C. Mn) en RÓU>\ y pnrrot. Do»;. mlmm«
le» de menm da 4 wmanai de edad y 1 kg de pvso, porque en MtOt grupM de «maules nú ha tidü nUttitaáo No usar CAPSTAR

: I I » ESP y 14bO ESP Ulular dt- té autonjación de comerctaluación Nov«rtn SamtUd Animal S i . C/ de la Morind, 10b 08011 Hato



TRIBUNA
OBERTA

Preus mínims?
e sentit que des del Consell de Col legis
Vetennarls de Catalunya s'està realitzant
un nou llistat d'honorans recomanables

(el COVB la er va presentar un fa uns mesos)
Sena Interessant que opinéssim. els adoptés
s,m. crtlquéssHn o com a mlnlm. dir-hi algu
na cosa Cap professional els hauríem d'arxlvar
0 llegir-los sense fer res al respecte

ts un dels temes que ens afecta a tots de for-
ma molt directa Tots ens queixem que la nostra
professió está poc valorada per la societat en
general, que el nostre treball está "mal pagat",
que la gent valora mes qualsevol altra professió
que la del vetennari (solament cal llegir algunes
editaríais d'algunes revistes del sector, o escol-
tar-nos a nosaltres mateixos, etc.). Ens queixem

1 és veritat tot el que diem. pero canviar tot aixó
no depén solament de cadascun de nosaltres,
sino sobretot de tot el col lectiu.

Josep Vallès: "M'agradaria que hi
poguessin haver honorans
mínims obligatoris i que es
sanciones a qui no els respectes"

A vegades. i que nmgú es molesti. magra-
daría-

• que hi poguessin haver honorans mínims
obligatons i que es sanciones a qui no els res-
pectes.

- que nmgú no fos sancionat perqué tots
complíssim aquests honorans.

- poder fer 24 h. de vaga perqué el país se
n'adonés de com tot es paralitza si els vetenna-
ris de tots els ámbits deixen de trebaiiar (si
amb aixó s'aconseguís. per exemple. que els
polítics ens escoltessin abans de promulgar
liéis absurdes).

- seguir trebaliant en el que m'agrada podent
ingressar mes diners (m'ho mereixo per inten-
tar actuahtzar-me contínuament. per haver m-
vertit diners i temps, per l'esforc )

- que els recent llicenciats no haguessin de
passar per "contractes basura" etc.

Estem des de fa morís anys en una situació
similar a la del peix que es mossega la cua. i és
una llástima que mai hágim sabut prendre
acords i adoptar posicions, tal com han fet al-

tres col lectius professionals (no cal posar
exemples)

I la llástima mes gran és que aixó que he dit
(res de nou) ... passi novament volant sense
que cap de nosaltres no siguí capa? de fer
res.... Hi podem fer res? Ha de ser sempre així?
Ens queixem sense rao o sense poder fer res
per canviar' %
Josep Valles, covb-list, 6/7/2002

f~\ reer que subiendo precios revalonzas la

Uprofesión es un error. Siempre y en toda
actividad profesional habrá uno que lo

haga más barato. La lista de precios mínima es
ilegal, según los altos tribunales de competen-
cia producen Inflación. Nuestro problema no es
el dinero, es un problema de regulación profe-
sional, de exigir el mínimo, y éste no existe.

Curioso: Hemos aprobado en asamblea un
bodrio sobre la negligencia cuando realmente
nadie nos reconoce habilidad ninguna. Un sin-

Esteban Comamala: Nuestro
problema d er eg u l a c l ón
problema de regulación
profesional, de exigir el mínimo,
y éste no existe"

senlido. c.Dan lo mlsmo de sr 10 meses que 10
tMos de elerCICIO profeslonal? Lo que se consl
dera negllgencla temerana en un hospital de te
rrícolas. por eJemplo que un reclén Ilcenclodo
te abra la barriga o te ponga un tOrniIlo. es per-
fectamente admlslble en nuestro campo Nadle
te pide exp/¡caclones y nuestra postura oficial
(así lo decidimos los asambleanos de pro) es la
siguiente: "Haz lo que te de la gana pero si te
pillo se te cae el pelo".

En el otro extremo digo que seria mas salu-
dable: "Puedes hacer hasta donde puedas de-
mostrar pericia y si tienes problemas el COVB
da la cara" •
Esteban Comamala, covb-list, 7/7/2002

S
uiza la solución no sea subir precios, pe-
ro está claro que mi dentista no me co-
bra 18.03 euros (?) por visitarme, i ni tan

ra la esthetioene! La subida de precios
no revalonzará la profesión, pero nos permitirá
vivir más cómodamente

En cuanto a exigir los mínimos:
a) Los anos de eiercicio profesional no signi-

fican ni conocimientos ni buena praxis. 10 anos
cometiendo los mismos errores y no estudian-
do ni aprendiendo de las nuevas generaciones
no debe merecer reconocimiento alguno.

b) Lo que quizá sea un smsentido es que mi
médico me encargue unos análisis de sangre,
realizados por laboratorio externo, tarden 3-4

Sónia Fernández:
"Los años de ejercicio
profesional no significan ni
conocimientos ni buena praxis"

días en realizarlos, y nosotros tengamos que
disponer de ecógrafo, Rx, analizador hematoló-
gico. etc. etc. etc. ¡y tener resultados en menos
de 60 minutos!

Que me expliquen las rentabilidades de
una clínica bien equipada... ¡si en medicina
humana no se lo pueden permitir! Nos he-
mos exigido unos mínimos equipamientos
(que casi son un máximo), pero no hemos
considerado los mínimos habitantes por po-
blación/clínica, los precios, •
Sónia Fernández, covb-list. 8/7/2002

LES OPINIONS DELS COL LEGIATS RECOLLIDES EN AQUESTA SECCIÚ HAN ESTAT EXPRESSADES A TRAVÉS DE LA LLISTA DE CORREU ELECTRONIC DEL COLLEGI
C0VB-LISTaYAH0OGROUPS.COM) O PER MITJA DE CARTA, FAX 1/0 CORREU ELECTRONIC ADRECATS DIRECTAMENT A LEDITOR DE LA REVISTA. DAVID QUESA-

DA SI US VOLEU SUBSCRIURE A COVB-LIST. ENVIEU UN MISSATGE A C0VB-LIST-SUBSCRIBE@YAH0OGROUPS.COM. IDENTIFICANT-VOS COM A COL LEGIATS
(NOM I N° DE COLLEGIAT) SI VOLEU DIRIGIR LES VOSTRES OPINIONS DIRECTAMENT A LEDITOR. ENVIEU UNA CARTA O UN FAX AL COL LEGI DE BARCELONA
(AVGDA REPÚBLICA ARGENTINA. 25. 08023 BARCELONA. FAX 932 121 208) O BÉ UN MISSATGE A L'ADRECA ELECTRÓNICA PREMSA@COVB.ES. INDICANT LA RE-
FERENCIA •REVISTA"
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NOVETATS

Servel de Bibllaleauas

NOVETATS COMERCIALS
METACAM INYECTABLE 10 ML: TRATAMIENTO DEL DOLOR
PERI-OPERATORIO EN GATOS

Metacam Inyectable ha obtenldo reclentemente el reglstlO uropeo en gatos.
Con este nuevo registro Metacam Inyectable 10 ml tamblén esta Indlcado en
gatos para reduclr el dolol y la Inflamaclón perl-operatorlo consecutlvo a "ova-
nohlsterectom(as y clrug(as menol-es de telldos blandos" Metacam Inyectable
elerce una acclón analgéslca potente. Inmedlata y su actlvldad se prolonga du-
rante al menos 24 horas. elerclendo un efecto analgéslco conSiderable durante
el Intra'operatoflo y el postopelatol10. La dosIs a administrar es de 0.06 ml
por krlo de peso VIVO (0.3 mg de meloxlcam kg Pv.). via subcutanea. antes de
Inlclarse la Clrug(a. por elemplo durante la pre-medlcaclón anestéslca

Metacam Inyectable 10 ml es el únlco AINE reglstrado en Espal"la con adml-
nlstraclón pre-operatona en gatos. demostrando una vez mas el excelente per-
fil de segundad del producto. Con Metacam Inyectable los perros y allora tam-
blén los gates van a tener una cirugía menos dolorosa y tamblén mucllo mas
segura. Metacam esta disponible en Espal"la en presentaclón oral (suspenslón
oral de 10. 32 Y 100 ml) y en presentaclón Inyectable de 10 m l
Para mas información: Departamento Técnico de Boehringer Ingelheim
(Tel. 93.404.52.51 o e-mail veterinariaboehringer-ingelheim.es)

LA MEJOR ELEC

iBovex

Desinfección de material, equipos y transportes, locales, suelos, maderas o materiales porosos

MÁXIMA PROTECCIÓN EFICAZ FRENTE A PESTE PORCINA Y FIEBRE AFTOSA

Cresovex-S
DESINFECTANTE A BASE DE FENOLES DE SÍNTESIS

Y FENOLES SAPONIFICADOS

i
-«i.

- S O I DI>imotil,«CAtlOl.ll'i.d¿l«..l.d»nl«tiínd..llo»p«»dn.l«l.in.m.l.'»l(n,»dl.
" " 01 «DMiNKimu ION MOOO M l«mtO 1 OOWK/WON Si « *u trnulUom*. m « u < In H|piM« dom
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y tnrnpmm «npkn I IHm dt CIHOVII1 pm *00 HM> dt .«.,.

s.p. veterinaria, SJL
Ctra Reus V.rwol-Km 4 1 . Teléfono 977 85 01

Apartado ^úm. 60 • 43330 RIUOOMS (Tarragona)
• F«X 977 8804 08

Fenovex
DESINFECTANTES A BASE DE

FENOLES DE SÍNTESIS
rm üuu iidu lÉquI hMl

hrif
Pa>* alquil lenol .
Diwlwnlr < »f)
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Recull de legislació
ALIMENTACiÓ ANIMAL
Reglament (CE) nO 17'56/2002 del Con-
sell, de 23 de setembre de 2002, pel qual
es modifica la Directiva 70/524/CEE del
Consell sobre els additius en l'alimenta-
ció animal en alió que respecta a la reti-
rada de l'autontzació d'un additiu i el Re-
glament (CE) n° 2430/1999 de la
Comissió.
DOCE L I ;O2

Reglament (CE) n° 1876/2002 de la Co-
missió. de 21 d'octubre de 2002. relatiu a
l'autontzació provisional d'un nou additiu
per a la seva utilització en els aliments
per animáis.
DO '2/10/2002

(2002/C 262 E/24) Proposta de Regla-
ment del Consell peí qual es modifica la
Directiva 70/524/CEE del Consell sobre
els additius en l'alimentació animal en
alió que respecta a la retirada de l'auto-
ntzació d'un additiu i el Reglament (CE)
n° 2430/1999 de la Comissió.

ALIMENTS
Directiva 2002/61/CE del Parlament Eu-
ropeu i del Consell. de 19 de juliol de
2002, per la qual es modifica per dinove-
na vegada la Directiva 76/769/CEE del
Consell. que limita la comercialització i
l'ús de determinades substancies i pre-

parats perillosos (colorants azoIcs)
DCO I 09/2002

(20021748/EC) DecIsió de la Comissió,
de 10 de setembre de 2002, per la qual
es modifica la Decisió 98/676/CE en alió
relatiu al fluazolat.
DOCE L243, Ll/09/2002

Reial Decret 956/2002. de 13 de setem-
bre. peí qual s'aproven les substancies
que poden afegir-se per a fins de nutricio
específics en els preparáis alimentaris
destinats a una alimentació especial (die-
tétics).
BOEM 002

Correcció d'errades del Reglament (CE)
n° 1181/2002 de la Comissió. d'l de |uhol
de 2002, peí qual es modifica l'annexa I
del Reglament (CEE) n° 2377/90 del
Consell peí qual s'estableix un procedí-
ment comumtan de fixació deis límits
máxims de residus de medicaments ve-
tennans en els aliments d'origen animal
(DO L 172 de 2/7/2002).

I 251. L9/09/2

Correcció d'errades de la Directiva
2002/69/CE de la Comissió. de 26 de ju-
liol de 2002. per la qual s'estableixen els
métodes de mostreig i d'analisi per al
control oficial de les dioxines i la determi-
nació de PCB similars a les dioxines en

els productes allmentalls (DO L 20 de
6/8/2002)
D O

CI I 252,20/09 .'002

Reglament (CE) n° 1752/2002 de la Co-
missió. d'l d'octubre de 2002. peí qual es
modifiquen les annexes I i II del Regla-
ment (CEE) n° 2377/90 del Consell peí
qual s'estableix un procediment comuni-
tan de fixació deis límits máxims ile resi-
dus de medicaments veterinans en els
aliments d'ongen animal.
DOCI i 264 02/10/2002

(2002/797/EC) Decisió de la Comissió,
de 14 d'octubre de 2002. per la qual es
modifica la Decisió 97/467/CE en alió que
afecta a la carn de i ac.a de cria
DOCI

Reglament (CE) n° 1829/2002 de la Co-
missió. de 14 11 octubre de 2002. peí qual
es modifica l'annexa del Reglament (CE)
n° 1107/96 en alió referent a la denomi-
nació Teta'

; L5 ¡"

Directiva 2002/79/CE de la Comissió. de
2 d'octubre de 2002, per la qual es modi
fiquen les annexes de les Directives
76/895/CEE, 86/362/CEE. 86/363/CEE i
90/642/CEE del Consell, en alió referent
a la dxació deis límits máxims de deter-
mmats residus de plaguicides en cereals.
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productes allmentalls d'ongen animal I
determinats productes d'ongen vegetal.
Incloses les frUites I hortalisses
DOCF I ?91. 28 /10n002

Directiva 2002/82/CE de la Comissió, de
15 d'octubre de 2002, que modifica la DI-
rectiva 96/77/CE pel la qual s'establel
xen c n e n s específics de puresa dels ad-
ditius allmentansdiferentsdels colorants
i edulcorants,
D o n L 292, 28/10/2

(2002/C 262 El38) Proposta de Regla-
ment del Parlament Europeu I del Consell
sobre els alomes de fum utilitzats o des
tlnats a ser utilitzats en els pioductes a l l
mentans o en llur superfície
nocre C , 10/2002

Reglament (CE) nO 1937/2002 de la Co
miSSió, de 30 d'octubre de 2002, pel
qual es modifiquen I s annexes II I III del
Reglament (CEE) nO 2377/90 d I Consell
pel qual s'estableix un piOCedllllent co-
munltan de fixació dels límits màxims de
residus de medicaments vetennalls en
els aliments d ' ongn animal.
DOC[I I 10/200?

COMERÇ EXTERIOR
(20021768/EC) DecIsió de la Comissió,
de 27 de s tembre de 2002, que modl f l
ca la DecIsió 2002/69/CE relativa a de-
terminades mesures de proteccIó en re-
lació als productes d'OIlgn animal

ortats de la Xina.
IO Cl I L 260, 28/09/2002

d e 2 DecIsió d la Comissió,
de 2 d'octubre de 2002, per la qual es
modifica la Decisió 2001/699/CE i es de-
roga la Decisió 2002/250/CE amb la fi-
nalitat de derogar les mesures de protec-
ció en relació ais productes de la pesca i
la aqüicultura importats del Vietnam.
DOCE L 265, 03/10/2002

(2002/771/EC) Decisió de la Comissió.
de 2 d'octubre de 2002, per la qual es
deroga la Decisió 2002/62/CE relativa a
les mesures de protecció en relació ais
productes de la pesca i la aqüicultura im-
portáis del Pakistán,
DOCE L 265. 03/10/2002

Reglament (CE) n° 1798/2002 de la Co-
missió. de 9 d'octubre de 2002, rel.itm a
l'expedició de certificáis d'importació per
a les carns de vacu d'alta qualitat, fres-
ques, refrigerades o congelades.
DOCE L 272. 10/10/2002

(2002/793/EC) Decisió de la Comissió.
d ' l l d'octubre de 2002. per la qual es
modifica la Decisió 93/402/CEE en rela-

CIÓ amb la Importacló de carns fresques
del Paraguai.
DOCL L 276, 12/10/2002

(20021794/EC) DecIsió de la Comissió,
ded'lI d'octubre de 2002, relativa a deter-
minades mesures de proteccIó en rela-
CiÓ a la carn d'aus de corral, els produc-
tes a base de carns d'aus de corral I els
preparats a base de carn d'aus de corral
destinats al consum humà I Importats
del Brasil
DOCI I 2 7 , 12/1012002

(2002/805/EC) DecIsió de la Comissió,
de 15 d'octubre de 2002, per la qual s'es-
tableixen determinades mesures de pro-
tecció en relaCIÓ amb determinats pro-
ductes d'origen animal destinats a la
nutrICIÓ animal I Importats d'Ucralna,
DOCI I 278, 16.10:2002

(2002/819/EC) DeCISió de la Comissió,
de 18 d'octubre de 2002, que modifica la
DecIsió 98/569/CE per la qual s'establel
xen condiCions especials aplicables a les
Importacions de mol,luscs blvalvs, equ l
noderms, tunicats I gasteròpodes marins
vius originaris de TuníSia I la DecIsió
98/570/CE p r la qual es fixen les condi-
cions particulars d'ImportacIó de pro-
ductes de la pesca I de la aqüicultura Ori
glnarls de Tun(sla
DOCr I 281. 19/IOn002

(2002/8411EC) DeCISió de la Comissió,
de 24 d'octubre de 2002, que modifica la
DecIsió 93/197/CEE relativa a les condl
cíons sanitánes i a la certificado veteri-
naria necessáries per a la importació d'é-
quids registrats i équids de cria i
prodúcelo.
DOCE L 87. 25/10/2002

MALALTIES
(20002/788/EC) Decisió de la Comissió,
de LO d'octubre de 2002. per la qual es
modifica la Directiva 82/894/CEE del
Consell relativa a la notificado de les ma-
lalties deis animáis en la Comumtat.

I 274, 11 10/2002

(2002/790/EC) Decisió de la Comissió,
de 10 d'octubre de 2002. que modifica
per tercera vegada la Decisió
2002/383/CE sobre algunes mesures
de protecció contra la pesta porcina
clássica a Franca. Alemanya i Luxem-
burg.
DOCI l 274. 11/10/2002

(2002/807/EC) Decisió de la Comissió.
de 15 d'octubre de 2002, per la qual es
modifica la Decisió 2000/807/CE que es-
tableix l'imprés codificat i els codis per a
la notificado de les malalties deis ani-

mals previstes en
82/894/CEE del Consell

/ 10/2002

la Directiva

(2002/839/EC) DecIsió de la ComiSSió,
de 24 d'octubre de 2002, que modifica
per quarta vegada la DeCISió
2002/383/CE sobre algunes mesures de
proteccIó contra la pesta porcina clàSSica
a França, Alemanya I Luxemburg.
D O n I 287. 25/10/2002

PISCICULTURA
Ordre ARP/316/2002, de 2 de setembre,
per la qual es deroga la normativa regula
dora de la Denominació de Qualitat Peix
Blau de Tarragona.
DOGe ne> 3 7 2 , 25/0912002

Ordre ARP/317/2002, de 17 de setembre,
per la qual s'aprova la reglamentacIó del
peix blau que pot gaudir de la Marca Q,
DOGC 11' 3726,25/09/2002

ResolUCIÓ de 25 de setembre de 2002,
de la Secretaria General de Pesca Maríti-
ma, per la qual s'estableiX I es dona pu-
bliCitat al ll istat de denominacions co-
merCials d'espècies de la pesca I
d'aqulcultura admeses a Espanya
GOF ne 250, 18/10/2002

Ordre ARP/345/2002, d ' l l d'octubre, per
la qual es prohibeix emporalment la pes-
ca d'encerclament.
DOGI 10/2002

ALTRES
v e t e r l de 28 d'agost.
per 2 qual es modifica l'Ordre de 19 de
marg de 2001. per la qual s'estableix el
programa sanitan mínim a desenvolu-
par per les agrupacions de defensa sa-
nitaria.
DOGC n° 3717, 10/09/2002

Ordre APA/2405/2002, de 27 de setem-
bre, per la qual es crea el Comité Espan-
yol d'ldentificació Electrónica deis Ani-
máis.
BOE n° 237 03/10/2002

Reglament (CE) n° 1774/2002 del Parla-
ment Europeu i del Consell de 3 d'octu-
bre de 2002 peí qual s'estableixen les
normes sanítáries aplicables ais subpro-
ductes animáis no destmats al consum
huma.

1/10/2002

Resolució MAB/2931/20002, d' l d'agost,
per la qual es fa pública la mscripció de
diverses entitats al Registre d'associa-
cíons de protecció i defensa deis ani-
máis.
DOGC n° 3744. 21/10/2002
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CURSOS. MASTERS I
POSTGRAUS

Bellaterra
Curs d'especialització "Producció de
carn de vacu en engreix intensiu"
(13 mòduls)
Dates. del 17 de gener al 4 de luliol de 2003
Organitza. Facultat de Vetennàna de la UAB
InformacIó Domingo Palos.
Tel/Fax 93 674 57 82
emall domlngo@bovlarco.com

San Agustfn del Guadalix (Madrid)
VI Curs Pràctic de Maneig, Patologia i
Cirurgia en Èquids
Dates. 7 al 9 de març de 2003
Organitza Hospital Vetennan Sierra de
Madrid. S L
Informació: Tel. 91843 5143
Fax 91 843 52 44
e-mail: hvsm@veterinario.net

Murcia
Curs de Radiología en Petits Animáis
Dates, del 14 al 16 de marc de 2003

Organitza. Dep. de Medicina I Cirurgia
Animal de la Universitat de Murcla
InformacIó Dra Amalla Agut.
e-mall amalla@umes

FIRES, JORNADES
1 CONGRESSOS

Parfs,a França
2 Conferència Eurovet: Ampliació de la
Unió Europea i reptes de la seguretat
sanitària dels aliments
Dates: 12 I 13 de desembre
InformacIó Mme. Agnès Jaunet Alterna
tlve Tour Essor 14. rue Scandlccl. 93508
Pantln cedex. França.
Tel +33 14183 23 13. Fax 33 1 41 83 23
19. e-mall: aJaunet. alternatlve@wanadoo.fr

Madrid
VIII Congres Internacional ANEMBE de
Medicina Bovina
Dates: 13 i 14 de desembre de 2002
Informació: Associació Nacional d'Espe-
cialistes en Medicina Bovina d'Espanya
(ANEMBE). Tel: 985 208 316

Tel/Fax. 985 203 754.
E-mail: vetennanos@anembe.com

Madrid
XX Congrés AMVAC: Medicina i Cirur-
gia d'Atenció Immediata
Dates 21 al 23 de febrer de 2003
InformacIó AMVAC. Tel 91 563 5 7
Fax 91 745 02 33.
emall amvac@llne-pro.es
Http: wwwamvac.es

Ciutat de Mèxic
l1è. Congrés Internacional d'Higiene
Animal
Dates del 23 al 27 de febrer de 2003
InformacIó: Isah2003@cueyatluammx

Bergen, Noruega
3er. Simposi Internacional de la lABs
sobre Vacunes per ais Peixos
Dates: del 9 a 111 d'abril de 2003
Informació: Congrex-Conference AS, P.
O. Box 2694 Solli, NO-0204 Oslo, Noruega
Tel + 47 22561930. Fax +47 22560541,
e-mail: isfv@congrex.no

SERVÉIS DEL COL.LEGI TAULELL D'ANUNCIS

SERVEI

COLLEGI DE TARRAGONA

Secretaria, Biblioteca

i Internet

COLLEGI DE BARCELONA

Secretaria

HORARI

dilluns a divendres
de8al5h.

dilluns a divendres de
9a20h.

Apropem -

Borsa de Treball

Medicorasse

dilluns a divendres
de 9 a 14.45h.

dilluns a divendres
de 10 a 14h. i de
16 a 18h.
(excepte dimarts)

Assessoria jurídica

COLLEGI DE GIRONA

dimarts de 17 a 20h.

TELÉFON / E-MAIL

977 211189

932112 466 ext. 20.21
depadm@covb.es mfo@covb.es

932 112 466 ext. 34
apropem@covb.es

932 112 466 ext. 26
medicorasse@covb.es

932 112 466 ext. 26
depiuridic@covb.es

Secretaria
dilluns a divendres
de 16.30 a 20.30h i
del6.3Oa2O.3Oh.

972 20 00 62
colvetgi@gm.es

• Es lloga clínica apta per a hospital. Contráete de
lloguer de llarga durada, sense traspás. Amb 14
anys de funcionament ininterromput. beneficis en
lima ascendent. infrastructura immillorable. perru-
queria i petita botiga. Zona metropolitana de Bar-
celona. Interessats escnviii a Jordi Ponsá Serrano,
Passeig de Gracia. 101, 5é. Ia. 08008 Barcelona

• Es traspassa clínica amb perruquena en zona al-
ta de Barceh ina | iei no poder atendré. Molt ben si
tuada. Rx. Mobihari. Aire condicionat. 70 m2. Preu
a convenir. Interessats truqueu al teléfon 93 162 69
82 i deixeu missatge, o al 609 41 56 56

Avis: per garantir la vigencia deis anuncis d' aquesta sec-
ció, nomos es publicaran una vegada. Els anunciants que
vulguin aparéixer en edicions posteriors de la revista ho
hauran de comunicar expressament a l'editor, David Que-
sada (premsa" covb.es)

AVANCAMENT >J£TtftXA>ARX.S • 67

• Encefalopatía Espongiforme Bovina

• Patología Ocular en Animáis de Companyia

• Entrevista al degá de la Facultat de
Veterinaria, Josep Gasa

• El nou codi del medicament veterinari

46



SERVÉIS VETERINARIS
PER A VETERINARIS

TOT TIPUS DE MATERIAL O MEDICAMENT
DE FORMA URGENT

AMB TRANSPORT ESPECIAL

El Maciá • 08510 Masies de Roda
Apartat num 14 • 08610 Roda de Ter (Barcelona)

Tel 938 540 000 (4 línies) • Fax 938 500 375
centauro@centauro.es / pedidos@centauro.es



w La seguridad de iat
Y calidad I
0 ANALlSIS Y CONTROL DE CAlIDAD MICROBIOLÓGICO.

0 ANALlSIS Y CONTROL DE CALlDAD QUiMICO.

0 ANALlSIS Y CONTROL DE CALlDAD FisICOS.

0 ASESORiA TÉCNICA INDUSTRIAl.

0 ASESORiA EN 1+0.

0 ESTUDIO MEDIOAMBIENT

0 IMPLANTACIÓN APPCC.

0 FORMACIÓN PERSONAL (CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA).

AL
0 ASESORiA ALIMENTARIA LEGAL

ENAC ANALISIS Y ASESORAMIENTO TÉCNICO A LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Ciencias 91-93 / Pol. In. Pedrosa (L'Hospitalet de Llobregat) / Telf 93 264 9370 / 71/ 72/ 73 Fax 93 264 9372
www.anabiol.com / e-mail. anabiol@anabiol.com / e-mail. anabiol@adv es

Delegaciones. Zaragoza - Santiago de Compostela - Madrid - Bilbao - Valencia


