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uestra relaaon seguirá siendo muy especial.

i Quizá todavía no nos conozcas, pero llevamos

mucho tiempo a tu lado. Affinity Petcare es

el nuevo nombre de Gallina Blanca Purina,

líder del sector de alimentación para perros

y gatos en España.

Nuestra larga experiencia en este sector

nos ha ayudado a empezar como líderes del

mercado, y nos hará continuar con el

compromiso de dar a los consumidores la

mejor nutrición para sus mascotas.

f

El nuevo nombre del líder en
nutrición de animales de compañía
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questa és la primera edició de la revista que els lec-
tors poden consultar íntegrament en h a tra-
vés de les pagines web deis Col.legis de Barcelona
(www.covb.es) i Tarragona (www.vetennans.org).
Ai ni) aquesta iniciativa volem donar un nou pas en-

11, iv, i¡ ii en la consolidad! i de Veterinaris i om una eina d'infor-
mació i comunicació moderna i instantánia. aprofitaní
ves tecnologies i les possibilitats que ofereix la Xai

En un primei moment. l'edició electrónica de la revista
será una réplica de l'edició impresa, tañí en els continguts
com en el disseny (grácies a l'opció del format pdf. que per-
M ie1 i i insultar els arxius tal com van ser creats). En el futí n.

>, pretenem que la web de Ve s sigui quelcom
mes, i incorpon infoi -
n i. iddicional deis
articles i reportatges
impresos, enllagos
d'ii iteres, fórums i en
questes, entre d'altres
serví

Durant un període
de temps. la versió
electi nuil a de \ eteri-

s será accesible
per qualsevol persona que visiti les webs deis col.legis de
Barcelona i Tarragona, com a forma de donar-la a conéixe.
Passat aquest temps, pero, només els col.legiats podi.ni
consultai -la, mitjangani un sistema d'accés restringit.
Aquesta mesura pretén potencial la levista com un valor
afegit dins del ventall de servéis que els Col.legis ofereixen
a llurs membres.

Esperem que aquesta iniciativa siguí del vostre grat i que
conti ibueixi a feí de i eterinaris l'eina de i omuí licació i de-
bai .obre la professió que tots volem.
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Alimenlos bien
aprovechados
LOS CARBOHIDRATOS TIENEN UNA INFLUENCIA DECISIVA EN
EL BIENESTAR DEL TRACTO DIGESTIVO DE LOS ANIMALES

Texto: J. Francisco Pérez. Departamento de Ciencia Animal y de los Alimentos. UAB
la conferencia pronunciada por el autor en el COVB el 28 de enero de 2002

L
os carbohidratos son polímeros constituí
dos por carbono, hidrógeno y oxígeno; es-
tos dos últimos componentes presentes
en la misma proporción que en el agua. En
los alimentos forman estructuras consti

tuidas por unidades repetidas de glucosa, como el
almidón, o por diferentes monosacándos (hetero-

los), que generalmente se encuentran en
la pared vegetal.

Su importancia en la alimentación animal radi-
su presencia cuantitativa, que con fre>

cía representa hasta el 70 % de los alimentos. Sin
embargo, en la composición animal, la presencia

übohidratos es mínima (1-2 %). lo que su-

Los carbohidratos son
yu t i l i zados com o
animal y utilizados como
fuente energética, bien de
forma directa o como
reserva en forma de grasa

giere que los carbohidratos ingeridos son meta-
idos por el animal y utilizados como fuente

energética directa o en la síntesis de reservas
grasas. Este depósito puede caracterizarse por el

cuento de la energía, desde la energía
bruta (EB), que es una característica intrínseca
de los alimentos, hasta la energía neta que es la
fracción de esta energía depositada en los anima-
les. La energía metabolizable (EM). como frac-
ción intermedia, refleja la < apai dad del animal

i digerir y metabohzar los alimentos.
Diferentes cereales con una EB similar presen-

tables. El arroz es el más digestible,
mientras que la cebada y el centeno presentan
una relación EM/EB reducida. Es decir, presentan
una mayor proporción de componentes indigesti-
bles. La fracción que explica en mayor medida

estas diferencias es el porcentaje de polisacári-
dos en la fibra, in.iyoritariamente. los polisacári-
dos i i " amiloideos (PNA).

La distribución de carbohidratos en los alimen-
tos no es uniforme, depende de las diferentes es-
tructuras que componen éstos. En la cascarilla de
los cereales, por ejemplo, se concentran lo- •
nos más msolubles: asociado a componentes po-
lifenólicos. como la lignina. El pericarpio o salvado
contiene cantidades importantes de celulosa y xi-
lanos msolubles: mientras que en el endospermo
encontramos como principal componente el almi-
dón, así como beta-glucanos y arabinoxilanos so-
lubles. En las leguminosas son destacables los olí-
gosacándos (muy importantes en la soja y en los
altramuces), galactomananos. arabinogalactanos.
pectinas y celulosa.

Entre estos carbohidratos, el almidón general-
mente es mayontano y en su mayor parte digerido
por el animal de forma enzimática; mientras que el
resto requiere ser degradado por una flora micro-
biana activa en el tracto digestivo. El grado de fer-

tación microbiana de diferentes fuentes de fi
bra es muy variable. La fibra del pericarpio del
maíz es muy resistente a la digestión microbiana,
al contrario de lo que sucede con el salvado del tri-
go o la pulpa de remolacha. El principal determi-
nante de estas diferencias será la solubilidad de

omponentes.

PATOLOGÍAS DIGESTIVAS
Y BIENESTAR INTESTINAL
A pesai de reconocer el origen bacteriano de nu-
merosas patologías digestivas, hoy sabemos que
normalmente la presencia de los agentes patóge-
nos en el tracto digestivo no reproduce invariable-
mente la enfermedad, lo que significa que estos
agentes no son ineludiblemente patógenos. Por
otro lado, la presencia de patógenos es habitual in
cluso en los animales sanos de nuestras explotac-
iones. Por lo que la manifestación de una patolo-
gía generalmente se presenta estrechamente
ligada a la presencia concomit, i i tores am-
bientales estresantes, entre los que la alimentación
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y el maneio ejercen un papel predominante.
fradicionalmente se ha considerado que la pre-

sene ¡a de flora microbiana en el tu r to digestivo
eierce una influencia negativa en los animales mo

i .trieos: competencia por nutrientes, produc-
i ion de componentes agresivos para la muí osa in-
testinal (amoníaco, fenol, cresol, etc.).
patogenu idad, sobreestimulación de la inmunidad
en deti imento del crecimiento. Sin embargo, son
también destacables ¡nfluen< ¡as positivas: contri
buyen a la maduración del sistema inmune, sobre
todo en los animales más jóvenes; permiten la feí
menta< ¡ón di la fibra; fijan el Nitrógeno amoniacal
en las heces; estimulan la mucosa \ favoreí
reabsorción de agua.

Desde un punto de vista teórico diferentes car-
bohidratos pueden ejer< ei una influencia sobre la

El porcentaje de
polisacaridos en la fibra
explica el diferente grado
de digestibilidad de
los diversos cereales

microflora que puede resultar finalmente benefi-
ciosa o perjudicial en el bienesi
mal. Por un lado, pueden representar un estimulo
al crecimiento de microorganismos patógenos, a!
suministrai ti I nutritivo y modificar las condi-
ciones ambientales de la digesta. Pero poi
pueden favorecer el desarrollo de microon
mos con efectos beneficiosos como es el caso de
los Lactobacillus y la bacterias, que mani-
fiestan capa» idad inhibitoria sobre la prolifei
de elementos patógenos.

Como consecuencia, la composición v el
nejo de la alimentación tiene una i rela-

, anción de determinadas patologí-
as en los Es el caso el.
los lechones. las úlceras gástricas y la Salmone-

• ciño

DIARRERA DE LOS LECHONES
Y CERDOS EN CRECIMIENTO
Diversos expeí mu Mitos sobre la influencia de la

n en el desarrollo de la Disentería en lecho-
nes tras infei • iones experimentales h i
do que los animales alimeni
de arroz, frente a otros cereales como el trigo o

m una mayor resistencia a su-
tni la patología digestiva; así comouna menor
excreción en heces del agente patógeno. Como
se ha • mente, la presen,
estos cereales de componentes de la fibra, fun
damentalmente PNA. puede favorecer la prolife

n de mi< roorganismos patói'1 • n con-
secuem ¡a la aparición de disentería.

ULCERAS GÁSTRICAS
i unentos recientes con diferentes procesados

de alimentos han demostrado que la administra-
ción de una dn I • hda y sobre todo de una
dieta molida grosera produce un pi mayor
de materia seca en la digesta del estomago y una
mayor homogeneidad de la misma; mientras que
aquellos animales a los que se había administrado
un granulado fino presentan un ma :ntaje
de lesiones gástricas

SALMONELLA
Los mismos experimentos revelaron qu<
ción de estas raciones modifican el patrón digesti-
vo de algunos i itos y ejercen una influen-
cia considerable en la presencia de determinados

tes patógenos como salmonell enda
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grosera provocó una mayor cantidad de almidón
en las heces, reinando su menor digestibilidad en

•ino delgado y una previsü fermenta
cion en el tracto digestivo postenor. Por el contra-
rio, el granulado fino presentó los meiores resulta-

iroductivo igestión de los
componentes, aunque asociado a una mayor pre-
sencia de animales seropositivos a Salmonella.

PATOLOGÍAS EN AVES
Desde hace tiempo se conoce que determinados

especialrrn le invierní
avena, centeno), contienen pequeños porcentaies
de PNA solubles (Beta-glucanos y Arabmoxila-

antinuti itivos, como el
aumento de la retención de líquidos y de la visco-
sidad en el tracto digestivo, mayor humedad de

pi blema impoi tante sobre todo en
el caso de los broilers, porque genera camas hú
medas que afectan a las características de la ca-
nal) y menor digestibilidad de la m i .mica
y en especial de la gi

La incorporación de enzimas que fraccionan
¡almente ios PNA ha supuesto una impoi

Los carbohidratos
favorecen la presencia
de microorganismos
beneficiosos, como
las Bifidobacterias y
las Bifidobacterias

tante mejora produ< tiv i v i que permiten redui ii
la viscosidad y por tanto la humedad en las he-
ces, así como aumentai el valor nutritivo de los

: tes. Recientemente se ha demostrado
efectos indirectos de estos enzimas sobre la t i"
ra microbiana, con una disminución de entero-
bacterias y Campylobacteren ''I trai todigestivo

CARACTERÍSTICAS DE LAS HECES Y
PATRÓN DE DEFECACIÓN EN PERROS Y GATOS
Los fabricantes de alimentos para animales de com

ufan por tres criterios básit osa la hora de
formular sus dietas: el valor nutritivo, la palatabili
dad (el grado de satisfai i que el animal ín

¡ iln i H ii ilo) y las características de las heces y
patrón de defei ai ion del animal, (no en balde este
aspecto es fundamental para el propietario habitúa
do a reí ogei las heces de su animal en la vía púbh-

- oncienciado con la importancia sanitaria de
esta pr. íctica) La diferencia entre una diarrea acuo-
sa o inconsistente y unas heces consistentes y du-
ras radií .1''i i una variai ion en el porcent.-i|r de hu
medad que generalmente oscila entre el 85 y el 60
%. La difereni la entre una y otra dependerá de 11
capacidad de reabsorción de agua en el tracto di-
gestivo posterior del animal, que se encuentra es-

imente ligada a la absorción de los ácidos gra-
sos volátiles, como productos de la fermentación
microbiana en estos compartimentos.

Así, diferencias en la fermentación posterior
len determin.ii variai iones en la capacidad de

reabsorción de agua por el tracto digestivo. Ambos
extremos de fermentescibilidad conllevan conse-
cuencias similares. Los componentes de la fibra
más indigestible, como la lignocelulosa generan un

TABLA 1 | EL PROCESADO Y LA INCIDENCIA DE SALMONELLA Y ALMIDÓN EN LAS HECES

ÍNDICES DE CONVERSIÓN

3,08 3,09

Granulado fino Granulado grosero Expandido

Seropositivos m Almidón en heces

Molido grosero

Nota: Jorgensen et al., 1999

6
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mayoi porcentaje de humedal I en las hece:
(Iado a Sll capJC ldc1d c l p
mentar la velocidad de l ial lsl to dlgcsllvo PO l
i ontrario, los componentes más fermentables, co-
mo las pedirías y la lai tulosa pueden pn
una exceslva libera< h ¡Sos grasos vol,ltlles

n la ellgesl,] qu satlllell los I1lCCalllSmos de ab
sorción, v pn ivoque una diarrea de tipo osmóth o
Por lo talllo. es acollsel;lhle la lJusqlleela de p a t i
lles InterIlledlos de fIlllelltacloll. COIllO los detel
m i n a d o s p o r l a p u l p . i i ) f i i ' M i . i i . i . 1 1 . 1 . . p i- ¡ ! . r e c e i
el crecimiento moderado >\r la flora mu robiana a
lo largo del li,lCtO dlgesllvo p o s t e l

I a utrllzac loll de i aibollldralos ell la dieta
mascotas se Ievela utrl pOl elel11plo ell el CclSO elel
fallo Iellal Se lla l ia l ,1c io la lllelOla en I l l lel lcstal
que replesellta para estos alll1]I<llcs Ull Illenor es-
fuerzo renal, asociad" a una menoi exi re< ion en
orina de componen i i", nitrogenados I i plantea-
miento l i l i l í ¡i<ii.il con ,iste en r el aporte

olO e l l en la clletJ lo que rcsulta

que ya pn un.i tendencia a perder
mus ulai Un i ilanteamienb i alternativo con-
¡¡ l (I O I l cie flbl,l fermclltable qlle

moelrflqll e 1,1 dlllàmlc a del Nlllogeno. Incremel
i o su excreción en las heces ell deliIInIlto de su
excre< renal El prim ¡pió de esta influem ia es el
malltelllllllcnto mpdlclllte el ,1porle de flbla 11 la

IAI

del i lego v < ol IUI determine final nti un in
cremento en la fijación del N amoniacal en la i

l l i l t o COll las hces
En conclu tos constit

frací ton compleía de los alimentos cuyas re-
pelClISIOllCS dlgestlvilS pueden sei muy ampllJs

lte su gradi d. la
especie y la edad del animal que los Illglele. y las
condicione', ambientales en las que se encuentran
estos a111111"les •

M rfe

pai a n i
el o II .;

del fallo renal, al pe tti

nitroj
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Anestesia en
animals crítics
LAVALUACIÓ CONTINUA DEL PACIENT ES IMPORTANT NO TANT SOLS
DURANT LA INTERVENGO. SINO TAMBÉ EN LA FASE PRE I POST-OPERATÓRIA

Text: Jordl Manubenc Hospital Vetenrari Molins
Resun I feí la i toral COVB el ••• de 2003

^— I terrne "animal crític" és prou ampli
com per abastar des d'uti :

™ fms a un traumatisme craniencefálic.
En totes les anestesies, el que cal és

— crear un protocol de treball que I
en compte totes les fases. Moltes vegades no
es valoren prou aspectes com l'avaluació de
l'animal i la fase post-operatóna, quan sovint
son fonamentals per a per la supervivencia de
I'animal.

Així dones, en una anestesia haurem de con-
siderar l'avaluació de l'animal. la preanestésia.
la mducí i :nteniment. la monltontzació
mtraoperatóna i els problemes assoclats.

L'animal s'ha de controlar "des del ñas fins a
la cua". Aixó significa mantenir un control i una

iac¡ó continua de tots els parámetres que
meideixen en una adequada anestesia.

En el cas de pacients amb patologies respi-
ratónes. si no es pot contro nalitat
respiratoria, és convenient treballar amb oxí-
gen. sempre i quan no es genen un rebuig de
l'animal.

Els catéters centráis son fonamentals en ani-
máis crítics: s'han de col.locar en la jugular.
Atenció ais animáis amb possible traumatisme
craniencefáhc. en els quals la manipulació de
la |ugular pot provocar problemes de pressió

al. Cal recordar que quan mes llarg
és el catéter, independentment del gruix, mes
resistencia es crea al pas del líquid. Per aixó el
catéter central ha de ser mes aviat curt.

(.'electrocardiograma (ECG) és útil per detec-
tar arrítmies. pero té una importancia relativa
en l'anestésia de petits animáis, per qué en re-

•10 aporta molta informació.
El control de la pressió arterial és fonamental

en tots els casos per vigilar-ne l'evolució i evitar
hipotensions marcades. S'ha de valorar la pres-
sió arterial mitiana, no la sistólica. La hipotensió
cal tractar-la directament al quirófan inicialment
amb serum, i si aquest no funciona amb pr<
tes farmacológics (adrenalmes. dopammes, etc.).

Els serums mes convenients son els crista-
loides i els coloides; en certs casos es pot tre-
ballar amb tots dos alhora. així s'eviten grans
volums de líquid i es mantenen les pressions

isculars normáis. És necessan calcular la
relació entre hematóents i proteínes (en ani-
máis traumatitzats aqüestes cauen rnolt). glu-
cosa i urea.

PACIENTS AMB PATOLOGIES RESPIRATORIES
És important perdre la por a l'anestésia en ani-
máis amb patologies respiratónes: les radio-
grafíes simplement ens indiquen on son les le-
sions. pero no la funcionaht.it deis pulmons ni
l'ongen de la lesió. per la qual cosa caldi

Moltes vegades no es té
prou en compte l'avaluació
de l'animal i la fase post-
operatoria, quan sovint son
aspectes fonamentals per a
la supervivencia del pacient

altres proves que requerirán generalment l'a
mésEn e lsanlm<l

En els animáis amb malalties respiratóries
de les vies altes, normalment per obstrucció.

ia consisteix en fer una inducció molt
rápida i col.locar un tub endotraqueal; un i op
aquest ha atravessat la zona obstructiva, no hi
ha mes problemes. Son casos associats a dis-
nees inspiratónes.

En els casos de malalties extrapulmonars
(que afecten la pleura), els animáis están tan
afectáis, que generalment ni tan sois cal anes-
tesia local, només s'ha de punxar i buidar el lí-
quid que impedeix el normal funcionament
deis pulmons. És molt tipie en gats amb vessa-
ment de pleura o gossos amb pneumotórax.

8
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I 'animal s'ha cie contr
"des del nas fins a la cua", el
que significa mantenir un
can t ro l i una ava luac ió
i ontlnua de to ts els
paràmeunaadequadatres que incideixen
en una adequada anestesia

Els casos de les vies respiratòries baixes r
sulten mes problemàtiCS Per obtenir un dlag-
nostlc es Imprescmdlble dormir l'animal Amb
•., atur aCIOllS d'oxigen Inferiors al 93 %, automà
t lcamI l t caldlà apoltéll oxigen, Télmbé es molt
important disposar al quirófan d'un capn
per msurélr el CO,) durant el mélntn lment
é l n e s t S I

SI I n l m élnlmélls que respirell oxigen
100%, i i (i ifi r mJCló més adient al qUlrofan ens
la proporclollarò el célpnògréll En I cas d'ani-
mals (nestes lats senseoXigen,ésIn telessant

dls¡Josal de puls iox imetre dUIant el m a n t e l l l
ment anestèsIc Pressions qtJ~ ¿lUgmelltln mes
de 45 m m de mercuri de CO " Ih |uen un pro
blemil de ventilacIó: llavors els i ln lmals el qu
neceslten es resplraclo assistida

ün un animal despel t hi lla un mecan isme
de IgulélCIÓ, de tal forma que SI élugmenté l
nivell de CO" en sang, el cervell ordena el imi-
nar aquest excés fent que l'animal n ' x l l a l l més
en la resplIélCIÓ, mantenint IaCidesa d l'orgél
nlsm (pH), La majona deis agents anestèsIcs
anul Ien aquest mecanisme Pel aix ò és IInpor-
t¿-mt co l locar l'élnlmal en una pOSICIO que l'alu
di a leSpirélr millor

ANESTÈSIA EN PACIENTS NEUROLÒGICS
HI ha una COrIIacIÓ dlrec tél entre l 'a u g m n t de
CO,' a nivell arterial i la plessló Intracranlal Per
aixó. en ls CélSOS d'éllllmals amb traumatis-
mes CIanlencefàllcs s'lla de mantenir un 11IVell
de CO2 baiX, I per aconseguir això srla
I 11 il-, .iinrn.ils i hiperventilar-los mitjanQant la
rsplraCló asslstldél

Les benzodlazeplnes (dlazepall, I1lldélzolam)
són els LJIlICS fàlmacs pieanestèslcs acol lsI lél
ble en CélS de plessló Intrélcranl,ll e lvada Els
oploldes agonistes és millor utllltzal los amb l'a
111MAL acJormll, 110 com preanestèslcs, per pro-
blemes cI'l1lpoventllacló n pilclents Ileurològlcs,

INDUCCIÓ
U l ( op sedats I élbans d ' I l t ra r al qUiròfa
tots els animals se rs lla d donaI sempre oxí
g e l l SI s ilbilllS de la sedaCIÓ I 110
fins I tot es pot fel amb una bossa de plàstiC
cOlll1ectada a l'apalell cl 'al lestsia COlltla el
que es sol p I l sa l , la IndUCCIÓ ' s el menys Im-
pOllalll. El més prlOrltall és corllloléll les vies
a r l e s I la respiraCló Immdlél tament Pel tre-
l)illlar amb seguretat I més Idnl és élpllc ar re
Idxallts Inuculars I respiraCló assistida

Aquests animals tlndlan freqüències resp l
1 JlÒllCs I c,lI'dlaques a l t r é l d s , I el sistema
IlerVIÓS alllbela catecolall1lns, que lunt
Illpoxèmla ens donen alritmles Per això l'o-
xigen és M : :;i peí supr111111 aquesta

Per treballar amb
més seguretat. el
millor és utilitzar
relaxants musculars
i respiració assistida

poxèmla I o b t l l i r una saturacIó d'oxígen su
perIor al 93% Pl lmel cal sedar, I després cio
nar oXigen

HI ha quatre tipUS d'InduccIó allestèslcd que
s'utilitzen de fOIma Illes Ilabltual en ani
1 ritlcs tlobarbltal. pr opolol, etomldat o la mes
el é l r 1 l r n i l amb d lazpan La IndUCCIÓ
amb t l oba lb i t I es potser la menys Indlcélda,
tant sols p-I ilnllllals amb pressió intrai 1
alta o als qualS s'ha de contiolélr les vies respl
ratorles superiors (per exemple, un gos amb
tumor a la gola, o un gat amb pollp fari
Donat que provoca dpress Ió mlocard
al l l tmles ventrlculJIs, està contri1lndICi1t en
cas de cardiopatia 1 d'extrasístoles

La IndUCCIÓ amb propofol està spclalment
IndlCadi1 en c s a l e s , perquè s'elimina
Ilïent Té un gre

u Inconvenient: és un potent
dpresso l mlocàrdlc I respiratorl, més fOIt que
el tlobélfbltal Sempre s'ha d'utilitzar amb ben
zodlazeplnes, mal sol,

La IndUCCIÓ amb etomldat és complicada
perquè els seus efectes passen molt ràpida
ment. l a mes esta contramdlcada en pacients
neulològlcs p r q u è ot provocar tus I n COll
seqüència augmentar la pressió InlraCIa
Tanmateix, és el mrllor producte en animals
amb altracions caldlovascular sImportants,

La mescla de k tamlna amb dlazepan no s'
l a d'utilitzar sempre que ens trobem amb m i a
cardiopaties 111pertròfiques, perquè augmenta
la frequnCla cardréJcJ I IJ contractlbllltat. pro-
dueiX obstrUCCIÓ dlnamlca del tracte d l'élort,],
Ón aquests casos el més Indicat és l'etomldat

Les màscares I cameles d'anestèsia estan
totalment contrallldlcddes en animals i1mb pa
to l og l s resplrJorles: utilitzar semple Il1duc-
Clons tipUS "crash"

FASE POSTOPERATÒRIA
Un cop extubat l'éJnllnal, cal continuar contro-
lant la SéJtUIacIÓ d'oxigen, el C02 I els fàrmacs
leslduals Els analgèsIcs s'han d'utllltzal du
rant el mantn iment anestèsIc I en la fase pos
toperatòrla Els antiinflamatoris no esterOldeos
no serveixen perquè no tenen un grau antlanal
gèslc prou potent: s millor el fenanllo. També
funCiona bé la morfina dllu'lda en sèrum flslolo
glc per via epldural •
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Convivència
sobre la neu
VETERINARIS DE TOT CATALUNYA ES CITEN A PORT-AINÉ
PER GAUDIR D'UN CAP DE SETMANA D'ESQuí I LLEURE
Text: Dani Giménez Roig.

êñóbiol s.a.

Salud Animal

^ i passai L de ma i ebrai
: edició del

™ Campionat d'l , I Col-legí de

_ mera deis Vetermaris de ta i. una
portiu

¡otes
l>'scens nocturn amb tor-

Al campionat es van mscnure 69 corredors entre
ai lults i nens, tots ells vetennai ¡ f, hars oan

TROFEU CONSELL COLLEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA

MILLORS VETERINARIES(DE

Ia

2a

• : '

KRISTINA GOROSPE

CARME CHACÓN

AMAYA PEREZ

MILLORS VETERINARIS (DE 18)

Ir

2n

3r

DANI GIMtNEZ

FERRAN FLO

JAUME BALAGUC

PREMI ANABIOL A LA SEGURETAT

MARISA VILA Perqué va caure tres vegades durant el primer

descens i totes tres vegades es va tornar a aixecar

per continuar i acabar la carrera. Aixó és seguretat.

TROFEU ADVOCIN 180 DE PFIZER AL DESCENS MES CONCENTRAT

PATRICIA MIÑANA 7 MINUTS. 22 SEGONS, 57 DÈ.CIMES

TROFEU PFIZER (COMBINADA)

Ir

2 n •

3r

4t

5é

6a

7a

8é

9é

lOé

JONATHAN ALONSO

DAVID IBORRA

DANIEL LINAL

ROGER SEMPERE

DANI GIMÉNEZ

NOELlA GÓMEZ

SARA LÓPEZ

JAUME BALAGUE

ENRIQUE DAZA

LLUIS LLUCH

00:48:41//00:48:59

00:47:55//00:50:64

00:48:26//00:51:80

00:49:76//00:51:98

00:54:58/700:54:39

00:58:757/00:59:29

Ol:OO:13//OO:58:3O

00:58:94//00:59:69
01:00:08//01:00:77

00:46:08/ /01:14:82

00:48 bO

00:49:10

00:50:03

00:50:87

00:54:49

00:59:02

00:59:22

00:59:32

01:00:43

01:00:45

i - • •! i i1 p a r t i

cipa' ló di lons. Cal esmentar que
terinaris catalai

tingui represent. le mi anys . l ' 1 Maili i

La i 'i i . i n tiren un d lúes maní
amb neu molt

;, iiiilaní pero ei g d'una espessa U'n
fet que no v ; molt disi i

Els participants van podei optai a diversos tro
feus: Trote'i millor temps de dues mánigues
de qualsevi il i iei ona inscrita frofeu i leí (ii insell i \<~

italunya (CCVC) al millor
I I lúe: mánigue peí . . ' i ' 1 ! ¡naris exclussiva-

•

lo li ensos; Fn ifeu *We| a i la i ateg iria infantil;
M I . o n i • r i t t . i l .

guanyadi m fig iren en
L ¿ ¡ ; • • • • : ' : . ! M i l . I

i •.... i latai¡.i es va feí una emi»¡onaní

ve.
L'endenu .i. la fi .1 i moltíssima neu i un

sol e:
, magnífii a (ornada d'esquí, feí noi

. . .

(I í rtainé 2000) uá

pionat han estal assumides per LABORATORIOS
ANABIOL er Pl ZER SALUD ANIMAI

ida i :!. ' '
ble A mes, MERIAI i feus per ais

mts i • iue Av i '
pi m per ais II nen que van partii

m i ol laborai a E\ SCO.
luinol-USA. CEVA, Disti diari SPORT i
Ml-Sort M

La Comissió d'Esqui igi i i> fine timable ajut i1

les empreses patrocinadores i collal
com l'espeni esportiu de tots els partii ipants, i us

t, que
lurant el primei ip di •

li Port-
-• eshoresü! •

10
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! i1 i ampioi les categories posen ¡unts; ¡matge de l'espectacular descens nocturn amb torxes la nit del dlssabte; mes enllá

de la compriH ¡ó, el Campional d'Esqui va servir d'excusa per passar s'ho bé amb els i ompanys, amics ¡ famillars.

TROFEU MERIAL: CLASSIFICACiÓ FINAL FEMENINA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

SARA LÓPEZ

KRISTINA GOROSPE

NOELlA GÓMEZ

MARIA MARTIN

ADRIANA RUIZ

CARME CHACÓN

SYBILLE HORDlsr

HELEINNE LEPOUTRE

CRISTINA CASES

SUSSANA -CHACÓN

AMAYA PÉ.REZ

Ma JOSÉ RELAÑO

PALOMA PELEGRIN

PATATI BATALLA

GEMA ORIOL

ANNA FERRÉS

PILAR CASTRO

MONTSE MOSCATEL

Ma JOSÉ NASARRE

MARISA VILA

AFRICA FERNÀNDJZ

JUDITH NASARRE

REBECA FERRÉS

LOURDES RIC

PATRICIA MIÑANA

PILAR MATEZANS

PINETA FERNANDLZ

RUTI-! SOLER

SONIA AYALA

MARIANA ----LOPEZ

COCA NASARRE

00:58:30

00:58:32

00:58:75

010074

0102:75

0102'76

01:05:89

01:0770

01:0774

0111:89

01:11:95

01'1651

01.20:20

01.25:75

01:30.20

014965

01:4971

01.2798

02:09.15

02:2772

02:42.30

024749

03:0011

04.4902

0722.57

dese

dese

dese

dese

dese

dese

TROFEU AVEPA INFANTIL

lr

2a

3r

JOAN MOLlST BADIOLA

LAURA VALLS CHACÓN

FERRAN VALLS CHACÓN

TROFEU MERIAL: CLASSIFICACiÓ FINAL MASCULINA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

LLUrS LLUCH

DAVID IBORRA

DANIEL LlNAL

JONATIIAN ALONSO

ROGER SEMPERE

DANI GIMÉNEZ

FERRAN FLO

JAUME BALAGUE

NACHO SALAZAR

ENRIQUE DAZA

JORDI FERRES

ARNAU MIRET

JUANAN LATORRE

JOAN de TOMÀS

ORIOL CABARROCAS

JOAN MOLlST Jr

RICARD MAGAÑA

CARLOS PLAZA

MARC BOSCH

JOSE' L. ZALVEMADRIZ

JAVIER FERNANDEZ

ADOLFO PÉREZ

JAVIER CORNAGO

LLUís GARRt'

CHISPU PONS

JAVIER RABADAN

MIQUEL VALLS

JORGE CASULLERAS

ISIDRE FERRAN

PACO BURRIOL

MIGUEL ANGEL FRANC

PASCAL BOUDOU

ALEX MARCAS

JAUME REGUANT

QUIM ORDEIG

SITO VAZQUEZ

00:46:08

00:47:55

00:48:26

00.48.41

0049:76

00.54.39

0056:67

0058:94

005979

01.0008

01:0065

0101.33

01:01:51

01:0422

01.0561

011003

01:10:69

011423

0115:44

01:16:22

01:16.59

01:17:20

011980

01.2344

01:24.55

01:25:05

0132:43

01'3639

013782

03:0307

042276

dese.

dese.

dese.

dese.

dese
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RESUM
FEBRER

Més formació
EL COVB REFORÇA DE CURSOSICONFERENCI
ESTABLE DE CURSOS I CONFERENCIES

OFERTA

clínica de petits animáis

consulta

consulta i urgéncies

urgéncíes

substitucions

clínica i produccions animáis

administració

empresa

técnic comercial

qnadres inlerrnedis i assessorament técnic

altres departaments

diversos

tramitades

no tramitades

TOTAL

26

13

4

6

3

3

0

49

33

15

0

78

0

78

DEMANDA

participado

altes

baixes collegi

baixes petició propia

baixes t o t a l s

baixes totals

TOTAL

279

17

4

0

9

13

283

Eva Moyano

E ivengos científics i les exi-
gencia : rcat labor
necessan uncí posada

al día deis coneixements per part
deis veterinans. Peraquesl mi
COVB ha fei una aposta di
per pi ir I Área de Formai IÓ,
Eva Moyano ha estat designad, i com
a responsable de l'Área i s'ha n ifi n
gat la programació estable de con-
ferencies, seminaris i cursos.

"L'ob|ectiu és que cada mes • ii II
en un curs i es celebn una o dues
conferencies, excepte durant l'época

mes de desembre", ens
.vi Moyano. El p

semestre del 2003 gairebé s'ha
i aquesta "velocitat de creuer":

el genei va comencar el Curs de
Gestió de Nuclis Zoológics: el fefan

va iniciar el d'Análisi de Perill'. i Punís Crítics de Control (APPCC) a la
Industria Alimentaria; a fabril s'ha posat en marxa el d'lniciai ió a la i tunca
Veterinaria d'Emergéncies; i al mes de maig comentará el Curs de Direcció
dinstal.tacions de Radiodiagnóstic Veterinari. Per al segon semestre, de
moment, s'ha previst un curs sobre Medí Ambient i un altre sobre Técniques
de Laboraton. les dates deis quals encara no esl : i les.

Segons la respons, i; iea de Formació. molts d'aquests cursos han
est.i: ats com a resposta al déficit de professionals en determinades
árees professionals. algunes de les quals teñen una forta demanda per part
de l'Administrai ió local i l'empresa privada, rom el control i gestió deis
nui lis zoi ilógii s i la higiene alimentaria

El que es preténés ofenr una programació estable amb la realil icio n la
any deis mateixos cursos, peí fai ilitai que els col.legiats els puguin fei <rn el
momenl que considera i mes oportú En el futuí está previst aprofondir en
l'estructura deis cursos oferint móduls básics comuns complementats amb
móduls específics segons els interessos deis alumnes. Seria el cas. per
exemple, del curs d'APPCC. que en postenors edicions pot incorpoi n
móduls específics sobre Restaurado, Fruites i Verdures. etc

Les enquestes reahtzades al final de cada i urs han demostrai un ali
de satisfácelo per part deis alumnes, tot i que també han servit per detec-

;unes mam .mees que serán corregides en postenors edicions
En quant a la programació de conferencies. Eva Moy,ui<> reí oneix la pre

dominar* ia de lemes relacionats amb la i Ifnica de petits animáis, "en con-
iáni ia amb "I perfil m,i|i)ni.ui i id-, i ni í < >> >. i, 11 •.''. nx com la dificultai que

poden teñir els vetermaris de prodúcelo animal, molts de • treballen
fora de l'área metrópoli!.m.i de Barcelona, peí assistir a les conferencies
que els poden interessar Per aixó, hi ha el promete de portar les xerrades

re prodúcelo animal aprop don desenvolupen la seva tasca els veternu
ris del sectoi •

12



H E R P E S V I R O S I S C A N I N A

Vacunar a la madre para
proteger a los cachorros

EURICAN Herpes205
L a p r i m e r a v a c u n a f r e n t e a l h e r p e s v i r u s c a n i n o
• G U R I C A W H e r p e s es tá p e r f e c l a m e n l e a d a p t a d a a la p a t o l o g í a : I n d u c e a l tos n i ve l es de a n t i c u e r p o s n e u t r a l i z a n t e s
e s p e c í f i c o s en la h e m b r a g e s t a n t e en la l e c h a de l pa r t o , p r o t e g i e n d o a los c a c h o r r o s c u a n d o t o m a n c a l o s t r o .

• Protección demostrada mediante enfrentamientos virulentos y cont i rmada en condiciones naturales: aumento de los índices de
gestación, descenso del índice de mortal idad tras el destete, aumento del número de cachorros destetados.

• La s e g u r i d a d d e una v a c u n a i n a c t i v a d a . d e s u b u n i d a d e s v i ra les . Se ha d e m o s t r a d o la s e g u r i d a d de su u t i l i z a c i ó n ,
t an to en h e m b r a s g e s t a n t e s c o m o pa ra los c a c h o r r o s en e s t u d i o s de c a m p o a g ran e s c a l a . ( 20 c r i a d e r o s , m á s d e
180 h e m b r a s g e s t a n t e s , m á s de 5 0 0 n a c i m i e n t o s ) .

• C ó m o d a pau ta de v a c u n a c i ó n , fác i l de i n teg ra r en la m o n i t o r i z a c i ó n d e la g e s t a c i ó n .

EURICAN* HERPES 205. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO: Euncan Herpes 205 polvo y diluyeme para emulsión inyectable DENOMINACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO V OTRA(S)
SUSTANCIA(S): POR DOSIS DE 1 ML: Artigónos del herpssvirus canino [cepa F205). 0.3 a 1,75u (expresados en mg de glicoproleinas gBI. Aceite ligero da paraBna Ti ios de oentamidns sullato Trazas de
liomersal TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Mi'iul-17 ruó Bourgelat-F-69002 Lyon-Francia' TITULAR DÉ LA AUTORIZACIÓN DE FABRICACIÓN RESPONSABLE DE LA
LIBERACIÓN DE LOS LOTES: Menal 1 chemm de Cruzols - F 69595 Lenlilly Francia ESPECIES DE DESTINO: Perros (perras gestantes) INDICACIONES: Vacuna purificada de subunidades para la

« • « • Inmunización activa de las perras H lin de prevenir en los cachorros la mortalidad, los signos clínicos y las lesiones causadas por la herpesvirosis canina contraída durante los primeros días siguientes al nacimiento
DOSIFICACIÓN PARA CADA ESPECIE: Dos dosis de 1 mi de vacuna inyectadas por vía subcutánea, según la pauta de vacunación siguiente PRIMERA INYECCIÓN: Durante el celo o bien 7 a 10 días después

de la presunta lecha de la monta SEGUNDA INYECCIÓN: 1 a 2 semanas anlas de la presunta lecha del parto REVACUNACIÓN: durante cada gestación según la misma paula vacunal FORMA Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Vía subcutánea.
RECOMENDACIÓN PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: Ninguna CONTRAINDICACIONES: Ninguna EFECTOS ADVERSOS: Como cualquier vacuna, podría sobrevenir una reacción de hipersensibilidad Estas son raras y deberá
administrarse un Iralamienlo sintomático apropiado La inyección de la vacuna puede provocar edema transitorio en el punto de invección, en el 10% de los animales como máximo, que desaparece en menos de una semana Si observara cualquier
otro electo adverso, le rogamos inlorme del mismo a su veterinario TIEMPO DE ESPERA: No se aplica PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN: Manténgase juera del alcanca y la vista de los niños Conservar entre t ? y t8"C
(en nevera) al abrigo de la luz No congelar. Utilícese Inmediatamente después de la reconstitución. No usar después de la lecha de caducidad que ligura en la etiqueta ÁDVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES) Vacunal únicamente animales en buen
estado de salud. Esle medicamento no debe ser mezclado con otros medicamentos mmunologicos veterinarios, excepto con el diluyante suminislrado No se dispone de ninguna información relativa de la eficacia de esla vacuna cuando se admmislra
•>H Hnlianeainente con otros productos Se recomienda por tanlo no administrar ninguna otra vacuna durante los 14 días anteriores y posteriores a la vacunación con el producto. AL USUARIO: Este producto contiene aceite mineral Su inyección
accidental / automyección puede provocar dolor agudo e inflamación, en particular si se inyecta en una articulación o en un dedo, y en casos raros podría provocar la perdida del dedo afectado si no se proporciona una atención médica urgente
En caso de inyectarse accidentalmente con este producto, busque urgentemente consejo medico, incluso si solo se ha inyectado una cantidad muy pequeña y lleve el prospecto consigo. Si el dolor persiste mas de 12 horas
después del examen médico, diríjase de nuevo a un tacullalivo AL FACULTATIVO: Esle produelo contiene aceite mineral Incluso si se han inyectado pequeñas cantidades, la inyección accidental de este producto puede
causar mllamacion intensa, que podría terminar en necrosis isquémica e incluso en la perdida del dedo Es necesaria atención medica experta. INMEDIATA a cargo de un cirujano y puede ser preciso practicar lempra1.
una Incisión e irrigar la rana de la inyección, especialmente si están aleclados los teiidos blandos del dedo o el tendón PRECAUCIONES ESPECIALES QUÉ DEBEN OBSERVARSE AL ELIMINAR EL MEDICAMENTO
NO UTILIZADO O, EN SU CASO SUS RESIDUOS: Cualquier medicamento veterinario no utilizado o los desechos denvados de estos medicamentos deben ser eliminados en conformidad con las exigencias locales FECHA
EN QUE FUE REVISADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ: 01/2003 INFORMACIÓN ADICIONAL: Medicamento su|dto a prescripción veterinaria Pueden solicitar mas inlormacion sobre este medicamento veterinario
dirigiéndose al represéntame local del Ulular de la autorización de comercialización España Menal laboratorios SA - C/Tarragona n» 161 -08014 - Barcelona Tel *34 93 2928383 Nl> de registro EU/2/01TO9/0O3 www.mer ia l . com

MEDICAM
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El repte de la
qualitat en l'Hostaleria
PROFESSIONALS RELACIONATS AMB EL LLEURE, LA RESTAURACIÓ
I LA HIGIENE ALIMENTARIA DEBATEN SOBRE EL FUTUR DEL SECTOR

Text: David Quesada

P
er afrontar les necessitats d'oci de la
nova societat del coneixement calen
professionals amb una adequada forma-
ció. Aquesta va ser una de las principáis
conclusions del II Congrés de

Professionals d'Hostalena de la Costa Daurada.
que va teñir lloc els dies 7 i 8 de marg a Salou sota
l'organització de l'Associació de Cumers de la
Costa Daurada (ACCD) i del Col.legi Oficial de
Vetermaris de Tarragona (COVT). L'event va reunir
a professionals de diversos ambits relacionáis
amb el lleure en general i la restauració en partí-

des d'empresans fins a professors umversi-
taris, passant per técmcs i representants de
l'Administració-

Durant el Congrés es va posar de manifest que
els canvis socials han comportat una evolució en el

: que demanden els consumidors. el qual,
en el cas concret de les zones turístiques de la
costa, ja no es limita al tópic de "sol i plat|a". Per
respondre a les noves exigéncies. el sector de la
Restauració ha de fer un esforg per assumir i apli-
car els conceptes de Qualitat i Innovació. És aquí
on |uguen un paper básic aspectes com la forma-

lels professionals i la seguretat alimentaria, en
els quals. cal recordar, el col.lectiu veterinan té un
protagomsme decisiu. Per aixó. dos deis temes

illa" del Congrés van ser la necessitat d'una
formació universitaria en l'ámbit de la Restauració
i l'aplicació del sistema d'Anáhsi de Penlls i Punts
Crítics de Control (APPCC)
Practiques Higiéniques Correctes.

QUINS PROFESSIONALS VOL EL SECTOR?
Malgrat la importancia del sector de l'hostaleria en

itat económica espanyola i la seva creixent
complexitat tecnológica i i itiva, I'oferta de
formació ha estat fms fa poc molt escassa. En els
darrers anys s'está fent un gran esforg en n i. •
de reciclatge i formació professional. amb el propó-
sit de solucionar l'enorme carencia de formació en
nivells operatius básics, pero malgrat tot no s'aca-
ba d'abordar una formació superior a l'estil d'altres

itorn europeu

El II Congres de Professionals ti'Hostaleria de la Costa Daurada va teñir lloc al nou Centre Civic de Salou

ELPROJECTEAPICIUS

El II Congrés de Professionals d'Hostaieria de la Costa Daurada va servir
també per presentar oficialment el Projecte Apicius, amb el qual es pretén
facilitar a nivell europeu la formació i la titolació deis cumers professio-
nals que no teñen qualificació pero sí una competencia i uns coneixe-
ments demostráis per l'experiéncia. El proiecte ha estat presentat a la
Unió Europea per tal d'obtenir a|uts económics en el marc del Programa
Leonardo per al seu desenvolupament.

Apicius, que pren el nom d'un gastrónom roma, ha estat impulsat per
I'ACCD i compta amb la participació d'altres 10 entitats d'Espanya, Franga,
el Regne Unit i Italia. L'objectiu és dissenyar una diplomatura técnica amb
20 assignatures o móduls, que seria impartida de forma flexible ¡ utilitzant
al máxim les noves tecnologies d'lnformació. com Internet, per facilita l'a
prenentatge a distancia deis professionals en actiu. El COVT col.labora en
el projecte amb la definició del curriculum formatiu en materia d'higiene i
seguretat alimentaria.

Per a mes informació: www.veterinaris.org
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Aixó és degut en gran parí a la propia idiosincrá-
1,1 del sector, mtegrat majontánament per petites

empreses amb una estructura msuficient per donar
fema a personal qualifii ii de nivell superior.
Tanmateix, tampoc les empreses mitianes i grans no
mostren símptomes de necessitar aquesta classe de
recursos humare, amb una formació suj«n i' n - m res-
taurai 10 La conclusió és que els coneixements cien-
tífics de les matéries relacionades amb l'hostelena
no son prou valorado", peí pi >p¡ sector, esseni
importan! encara la prestesa manual i 1'experiéncia.
Només si les empreses entenen que la seva forma
de prodúcelo actual és inviable peí tat de

i ibra i el constant augment deis costos, i deci-
deix adoptar una estrategia de millora de la produc-
tivitai mitjancant la innov, i
gmyeria de processos, llavors será necessána la foi
mació universitaria en Hostalena.

El perfil d'aquest nou profesvi ndrá | iré
vissiblemeni al d'una persona amb sólids coneixe-
ments degestió empresarial iflanificacióde la pro-
ducció. per una banda, i nutricio, bromatoli
tecnología deis aliments per altra,

SEGURETAT A LA TAULA
Una bona gestió de la qualitat en els establiments
d'hostalena passa per un maneig adequat deis ali-
ments. No s'ha d'oblidar que les practiques de
manipula^ ¡ó son el principal factor contribuent en

Els coneixements
científics de les matéries
relacionades amb
l'hostalena no son prou
valorades peí propí sector

l'aparició de brots de toxünfei • ions aliment
Per aixó és importaní que el pers< mal manip
d'aliments tingui una formació adequada en maté-
n,i d'higiene alimentaria

I i •. i •. 11 -i 11. t (íAmh',1 de Penlls i Punts de Control
Crítii s (APPCC) contribueix a controlar els possi-
bles penlls que puguin ai
de prodúcelo i serveí deis aliments. Es tracta d'un
instrument amb fonaments científics i carácter sis-
temátic. pero que requereix una adequació a cada
e: i ibliment segons les seves carai terístiques.

ranmateix, els sistemes APPCC no teñen cae? uti
iii.it si no es complementen .unta uns plans gene-
ráis d'higiene o prerequisits, els quals ci i iten i| ili ¡i
els riscos generáis procedents de l'entorn de tre-
ball la neteía i desmfecció, el control de plagues, la
formació i capacitado del personal, el control de
proveídors. L'eficácia deis plans d'aplicació d'a-
quests prerequisits permetrá que el sistema
APPCC es centri en aquells penlls que son especí-
fics del producte o procés •

Y

i

CONCLUSIONSDELCONGRÉS

• Cada vegada mes, la societat del coneixement
exigirá un major grau d'especialització profes-
sional i una continuada millora del nivell de
vida,

• Per a poder afrontar les necessitats deis con-
sumidors. serán necessaris professionals amb
una adequada formació universitaria i que
sápiguen optimitzar els recursos i racionalitzar
les condicions laboráis.

• El proiecte Apicius representa un model i una
ema per assolir una formació universitaria
adient per ais cumers.

• La col.laboració multidisciplinar en el projecte
Apicius és la matenalització de l'espent pale-
sat peí sistema d'Análisi de Penlls (APPCC)
per tal d'obtenir la "Seguretat Alimentaria".

• L'aplicació del sistema APPCC en el sector de
l'hosteleria esdevé extremadament complexa
degot a la diversitat del sector. Tal vegada fos
necessari l'aplicació de guies de "Practiques
Higiéniques Correctes".

• La col.laboració i la comunicació entre totes
les parts implicades en la producció d'aliments
és imprescindible per aconseguir un maior
grau de Seguretat Alimentaria.

• El sector de l'hostalena, si pretén ser compe-
titiu, no pot mantenir-se al marge de les noves
necessitats que la societat del coneixement i
del lleure requerirá en un futur immediat. i
haurá de posar dones els mitjans necessaris
per superar aquest repte amb suficiencia.

• Per seguir avancant en el camí de la innova-
do, el nostre lema és TREBALLAR-APREN-
DRE-COMPARTIR.

L'evolució tecnológica i
organizativa de les empreses
del sector pot fer que en el
futur siguí necessari una
formació universitaria en
Hostaleria.
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Medi Ambient:
l'acord ha d'esperar
EL CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA CONSIDERA
INSUFICIENT LAPORTACIÓ ECONÓMICA QUE PROPOSA L'ADMINISTRACIÓ

Text: David Quesada

Medi
Ambient ha
reconegut la
necessitat
d'establir un
conveni de
col-laboració
amb el
Consell per
la gestió
de I'AIAC

— • ^ e moment no podrá ser. Malgrat i
^ una bona predisposició de treball entre

l ies dues parts, la darrera reunió entre
J els representants del Departamenl i V •

— « ^ Medí Ambient (DMA) i del Consell de
Col.legis Vetennaris de G ii ' ;CVC) de
la signatura del Conveni de col.laboració entre les
dues entitats, celebrada el passat 24 de marg. va

i q ,tió económica.
L'Admmistració ofena 6.000 euros, quantitat que
segons el Consell resulta clarament msuficient per
atendré to!

ird.
En les antenors reunions celebrades amb el DMA

i i 25 de febreí (la primera, amb el propí
Conseller, Ramón Espadaler) els representants del
Consell. a mes de demanar a Medí Ambient que fes

iment deis 30.000 euros que havia
promés com a subvencif
ficació de l'any 2002. havien proposat que el
Dep.i: 'labores també en la nova campan-
ya d'enguany. en la qual i ió del

•nprés i a mes sha creat un concurs de
• i contes per ais mes petits per difondre la
del veterinan.

ELS PUNTS DEL CONVENI
Per la seva I ledi Ambienl i >n ipi sava
un convem amb el CCVC que abastes tots els punts

in en negociació. des de l'aten-
ció telefónica 24 hores de l'Arxíu d'ldi
d'Ammals de Companyia (AIAC) fms ?. l'elaboració

itenal didáctic i IOCS mformátics sobre els ani-
mals de companyia per i ant per la

publicitaria sobre la identificació de
otes i l'elaboració d'estadístiques per al

ii i pero fora el cens,
u qu i 'i H ta d'una competencia municipal. Per

' !"d¡ Ambient está i reaní el registre
genet. il d'a ráctei cen-
sal, per la qual cosa en aquest moment no poden
delegar la seva gestió a una entitat privada.

El DMA també va dei> ir ciar qu i cap
aportació económica per a la tramitació de notifi-

cación- d'agressions o mossegades de gossos. ]a
que fms la data no s'havia rebut ca| tificació peí
part deis vetennaris, tal com estable» la normí itiva
Els representants del Consell van argumentar que
el vetennari no ha de feí de policía i desenvolupai
tasques administratives que competeix a
'Administrado, sino donar informació i suport ais
propietans d'animals de companv ts per
gossos potencialment penllosos. Son els ciutadans

m de recollir el máxuii d'infor-
mació possible sobre l'incident patil amb la
col.laboració deis cossos de seguretat. i trametre la
corresponent denuncia per qué s'investiguin els
fets i puguin ser registráis a l'histoi lal di l @ •• ata

m1 Els veterinaris només poden transmeth' la
informa |u els facilitin els propietans afectáis,
amb llur conseni ni una im|
recopilació de valuosa informació epidemiológica
que pugui ser processada i analitzada per aplicar
les mesures de control mi eficaces.

LA GESTIÓ DE L'AIAC
En relací i 1'Arxlu d'ldentificació d'Animals de
Comí lAC). els representants de Medí
Ambient han reconegut al llarg de les diverses reu-
nions la necev.it.il d'establii un convem de
collaboració per la gestió de l'Arxíu. El Consell ha

mpossibilitat de fer front a les despe-
ses sense un ají e l'Ad >. Cal
recordar que a hores d'ara tots els registres
posat al día grácies a una inversió de prop de
36.000 euros. A mes I'AIAC ha invertit uns 96.000
euros en el sistema mformátic per qué els veteri-

ii puguin introduit Jirectament a la base de
dades la mformai ió deis animáis que identifiquen.

Els representants de l'Administració han mani
i i seva voluntat de signar el Convem. pero

tambo han puntualitzal que els pro ed ntsadmi
nistratius. sobretot en alió referent a la matenalit

de la part económica, solen ser mes lents del
que hom . i | sperem que al final prevalgui
la bona predisposició de les dues pa mal-

itit entrebanc. al final l'acord siguí
possible. •
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Un nuevo concepto en otología

EL I EN
UNIDOSIS

Desde la presentación monodosis.

Asepsia

• Previene contaminaciones cruzadas

Fácil de aplicar y dosificar

• No mancha

...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)

Envase: 16 viales de 5ml

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

ZZ H1111 ü 1111
Portugal Frai IMIIA UK lilanda Bélgica Holanda Luxemburgo Sueoa Dinamarca Noruega Finlandia Canadá Austria

veterinaria
Laboratorios Dr. ESTEVE.S.A.

Av M.ire de Déu de Montsprr.it, 221 - 08041 BARCF.LONA - Tel.: 93 446 60 00 - www.estevexom
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"Cal més suport a la
investigació practica"
JAUME BORRELL. DE LABORATORIS BIOVET. CREU QUE NO ES TÉ EN COMPTE L'APORTACIO
INDIVIDUAL DELS PROFESSIONALS EN EL PROGRÉS DE LA SANITAT I LA PRODUCCIÓ ANIMAL

Text i foto: David Quesada

El Dr. Jaume Borren, amb
II del Prenii

Lúboratoris Biovet 2003

^ « I Col.legí le Veterinans de
N at l'edició

~ 2003 del Premi Biovet Laboratorís '.ota el
patrocmi de l'esmentada empre:

^ ™ parlar d'aquesta itiva, que pretén
•'Stigació ai ' en l'.imbit de la

veterinaria del nostre país, hem enti
gerent de Laboratorís Biovet i membre de

lémia de Ciém

Com va néixer la ¡dea d'organitzar aquest premi?
! i i 'iI - I . el i néixei i" M la neo

tllai la falta de supori al: tn balt: práctn rea
hi.Mi ii i; i línii s És una inii iativa

i a, pero té la forqa de totes les
senzilh issenyalen caréneles en aspectes

: i ais
ibres del 11 <!onat suport a

lea.

Les bases del premi posen l'émfasi en qué els
treballs candidats han de ser casos práctics. Creu
que hi ha déficit d'aquest tipus de investigació?

t déficit existeo ta Is a Espan
generalitzal No es té en compte l'esfon; inteMec-
tual i huma de molts i Id m s que, si it ima

importants en la m la produccio ¡ mil

i industria avícola el
IÓ de la llitera en la previ

progra

A nivell industrial, les empí n di1 ultats
iré rendimeni deis i s produc-

en el mei ropí • istiga
pees fan

les seves recerques fora d'Europa i allí exploten els
lels seus e essá-

om el Premi Biovri

i comerá.!1

Quines son les árees o línies d'investigació i
desenvolupament que caldria potenciar en relació
ais problemes de patología, epidemiología, pro-
ducció o sanitat animal?

I ,i mdústi la haui la de treballai en dues línies
d'inve •• : .i primera, de i arái tei • il
destinada a contrarestar lefecte perniciós del
denominat principi de precaucíó. Cada prohibido
injustificada hauna de ser implacablement o

investigació senosa que demostrés
realita i ntífii .i que imaga, en moltes
iquesl prmcii • i i, decarái

tei ni' livn lual, basada en la necessitai de o ntinuai
tiganí en la temátii .1 de les micotoxines. de le
tém i-1, .i antibiótii s 1 de la ¡ni ídem ía deis

microorganismes poc coneguts com Bordetella

• <mes metab' lil I
ó d'aliment'. animáis

humans Ara I •-.tigació en aquest
le algunes molí

capturen les micotí «tries no teñen una I ra n
neguda en la legislació europea d'additin

• ais estud bre re: sténcie: bacteria
nes, s • 1 it, i hi ha un grup espanyi il que rea-
II.M una ii •« col leí tiva mitable lambe e: ¡

it 1 "• 1 11 liai el tema des • l'ui 1 pui ii de
de fongs viuen en els pi

mers térra de la superficie tet 1 •
itural,

així di • lústna la res-
ibilitat exclusiva quan existeix un fenómen

ons msospitadi
• també s'haui 1a d'investij 1 ió n, itural

deis bai teris 1 ausants de les malalties degut a les
influencies 1 limátiques estai lonals.

Son necessái íes ni ives instituí ion: ntífique
especialitzi ides, aixl 1 om dinamitzai ne alg 1 ¡a

tents 1 • mi retament. la creació d'escoles
especialitzades de i
que estiguin 1 onnei tades amb la indii: tria,
tambí ICIO de les Académies de
Ciéncies Vi
aquests tipus d'investigac 1 •
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PLUS
[áxima actividad frente a nematodos y cestodos

Rara una
m

.en cualquier edad

CALIER

LABORATORIOS CALIER, S. A.
Barcelonés. 26 (Pía de Ramassá)
08520 LES FRANQUESES DEL VALLES Barcelona (Spam)
Tol: (+34)938 495 133 Fax: (+34)938 401398
e.mail: laboratorios®calier.es Web.http.//wwwcalieres

COMPOSICIÓN Praviquantcl f)() nig. Pirante! (embori.ilni M) mi] I i-Jt.iiilci i!»() mg, Excipiente c s p 1 compnnutio INDICACIONES Tratamiento de las principales parasilosis inleslinales de perros producidas pm
IÜX(H;,II,I i,mi:, IIIH,I:;I ,m:¡ lünnii • 'nu:i'|ih;il,i Ancvlnstnma conlnum luí luiiis vulpis, Echinuinri ii:. iii.mtilnsus, Taonla hvclílllgena. Dipvlitlnuii r.muiinn I SCI CIKS NI DISIINH Trini:; VÍA DE ADMINISTRACIÓN Oral TIEMPO
DE ESPERA: Ño procede. No conservar a temperatura superior a 25" C Mantener luera del alcance de los niños Instrucciones complemfinUmas en el prospecto CON RECETA VETERINARIA N" Rogislro 1 486 ESP
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TERCER
SIMPOSI ALFARAZ

El proper 16 de maig tindrà lloc a la seu
del Col.legl de Veterinaris de
Tarragona la tercera edicIó del

SimposI Alfaraz, dedicada a qüestions de
patologia, produccIó I nutriCiÓ, Entre els
temes abordats destaquen l'apiicacló
d'HASC en pollastres broller, micotoxines
en el porc, l'ús de pronutrlents en el con-
trol de la coccidiosI en climes tropicals i I
influència de la nutricIó I els xeroblòtlcs en
les al.lèrgles dels animals de companyia,
La inSCripCIÓ és gratuïta finS a completar
l'aforament, I Inclou lliurament de diploma,

Els educadors
canins ens visiten

DISTINCiÓ AL
DR. SOLDEVILA

EI passat 30 de gener, el Prefecte
Regional de la regió de Midi - Pyrénées
va condecorar en nom del Govern fran-

cès al veterinari figuerenc Artur Soldevila i
Feliu, antic Director provincial a Girona del
Ministeri d'Agricultura, Pesca I Alimentació,
amb la Insígnia d'Oficial de l'Ordre del Mèrit
Agrícola L'acte es va fer al Palau NaCional
de Toulouse, seu de la Prefectura Regional,
davant de representants de l'AdministraCIó
central francesa I espanyola

ENS VAN DEIXAR
L'AN Y 2002
El COVB vol expressar el seu més sentit
còndol als familiars, amics I companys dels
col.leglats difunts durant l'any passat:

DATA NOM

28/4/2002 Francisco Martfnez Patiño
4/5/2002 Antonio Navarro Martfn
17/5/2002 Josep Pascual Bertran
417/2002 Juan Molina Galindo

AI passat 11 de març, l'ASSOCiacIó
Catalana de Professionals del Com-
portament Caní (ACPCC) va fel la

seva presentacIó ofiCial davant del col,lecIU
de veterinaris, ensinistradors, educadols I
criadors canins en un acte celeblat a la s u
del COVB, Jordi Pascuet I Sebastljn de la
Flor, president I secretarI respectivament de
l'ACPCC, van parlar dels motius que han
Impulsat la creacIó d'aquesta ASSOCiació I
els oblectlus que persegueix

Els representants dels ducadols canins
van dir que l'Impacte medlé il h deis ep
d'agressions de gossos I la normiltlvil amb
què l'AdministracIó ha volgut don,11hi les
posta h n provocat un pèrdua de prestigi
del gos com animal de compzmyla I fins I tot
un dscens de la població canina Pel con
trarestar aquesta SituaCió, cal la cooperacIó
de tots els professionals que treballen al vol
tant del món del gos, supelant els posslbls
recels provocats en part pel desconeixement
de l'aportacIó qu pot fer cada collectl l l Els
responsables de l'ACPCC van cOlwldor ili
COVB a Ilderilr aquesta tasca, En el l Ireny
pràctiC, els ponents van proposar el d s n
volupament d'un marc regulat el formai ¡ó
per als professionals del seclol, ,1mb tltols
homologats per l'AdministraCió, Pel poten
clar la relaCIÓ entre els veterInilllS I els edu
cadors canins, també es va suggellr la pos
slbllltat d'elabolar un llistat de profCSSIOr1dls
reconeguts per l'ACPCC amb els qUdls pu
col.laborar els veterrnarlS, •

Jordi Pascuet (csqucrra)
¡ Sebaslian dc la Flor,
de l'Associació Catalana
de Professionals clel
Comportament Can I

durant la seva Interven
ci6 al CQVB
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NOVA JUNTA
DE LACADÈMIA

L
'Acadèmia de Ciències Vetlinàries de
Catalunya (ACVC) ha renovat part de la
seva Junta, Joaquim Brofau s'ha Incor-

porat com a Vlce-secretari. mentre que
Francesc Flont ha passat de Vocal a Tresorer,
Josep llupià continua com a president de

titat. Amb aquests canVIS, la Junta de
l'ACVC queda de la següent manera:

President: Josep llupià
Vice-presidents: Francesc Monné
(Barcelona), Mateu Torrent (lleida),
Jaume Borrell (Tarragona), Joan Plana
(Girona)
Secretari general: Javler de Benlto
Vice-secretari: Joaquim Blofau
Tresorer: Francesc Florit
Bibliotecari' Jaume Roca
Vocal 1er.: Ferran Royo
Vocal 20n,: Jaume Camps

Ja està signat!

COVECA
AMPLIA ACTIVITATS

D
esprés de consolidar-se com la Pri-
mera societat de serveis en règim
cooperatiu formada per veterinaris a

Catalunya, amb una facturacIó de 40
milions de pessetes l'any 2001. COVECA té
previst ampliar el seu camp d'actuacIó,
extenent-se a tot el territori català I Incor-
pOlant nous serveis I activitats.

L'empresa, creada l'any 1996 per 15 vete-
rinaris amb el recolzament del Col.legl
OfiCial de Veterinaris de Gllona (COVG), té
com a prinCipal objectiU l'adquIsIció I dis-
tribuCIÓ entre els seus associats de tota
mena de serveis I articles d'utilitat per a la
seva activitat professional. Actualment dis-
posa d'un catàleg de més de 5.000 refe
rènCies a uns preus molt competitius.

Tots els SOCIS de COVECA han de ser
veterinaris titulats I col.leglats o societats
civils o mercantils controlades majoritària-
ment per veterinaris, L'empresa té la seva
seu a Sarnà de Ter (Girona).

Pel a més InformacIó:
http://perso.wanadoo.es/coveca/

s Ina l l l le l11 . desplés de 11¿ligues 11egoclaclons I diversos ajorna
ments, el passa 8 de març es va SignaI el conveni que posa fi a
gZlIIebé VUit anys de contellclos I l t l e el Conselo Gnelal de

Coleglos VeterlnzlrIos de Espai'ia (CGCV) I el Collegi OfiCial de
rlnalls de B<:lrcelona (COVB). Aplofltant IJ prsènclJ del Or

llola I del president del COVB, Frallcesc M01111é. ell la cl<:lllsura del
II COllglès (l'Hostalella de la Costa Dalliada, celebrat a Salou, ls

màXims dlllgellts de les d u s 111StltUCI0llS van rubricar l'acord
pe lmt rà als colleglats bellcelonl11S I seu lelntegramnt
Veterinaria espanyola. En la ImJtge, Juan Jose BadlolJ (esquerra) I
FIallcesc Monné en el moment de la slgllatula del conv

Lliurament de les beques Ramón Turró

José Manuel Mora I Yolanda Martínez .gUi'lrlyJdols de la pllmer¿¡
COllVoc atolla cie les BequesRamó I FUMÓ en l'apartat de ('llnlca de
petits l l l é l l s , van passal p I la s l i del COVB per agrair la cOllce
sió IC IJ r llurs ¡espctlves esta
des a la Ulllvelsltat d'Ohlo (EEUU) I al Vetellllary Caldlology Cenre
del Regne U l l i ! Tots dos es V,1rl COlllplOI11trea mantenllnos pUIl
tuallllent Informats de la seva expellènclél

Enholabona I que tingueu moltJ sortl
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Baixas
GALÍCIA ÉS UN PARADIS QUE ENGLOBA CULTURA, OCI Y NATURA.
EL LLOC PERFECTE PER OBLIDAR EL SOROLL DE LA CIUTAT.

Text: Ana Díaz

A
poques regions espanyoles la natura
ha estat tant generosa com a Galicia,
tant en la bellesa excepcional del seu
paisatge com en la qualitat deis seus
productes. Galicia és un regal per ais

sentits: colors. aromes, sabors. músiques...
inciten al viatger a gaudir deis seus pobles i de
la seva cuma.

La ruta de les Rías Baixas s'inicia peí sud, al
poblé de Baiona la Real. La historia explica que
aquest fou el primer lloc d'Europa en teñir
coneixement del nou món, noticia que venia del
vaixell La Pinta. Baiona és un deis pobles pre-
ferits pels estiuejants. Tranquil i reposat. es
recomana fer un passeig cap al vespre per la
muralla, l'olor de les flors és únic. També
podem anar a prendre un café a la terrassa del
Parador, situada a l'entrada de la Ría.

Galicia és un regal
per ais sentits:
colors, aromes,
sabors i música.

Si seguim el recorregut per la carretera del
sud, arnbarem a Vigo. La geografia d'aquesta
ciutat está presidida per dos monts: el de O
Castro i el de A Guía, amb magnífics miradors
sobre la Ría i l'activitat marítima i industrial que
s'hi desenvolupa.

A l'entrada del port de Vigo s'ha erigit una
escultura de pedra en agraTment ais servéis de
socors deis mars del nord. L'escultura s'acom-
panya d'uns versos, traduits a totes les llengües
que es parlen ais paísos banyats pels mars del
nord: galleg. francés, gaélic i anglés.

Per gaudir de Taire Ihure res millor que el par-
que de Cástrelos. Compta amb un auditon
obert peí teatre i la música a les nits d'estiu.
Dms del pare es troba el Museu Municipal. Un
bon lloc dbci és la Playa de Samil. una de les

dotades amb mes servéis i on trobarem molts
locáis per menjar, fer unes tapes i unes copes
nocturnes. La vida cultural de Vigo és una de les
mes intenses de Galicia. El Centro Cultural de
Caixa Nova, obra de l'arquitecte palacios, ofe-
reix una intensa pogramació. amb exposicions,
representacions teatrals. concerts i projeccions.
També compta amb dues de les editorials mes
importants de la comunitat: Editorial Galaxia i
Edicións Xerais.

Des del port de Cangas i, principalment, des
de l'Estació Marítima de Vigo, surten tots els
dies d'estiu vaixells cap a les liles Cíes. Son
tres: la de Monte Agudo o del Norte; la Isla del
Faro o del Medio; i la de San Martiño o del Sur.
Avui día les illes Cíes son un pare natural sot-
més a una especial protecció, En elles existeix

OSTRES
És tradicíó
degustar les
ostres a Taire lliu-
re els matins deis
diumenges i deis
dies festius.
Men|a preuada
des de sempre.
es degusta en
cru. amb un rajolí
de llimona. El
mes recomanable
és prendre-les
quan s'obren.
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LES RÍAS BAIXAS OFEREIXEN AL VIATGER EL MILLOR
DEL MAR, UN ECOSISTEMA RIC I ÚNIC A ESPANYA.

una explotació turística controlada, amb cam-
ping i restaurant. Els vaixells de passatgers
només fan el viatge a la Isla del Norte i. des
d'aquí, es pot visitar la Isla del Medio, pero no
la del Sur. privilegi reservat ais que posseeixen
embarcació propia. Recomanem un bany en
aqüestes aigües, sempre fredes pero netes i
transparents. i que constitueixen un deis últims
paradisos d'Europa.

Bueu és un altre poblé del recorregut sud de
les Rías Baixas. És un port especialitzat en cala-
mars i altres delicies del mar. La oficina mum-

visita imprescindible. \a que en el es conserven
magnifiques col.leccions arqueológiques. en
especial de joieria. Sempre és un plaer acostar-
se al Puerto de Combarro, un deis coniunts
etnográfics millor conservats de la costa i
declarat Monument Nacional.

MES ENLLA DE LA RÍA
La Ría es va obrint lentament a mesura que es
continua la ruta per la carretera. Trobem plat-
ges obertes i d'altres gairebé secretes:
Cháncelas, Chanceliñas, Semieira. Covelo.

Un deis
principáis
atractius
és visitar
Padrón en
una barca
de pedra

cipal de tunsme d'aquest poblé Informa sobre
interessants rutes de senderisme que perme-
ten visitar molins. paisatges de gran bellesa i
esglésies del ronnánic, com la de Santa Mana
de Cela.

Potser la ruta mes agradable i espectacular
és la que porta al Cabo Udra. Ofereix una pano-
rámica en la que el cel i el mar dibuixen els per-
fils de les liles de Ons. Onza o Cíes. caps, are-
náis, viles, dofins i vespres atlántics.

Si seguim la carretera de Marín arrlbarem a
Pontevedra, lloc d'excel.lents tabernes. El reco-
rregut per la ciutat s'inicia a la plaga d'A
Ferrería. Molt a prop trobem lesglésia de la
Virgen Peregrina, lloc de pas deis peregnns que
van a Santiago de Compostela. A Praza da
Leña, on se sitúa el Museo de Pontevedra, és de

Raxó o Áreas. A la Ría de Arousa trobem la
marisma de 0 Bao. lloc de gran importancia
des del punt de vista ecológic. per la gran quan-
titat d'aus migratónes que es troben.

A partir de la Ría de Arousa la carretera ens
portará aun seguit de petits pobles costaners
en els que podrem degustar les millors espe-
cialitats culinánes de la regió.

Cambados és un paisatge de barques repo-
sant al port. A Vilanova de Arousa va néixer
Ramón María del Valle Inclán, a una casa cone-
guda com la Casa del Cuadrante. Un deis prin-
cipáis atractius turístics consisteix en visitar
Padrón en una barca de pedra. Abans haurem
de preguntar a la oficina de tunsme de
Vilagracía pels horaris de les marees, \a que
d'elles depén la travessía.

A lesquerra, magnífica vista
de la platja de Corrut-i i
mig. una imatge de la Ría
de Cedeira. A la dreta. una
de les imatges mi
de Galicia: vaixells al port.
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El nom del porc
LA FIRA DE SANT JOSEP DE MOLLERUSSA DEDICA UNA JORNADA
TÉCNICA A LA PRODUCCIO PORCINA I EL SEU IMPACTE EN LA SOCIETAT

Text: David Quesada

er qi, secutiu, la Fu
Sant Josep de Mollerussa (Lie
va dedu: ¡ca a
debatre
ques i reptes ais quals s'enfronta el

sector porcí. L'acte va teñir lloc el pass.it L8
de n i ¡ i , i va a i itants de l'Ad

i Universitat. els productors i els
consumidors.

sessió del mati v,
nió del grup de treball del conveni signat el
novembre del 2002 entre el Ministeri d'Agn-

MAPA) i la Umversitat de Lleida
(UdL) per anahtzar la influencia de les condi-
cíons de transport en el benestar animal i la

ble modificació de la normativa europea
al respecte.

Aquest conveni té com a ob|ectius prii
¡el coneixement de la situa-

ictual del transport porcí i boví en el sud i
el centre d'Europa; estudiar la incidencia de
diversos factors com el ( lima, tipología ani-
mal, transport, etc.. en variables de comporta-
ment. metabolisme. canal i carn: i analitzar l'a-

i!>ilitat de les propostes de modíficació de
la Directiva 95/29 de la Unió Eurof ••
transport animal. Tot aixó nalit-
zar en un treball de camp que es preveu realit-

les del proper estiu tur, al mes de i i
del 2004 i en el qual h¡ partii ¡pen cinc paísos

ipeus (Espanya, Franca, Italia, Portugal i
Aler II

A la reunió hi van assistir el professor Luis
indo Gosálve. I Departament de

Prodúcelo Animal de i nyers
Agrónoms de la UdL. com a co I lor del

nxí com M'3 José Lueso. Sotsdirc

Hi ha en marxa un estudí
que pretén aportar dades
científiques que recolzin
una possible modificació
de la normativa europea
sobre transport animal

Geni ICxplotacions, en repre-
sei itai i" del MAI 'A, a mes de delegats de diveí
ses institucions deis paísos que participen en
l'estudi, l.iiiihi' i", v.i conviilai a representants
leí ii ¡i ti -i peí i |ué .i! IOI tessin Huí s i ipinii n

bre el projecte.
l )e les diverses qi íestions que es van deba-

'. destai .n la necessitat d'ini loure en l'es-
indi els aspectes económics denvats del trans

animal MJ .losé Lueso va defensa
¡uest enfocanu-nt afirman! que

Cal un apropament cnlrr
productors ¡ consutnidors
per tal que la socletal vegi
|ii'' ''I sector porci

produeix carn de qualltai a
partir d'animals sans.
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2 en 1 y 1 para 2
FORTEKOR proporciona 2 indicaciones en un solo producto y 1 solo producto

para 2 especies: Trata la insuficiencia cardiaca en perros y la insuficiencia renal

crónica en gatos. Un único producto mejora la vida de dos especies.

Avalado por exhaustivas pruebas clínicas, FORTEKOR le aporta a usted la

confianza de ayudar de manera tangible a sus pacientes.

FORTEKOR es eficaz, seguro y, además, es fácil de usar: una dosis diaria sin

necesitar dosis de iniciación.

Sólo FORTEKOR ofrece 2 en 1 y 1 para 2.

FORTEKOR®
Vidas mejores para perros y gatos

imposición: Fortckor* 5: Bcnazepril clorhidrato 5 mg (equivalente a 4,6 mg de bcnazepi i I base) Excipiente c.s.p- I comprimido tic I ''.1 mg. h>rtckor' 20: Benazepril clorhidrato 20 mg (equivalente a LS !

nazepril base) Excipiente cRp I comprimido de 182 mg Indicaciones: Fortekor 5¡ En el perro: rratamicato de la ¡nsufii ¡encía cardiaca En el gatoj frotamiento de l insunctei» ia renal cróni F r t d o r 20 S
p q

nazepril base). Excipiente c.R.p. I comprimido de 182 mg.
erro: tratamiento de la insuficiencia cardiaca. Posologfat

d 5 10 k I i i d d F k S\ de S ,i 10 ka, l
1 i | i . i i ^nii iK,i en v\ g a t o : Dosii
oral, una vez al dia, i n las comid
11111 i -'•> ( j en d en > ¡n/ solar din..
'" fuera del nk .m., J. ¡OÍ niños 11

g ( q , g p ) p p m p d o mg. Benazepril c lorhidrato 2 0 m g (equivalente a L
m i d o de 182 mg. Indicaciones: Fortekor 5¡ En el perro: rratamicato de la ¡nsufii ¡encía cardiaca En el gatoj frotamiento de l.i insunctei» ia renal crónica Fortdto

P l f d í d d i i t i ó t i i d l I k i í i d d 0 15 k uivalentes a 1/2 comprimido d
para pi i de tó a 80 kg I

S ÍO k I u d í
m i p i i m u l i i i i i 11 >ni k o i S p a r a p e í

ncndada: ", s mg/kg p.v equi\
i« ellas, t

ndica En el perro: rratamicato de la ¡nsufii ¡encía cardiaca En el gatoj frotamiento de l.i insunctei»
modo v vía de administracióni tnsurtcicncifl cardtat i en el perro: I k»is mínima recomendada: 0, 15 mg / kg n \ equivale

ra perros de 10 a 20 kg, 1/2 comprimido .!«• Fortckoi 20 para perros de 20 a 40 kg, i i prtmid» di Rirtcltor 2 0 para
l 2 i d F k d 2 5 k d d k d
os de l O a l O k g , 1/2 comprimido de Fortekor 20 rara perri
tientes H 1/2 comprimido de 1 ortekoi S para gatos de 2.s .i S kg, i ci

deb
rimido de Fortekor 5 paro gatos de 2,1* a "> kg, I comprimido de horrckoi S para gatos de $ a 10 kg I •• u administra)
un pesa mín imo di ¡ Ka I os •.•. itos a t r a t a i d e b e n tencí un peso m í n i m o de 2 ,^ k ¡ ; Conservac ión: C t t n « r v , n i tempcir .ti.H vichi n tener un peso mínimo di s N S LOS garos a trata

. Presentaciones: Fortekor S > I ortekor 3tOj i-t comprimidos
rii-tm.ui.i. O 2 0 0 0 N o v a m i \mm.il Health, hu . Basiles (Suizi Marca registrada de Novams , S,Á
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moltes vegades la UE i i prou les con-
seqüéncies econón Neis que apro-

tim de la noi port deis
•I benest i

económica de

La sessió de i iei ta al pi iblu , vai onsis
• tants deis

• i |'Ai Iministració
• • . • ¡na vista

les de la I ferents mterví icions
•|ue existeix un cert divorcí entre

els productors i els consumidors que cal solu-
i ¡ i i . i l i t . i t i m e s

Des de L¡ > iels consumí
dors. per exemple. es va msi i

coma princi-
: icio. A tall ¡lüxemple. es va

nt i' i |ui una ei iqi testa reahtz; n la di irai ii la
ih i Allmentai la de Barcelona

II que el 45% deis consumidors llegeix
imposició deis pro, | ,

i/an quei-
onscient de la

• icia económica que té el sector porcí a
: Com a da es va

comí lústi itárta cata-
16.000 milions

i )i i i. lies La i
• >rcina a Catalunya ha augmi ii itai el 21% del

1995 al 2001.
Per altra bam la. I a a vi ¡ure

gativa de la producció inensiva en con-
. la VISIO i le la producció

extensiva. És cert que el problema mediam-
I.I (purins.

iensitat d'expi< es comar-
ques, models de producció i enea

ons els rama-
el sistema intensiu és 1'únic que permet

assegurar l'objectiu de la seguretat alimentaria
• rambé van des-

; i |uilibri

•muía
empresarial del camp ca u nent
lligades al ten I lar que han de

huir a preseí
1.1 social creada per les recents crisis

eró segurament
hauna , in ipai b • n reco-

mí i i tasca del1-, té s (entre ells. els
intra ai iiiestes crisis,

Els i retreure ais con-
ils col.lectius proteccio-

nistes que asociín el benec.l.u animal ais pa-
rámetres del benestai

mal. i es van pre¡ i eh msu

midor estará disposat a assumir el cosí •
nóm l'ni ,.imb els nous critens de be-
nestar animal

M I I,I en i 'pino deis rama-
lei <|'" el consumidor no té una informació

apropiada sobre els problemes reals di ¡ la sam
MI.ii Malgrat aixó. algunes veus van n

néixer q mtexteon la societat és mes
activa i p. nii' ipativa. el sector no ha fet un es-
forc. suficient per comunii ai els seus planteja
ments i tenii en i ompte les exigéncies del con-
sumidor. Per aixó cal fer un esforc. en general
informació rigorosa que contrarrestl les opi

ntífii |ues del nord d'Europa, i s'ha de
promoure un apropament entre productors i
consumidors per tal que la societ.it •„

II 11 de qualital a partii

El consumidor tendeix a
veure la part negativa de
la prolecelo contraposicIóa un
contraposició a una visió
utópica de la producció
extensiva

M" Josc Lueso, del MAPA, ¡
I t i iv I i i i i mi l , 1 . i i . i

de la Univcrsii.il de
coordinadora d'un i

i transport animal.
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103
CANVIS EN LA NORMATIVA SOBRE
MATERIALS ESPEC1FICS DE RISC
Mitjoi. ¡ ,ió del Reial Decret
100/2003. el Govern espanyol modifi-

i reglamentado sobre els Mate-
rials Específics de Risc (MER) per

e a la non ;¡opea. En-
IVIS. el decret autontza

ICCIÓ de la medul.la espinal d'o-
cabruns en sales ded

pre que aqüestes comptin amb els
le g iranteixin la seguret. ii de

: . i la se-
t recta destrucció.

le febrer de 2003
NOU MÉTODE PER DETECTAR L'EEB
Experts australians treballen junt amb
el Serveí Nacional de Transfussió de
Sang d'Escócia en el desenvolupament
d'un nou métode capag d'identificar les
proteínes que provoquen el mal de les
"vaques boges" i altres malalties neuro-
degeneratives a partir d'análisis de
sang. Aquest test de diagnóstic perme-
tria detectar la presencia de pnons de-
fectuosos en animáis vius. Fins al mo-
ment. els experts només poden
detectar la malaltia després del sacrifici
de l'animal. o a través d'una autopsia
en el cas de les persones amb la vanant
humana de Creutzfeldt-Jakob (vCJD).

ELS ESPANYOLS CONFIEN EN
LA QUALITAT DELS ALIMENTS
El 85.7% deis espanyols considera que
la qualitat deis aliments que consumeix
és satisfactoria, i un 81.3 % opina que

egurs, segons un informe de Sig-
ma Dos per a la Federació Espanyola
d'lndústnes d'Alimentació i Begudes

(FIAB). L'estudí revela que el 78.1 %
deis consumidors llegeix sempre o gai-
rebé sempre l'etiqueta abans de com-
prar i que el 53.4 % afirma llegir a mes
la informació nutricional deis produi
tes. El document conclou que la infor-
mació. la formació i la transparencia
son constantment demandades en tot

icionat amb l'alimentació i reco-
mana a la industria que redueixi l'ali
grau d'atomització i siguí mes dinámica
en relació al comerg exterior.

24 de febrer de 20
SISTEMA PER DETECTAR
EL RISC DE BRUCELLOSI
Experts de diversos hospitals espan-
yols treballen en el desenvolupament
d'un sistema de diagnóstic de la Bruce-
lla melitensis, una de les vanetats de la
brucel.losi, mitiangant técnica de PCR.
L'ob|ectiu és conéixer quants gérmens
té el pacient en cada moment de la se-

La brucel.losi. m
que es transmet a través deis animáis
sobretot peí consum de denvats lactis
sense pasteuntzar. té una incidencia a
Espanya de 10 casos per cada 100.000
habitants. El percentatge de mortalital
arriba al 2% deis afectats.

26 de febrer de 2003
EL MAPA VOL APLICAR SISTEMES
ELECTRONICS DE TRACABILITAT
El ministre d'Agncultura, Pesca i Ali-
mentació. Miguel Anas Cañete, anuncia
que el seu departament (MAPA) estu-
dia l'aplicació al llarg deis anys 2003 i
2004 de sistemes eleetrómcs per con-

trolar totalment la tragabilitat deis ani-
111. il:, El proiecte es troba en fase expe-
rimental en umversitats i empreses.
amb la finalitat d'estudiar si els siste-
mes ¡i in ¡ i| ilii al iles a totes les espé< les
Mentre que en el ramat porcí i l'ovi l'a
plicació no presenta problemes. hi ha
mes dificultai i amb les cabn s, > n je te-
ñen un sistema digestiu amb capacitat
per regurgitar amb molta facllitai

LA UNIÓ EUROPEA AUTORITZA
LA FUSIÓ DE PHARMACIA I PFIZER
El con lissai i de la Con i|»ítóm u il<> L.i
i i | , Mario Monti. dona llum verda a la
compra de Pharmacia peí Pfizer, ope-
ració que donará pas a la crea1 H de
l'empresa farmacéutica mes gran del
món. La transacció entre les dues f¡i
mes nord-amencanes está valorada en
60.000 mihons de dólars. El nou ge-
gant farmacéutic tindrá una
mercat de 111%. un 50% mes que el
seu rival directe. l'empresa británica
GlaxosmithKIine.

MM, de 2003
BROT D'INFLUENCA
AVIARIA ALS PAÍSOS BAIXOS
Holanda prohibeix el transport intern
d'aus de corral vives, així com la seva
exportació a la resta del món, per evitai
l'extensió d'un possible brot d'mfluenga
aviaria registrat a la provincia de Gel-
derland. al centre del país. Les mesures
d'higiene incloeixen segellar l'adob des-
iiii.il ,i lesaus i el térra que hagin trepit-
jat. És la primera vegada que aquesta
malaltia es descobreix ais Paisos Bai-
xos, tercera potencia agrícola mundial
després deis Estats Units i Franga.

NOU ETIQUETATGE DELS PINSOS
El Consell de Ministres aprova un Reial
Decret peí qual es modifica la normati
va vigent sobre circulació i utihtzació de
matéries primeres per a l'alimentació
animal i la < ¡rculació deis pinsos ruin
postos. mcorporant nous requisits per a
l'etiquetatge deis productes destinats a
l'alimentai ió; nnmal. El decret estableix
l'obhgatorietat d'enumoi.ii totes les
matéries primeres que entren en la
composició deis pinsos. amb indicado
en ordre decreixent deis percentatges
de pes presents. En el cas deis pinsos
compostos destináis ais animáis de
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companyia. la norma permet la decla-
rado de les maténes primeres peí nom
de la i ategoria a la qual peí tanyi
cord amb una relació específica i on
templada en el nou decid

MENYS CASOS DE LA VARIANT
HUMANA DE LES "VAQUES BOGES"
Els casos de la variant humana del mal
de les "vaques boges" continúen bai-
xant al Regne Unit, segons l'organisme
encarregat de la vigilancia d'aquesta
malaltia. Els experts consideren que la
malaltia de Creutzfeldt-Jakob ha entrat
ja en fase de recessió, tal com demos-
tren les xifres de victimes deis darrers
tres anys. De les 28 persones mortes al
Regne Unit i'any 2000 a causa d'aques-
ta malaltia. es va pasar a 20 l'any se-
güent i a 17 el 2002. Tanmateix. els ex-
perts puntualitzen que els casos que
s'estan registrant actualment correspo-
nen ais d'incubació mes rápida, i és
probable que encara restin per arribaí
els casos de persones mes resistents.

A ,ic nuti. de 2003
CONTAMINACIÓ DE POLLASTRES
AMB NITROFURA A PORTUGAL
El consí ni • llastre a Portu-
gal ha i aigut un 90% en els darrers
dies, degut a l'escándol provocat per la
detecció de nitrofurá en 43 explota-
cíons avícoles del país veí. segons da-
des de l'Associació de Restaurants i Si-
milars de Portugal. El nitrofura és un
antibii itii prohibil a la UE per haver
mostrat propletats cancerígenes en ra
tes de laboratori a dosis elevades. Les
autoritats europees havien establert re-
centmeni controls estrictes a les im-
portacions de paísos tercers, especial-
meni de pollastre de Brasil, per
haver-se detectat nitrofurans.

NOU SISTEMA
D'IDENTIFICACIO RAMADERA
El a msi i¡ • • • ' imaderia i
Pesca. Josep Grau, anum ¡a una ¡nver-
i le 5 milions d'euros per ,i IV'.l.il>ii

ment a Catalunya d'un nou sistema d'i-
dentificació ramadera. que permetrá
gestionai ¡nformát¡( ameni les accions
de sanitat animal i els ajuts a tota
baña ramadera catalana. El nou model
té com a objectius principáis mili
gestió de l'organització i agílitza¡ les re-
lacions amb el sector, facilitar l'explota-

ció de la informació garantint-ne la se-
va coherencia i quahtat. i adopt.n un

na d'adaptació fácil ais i
normatius i de procediment.

le mar? di
BÉLGICA PROHIBEIX
LES EXPORTACIONS D'AUS
Les autoni its ! elgues decideixen
hibir l'exportació d'aus vives i ous da-
v.nit la sospita que una explotao
cola de la localltai de Ravels pugui

afectada per la inl
L'explotació sospitosa compta amb
12.00o aus ' i ••.• ¡"i ¡nai de la mateixa
va observar que 2.000 animáis van mo-
rir rnolt rápidament. De confirmar-se
aquesi cas, ¡a serien dos els paísos
afectats per la influenca aviaria, des-
prés que a fináis del passat mes de fe-
brer es detectes un focus a Holanda.

14i: i'-> 2003
TUBERCULOSI BOVINA
El 4% de la cabana bovina del Regne
Unit está afectada per la tuberculosi
bovina, segons informa la revista Far-
mers Weekly. El Mmisten de Medí Am-
bient, Ahmentació i Desenvolupament
Rural (DEFRA) ha confirmat que una de
cada 25 explotacions de vacú del Reg-
ne Unit van teñir algún cas de tubercu-
losi bovina durant l'any 2002. Del total
d'animals registrats al cens. uns
100.700. mes de 4.000 van teñir casos
d'aquesta malaltia. Aquesta xifra supo-
sa el doble de la registrada l'any 2000.
Encara que el Govern británic va apro-
vai l'any 2001 un programa de control
de la tuberculosi bovina, l'apai ¡< io de la
febre aftosa va paralitzar les mesures.

APROVAT EL PLA NACIONAL
SANITARI AVÍCOLA
El Consell de Ministres aprova el Reial
Decret que estableix el pía sanita
cola per a tot el ternton nacional, el

qual contempla totes les fases pi
tives. des de la instal.lacio d'una explo-

• ment,
fins el transport deis animáis. El texi
aprovat també recull les actuacions
: te; intra i ilalties n H

nits i les zoonosis que pugun •.
tar a les aus de corral i els ous, establint
controls espi I programa
ris obligatons.

ELS PORCS, LLIURES DE L'EEB
El Comité Científic Director de la UE
iiu tamina que no hi ha base per

iue els | ' . iguin infectarse
imb l'Encefali >patia Espongiforme Bo-

vina. L'EEB pot mocular-se al bestiar
porcí per inocul. u ió parenteral múltiple,
pero els estudis realitzats han demos-

|ue després d'exposició
b EEI

duit malaltia (línica després de set anys
d'exposició. Les dosis oráis amb agent
d'EEB a les quals han estat exposats els
porcs eren unes 50.000 vegades mes
altes que el que s'ha calculat que po-
dria sei i ina exposició en camp.

L9de mar? de 2003
CREIX L'ABANDONAMENT DE
GOSSOS PERILLOSOS A BARCELONA
Segons dades de l'lnstitut Municipal de
Salut Publica de Barcelona (IMSPB). el
nombre de gossos potencialment peri-
llosos abandonats a la ciutat ha aug-
mentat el 65% després de I'entrada en
vigor del decret estatal que regula la ti-
nenga d'aquests animáis, el mar? del
2002. Entre I 'abril i el desembre de

: ¡assat es va registrar una mitiana
de 33 abandonaments per trimestre,
mentre qui • • i i erioi i l'api
ció de la norma era de 20 al trimestre.
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NOVEDADES COMERCIALES

AFFINITY PETCARE RELANZA
ADVANCE EN EUROPA
La i de alll l l

y9,ltOS Afflrllty Pet
relanza Advance en el i • ido i uro-
peo. Esta -ustituye a Pri

ilizado
en Espai la i fórmí ila de Advance se

: ¡ itimo funcionamiento de los
inmunitai ndiovascular de gatos y pe-

rros. Como principal innova ion, Advaní e ha incorporado en
.i iles que

ofrecen una extra protección para los animales de comp
mee tamh n mnoácido que ayuda al

bioflavonoides (antioxid rales qui
¡ve|ecimiento o a prevenir el sarro).

(tf
B I O I B E R I C A

V E T f (í / N A H I 1

BIOIBERICA VETERINARIA
COlABORA POR UN
MUNDO MAs SOllDARIO
BIOIBERICA. contlnLJ,llldo
COll sus col<1bor,lClorll's ha-
bltllales con VeterIn,lllOS
Sill Fronteras. dondla cies

de Mayo has!.] Octubre del piesente al~o. el 0.7% de
ventas naclonalec, de CONDROVET" Tnste y COSE

QUIN" Taste para los proyectos que 1<1 0Ig<11111,1Clón
tiene en marcha e ¡tos momentos. Veterinarios sin
Fronter<1s es una Organización no GlIbernamIltdl soll
daría con la ¡ ' IUI nai las más desfavoreci-
las y margin.i las cie los p,llses en desarrollo P<1I
ello, trabaia en los países del sur llevando a cabí

imente, < ampañas de sensibiliza» ion ei
ses del norte.

CICLO DE CONFERENCIAS VETMEDIN 2003
inte los pasados meses de marzo y abril se ha celebrado

un nuevo ciclo
En este nuevo ciclo de conferencias se ha dado a conocí II
resultados de los nuevos estudios de pimobendan en endo-

JSIS, demostrando efectivo y
ro en el tratamiento de esta enf< in Vetmedin es el pi i
mer Inodilatador en Veterinaria, un nuevo producto con un

e mecanismo de acción que combina un potente efei to
vasodilatador y un efecto motropo positivo selectivo, que
aporta muchos beneficios al tratamiento sintomático de las

•'ciencias valvulares y las caí<: I
is. Vetmedin me|ora en pocos días la calii

prolonga la esperanza de vida de los perros.
Departamento Técnico de Boehringer Ingelheim
Tel. 93.404.52.51 veterinaria ° boehringer-ingelheim.es
o visita nuestra web www.vetmedin.net.

I

INVESA LANZA AL
MERCADO DOXINYL
Desde el • de abi il. está
disponible DOXINYL. solu

hidrosoluble ora
mulada a base de doxicicli-

il 10% de actividad,
licada

B La especialidad DOXINYL
es la evolución de Poli
xin. con nuevo noml
nuevas indicaciones. Así.

además de las indicaciones clásicas en avicultura 0 li
bacilosis. CRD y Micoplasmosis). incorpora indicaciones
en porcino, mostrándose como uno de los fármacos de
elección en el nto de procesos respira i
cerdos, siendo espoi lalmente eficaz en Pasteurella, Bor-
detella y Mycoplasma

litad : > ü i olio galénico de DOXINYL.
INVESA sigue apostando por poner al alcance del W
tennario herramientas adaptadas a la realidad de ad
rnini: traciói de fármao • i >OXINYI . [ iresenta una
estabilidad excepcional en un gran abanico de calida
des de agua, mostrándose como una de los prepai

. i base de i loxicii lina má i i ba iste punto
de vista.

INVESA,
C/Esmeralda 19, 08950 Esplugues de Llobregat,
Tel. 934706270, Mail: invesa o invesagroup.com
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MGRIAL

www.menal.com

NUEVA VACUNA
EURICAN HERPES 205
Mei lal presenta la primera
v.ii mi.i frente al herpesvn us
. , mino I in ¡can Hei pes 205
e¡ una vacuna de subinida

vii,iles pui ¡ficada
rfectamente a

la pati il igfa: Induce un
nivel de antii uei pos neutralizantes específicos en la
hernbi i ge .tanti en el i leí parto y logrando

; | irotección de lo hoi uando toman el ca
tro.
La paúl i •••• icunal iría i on una inyecc ion apii-
i ada entre el pi ¡mei día del celo y el dé< irm
la monta, y una segunda dosis una o dos semanas an-
tes del parto. I a pauta vai unal, se integra fái ¡I nte
en la irn miti n izai ion de ía gestai ion
Para obtenei más información sobre la vacuna, puede
ponerse en contacto con el delegado de Menal en su
zona o con Merial laboratorios tlfno. 93 292 83 83

POLICHEM S.A.
EN LA FERIA ASIA 2003
Polichem S.A participó en VIV

: 2003 celebrada en Bai i|
el pasado marzo. t sta feí ia
especializada en la industria del

1 n : ultura y ruminates,
con una gran v
tore'
S.A dispone de e: :,ides

ideológicas como adili
productos nutricioi lesin-

mocionaroi
especial los 3 I igicos registrados por el
:OXIPOL (oxitetracii lina il 20 % en premezcla medicamentosa)
DOXICHEM (doxiciclina al 50 % en polvo para solui ion oí
POLI STAR (enroflox; a al 1" % en '.olución oral), la i a de
i implejos vil. ii >sen líquido para el agua de bebida (POLI-

VITAMINOACIDOS) ,IM • litivos mu} le ictualidad
como MICOCHI M 20 (antifúngii o y detoxificante del pienso) y
CIDOMIX PLUS 100 (ai idifii ante liquido concentrado)

Sulfato de Colistina
Polvo Mdrosoluble

Colistina Metansulfonato
Solución Inyectable

TRATAMIENTO EFECTIVO
Activo frente * gérmenes Grmrn negativos

Mnihim aparición dt resistencias bacterianas

' Mínima absorción Mtstrointestinal
> E. cali, Salmonelld, etc.

Rápida absorción intramuscular
Buena distribución titular
Pasteuníla, Haemopkilus, ere

COLIMeA

Sulfato de Colistina
Polvo Hidrosoluble
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Colistina Metansulfonato
Solución Inyectable
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s.p. veterinaria, s.a.
Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1

Tel. 977 850 170* • Fax 977 850 405
Apartado núm. 60

43330 RIUDOMS (Tarragona)



LEGISLACI

Recull de legislació
ALIMENTS

ret 144/2001 de 7 de febrer,
peí qual e" mod1e l el RI11 Decret
1083/2001. de ie. peí qual sa-

orma de qualit pemil
ibénc. paleta ib iva de llom ibé-

BOE i

APA/213/2003, de LO de h
peí la qual s'estableixen normes de
desenvolupament del I lecret
1083/2001. de 5 d'<

i al pemil
II iya de llom ibé-

003

Reial Decret 118/2003. cie 31 de gener,
IIIStd cie !:>LJbSt.lilCles

>ses per a la fabricado de mate-
rials i ob|ectes plástics destináis aentrai

Jmb els aliments I e'> regu
cieterI11lnJdes condiCions d'assaig

00

COliecclc d'E'rrJdes de 1,1 OLR
2002/72/CE de la Comissió. de 6 d'a-
gost de 2002. naterials i

ilástics destín.: trar en
contacte amb productes ahmentaris
(DO L 220 de 15/8/2002).
DOCE

Decret L79/20I I I
peí qu i NormJ de QU<1lltJt

l ragurt o

Ordre s c o n 3 8 / 2 0 0 , de 25 de febrer,
i qual es modit

I Rel , l l Ocret 012001. de 2 cie fe
! >el qual <est(1blelxen l,Is metocle5

de rf.lilclllSI d per JI
i ontrol oficial del contim n da

nes en cacauets. fruits de closca.
fruits dessecats. cereals. llel i el:

• : iació.

¡303

• ARP/71 /2003 . de
: . ; lamentació de

la carn TS vedellZ1 qu epotgJudl1 d
. i Q.

DOGC n° 3832. 2 7 / 2 / 2 0 0 3

n i l (CE) n 317/200 de IJ Co
missió. de 19 de fel' lIel dt ' 2 0 0 3 , pel
l y . l es comp le t a l'annex,l del Regla
ment i l n° 2301/97 IelJt lu a IJ Ins
cripció de determinades denomina
b l o r , en el reglsllPo de CAlI l f lcaclons de
d e s espec Ifiques establ r t
en ec r e t (CEE) 11° 2 0 8 2 1 2 del
Consell el"tlu Jlacel tlflcaclóde le CJ
p e r i l l especifiques dels pio
ductes agrícoles i alimentan;, i
piírakka)
DOCE L 04b, 2012200

(2OO3/12O/EC) Recomanació de la Co-
l e s de 20 de f h i e r cie 2003, soble

i J te mJcló del PLlbllC en
relació amb l'exposició derivada de la
contaminado persistent per cesi ra

l l1 len ts d'Ori-
gen silvestre, com a conseqüéncu de
l'accident ocorregut a la central nn. leai
de Txernòbil
DOCE" L 047, 21121003

(2003/C 45 E/07) Proposta de Regla-
del Consell que mocllflcJ el Regla

ment 0 0 2 ) n° 2 0 2 1 1 sobre la pro
ducció agrícola ecológica i la seva
indií ació en els productes agraris i ali
mentans.
DOCE C

ALIMENTACiÓ ANIMAL
Reglament (CE) n° 223/2003 de IJ Co
missió. de 5 de febrE'r de 2003, relatiU
ais requisits en materia d'etiquetatge
refents al métode de producció agí fcola
o c l e 5 en Jllo referent Jls alll11ents
per animáis, els pinsos compostos i les
maténes pnmeres peí l'al ni.i
mal. I une o sca, el ReglJment (CEE)
n° 2092/91 del Consell.
DOCE L 031, 6/2/2003

(2003/91/EC) Recomanació de la Co-
missió. re r , de febrer de 2003, relZ1tl
va al progí ontrols en

l'ámbil de r.ilnuentació animal per l'any
2003 de conformit.it amb la Directiva
95/531CE clel COllsel1
DOcE- L O34, 1112/2003

p e l (CE) nO 26112003 de 1,1 Co
missió, de 12 de febler de 2003, Iel,l!lu

tontzació provision.il de nove • ut¡
m: dei i' litiu ellels plllSOS

tO7.13/2/2003

(2003/C 30103) InfollTle glohJI de Síll
els "esultats dels contiols 11

l'ámbil de l'alimentació animal realii
zats l a l l membres 11 2001.

'003

nO (CE) n° 316/2003 de 1Z1 Co
missió. d 19 de febrer de 2003, relatiU
i r.nitorització permanent d'un additlu

en els pinsos i a l'autont/, i. ¡ó provisio-
l a nova utilitzac Ió d'un additiU ¡a

r J " I t Z e l ! en els pinsos.
DOC L 046, .?0/2/200

n u c l e J r (CE) Il° 355/2003 del COil
òbil de 20 d febrel de 2003, lelJtlu J
['autoi ització de l'additiu avilamii ¡ in
l'alimentació animal
oOCE L 053 281212

COMERQ
(2003/73/EC) DeCISió de 1,1 COIllISSIÓ,
de 30 de gener de 2003. que modifica la
Decisió 97/468/CE en alió refereni a la
mclusió d'estabhments d'Estói n. i i N,
bia en les ¡listes provisionals d'establi-
ments de paísos tercers a partir deis
quals els Estats membres autoritzen les
importacions de carn de caga silvestre.
DOCE L 027. 1/2/2003

a l l l 1 1 e n t s DeCISió de 1.1 Comls510,
i le 18 de febreí de 2003, que modifh a
la Decisió 97/232/CE. per la qual es
modifu a la llista de paísos tercers deis
quals els Estats membres autoi ¡tzen la
importaciód'ovins i cabruns
DOCL 045,I12,2003

iment (CE) n° 318/2003 de la Co
missió. e n de febrel de 2003, que
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LEGISLACIÓ

modifica el Reglament (CE) nu

1274/91. peí qual s'estableixen les dis-
posicions d'aplicació del Reglan icnt
(CEE) n° 1907/90 relatiu a determina-
de, normes de comercialització deis
ous.

1.046.20/2/.

(2003/137/EC) Decisió de la Comissió,
de 27 de febrer de 2003, per la qual es
modifica la Decisió 93/402/CEE en re-
lació amb la importació de carns fres

i' de Parar,
V2/2003

MALALTIES
Reial Decret 100/2003. de 24 de gener.
I). «I qual es modifica el Reial Decret
1911/2000, de 24 <lc novembre, peí
qual es regula la destrucció deis mate-
nals específics de nsc en felat ió amb
les encefalopaties espongiformes trans-
missibles.

-10. 4/2/2003

Ordre APA/212/2003, de 5 de febrer.
peí 1.1 qual es modifiquen determí
II ii ii xes del Reial Decret 2459/1996. de

2 de desembre. peí qual s'estableix la
Mista de malalties d'animais de dei I ira
ció obligatoria i e: dona la normativa
para la sev.i notifii ¡

16, 11/2/2003

Ordre ARP/47/2003, de 23 de gener,
per la qual es declara oficialment un fo-
cus d'encefalopatia espongiforme bovi-
na a Catalunv. i
DOGC n° 3819.11/2/2003

Reglament (CE) n° 260/2003 de la Co
missió, de 12 de febrer de 2003. peí
qual es modifica el Reglament (CE) n°
999/2001 del Parlament Europeu i del
Consell en alió referen! a l'eradicació
de les encefalopaties espongiformes
transmissibles en animáis ovni'.
bruns, així com a les normes per al co-
iiici!, d'animais vius de les especies
ovina i i abruna, i d'embí ions d
vins.
DOCE L 037,13/2/2003

(2003/100/EC) Decisió de la Comissió,
de L3 de febrer de 2003. per la qual es

els requisit-, mfnims peí a l'establi
ment de programes de cria d'ovins re-
sistents a les eni efaloi i itiei espongifoi
mes transmissibles.
DOCE L 039.13/2/2003

Ordre ARP/68/2003. de 31 de gener.
per la qual es declara oficialment un fo-
cus d'encefalopatia espongiforme bovi-
na a Catalunya.

2/2003

(2003/130/EC) Decisió de la Comissió.
de 26 de febrer de 2003. que modifica
la Decisió 2001/618/CE ,-IM il i la fií
d'mcloure tot el territori d'AI<
la Mista d'Estats membres o regions
lliures de la malaltia d'Aujeszky, així
com certs departaments de Franca en
la llista d'Estats membres o regions
lliures ! II |ue .1 ¡ malaltia i en la Ih
regions en les quals existeixen progra-
mes aprovats de lluita contra aquesta
malaltia
DOCE L 052. 27/2/2003

(2003/136/EC) Decisió de la Comissió.
de 27 de febrer de 2003. per la qual s'a
proven els plans d'eradicació de la pes-
ta porcina clássica deis pores senglars i
de vacunació d'urgéncia deis pores
contra la pesta porcina clássica a Lu-
xernbi
DOCE L 053. 28/2/2003

PESCA
(2003/83/EC) Decisió de la Comissió.
de 5 de febreí de 2003. que modifica la
Directiva 95/70/CE del Consell peí la
qual s'estableixen les normes comunil i
ries mínimes necessánes per al control
de determinades malalties deis mol-
luscs bivalves.
DOCE L 032. 7/2/2003

(2003/114/EC) Decisió de la Comissió.
de 19 de febrer de 2003. que modifica
per tercera vegada la Decisió
2002/308/CE, per la qual s'estableixen
Mistes de zones i piscifactones autontza-
des en relació amb la septicemia hemo-
rrágica viral (SHV) i la necrosi hei
poiética infecciosa (NHI).
DOCE L 046. 20/2/2003

Correcció d'errades de la Decisió de la
Comissió 2002/225/CE. de 15 de marc,
de 2002. per la qual s'estableixen nor-
mes detallades per a l'aplicació de la Di-
rectiva 91/492/CEE del Consell en alió
referen! ais mvells máxims i els méto-
des d'análisi de determinades biotoxi-
nes marines en mol.luscs bivalves,
equinoderms. tunicats i gasterópodes
marins.
DOCE LO46. 2i I

SUBSTANCIES
Reial Decret 99/2003. de 24 de gener
peí qual es modifica el Reglament sobre
notificació de substancies noves i classi-
ficació. envasat i etiquetatge de su!
cíes penlloses. aprovat peí Reial Decret
363/1995. de 10 de marg.
BOEn0 030. 4/2/2003

Ordre PRE/375/2OO3. de 24 de l.
per la qual es modifica l'annexa I del
Reial Decret 1406/1989. de 10 de no-
vembre, peí qual s'imposen limitacions a
la comercialització i a l'ús de certes
substancies i preparats penllosos (com-
postos organoestannics).
BOE n° 048. 25/2/2003

Directiva 2003/11/CE del Par lai neni Eu
ropeu i del Consell. de 6 de febrer de
2003, per la qual es modifica per vint-i-
quatrena vegada la Directiva
76/769/CEE del Consell relativa a l'apro-
ximació de les disposicions legáis, regla-
mentarles i administratives deis Estats
membres que limiten la comercialització
i l'us de determinades substancies i pre-
l a f e n i l . èter d ' octabromodlf
fenil. éter d'octabromodifeml).
DOCE I 042, !'

(2003/105/EC) Decisió de la Comissió.
de 17 de febrer de 2003. per la qual es
reconeix en principi la conformit
cumental deis expedients presentáis
per al seu examen detallat amb vistes a
la possible inclusió de les substancies
espiromesifé i metrafenona en l'annexa
I de la Directiva 91/414/CEE del Con-
sell.
DOCE L 043. 18/2/2003

ALTRES
Correcció d'errada a la Resolució
SSS/3798/2002. de 20 de desembre.
per la qual es dona publicitat a l'homolo-

del curs d'aphcadors de plaguici-
des d'ús ambiental i d'ús en la industria
alimentaria (DOGC n° 3795).
DOGC n° 3816. 6/2/2003

(2003/82/EC) Decisió de la Comissió,
de 29 de gener de 2003. per la qual es
confirmen les mesures notificades per
Bélgica en conformitat amb l'apai tal 6
de l'article 6 de la Directiva 94/62/CE
del Parlament Europeu i del Consell
relativa ais envasos i residus d'enva-
sos.

'2/2003
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AGENDA
18

CURSOS. MÀSTERS I
POSTGRAUS

Córdova
Vil Curs Teóric-Práctic d'Anestesiolo-
gia ¡ Reanimació en Petits Animáis

i! 24 de maig de 2003

Animal Umversitats de Córdova i (
ncia

' 218 710
o.es

Valdeolmos, Madrid
XII Curs Internacional sobre Malalties
Exótiques Animáis

mitza: Centro •:• >n en
Sanidad Animal (CISA)

' I C O

i 620 23 00. E :.

FIRES, JORNADES
I CONGRESSOS

Copenhagen, Dinamarca
Métodes de control microbiológic en

la farmacopea europea

Informal IÓ: El i irma-
copí

3388 4127 71
publicrelations@pheui org

Murcia
Jornades Científiques d'Anestésia,
Analgesia i Monitorització en Clínica
de Petits Animáis
Dates: del 9 a 111 de maig de 2003

i mil i EVEREST. S I .
Tel 968 368 264

)68 364 147
E-mail: laredo@um.es

www ni 111 :. 'vetei inai i i

Salamanca
Dirofilariosi Animal i Humana: una vi-
sió global

¡s: 9 i 10 de maig de 2003
mitza i iniversitai de S ilam, i

[un i ido Simón Martín
1 «23 294 '

E MUÍ1 . al es
http / 'www usal es/pre< urext

Cadis
IX Congrés Nacional d'Aqüicultura

rvi d'i strui tures Pes-
li i1 '• i d '-.M' l i lusia

Tel. 955 059 601. Fax 955 032 142
E-mail:

ultura.i ap@|i n itadeandaluí ¡

Bangkok, Tailandia
l ié . Simposi Internacional de l'Asso-
ciació Mundial de Veterinaris Especia-
listes deis Laboratoris de Diagnóstic

•

ni ació Pr< >t Annop Kunavongki ii
I nuil Annop i". §>i hula.ai tu

PREMIS

Premi Biovet Laboratoris 2003. Tre-
balls práctics sobre Patología, Epide-
miología, Producció o Sanitat Animal
Organitza: i i legi i >fii t il de Vetei n lai ¡s

iboratons Biovet
Termini de presenta» ¡ó de treballs: I de
lunv di
Inforn ó: COVT. Tel. 977 211189

SERVÉIS DEL COL.LEGI

SERVEI

COLLEGI DE TARRAGONA

Secretaría, Biblioteca
i Internet

COLLEGI DE BARCELONA

Secretaría

HORARI

dilluns a divendres
de 8 a 15h.

Apropem -
Borsa de Treball

Medicorasse

Assessoria jurídica

COLLEGI DE GIRONA

Secretaria

dilluns a divendres de
9a20h .

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

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

dimartsdel7a20h,

dilluns a divendres
de1G.30a20.30h i
del6.30a20.30h.

TELÉFON / E-MAIL

977 211189
covt@tinet.org

932 112 466 ext. 20.21
depadm@covb.es info@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 cónsultori veterlnan amb perru
quena a ! ¡ani Andreu de la Ban a, peí no podei

•

• Es ven i líi i . i vi ¡ti ¡i ii i; n 1.1 < n i< i Mi illi 'i Sta Peí

pétua Local de 23] metres quadrats totalmeni
equipai amb i |uirófan, I rruqueria. Preu

/enii Fel 619 9 90

• Es ven n laht. ¡ n li n ai rti in i; itii - l'l lema
i RAÍ reí

• Es Moga - iinii a vetei ¡nái la apta per a
en hi isi lital, i m zi ina metn ipi ilitai la de I lan eli n ia
ii ¡i ise trasás i amb ingn ¡ i • gurats li ifr

sats esi nviu a lordi Pons, e Gracia 101, 5é
Ia, OS I i lona

Avis: 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)

AVANCAMENT \J£T£R.JA>A*X.S • 71

• La malaltia d'Aujeszky
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LA RESPUESTA ES

vet
vet , una solución para el propietario,

una ayuda para el veterinario

°nes

• Fidelización de su clientela: El contrato será siempre un compromiso
exclusivo entre el centro veterinario y su cliente.

' Aumentará su oferta de servicios: Las prestaciones que determinan
las cuotas, incluyen servicios complementarios que mejorarán la seguridad
y atención de la mascota.

• Garantizar el cobro: El veterinario percibirá sus honorarios profesionales
directamente de vet+, con puntualidad y seguridad. El sistema informático
vet+ le facilitará la gestión.

vet24
www.vet24.com
info@vet24.com

Tel. 902 500 824
Fax 902 500 825

••iimunuw r.iwíi
DfStóffti

, MINISTERIO OE K (A P.W N* » «I m«A I

aluny
nova



La vaca de leche
da la bienvenida a

Período de supresión en leche
96 hora

trente a gérmenes productores
de mastitis y metritis.

en tejido uterino y mamario.

Blytril 10% Iny.ttabl CompOllclón por ml. Enrono~aclns 100 mg Indlclclon.., Bovina: E, coll, Haamophllus app" Pasteurella spp., Mycoplasm boVIS, En'ermedad8 Ilacterlanes del tracto
"aplratorO V dlgeltivo (pstaurelolil, mICopl.5molll, collhaclloals. coIIsaptlc,m!a). aat como, on'ermdades bacterlan•• secundarias, Porcina; E, coli. En ' rmdRd8 bacterianas del traclO
dlgeuvo (dlarr•• VIO aeptlceml. collbacllsr) Tr8tamlanlo y profilaxis del a¡ndroma MMA de Iss carda. M'todo d . apllclcló": DoslflCaclÓn b¡\slca: 2,5 mg/Kg P.II,/dla ó: 2,5 ml de 8aytril 10% por
100 kg Pv. 1i dia Bovina. Duraclón dol Irataml.nto 6 dia. consocutlVOI Adminlstreclón, via au\Jcut'n. Porcina: DlIraclón del trat.mlanto. 3 dlss consecutlvos. Admlnlstracl6n via intramuscular
en I. mUlculatur. d I cuello P.rlodo d i , . t ¡ , . d l PorClno, 9 daa. Bovlno 7 dlaa locho 9 hores. P,...ntlcIÓn' F,B.CO 50 ml Reglltro "o 0014 ESP

Oufmica Farmacèutica Bayer, S
Divisi6n Animal Health (AH)
Calabria, 268 - 08029 Barcelona

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

• *H Bayer Ha1th Care


