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De moment,
promet

a nova Lleí de Protecció Animal (LLPA) aprovada peí
Parlament de Catalunya el passat mes de juliol supo-
sa sens dubte un important pas endavant en el reco-
neixement del paper social deis animáis de compan-

_ _ v u i de la necessitat de respectar i preservar la fauna
auctóctona. Amb mes rao quan la contnbució del collectiu
vetermari ha estat notoria i en una part no menyspreable re-
collida en l'articulat de la Lleí.

És indubtable que la societat moderna tolera cada vegada
menys fenomens com la crueltat gratuita envers els animáis.
El fet que la Lleí reconegui que aquests son éssers dotats amb
sensibilitat psíquica a mes de física, que prohibeixi el seu sa-
crifici ais centres d'acollida a partir del gener del 2007. o que
insisteixi en l'obhgació d'identificar-los per evitar-ne l'abando-
nament. no és mes que una resposta a aquesta evolució en el
concepte que tenim deis animáis de companyia.

En un terreny mes práctic, la Lleí conté altres novetats que
afecten molt directament la tasca deis veterinans. Podem des-
tacar, per exemple, la prohibició de les mutilacions per motius
exclussivament estétics, llevat de les necessánes per raons te-
rapéutiques, o l'obligatorietat de portar un arxiu amb les dades
deis animáis que rebm tractaments consideráis preceptius.

El problema és que, mentre s'espera el desenvolupament
reglamentan de la Lleí, per al qual s'ha donat un termini ma-
xim d'un any, la interpretado i aplicació deis seus postuláis
pot generar ja una certa confusió en la praxi diana deis vete-
rinaris. Alguns professionals ja han fet arribar la seva preo-
cupado sobre aspectes com llur paper en la promoció de la
identificado, o la mateixa qüestió de les mutilacions, ja que
en determináis casos caldrá filar pnm per establir si es trac-
ta d'intervencions estétiques o realment es poden justificar
des del punt de vista terapéutic.

Per aixó caldrá estar atent durant els propers mesos a
l'enfocament de l'Administració en el desenvolupament de la
LLPA. Esperem que el protagonisme assolit peí collectiu ve-
terinan en la gestació i aprovació de la Lleí no decaigui en el
procés de la seva posada en práctica.
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I PROFESSIÓ

Els veterinaris
davant l'LLPA
LA NOVA LLEI DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS ÉS MES AMBICIOSA QUE
LA SEVA PREDECESSORA, PERO CALDRA VEURE SI TAMBÉ ÉS MES EFICAC.

Tert: Albert Sordé. M i Junta del COVB Alejandro Fernández. Advocat del CCVC

LES 10 NOVETATS PRINCIPALS DE LA LLEI

Es prohibeix el sacrifici ais centres d'acollida a partir del gener del 2007

Correspon ais ajuntaments recollir i controlar els animáis abandonáis i/o perduts

Els veterinaris que realitzin v3cunacions i tractaments obligatoris hauran de dur un arxiu amb la fitxa clínica deis animáis atesos

El personal que treballi en establiments de venda, cria o importació d'animals haurá de rebre formació específica

L'abandonament es considera una falta molt greu, penalitzada amb multa de fins a 20.000 euros

L
a primera setmana d'agost de 2003 va
entrar en vigor la nova Lleí de Protecció
deis Animáis de Catalunya (LLPA),
aprovada peí Parlament el passat 4 de
¡uhol. Enrere quedava un llarg procés

de gestació en el qual ha tmgut un paper desta-
cat el col lectiu vetennan cátala, aportant estu-
dis i propostes que en part s'han incorporat al
text defimtiu de la Lleí
Mes enllá de les novetats que la Lleí aporta respecte
de la seva predecessora. quin grau d'eficácia se'n
pot esperar, i sobretot. quin paper atorga ais veten-
naris en lassoliment de l'objectiu d'una tmenca mes
responsable deis animáis de companyia? Les se-
gúents qúestions pretenen proiectar una mica de
llum sobre els possibles dubtes relatius a la tasca

nana que la norma pugui plantejar.

Aconseguírá la nova Llei resoldre tots els proble-
mes del sector veterinari ¡ protegir tots els ani-
máis de la crueltat ¡ negligencia de les persones?
No. es un pas endavant important en qué el paper
del vetennan queda reforcat. pero cal aconseguir la
implicació d'administracions, professionals i •

.per aplicar els seus preceptes eficacment

Com defineix la Llei l'atenció veterinaria básica
per garantir la salut deis animáis?
Es tracta d'un concepte |urídic indeterminat que
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permet que el seu contingut evolucioni en el
temps, a mesura que ho fa la propia societat. Hem
de pensar que les Neis no poden preveure totes les
situactons i alguns preceptes han de ser interpre-
táis pels |utges en funció deis fets denunciats i de
les proves aportades. Els veterinaris som els pro-
fessionals que podem decidir en cada cas si un ani-
mal rep l'atenció veterinaria adequada per evitar un
'patiment mnecessan', sense ignorar l'entorn de
l'animal i del seu propietan

Cal denunciar davant l'autoritat competent al client
que ve amb l'animal malalt i no está disposat a fer
cap prova que permeti arribar a un diagnostic?
Si creiem que l'actitud del propietan implica el pati-
ment mnecessan de l'animal i no trobem una altra
manera d'aconseguir la seva responsabilitat. hem de
denunciar els fets, sobretot davant l'eventual possi-
bilitat que s'mstrueixi un expedient contra el propie-
tan. Primer hem de fer pedagogía i promoure l'aten-
ció veterinaria subvencionada a persones sense re-
cursos económics, de forma que s'eviti la picaresca
i es promogui la tinenga responsable.

El veterinari ha de denunciar la no identificació
d'un animal de companyia?
Tal com es diu al punt anterior, el vetennan no ha
de fer de policía, .sino reservar la denuncia per ca-
sos extrems en qué no trobem cap altre vía per evi-

La Llei no
concreta
qué s'entén
per 'atenció
veterinaria
básica'; es
tracta d'un
concepte
jurídic
indetermmat



"Una llei al primer
nivell del context europeu"
Creu que la nova Llei és adequada a la realitat social catalana i
que está en la línia de les legislacions deis pa'ísos mes avan-
ces del nostre entorn?
La Llei aprovada aquest any 2003 incorpora la sensibilitat deis
ciutadans de Catalunya respecte deis drets que els animáis es
mereixen i que han de ser garantits mitjangant una legislació
adaptada a la nostra realitat, que és diferent a la de la primera
Llei de 1988. En aquest sentit, podríem situar la nova Llei al ma
teix nivell que les deis estats europeus.

Quina creu que pot ser l'aportació del col-lectiu veterinari ais
preceptes de la nova Llei?
El collectiu veterinari ha fet grans aportacions en el procés d'ela-
boració de la Llei. En aquest sentit, la professió veterinaria és la
que mes en contacte está amb la població que posseeix animáis
de companyia, aixb ta que els veterinans facm una gran labor de
pedagogía deis valors que inspira la Llei i també de transmissió
deis valors de respecte ais animáis.

La principal critica a l'anterior Llei és que no va teñir un des-
envolupament reglamentar! suficient i no se la va dotar de prou
mitjans perqué fos realment eficac. Creu que succeirá el ma-
teix amb la nova Llei? Quin paper ha d'exercir ¡'Administrado
per fer-la complir?
En primer I loe. no comparteixo aquesta crítica, perqué s'han es-
tablert els mecanismes adequats per a la seva aplicació. L'actual
Llei preveu uns terminis taxats per garantir el seu compliment.
Així, abans d'un any des de l'entrada en vigor cal teñir aprovat un
reglament que la desenvolupi i cal haver constituít el Consell As-
sessor sobre els Drets deis Animáis. Des del Departament de
Medí Ambient ¡a estem treballant en relació amb els establi-
ments de venda i centres de mantemment d'ammals.

La moratoria per l'entrada en vigor de la prohibició de l'eutaná-
sia ais centres d'acollida pretén donar un marge de temps per
tal que s'estableixin els mecanismos i mitjans que permetin
que la implementació d'aquesta decisió no sigui conflictiva.
Quina creu que és la tasca que s'ha de fer d'aquí al 2007?
Cal insistir en l'obligació de la identificado i cens deis gats i gos-
sos. i informar els propietaris deis seus avantatges. La informado
ha d'anar acompanyada de la vigilancia de les diferents admims-
tracions i del compliment d'aquesta obligació per part deis pro-
pietans i deis establiments de venda d'animals. També cal pro-
moure l'estenlització deis animáis de companyia, com a métode
de control de natalitat, que fací disminuir el nombre de camades
que en un futur puguin ser ob|ecte d'abandonaments.

Un deis aspectes que mes destaca la nova Llei és la importan-
cia de la identificació deis gossos i gats per evitar-ne l'abando-
nament. En aquest sentit, quin creu que ha de ser el paper de
l'Arxiu d'ldentificació d'Animals de Companyia (AIAC) gestio-
nat peí Consell de Collegis Veterinaris de Catalunya, i quina
relació ha d'establir I'AIAC amb el seu Departament?
L'Arxiu d'ldentificació del Consell ha de seguir desenvolupant la
seva funció d'entitat gestora deis sistemes d'identificació a Cata-
lunya, com ho ha estat fent fms ara. des d'abans que a Catalunya
tinguéssim una llei de protecció deis animáis. En aquest sentit.
em consta que segueix un procés de millora continua, adaptani
se a les noves tecnologies.
En relació amb el Departament de Medí Ambient. cal optimit-
zar I'AIAC, que és l'únic sistema de gestió de la identificado
reconegut per la Generalitat. i aixíassegurar el compliment de
Tactual Llei de protecció deis animáis en quaní a la identifica-
ció i el cens que constitueix el Registre General d'Animals de
Companyia de Catalunya.

t.ii un patiment mnecessan a l'animal. Hem d'mfor-
mar deis avantatges de la identificado i de l'obhga-
ció legal de fer-ho, així com de la possibilitat que se
li imposi. en cas d'mfracció, una sanció com a autor
d'una falta lleu (art. 30, apartat 2, lletra f).

Podem ser considerats infractors per no vacunar
els animáis que arriben a la nostra consulta?
Com a veterinaris hem d'informar els propietaris
deis tractaments obligatons i reflectir la seva aplica-
ció a la cartilla sanitaria i a la nostra fitxa clínica, la
qual ha d'estar a disposició de l'autoritat competent.
En tot cas. també hem de saber i per tant comunicar
que l'autoritat responsable de decidir els tracta-
ments obligatons pels animáis de companyia és el
DARP de la Generalitat de Catalunya, i que en aquest
moment no existeix cap tractament obligaton.

La Llei parla de persones o entitats que identifiquen.
Vol dir aixó que no cal ser veterinari per identificar?

No, Pacte quirúrgic d'irnplantació d'un xip només el
pot fer un veterinari. i Túnica base de dades recone-
guda peí Departament de Medí Ambient de la Gene-
ralitat de Catalunya és I'AIAC. que gestiona el CCVC.
De totes maneres, la Llei no pot tancar portes a nin-
gú i és tasca deis veterinaris i de l'Administració arri-
bar ais acords adequats basats en el fet que els ve-
terinaris som els professionals que podem gestionar
millor les dades deis animáis identificáis, ofermt un
serveí d'interés públic que permet recuperar ani-
máis perduts durant tota la seva vida.

Quin paper ha de jugar el veterinari en el control
del comeré responsable?
En el cas de detectar en un animal acabat de com-
prai símptomes aparents o evidents de malalties
mfeccioses o parasitánes, de trastorns comporta-
mentáis o de malalties congénites o hereditánes,
haurem d'informai el propietan deis seus drets
com a consumidor, per tal que amb el corresponent
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certificat vetennari pugui posar els fets en coneixe-
ment de l'autontat competent.

Segons la Llei, els animáis s'han de vendré lliures
de parásits, de quins, externament
Podem interpretar que els animáis shan de vendré
desparasitats mternament i externament per prevenir
els parásits mes habituáis ais cadells i a la zona on es
produeix la compra-venda. El responsable del nucli
zoológic corresponent ha de temr un serveí veterman
propí o concertat responsable d'establir els protocols
preventius t terapéutics adequats en els animáis des-
tmats a la cria i la venda, i de determinar quins ani-
máis están en l'estat adequat per ser comercial itzats.

Qué s'entén per malaltia hereditaria diagnostica-
ble? Com es certifica que cap deis progenitors pa-
teix una malaltia hereditaria diagnosticable?
La Llei no pot aconseguir la desapanció de totes les
malalties congénites o hereditánes. sino lluitar con-
tra la cria irresponsable amb animáis que ja mani-
festen aqüestes malalties. Moltes malalties presen-
ten una transmissió recesiva poligénica que apareix
només esporádicament en algún cadell. Per exem-
ple. en alguns paísos amb programes de control de
la displásia de maluc. la presencia de formes seve-
res d'aquesta malaltia en alguns deis progenitors de

les tres darreres generacions es considera una rao
per no dedicar un gos a la cria. El veterman que
diagnostica una malaltia congénita o hereditaria en
un animal venut només ha de certificar aquest fet.
És el responsable del centre de cria o comerg qui ha
d'aportar, en cas de denuncia del comprador, que
els seus progenitors están lliures de la malaltia.

El control veterinari de qué parla la Llei vol dir que
sota la nostra responsabilitat podem autoritzar pro-
cediments técnics a persones sense preparado?
Si es relacionen l'esterihtzació i la práctica de muti-
lacions amb alió que disposa l'article 5é (prohibido
de les mutilacions. llevat de les aconsellades per
motius terapéutics). s'arnba a la conclusió que
aquelles han de ser realitzades per veterinans. En
canvi. els sacnficis poden fer-se "sota control vete-
rinari", en les condicions que reglarnentáriament
s'estableixin. La interpretado final hauna de fer-la
un i itge i sembla difícil justificar que un veterinari
pugui controlar sense la seva presencia actuacions
realitzades per persones sense la preparació ade-
quada. Un veterman pot formar personal per tas-
ques técniques pero la responsabilitat sobre els pro-
cediments diagnóstics i terapéutics que requereixin
formació veterinaria ha de recaure en el veterinari
que controla el procediment.

Nemutin Premix
Premezcla medicamentosa

Tiamulina hidrógeno fumarato 12,35 %



i ifüf

11!"
iíl|

í|fi¡IS||í

: ^ . ; ; • : • : : • •

I I i i% i¡

Ilsi
i

!¡|ljllsi
í alíeos*;

If! wS4
SiiÜ!

biiii

|í|sí||Í

Slllill

Los perros salen a jugar y se revuelcan por todas partes. No importa donde viva, cuando sale, siempre puede
encontrar garrapatas y pulgas que pueden transmitir enfermedades y contaminar su entorno.

Para protegerle, está Frontline.

Frontline elimina las garrapatas en las primeras 48 horas y las pulgas en menos de 24 horas, sin que tengan que picar.
Ni la lluvia ni el baño afectan a su eficacia.

Frontline Spray puede comenzar a utilizarse en cachorros desde los 2 días de vida.

FRONTLINE
Eficacia probada frente a pulgas, garrapatas y piojos.



L'opinió deis experts

La Lleí 22/2003. del 4 de juliol. de protecció
deis Animáis (LLPA). aborda dos aspectes
que afecten especialment la tasca deis veten-
naris: la prohibido de practicar mutilacions i
les obligacions relatives ais tractaments sani-
tans i comportamentals.
L'article 5é. apartat e) de la LLPA diu textual-
ment: "Resten prohibides /es següents actua-

cions respecte deis animáis: e) Practicar-los mutilaaons. extirparlos
ungles, cordes vocals o a/íres parts o órgans, llevat de les mterven-
oons fetes amb assisténcia veterinaria en cas de necessitat terapéu-
tica, per garantir-ne la salut o per limitar-ne o anular-ne la capacitat
reproductiva...". Aixó implica, entre d'altres coses, que l'anomenada
veterinaria voluntaria, és a dir. aquella en qué el propietan de l'animal
el porta al vetennarl no perqué tmgui una malaltia. sino simplement
perqué desitja que l'intervingui per millorar la seva estética, ha que-

dat molt limitada. La infracció d aquesta norma es considera una fal-
ta molt greu (article 30é, apartat 4. lletra f), i pot ser sancionada amb
una multa de fins a 20.000 euros. En relació ais tractaments sanita-
ris, l'article 13é de la LLPA diu: "1. Les admimstracions competents
poden ordenar, per raons de sanitat animal o de salut pública, la va-
cunaaó o el tractament obhgatori de malalties deis animáis. 2. Els ve-
tennans que portin a terme vacunacions i tractaments de carácter
obligatori han de dur un arxiu amb la fitxa clínica deis animáis atesos,
el qual ha d'estar a disposició de les administractons que ho reque-
reixin per portar a terme actuacions dms liur ámbit competencia!' I ¡.
remarcable que s'estableixi l'obligació deis veterinans respecte de
l'arxiu amb la fitxa clínica deis animáis atesos. i la seva posada a dis-
posició de 1'Administració només en els casos concrets de "vacuna-
cíons i tractaments de carácter obligaton". per tant no habitualment.
S'haurá. desperar dones, a qué les admimstracions ordenin la vacu-
nació o el tractament obligaton de malalties deis animáis, perqué si-
gui exigible aquesta obligació.

Cataluña necesitaba urgentemente una
nueva norma de protección animal. La ex-
pectativa suscitada era mucha pero en el
redactado final se nota una "prudencia"
exagerada a la hora de entregarse a un au-
téntico proceso de reforma. Lo que se de-
be tener en cuenta es la realidad de Espa-

I ña. en la que Cataluña está insertada. Por
eiemplo. en el tema de los toros y fiestas populares, la ley ha he-
cho algún tímido avance pero en otros frentes hubiera podido
implementar cambios reales como la previsión de sanciones pa-
ra los funcionarios negligentes respecto a la correcta aplicación
de la Ley. Efectivamente, uno de los problemas que los ciudada-
nos conocen de sobra es la lentitud, y desidia de las autoridades
en temas de protección animal. Ese fue uno de los eies del fra-
caso de la anterior Ley. De entre los aspectos que han quedado
algo desatendidos hallamos, por eiemplo, aquellos que la mayo-
ría de las legislaciones avanzadas y eficaces entendió como im-

prescindibles: una síntesis entre incentivos y castigos; respon-
sabilizar seriamente a los funcionarios antepuestos al cumpli-
miento de la Ley; desgravar y premiar la tenencia responsable:
castigar severamente todas la formas de crueldad y falta de
respeto hacia los animales, reunir en un instrumento normativo
claro las leyes de protección animal y las concernientes a los
animales potencialmente peligrosos; eliminar los objetivos irra-
cionales y gravosos que encogen la colaboración ciudadana. Y
bien, la Ley catalana, en los ámbitos citados y otros, va casi
exactamente en sentido contrario. La Ley 22/2003 es bastante
clara y lineal pero su éxito dependerá de la seriedad con la cual
se traten los asuntos relativos a los animales. No debemos olvi-
dar que en el plano aplicativo la Ley de 1988 fue un gran fraca-
so porque nunca se completó con el reglamento necesario.
Cuando -por eiemplo- vemos cómo la gente sigue fumando sin
reparos en lugares públicos, befándose de las diversas señales
de prohibición y ante la nula seriedad que las mismas autorida-
des conceden a dicha prohibición, no podemos no albergai > li i
das acerca de lo que sucederá esta vez.

Fmalment tenim a Catalunya una Lleí de pro-
tecció deis animáis actualitzada segons els
principis vigents ais paísos del nostre entorn.
No ha estat una tasca fácil, tots hem hagut de
cedir, ammalistes. professionals. polítics. co-
merciants i educadors. per citar alguns. Uns
voldríem haver anat mes lluny i altres no tant,
pero la realitat és que és una de les poques

liéis que s'ha aprovat amb el consens de tots els grups polítics. i aixó es
una mostra de la voluntat de la societat catalana actual. Ara cal conver-
tir aquesta Lleí en una ema útil si no volem que es transformí en una
nova mostra de que qualsevol lleí. sense voluntat política, és a dir. sen-
se mit]ans. no passa de ser una declaració d'mtencions. La lluita contra
la crueltat envers els animáis podríem comparar-la al fet de tallar la
gespa: per molt que la tallem. sempre segueix creixent. pero si no ho
fem mai. els lardins i pares acaben plens de males herbes i no s'hi pot
estar. La gran diferencia amb un jardf. que pot ser mes o menys maco.

és que la crueltat envers els animáis és quelcom mes que un problema
estétic. No només crea alarma social, sino que embruteix la societat i
porta cap a altres formes de violencia. Per aixó discrepo amb qui opina
que en aquesta Lleí no calía protegir també els menors d'edat (prohi-
bmt-los l'entrada ais espectacles taunns) ni incloure aspectes de segu-
retat ciutadana com el control deis gossos potencialment penllosos. Els
polítics i legisladors cada cop entenen mes aquesta relació tot i que les
dades estadístiques i epidemiológiques al nostre país no teñen en
compte la realitat deis animáis de companyia. Un problema aparent-
ment estétic com l'abandonament de milers de gossos cada any, no
només representa un gran patiment per ells. amb una mort lenta per
set. gana, malalties evitables i accidents de tránsit, sino que, segons da-
des de la DGT. van provocar 11 morts de persones l'any 2001 en 350 ac-
cidents de tránsit relacionats amb animáis a les carreteres, moltes mes
morts que les provocades per gossos potencialment perillosos en mes
de 10 anys. Fem servir aquesta ema perqué no segueixi creixent la ges-
pa sense cap control, i reclamem la implicació de les administracions
per recolzar la nostra feína tan important per la societat, \a que protegir
ais animáis és protegir també les persones.



Un nuevo concepto en otología
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Desde la presentación monodosis...

Asepsia

Previene contaminaciones cruzadas

Fácil de aplicar y dosificar

No mancha
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...hasta sus prestaciones:

• Elimina el cerumen (>80%)*

• Controla la irritación (100%)*

• Controla la flora ótica*

(*) Pruebas de eficacia con resultados estadísticamente
significativos (P<0,001)

tnvase: 16 viales de 5ml

Sólo un producto como Otoclearr consigue una implantación internacional
en más de 15 países en menos de 1 año
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CLÍNICA

ENTREVISTA A ANTONI PRATS, COORDINADOR DE LES JORNADES TÉCNIQUES DE SIZOO

"Hem de liderar la
formació del sector"
LEGISLACIÓ I MALALTIES EMERGENTS, TEMES PRINCIPALS
DE LES JORNADES ADREC. ADES A COMERCIANTS I CRIADORS

Text: David Quesada.

M
és enllá deis objectius comerciáis,
el Saló Internacional de la Zootéc-
nica, SIZOO. que se celebra cada
dos anys a Barcelona, vol conver-
tir-se en un referent a l'hora d'a-

bordar les qüestions que mes mteressen i preo-
cupen a tots els collectius professionals que
treballen en el món de l'animal de companyia.
L'ob|ectiu. segons Antonr Prats, vetennari clínic i
coordinador de les Jornades Técniques del saló,
és "generar i liderar un debat que d'altra forma
poden acaparar altres amb interessos exclusiva-
ment económics".

Quina és la seva tasca com a coordinador de les
Jornades Técniques de SIZOO?
Lorganització de les Jornades pretén. d'una ban-
da, recollir les inquietuds deis diversos collectius
implicáis, i, per l'altra. proposar des del Saló qües-
tions que pugum atreure a professionals que d'una
altra manera potser no vindrien a SIZOO. Tot aixó
es concreta en una sene de conferencies i taules
rodones amb la presencia de ponents destacats.
Les |ornades per comerciants es celebren des de
fa quatre edicions amb molt d'éxit. malgrat que a
priori podía semblar que el sector es mostraría re-
ticent a seure en una sala a debatre sobre qües-
tions que li afecten, perqué mai no ho havia fet
Les jornades per a cnadors es van iniciar la passa-
da edició. també amb molt d'éxit, per la qual cosa
aquest any tindran continuítat.

"Hem d'acqnseguir que
SIZOO siguí el lloc on
professionals i legisladors
es posin d'acord"

Quines son les principáis novetats d'enguany en
relació amb els continguts?
Aquest any els comerciants han volgut deixar de
banda qüestions mes técniques, com ara el ma-
neig de les mascotes a la botiga. i s'han volgut
centrar mes en els aspectes adrnimstratius i le-

Antoni Prats. coordinador
de les |orrtades técniques
de SIZOO

gals, una onentació marcada en gran part per les
darreres novetats legislatives. Encara que el punt
de partida és la situació a Catalunya, la qüestió és

üolable a la resta d'Espanya, perqué Catalun-
ya sempre ha estat pionera en materia de norma-
tiva sobre els animáis doméstics.
En canvi. els cnadors han volgut mantenir l'orien-
tació técnica de les seves jornades. i en aquesta
ocasió s'abordaran les malalties emergents, espe-
cialment l'herpevírosi i els problemes de fertiht.it.
amb la presencia del prestigios veterinan francés
Chnstian Dumon. especialista en reprodúcelo.
Per aixó. malgrat que aquest any no es faran Jor-
nades adrecades específicament ais veterinans.
cree que els continguts, almenys peí que pertoca
a la part deis cnadors. ofereixen prou interés per
qué els veterinans h¡ assisteixm.

10



Está ciar líavors que les darreres novetats legis-
latives (decret de gossos perillosos, llei de pro-
tecció animal a Catalunya, ordenanza de venda
d'animals de companyia a Barcelona) planaran
sobre les Jornades...
És evident i alhora necessan. El que es pretén des
de SIZOO és generar un debat que d'altra forma
no encetana ningú. I a¡xó també és una crida a la
responsabilitat de la professió veterinaria. Si no
som capagos d'estar al capdavant d'miciatives
onentades a formar i educar els altres col lectius
professionals que treballen dms del sector, aquest
terreny l'agafaran altres amb uns mteressos exclu-
sivament económics.
Per altra banda, si fomentem SIZOO com el gran
tomín de debat de tot el sector, podem aconse-
guir, de pas. que els legisladors s'adonm que
abans de fer les liéis des d'un despatx, han d'es-
coltar ais professionals. A ningú no li agrada que
es fomenti la compra compulsiva de mascotes,
pero aixó no significa que s'hagin de promoure
normes que castiguen ais comerciants honestos,
per posar un exemple Hem d'aconseguir que SI-
ZOO siguí l'aparador on professionals i legisla-
dors es posin d'acord.

Com creu que assumeixen els altres col-lectius
professionals (comerciants i criadors) que sigui
un veterinari qui coordini la realització d'aques-
tes Jornades?
En l'ámbit de les Jornades Técniques de SIZOO,
mai no hi ha hagut cap problema o manca d'entesa

per tractar qualsevol tema. A nivell mes general, és
evident que vetennans. comerciants i criadors te-
nim molts punts en comú, pero també altres en qué
xoquem; no per grans diferencies, sino precisament
per les similituds. A vegades, el veínatge genera
mes friccions que la llunyanla,

• haig de dii i|ue, almenys peí que respecta a
l'organització del saló, la collaboració entre tots els
col lectius professionals és cada vegada mes gran.
El millor exemple és el Saló de la Mascota, iniciativa

ni púbhc que compta amb el suport
de tot el sector, ¡a que a tots ens interessa promou-
re la imatge positiva de l'animal de companyia en la
societat. L'ob|ectiu és arribar a tota aquella gent que
mai no s'ha plantejat teñir una mascota. Quan re-
cordó que lassociació deis vetennans de petits ani-
máis deis Estats Units dedica un 15% deis seus m-
gressos a fer campanyes entre el gran púbhc. no
puc evitar pensar que aquí a Espanya ens estem
oblidant que els missatges que emetem i les revis-
tes que fem els professionals per consum intern no
aporten res. perqué estem equivocant el llenguatge

0 el receptor del llenguatge.

Qué creu que falta a SIZOO i a les Jornades Téc-
niques per ser una cita "perfecta"?
Reconec que segueb havenl un buit en el repte que

mQai fa molí temps l'mobhdable Miquel Luera,
1 que no és mes que aconseguir un saló comercial
un congrés técnic simultanis. per demostuí fins a
on pot arribar el poder de tots els col-lectius que-
treballen en el món de 1'animals de companyia •

"L'objectiu
és arribar a
tota aquella
gent que
mai no s'ha
plantejat
tenir una
mascota"

SIZOO: el millor aparador de la zootecnia

La 12a edició del Saló Internacional de la Zoo-
tecnia obrirá les seves portes del 23 al 26

dbctubre al Palau n° 2 de Montjuíc. El certamen,
organitzat per Fira de Barcelona, presentará la
oferta de mes de 150 expositors nacionals i es-
trangers en tots els segments empresaríals que
configuren el sector de la zootecnia, des de l'ali-
mentació fins a l'equipament pels aquaris. pas-
sant per tot tipus d'accesoris, servéis i premsa
especializada. Aquest any s'espera superar la
xifra de 12.600 visitants professionals assolida
en ledició del 2001 i arribar ais 15.000 visitante,
entre ells, molts procedents de Franga, Italia i
Portugal, el que converteix aquest saló en un
deis mes importants del sud d1 Europa.

A part de les Jornades Técniques per a co-
merciants i criadors. SIZOO també servirá de
marc per a altres activitats paral leles d'indubta-
ble interés, com el concurs nacional d'aquariofí-
lia. el Campionat Mundial per equips de Perru-
queria Canina i la segona edicíó del Festival de la
Mascota, una iniciativa adregada al visitant no
professional. que en definitiva és el client final

SIZOO tornará a presentar tota lotería
de productes i servéis per ais animáis de companyia

de tots els productes i servéis exposats al saló.
El Festival de la Mascota mclou activitats lúdi-
ques i educatives. com proves d'agilitat. de-
mostracions. exhibicions de rescat i ensmistra-
ment práctic de gossos. La primera edicíó
celebrada l'any 2001 va resultar tot un éxit i va
aplegar a mes de 20,000 visitants.
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CLÍNICA

Avepa presenta su
38° congreso nacional
UNOS TALLERES DE REPRODUCCIÓN Y TRAUMATOLOGÍA Y UNA JORNADA DEDICADA
A LOS CABALLOS SERÁN LAS NOVEDADES MÁS SIGNIFICATIVAS DE UNA EDICIÓN
QUE REUNIRÁ 1.300 VETERINARIOS ESPAÑOLES

Texto: Caries Batalla.

S
evilla será el escenario, entre los días
10 y 12 de octubre de la edición
número 38 del Congreso Nacional de
AVEPA. Este año. la organización ha
previsto la llegada de unos 1.300

veterinarios de toda España, además de los
profesionales del extranjero, que se acercarán a
compartir inquietudes y avances del sector. El
viernes día 10 a las nueve de la mañana darán
comienzo las ponencias a cargo de expertos en
ramas como la traumatología, oftalmología,
reproducción y emergencias. A las siete y media
de la tarde en la sala Al-Andalus se realizará la
inauguración oficial del Congreso en el que se
presentará el premio científico Miguel Luera y
los premios de fotografía científica en sus dos
modalidades: medicina y cirugía y oftalmología.
El acto se cerrará con un espectáculo flamenco
del bailador Javier Barón.

En las conferencias del sábado se tratarán
materias como la cardiología o la anestesia y
temas relacionados con la gestión empresarial.
A las nueve de la noche, tendrá lugar la cena de
gala en el hotel Alfonso XIII. centro de reuniones
de la sociedad sevillana. La lomada del
domingo, que durará de diez de la mañana a
dos del mediodía, contará con intervenciones

sobre neurología, comportamiento y
medicina interna. Como ya es habitual,
uno de los platos fuertes será la exposición
comercial en la que se esperan más de 80
empresas. Respecto a la edición anterior,
las novedades son unos talleres de
reproducción y traumatología y una lomada
dedicada especialmente a los veterinarios
que trabajan con caballos.

DOS PROYECTOS DE AVEPA
Otras propuestas novedosas de la asociación
son la presentación de un código ético y un
estudio empresarial sobre las clínicas
empresariales de España que se hará a
través de encuestas y entrevistas personales
a centros de diferentes zonas de la península.
El proyecto prevé además el desarrollo de
algunas herramientas básicas de gestión
empresarial (en las áreas de estrategia,
contabilidad, marketing y recursos humanos)
que permitan al "veterinario clínico -
empresario" realizar una aplicación práctica
en su centro de los resultados del estudio.
Este informe será revisado periódicamente
con la intención de reflejar las principales
tendencias del sector •

Barcelona

Con

.,.

28.110.03

Vine a Sizoo, l'únic Saló Internacional a Espanya per ais professionals deis animáis de companyia.

Un Saló líder al sector, que en la seva última edició va rebre 12.600 professionals procedents de tot

Espanya i deis principáis paísos del món.

Un Saló modern i en constant evolució que ofereix nous servéis com l'innovador sistema d'acreditació

professional Fii@key, que et permetrá rendibilitzar encara mes la teva participació.

Un Saló que convoca diferents activitats per captar l'interés de tots els professionals.

Informado i reserves: fe/.: 902 233 200/ www.sizoo.com

¡¡ZOO



PONENCIAS INTERNACIONALES

L. King [Alteraciones respiratorias en cachorros: estabilización y manejo.]

J. Hoskins [Diarrea neonatal en perros y gatos.]
L. King [Fluidoterapia de animales pediátricos.]

J. Hoskins [Síndrome del cachorro y gatito debilitado.]
L. King | El uso de coloide y transfusiones sanguíneas en cachorros.]

J. Hoskins 11 xamen físico y procedimientos diagnósticos.]
L King [Manejo de lesiones ambientales en pediatría.]

J. Hoskins | Tratamiento preventivo. Pautas de vacunación en animales jóvenes.]
L. King (Tratamiento del traumatismo craneal en animales |óvenes.]

A. Bennet [Alteraciones de la reproducción en aves.]
M. Masri [Disfagias en équidos.]

M. Miller [Cuáles son los hallazgos clínicos usuales en animales de compañía
con enfermedad < ardiaca congénita] | A. Bennet [Lesiones y deformidades del pico
en aves.] | E. Mueller |Aciu,ilización sobre patogenia, prevención, y tratamiento
de las adhesiones abdominales en caballos.]

T. Fossum, M. Miller [Maneio quirúrgico de la enfermedad cardiaca congénita.]
A. Bennet [Cirugía de tejidos en reptiles y pequeños mamíferos, incluyendo la cirugía
del aparato reproductor.] | E. Mueller [Cnptorquidectomía y ovariectomía
tradicional y laparoscópica en el caballo.]

T. Fossum, M. Miller [Gestión de enfermedades cardiacas congénitas.]
A. Bennet [Anestesia en pájaros, reptiles y pequeños mamíferos.]
M. Masri [Diarrea aguda y crónica.]

T. Fossum | Cirugía de los uréteres ectópicos.]
M. Miller [Cómo se trata una estenosis pulmonar] | C. Lacroix [Selección de candidatos,
y cómo conseguir el personal adecuado] M. Masri [Osteoartrosis en caballos.
Conceptos actuales.]

T. Fossum [Tratamiento quirúrgico del shunt portosistémico.]
M. Miller [Qué es la estenosis aórtica] | C. Lacroix [Cómo motivar a los socios
veterinarios y al personal.j | J. Olsen [Artritis: nueva solución para un viejo problema]

T. Fossum [Cirugía intestinal: reducción de la morbilidad y mortalidad.]
M. Miller [Diagnóstico y tratamiento de defectos septales.] | C. Lacroix [Valoración
básica de una clínica. | I E. Mueller [Tratamiento de la infosura aguda.]

LA
ASOCIACIÓN
QUIERE
PONER EN
MARCHA UN
AMBICIOSO
ESTUDIO
EMPRESARIAL
SOBRE LAS
CLíNICAS
ESPAÑOLAS

v e t e r i n a r i a

LA VENTA POR CATALOGO
AL SERVICIO DEL

PROFESIONAL VETERINARIO

902 320 310

Visítenos
en AVEPA
Stand n41

www.medical-vet.com



La vaca de leche
da la bienvenida a

Período de supresión en leche
96 horas

frente a gérmenes productores
de mastitis y metritis.

isulare
en tejido uterino y mamario.

Baytrll* 10% Inyectable. Composición por mi: Enrotloxacina 100 mg. Indicación**: Bovino: E. coh, Hamnophilus cpp., Pesleurslla spp., Mycoplasms bovis. Enfeimedades bacterianas del tracto
respiratorio y digestivo Ipasteuielosis. micoplasmosis. colibacilosis. collsapticami»), asi como, enfermedades bacterianas secundarias. Porcino: E. coll. Enfermedades bacterianas del tracto
digestivo (diarrea y/o septicemia colihacilar) Tratan .IXIS del «Indromo MMA de las cerdas Métodod* aplicación: Dosifinnción básica: 2.5 mg/Kg p v./dlo ó: 2,5 mi de Bnytnl 10% por
100 kg p.v al día. Bovino: Duración del traiamiemo; 5 dlaa consecutivos. Administración: vía subcutánea. Porcino: Dwacinn del tratsmionto: 3 días consecutivos. Administración: vía intramuscular
en la musculatura del cuello Periodo d* retirada: Porcino 9 días. Bovino: 7 días. Lecha: 96 horas. Presentación: Frasco 50 mi. Registro n° 00M-ESP

Química Farmacéutica Bayer, S.A.
División Animal Health (AH)
Calabria. 268 - 08029 Barcelona

http://www.bayervet.net
E-mail: nt.departamento.nd@bayer.es

Bayer HealthCare



CLÍNICA

Dolly no deixa hereus
LA FIRMA PPL THERAPEUTICS, RESPONSABLE DE LA CLONACI6 DE LA FAMOSA OVELLA
HA PATIT UNA CRISI ECONÒMICA TAN GREU QUE HA HAGUT DE POSAR-SE A LA VENDA

Text: Caries Batalla.

S
et anys després de revolucionar el món
científic amb la clonació de l'ovella Dolly.
l'empresa británica de biotecnología PPL
Therapeutics está en venda. Les pérdues
económiques eren ja insubsanables i han

obligat a prendre aquesta decisió drástica. En el
mes d'abril del 2003, la firma va vendré la seva
divisió de transplantamentí d'órgans animáis a
humans, pero va saldar el primer semestre de
l'any amb un balanc negatiu de 19,3 milions d'eu-
ros. El fet de deixar de desenvolupar una substan-
cia per protegir els pulmons de lesions d'emfise-
mes va originar greus pérdues. Després, la com-
panyia va reduir la plantilla de 161 a 55 persones

Les pérdues económiques
van augmentar quan
l'empresa va deixar
de fabricar una substancia
per protegir els pulmons
de lesions d'emfisemes

i va dedicar-se exclusivament a desenvoulpar subs-
tancies a base de prote'ínes per aturar hemorrágies
en les operacions quirúrgiques.
Un proiecte coniunt truncat amb Bayer va ser la
gota que va fer vessar el got. El fracás amb la mul-
tinacional farmacéutica alemanya va obligar a
sacrificar unes 3.000 ovelles genéticament modi-
ficades ja que la manca de recursos económics no
permetia que PPL Therapeutics les mantingués
vives. En els darrers mesos, la situació ha anat
empitiorant i no s'han pogut trobar solucions. A
mes. el suport deis accionistes per tirar endavant
ha resultat msuficient i 1'empresa británica no ha
tingut mes remei que posar-se al mercat.

EL FENÓMEN DOLLY
L'any 1997 va marcar un abans i un després en la
comunitat científica. El 23 de febrer d'aquell any.
l'lnstitut Roslin d'Edimburg va fer púbhc un esdev-
mment historie: havia aconseguit clonar el primer
mamífer a través d'una cél.lula adulta. Es tracta
d'una ovella que van batejar amb el nom de Dolly
i que. en realitat, havia nascut el juliol de 1996.

Lanuncí de l'institut escocés obria nous camins a
nivell d'experimentació i inclús planteiava traslla-
dar-ho futurament a humans. pero també va des-
encadenar un polémic debat sobre els límits
moráis de la ciencia. Socialment. Dolly va ser
rebuda amb simpatia i la repercussió que va teñir
en els mitians de comunicado va ser amplia.
Pero rápidament van sorgir els primers problemes
de salut. L'any 1999, els metges li van detectar
símptomes d'artntis segurament ocasionats per
un envelliment prematur. L'animal no va millorar i
l'any 2002 es van confirmar els pitjors pronóstics.
Finalment, el 14 de febrer de 2003. Dolly, que
patia una malaltia pulmonar degenerativa, va ser
sacrificada. Tema sis anys i mig. i la mit|a de vida
de les ovelles ronda els 12 anys. El cadáver de l'o-
vella va ser examinat acuradament per conéixer
mes dades i postenorment va ser exposat al
museu reial d'Edimburg.
La mort de Dolly va augmentar els temors sobre
la viabilitat de la clonació i, al mateix temps. va
restar credibihtat a l'empresa de biotecnología PPI
Therapeutics. que miciava el seu dechvi. •
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Con Milbemax®, máxima eficacia contra nematodos y cestodos*
Milbemax es más fácil y rápido de administrar:
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Reunió anual de la FEEVA

CLlNICA

El passat 10 de Juliol va tenll lloc J Glasgow la
reunió anual de la FederacIó Europea d'As-
sociacions de Veterinaris en Èquids (FEE-

VA) Pel que fa a benestar animal es va parlar so-
bre l'Ilomogeneltzacló d les diferents
legislacions nacionals dins de la Unió Europa
Aqust plocés d'harmonitzacIó ha d'Incloure as
pctes com la quantitat I la qualitat de la nutrICIÓ
d'qUids, caractelístlques dels estables, Identlfl
cacló dels cavalls, mesures de prevenció I trans
port El paràgraf que la Comissió Europea propo-

sa sobre la llista positiva de medicaments s'ha de
SUprimir, ja que pot compoltar un proc's buro-
cràtiC que SUpOSI la pèrdua de moltes més medi
Cines, A més s'està treballant per aconseguir que
el passaport I el mlcroxlp siguin la millor forma
d'IdentificacIó d l s cavalls en l'àmbit europeu Pel
que fa a la certificado europea dels espeCialistes
es va pJllal dels diferents nivells de formaCió en
cadJ palS, Per unificar la qualitat de l'ensnya
ment. s'està preparant per al proper any la Euro'
pean Board of Vetrlnary Speclallsatlon (EBVS) •

L'anunci del càncer irreversible de
Floquet de Neu commou Barcelona

La figura més emblemòllca del zoo de Bar-
celona. Floquet de Neu, atelx un càncer
de p I I IIreverslble I II queda poc temps de

vida, AIXI ho han anunciat ls vtelll1arlS, que
han descartat les operacions p r vltar pati-
ments innecessans i perqué no aconseguinaen
curar l'ammal. El tumor ja está molt extés i el
que es vol és que tinguI una mort digna Els
pnmers problemes de salut es van detectar el
1996. any en qué va ser operat per eradicar

Ni una operació curaria la
malaltia del goril,la albí
unes afeccions a la pell. Pero el fet de ser albí i
teñir una pell molt sensible ais ra|os ultravio-
lats han facihtat l'aparició del cáncer. El goril.la,
que va arribar a la ciutat comtal el 1966. ha tin-
gut un total de 22 filis i set néts i té l'equivalent
a 80 anys deis humans. Els experts h han do-
nat uns tres mesos de vida i per aquest motiu
el zoo s'ha col.lapsat en les darreres setmanes.
Milers de persones, sobretot els mes petits.
han volgut desfilar per la gábia de Floquet de
Neu per acomiadar-se d'ell ara que l'animal en-

cara conserva totes les seves facultats, A més,
s'ha obert una página web per enviar-h missat-
ges de suport i s'ha convidat ais nens i nenes a
dir-li adéu amb un dibuix que será exposat a
l'entrada del zoo. D'aquesta manera, es podrà
fer un homenatge merescut a un deis símbols
mes importants de la ciutat de Barcelona que
s'ha acabat convertint en un indiscutible re-
rl,irn turístic, •

Els mes petits ja fan cues
al zoo per acomiadar a
Floquet de Neu, al qual li
han pornosticats pocs
mesos de vida

. . .UNA VEZ AL OíA,

...una buena ducha

¡perfecta! ¿hay alga mas?



PRODUCCIÓ ANIMAL

El millor vialge
EL CONSELL EUROPEU PRESENTA LA PROPOSTA DE REGLAMENT
SOBRE LA PROTECCIÓ DELS ANIMALS DURANT EL TRANSPORT

Text: David Quesada.

^ - ^ ^ eduir el transport de llarga distancia, aug-
J entar l'espai disponible per ais animáis

*m~^ en els compartiments i millorar la forma-
\ ció del personal encarregat de manipular

\ els animáis durant el transport son alguns
deis punts mes destacáis de la proposta de
Reglament. que acaba de presentar el Consell
Europeu. relativa a la protecció deis animáis durant

insport i les operacions connexes.

Un deis punts mes destacats de la proposta és
que es vol limitar a 9 hores el temps máxim de
durada del transport continuat per carretera per a
totes les especies. Després d'aquest període els
animáis haunen de descansar durant 12 hores dms
del vehicle. \a que es considera que les operacions
de descárrega i nova cárrega provoquen mes estrés
en els animáis En relació a aquest darrer punt, el
text establea que les operacions de cárrega i des-

iga que dunn mes de 6 hores hauran de ser
supervisades per un veterman autontzat.

La nova proposta també prohibeix el transport

de mes de 100 quilómetres pels garrms de menys
de quatre setmanes de vida, xais amb menys d'una
setmana i vedells menors de dues setmanes.
Només sautontzaran els viatges de llarga distancia
ais equms doméstics que tmgum mes de quatre
mesos i ais garrms que pesin mes de 10 quilos.

Un altre punt destacat del text presentat peí
Consell és que els animáis hauran de disposar de
mes espai al compartiment de transport per garan-
tir una bona ventilació i facilitar que es pugum
moure. El vehicle. a mes. haurá de disposar d'un
sistema de submmistrament daigua d'autoservei.
així com d'un sistema de control de la temperatura
i la humitat.

Fmalment. donat que el Consell interpreta que
"sovint. i'abséncia d'un nivell de benestar adequat
es deu a la manca de formació", la proposta preveu
confiar el transport i la manipulado deis animáis
només al personal que hagí rebut una formació
específica i tmgui una autontzació expressa de fau-
tor ¡tat com pete ni •

ALGUNS EXEMPLES DESPAI DISPONIBLE
EN TRANSPORTS DE LLARGA DISTANCIA

Boví de 500 quilos

Ovelles de 80 quilos

Porc de 100 quilos

Pollastres d'un día

1.553

0.440

0.599

0.0021

Perill d'augment de mortalitat en els porcs

Augmentar la superficie mínima per porc
durant el transport. en comptes de millorar el

benestar deis animáis, podría perjudicar-los. Amb
mes espai, augmentaría la probabilitat de que I luí -
tessm entre si i que es copejessm. agreuiant els
danys corporals. Aquest fet s'ha posat de mamfest
en un vídeo gravat peí Consell Danés del Porcí
(Danske Slagterier) un cop augmentada la super-
ficie durant el transport de 0.35 m2 per 100 qui-
los a 0,42 m? per 100 quilos. Aquest vídeo será
enviat a la Comissió per ser analitzat.

Segons l'opinió general itzada deis represen-
tants del sector porcí europeu reunits el passat
mes de setembre a Copenhague, encara que

s'está a favor d'establir mesures que millorin el
benestar deis animáis durant el transport. es
considera que la proposta de reglament del
Consell no está basada en opinions científiques
sino en qüestions socials. És el cas. per exem-
ple, de la prohibició deis viatges de mes de 100
quilómetres per ais porcs de menys de quatre
setmanes. El grup de Copenhague considera
que els animáis no haunen de ser transportats
si no han estat deslletats i si no son aptes per al
viatge. Els representants del sector porcí també
van considerar que la ventilació controlada
només seria necessária per a viatges llargs i en
els períodes mes cálids.
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Postgrau sobre seguretat alimentària a l'UAB

El propr 17 d'octubre éJrlencéJrà un postgrau
re seguretat alimentària a la Universitat

Autònoma de Barcelona (UAB) dirigit a to
tes les persones éJmb responsabilitat en àrees de
riSc El curs, que es posa n malXéJ a través de
l'Escolo de Doctorat I ForméJcló I l'Escola de Pre
vencló I Seguletat IntegrI (EPSI) de l'UAB, cons-
téJ de 210 llores (21 crèdits) L s classes es féJran
ol campus de l'UAB els dlvendles d quatre a VUit
d la tarda I els dlsséJbtes de nou del matí a una
del migdia. A més, les ssSlons pràctlques per-
metr'on fer algunes VISlts (lu complementéJran
I s classes teòriques, que flnalltLaran el 27 de

El curs es proposa abordéJr el problema de
la seguretat alimentaria amb l'anàliSI de casos
conclets pel tal de tlobar fu tu ls solucions. Un
• altl dels oblectlus és donal algunes IlOClons bà-
siques sobre la normativa Igal eXistent I les les-
pOllsabllltats jurrdlques

El postgrau está subdividif en cinc móduls:
marc JurídiC, riSCOS de tipUS mlcloblològlc, riscos
químics. parasitaris i genétics. control i prevenció

del riSC I anàlisI de perills I punts de control crf-
tiCS. S'Impartiran lliçons sobre temes tan variats
com els sistemes de control alimentari, les IntoxI-
cacions químiques, els riSCOS de paràsits en els
lllments o la Importàncla de la neteja I deSinfec-
CiÓ com n mesures preventives Aquest postgrau
neix amb I convenciment que el tema de la se
guretat allmentàlla, en estar relacionat amb la In
nocultat. el valor nutritiu I la higiene, pot general
molt Inters en el sctor allmentélrl

Ta mbé s vol trnCéJr el tÒpiC que la seguretat
alimentària es l'edueiX a pensar que algun ele
ment pot corrompre un aliment I Iniciar un pro-
cés InfeccIós, El curs pretén donar una VISIÓ molt
més àmplia, ja que posa atencIó en diversos as-
pectes téJn Importants com la pieparacló I la
composIcIÓ dels aliments que es poden relaclo-
nar amb brots InfeccIosos d'Origen allmentarr,

Els qUI superin el curs I tinguin unéJ titulaCIÓ
universitaria, obtmdran el diploma de postgrau
expedit per I'UAB. En canvi. els qui no la tingum,
rebian un certlflcéJt de la formaCió obtinguda •

Jarc reclama un cos oficial de classificadors de canals

El sector del porcí deis Joves Agricultors i Ra-
maders de Catalunya (JARC) ha demanat
formalment que el Departament d'Agncultu-

ra de la Generalitat activi el Cos Oficial de Pesa-
dors i elassifieadors de Cañáis per evitar que es
produeixin incidents com els de les darreres ses-
sions de la Llotja de Mercalleida.

Seguint la tendencia d'altres paísos euro
peus. s'exigeix al Govern cátala que els pro-
ductes mondors es cobrin a 21 dies. cosa que
permetna un maior sanejament de les explo-
tacions agránes. El sector porcí del JARC

é ha sol hcitat una reunió al con1/
d'Agncultura per tal de fer-li veure que és
contradictor! que. després d'obligar les explo-
tacions agránes a construir fosses de cadá-
vers, aqüestes no siguin valides en els pro-
cessos administratius.

JARC valora molt positivament l'eficàcia sanita-
ria de les fosses en detnment de la recolhda de ca-
dávers. D'altra banda. Ibrganització pensa que
l'asseguranca per cobrir les despeses denvades
de la destrUCCIÓ d'animals morts no és del tot sa-
tisfactoria ja que només cobreix aquells que han
mort a l'explotació.

JARC proposa que la pólissa s'amphí fins Tam-
bada deis animáis a l'escorxador. Actualment. els
ramaders han d'assumir el cost de la destrucció
de l'animal en el cas que aquest morí durant el tra-
jéete. JARC afirma que aquesta situació és injusta
en considerar que mentre l'animal pertanyi al ra-
mader és susceptible de ser mclós en l'asseguran-
ga. A mes. el fet que el percentatge de baixes en
transport siguí baix, dona mes arguments perqué
aquesta circunstancia estigui prevista dins d'a-
questa asseguranga de carácter obligaton •

¡¡Va hay alga mas!!

Telmin® U N I D I A

Una sola toma al día

veterinaria t-STEVE
...lorio» Dr ESrfVE S.A

Av Mjtie de Den dr Monlw.it, 11)
08Wt BARCELONA



ANIMAL

Avances en el tratamiento
de la artritis equina
HYONATE. EL INNOVADOR ANTI INFLAMATORIO Y CONDROPROTECTOR DE BAYER

Text: Dr. Ralf Ebert. Marketing y Ventas Iberia Bayer HealthCare. División Sanidad Animal ralf.eberi re@b

Las artropatías traumáticas agudas son las cau-
sas más frecuentes de cojera en el caballo. El
creciente uso y abuso del equino se asocia a

un incremento de patologías del aparato locomotor.
que obligan a la inactividad del paciente. Las articu
laciones de las extremidades están sometidas a
grandes tensiones y presiones biomecánicas. Los
traumatismos únicos o repetidos son la causa más
común de inflamación y dolor articular y muy fre-
cuentemente quedan afectadas varias estructuras a
la vez. Así. son hallazgos muy comunes la sinovitis y
capsulitis asociadas, También hay daños en los liga-
mentos, meniscos, cartílago articular o placa ósea
subcondral. Cualquiera de estas condiciones por sí
sola puede evolucionar hacia la osteoartntis o enfer-
medad articular degenerativa, ocasionando daños
irreversibles en el cartílago articular.

Uno de los componentes naturales de las estruc-
turas articulares es el hialuronato sódico. Es un glu-
cosammoglicano formado por los smoviocitos y
condrocitos, y que en la membrana smovial y en la
matriz cartilaginosa se encuentra formando un
entramado tridimensional. Su propiedad altamente
higroscópica contribuye a la viscosidad y capacidad
lubricante del líquido smovial y da firmeza tensioe-
Baslca me ntela artlculacl

Básicamente, la articulación smovial se compone de:
a) Te|idos blandos (membrana smovial. cápsula, mems-

iigamentos colaterales o cruzados, y tendones).
b) Teiidos duros (cartílago y placa ósea subcondral).

TEJIDOS BLANDOS DE LA ARTICULACIÓN
La localización de una artropatía traumática
aguda puede darse en cada uno de los compo-
nentes de tejido blando La membrana smovial se
compone básicamente de una delgada membrana
de sinoviocitos. tejido conectivo y hialuronato
sódico, contribuyendo éste a la regulación de la
composición físico-química del líquido smovial.
Generalmente es la responsable del inicio de la
cascada de inflamación, con la disminución o pér-
dida de sus múltiples funciones en la homeostasis
articular. La capsulitis también contribuye a la
liberación de mediadores de la inflamación en el
líquido smovial. No tratada correctamente, la pro-
gresión de la afección lleva a la formación de teji-

do cicatrizal, pudiendo reducirse la movilidad arti
cular y alterarse la estabilización articulai

TEJIDOS DUROS DE LA ARTICULACIÓN
La matriz del cartílago hialino se compone básica-
mente de un entramado de fibras de colágeno tipo
II, entre el cual se encuentran moléculas de hialu
ronato sódico y de proteoglicanos. Las patologías
articulares van asociadas a una pérdida de hialuro-
natos y proteoglicanos. La deficiente capacidad
autoregenerativa del cartílago se caracteriza porque
las fibras de colágeno de tipo II no se renuevan,
reemplazándose por fibras de colágeno de tipo I.
típicas de tejido fibroso.

ARTRITIS TRAUMÁTICA ASÉPTICA
Un traumatismo articular agudo afecta a las estri H
turas articulares en forma directa, por daño mecá-
nico, o en forma indirecta, por liberación de múlti-
ples mediadores de la inflamación. La destrucción
del entramado de hialuronato sódico de la mem-
brana smovial conlleva una pérdida de su capacidad
homeostática, lo que facilita el ingreso de células
inflamatorias al líquido smovial. incrementándose la
liberación de mediadores de la inflamación, la fago-
citosis y destrucción celular. Por otra parte, el cata-
bolismo de los componentes de la matriz cartilagi-
nosa reduce también el contenido de hialuronato
sódico, con la consiguiente disminución de la tu
meza y elasticidad cartilaginosa.

Hyonate es un innovador antiinflamatorio y
condroprotector a base de hialuronato sódico de
muy alto grado de pureza. Es el único que se
obtiene a partir de un proceso biotecnológico de
fermentación bacteriana selectiva, lo que evita la
contaminación por moléculas extrañas. Por ello.
se puede administrar sin riesgo tanto poi
intravenosa como por vía intraarticular. Se pre-
senta en unidades de dos viales de 2 mi cada
una. La dosis de 4 mi (vía intravenosa) se admi-
nistra hasta tres veces a intervalos semanales,
según el cuadro clínico. Es importante someter
al paciente a un período de reposo, seguido por
una reanudación paulatina del ejercicio físico en
función de la intensidad del cuadro clínico y de
la recuperación posterior •
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t
Contra la inactividad
por artritis I

t

La inyección de movimiento

Hyonate el único hialuronato sódico con aplicación intravenosa

Efecto dual tanto en aplicación intraarticular como intravenosa:
Efecto antiinflamatorio.
Efecto protector del cartílago.

Más cómodo:
Fácil aplicación.
Puede tratar varias articulaciones al mismo tiempo.

Más eficaz:
Biodisponibilidad inmediata.
Efecto prolongado: estimula la formación de hialuronato sódico en los sinoviocitos.

Más seguro:
Reducción del riesgo de infecciones iatrogénicas.
Tolerabilidad excelente.

BayerHealthCare • i ' . -•'
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ES SEQÜENCIA EL GENOMA DE LA
PNEUMONÍA DELS POLLASTRES
La Red Brasilera de Seqüenciació
d'ADN ha pogut seqüenciar el genoma
de la bacteria que provoca la pneumo-
nia ais pollastres. Aquest descobn-
ment permetrá. en un futur molt pró-
xim. patentar gens d'mterés comercial
d'una bacteria que causa mfeccions i
que pot produir la mort deis pollastres.
L'avenc científic és molt important per
a un país com Brasil, que actualment
produeix unes 7.5 milions de tones de
carn d'aquest animal.

LA LLET DE CABRA ÉS MOLT MES
DIGERIBLE QUE LA DE VACA
El científic austrahá Colín Prosser ha
demostrat que el eos huma assimila
millor la llet de cabra que la de vaca.
Alguns assajos han permés arribar a
la conclusió que la llet de cabra conté
un perfil de proteínes de caseína mes
propera a la llet humana. Les proteí-
nes beta-globunlines. una de les res-
ponsables de les alérgies provocades
per la llet. son millor digendes si
aquesta és de cabra que si prové de
vaca. Els resultats de 1'estudi han
confirmat la llet de cabra com una al-
ternativa mes saludable enfront de la
tradicional llet de vaca.

EL PREU DE L'OU PUJA DE FORMA
ESPECTACULAR A ESPANYA
En les darreres setmanes. els ous han
expenmentat una forta pujada de
preu a l'Estat espanyoi. L'mcrement
ha estat d'un 17%, una circumstáncia
que ha provocat que la dotzena de ta-
lla mitjana arribi ais 1.15 euros. El
principal culpable d'aquest augment
és la intensa ona de calor que s'ha
notat especialment en un país expor-
tador com Franga. que ha patit una
reducció de la producció. També ha
influít negattvament l'epidémia d'in-
fluenga aviaria que es va manifestar a
comengaments d'any ais Paísos Bai-
xos, I'estat de la UE que comerciaht-
zava mes ous. Com que l'escalada de
preus es podría mantenir. l'Organitza-
ció Interprofessional de l'Ou i els seus
Productes ha avisat al sector, ja que
aquesta onada de preus pot donar
una sensació de fals optimisme.

FUTURA LLEI DE CONTRACTES
DINTEGRACIO PELS RAMADERS
El Govern de la Generalitat de Catalun-
ya ha iniciat els trámits per aprovar
una lleí de contractes d'integració peí
sector ramader. Aquest imminent pro-
lecte legislatiu pretén implicar ais inte-
gradors, que son els grans productors,
en l'evolució de les noves polítiques
agránes i ramaderes en aspectes com
el sistema productiu. el benestar ani-
mal o les mesures mediambientals.
Altres ob|ectius de l'avantpro|ecte son
adaptar les relacions entre mtegradors
i integráis (ramaders) a les noves exi-
géncies de la política europea i revisar
els drets i deures de les dues parts a
l'hora de dur a terme 'una activitat pro-
ductiva ramadera.

LA FAO PROPOSA UNA ESTRATEGIA
DE QUALITAT I INNOCUÍTAT
El Comité de la FAO sobre Seguretat
Alimentaria Mundial (CSA) ha anun-
ciat que vol actuar sobre la cadena ali-
mentaria per assegurar la qualitat i la
¡nnoi inl.it deis aliments. La idea és mi-
llorar i ampliar els processos d'anáhsis
i control \a que s'ha observat que la se-
guretat , iin MI'litaría no es pot garantíi
amb la simple retirada de la venda
deis productes defectuosos o nocius.

liciatíva, que requeríi.i la im
plicació de tots els agents económics i
també deis governs. vol donar un enfo-
cament mes global del tema que abar-
qu¡ des de la producció primaria fins al
consum final.

EL 14% DE LES GALLINES DE LA UE
ES CRIEN DE FORMA ALTERNATIVA
Un informe de la Unió Europea ha de-
mostrat que els métodes altern.iliu1,
de cria de gallines han registrat un no-
table augment. L'estudí evidencia que
aquests sistemes no convencionals
han passat de 10 milions al 1991 ¡ i
milions al 2002. En l'actualitat les gaMi-
nes que es crien amb aquests siste-
mes alternatius \a suposen un 14% del
cens total de gallines de la Unió men-
tre que fa dotze anys només eren un
3%. Per paísos, les diferencies son
substanciáis i mentre Espanya, Portu-
gal o Grecia prácticament no teñen ga-
llines fora de les gábies, Austria. Irían
da, Gran Bretanya i els Paísos Baixos
en teñen en un percentatge superior al
20%. Peí que fa ais preus de veni
gallines criades de forma alternativa
teñen una cotització molt alta, sobre-
tot en paísos exportadors com Holan-
da, Dinamarca i Austria, on . imbena
ser un 50% mes cares.
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Promectine
Ivermectina (D.C.I.)

EI nuevo poder
antiparasitario toma color
La primera luermectina de formulación y desarrollo nacional
A partir de ahora, el poder de la ¡vermectina inyectable cambia su aspecto: el excipiente especial de
Promectine aporta la coloración amarilla que identificará la especialidad antiparasitaria de referencia.
Su especial fórmula, sin propilenglicol, contiene un vehículo de absorción mixta o de dos fases: una
primera da lugar a una rápida absorción, y una segunda que permite una mayor persistencia de las
concentraciones en plasma.
Una vez más, Invesa ofrece a los veterinarios una herramienta terapéutica que marcará diferencias.

PRESENTACIONES: V I A U S DE 5 0 M L 2SO M L V 500 ML.

COMPOSICIÓN M i R t t O M , 10 mcj. Alcohol bencílico. 2U mg. Eicipiente c s,p, 1 mí INOtCAdONES V ESPECIES D I DESTINO: «OVINOS: PH0MECT1NE e&U indicada para el traiarrwmu electivo de nematodow. gastrointestinales y pulmonares, miasrs, pediculosis,

chinchorros y ataros de La sarna psorópttca y sartóplica También como una ayuda en H control de I»OIOS nustiodore-s. áctros de h sarna corióptica y garrapatas bovinas tropicales Nematodosis oastroiniestinale'. Ostert*?!* osferíagí adultos y formas inhibidas

Nemalodosft puimon.ups Dittyocsulus vivipsnn (adultos) Otras nenwlodoMS TheUtié spp (adultos), ParaftUm bcvitai* (adultos) Miasts (los tres estadios patasitanos) Dernwrofci* hommiy Hypoóerm* ipp Pediculosis Linogrutína vituli. H**m*topinui

eurysfemui. So/enopotei capülatui Sarnas y olías *.<irmvs producirlas por Acaros ftoropfes QVÍÍ (sin P comrnunis var bovisi, Sarcoptes scabtei var bovrs Chinchorros Ornríhodoroí wvtgnyt La inyección de PROMÍCTINÍ ayuda en f l control r> PlOfK

Ktam Détnaliniébam Garrapatas bovinas tropicales Boophilui mkrx>pluí. B. oWo/oraruj Acaros de la sarna conoptKa C h o n a p f n bovn Las entidades clínicas a tratar serán causadas por formas parasitarias sensibles a U ivermeciina POSOLOGiAY

M O D O OE ADMINISTRACIÓN: A d m M A m po< rfl subcutánea a la dosis recomendada de 0.2 mg de rvermeetma por kg de peso vivo (equrwalente a 1 ml/SO kg p v» pn dous única inyectar en rt pliegue de la piel delante o detrás de la espalda Se recomtenda usar

una *ju|d rjt atbn 16 y dr 15 a 20 mm de largo Use un equipo estéril Para asegurar la dosis corréela se debe determinar ewclamenie el peso del animal PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU UTILIZACIÓN: No inyectar por vta intramuscular o intravenosa

Utiliza' equipo rstírtl di' mywcion y desmloctar la tona de aplicación par* disminuir el riesgo de infecciones txx Ckatridium, dthas infecciones en caso de aparecer serán progrrsiwtmrntr M U H cor> los antibióticos adecuados Se recomienda que tos animales d

iraiar cstei previamente vacunados frentr <i I IK 'WS inlwíiorws (Jebe evitarse el contacto entre rebaños infectados tratados y no Halados y enlre rebaños no mtectaoos hasta al menos 7 días despides del uttimo tratamiento El produíTo es efectivo en todos los estadios

df la hipodermosis, no obstante es muy importante tratar en H momento adecuado al final de la época de la mosca de tos barros, la destrucción de las larvas de Hypoderm* cuando estas se encuentran en zonas vitales, generalmente causa reacciones negativas en

los hospedadom Al matar el Hypoderma tineatum • u¿ndo so • m M f t t n en el Tej-cki penesoflgico puede causar salivación y timpamsmo. ñ\ m,it*i al Hypoderma bovit tuanoo se encuentra en i-l conducto vertebral puede cauur tambaleos o parálisis ti ganado

vacuno deU- * f tr<it*fn. bien antes o después de «tos estadios dr los barros Fl gdnfldo bovino tratado con el producto después de la estación de U mowá puede volver a tetarse con el mismo durante el invierno para el control de tos

piriSflOl miemos, ¿(.aros de \a Hf lM y p t t fg Sn peRgrQ •.!.• ir.» i M W 'H.i. limadas ion los barros El uso frecuente y repelido de la rvcrnwttinj puede desarrollar rüsisterKias PRECAUCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD QUE HA

DE TOMAR LA PERSONA QUE ADMINISTRE O MANIPULE EL PRODUCTO; No fumar ni beber mnwtMs « maneía el producto Lava» las manos después de su uso Mantener tuera del akance de tos niños En caso de auto-inyección

n > del producto Sise produce derrame dpi productos* debe evitar que entre en contacto con los OÍOS, mucosas, heridas o piel inllamada Se recomienda

lav*r la « x w con agua abundante CONTRAINDICACIONES: L a rivormeclmas no son bien toleradas por algunas especies animales para las que no este autorizado el medteamento (se han observado graves casos de intolerancia con

resultado de muerte en perros, especialmente en colliev perros p i t a ñ a n g t o O . W » W M wmeiarites y sus cruces, asi como en tortugas y tórtolas) ADVERTENCIAS ESPECIALES: No administrar a hembras en lactación cuya leche

se destino al consumo humano o en los JS días previos a' parto EFECTOS SECUNDARIOS: 11> algunos bovinos, después de la administración subcutánea der producto, se han observado reatciones inflamatorias en el punto de

inoculación Estas reacciones desaparecen sin tratamiento INTERACCIONES: No se h,m descrito La rvermecima administrada po< inyección subcutánea ha sido utilizada simultáneamente con vacunas de la liebre adosa y de ctostridws,

Sin que se hayan delectado >nitvacrjoíws UTILIZACIÓN DURANTE LA GESTACIÓN V LA LACTANCIA: Al nivel de utilización recomendado, no se observaron efectos adversos sobre la fertilidad o la gestación en los animales

recomendados Cuando Id leche va a usarse como alimento humano no aplicar el producto en vacas en lactación y en tos 28 días previos al parto SOBRE DOSIFICACIÓN: Una dosis única de 4,0 mq de rvermecttna por kg administrada

por vía subculáinea A bovinos produjo ataxia y depresión De presentarse problemas de sobredosiftcación, realizar un tratamiento sintomático TIEMPO DE ESPERA: Carne Í 9 días No administrar a vacas en lactación cuya teche se m m~ - ^ _ - _

destine a consumo humano, ni en los 28 días previos al parto CONDtQQNW DC C 0 W W V A O 0 N ; Conserv* ¿ temperatura inferior j 25 X, en lugar seco y al aongo de la luz í i periodo de «tute i cW envaw una W Í abierto es de l l V G S 3

16 días PRESENTACIONES: Envases de SO. ¿ 5 0 y 5 0 0 mi Registro n° 1475 ESP Los medicamentos deben mantenerse lejos del alcance de los niños Dispensación con receta veterinaria • • • w * * * » * * » •

INDUSTRIAL VETERINARIA, S.A.
Productos de Sanidad Animal

C/ Esmeralda, 19- 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona) Tel. 934 706 270 Fax 933 727 556
e-mail: invesaOinvesagroup.com vwwwinvesa9rTXip.c0m



Endex. El antihelmíntico de
amplio espectro contra parasitos

internos del ovino y bovino
Endex constituye una com-
binación única de produc-
tos (levamisol y triclabenda-
zol) que controla las
fasciolas inmaduras preco-
ces, inmaduras y adultas,
así como vermes estoma-
cales, intestinales y pulmo-

nares. Endex reduce la con-
taminación por huevos de
parásitos en los pastos.
Otras ventajas son su bajo
volumen de dosificación,
su buena tolerancia y el in-
cremento de los beneficios
de producción.
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Vermes del ovino
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Endex se presenta en recipientes
columbus* de 0,81. y 2.21. listos para
usarse como botellas convencionales
o en mochila. Los tapones (azul para
ovino y rojo para vacuno) están
provistos de una canilla para una mejor
adaptación de las pistolas dosificadoras.

Novartis Sanidad Animal S.L.
M~nn. 206 08013 BarceJon
Tel. 93 306 48 48

Conifio«fckJi!,l!tcbbcr»Ja .75%.
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PANORAMA

CReSA inaugura un
edifici a Bellalerra
ÉS EL PRIMER CENTRE DE TOT CATALUNYA QUE DISPOSA DE BARRERES
DE CONTENCiÓ DE MICROORGANISMES AMB UN NIVELL DE BIOSEGURETAT 3
Text: David Quesada.

^ ™ I Centre de Recerca en Sanitat Animal
(CReSA) ha maugurat el seu nou edifici al

™ costat de la Facultat de Veterinaria de la
Universitat Autónoma de Barcelona. La pnn-

^ • c i p a l novetat és que* el centre disposa de
I>,\iii 'íes de contenció de microorganismes amb un
nivel I de bioseguretat 3. per primera vegada a

EL CENTRE OCUPA 6,000 M2
I HA COSTAT 14,6 MILIONS
D'EUROS

Catalunya. Aixó permetrá investigar agents patógens
greus i causants de zoonosi. L'edifici té una extensió
de 6.000 metres quadrats i h.i suposat una inversió

de 14,6 milions d'euros. Les principáis árees de recer-
ca son patogenia d'infeccions. immunitat i desenvolu-
pament de vacunes, antibioterápia. epidemiología i
control de malalties, estudis farmacológics o relació
entre genética i malalties o entre nutricio i malalties.
El CReSA, creat el 1999, és una iniciativa conjunta de
la Universitat Autónoma de Barcelona i l'lnstitut de
Recera i Tecnología Agroalimentáries (IRTA) amb la
participado del sector empresarial, tant el farmacéu-
tic com el ramader. Actualment hi treballen 48 perso-
nes entre investigador i personal de suport i d'admt-
nistració. El seu ob|ectiu és promoure la recerca, el
desenvolupament tecnología els estudis i la difusió
del coneixement en tots els aspectes de la sanitat ani-
mal relacionáis amb la innovació en la prodúcelo,
sota un estrk te i ontrol de qualitat i amb la utilització
de les tecnologies mes avangades. •

Badiola, al Consell d'Estat

Juan José Badiola, president del Consell
General de Veterinans d'Espanya. ja és
oficialment nou membre electiu del

Consell d'Estat. A Madrid, seu d'aquesta ms-
titució centenaria, es va fer l'acte protocolari
d'ingrés presidit peí vicepresident segon del
Govern espanyol, Javier Arenas. L'esdeveni-
ment es pot qualificar d'históric ja que és la
primera vegada que el president d'un consell

general d'una orgamtzació professional sa-
nitaria s'incorpora a l'organisme consultiu
mes important del Govern. Segons les re-
gles de la cerimónia, Badiola va ser presen-
tat per dos padrins: Carlos Carnicer. presi-
dent del Conseio General de la Abogacía, i
Enrique Fuentes Quintana, president de la
Reial Academia de les Ciéncies Moráis i Po-
lítiques i exmmistre d'Economia i Hisenda.

¿Quiere fidelizar a su clientela?
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EL COL:LEGI INFORMA

El Suprem creu que
hi ha races perilloses
EL CCVC, QUE HA VIST DESESTIMAT EL RECURS CONTRA EL REIAL DECRET.
CONS U L T E S A L ' H O RA SENTENCIA I TELAMENTA QUE EL GOVERN NO ELS
CONSULTES A L'HORA DE PREPARAR EL TEXT LEGAL

— I Tribunal Suprem h i ratificat en una senten-
cia que existeixen races de gossos potencial-

™ ment perilloses coméis pit bull terners, els
rottweiler o els dogos argentins. D'aquesta

^ B manera, es reforga el Reial Decret que des-
envolupa la lleí sobre aquesta materia i es desestima
el recurs presentat peí Concell de Collegis Vetermaris
de Catalunya (CCVC). que va impugnar el text en con-
siderar que la penllositat és fruit de l'educació i no de
la raga. La corporació va criticar la manca de rigor
científic del text legal a l'hora d'etiquetar les races.
"Un gos no és perillos per teñir el pél curt. molt valor
0 el coll ampie" i va afegir que la penllositat és resul-
tat "de l'educació concreta i de les circumstáncies en
qué l'animal viu i creix".
La resolució té molt present que els animáis poten-
1 ¡almeni perillosos "poden posseír aquesta condició
per una modificació de la seva conducta" causada
"per l'ensinistrament rebut i per les condicions
ambientáis i d'utilització a les quals son sotmesos els
animáis per part deis seus propietans". En sentit con-
tran. el tribunal remarca que un animal "peí sol fet
d'estar indos en una tipología racial amb determina-
des característiques pot teñir aquesta condició en
potencia, sense que aixó impliqui necessanament que
tots els gossos que pertanym a la mateixa estigum
sota sospita". La reacció del Col.legí Oficial de
Vetennaris de Barcelona (CCVC) s'ha traduit en una

crítica peí fet que la sentencia "hagí desestimat el
recurs contra el decret malgrat reconéixer que la pen-
llositat d'un animal no es pot establir a partir de la
seva raga, qüestió que. segons els vetermaris. consti-
tueix el nucli argumental de la normativa"
També hi ha hagut sorpresa per la considerable indife-
rencia amb la qual s'ha tractat la corporació. "A l'hora
de preparar el text. el govern només ha consultat la
Reial Societat Canina i no el nostre col.lectiu, cosa que
demostra la poca considerado que tenim davant
l'Administració" Tot i que el tema está pendent d'una
discussió mes profunda, la Junta de Govern del COVB
está estudiant junt amb els servéis jurídics la possibili-
tat de presentar un recurs contra aquesta sentencia. •

¿Quiere fidelizar a su clientela?

¿Quiere aumentar su oferta de servicios?



RESUM
JUNY-JULIOL

clínica de petits an ima

consulta

I t 3 i uències

urgències

substitucions

clínica i produccions animals

administració

empresa

tècnic comercial

quadres intermedis i assessorament técnic

altres departaments

diversos

tramitades

no tramitades

• TOTAL

69

12

19

3

35

2

9

89

44

45

0

0

169

0

1691
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participado

altes
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baixes peticio propia

baixes APROPEM

baixes totals

Juny

276

10

0

0

17

17

•KZS

Juliol 1

269

10

2

1

9
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Formació:
balanç d'un any
AL LLARG DEL 2003 S'HAN ORGANITZAT 24 EVENTS
ENTRE CURSOS, CONFERtNCIES I SEMINARIS

Text: Eva Moyano. Responsable de formaCió del COV8. covb@covbes

uedant pocs mesos per finalitzar l'any, és hora de fer balanç del que
| estat aquest pnmer any de vida del Departament de FormaCió, un
servei del COVB que va néixer amb l'espent d'ajudar a la millora dels

c o n e m e n t s tècnics dels colleglats de totes les especialitats.
El proper mes de desembre, quan hagi finalitzat I any. haurem realitzat 8
cursos de formaCIó I16 conferències o semlnans
AI llarg d'aquests programes de formaCió s'han tractat temes tant diversos
com diferents patologies o procediments de la clínica de petits animals, SIS-
temes de qualitat de la Indústna allmentana, oftalmologia equina, o el
benestar dels animals de produCCió o la seva alimentacIó. Aquest ampli ven-
tall, Indica l'objectiu que té el COVB d'abastar totes les especialitats de la
professIó vetennàna. per tal que tots els col-legiats puguin formar-se a lra-
vés de nosaltres.

Entre els nostres objectius a curt termini es troba la creacIó d'un COmitè
Tècnic de FormaCió que serà l'encarreg<Jt de marcar qUins son els grans
temes que preocupen a la professIó en totes les especlalitas La finalitat que
es persegueix és poder organitzar cursos o xerrades sobre aquests temes I
així poder satisfer a tots els veterlnans siguI quina siguí la seva especialitat o
dedicació. Per una altra banda, I per tal de poder crear una contlnullal. aquest
any es repetirán alguns cursos com sOn els d'APPCC, Urgències Veterinàries,
Direcció d'lnstallaaons de Radiodiagnóstic Vetermari... i es crearan móduls
complementans dels mateixos per totes aquelles persones que. havent rea
Iltzat el CUI'S, vulguin ampliar els seus coneixements.

Malgrat tot. encara ens queden moltes coses a fer per tal de facilitar tant
com siguI possible la formaCió dels vetennaliS lS per això que nS compro-
metem a seguir treballant per tal d'ampliar al máxim I oferta de cursos i els
temes sobre els que tractaran. En aquest senti. us convidem a donar-nos un
cop de má aportant propostes o idees que aiudin a millorar i seguir avangant.

CALENDARI DE CURSOS I CONFERÈNCIES AL COVB

• 21 d'octubre, 20 hores
Conferencia: El benestar dels animals de producció: implicacions de les
noves normatives. Ponent: Xavier Manteca

• 12 de novembre. 21 hores
Conferencia: Leishmaniosi. Ponent: Alehí Rodríguez

• Del 14 de novembre al 23 de gener
Curs de Laboratori Clínic

• 3 de desembre. 21 hores

Conferencia: Casos clínics de traumatología. Ponent. Josep de la Fuente

28



Què és el VAP?
Text: M» Luz Guerra. Presidenta del VAP

El torn de Vetermaris Assessors i Pents
(VAP) és un serveí del COVB per tal d'a-
tendre aquells encárrecs que li adreci qual-

sevol ens púbhc o pnvat, que comportin la n
litzai ió de pentatges i assessoraments relacio-
nats amb l'exercici de la professió veterinaria.

Anuest serveí funciona mit|angant llistats,
organitzats per especiahtats. en qué s'inscnuen
els vetermaris col-legiats que volen formar-ne

Peí ser indos en algún d'aquests llistats,
s'ha de fer la sol-licitud en el mes d'oi tubre. La
Comissió Rectora del VAP avalúa en el mes de
novembre les sol-licituds i admet aquelles que
1 ompleixen unes condicions rnjnimes establer-
tes en el reglament del VAP. Aquells que ja
están inscrits no han de formalitzar aquest trá-
mit i romanen melosos fins que solllcitin
expressament la seva baixa.

Postenorment, mitjancant sorteig s'estableix
l'ordre deis llistats. Quan es rep un encárrec, es
determina a quina especialitat pertany i es
selecciona al primer candidat del llistat corres-
ponent. Si aquesta persona no pot atendré l'en-
cárrec, es selecciona al següent candidat i així
successivament.

Els membres de Tactual Comissió Rectora van
ser elegits en l'Assemblea Extraordinaria del
COVB celebrada el mes de |uny del 2002. El
setembre del mateix any es va constituí! la
Comissió i es van elegir el President i el Secretan,
i el novembre s'examinaren les sol licituds per
formar part del VAP i s'acceptaren les que com-
plien amb els requisits del nou reglament.

Podeu contactar amb la Comissió Rectora del
VAP a través de Mónica González, de la Secretaria
del COVB. teléfon 93 211 24 66 extensió 20 •

¿Quiere fidelizar a su clientela?

¿Quiere aumentar su oferta de servicios?

¿Quiere garantizar su cobro?



ELCV-/l_ Ll VJI

Recull de legislació
ALIMENTS
llei 14/2003. de 13 de Juny, de qualitat
agroalimentària

Reglament (CE) nO 1215/2003 de la Co
miSSió, de 7 de juliol de 2003, que mo-
difica el Reglament (CEE) nO 344/91 pel
qual s'estableixen les normes de desen
volupament del Reglament (CEE) nO
l l86/90 del Consell pel qual s'amplia el
camp d'aplicacIó del model comunitari
de classificacIó dels canals de bestiar
boví pesat.

Directiva 2003/52/CE del Parlament
Europeu I del Consell, amb data del dia
18 de Juny de 2003, que modifica la di-
rectiva 95/2/CE respecte a les condi-
Cions d'us de l'additiu alimentari E 425
konJac,

(2003/C 166/02) llista d'lnstal,laclons
autoritzades per al tractament d'ali-
ments I Ingredients alimentaris amb ra-
diacions Ionitzants en els Estats mem-
bres.

Reglament (CE) nO 1490/2003 de la
Comissió, de 25 d'agost de 2003, pel
qual es modifica l'annex I del Regla-
ment (CEE) nO 2377/90 del Consell pel
qual s'estableix un procediment comu-
nitari de fixació dels límits màxims de
residus de medicaments veterinariS als
aliments d'origen animal.

ALIMENTACiÓ ANIMAL
Ordre PRE/1949/2003, de 8 de Juliol.
per la qual s'estableixen les condicions
per l'autoritzacIó de la cantaxantlna en
els pinsos, en aplicacIó del Reial Decret
2599/1998, de 4 de desembre, sobre els
additius en l'alimentacIó dels animals,

Reglament (CE) nO 1334/2003 de la
Comissió, de 25 de Juliol de 2003, pel

qual es modifiquen les condiCions per
l'autoritzacIó d'una sèrie d'additiUS en
l'alimentacIó animal pertanyents al
grup dels oligoelements

COMERÇ
(2003/489/EC) DecIsió de la Comissió,
de 25 de Juny de 2003, relativa a mesu
res de proteccIó contra la malaltia de
Newcastle a Austràlia,

(2003)/506/EC) DecIsió de la Comis-
sió. de 3 de juliol de 2003, que modifica
la DecIsió 200l/88l/CE per la qual
s'estableix una llista dels llocs d'lnspec
diaCIÓ fronterers que estan autoritzats per
al conrol veterinari dels animals I pro
ductes animals procedents de paisos
tercers, I la DecIsió 2002/459/CE per la
qual s'estableix la llista de les unitats de
la xarxa Informatitzada ANIMO.

(2003/54l/EC) DecIsió de la Comissió,
de 17 de Juliol de 2003, que modifica les
DeCISions 92/260/CEE, 93/197/CEE I
97/1O/CE en allò referent a l'admlsló
temporal I la ImportacIó a la Unió Euro
pea de cavalls registrats procedents de
Sudàfrica,

PESCA
Ordre MAB/306/2003, de 18 de Juny,
per la qual es modifica l'Ordre
MAB/9l/2003, de 4 de març, per la qual
s'estableixen les espècies objecte de
pesca I es fixen els períodes hàbils I les
normes generals relacionades amb la
pesca a les aigües continentals de Cata
lunya per a la temporada 2003,

SANITAT ANIMAL
(2003/483/EC) DecIsió de la ComisSió,
de 30 de Juny de 2003, per la qual s'es
tablelxen mesures transitòries per al
control dels moviments d'animals d'es-
pècies senSibles a la febre aftosa

Directiva 2003/50/CE del Consell, d' l I
de Juny de 2003, per la qual es modifica
la Directiva 9l/68/CEE en allò referent
a la IntensificacIó dels controls sobre
els moviments d'ovins I cabrums,

Reglament (CE) nO 1234/2003 de la
Comissió, de 10 de lullol de 2003, pel
qual es modifiquen les annexs I, IV I XI
del Reglament (CE) nO 999/2001 del
Parlament Europeu I del Consell I el Re
glament (CE) nO 1326/2001 en allò refe-
rent a les encefalopaties espongiformes
transmissibles I a l'alimentacIó animal

(2003/534/EC) DecIsió de la Comissió,
de 17 de Juliol de 2003, per la qual es
modifica la DecIsió nO 21l9/98/CE del
Parlament Europeu I del Consell I la De
cisió 2000/96/CE pel que es refereix a
les malalties transmissibles esmenta-
des en aquestes decIsions, I es modifica
la DecIsió 2002/253/CE pel que res-
pecta a les definicions de casos per a
les malalties transmissibles.

(2003/547/EC) DecIsió de la Comissió,
de 22 de Juliol de 2003, sobre mesures
transitòries per prevenir la transmissió
de la febre aftosa des de determinats
paisos del nord d'Àfrica al temtorl de la
Unió Europea

(2003/623/EC) DecIsió de la COmiSSiÓ,
de 19 d'agost de 2003, relativa al des-
envolupament d'un sistema informàtiC
veterinari Integrat denominat Traces.

ALTRES
llei 22/2003, de 4 de Juliol. de proteccIó
dels animals

Decret 162/2003, de 8 de Juliol. pel qual
s'aproven els Estatuts de l'Agència Cata-
lana de Seguretat Alimentària.
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ENTREVISTA A JORDI LLOVERA, VETERINARI AFICIONAT A L'ASTROFOTOGRAFIA

'Es important saber
el que vols captar'
JORDI LLOVERA, QUE AMB PACIÈNCIA I PASSiÓ FA PROPERS ELS ASTRES I ELS ECLIPSIS,
JA ESPERA AMB DELIT LA CONSTEL,LACIÓ D'ORIÓ PREVISTA PER AQUEST HIVERN

Text: David Quesada.

L
'atraccIÓ per la natura de Jordi Llovera ha
estat lligada des de molt Jove a la seva
aficIó per la fotografia Aquest veterlnan
de petits animals ha fixat el seu ull obser-
vador des de fa relativament poc temps

en els fenomens estellars, però ho ha fet amb tot
Ientusiasme amb què encara fa la seva feina dlà-
na Encara que no ho sembli, Iniciar-se en l'astro-
totografla no és difícil ni car: només cal l'equipa-
ment mlnlm i "ganes de passar fred durant la nit",

Com vas afeccionar-te a l'astrofotografia?
A ml sempre m'ha agradat fotografiar la natura , i
28 anys ja havia publicat fotos d'ocells en la revista
del Zoo de Barcelona I en altres publicacions espe-

ialitzades L'any 1999, I meva filia em va demanar
com a regal de Reis un telescopI Junt amb el teles-
COpi venia un llibre titulat "Estrellas y telescoplos",
de Pedra Arranz y Jorge Garcia, El valg llegir I de se-
gUida em valg sentir atret per aquest camp de la fo
tografia AI final el regal me'l valg fer JO mateix

Quin tipus de fotografia d'estels fas?
Jo practico el que sanomena fotografia de focal
curta, amb un objectiu de 50 mm I obrint el dia
fragma al màxim M'atreuen sobretot les
constellaclons I els fenomens com els eclipsIs
Per exemple, fa poc valg toografm el pas de Mer
cun per davant del sol (d'això se'n diu "trànsIt", en
I Jrgot astronòmic), que va provocar un petit eclip-
si. Aquest hivern tinC una cita obligada amb la
constel,lacló d'Onó, I l'any 2004 espero fotografiar
també el trànSit de Venus per davant del sol

És molt complicat aquest tipus de fotografia des
del punt de vista tècnic?
El problema de fotografiar obiectes amb molt poca
llum, com són els estels a la nit. amb emps d'expo
SICLÓ mol llargs, és que les propietats de la pel'lícu-
la es degraden a mesura que transcorren els mi-
nuts, fet que influeix en el resultat final, Per això
eXisteixen gUies que Indiquen el temps d'expOSIcIó
Idoni en funCió del tipUS de pelllcula També pots
aplicar una senzilla fòrmula matemàtica, que con-
SisteiX en diVidir 60 per la distàncIA focal de l'obJec-
tiU en centlmetres, per obtenir el temps d'exposIcIÓ
en segons Amb aquest càlcul tan senzill ja es pot
fer una magnífica foto de l'Óssa Major

Utilitzes un equip molt sofisticat?
Faig servir una càmera rèflex no electrònic a,
trípode I un disparador per cable, perqu es trac
ta de fotografies amb temps d'expOSIcIó molt llarg
(de l'ordre de 15 minuts o més) Utilitzo diapositi-
va de color de senSibilitat 400 ASA, Amb aquest
matenal n'hi ha prou per captar amb tota nitidesa
els diferents colors de cada este

Quines són les condicions ambientals idònies per
practicar l'astrofotografia?
Una nit sense lluna, sense vent I amb una atmos
fera neta I a ser pOSSible sense cap font de llum a
prop, és el que cal per poder observar el cel amb
tota claredat. Els meus llocs preferits són el
Montseny I Molà. la meva família hi té una casa,

I quan surts. ho fas a l'aventura, o ja tens un
objectiu concret?
En aquest tipUS de fotografia és Important sa
ber el que vols captar, Per aiXò, eXisteixen ca
lendarls que t'Informen dels diferents fenomens
estel,lars que es succeeixen al llarg de l'any,

Quins consells donaries als que volen provar
sort en aquesta activitat?
Que apart de la càmera, el disparador I el trí
pode, es faCin amb una bona gUia de butxaca i
un planisferi, s'armin de paclènclJ I sobretot
que tinguin ganes de passar fred per la nit.

A la imatge de dalt, un
eclipsi de sol, a la del miq
Jordi Llovera en plena
observado ¡ a la foto d
baix es poden veure alguns
detalls sobre l'Óssa Majol
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AGENA

CURSOS, MÁSTERS
IPOSTGRAUS

Valdeolmos, Madrid
XII Curs Internacional
sobre Malalties Exótiques Animáis
Dates: 3 al 28 de novembre de 2003
Organitza: Centro de Investigación en
Sanidad Animal (CISA)
Informació: Esther Blanco. Tel. 91 620
23 00. E-mail: blanco@inia.es

FIRES, JORNADES
ICONGRESSOS

Porto Alegre, Brasil
9a. Conferencia Mundial
sobre Producció Animal
Dates: del 26 al 31 d'octubre de 2003
Informació: Prof. Sergio Nicolaiewsky
E-mail: wcap.2003@ufrgs.br

Granma. Cuba
II Conferencia Internacional
de Sanitat Animal
Dates: del 13 al 15 de novembre de 2003
Informació i inscripcions: Prof. Juan

Manuel Fernández Hernández
e-mail: |uanma@audg.co.cu

Viña del Mar, Xile
lOé. Simposi Internacional
d'Epidemiologia i Economía Veterinaria
Dates: del 17 al 21 de novembre de 2003
Información: Dr. Santiago Urcelay V.
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pe-
cuarias. Universidad de Chile
Tel +56 2 678 5500. Fax +56 2 541 6840
info@isveel0.com

Barcelona
Jornada sobre microbiología
en els aliments
Data: 20 de novembre de 2003
Informació: DARP. Tel. 93 304 67 00

Murcia
I Congrés Internacional
de Benestar Animal
Dates: del 2 al 4 de desembre de 2003
Organitza: Col.legi de Veterinans de
formacIó COVM
Informació: C0VM. Tel. 968 236 458.
e-mail: murcia@colvet.es

Valdeolmos, Madrid
Sessió oberta del taller sobre
"Tendéncies actuáis en diagnóstic
de malalties víriques"
Dates: 12 de desembre de 2003
Informació: herrador@inia.es.
Fax 91 620 22 47

París, Franca
Conferencia mundial de la OIE sobre
el benestar deis animáis
Dates: del 23 al 25 de febrer del 2004
Informació: Dr. Antonio Petrini
Tel +33 1 42 67 09 87
Fax +33 1 42 67 09 87
e-mail: animalwelfare-conference@oie.mt

PREMIS

Premi Laboratoris Syva 2004
a la millor tesi doctoral en sanitat animal
Dotat amb 12.000 euros
Data límit de presentació de treballs: 28
de novembre de 2003
Informació: Tel. 987 800 800
e-mail: marketing@syva.es
http://www.syva.es

SERVÉIS DEL COLLEGI

SERVEI HORARI

Apropem -
Borsa de Treball

Medicorasse

Assessoria jurídica

COLLEGI DE GIRONA

Secretaria

TELÉFON / E-MAIL

COLLEGI DE TARRAGONA

Secretaria. Biblioteca
i Internet

COLLEGI DE BARCELONA

Secretaria

dill. a dij. de 9 a 13h i de 16 977 211189
a 18h: div. de 9 a 13h. covt@tmet.org

dilluns a divendres de
9a20h .

dilluns a divendres
d' l l a 14h. i de
16 a 18h.

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

dímartsde 17 a 20h.

dilluns a divendres
de 9.30 a 13.30h. i
del6.30a20.30h.

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
dep|undic@covb.es

972 20 00 62
colvetgi@grn.es

TAULER D'ANUNCIS

• Es traspassa clínica veterinaria en zona alta de
: Equipada amb Rx, aire condicional

perruquena. 70 m2 Molt maca. Bones condi-
cíons. Trucar al tel. 93 162 69 82 de 14.30 h a
16.45 h o al 609 41 56 56.

• Es traspassa consulton vetermari amb perru-
quena a 30 quilómetres de Barcelona. Molt ben
situat. Truqueu al teléfon 696 58 92 03

Avís: per garantir la vigencia deis anuncis d' aquesta sec-
ció. només 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).
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•per a veterinaris

•tot tipus de material o medicament

•de forma urgent

•amb transport especial

ens agrada servI•

CENTAURO
servéis veterinaris

/

El Maciá • 08510 Masies de Roda
Apartat num14- 08510 Roda deTer (Barcelona)
Tel 93 854 00 00 • Fax 93 850 03 75
centauro@centauro.es / pedidos@centauro.es



Nuestras dietas son doblemente eficaces:
Porque funcionan y porque les gustan.

r~ ^ „

ADVANCF VETERINARY DIETS es el nuevo nombre de Purina Veterinary Diets.

Lina .im|il..i ii.im.i ()-• humillas eficaces y palatables que aseguran la nutrición en tratamientos terapéuticos. Este es nuestro reto.
Un doble reto que hemos superado con ADVANCE VETERINARY DIETS.

grupo de investigadores.

UHINARY

RLNALtAILUHt

GASTRO ENTERIC

CONVALESCENCE

CARDIO VASCULAR

DERMATOSIS
LIMITED ANTIGEN

DIABETES COLITIS/
MANAGEMENT

OBESITY
MANAGEMENT

HYPO ALLERGENIC

ADVANCE'
VETERINARY DIETS

I he Ve t a I.. 11 • t ni r •

www.advanceveterinary.com


