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EDTORlA

El passaport de mascotes,
un avanç en el control de
moviments d'animals

Des del dia I d'aquesl mes, el passapon europeu pels animals de companyia ¡a és una realitat:
tol gat, yus i fura que viatgi acompanyant al sou amo sense ànim de lucre per països de Li
Unió Europea, n'haurà de tenir un. Aquesta nova normativa pretén unificar tes diferents

llris europees existents fins ara sobre el transpon Je mascotes, adaptan! les a la filosofia de la lliure
(in nl.k i" de persones. Ara, els únics requeriments perquè els animals viatgin per la IIE seran que
l'animal vagi conven ientmeni identificat, vacunal contraía ràbia i amb un passapon expedil pei un
veterinari autoritzat. Això sí, com a excepció que confirma la regla, quatre països (cl Regne Unit, li
la i u la, Suè< ia i Malla) seguiran demanant Jurant un període transitori de set anys un certificat ofi-
cial que demostri un títol d'anticossos antiràbics superior a 0,5 Ui/ml, a més de la desparasitació ex
terna i interna de l'animal.

A Catalunya, l'autoritat encarregada de gestionar el
passaport de mascotes ha esta! el Consell de Col·legis Ve
terinaris de l'atalunya, que ha treballat conjuntament
amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesia en
la seva elaboració. Les persones autoritzades per emetre
el document són, per un decret de la Generalitat, tots els
veterinaris col·legiats.

El passaport no subst Hutía al carnet sanitari: aquest se
guirà funcionant com a document d'identificació dels ani-

mals dins d'Espanya, igual que el PN! de les persones, mentre que només l'animal que viatgi pei pal
sos d'Europa necessitarà un passaport.

Malauradament, tol i que el control del trànsit d'animals domèstics millora amb mesures com la
del passaport, encara queda molta feina a fer en el control del tràfic d'espècies salvatges: es calcula
iluc cl mercat negre de productes d'animals i plantes protegits és el i creer en importancia, només pei
darrere del de drogues i annes.

AMB EL PASSAPORT
IS VOL SEGUIR AMB
LA IDEA DE LA LLIURE
CIRCULACIÓ
DE PERSONES
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DEL MES

Un passaport per a
les mascotes
Des Je l'l d'octubre ja funciona a tota la Unió
Europea el passaport d'animals de companyia,
unificant les normatives existents fins ara sobre els

splaçaments de les mascón

MARÍA JOSÉ VIÑAS . Redacció

E
l nou doc umeni es molí sem •
blant a qualsevol passapon
d'humans: un llihrei de 56
pàgines, de color blau i amb el
símbol de la I Inió Eun ipea

(UE) a l.i portada. Pero no \ a adreçat a les
persones, *mo als animals de companyia
(gossos, yat^ i fures) que acompaña m el seu
amo en desplaçaments pels països de la UE.

El passapon europeu per mascóles va en
trar en vigor elpassai I d'octubre, unifl
caní totes les normatives existents» la I 'I
respecte als desplaçaments d'animals de
companyia. Tal com \.i senyalar la minis-
tra d'Agru ultura, Hiena Espinosa, en la pre
sen tai ió del document, l'objectiu d'aque-
sta nova legislació és homogeneïtzar les
condicions per al movimeni de les mas-
cotes, en [{nia amb la lliure circulació de
persones que ja existeix a la I Inió Europea.

A partir del primer d'octubre, el de-
splaçament d'animals de companyia sense
finalitat comercial entre estats membres és
lliure, sempre que la mascota sigui major
de tres mesos i vagi acompanyada del pas
sapon degudament complimenta! ien el
qual es reculli que l'animal ha estat vacu-
nat contra la ràbia).

Tot i així, hi ha quatre països europeus,
Malta, el Regne I nu, Irlanda i Suè< ia, que
duran! un període transitori de cinc anys
exigiran, a més a més, que el veterinai 11 ei
tifiqui que s'ha fet en un laboratori au
toritzat una valoració d'anticossos neu-
t ral i cants de coma mínim 0,5 I 'I/ml a una
mostra presa en els terminis establerts per
k-s normatives nacionals d'aquests països.

A Espanya, el laboratori de referèm ia per
fer aquests controls és el de Santa Fe
((¡ranada).

ANTECEDENTS
Fa més d'un any que es treballa amb el pas
sa port d'animals. El primer pas es va donat-
el 20> de maig de 200 5, quan a la I Inió Eu-
ropea es va aprovat el Reglament 998/2003
sobre les normes zoosanitàries aplicables
als desplaçaments d'animals de < ompanyia
sense ànim comercial (es considera que es
la un desplaçament d'un gos, d'un gat o
d'una Iura, sense ànim comercial, quan l'an-
imal acompanya el seu propietari, o a una
persona tísica que se'n responsabilitza en
nom del propietari durant el desplaçament,

La normaiiv.i

exigeix que les
furei tinguin un

i no es destina a una operació de venda o
de transmissió de propietat).

l'article í d'aquest Reglament estableix
que durant els seus desplaçaments, els an-
imals hauran d'anar identificats mitjançant
un tatuatge o un microxip homologat, i
acompanyats d'un passaport expedit per un
veterinari autoritzat per l'autoritat com-
petent . lamhé s'especifica que, a partir del



2011, el tatuatge no tindrà validesa i només
s'acceptarà cora a mitjà d'identificació el
mi< roxip.

Míu any mes tard de l'aprovació del
Reglament, el 26 de novembre, esvadefinii
un model de passaport per als desplaça-
ments mu.u omim¡taris de gossos, gats i
fures mitjançanl la 1 Vi issió de la i lomis-
sió Europea 2003/803/CE.

COL LABORACIO AMB EL DARP
Quant es va publicar el Reglament, el Con-
sell de C ¡ol·legis Veterinaris de C 'atalunya
(c!()V(') es va interessat per la gestió del
passapon i així ho va sol·licitar ,i l'Ad-
ministració autonòmica, que n'és l'encar-
regada Ji- validar aquesi documeni ¡a que
,i Espanya les competències sanitàries e ¡tan
traspassades a les autonomies.

Per la seva banda, l'Administrar ió i im
bé tenia interesen arribara un acord mili
rl ( X !V(' perquè, tal i com s'explica a la
pàgina web del Departameni d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca (I )ARP), os volia " >er-
metre, d'una banda, facilitar les tasques dels
veterinaris clínics, encarregats de cortro-
l i r P i - v i n v m i ï n i i l ' i sfí ànim IU i per

l'altra, facilitar als propietaris de gossos i
L;;IIS |I Fures] l'obtenciód'aquesl do< ument".

A començaments d'aquest any. la Di-
recció General de Producció, Innovació i
Indústries Agroalimentài ies (1 X iPIIA) va
sol·lic itar a l'assessoria jurídica del 1 )ARP
que determinés si era competència de la
( ieneralitai editai el passaport. I ,i I X ¡I'l
IA també va demanai si existia algun ¡m
pedimeni per cedir ne la distribució i gestió
del document al Consell General de
Col·legis Veterinaris. La Comissió vn donat
el vist i pi.HI .i l.i cessió i el <• ¡onsell es va
posat a treballar conjuntament amb el
DARP en el passaport. Fruit d'aquestes re-
unions de treball, el passat 4 d'agost, el di-
rector general de Producció, Innova» ió i
Indústries Agroalimentàries, Salvador Puig
i Rodríguez, i el president del (¡onsell de
* ol·legis Veterinaris de Catalunya, Àngel
<• iuerrero I ópez, varen signat un conveni
de col·labora< ió, mitjançanl el qual s'en-
carregava l'expedició i gestió del passaport
alCCVC.

Així mateix, i pel que feia .i la necessi
tai d'autoritzar els veterinaris, es va eme.
tre una resolució mitjançanl la qual s'a-
torgava la consideració de veterinari
autoritza) a tol veterinari col·legial a
Catalunya.

1'•urani la discussió del model de pass

El mercat negre
d'animals i plantes
segueix sense
poder-se controlar

El passaport de gossos, gats i fures és
un pas endavant en la regulació del tràn-
sit d'animals de companyia. Però, pel que
fa al trànsit d'animals salvatges, aquest
segueix descontrolat; la Convenció so-
bre el Comerç Internacional d'Espècies
Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres
(Cites), principal encarregat de la vi-
gilància de la compra i venda d'especi-
mens silvestres, calcula que el tràfic il·le-
gal d'espècies protegides d'animals i
plantes es el tercer en importància, re-
re el de tràfic de drogues i el d'armes.
Aquest comerç il·legal d'animals i vege-
tals (tant vius com
morts I per peces)
posa en greu perill
d'extinció determ
nades espècies, coi
l'elefant africà, algv
nes tipus de balene
i certes varietats d<
plantes medicinals.

Cites és un acor
ratificat per 166 paï-
sos (entre ells Es-
panya) que regula el
comerç d'espècimens silvestres mit-
jançant tres llistes o apèndix on s'in-
clouen les plantes o animals protegits.
Els que pertanyen a l'Apèndix I (600
espècies d'animals i 300 espècies de plan-
tes) estan exclosos del comerç interna-
cional. A l'Apèndix II s'agrupa la flora i
fauna amb les quals es pot comercialit-
zar de manera controlada, mitjançant l'e-

ELTRÀFIC D'ESPÈCIES
PROTEGIDES ÉS
ELTERCER EN
IMPORTÀNCIA,
RERE ELS DE
DROGUES I ARMES
missió de permisos. A aquest grup hi ha
4.000 espècies d'animals i 28.000 de plan-
tes.

Finalment.a l'Apèndix III hi figuren les
espècies protegides, més de 290 dins de
les fronteres d'un país membre.

Al territori espanyol s'hi troben unes
150 espècies incloses en algun dels tres
apartats de la Cites, tot i que no es des-
carta afegir-ne alguna més.

A Bagnkok (Tailàndia), la Cites va fer
mig centenar de propostes per millorar
la conservació i l'Os sostenible de l'ele-
fant africà, el gran tauró blanc, la caca-
túa de cresta groga i els cocodrils del
Nil, entre d'altres.
Cites promou la conscienciació de la ciu-
tadania com a mesura de lluita contra el
tràfic d'espècies protegides.
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Un passaport per a
les mascotes

apon por .1 Catalunya, es va acordar que
el document estaria redactat en els Jos
idiomes ofic ials de la comunitat (c atalà i

l;i darrera vacunació? Pel que ta ais ani-
mals de menys de ires mesos sense va< u
nar, la normal iva europea estableix que

espanyol), a més d'anglès, fambé os va ois estats membres poden autoritzar-ne el
de< idir que tots els passaports catalans desplaçament sempre que pon in el sou
anirien identificats amb les lletres ES (Es
panya) i els dígits 09 (identificatiu de
Catalunya), que precedirien el número
del den ument.

INTERROGANTS
En un inici, el passaport havia d'entrar en
vigor el ¡uliol del 2004.
però \ .1 ha\ er un endar-
rei i meni de les gestions i
finalment os va apro\ ar
una pròrroga de tres mesos,
fins el primor d'octubre.

L'inici del funcionament
del passaport ha compor-
tat que sorgissin molts dubtes sobre lacor-
re< ta utilització d'aquest document, dubtes
que de moment no tenen una clara re-
sposta, ja »|uo la legislació existent no és
prou espe< (fi< a.

Una de les preguntes més freqüents so-
bre i om emplenar el passaport està rola-

El pel,lPOrt
d'animals no
s,uitituet. d

carnet sanitari

passaport i que hagin nascut on una in-
stal·lació on la qual hagi romàs des del sou
naixement sciw entrai en > ontai te amb
animals salvatges que hagin pogut estar
exposats a la ràbia, o que acompanyi la
mare, s> encara depèn d'aquesta. Es sap
que oi Regne Unit, Suècia i Irlanda no

autoritzen l'entrada d'an-
imals de menys de tros
mesos no va< unats (ja que
no compleixen l'edat
exigida pora la vacunació
de la ràbia, ni piulen haver
ostat obje< io d'una anàlisi
per a l.i valorac ió d'anti-

cossos antiràbtes), potó no està clar si ois
nouvinguts a la UE, o d'altres països mem-
bres, permeten l'entrada dels cadells.

Tampoe és ben conegut, on oi cas del
Regne i 'nit, Irlanda, Suècia i Malta —que
exigeixen un control d'equinococosi i la
desparasitació externa i interna dols ani-

cionada amb l'apartat <>n s'especifiquen mals—, si n'hi ha prou amb qualsevol trac-
els tra< taments sanitaris: és obligatori que tament i producte emprat usi caldria seguir
es demostri que l'animal està vacunat con-
tra 1.1 ràbia, però... cal apuntar tota la pau-

un procediment i utilitzar-ne fàrmacs es-
pecífics.

ta vacunal o n'hi ha prim amb fer constai Els darrers dos interrogants als quals s'es-

L:ENTREVISTA
O N I A FERNANDEZ
Representdnt del CC)VB

al (~CVC

"Crec que cada
cop més gent
viatjarà amb
animals"

Sònia Fernández és un dels dos representants del

Col·legí de Barcelona dins el Consell de Col·legis Ve-

mya. A més. Sónia ha estat, conjun-

tament amb Josep Anguera, del Col·legi de Tarragona,

responsable de l'el·laboració del passaport pera gos-

sos gats i fures.

Qui va suggerir que es proposés al DARP que l'entitat

encarregada de gestionar el passaport fos el CCVC?

L'ali ".hores president del Consell, el senyor Monné.Jo,

ii.it és que no conec tan bé els inicis d'aquesta

història, perquè vaig heretar la feina de la Silvia Serdá i

de l'Elena Oller, que eren les encamegides de la comis-

sió de treball inicial.

Per què es va considerar important que fos el CCVC qui

dugués aquest tema?

A més de l'interès obvi que pogués tenir el Consell,

cal recordar que és el CCVC qui té la base de

dades de l'AIAC. Per tant, era més adient que també

nosaltres poi téssim la base de dades dels passaports.

Com ha anat el treball de la comissió encarregada del

passaport?

Bé, més o menys s'ha anat treballant sobre la mar-

xa i fent reunions setmanals.Voldria destacar que l'ad-

vocada del COVB. l'Elena Oller i l'advocat del CCVC.

Alejandro Fernández, van tenir un paper molt impor-

tant a la comissió perquè ens van assessorar en tots

els temes de la normativa europea. Així mateix, m'a-

u lagraii '.i|uda de la Silvia Serdà i d'en Francesc

Monné, membres de la comissió inicial. A l'estiu hi va

haver el canvi de presidència del Consell, que va

..li a l'Àngel Guerrero. Amb el canvi de consell va ser

el Sr Guerrero qui va agafar el tema i em va encarre-

ni.a r.igost,quem'hifescàrrec.Tambés'hi -



gu ,i la comissió del passapOlt en Josep A n g u e l

del COVT.

Com va ser el treball després d'aquest canvi

Pel que fa al disseny del document. ha estat com

plic.lt per-què sempr'e hem tr-eballat seguint dlver

ses Indicacions: pel' una banda, el que deien les d i '

rectlves europees: per "raltr'a, el que erelJ el

dissenyador~ l, finalment. gUiantnos p I que ~Ien les

altres comunitats dutònomes, A band.l

;'i il r unirs dos cops amb el DARP: la pnmel'a ve

gada s'hr van l 'unit" la Silvla Serdà I J'[lena Oller amb

l'Iscle Selga [cap de SJnltat Anlmalj , l la segona, ho va

fer l'Angel Guen-eroVa ser quan es va srgnar l'acor'd

definitiU entr'e el CCVC I la Generalü I1 per

enc&reguessrm del passaportVa ser aleshor'es quan

el DARP li va donar el Vlst ' lplau al nostr'e disseny de

H t.Aleshores var-em tenllpr'oblemes pertr

bar 'Impremto!, Ja que els passapolts h,m

mitjançant el sistema de pelÍor'aCló que s'u

tdltza pels passaports de persona, I no h

Impl'emtes que ho pugurn fer; r a més, que srgurn

f i . - *

eeconòmiques, ' iblema va ser el de

normalrtz.1CIO IrngUlstlca: cada cop que • •

vaVI s'ho1Vla de sotmetr"e el document a normali

Quins són els avantatges del passapor

Amb el p.ISS,lPOrt unrfiquem Ics normatives sobre

el tr"anspor td ' a n l ln alsdei impai

sos dlul'Opa " teòncamei in mlllol

contl'ol f luntr-el dol trànsh de mascotes,evrt.!nt l'en

tr",lda d'anlm,lls en 111 tan Insuficient I ren

tl,ldade mdlJltles I de paí isit il ni stre palS,

Aquest documen~ s'aPlrcarà molt a Espanya, o al

nostre pais la gent no té garre tradrció de viatjar amb

canall/

. -ec que el fet de viatjai il Ï evo-

int, perquè d'una banda cada cop hi I

n goçsos I g.lts l, pel l'dlt

tel1lm cada cop mes I mdlOI'<; CI,¡dol's que compe

i m u n d , . 1 1

/ un passaport d'animals per a tot el món?

No ho CI'ec. Veig molt dlflCli que I <,clla mun

• l I es puguin unrllc ar els req uen ments que

UflB
Universitat Autònoma de Barcelona

Unitat Tècnica de Protecció Radiològica
CURSOS DE FORMACIO

Període de matriculació obert
Directors d'instal·lacions de Radiodiagnòstic
Veterinari: 350 €

• P Convocatòria: del 17 al 21 de gener
• 2 Convocatòria: del 13 al 17 de juny

Operadors d'instal·lacions de Radiodiagnòstic
Veterinari: 300 €

• 1 a Convocatòria: del 17 al 21 de gener
• 2 Convocatòria: del 13 al 17 de juny

Aquests cursos estan homologats pel CSN i es fan en
col·laboració amb el Departament de Física i de
l'Hospital Clínic Veterinari de la UAB.

UTPH

OFERIM ELS SEGÜENTS SERVEIS
A INSTAL·LACIONS DE

RADIODIAGNÒSTIC VETERINARI

/ Control de qualitat d'equipaments de radiodiagnòstic.

Control de nivells de radiació de la instal·lació.

/ Càlculs de blindatges.

/ Elaboració de la documentació necessària per registrar

instal·lacions amb equips RX a Indústria

/ Elaboració de memòries anuals per presentar al CSN

/ Etc

Tots els serveis inclouen l'assessorament en Protecció

Radiològica de forma gratuïta.

Unitat Tècnica de Protecció Radiològica
Som a la Facultat de Medicina de la Universitat
Autònoma de Barcelona
Per a més informació:
Tels. 93 581 31 13I93 581 34 52 • Fax 93 581 32 32
Aie: utprlauab.es • http://servet.uab.es/spr
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Abans d'expedir un passaport, cal comprovar que l'animal estigui
judament identificat amb el microxip i donat d'alta a l'AIA()

pera trobar una ràpida resposta es refer-
eixen a quina és Li vigènc 1.1 del passap in
i amb quants animals de companyia pot vi
atjar i om a màxim una persona sense que
sigui considerat un desplaçament de mas-
cotes amb .nuïn de lucre.

Pet resoldre aquestes qüestiï ins, el< !OVB
ha remès un sèrie de preguntes al Depar
tameni d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Pei l.i seva banda, el 1 JARPestà treballant
actualment amb el Ministeri d'Agricultura
per resoldre tots aquests aspectes po< < lars
de l'.iplk.K u« de l.i normativa europea so-
bre el passaport d'animals de companyia.

DOCUMENTACIÓ
Tol i que pugui suscitai alguns dubtes, el que
sí se sap és que el passaport no substitueix
el carnet sanitari. A parin d'ara, conviu-
ran tots dos documents de la mateixa man-
era que en tes persones com iuen el DNI i
el passaport. Segueix vigent l'< ibligat ió que
tots i'U animals tinguin carnet sanitari,
m« ni iv que el passaport només serà neces-
sari si l'amo de l'animal pensa portar-lo
amh ell en un desplaçament per països de

Dades a Internet
sobre el passaport
de mascotes

El mes de setembre, durant la seva par-

ticipació a la jornada sobre la ràbia que es

va fer al COVB. Iscle Selga, cap de sanitat

del Departament d'Agricultura. Ramaderia

i Pesca, va anunciar que el DARP inclouria

a la seva pàgina web un apartat dedicat al

passaport de gossos, gats i fures. Efectiva-

ment, pocs dies després de l'entrada en vi-

gor del passaport es va inaugurar una sec-

ció informativa a la web del DARP sobre els

aspectes més fonamentals del passaport.

La secció, que es pot visitar a

http://www.gencat.net/darp/cyramader/ppor

tVpportOl.htm, inclou un apartat sobre la

normativa europea aplicable amb enllaços

a la versió íntegra de tots els documents le-

gals.

També fa un resum dels requisits que ca-

len per al desplaçament entre estats mem-

bres de gossos.gats i fures que la nova nor-

la Unió Europea, ['ora de la UE existeixen
altres requisits: pel que fa al preu, el pass-
aport té un cost pel veterinari de set euros,
més [VA, i el Consell de Col·legis Veteri-
naris de Catalunya recomana cobrar als
< lients 50 euros, preu en el qual s'inclou La
visita, el cost del document i el procedi-
ment d'expediï ii i,

HI procediment a seguir per expedir un
passaport és d següent: pruner cal com-
provar si l'animal està degudament iden-
tificat amb un microxip i si aquest mi-
t roxip està donat d'alta a l'Arxiu
d'Identificació d'Animals de Companyia
(A1A( '). Si l'animal no porta i·l \ip, i .il
posar-li i seguir el procediment habitual
per donar-lo d'alta a I'AIAC.' (mitjançant
el document d'identificació, amb el que
també es podra donar d'alia el passa pon ).
En el cas que en una mateixa visita es posi
el xip i s'expedeixi el passaport, el [Teu to-
tal a cobrar recomanat pelCCV( !ésde92
euros.

Si l'animal pon és xip pero aquest no es
tigués donat d'alta a 1'A1A( ', caldria fer-
ho abans d'expedir el passaport, utilitzant

gencat

també en aquest cas un documem d'iden-
tificació. Finalment, si l'animal estigués
degudament identificat i donat d'alta a l'A-
1A< . el document a emplenat pei donar
d'ah.i el passaport serà un document d'in
cidències. Per donar de baixa un passaport.
també s'emprarà un document d'int iden
cies.

Recentment, el (. X !V('., òrgan superior
en autoritat de tots els col·legis veterinaris
de( n.iliinva, va acordaren sessió plenària
alguns canvis en el funcionament de l'A-
1 AC ,\ d'api u.k i<' immediata. Els dot uments
d'identificació es vendran a partir d'ara als
col·legiats a 12 euros (més IVA), i els d'm
t idències, a 10 euros (més IVA).

Tothom que estigui interessat en
obtenir més informació sobre les norma-
tives nacionals que regulen el desplaça-
ment de gossos i gats en el Regne Unit,
uècia i Irlanda, ho pot fer a:

http://www.defra.gov.uk/ani-
ilh/quarantine/index.htm

http://www.sjv.se/net/SJV/Home
http://www.agriculture.gov.ie

- D '

I i iport per a oossoa, gats i furti

Passaport per a gossos, gats i fures

Normativa *urop«a apllcabl*

I

mativa ha fixat, i explica com s'ha desem-

volupat la col·laboració entre el DARP i el

Consell.

Finalment, el DARP aclareix com s'han

de trametre les mostres per la titulació

d'anticossos contra la rabia al laboratori de

referència a Espanya, el de Santa Fe (Gra-

nada), i inclou el model d'imprès establert

pel laboratori de Santa Fe per a la trame-

sa de mostres.També alguns col·legis vete-

rinaris d'Espanya han optat per explicar a

la seva pàgina web com s'ha de procedir

per omplir el passaport. Una de les expli-

cacions més recomanables és la de la web

del Col·legi Oficial de Veterinaris de Ma-

drid:

http://www.colvema.com/novedades/Noti-

ctas/200409220l.htm



El condroprotector más adecuado
cuando coinciden varios

FACTORES DE RIESGO

TRAUMATISMOS

ARTICULARES

POST-CIRUGÍA ARTICULAR

GERIATRIA

SOBREPESO

La asociación Condroitín Sulfato + Glucosamina proporciona una

mayor protección articular en las etapas de la vida del animal que

mas lo requieren y facilita la recuperación funcional en los casos mas

severos, post-quirúrgicos y animales geriatricos. Y ademas, con la

garantía de BIO/S[RIA, el líder en Condroprotección.

BIOIBERICA
VETERINARIA

El líder en Condru/irttlft clan

www.bioiberica.com



Problemes articulars
en animals geriàtrics
La malaltia degenerativa anicular és la
principal afecció articular en gossos i gats d'edat
avaçada: provoca coixcscs i no sempre es pot
resoldre amb tractament mèdic.

Traumat
IAB

,i malaltia degenerativa ari i< u

I lar (MDA) és una de les pa-

tologies que amb mes freqüèn^
eia tractem en el gos geriàtric.
En canvi, en els felins aquesta

malaltia no provoca tanta discapacitat com
en cl cas del gos, raó per la qual m isón tan
freqüents Ics \ isites per Ml >A en el gal ger-
iàtric.

Li MPA s'inicia amb una degenerat ió
del cartílag articular deguda .1 un perllon
gal desgast, en el que els principals cuinis
bioquímics que pa te ix el cartflag són la pèr-
dua de proteoglicans 1 una alterai ió en Ics
.. adenes de condroitin sulfat. El cartílag va
perdent les seves característiques de textu-
ra esponjosa, elàstica, llisa, de color blan-
quinós brillan! 1 es transforma en un teix-
11 més dur, rugós, i ne las tu 1 de color
groguenc mat. En ocasions arriba .1 de-
saparèixer com ,1 conseqüència de l'eleval
desgasi l.i membrana sinovials'hipertrofia
i, de vegades, es produeix un incremeni de
produce ió de líquid sinovial, mentre que
en altres ocasions la quantitat d'aquesi

líquid disminueix. El líquid sinovial perd
transparència 1 es torna groguenc 1 tèrbol,
perd Ics seves característiques lubricants,
es torna menys dens 1 conseqüentment
deixa d'oferir protecció contra el desgast ;il
cartílag. Per la seva banda, l'os subcondral
perd el seu entramat trabecular, porós, de
color blanquinós 1 es va aixafant, transfor-
mant-se en un teixit compacte que en oca-
sions arriba .1 "eburnear-se", adquirint una
coloració groguenca. Es forman osteofits en
els marges del cartílag articular que v;m
provocant progressivament una anquilosi
.HI LI ular.

HI propici; ni sol comentar que pels matins,
,1 1.1 seva mascota li costa titxc-i ar se i nim
inar, que marxa ,1 p< ic ;i pi >c que coixeja, i
que conforme va caminant s'aprecia una
millora en la marxa de l'animal. C ieneral-
ment, són gossos o gats que solen tenir un
excés de pes, fel que agreuja el quadre < línk
de Ics coixeses.

Durant la inspea ió, cal observar el 11 pi is
de marxa que presenta l'animal durant el
pas 1 durant el tn it, cal fer-li pujar 1 baixat
es< .iles 1 fei que realitzi moviments en cer-
cle, per pi >der apreciar si presenta coixeses,
I V vegades, durant aquest examen |,i es po-

den realitzar diagnòstics diferencials de
malalt ics de tipus neurològic, com dèficits
de propiocepció 1 atàxies.

En el cas de tractar-se d'una MDA, el
símptoma més clar serà la coixera d'una ex
t r c - i n i t . i t .

A continuació es realitzarà la paipai ió.

Es començarà l'examen per la zona més dis-

ta I de l'extremitat afe< tada (els dits), ma

bilitzant per una banda totes les articula-

cions (Ji is , carp/tars, colze/genoll,

espai lla/i adeia) 1, per altre banda, palpant

Ics zones òssies dialisàries i epilisàries, les
masses musculars 1 també els tendons. Fins
1 tot si l'animal només presenta coixeraen
una extremitat, cal realitzar l'exàmen de
les quatre potes, ¡aque segurament la Ml )A



afectarà a més d'una articulació, tol i que
si^ui en diferents fases d'evolució.

Igualment palparem la zona de la colum-
na, tani en la seva porció cervical i toràci-
ca ei 'in lumbar. En el cas de tractar-se d'u-
na MDA, es pot observar una disminució
en l'amplituï del moviment articular, doloï
i crepitació, acompanyat de certa atròfia
muscular.

Després de localitzar les diferents roncs
doloroses, es realitzarà l'estudi radiològic.
!n aquesi examen ja poden realitzar-se di-
agnòstic s diferent ¡als de forma definitiva,
com per exemple els de tipus neurològic
(malaltia discal, discoespondilitis,
espondilosis) o L·IS de tipus neoplàsic be-
nigne (quists ossis), o bé maligne (os-
teosarcomes, condrosarcomes, fibrosar-
comes).

I In cas de MDA presentarà en la radi-
ografia deformació de les estructures òssies,
osteofïts, esclerosi subcondral i disminució
de l'espai radiolúcid que ocupa el cartflag
.ui i», niar (pinçament).
En ocasions s'haurà de recórrer a altre tipus
d'exàmen diagnòstic com per exemple el
PAC per la MDA i les neoplàsies, la
ressi mànc ia magnèi ica per a les n» iplàsies
i k's malalties neurològiques, l'estudi del

líquid sinovial per a les malalties infeccioses
i immunomediades i l'analítica sanguínia
pera malalties infeccioses i metabòliques.

La MDA té dos tipus de tractament: mèdic
0 quirúrgic. I a elec i ió d'un o altre depen-
drà de la tase de la malaltia en la qual os
trobi l'animal. C 'om a primera opc ió, sem-
pre s'opia pel tractamem mèdic. Aquest
consisteix bàsicament en eliminar el dolor
1 la inflamació mitjançani AINE, mentre
que es tracta la degradació del cartílag ar-
ticular amb condroprotectors. Sovint cal
recomanar sotmetre l'animal a dieta i aug-
mentar-li la livqücin ia d'exen ici.

Quan el tractament mèdic falla, es recorre
a la cirurgia. Aquesta consisteix bàsicament
en realitzar una artròdesi (unions
quirúrgiques dels ossos d'una articulació
mitjançant implants). Tot i que presenta
l'inconvenient que s'etimina la mobilitat
de l'articulació, també desapareix el dolor
articular. Si la cadera està afectada, es pot
realitzar una cirurgia de substitució (pròte-
si). En tases terminals, es pol considerar
l'amputació de l'extremitat afectada, pero
no sempre és possible i, a mes, es tracta d'u

na opció impopular entre els propietaris.

Degut a la contínua investigació de les

malaltiei. al desenvolupament de vacunes,

i l i millora de les dietes, així com la co-

i 'ducado dels propietaris de gossos

: te l'expectativa de

vida dels nostres animals de comp
augmenti es|» lis anys

80, el nombre de veterinaris va incremen-

nolt, al mateix temps que he

poder econòmic

dels països més

.. i l u | ' . l i - .

Això va compor-
tai que ilgunes
àrees d'estudi de

la mrilu III.I vete-

i ¡nài ¡a que en el

11 no s'ha-

vien tingut en

compte, com per

exemple la

ii essm

ei estudia
des i ii

nou col·lectiu ve
terinari, Fa no-

més dues di

i de •! .i 6
anys, mentre que
ara n i és esta

felins de més de 15 anys d'edat. I >'.il

nda. les expectatives de vida del gos

també s'han incremi 'ement.Com
.i (uiHV,ii.it es podria esmentai
cord de longevitat d'un gat és de i ]

el d'un gos, de 29 anys.

A l'ai tualitat ens trobem amb qui
paii dels pn ipietat is d'aque ts mimats es
tan disposats a cobrir les despeses que com-

poi ta el traí tameni de malalties senils que
en altres èpoques haguessin acabai amb
l'eutanà ¡ia de l'animal. Això taml >é com-

pn >pietaris ens exigeixin
contínuament millors tractaments, siguin
aquests urar l'animal) o bé pal·lia

tur, (millorat la seva qualitat de vida).

que pels .mimats no existeix un li-

nuï d'edal "oficial" a partir del qual oscon-

111 masi ota gei ¡àti i< a.ofi( iosameni
s'utilitza una classificació nord-americana
que té en compte la mida de les races de

gos. Així, un gos de mid.i petil
triï a | MI i" dels 9 a 13 anys; els de race
mitjanes ho seran als 9 I 1,5 anys; els de mi-

i de '.' i 10,5 anys, i els gegants, de

anys.

Per la seva banda, es consideraran ge-

riàtrics els gats a partir de 8 a 10 anys.

El rècord de
longevitat en un
gat està establert
en els 34 anys,
mentre que en el
gos és de 29 anys.



Jornada sobre la ràbia
La gran majoria dels gairebé 200 col·legiats assistents a la conferència
van aprovar la postura del Col·legi respecte a la vacunació antiràbica

a La mi del Í0 de setembre,
duram la ¡ornada del (!(>VB
sobre la ràbia, la sala d'actesera
plena de gom a gom. Com va
comentar Francesc Monné,

president ilt-l Col·legi, "ja fóra bo unir el
mateix èxit en les assamblees anuals!". La
massiva assistència denotava l'interés i, .1
l.i \ egada, la preocupat ió del <1 il-lec tiu de
professionals de veterinaris de petits ani-
mals, Minin d'un recent cas de ràbia en un
gos importat il·legalment del Marroc a
França.

|ordi Casal, professor d'Epidemiologia
de la Facultat de Veterinària, va ser l'en-
carregat d'obrir la jornada amb una
ponència sobre la situat ió epidemiológica
actual de la ràbia al món.

A continuació, Marta Legido, vocal de
Petits Animals de la Junta del ( X )VB, va
impartir una xerrada als assistents sobre la
simptomatologia, diagnòstic, tractamem 1
profilaxi de la malaltia. Per la seva banda,
Elena Oller, advocada del ( OVB, va sei
l'encarregada d'explicar als gairebé
veterinaris assistents els aspectes legals de
la ràbia: el marc normatiu 1 competencial
en matèria de sanitat animal al nostre pafs,

Li situació en la prevenció de la cabia a
(latalunya, .1 d'altres comunitats autò-
nomes 1.1 Inri ppa, 1 el fel de que la ràbia és
una malaltia de declaració obligatòria.

Finalment, Iscle Selga, cap de Sanitat
del DARP, va expressar la posició de
l'Administració: el Departament no con-
sidera necessari que calgui obligar a va< u
nar contra la ràbia, però està interessat en

establir un pla sanitari dels animals de
companyia. L'endemà, cl COVB va orga-
nitzar una roda de premsa per comunica:
als mitjans la seva postura oficial respecte
;i la vacuna antiràbica, aprovada per gran
majoria Jurant 1.1 ¡ornada sobre la ràbia. Es
van obtenir bons resultats: El Periódico 1 / .1
Vanguardia van publicar Jos articles amb
I c s re< l ' u i . u i . u i . M I S Je-I C o l · l e g i .

I spany 1 ii sei dei larada lliure de •
1966, tot 1 que es va produir un últim brot
entre els anys 1975 1 1978 a Màlaga, don,mi
se 127 casos en animals 1 un en humans. Des

hores, a la península només s'han de-
tectat brots en rat-penats (26 en els últims
set anys), mentre que els casos de ràbia en
m.nntfers terrestres es donen només a Ceu-
i.i 1 Melilla (14 en els darrers set anys).

És per això que resulta preocupant la re-
en1 mi idifiï ai ió de l'estatus sanitai i d'a

questes dues ciutats: el darrer I 5 de se-
tembre es va aprovar una modificació del
reglament 998/2003 del Parlament i del
Consell europeus pel qual es regulen les
normes zoosanitànes aplicables als despla-

çaments d'ani
mals sense ànim
comen ial Ami. la
modifiï .11 ¡ó s'es-
tableixen pei .1
Ceuta i Melili.i els
mateixos requi-
sta que per nt on
resta del ten itOl 1
espanyol, ¡gualani
ef ect esdel' ,¡bl
efectes de ràbia al
de la resta de pal
sos europeus.

En conseqüència, els gossos 1 gats de
companyia procedents de les dues ciu1 its
esmentades podran desplaçat se per la I II
in ( ondicions anàlogues .1 , per
1 1, l i dels animals d'altres provin

.oles.
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EFICAZ frente al dolor, extraordinariamente SEGURO
y ahora en FORMULACIÓN DE ALTA PALATABILlDAD

añadiendo en su composición

Polvo desecado de hígado de cerdo • Sirope de cereales • Germen de trigo

Pfirer Salud Animal
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ANIMALS DE COMPANYIA

Maltractar els
animals ja és delicte
La recent modificació del ("odi Penal endureix
els càstigs a les persones que maltractin o
abandonin animals, i contempla fins i tot penes
de tres mesos a un any de prese').
ELENA OLLER. Advocada del COVB

L
a modificació del (¡odi Penal
ha supi .s.ii un gran pas enda-
vant en l.i defensa dels drets
dels animals: Jos que I'l d'oc-
tubre v.i L·iitr.ir en vigor la I lei

Orgànica 15/2003 que modifica l'esmen.
tat Codi, s'ha configurat el maltractament
d'animals domèstic s com a delicte quan la
conducta sigui greu, i s'ha introduí'l com
;i talra l'abandonament de mascotes.

Fins ,1 aquesta reforma, el Codi Penal
tan sols tipificava com ;i falta el maltrae -
tament cruel en espectacles públics, i os
san< ii rnava amb una multa de 15 a 60 dies,
o amb treballs en benefu i de la comuni-
tat de 20 .i JO dies. Per tant, el maltra< ta
ment realitzat aïlladament per una per-
sona, sense publicitat, restava impune
excepte pel que feia als danys a la propie-
tat: si la quantia del dany excedia dels 400
euros, 24 mesos(la amb l' ena de multa
de 6 ,i 24 mesos (la pena de multa es una
sane ió econòmic a consisteni en una quo-
ta diària entre un mínim de Jos i un mà-
xim de 400 euros per dia. Els jutges i m-
bunals fixen la multa tenint en compte,
entre altres criteris, La situació econòmica
del penai, llurs obligacions i càrregues fa

miliars i el dany causat). En aquests (a* is,
evidentment, sorgia el dubte de la valo-
ració dels animals. Es el valor de la factura
de compra? Val més un gos amb pedigrí
que un que no en té? Quin és el valor d'un
gat o un gos sense raça re< ollitsdel carrer/

Es podria dir que la normal iva anterior
a la reforma pama d'una concepció patri
monialista, és a dir, que l'animal rebia una
protecció jurídica només en tant que foi
ma part del patrimoni del seu amo.

Al nou amele }37 del reformat Codi Pe
n.il s'estableix el següent: "Aquells que
maltractin amb acarnissament i injustifi
i adameni animals domèstics causant-los
la mon o provocant-los lesions que pro-
dueixin un yreu menysteniment lisie se-
ran i astigats amb la pena de presó de tres
mes >s a un any i inhabilitac io especial d'un
a tres anys pera l'exert k i de professió, ofi
ei o comerç relac ionat amb els animals".

Sens perjudici de l'avanç que suposa
aquesta reforma, ja que la mascota
adquireix alguns drets i supera la com ep
ció patrimonialista dels animals, s'han de
tenir en compte els següents elements que

La nova falta d'abandonament

da o inte

<ie comp
osa un avanç en la conscienciació del le-

Is drets dels animals, ja que fins a

Perquè el maltracta-
ment es consideri
delicte, cal que sigui
injustificat i que hi
hagi acarnissament.

i onformen el tipus penal i que són neces
saris per a la seva apreciació per pau de
jutjats i tribunals.

Què és 1' "acarnissament"? Aquest terme
es refereix a l'augment deliberat i inhumà
del d o l o r do la viVi una , e a i i s a n t - h pati
m e n i s m n e e e s s a r i s p e r a 1'exeCUCÍÓ del
delicte. Es considera acarnissament quan
hi ha un augment del dolor de l'animal,
com per exemple el fet de donarli cops
que h podrien causar lesions greus o la
mort. També és necessari que es doni un
element subjectiu en l'agressor, ja que cal
que ho faci deliberadament, que es com-

no mostren c
repugnen a la si
sibllitzar els cl'
la societat per part d
sancionant per la via adi

tit. la nova Llei',
ha suposat un Impo

i capacitar ;
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JaJa és possible clonar els gats
Qui vulgui conservar la seva mascota per sempre ja sap com fer-ho: l'em-
presa nord-americana Genètic Savings and Clone (GSC) ofereix la dona-
ció de gats per 40.000 euros. GSC va aprofitar la competició anual per a
gats de bellesa que organitza la Cats Fancier Association per presentar en
societat els primers gats clonats:Tabouli i Baba Ganoush.de quatre mesos
d'edat. Els animalets són duplicats exactes deTahini.la gata donant d'un any
d'edat, i han estat gestats per dues mares diferents. Per garantir la salut dels
animals, GSC utilitza una nova tecnologia per a la donació, que denomina
transferència de cromatina.

Els gossos santbernat
es jubilen
Els monjos de l'hospici de Sant Bernat, a 2.438 me-
tres sobre el mar, han posat a la venda els seus 18
gossos. Segons han argumentat, en el monestir els
manca temps per cuidar les persones, i actualment
el treball de rescat es fa amb aparells moderns,
com alarmes, sensors, helicòpters i personal alta-
ment qualificat.

plagui ambel plus de patiment ile la vfctt

ma. Amb caràcter general, en el nostre Co-

di Penal l'acarnissarneni és una circum

stàn< I;I genèrica agreujant dels tipus penals

que els jutges i tribunals tenen en compte

.i l'establir les penes, i i|ue serveixen per

augmentar les penes fixades .i la llei per ;i

cada delú te.

Però en el nou delicte de maltractament

es traí ta d'un element ilel tipus pemil. Per

tant, enfront d'un maltractament, si els ¡ui •

ges i els tribunals no estimen l'existèm ia

d'acarnissament no existiria delicte i es-

tarfem davant d'un .ilire tipus penal.

També sorprèn l'exigència que el mal

tractament dels animals hagi de ser "¡n-

¡ustificat", ja que ens preguntem ;i sensu

contrario en quins casos es pot entendre

que el maltractament està ¡ustificat.

Finalment, el ( \nli Penal exigeix que el

maltractament comporti la mort de l'ani

mal o la producció de lesions greus. Pei tal

d'acreditar que les lesions causades suposen

un menyspreu físic per l'animal serà relle-

vant l'existència d'un dictamen veterinari

que n'acrediti l'abast i les seves reper< us

sions en l·i qualitat Je vida i l'estat s;uiit;iri

general de l'animal agredit.

El nou zoo de
Barcelona serà més
petit i només marí
El zoo de Barcelona s'ubicarà tal com es
va preveure al costat del Fòrum, però la
seva fauna serà exclusivament marina.A
més, el parc serà un 40% més petit del
previst als inicis del projecte, fa més de
10 anys. No obstant, sembla ser que la
construcció del parc marí va per a llarg:
no estarà enllestit fins el 2009. El pres-
supost de les obres es va calcular fa uns
anys en 90 milions d'euros.

L:Ajuntament circexhibir
a un circ exhibir
animals salvatges
L'Ajuntament de Barcelona ha pretès ser
exemple en matèria de protecció dels
drets dels animals prohibint al Circ Mun-
dial, instal·lat des de primers d'octubre a
la plaça Monumental, exhibir animals sal-
vatges en les seves actuacions.Tot i que
la mesura ha estat ben rebuda per asso-
ciacions proteccionistes, s'ha criticat que
no s'apliqui també als espectacles de do-
fins del zoo de la ciutat.

El linx, més en perill
d'extinció que mai
El linx ibèric podria desaparèixer de Doñana abans
del que auguraven els més pessimistes. Des del
2002, el número d'exemplars ha passat de 61 a 37.
El ritme de descens és de deu o quinze l'any, el que
n'implicaria la desaparició en dos o tres anys. De
deu femelles reproductores se n'ha passat a sis
(que aquesta temporada han criat vuit cadells).

Mascotes amb sort:
dues gosses hereten
675,000 euros
Dues border collies anomenades Tina i
Kate han heretat 450.000 lliures ester-
lines (675.000 euros) de la seva pro-
pietària de 89 anys, Nora Hardwell.A
més,amb aquesta suma va inclòs el dret
a viure en la mansió de la finada, que
disposa d'un ampli jardí. El jardiner de
la finca, un home de 74 anys, serà l'en-
carregat d'administrar la fortuna de les
dues gosses.

Descobert un nou
dinosauri de petita
grandària
Un equip de científics britànics ha des-
cobert entre les cendres d'un volcà de
la Xina un petit dinosauri que podria ser
l'antecessor de les aus actuals. Les res-
tes d'aquest curiós animal, batejat com
Drac dorment, es van trobar en una pos-
tura similar a la que adopten les aus per
dormir, però en comptes d'amagar el cap
sota l'ala, la posava sota les seves extre-
mitats inferiors.
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Neteja i desinfecció
a la indústria
Tenir un bon pla d'higienització a Ics
empreses d'alimentació és fonamental per
evitar la multiplicació de microorganismes
i la producció de tox i infeccions.

OSE JUAN RODRÍGUEZ
i i de la Seguretat Alimentà™ (UAB)

L
A objectiu de qualsevol acció
/ d'higienització hauria de ser

cl de propon ionar un pro
ducte capaç Jo complir amb

' allò que el consumidor desit
¡a n necessita. Per això, prèviament serà
necessària una informació adequada pera
l,i se\ ,i 11 irre< ta aplicació i una bona quali-
tat de produí ce. \questa informació la ha
de proporcionar l'etiqueta i la publit itat.

El primer pas es la neteja, hi que s'ha de
pretendre és l'eliminació de la brutfí ia, és
a dir, l'eliminació dels residus ma< roscòpics
(Lederer, 1985). Per .i ai\ò, s'hauria de
definir prèviameni què es la brutícia.
Seguis |ennings (I1'*'"), l.i brutícia és la
matèria que es troba fora de lloc. Aquesta
matèria podrà ser de diferents orígens i de
difereni composició. No serà cl mateix la
composició de hi matèria fecal, que la dels
residus minerals procedents de l'aigua, o
les IVMI-. aportades per l'aire i les person-
es que ui iln -in els banys o cuines, et<

Els micr< (organismes arriben ;i les supei
fí< ies i n i desenvolupen un sistema d'ad-
herència. Aquesi sistema d'adherència es
denomina biofilm.

El biofilm és un grup de bactèries que
produeix uns microfilaments, amb una ele-
\ ada i apac itat adherent. Aquests hiolilnis
són polisacàrids o glicoproteïnes. Per això,
els fabricants de netejadors i desinfectants
ho haurien de tenir en compte en el dis-
seny dels seus productes i incorporar subs-
I.IIU íes que poguessin solubilitzar aquestes
molècules (Herald I Zottola, 1989).

EVOLUCIÓ DEL BIOFILM
I )n cop s'ha format el biofilm, s'hi poden
adherir-se nous microorganismes provi-
nents de la multiplicació cel·lular dels
primers, o d'altres que caiguin en aquesta
matriu. Una característica importani
d'aquests biofilms és que van creixent amb
el pas Jel temps, podem ser detectats
aleshores per l'aparició de VlSCOSital en les

superfícies i perquè hi reaccionen, deterio-
rant-les. Normalment, si es la una ràpida
neteja adequada, donarà temps pei ,i la
multiplicació, essent aleshores essencial
que el producte emprai tingui una bona
capacitat de dissolució. Aquesta neteja ad-
equada ha d'incloure una fregada intensa,
¡a que la barreja d'un bon producte con
juntament amb el moviment mecànic i la
pressió ac< eleren la solubilització del

Efectivitat dels desinfectants
e: produeix un creixement de microorganismes s'evidenci.i la foi

ió de biofilms ¿i les superfícies. Els biofilms adopten una forma simil
untanya o. fent un símil més i i d'un volcà de la superfície

del qual els microorganismes van relliscant, arribant a colonitzai la totalitai
irea.

A la gráfica de la dreta es representa l'eficàcia de diferents productes de-
sinfectants. Com es pot observar, el producte més efectiu és l'hipoi li >i ¡1 de
sodi (lleixiu), que aconsegueix una reducció de la càrrega microbiana de al
voltant de 6,8 unitats log.uïtmiques. El segueix en efectivitat l'amoni qu.i'

• ilucció de 6,4 unitats logarítmiques. En tercer lloc està el pe-
róxid d'hidrogen, amb el que es confirma una reducció de 4,5 unitats. La 11
ta de productes disten molt desertan ob|ectius, |aque,com mostra la gràfti a
obtenen una reducció de menys de 4 unitats,



biofilm (Farrel ¡cols., 1998). II passegüeni
;i l.i neteja és la desinfecció. La desinfei
ció de Ics superfíc ¡es dures és un objectiu
fonamental si es desitja mantenir unes
bones condicions higièniques, cant a es-
cala industrial com domèstic a (Foschinoi
cols.,1998). A més a més, el preces de
desinfecció es veurà afectat d'una manera
importan! per les condicions d'aplicació
dels desinfectants químics (temps de con
i.u te,concentració, temperatura i pi I),per
les cara< terfstiques de les superfícies (com-
posició química, càrrega superficial, hidro
fobicitat i rugositat) i pel tipus de mi
croorganisme contaminant (Foschino i
cols., 1998).

NETEJA DE SUPERFÍCIES
A mes de les substàncies utilitzades en la
neteja, cal tenir en compte els materials
dels que estan compostes les superfícies que

s'han de netejar.
Mnhes superfícies posseeixen buits on

es poden dipositar microorganismes. En
aquests casos, Pa< t es dels desinfectants és
molt difícil, disminuin l

el seu potencial antimicrobià (Vess i cols.,
1993; Foschino i cols., I1HS). Aleshores,
com s'hauria de realitzar la neteja i la desin-
lei (ió? (. al tenir en compte *|ue la conta-
minació en la producció d'aliments pot
Junarse Jes Je diferents vies, com poden
ser l'aire, el personal i les superfícies. Per
tant, el control diari d'aquestes superfíí ies
és una de les bases dels programes d'higie-
nització ( [roller, 1993).

I a desinfecció és l'etapa final en un pro-
grama d'higienitzac ió dissenyat per elimi-
n,ii ris residus i cossos estranys, aixi com
reduir ne el nivell de mú roorganismes, per
assegurar la qualitat i innocüitai dels ali-
ments (Wildbrett, 2000).

En la indústria alimentària ai mal ens
podem trobar amb llargs temps de pro-
ducció i|iie deixen curis intervals per a la
neteja i la desinfei < ió, el que requereix que
els desinfectants siguin efic ients a baixes
concentra* ions en un temps reduït. Per
tant, l'eficiència es ¡mportantíssima perquè
redueix la contaminació i minimitza els
riscs Je toxünlei. i ió alimentària (Dhaliw-
al \ cols., 1992).

Un exemple
de les etapes
que cal seguir

En IAPPCC s'haurà de tenir en comp-

te la neteja i desinfecció com a prerequi-

sit. Un exemple de les etapes a realitzar

podria ser el següent:

1. Preesbandida. Neteja prèvia amb aigua,

preferiblement calenta, per eliminar la bru-

tícia més grollera. No s'ha d'utilitzar aigua

a pressió ja que poden projectar partícu-

les de brutícia cap a altres zones.

2. Aplicació del detergent. Es farà mit-

jançant el sistema adequat a cada cas Aques-

ta fase és la responsable de dissoldre i so-

lubilitzar la brutícia. És millor utilitzar

escumes, perqué permeten delimitar les

àrees de tractament. Normalment, d'entre

els diferents detergents, són més efectius

els alcalins clorats, no podent-se recoma-

nar, en cap cas. la unificació del tractament

de neteja i desinfecció.Aquest tipus de de-

tergents només actuen com a netejadors,

facilitant l'hipoclorit l'acció oxidant.no la de

desinfecció.

3. Esbandida. Es realitzarà amb aigua po-

table abundant, a mitja-baixa pressió per

evitar nebulitzacions. L'objetiu fundamen-

tal és eliminar totes les restes de deter-

gent, per facilitar-ne les accions posteriors

dels desinfectants i evitar-ne que es pro-

dueixi cap acció antagonista entre pro-

ductes.

4,Aplicació del desinfectant. Un cop aca-

bat el procés de neteja com a tal, es pro-

cedirà a aplicar un desinfectant, per des-

truir els microorganismes que no s'hagin

eliminat en el procés del detergent i en la

fase d'esbandida.

5. Posteriorment s'esbandirà, per evitar

que els residus de desinfectant vagin a pa-

rar als aliments.

Sempre que sigui possible.es durà a ter-

me una etapa d'assecatge, ja que l'aigua, a

més d'afavorir-ne el creixement bacterià,

podria actuar de vehicle disseminador en

el cas que sobrevisqués algun microorga-

nisme. Cal tenir en compte que, després de

la higienització, si no es fa un assecatge.es-

ta estudiat que d'uns Index de contamina-

ció inferiors a 10 ufc/cm' es poden arribar

a passar a més de 10.000 ufc/cin'. simple-

ment per l'efecte de la humitat.
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SEGURETAT ALIMENTARIA

Més mitjans
i coordinació
institucional
f:l> sindicats denuncien l'actual
model de l'Administració i fan
públiques les seves reivindicacions
MARÍA JOSÉ VIÑAS.

lañen qua
s dignifiquin

los condicioní
de ¿rebati
dels inspecl
alimentaris.

E
l Sindical de Veterinaris de
l'Administrat ió, o mjuntameni
amb representants de ( X ).( X ).
i Ui ïT, \ aren criticar en roda
de premsa .1 inicis d'octubre Ics

condicions amb Ics quals aquests facul-
tatius treballen. ( Concretament, els pro-
fessiï mals sanitaris del Cos de Titulats Su-
perú irs de la c ieneralitai de tCatalunya es
queixen de la manca de mitjans humans 1
materials amb que treballen 1 denunc ien
l'actual model de funcionament que,
segons ells, "impossibilita el control inte-
gral de l.i ( adena alimentària i fomenta la

descoordinació entre els diferents serveis
d'inspeci ió, excessivament atomitzatsi in
i onnexos". 1:1 sindicat atribueix la situació
a l'existència de quatre departaments difer
ents (Sanitat, Agricultura, Ramaderia 1
Pesca, Medi Ambieni 1 ( Comerç, Turisme
11 Consum) que es reparteixen les fum ions
de control alimentari i els efectius que s'hi
destinen. Demana una nova organització
que garanteixi un espai únu de 1 reball que
permei 1 la ei»irdinació entre tots els em-

pleats encarregats de l·i seguretat alimen-
tària. Tal com es diu en al manifest, "cal
assolir l'acomplimem Ji1 les directrius i-u
ropees de control integral: desde l'estable
;i Li taula".

El sindicat veterinari també demana la
dignificació de les condicions de treball
de ioi> els empleats públic s dedit ais a la
inspecció veterinària: calendari laboral,
horaris salubres 1 protecc ió real 1 efe< tiva
davant casos de violència, entre d'all res.

ELS SINDICATS L'ACOMPLIMENT DE LES
DIRECTRIUS EUROPEES: " I >E l'ESTABI

Fòrum sobre innocu'ltat alimentària
Davant l'augment de les malalties d'origen alimentari, més de 300 experts en regla-
mentació sobre innocuïtat dels aliments, procedents de més de 100 països, es van reu-
nir del 12 al 14 d'octubre a Bangkok (Tailàndia) per participar en el segon Fòrum Mun-
dial d'Experts en reglamentació sobre innocuïtat dels aliments. Cada any, el consum
d'aliments insalubres és causa de malaltia amb risc de mort per com a mínim 2.000 mi-
lions de persones al món.Tot i que són els grans brots de malalties d'origen alimenta-
ri els que reben més publicitat, el gruix són casos individuals que es donen a tots els
països del món.

El Regne Unit va exportar sang
de malalts de Creutzfeldt-Jakob
El Regne Unit va exportar sang i plasma de donants contaminats amb
la síndrome de Creutzfeldt-Jakob a cinc països —entre efs quals no
esta Espanya—.però es nega a donar-ne els noms per considerar que
són els seus governs els que han de decidir si cal fer algun tipus d'a-
nunci públic que pugui alarmar a la població. L'origen de l'alarma són
dos casos de víctimes de la malaltia que posteriorment s'ha sabut que
van ser donants de sang.

Cinc morts per
salmonel·losi a una
residència geriàtrica
Cinc avis d'una residència geriàtrica de Pa-
lència varen morir a conseqüència d'una to-
xiinfecció per salmonella. El patogen va ser
aïllat en el pollastre, les llenties i el concen-
trat de carn que s'utilitzava per la prepara-
ció de menjars. També es va trobar salmo-
nella en alguns dels manipuladors d'aliments
que treballaven a la residència.

Brussel·les aixeca
l'embargament a
productes xinesos
La Comissió Europea ha aixecat parcialment
el veto establert sobre els productes xine-
sos d'origen animal des de gener del 2002
a causa de la detecció de substàncies quí-
miques i antibiòtics prohibits en alguns d'a-
quests productes. Ara. la CE ha anul·lat al-
gunes d'aquestes restriccions per productes
com les gambes o el petx de piscifactoría.

Red INFOSAN, la
nova xarxa global de
seguretat alimentària
La xarxa global de seguretat alimentà-
riaRed INFOSAN, liderada per Espanya
en col·laboració amb la OMS, ha co-
mençat a funcionar a l'octubre. Aques-
ta xarxa compta amb el suport de més
d'un centenar de països, entre ells Aus-
tràlia, el Canadà,els EUA.Jordània i Ugan-
da. La Red INFOSAN és una xarxa in-
formativa per a la difusió d'informacions
importants sobre les qüestions globals
que afecten a la seguretat alimentària,
complementada per la red d'emergèn-
cies (INFOSAN EMERGENCY), que
servirà per avisar les autoritats sanità-
ries dels paísos que en formen part dels
eventuals brots internacionals de malal-
ties de transmissió alimentària que cons-
titueixin una emergència. S'espera que
INFOSAN permeti accelerar el procés
de presa de decisions en emergències
alimentàries.



A NUEVA
en el tratamiento del dolo

Un A/NE innovador: N/MESUL/DA

La NIMESULIDA es una nueva molécula en veterinaria
que pertenece al grupo de las Sulfonanilidas

La NIMESULIDA juega un papel fundamental en el
tratamiento del dolor

La NIMESULIDA es un inhibidor COX-2 selectivo.

La NIMESULIDA preserva COX-1

10 Comprimidos 10 0

10 Comprimidos 100 mg
Sulidnic
Comprimido para perro:
M.mcwul.d.
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PRODUCCIÓ ÀNIM

Catorze anys després de
l'aparició dels primers
casos de PRSS, cada cop
es coneix més sobre la
patogenia del virus.

Vacunes vives: una eina eficaç
en la lluita contra el PRRS
La vacuna dl \lru viu està especialment indicad~l per truges
rqrulucture, 111cntrc quc pcr garrins és 11lCnys hahitu~d

DAVID LLOPART VIDAL
Servei 1 I -lipra)

H
.ui passat gairebé 14 anys
des de que varen aparèixer
els primers brots de PRRS
(Síndrome Respiratori i
Reproduc tiu Pon f) .1 Es

panya. El desenvolupament de vacunes
vives, a mitjans dels 90, ha tingut un paper
clau en el control de la malaltia, essenl el
seu ús 1 eficacia motiu de grans debats.

1 )es que aquestes vacunes vives sortiren

al mercat, In ha haguí rot un procés evo-
lutiu sobre la valoració de seva eficacia. En
\¡i-¡ mil 1. i'l seu ús va ser generalitzat en ex-
plotacions problemàtiques, tan! en truges
com en garrins. Si bé és ceri que
s'obtingueren bons resultats .1 moltes

es, també é-* veritat que els escassos
coneixements que existien aleshores sobre
Li malalt ia no \ aren ajudar a entendre
perquè no s'obtenien millores postvat u
na ió en truges o garrins de moltes altres ex-
plotacions. Tol això va portar a que es

creessin corrents d'opinió que posaren in-
justament en entredit la se* a efi< à< ¡a 1 que
varen promoure el control del PRRS mit-
jançant pràctiques de maneig de nulípares
1 mitjançant la modificació dels sistemes
i làssiesde produ< ció. Afortunadament, els
treballs d'investigació sobre la patogenia
del virus, la seva epidemiologia 1 im
munologia, han permès avançai moltíssim
en v\ coneixement de la malaltia, així < om
en los mesures de control i, dins d'aquestes,
en la millora de l'eficàcia de les vacunes

DE DE L'APARIIÓ DE VACUNES VIVI~~ A L'ÈPOA
DEL 90, 'HA DEBATUT IL SI:l J L'S 1 L I I ( l \



La recer'ca canadenca
de virus no patogenics

l'investigador DongwanYoo.de la Universitai < madenca de

i iuelph, està treballant en una vacuna de segona generació contra

el virus del PRRS. Per al Dr.Yoo, la si ilui ¡ó i ad¡( .1 en la cápside del

virus: seguint els moviments d'aquesta dins la cèl·lula, es va detec-

tai que la càpside és

h anspoi (.ida fins el

nucli d'una cèl·lul.i ni 1

afei tada. Allà, la 1 àp

ALS QUALS SE'LS HA
ALTERAT LA CÀPSIDE

LES VACUNES DE
SEGONA GENERACiÓ
VOLEN UTILITZAR VIRUS

side interfereix amb

la producció de pro-

teïnes del sistema im

mune, atacar>t-lo i deixam la cèl·lula vulnerable a tot tipus de ma-

lalties. I -1 ¡nvestigai ió s'està centrant en identifiï ai les parts del .1 us

que ataquen a la cèl·lula allotjadora i Í om les cèl·lules responen a

la infeo ió I n una segona Fase,està previsi el íl(".,envolupament de

«A

nous mètodes genètics per modificar el DNA del virus del PRRS.

Lobjetiu és crear un virus del PRRS no patogènic que pugui ser uti-

111 i vii un. 1. cl que donarà als .mimáis immunitat enfront del

que - ausa el PRRS.

vives. En aquest sentit, venim observant
com en els darrers anys la comunitat cien-
l llu a internat lonal està arribant a un con
sens sobre l'ús i l'eficàcia de les vacunes
vives.

REDUCCIÓ DE LA VIRÈMIA
les vacunes vives són t apaces de reduir la
virèmia considerablement (fins a 500 cops)
en els animals vacunats sotmesos .i una in
in . ió experimental. IX- la mateixa man-
era, sabem que els aní icos sos SN (generats
per la vacunació o per contacte previ amb
el virus de camp) poden prevenir la trans-
missió transplacentària de PRRS i que tit-
ula* ions de 1/8-1/16 prevenen la virèmia
en truges infectades experimentalment.

1 '•'alt ra banda, sabem que les pràctiques
d'immunització de nulípares per contacte
(aclimatació) no sempre donen bons re
suliais. Així, la vacunació amb vacunes
vives de reproductores (sobretot les dei i
i le tancat) odenulfparesseronegativesque
s'introdueixen a granges positives sestà
conven un en una pràci icade maneig molt
habitual.

A diferència del que passa amb la vacu-
nació de reproductors, l'us de la vacuna vi-
va en garrins s'està convenim en una pràc-
tica menys habitual i la decisió de
vacunar-los s'ha de prendre havent avalu-
at prèviament les dinàmiques d'infecció
enfront a PRSS i a altres patògens presents
a l'explotar io. IV fet, hi ha hagut molies

experiències positives després de la vacu-
n. 11 ió de garrins amb vacuna viva de PRRS,
en les que s'han pogut observar reduccions
importants de mortalitat i millores en el
creixement. Però, de la mateixa forma, tam-
bé hi ha haguí experiències en les que no
s'ha visi cap millora desprésd'administrai
la vacuna.

La resposta immune capaç de neutral-
itzar el virus rriya unes tres setmanes en
generar-se. Es per això que l'efu àc ia de la

prendre la decisió de vacunar o no els gar-
rins.

Si mirem el futur, serà molt difícil en els
propers anys obtenir vacunes més eficaces
que les vives que hi ha actualment al mei
cat. IV fet, lii ha vàries linees d'investi-
ga< ió obertes per obtenh vacunes més efi
c u e s . Per exemple, s'csià estudiant la
possibilitat d'obtenir soques de virus PRRS
atenuat que presenti una mulat 10 (delec-
CÍÓ genètica) que permeti la seva d llei ei 1

vacuna viva de PRRS en garrins pol veure's ciació amb el virus de camp. Tot i que és
compromesa si els animals s'inleclcli de
PRRS massa aviat, amb
el que la vacuna notin LES VACUNES VIVI: S

REDUEIXEN EINS
A 500 VEGADES LA

VIRÈMIA EN ANIMALS
V A U N A T S SOlMl '~OS Slín essenCials per, I la

A U N A I N F E C C I Ó Sl1'1 l
l"ssl"Iul:lU'vl ' '•'

rephcació genètica.
També s'estan obrint

drà temps de fer efecte.
1V la mateixa manera,
la seva eficàcia queda
compromesa si els ani-
mals s'infecten amb al-
tres agents patògens al
mateix temps que ad-

interessant, lesexpe< tativesfinsal moment

són poc prometedores

degut a la p e t i t a m i J a
de la monocadena de
RNA del virus del
PRRS en la qual els

L'PERIMfNT\L
ministrem la vacuna de PRRS. Per això, es linees d'investigació amb vacunes de DNA,
a imprescindible conèixer la situació epi- petó a hores d'ara no hi ha proves que pro-

demíològica enfront de totes aquelles al-
tres patologies, tant de tipus vfric (sobre-

porcionin una protecció clínica mínima.
S'estan estudiant també noves estratègies

tot ('ircovirus) com bacterià (í laemophilus amb vacunes vectoritzades, les quals, t<
parasteis, Streptococcus suís 0 Mycoplasma
hyopnewnoniae) que poden tenir un paper
clau, immunodeprimini 0 debilitant als
nostres animals en el moment en que es
vol vacunar de PRRS. D'aquí que l'ús de
seroperfils i perfils de PCR (enfroni PRRS
i PC'V-2) siĵ in una pràctica utilitzada per

it i

els seus potencials avantatges tècnú s, sei
an dediffc il .iin> II ii :a< ióa< ausa dels prob
lemes de caire regulatori que plantegen.
Per tant, les vacunes vives actuals de PRRS
segueixen i seguiran essent una de les prin-
cipals eines a leiui en compte pel control
del l'RRS.
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PRODUCCIÓ ANIMAL

Arriba la XV edició
del Saló Expoaviga
Aquest any, el Saló Internacional de Tècnica
Avícola i Ramadera donarà especial atenció a
la tracabilitat i seguretat alimentàries.
MARÍA JOSÉ VIÑAS. Redacció

Expoaviga, el Saló Internacional de
Tècnica Avícola i Ramadera, tornarà
.1 obrir Ics seves portes cl nus vinent,

concretament del 2^ al 26 de novembre.
En la seva XV edic ió, el Saló presenta com
.1 novetat el nou sector d'exposició sobre
traçabilitai i seguretat alimentària. ( om
destacava Albert Gendrau, president
d'Expoaviga, en declarac ions a aquesta re-
vista el mes de febrer: "hi haurà novetats
comercials on el terreny de la identificació
animal i sobretot en tot allò relacionat amb
el control de punts crítics i la tracabilitat,
tant en l'alimentació animal com en la
bioseguretat a les explotat ions i en les me
dicac ions".

Així mateix, hi haurà un sector per a les
empreses que presenten solucions per la
protecció del medi ambient, on s'exposarà

nologia por reduir l'impacte medi-

ambiental de les grans concentracions de
purins.
Expoaviga 2004 ofereix també un com-
pletfssim programa de jornades professio-
nals, que es detalla a continuació:
•XXCursdeFedna
• 11 Seminari d' additiusi me diC<lments
• II Seminari d'additius i medicaments ve-
terinaris
• Jornad,1 Anemhe
• Jornada Anembe
• XL1 Simposium Wpsa
• Sessió final del programa europeu d'in-
vestigac ió
• Fòrum sobre el sector del boví de llet
• II lornades de munyiment automatitzat
de bovf
• Jornada del medi ambiem
• Fòrum sobre certificació i marques de
qualitat

.200-
per.i un.i i

clpacio d< i
expositors i una
«fluencia de SO.OOC
persoí

• |iun,ui.i Veterindustria

• Trobada internacional de veterinaris
• Seminari sobre anàlisi de mercats de
matèries
• El tumi de la ramaderia a Europa
F:n l'edició d'aquest any s'espera una par
t icipació de 1.200 expositors i una atinen-
c la de públic de SO.000 visitants, segons les
previsions de l'organització.

Premis Porc d'Or 2004
El lliurament de guardons es farà ;i Vic en lloc de a Lleida, com era habitual
M.J.V. Redacció

J a |a es coneixen els candidats de la Xla
edició del> premis Porc d'Or. El passat
24 de setembre el jurat d'aquests

irdonses va reuniren el (lentre UdL-IR-
TA de Lleida per seleccionar els finalistes.

L'Institut de Recerca i T« nologia Agro-
alimentàriescoorganitza un cop més aquests
premis amb el suport de Pfizer Salut Anima]
i l'Ajuntament de Vic, localitat on tindrà
li* K aquest am el lliurament de premis, de-
sprès de les darreres edicions fetes a Lleida.

Las explotacions que opten als premis
són Ics adherides al BDporc, el banc de
dades de referència del pon i espanyol. En
aquests moments, més de 900 explotacions
son regularment avaluades pels criteris es-

tablerts a aquesta base de Jades. ()ada any,
al voltant de 120 són seleccionades per als
premis en les seves diferents categories. La
candidatura s'obté segons els paràmetres de
produciivn.it i rendiment de Ics explota-
( ions, paràmetres que cada any milloren
gràcies a l'esforç continu que fa la indústria
del porcí espanyol.

I es categories a concurs són: la (de 10 a
125 Lleida. 2a (de 376 a 750 truges), 4
pre mis a 750 truges)i 5a (més d e a 1.500
truges) i 5a (més de 1.500 truges).

Els criteris di- selecc ió, com cada any, són:
PN (productivitat numèrica pet truja en
producció), NV (nascuts vius per ventre-

la) i IP (interval entre paris).
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FERTAGYL
la fianza del clínico

d en la I.A.

i la fertilidad postparto

RH de elección en los programas de

minación a tiempo prefijado

péutico de elección en el tratamiento

quistes i

. : : • . ,

veterinaria -fcSTEVE
Av.Mare de Déu de Montserrat 215-08041 Barcelona. España

COMPOSICIÓN- Gonadorelina 01 mg por mi en solución acuosa. ESPECIES DE DESTINO; Ganado bovino y conejos. INDICACIONES. POSOLOGIA Y VlA DE ADMINISTRACIÓN-
• Cas: Tratamiento de quistes'ováricos (5ml via i.m.), Prevención de la ovulación retardada (2,5 ml via i.m.), Mejora de la fertilidad postparto (2,5 mi vía i.m.). Conejas:
"?d"cción de la ovulación (0 2 mi vía i m.). Instrucciones completas en el prospecto. PRECAUCIONES: Conservar en la oscuridad y a temperatura ambiente (15-25°). Los
v!al«s abiertos tienen una validez de 8 semanas conservados en refrigeración (8-15-C). TIEMPO DE ESPERA: No precisa. PRESENTACIÓN: Vial de 5 mi y estuche con 10
Vlales ele 5ml. Reg. n° 8522 PRESCRIPCIÓN VETERINARIA.
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Brot de 'llengua blava1 a la península
Del cas inicial de llengua blava que es va detectar a principis d'octubre en el munici-

pi gadità de Jimena de la Frontera, el virus s'ha estès a altres nou explotacions, totes
elles del corredor comprès entre Jerez i Los Barrios. En total, hi ha 1.422.000 caps de
bestiar immobilitzats de les províncies de Cadis. Córdoba i Sevilla, i de les comarques
La Palma del Condado i Almonte. a Huelva; Lucena, Montilla i Posades, a Córdoba, i Al-
hama de Granada i Loja.a Granada. Està previst que es vacunin 602.000 caps de bestiar
oví distribuïts en 2.166 explotacions. El Ministeri d'Agricultura finançarà amb 5,2 milions
d'euros les mesures de suport a la lluita contra la malaltia.

L'augment del consum de carn pot
disparar les necessitats d'aigua

El professor Hans Schreier, de la universitat de British Colúmbia,
considera que cal fer una efectiva gestió de l'aigua perquè cada vega-
da en serà més gran la demanda. Schreier afirma que un 70% de l'ai-
gua dolça es destina a la producció d'aliments. En els propers 30 a 40
anys la demanda podria créixer en un 50%, paral·lelament a l'augment
del consum de carn, provocat per la migració de la gent del camp a la
ciutat i l'enfortiment de l'economia.

Possibles atacs de llops
al Cadí-Moixernó

Tot i que el darrer llop va desaparèixer
de Catalunya el 1975. les denúncies rebudes
pels tècnics del Departament de Medi Am-
bient des del mes de febrer apunten que
aquest predador ha causat la mort de nou
ovelles, quatre cabres, un vedell i un isard.

FAO: la plaga de llagosta
podria arribar a Europa

La FAO ha advertit que els núvols de lla-
gostes de dotzenes de quilòmetres de llarg
que porten un any destruint les collites de
l'Àfrica subsahariana han començat a entrar
al Marroc, Libia i Algèria, i que amenacen
amb arribar fins a Europa.

Judici a Lleida per un
cas d'engreix il·legal
de vedelles

Quatre veïns de Lleida (dos germans
propietaris d'una empresa de productes
veterinaris, un ramader i un químic) s'en-
fronten a penes de tres anys de presó
com autors d'un delite contra la salut
pública acusats de comercialitzar i sub-
ministrar anabolizants prohibits a vede-
lles per accelerar-ne l'engreix.A la pena
sol·licitada pel fiscal, una de les més al-
tes demanades en un cas d'engreix il·le-
gal de ramat, cal sumar-hi una multa de
12.000 euros i una altra condemna de
cinc anys d'inhabilitació per a cada un
dels inculpats per a l'exercici de qualse-
vol professió o activitat relacionada amb
l'alimentació humana i animal, l'agricultura
o la ramaderia

Nemutin Premix
Premezcla medicamentosa

lIamulina hidrógeno fun^ato I u %

S.p. veterinaria,
Cm tam ttnratt «» 4,1
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La gran nit
del centenari
Un sopar de unia al Club Nàutic de Salou
culmina la celebració dels 100 anys dol COVT

MARIA JOSÉ VIÑAS.

A
ixòestà boníssim!". Aque-
sta va ser ta frase més
repetida Jurant cl sopar
de gala que el ( bl-legi ()fi-
cial de Veterinaris de Far-

ragona va organitzarà! Club Nàutic de Sa-
lou per commemi irat el seu centenari. La
¡ornada festiva que culminava aquests a< tes
va començar hores abans, amb una missa
a la capella del claustre de la catedral de
Tarragona. Durant l'homilia el capellà va
ter contínues al·lusions a sant Francesc
d'Assís, "patn'i dels veterinaris i gran am-
ic de l'ecologia".

A ( ontinuació, els assistents a la missa i
altres companys veterinaris que es van anar
afegint a lacelebrac ió es van desplaçar fins
.1 l'aní iga Audièru ia de lac iutat,on el doi
tor Martí Pumarola, veterinari historiador
i professor de la Facultat de Veterinària de
la UAB, va impartir una conferència so-
bre la història de la nostra professió a
( Catalunya i, concretament, a Tarragona.
Prèviament a la xerrada de Pumarola,
Ángel Guerrero, president del (!< 'VT, va
fer una petita introduc< ió en la qual va
al·ludir .il fet que en el futur, "la professió
veti nii.H 11 estarà majoritàriament en mans
de les d, mes". HI president també va agrair
la rasca de Jordi Vendrell, coordinador del
llibre commemoratiu del centenari. Ven-
drell va prendre la paraula peí fet un esbós
de la història de la < reacio del l bl·legi de
Tarragona: ta 124 anys (el 20 de juliol de
1880) es va donar un primer pas, amb
l'establiment d'una asso< ia< ió de profes-
sionals (la Sot ledadC .'lentt'tico-Vererinaria
Dettosense) a Tortosa, que va culminar
amb la crea< i( i del( OVÍ el 2.' d'agi si de
ll>04.I Ina Reial ()rdre livadonai la condi-
ció d'oficial cl 8de novembre d'aquell any.
Era el quart col·legi veterinari que es cons-
tituïa a Espanya.

Vendrell va evocar les difi< ultats amb

que es trol-aren els professionals de ta un
segle: "Excés de facultats i de llicenciats,
intrusisme i competència deslleial... és a
dir, els mateixos problemes que ara!".

El doctor Pumarola, el tercer que va in-
tervenir, va i entrar la seva < onferèn< ia
en la creació de la Fa< ultal de Veterinària
de la I IAB, resultat de més d'un segle de
reivindicacions per tenir un t enue for-
madoi de veterinaris a Catalunya.
Pumarola va aprofitar també per agrair el
treball a la facultat dels investigadors i
dels professiirs universitaris tarragonins,
com Teresa Rigau o Enri< Mateu. 1:1 vet-
erinari Insinuador va voler concloure la
seva xerrada lent un regal als assistents
en forma de conte, iva explicar la I usi una
del i <n tan re Quiron, símbol internat ional
de la professió.

A les 9.30 de la nit va començar el sopar
de gala al C !lub Nàutic de Salou, amb 100
assistents disposats a seguir al peu de la
lletra les instruc< ions del ( XDVT: "Avui és
la festa gran dels col·legiats, undiaperpas-
sar s'l HI l'é!".

Abans d< I sopar es va fer un pica-pii a a
la terrassa, on els col·legials van degustar
més de JO entremesos i van apiolilar per

saludar vells amics, hi ce inseller d'Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca, Antoni Siurana,
que va assistir al sopar, es va dirigir als ve-
terinaris tarragonins felicitant-los per
l'aniversari i va llegir una salutació del presi-
dent de la c ¡eneralitat, Pasqual Maragall.
Siurana també es va referir al papei i lau
dels veterinaris, "peça fi inamental per a la
garantia de les bones practiquis al sector ali-
mentari". El conseller va admetre que l'Ad-
ministració té un deute amb la professió: la
millora de les condú ions laborals dels vete-
rinaris de la indústria alimentària.

La resta de la nit va transcórrer de mane

Històries de la Història
Aquest és el títol del llibre
commemoratiu que el Col·legi Oficial de
Veterinaris de Tarragona ha editat amb
motiu del centenari. Són més de dues
centes pàgines que recullen tan

ia de la formació i evolució del
COVT com anècdotes de la professió

irrer segl
ien les vivències de

• i-ragcmins. explicades pels
< otagonistes amb sentit de

l'humor i. sobretot, molt amor per la
professió.
El coot ra obra ha estat
en Jorcí i rar el llibre

s'ha escollit la obra commemorativa del
centenari del COVT. elaborada pel

usta Joaquim Espuny. I que
representa al centaure Quiron. símbol
de la i laria.
La obra està prologada per una salutació
del president de la Generalitat de

laragall, qu
ent de la proíev

veten ellevància
extrae i > ha adquirí i relai
amb la indústria alimei
També en el pròleg, Ángel I
president cel COVT, vol homenatj;
tot els veterinaris de Tarragona. I
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i; i informal. Pur; in i lc>. postres hi VH haver
iinii pel ii.i sorpresa: ballarins de danses de
In Polinèsia van fer una demostrac W i van
animai al públic a que elsacompanyé I 1
únics valents van ser els veterinaris tar-
ragonins David 1 Ximènech i Pablo Portero.

TU a< tes de l'.im del > entenari de In
ragona han estai organitzats per la Junta i
pei ini.ii omissió que es va crear amb aques
I.I finalitat. Però, com senyala ( iuerrero,
"el pes principal Ji1 la feina se l'han endui
les dues treballadores del COVT Sònia
( !apde\ ila i Loli Arroyo, i des d'aquí voldria
expressar In- tota la nostra gratitud".

L:ENTREVISTA
ÀNGEL
GUERRERO
P e n t elI COVT

"La nostra és
una professió
en ascens"

Després de lo nit de gala, ¡o només queden

dos actes de l'atapeïda agenda de celebracions

del l'aniversari número 100 del COVT. Com va-

lora el transcurs de l'any del centenari?

Crec que t.int el Col·legi com els col·li

de Tarragona hem sabut celi iment

el primer centenari, i hem demostrat a la ciu-

tadania i als altres sectors professionals i po-

lítics que la veto n pro-

gressió ascendent.

£/ congrés de leishmaniosi fet el març, amb

més de 250 assistents, va ser tol un èxit tal com

es va explicar en aquesta revista del mes de

maig. Va anar igual de bé el Congrés d'Història

de la Veterinària Catalana?

Sí, consid |uesta

especialitat: no si' dedi-

serun con-

ible ]a

ii per homenatjar els familiar

dels anteriors presidents del Col·legi. II"

los una orla on sortien tots els presidents d'a-

quest ! I

A l'acte clau del centenari, la gran festa del 2

d'octubre, hi van acudir prop de 300 persones,

amb la presència del conseller Siurana i del pre-

sident del Consejo de Colegios Veterinarios d'Es-

panya, Juan José Radiola. Es sentirà satisfet..

El COVT és un Col·legi petit, amb uns 300

i ens podíem permetre

ostei i! mb el nostre aniversari, com edi-

tar segells commemoratius o o i ;

ions. En comptes d'això, es va preferiï

lel ii ii en un sol dia tots i - ulminants.

etenia que tot aquell que hi assistís gau-

dís d'una gran festa, ornamentada amb el toc

cuftun • ¡uadeldoc-

torMartfPumarola Sincerament i rec que vam

aconseguir el nostre propòsit i tots els assis-

tent es van endur un bon record d'aquella nit.

fambé voldria comentar que vàrem temi una

lífn -i assistèni M: a més dels ja esmentats

5iurana i Badiola, hi van estar presents al so-

pai el subdelegat del Govern, el delegat del

Govern a lesTerres de l'Ebre, els directors ter-

¡als de Salut, del DARP i de Medi Ambient,

el subpresident i la secretària general del Con-

sejo, com també representants dels col·legis

de metges, darmacèutics. infermers, psicòlegs

i de diverses llotges. Però el que més han apre-

i ¡i els membres de la Junta va ser la massiva

I MI tu ipació de col·legiats, dels joves veterina-

ris que han descobert el seu Col·legi i amb qui

comptem per a les properes festes.

Han tingut una bona acceptació la placa i el

llibre commemoratius del centenari?

Sí. El llibre ha suposat un gran esforç, però

ha valgut la pena, )a que serà un testimoni pe-

renne del que ha succeït en aquests darrers 100

anys i una lectura agradable per als que co-

neixem a gran part dels autors. A més, crec

que escollir el centaure Quiron per a la placa

commemorativa ha estat un gran encert i hem

rebut moltes feliï ¡tai ions.

El Col·legi de Veterinaris de Tarragona ha re-

clamat la Creu de Sant Jordi pel seu aniversari.

Com està progressant aquesta petició?

Vàrem aprofitar el sopar per demann al

conseller Siurana que ens apadrinés en la nos-

tra petició, i així ha estatja li hem remès la do-

i itació que avala la nostra sol- licitud. Con-

siderem que 100 anys de representació de la

i professió a la província són mèrits més

que suficients per ser dignes candidats d'aquest

i distinció que es farà extensiva a tots

i cadascun dels veterinaris existents a l'actua-

litat i a aquells que ens van precedir perme-

tent que avui complim 100 anys.
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Publicitat dels
honoraris veterinaris
La intensificació de la defensa
de la competència a la UE ha eliminar
la prohibició de fer menció als honoraris
professionals en la publicitat dels veterinaris.

ELENA OLLER
:OVB

S
i ui freqüents les consultes que es
iv.iln vn.iU ï >VB sobre la publi-
t u.it d'honorai is dels i ( ni res
veterinaris i sobre la deontologia
professional. Per tant, hem

cregui oportú aclarir els dubtes més usuals.
Si ens remuntem als antecedents, ob-

servem que tradicionalmem cK col·legis
professionals han prohibii a llurs normes
internes tota publicitat que Ics menció
d'honoraris (incloent-hi la gratuïta! dels
serveis) per entendre que és in< ompatible
amb l'ètica professional. Però des de l'en
rr.iJ.i d'Espanya a la Unió Europea s'ha m •
tensificai l.i normativa i el i. unri>l en
matèria de defensa de la competència, ¡a
que aquesta és un dels pilars bàsics per .1 la
creació 1 runcionameni del mercal comú
europeu, La Llei 16/1989, de 17 de juliol,
de I tefensa de la t bmpetènc ia (1.1 X !) pro-
hibeix a l'article I: "Toi acord, decisió o re-
comanació col·lectiva (...) que tingui pei
objecte, produeixi u pugui produir l'efei te
d'impedir, restringir o falsejar la com
petèni ia .1 tol o .1 una pan del mercal na-
cional, 1 en particular les consistents en la
fixai ió, de forma directa o indirecta, de
preus o d'altres condicions comercials o de
serveis (...)".

En aquesi sentit, les darreres modifica-
cions de Li normativa sobre col·legis pro-
fessionals han estai encaminades a supri-
mir determinades previsiï >ns legals que fins
aleshores permei ien .1 les esmentades cor-
\\ irac i< ins regular, 1 trganitzar 1 en c erta man-
era limitar l'exercici de les professions.

Aquestes modifú a< ions eliminen la po-
testat dels col·legis en la fixa* ió d'honoraris

mínims, i, a partir d'ara, aquestes assot ia-
ii(>ii-- professionals només podran emetre
ivi omanacions d'honoraris amb carai ti 1
orientatiu. Amés, ara ja no caldrà col·legiar-
se a cada província on s'exerceixi, n'hi hau
1.1 prou amb una única col-legiació a un
1 ol·legi del territori espanyol.

També es contempla que l'exercici de les
professions col·legiades es realitzarà en règim
de lliure competència ¡estarà subj« te, quan
.1 l'oferta de serveis 1 fixació de la seva re-
muneració, .1 la I lei sobre Defensa de la
( !i impetènc ía i .1 la Llei sobre C lompetèn-
eia Deslleial.

Tenint en compte que els barems d'hono
raris professionals que fixa el (lonsell de
Col·legis Veterinaris de ( àtalunya(< "( \ ( '.)
I.I no tenen i aràcter vinculani ni obliga
ton, i que facilitar-ne els honoraris als con
sumidors és quelcom consubstancial a la
lliure competència, i que de poc pol servir
liberalitzar el preu dels serveis professionals

si no es poden donar a conèixer ,1 tra\ es de
I.i publicitat, el CCVC va aprovar l'any
2002 les Normes I teontològiques t lomiins
¡1 la Professió Veterinària l'atalana. II ( api
rol VII d'aquestes normes en reunia la publi-
( 11.11. adaptant'la a la nova situació nor-
mativa 1 eliminant la prohibició de fel
menció dels honoraris professionals en la
publicitat dels veterinaris.

Aquestes normes van ser presentades als
col·legiats a l'assemblea general extra
ordinària celebrada el 8 d'abril del 200 i i,
posteriorment, .1 l'assemblea general extra
ordinària del primer de juliol del mateix
any es va aprovar la modificació dels es-
tatuts del (!OVB (modificació inscrita al
Departament de Justícia i publicada al
1 O K !de Kd'abrilde 2004). introduint
que en tot allò que fes referència a la publi-
111,11 1 honoraris seran d'aplica* ió les normes
aprovades pel Consell de C ¡ol·legis Veteri-
naris de c latalunya.

Amb això no es pretén propugnar una
absoluta llibertat en la publicitat ni imposar
criteris merament ei om imU s en la profes-
sió veterinària, sinó que es tracta d'aplicar
una àmplia concepció de la llibertat d'ex-
pressió que segueix el tribunal Europeu de
1 Veis I lumans, en considerar que la infor-
ma* 101 omercial està protegida per l'article
10 de la ( 'onvenció Europea de l'rels I lu-
mans, que estableix la llibertat d'expressió,
1 que aquest drei comprèn la llibertat
d'opinió 1 I.i llibertat de comunu ai 1 rebre
informacions 1 idees, sense que pugui exis-
tir una ingerència de les auti iritats públiques.

Com han de ser els anuncis?
El fet que no existei- ions des del

COVB a la menció d'honoraris professió:
s'ha de confondre amb 1 total dels pro-

1 Is en «que11 ¡inca de
control del COVB, Així. a les Normes Deontolò-

la Professió Veterinària s'esta-
bleix que la 1 1 de ser objectiva, veraç i
digna (•.' igui enganyosa per induir
a error o a confusió als consumidors).També hau-

iides col·legials. De la mateixa
POC es poden publicitar preus infe-

111 fer promeses de
. que no depenguin exclusivament de l'ac-

1 lel professional. És a dir, que el veterinari
o d'uns mitjans determi-

nats, però no pot prometre mai que aquests por-
ibtenció de cap resultat concret. |a que

ment no depèn del vet <•

;. o as-
sumptes professionals sense l'autorització e1

del client 1 fer publicitat compai

informació al púti
següents dades: nom del o dels veterinaris titulars,
logoi 'amero de telèfon, dies 1 horari de
con>.
tes normes deontològiques comuns. A l'enii
dels centres veterinaris (clínica, consultori o hos-
pital) ha de figui

vada pel Consell.
'Mtrol sobre la publicitat dels vetei

província de Barcelona correspon al COVI
legiats que ho desitgin poden fer consulv

COVB sobre la licitud dels actes de publicitat que
pret' a terme, per tal d'mformar-los so-



Diada de sant Francesc
Per tercer cop, la festa del patró dels
veterinaris s'ha celebrat a Montserrat

MARÍA JOSÉ VIÑAS.

L% abadia de Montserrai té un signifi-
cat especial en la història del C X )VB,

' ¡a que va ser allà on, duraní lacel-
ebraciódesant Francest de 197X,l'aleshores
president del c bl·legi, XXXXXX, va útil
itzar el caíala en un discurs oficial per
primera vegada després del franquisme.

In l'c. hi ió d'enguany hi varen pau icipar
unes 1 50 persones. El primer acte del dia va
ser u n a missa e n la i]ual h i e ra p r e s e n t el

bisbe de la recentment creada diòcesi de
lerrassa, |osep Ángel Sáe: de Meneses. A

continuació es va visitar el museu i l'espai
audiovisual de Montserrat. I Jesprésdel men-
jar al rcsi.niiani del santuari, es van repar-
tir les ajudes a l'estudi del FA( X )VB i es
van sortejar diversos regals.

Al dinar hi van assistir
130 veterinaris i familiars

La feliç guanyadora
d'una minicadena.

Conèixer els orígens
Aquest curs comença a imnartir-sc a la UAB
una assignatura d'història de la veterinaria

MARÍA JOSÉ VIÑAS.

L;i Veterinària, com les altres cièn-
i iesde la salut, té una llarga història
que es remunta als inicis de la Im

manitat. Tot i així, el seu estudi no estava
contemplat en els programes de la facul-
tai de Veterinària de la Universitai
Autònoma de Barcelona. Finsqueaquesi
curs escolar 2004-05 s'ha engegai una no
va assignatura: Introduccióa la veterinària:
història i documentació, coordinada pel
doctor Martí Pumarola i en la que també
hi participen com a professoral el doctor
[osé Manuel Gutiérrez, de la I Initai
J'l [istòria de la Veterinària, i dos meni
bresde la I 'nitai d'l [istòria de la Medici-
na de la facultat de Medicina.

Aquesta nova matèria de <.¡m crèdits
(SO hores lectives) és una assignatura de
campus, és a dir, està ofertada als estudiants

de totes les carreres de la IIAB, tot i que
la gran majoria dels matriculats (51 dels
H estudiants) provenen dels estudis de
veterinària i, en concret, 18 són estudiants
de primer curs. (loma curiositat, cal dir que
el 85% Jels matriculats són noies.

L'assignatura pretén oferir als alumnes
una visió de com la professió i La i iènc ia
veterinària s'han anal configurant al II irg
ilel temps, JeJk .nu espe< ial atenc iii ,i la
ul.k ió del desenvolupament del pensa-
ment científic i Jels aspectes socials i cul
turáis de cada èpo< a amb les caracterfe
tiques de la medicina veterinària en les
etapes principals Je la història. I In dels al
tres ambiciosos objectius d'aquesta nova
matèria d'estudi es fer comprendre als es
tudiantsel paper del veterinari com a agent
suc ial de canvi, crftu i solidari, en favor
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Je la salut de la comunitat. A més de les
< lasses teòriques, s'impartiran sis seminaris
sobre medit ma, produce ió i sanitat ani-
mal, higiene i tecnologia dels aliments ial
ires activitats veterinàries.

També es duran a terme lliçons pràtiques
d'accés als documents veterinaris, on
l'alumne aprendrà a localitzar fonts bibli-
ogràfiques i <. i ii¡SIIII.II catàlegs i bases de
dades veterinàries.



EL COL·LEGI INFORMA

"Admeto que sóc un
col·leccionista boig"
I lelmut Wentges ha recollit durant més de 40
anys peces de la historia de la veterinària
MARÍA JOSÉ VIÑAS. Redacció

La història de la c< il·le< L ii i de I lelmul
Wentges és la història de l;i passió
d'aquesi veterinari alemany per la se-

va professió. Nascuï el ILHO, amb només
sis anys d'edai 1 lelmul es va començar a in-
teressar per la zoologia i la cura dels ani-
mals, animat pel seu avi, que era ortope-
dista. "Inicialment recol·lectava
Instrumental amb la intenció d'utilitzar-lo
a la meva futura clínica veterinària", ex-
plica el facultatiu alemany. "Per suposat, en
poc temps vaig adonar-me que aquell ma-
terial era obsolet, pero no volia tirar-ho, i
aleshores vaig pensar en (reai un museu de
la història de la veterinària, que aleshores

no existia".

Heinuit va ampliar la seva col·lecció mol)
ràpidament després de la 111 iuerra Mundi-
al, incorporant gran qiianm.it d'instru-

mental de veterinària militar "abans de que
es fessin amb ell els americans", recorda ri-
ent. També els seus col·legues i, més tard,
l,i seva família, el van ajudar en la seva afi-
ció. Wentges explica la seva passió amb
molt sentit de l'humor: "Admeto que sóc un
col·leccionista boig: he gastat en això tots
els meus diners, he implicat a tota la família,
que s'ha sacrifica! per l'entreteniment de
papà... Durant més de 40 anys he anat pel
món buscant a les tx itigues, furgant a les es-
combraries, amb les ungles brutes, sense
afaitar-me... Com un lladre! 1''espies em
dutxava, em posava l'esmi quing i anava a
donar alguna conferènc ia!".

La col·lecció de peces de la història de la
veterinari.i de Wentges es, a hores d'ara,
una de les més mans del món i està allotja-
da en una dependent ia de l'Ajuntament de

"AMB LA MEVA COL·LECCIÓ VULL MOSTRAR A LA
SOCIETAT I"OI A LA RIQUESA DE LA NOSTRA
PROFESSIÓ, COM CONTRIBUEIX AL BENESTAR HUMÀ'

1
I

Munic, tot i que 1 lelmul preteriría veure-
la instal·lada permanentment en i\n museu
"per poder mostrar, no només als veteri
nans, sinóa la societat, tota la riquesa de la
ni istra professió: com contribueix al benes-
tar humà mitjançant la cura dels animals i
la seguretat alimentària, com millora el món
en què vivim", hs per això que el somni
d'aquest veterinari alemany es que mans
¡oves s'encarreguin de continuar la seva tas-
ia. l)n dels set lilis de Wentges es també

a l ' I de 3 de s e m b r e
a I'l de desembre.
Organitza: Col·legi
de Veterinaris de Girona
i Universitat de Girona.
Informació: Albert Badia.
Tel. 972 22 88 04

Dates: 5-7 i 19-2
de novembre
Organitza: hospital
veterinari Sierra Madrid.
Informació: 91 843 SI 43

CÀCERES

Dates: 3 i 4 de desembre.
Organitza: Societat
Espanyola de Traumatologia
i Ortopèdia Veterinària

i Centre de Cirurgia
de Mínima Invasió.
Informació: Verónica
Crisóstomo.
Informació: 927 18 10 32

VALÈNCIA

i cirurgia articular

Dates: Ió-18 de desembre.
Organitza: Institut Veterinari
d'Ortopèdia i Traumatologia i
Universitat Cardenal Herrera.
Informació: www.ivot.net
Tel. 93 290 68 01

OLIVENZA (BADAJOZ) BARCELONA

PARIS (FRANÇA)

Dates: del 17 al 21 d'octubre
Informació: www.sial.fr

MADRID

Dates: 22-24 octubre.
Organitza: AVEPA.
Informació: www.avepa.org

Dates: del 22 al 24
d'octubre.
Organitza: associacions
extremenya i nacional
d'Història de la Veterinària.
Informació: Dr.José Marín
Sánchez Murillo.
Tel. 924 26 08 48
e-mail: marim@wanadoo.es

CÓRDOBA

Dates: del 4 al 6
de novembre.
Organitza: Unitat de
Cirurgia. Dept. de Medicina
i Cirurgia Animal. Universitat
de Córdoba.
Informació: Proyectos,
Incentivos y Congresos.
Tel. 9S7 48 58 48

HANNOVER
(ALEMANYA

Dates: del 9 al 12
de novembre
Informació:
www.eurotier.de

Dates: del 23 al 26 de
novembre.
Informació: Fira
de Barcelona.Tel. 902 233 200
www.expoaviga.com

KÍEV (UCRAÏNA)

Dates: 7-9 desembre.
Organitza: OMS.
Organització Mundial de Salut
Animal i Comissió Europea.
Informació: s.suarez@oie.int

ASSOCIACIÓ
DE VETERINARIS
ESPECIALISTES
TAURINS

Data limit de presentació:
2 de novembre.
Organitza: Associació
de Veterinaris Especialistes
Taurins.
Informació: 91 41 I 20 33



Molt personal

tipus de pacients
Més ie qu; anta anys d'exercici de la pro

donen per a m li nut Wentges sV
d'haver pogut treballar amb tot tipus
"Crec que els únics que no he tractat han esi
popòtams I rinoceronts". El veterinari alemany finí
i tot mostra or j s pels
seus i guard;

Wentges zoologia i
a Munic i es va III
a Cuba ("però, des de l'arribada del barb'

1 lavana"), va començar a
i tothom en aquella època, tractar
mimáis de producció i combn

amb consultes ocasionals d'animals de comp:
Però amb els anys va arribar a treballar ami
mals de zoològic i i Ie reserves, a més de peixos. Ela
larrer ir-je es va de<

bretó i d'animals de companyia.

veterinari ("i propietari auna de les

clíniques d'èquids més grans i modernes del

nord d'Alemanya", destaca orgullosament

el pare), però I lelmui \<p que el seu till es-

tà massa atrafegat per ocupar-se deguda-

ment lie la col·lecció.

Wentges ha considerat també la possi-

bilitat que la seva col·lecció es mostri con-

juntament amb peces de la història de la

medicina humana, "perquè no crec que sigu-

in disciplines separades".

Han estat notícia...

• " I'lJ J

m m
mim

Fernando
Montesinos,
veterinari de la
campanya Antàrtida
2004-05
Fernando Montesinos
Moreno, comandant
veterinari, participarà en
la campanya Antàrtida
2004-05 de l'Exèrcit de
Terra, que s'iniciarà el
proper novembre.
Montesinos, llicenciat en
veterinària el 1988 per la
Universitat Complutense
de Madrid i que va
ingressar el 1990 al cos
de veterinaris militars
destinat a l'Exèrcit de
Aire, estarà encarregat

de diversos projectes
d'investigació en medi
ambient, així com de la
seguretat alimentària de
la base. Montesinos
restarà a la base
antàrtida Gabriel de

Castilla (illa Decepció, a
les illes Shetland) durant
les dues fases de la
campanya, en comptes
d'una única fase, com han
fet fins ara els veterinaris
que han participat en el
projecte.

Via Campesina,
moviment mundial
de camperols
A l'octubre, tres
representants
internacionals de
Via Campesina a
Catalunya (Rafael Alegria,
d'Hondures; Henry
Saragih, d'Indonèsia, i
Paul Nicholson,
d'Euskadi) es van reunir
amb la comissió de
internacio
internacional del
parlament de Catalunya
per sol·licitar que es
declari Catalunya nació
lliure de transgènics.
Via Campesina és un
moviment internacional
o je ctesorganitza
organitzacions
camperoles de mitjans i
ladors agr icoles, de
treballadors agrícoles.
dones i comunitats
indígenes d'Àsia, Àfrica,
Amèrica i Europa.

Joaquín Cólera,
col·legiat més antic
de Tarragona
Joaquín Còlera, de 91
anys 'legiatm és el
col·legiat més antic de la
província de Tarragona
per aquest motiu va
rebre un petit però
emotiu homenatge: el
president del COVT,
Àngel Guerrero,

.vi
L
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IrB
membres de la junta i e
vocal representant dels
jubilats, Mariano Sanz, el
van visitar a casa seva a
Tortosa per fer-li entrega
d'una agulla d'or del
COVT, a més del llibre i
la placa commemorativa

l 'entitat.El mate
'entitat. El mateix
homenatge va rebre el
segon col·legiat més
antic del Col·legi de
Tarragona, Magí Bufrau.

ES COMPRA
Lámpara de fenedura de segunda ma-
no en buen estado.
Interessats enviar correu electrònic a:
santpau@spcv.e.telefonica.net
o trucar al 93 4SS 71 30 i preguntar
per Laura.

I ES TRASPASSA
Clínica veterinària amb 12 anys de fun-
cionament Aire condicionat.
Perruqueria canina.Totalment equipa-
da. Rx. 140 m' amb zona de vivenda.
Trucar al 609 41 56 56. Jordi.

SECRETARIA, BIBLIOTECA I INTERÍ

Telèfon: 977 211 189. covt@tinet.org

ES COMPRA
Màquina anestèsica de gasos de sego-
na mà, en bon estat i lector de chips
de segona mà.
Interessats enviar correu electrònic a:
mestresinfante@jazzfree.com
(Enric)

ES VEN
Xassís de Rx de segona mà en
molt bon estat i a bon preu. Interes-
sats trucar a Berta (93 581 18 94)

Mobiliari de clínica. Rx Siemens no ho-
mologat. Rx top 100 homologat Tru-
car al 609 41 56 56 (Jordi)

EL SEU ANUNCI
SI vol vendre, llogar o traspassar un local o material veterinari, aquí pot in-
serir el seu anunci gratuït. Enviï un text amb un màxim de 40 paraules al
correu electrònic premsa@covb.es. indicant Tauler d'anuncis i incloent-hi
un telèfon de contacte.

SECRETARIA

Telèfon: 932 I 12 466 ext. 20. 21.
depadm@covb.es; info@covb.es

APROPEM-BORSA DE TREBALL

Telèfon: 932 I 12 466 ext. 34
apropem@covb.es

DEPARTAMENT DE FORMACK

Telèfon: 932 I 12 466 ext. 29
depformacio@covb.es

ASSESSORIA JURÍDICA

Telèfon: 932 I 12 466 ext. 22
depjuridic@covb.es

Avis- per garantir la vigència dels anuncis publicats en aquesta secció, només
apareixeran una vegada. Els Interessats que vulguin publicar un anunci en
edicions successives de la revista ho hauran de comunicar expressament a la
seva redactora. Maria José Viñas, per correu electrònic (premsa@covb.es) o
fax (93 211 12 08).

SECRETARI
rona

endres de 9.30 a l3.3Oh

Telèfon: 972 20 00 62 - colvetgi@grn.es



NOVETATS COMERCIALS

L'empresa Norel&Nature obté el
certificat de qualitat GMP Animal Feed

Norel&Nature ha obtingut el certificat de qualitat GMP Animal Feed. La certifi-
cació demostra que es mantenen els més elevats controls de qualitat en el procés
de producció i generació dels productes destinats a l'alimentació animal, elaborats
per l'empresa a la planta de fabricació de sabons càlcics i greixos hidrogenáis situa-
da a la localitat de Valls (Alt Camp). La implantació d'aquest sistema, que assegura
una gran qualitat, requereix un compromís per part de la companyia. Novament,
Norel&Nature ha sabut mantenir la seva responsabilitat amb els clients.

Virbac, patrocinador
oficial del concurs
de gossos d'atura

El laboratori farmacèutic Virbac ha es-
tat el patrocinador oficial del concurs in-
ternacional de gossos d'atura, fet a Cas-
tellar de N'Hug,població del Berguedà, el
passat 29 d'agost.

La competició, que ja té 42 anys d'his-
tòria, posa de manifest l'obediència i l'agi-
litat del gos pastor i mostra la seva des-
tresa amb un ramat d'ovelles. El concurs
té un gran valor cultural i és una bella mos-
tra d'un ofici, el de pastor, que está a punt
de desaparèixer.

Virbac. laboratori farmacèutic interna-
cional especialitzat en la salut animal, ha
volgut ser particep de la complicitat exis-
tent entre el pastor i el gos, i s'ha apropat
una vegada més a tots els amants dels ani-
mals i a aquells que per la seva professió
treballen amb ells.

CONDBO

CondrovetTaste
de 140 pastilles

Condrovet Taste, el condroprotector de
primera elecció, afegeix una nova presenta-
ció de 140 comprimits a les ja existents de
601 100 pastilles. Està dissenyat especialment
per als tractaments amb gossos de races grans
i per disminuir-ne el cost en casos crònics.

i

Primera solució
en cunicultura
Laboratoris Hipra ha tret Hipralona Enro-S,
la primera enrofloxacina desenvolupada es-
pecíficament per a cunicultura. El nou fàrmac
conté enrofloxacina, un actiu contra bactè-
ries gram negatives, gram positives i mico-
plasmes. Ha demostrat també la seva eficàcia
contra la Pasteurella tnukoóda.

Divasa Farmavic
fa noves benes

Divasa Farmavic ha llançat al mercat una
nova gamma de benes cohesives (Eurimex
Flex) i adhesives (Eurimex Plast), orienta-
des principalment al vacu de llet, cavalls i
animals de companyia, amb l'ànim de seguir
proporcionant al sector veterinari í rama-
der les eines necessàries per poder maxi-
mitzar l'objectiu comú de la salut i el be-
nestar animal.

Eurimex Flex i Eurimex Past són unes be-
nes amb una magnífica adherència i de fàcil
col·locació. A més, la seva gran elasticitat
permet una compressió graduable i una al-
ta resistència. L'excel·lent permeabilitat en-
front de l'aigua o el fang. sense perdre'n ca-
pacitat de ser transpirables a la suor, li donen
unes característiques ideals per a una ràpi-
da i eficaç prevenció o curació davant de
possibles lesions i ferides.

El nou producte es presenta en caixes ex-
positores de deu benes, amb possibilitat de
dispensar-les d'una en una i amb una fines-
tra per poder identificar el color de la be-
na, presentada en bosses individuals.

Affmity organitza el Dia de la Medicina
Interna i edita un CD-ROM

Affinity,patrocinador habitual de l'Associació Europea de Medicina Interna de Pe-
tits Animals, va organitzarà l'hotel Campus de la Universitat Autònoma de Barce-
lona el Dia de la Medicina Interna per al veterinari clínic, fet el passat I I de se-
tembre amb motiu del congrés europeu que aprofundeix en aquesta temàtica. Per
primera vegada, l'empresa va elaborar el llibre de ponències en format digital. El
CD-ROM inclou les edicions dels congressos d'anys anteriors fets a les ciutats de
Munich(2002) i Upsala(2O03).Ara,tots els veterinaris interessats en aconseguir-ne
una còpia poden sol·licitar-la a la web www.advanceveterinary.com.

El congrés, que es va fer ínte-
grament en anglès,va comptar amb
una important assistència de ve-
terinaris clínics espanyols, tot i que
un gran nombre també procedia
de la resta de països europeus.

•FE D'ERRATA. La dieta terapèutica
d'Affinity Petcare és per a pacients amb
leishmaniosi i sense insuficiència renal, I
no amb aquesta darrera malaltia, tal com
afirmàvem en el número anterior.
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Curso teórico-práctico sobre
Ventilación en cuidados intensivos y anestesia

Inscripciones llamando al tel. 93 223 22 44 (Sra. Roser)
o enviar un e-mail con los datos personales a

comercial 1 ©raditec.com
Disponibles 16 plazas

oJteórico-práctico

ilación en
nsivos y anestesia
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Ponentes

Francisco J. Tendido Cortijo
Veterinario Jefe Adjunto
Servicio de Cirugía Experimental
Hospital Universitario Puerta de Hierro

Martín Santos González
Veterinario
Servicio de Cirugía Experimental
Hospital Universitario Puerta de Hierro
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Vostè és un expert en salut.
Nosaltres, en atendre les seves necessitats financeres.

MedrCaixa
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Telèfons 93 241 23 2S I 93 418 82 43
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sa ló INTERNACIONAL de la tecnologia ramadera

9 EXPOAVIGA
INTERNATIONAL trade fair for livestock breeding technology

Un saló obert al món
i a tots els sectors de la producció animal

Expoaviga 2004 evoluciona amb el sector i obre la seva oferta a nous àmbits per a integrar tots els nivells del
cicle productiu, des de la granja fins a la taula. Participi en l'únic Saló Internacional de tecnologia ramadera
celebrat a Espanya, que 233arnba200. a la seva 15 edlclo consagrat com a punt de trobada Ineludible a nivell mundial.
Informi's: Tel. +34 902 233 200.

¡Ull Generalitat
'li de Catalunya ICSX



EL PROBLEMA ESTA
DETRÁS . . .

Uno de los problemas que más afectan a los lechones es la diarrea. La
investigación ha demostrado que la coccidiosis es la causante de un alto
porcentaje de esa diarrea de los lechones en los primeros días de vida.
Resultado: pérdida de peso, retroso en el crecimiento y muchas veces
muerte antes del destete.
Por eso Bayer ha desarrollado Baycox 5% Itoltrazunlo) tratamiento oral
para uso exclusivo de lechones recién nacidos. Una dosis de los 3 a los
ó dias de edad controla y protege a los lechones contra la coccidiosis
causante de diarreas en ese periodo tan crítico. Controle la coccidiosis. .
y controlará los diarreas.

taycox 3% Suspensión Oral
Composición cuant i tat iva: I mi da suspensión contiene 50 mg da Toltrazunlo Especies de (festino: Cardos
{lachonaij Indkociones: Pora la prevención de los signos clínicos de la coccidiosis en lechonas Posologia
y modo de admin is t rac ión. Tratamiento animal individuaiiíado: Cada cerdo debe ser tratado en el
día 3-5 de vida con uno dosis única oral de 20 mg da lolrrazurilo por Kg da peso corporal (equivalente a 0.4 mi
de suspensión oral por Ka de peso corporal] Tiempo d« espera: Carne y visceras TI días Precauciones
especióles de seguridad a adoptar por la persono que administra el produelo a los animales:
Si el producto cae sobre lo pial o bs O|os, éstos deben lavarse inmediatamente Presentaciones: Frascos de
25Oml Con prescripción veterinario. Registro nJ 1478 ESP Después de abierto el frasco para la
primera administración, usar el producto dentro de los i meses siguientes. Titular de la
autorización y la distribución: Química Farmacéutica Bayer. SA - c/Calobna^óS 08029 Barcelona.

Química Farmacéutica Bayer S.A.
División Animal Health (AH)
Calabria, 268 • 08029 Barcelona
e-mail: nt.departamento.nd@bayer.es
www. bayervet. net

CocctdKtdm

Baycox 5%
Coccldicida para Lechones

*) Bayer HealthCare


