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Nuevo
Frontline® Combo

Un gesto, dos acciones.

Elimina los parásitos
(pulgas, garrapatas y
piojos masticadores)

Elimina los estadios
inmaduros

(huevos y larvas de pulgas)

r

Nuevo Frontline" Combo: 1 gesto = 2 acciones. La asociación del fipronil y el (S)-methopreno, no solo eli-
mina las garrapatas, las pulgas y los piojos masticadores que están sobre el animal, sino que también evita
la contaminación del ambiente con los huevos y las larvas de las pulgas. Con Frontline" Combo, la seguri-
dad se une a la facilidad de aplicación. Con Frontline" Combo, una dosis, el doble de tranquilidad.
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Exigents
i solidaris

— I fenomen de la immigració té moltes cares. La més
coneguda probablement és la que ens ofereix cada

— dia la televisió, amb imatges de persones d'origen
magribí i subsahanà perseguint en pasteres el som-

- _ ni d'una vida millor en l'opulenta Europa, lluny de la
misèi ia i dels conflictes polítics de llurs països d'origen.

Hi ha però una cara menys coneguda d'aquest fenomen, la
dels professionals que també busquen noves oportunitats, o
que simplement volen millorar la seva formació aprofitant els
recursos del sector acadèmic i d'investigació al Primer Món.
Pel vincle de l'idioma. Espanya és el destí natural de molts
loves llicenciats sud americans. En alguns casos, la seva ar-

també té a veure amb la incertesa econòmica i social
que han patit recentment alguns països d'aquell continent.

En els darrers cinc anys, el nombre de professionals que
han vingut al nostre país amb més o menys intenció de
restar-hi s'ha triplicat, creant una situació totalment nova
|)oi ,i k's .uitoi it.it1, administratives. La manca d'una estruç
tura .idequada per atendre l'allau de sol·licituds de reconeix-
ement dels respectius títols universitaris està provocant im-
portants endarreriments en el procés, i perjudica la
incorporació d'aquests professionals al mercat laboral.

Hem volgut dedicar el tema de portada d'aquesta edició
als veterinaris extracomunitaris. A través de les històries
particulars de quatre |oves llicenciats sud-americans. hem
conegut el Via CILICIS dr la burocràcia i la paperassa que han
hagut de travessar per veure homologat llur títol, i com
aquesta circumstància ha condicionat la seva integral ió noi
mal - l i el men al labiral

És obvi que les instàncies oficials han d'exigir a aquests
professionals el mateix nivell que demanem als nostres lli-
cenciats, però també cal un esforç de generositat i sol
tat per facilitar la seva plena integració a la professió i per-
metre que ells també contribueixin al progrés de la
Vetei ni.ii ia catalana i espanyola,



PROFESSo

Extracomunilaris:
el calvari dels papers
LA TARDANÇA EN EL PROCÉS D'HOMOLOGACIÓ DELS TÍTOLS DELS VETERINARIS DE FORA
DE LA UNIÓ EUROPEA CONDICIONA LA SEVA INCORPORACIÓ AL MERCAT LABORAL

David Quesada

3
urocràcia. papers, exànr ues es-

peres., incertesa... El somni dels veterina-
ris estrangers de progressar o milli

•jrmació a Espanya pot esdevenir fà-
cilment un malson quan ensopeguen amb

el llarg i complicat procés d'homologació dels seus
universitaris El creixent allau d'immigrants,

afegit al fet que el procediment està totalment cen-
tralitzat a Madrid, provoca retards considerables
que condicionen seriosament la incorporació dels
professionals estrangers al mercat laboral espanyol.

NECESSITAT D'EXAMINAR-SE
imitació de les sol·licituds d'homologació es

porta de forma exclusiva al Servei de Títols, Conva-
lidacions i Homologacions del Ministeri d'Eduï
Cultura i Esports (MEC) Els tràmits, que segons la
llei poden durar un màxim de sis mesos, sovini
Marguen fins a dos di.. i especialment si els
comitès tècnics encarregats d'avaluar cada expe-
dient consideren insuficients els estudis acreditats
pels sol·licitants, la qual cosa obliga aquests a exa-
minar-se en una universitat espanyola de les matè-
ries no reconegudes.

AixoéS' : eeix, per exemple, amb molts
veterinaris sud-amencans. Les autoritats educati-
ves espanyoles no reconeixen la seva formació en

iria de Salut Pública, no tant per una qüestió
de qualitat formativa com per les òbvies diferèn-
cies que hi ha en la legislació competent en els paí-
sos de la UE i els d'Amèrica del Sud. En conse-
qüència, els sol·licitants han de superar l'anome-

: prova de conjunt en les matèries de Tecnolo-
gia dels Aliments i Higiene i Inspecció dels Ali-
ments. Això requereix un temps addicional de pre-

ó, condn niii.ii també pel calendari de convo-
catòries que estableix cada facultat, cosa que
allarga el procediment d'homologació uns quants

is més.

ALLAU DE PROFESSIONALS
I a problemàtica de l'homologai ió dels títols de fora
de la UE s'ha accentuat en els darrers anys, amb l'a
rnbada massiva d'immigrants, llicenciats o no, que
venen a Europa fugint de la crisi econò i als seus
països d'origen.

El nombre de sol·licituds d'homologació s'ha tripli-
cat en els darrers anys, pas1,, mi de 6.064 l'any
15.267 l'any 2003, encara que el 2002 la xifra va pu

ns a les 19.027 sol·licituds. Representants del
MEC reconeixen que aquestes xifres h, in provi n
desbordament : itat en poc temps.

La llarga espera fins a obtenir l'homologació del
títol suposa un greu entrebanc per als veterinaris
que volen treballar en l'empresa [mvada i especial-
ment en el camp de la clínica de petits animals, ¡a
que la maioria d'ofertes de feina estan vinculades a
la possessió d'un títol legalment reconegut. Per
això. molts professionals es veuen obligats a treba-
llar com a auxiliars o sense contracte. Encara que
en molts casos aquesta circumstància no impliqui
una discriminació econòmica, el cert és que la man-
ca de "papers" provoca una sensació d'inseguretat i
mdefensió.

El Govern intenta simplificar el procés

Amb l'aprovació el passat 20 de febrer d'un
nou decret (285/2004), el Govern pretén

simplificar els tràmits i reduir el temps d'espera
per a obtenir la concessió de l'homologació. Ai-
xí, a més de l'homologació als títols concrets
del Catàleg Oficial de Títols, la norma intro-
dueix l'homologació a Grau acadèmic (Llicen-
ciat o Enginyer), sense especificar l'especialitat.
Això pot resultar útil per als qui es presentin a

oposicions o necessitin l'homologació única-
ment a efectes acadèmics per a continuar estu-
dis, per exemple de doctorat en una universitat.
El nou procediment també estableix que. en
cas de detectar carències en la formació acre-
ditada, l'homologació restarà condicionada a
una prova d'aptitud, com fins ara. o alternativa-
ment a pràctiques, projectes o assistència a
cursos, flexibihtzant el sistema.

Alguns
veterinaris
estrangers
poden
esperar més
de dos anys
abans que el
seu títol sigui
homologat
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JUAN JACOBO BURGOS, 28 ANYS, COLOMBIÀ

"Sense estar legalitzat
no pots exigir res a la feina"
Juan Jacobo Burgos es va llu •

Veterin iría .1 la Universitat de Cii
Aplicades 1 Ambientals de Bogotà (UD-

CA) l'any 2000. Abans de la seva llicencia-
tura, l'estiu del 1999. ¡a va fer una 1
com a practicant a l'Hospital Veterinari de la
UAB. en virtut d'un conveni de col·laboració
que tenen les dues fa» ultat:

El cas de Juan. com es fa dir. és força pa-
radigmàtic deia problemas terina

(traí omunitans I l procés d'homologa-
! seu títol tu trigal prop de ï anys, en-

tre d'altres motius per què s'ha hagut de
presentai dues vegades a la prova d n
uní pei aprovai les matèries de tecnologia
dels aliments 1 higiene 1 inspecció dels ali-
ments. L'examen és una veritable "caixa de
sorpreses" |a que pot ser escrit ç^oral. 1 con-
sisteix en una sola pregunta per cada matè-
11,1, "pei avaluai un amplíssim temarl d'un
any 1 mig d'estudi. 0 l'aproves, 0 el suspens;
no hi ha terme mig".

in.in es queixa de la poca i errònia infoi
mació que oferei ICIÓ del Ministe-
ri d'Educació a Barcelona quan es comen-

cen els tràmits, el
que fa n'-
haver d'anar di-
rectament a M,i
drid.

Des que va co-
mençar el procés,
ell ha tingui

¡ballar com a
veterinari 0 en al-
guns casos com a
auxiliar. Reconeix
que les condicions

i ls " u n h.111

lel tot dolen-
tes", però sense
1 ontrai te ni asse
gurança mèdica,
el que fa que "no
puguis exigir el més mínim, ¡a que no ten:

ticament res legal al teu favoi 1 sembla
que t'estiguin fent un favor".

Després I bi la l'homol igació, afir-
ma no haver experimentat grans canvis en
la seva vida professional, sobretot pel que

fa il nivell 1 l'ingressos econòmics, "en1 ara
que ara treballo amb més calma, perquè
tinc contracte 1 seguretat social. 1 això dó-

però sense perdre mai la
responsabilitat que en tot moment s'ha de
tenir quan s'exerceix l'ofici de veterinari".

OLGA MADRIGAL, 32 ANYS, COLOMBIANA

"Els que estem casats amb
espanyols potser ho tenim més fàcil"
O lga Madrigal es va lliceni iai en Me

dicina Veterinài ia pei la I iniversitaf
d'Antioquia, a Medellín, l'any 1998.

Abans de venii a Espanya, va treballar en
el Departament d'Hisendes d'aquesta fa
cuitat, fent proiectes d'inversió, investiga-

ció i desenvolupameni fai I ballai
en la ramaderia de 1 arn, tani en explota-
cions particulars com en la part d'investí-
gació a la universitat, 1 fins 1 tot en la

petits animals 1 en l'àrea comercial.
L'Olga tenia clar que volia venir al nos-

tre país pei
exercir la seva

f
professió, per
la qual 1 osa ¡a
va iniciar gran

nuls ,il M U p.i

is. Això, ,<.<
al fel de no ha-
ver de passai

prova de
con|unt 1 d'es-
tai casada
amb un espa-
nyol, va fer que
pogués obtenir
l'homologació

11 títol en "només" sis mesos, que és
el termini previst en principi per la llei

mateix. l'Olga coneix casos de com-
pany!, iodo que sí van haver de
passar la prova complementària. Això 1
experiències similars d'altres compatno-

asats amb espanyols li fa reflexionar
que potser aquesta circumstància suposa
un avantatge respecte d'altres persones
en el procés d'homologació.

L'Olga no es va plantejar treballar <
veterinària abans d'obtenir el reconeixe-
ment del seu títol, "perquè no
agradat tenir cap problema legal en
aquest sentit". Ara que està totalment le-
galitz ida, la situació tampoc no és gaire
millor, "com els pass.i a la majoria de ve-
¡•i ni 11 • amb poca expenèncu En n
tat. el fel de ser estrangera 1 tenir un ac-
< ent diferent és un petit entrebanc a l'ho-
ra que t'esculleixin per una feina, sembla
que desconfiïn de la teva formació profes-
sional

OS
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PROFSSIO

JOSÉ LUís ALBARRACfN, 30 ANYS, BOLIVIÀ

ááL'homologació és una qüestió
de sort sense criteri objectiu"
Jose LUls Albalracin es va llicenciar

com a metge vetellnarl zootecnlsta a
Santa Cruz de la SIrra (Bollvla), l'¿lI1Y

1997Posterlormnt va fer un postgrau en
llcCIÓ bOVllla a l'Argentina I va in'Ui
-in a assessor t c n l c en reproduccIó

a la Unlvelsltat Major de San Slmón de Co-
chélbamba (Bolívia) I també com a profes

sor associat en la Universitat Tècnica Pri-
vada de la mateix poblélCIÓ Des de l'élny
2000, fa estudis de doctorat a la UAB grà-
cies a una beca.

Els tràmits d'homologació del seu títol
van li igai un any 1 mig, temps durant el
qual no va treballar com a veterinari ¡a que
gaudia de la beca. José Luís considera el
procés massa burocratitzat, amb una
quantitat de papers "que el més probable
és que no se'ls mirin, ja que he vist com
dos companys proi edents de la mateixa
promoció han obtingut resultats diferents
en la resolució de l'homologació, quan el
més lògic és que hagués estat el mateix
per a tots dos. Per això, considero que ac-
tualment el tràmit d'homologació és qües-

tiÓ de sort 1
n molt del

Crltell dels ava
IUéldors, que no
sempre és ob-
lectiU ni unlfor
me".

José Luís afir-
ma que. d'haver
tingut la necessi-
tat de treballar
com a veterinari,
li hagués resultat
impossible, ja
que totes les
ofertes laborals
que van arribar a
les seves mans
requerien tenir el títol homologat. "El prm-
1 ipal avantatge de tenir el títol homologat
és que pots accedir sense limitacions al
mercat laboral, encara que reconec que

.ta homologació, en ser poc objecti-
va, no necessàriament garanteix la capaci-
tat del professional", afegeix.

José Luís també es queixa que en l'àmbit
acadèmic "se'ns considera com a professio-
nals amb menys formació, sense tenir en
compte que la majoria de sud-americans
que fem un doctorat a Espanya venim amb
una certa experiència laboral 1 en la gran
majoria dels casos amb un mestratge".

HERNÁN SERNA, 28 ANYS, COLOMBIÀ

"El Col·legi hauria d'intervenir
en el procés d'homologació"
Hernán Serna també és llicenciat en

Veterinària per la UDCA de Bogotà.
Onze mesos després de la seva lli-

cenciatura, el desembre del 2000, va venir
a Espanya. Després de buscar feina du-
ran1 vuit mesos infruí tuosament, època
en la que reconeix haver passat moments
durs, pei li v, i liobar una per mitjà de con-

tactes 1 amics. Actualment fa un doctorat
en Medicina 1 Sanitat Animal en la UAB, 1
acaba d'iniciar un Màster en Ciència 1 Be-
nestar d'animals de laboratori, relacionat
amb una beca subvencionada per una
empresa multinacional. El seu objectiu és

11 al seu país quan acabi la beca 1 el
màster. previsiblement l'any 2006.

Hernán també
va haver de pas-
sar la prova de
conjunt en les
matèi íes de Tec-
nologia dels Ali-
ments 1 Higiene 1
Inspecció dels
Aliments, la qual
cosa troba lògi-
ca, ja que aques-
tes matèries in-
clouen moll
gislació, aspecte
en què hi ha di-

ferències en cada país. "Una cosa és l'ana-
tomia d'un gos 1 una altra són les lleis, les
normes ISO. etc.". En total, el procés d'ho-
mologació del seu títol va trigar dos anys.

Hernán reconeix que en la seva etapa
com a veterinari clínic a Barcelona va tre-
ballar en les mateixes condicions laborals
i econòmiques que els seus col·legues d'a-
quí, "el que no vol dir que en general si-
guin bones per al sector". Tanmateix, con-
sidera que el fenomen dels professionals
extracomunitaris "se'ls ve a sobre a les

its, 1 hauran de trobar una solució
per a la gent com jo". També reclama un
major protagomsme del Col·legi en el pro-
cés d'homologació dels títols. "El Col·legi
hauria de tenir una certa autoritat per
qualificar els professionals, sempre sota
l'empara legal de l'Administració. La Uni-
versitat és molt dura a l'hora de qualificar,
1 més de la meitat de les persones que em
van examinar en la prova de conjunt no
eren veterinaris".
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Professionals amb una bona formació pràctica

Tots els veterinaris sud-amencans entrev
coincidit en un aspecte a l'hora d'analitzai les possi-
bles diferències que hi ha en la formació dels profes-

sionals a i i banda de l'Atlàntic; malgrat que aquí
els centres universitaris disposen de més recursos tèc-
nics i els llicenciats surten amb una base teòrica molt bo-
• ; rau ; l'xpenència en el maneig d'animals semhl,i
més elevat a Amèrica del Sud. "A Bolívia, des del
mers anys de formació, l'alumne està en contacte amb
els animals, de tal forma que en acabar la carrera té una

soltesa en aquest aspecte", afirma José Luís Alba-
n. I afegeix: "A causa d'aquesta diferència, he obser-
11 ie als alumnes espanyols els manca iniciativa pròpia

o tenen por d'aplicar-la davant un problema real, de ma-

nei i que les seves primeres passes en la praxis vetei ¡i ¡. i
ria els han de fer durant els primers anys de la seva vida
in ifessional"
Per la seva banda, el colombià Hernán Serna diu que

. li |i li, les universitats són molt més exigents des del punt
de vista acadèmic, i això empeny els estudiants a central
se massa en l'estudi teòric. A Colòmbia, en canvi, es fa

isi en la prài tii a. en què el llii eni ¡al ¡ i| i¡| ;a po
sar una vacuna, fer un sondatge uretral, explorar un gos.
En el darrer any de carrera, cada setmana passes per una

a diferent." M tes diferències, Hernán
considera que en el fons, la Veterinària és igual a tot
arreu. "Al cap i a la fi, els budells d'un gos són els matei-
xos aquí o a Colòmbia".

RESOLUCIONS SOBRE HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS UNIVERSITARIS ESTRANGERS A L'ESPANYOL
DE LLICENCIAT EN VETERINÀRIA DICTADES EN 2001-2003 (PER PAÏSOS 1 SENTIT DE LA RESOLUCIÓ)

ALEMANYA
ANGOLA

RIA
ARGENTINA
BOU.

VA-HERZEGOVINA
BRASIL

ARIA

CUBA

EQUADOR

FRAU
MALA

. ,RIA
I(,OSLÀVIA

AVIA
M A R R I

PARAGUAI
iUAI

NIA

¡1 ICA DOMINICANA
ROMANIA

¡ÜÀ'i
VENEÇUELA

TOTAL

ANY 2001

Homolog.

18

1
5

1

J

1
5

1

3
3
i

66

Res. P.C.

8

Denegada

1

4

1

1

2
I

1

1

12

ANY 2002

Homolog.

l

•

4

4

1

1

5

101

Res. P.C.

14

1

15

Denegada

2

1

1

4

ANY 2003

Homolog.

1
1

98
1

1

¡5
16
1

9

2
1

2
1

1

8
4

217

Res. P.C.

•1

4

Denegada

3

l

7

Homolog. • Resolucions per I n quals t'acorda l'homologació. | Rei. P.C. • Reioluclom per leí qualf et condiciona l'homologació a la prèvia superació d'una prova de
conjunt. | Denegada = Resolucions denagatòrles d* l'homologació, (font: Ministerio de Educación, Cultura y Deport»)

SOL·ICITUDS D'HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS UNIVERSITARIS ESTRANGERS A L'ESPANYOL
DE LLICENCIAT EN VETERINÀRIA (Per Anys) (En relació amb el total de sol·licituds d'homologació
de títols universitaris estrangers)

ANY

2002
2003
2003

N° SOL·LICITUDS
Llicenciat en Veterinària

139
219
137

TOTAL DE SOL·LICITUDS
(tots els títols)

14703
15.267
15.267

lula superior es pot comprovar com, en els darrers tres anys. el nombre d'expedients de sol·licitud d'homologació del títol de llicenciat en Vete-
•••'ha més que triplicat, passant de 66 l'any 2001 a 217 l'any passat. El fet que aquestes xifres no coincideixin amb les que apareixen en h taul i

ilica per la circumstància que no totes les sol·licituds es ressolen en el mateix any. Destaca sobretot el gran augment de sol·licituds per
veterinaris procedents de l'Argentina, fenomen lligat amb tota seguretat a la darrera crisi econòmica que ha patit aquest país. També s'obser-

va un considerable increment de professionals procedents de Colòmbia i l'Uruguai, així com una presència sostenible de veterinaris cubans. Les dades
A del Sud contrasten amb el baix nombre de sol·licituds procedents de la resta de la Unió Europea.
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PILAR GURRÍA. EX SECRETARIA DEL COVB

El síndrome de Ulises
Los espe-

cialistas
en salud

mental de
los países re-
ceptore

ngrantes
constatado un aumento de los

tornos psíquicos entre estos ciu-
dadanos, coincidiendo con el endure-
cimiento generalizado de las leyes de

El Síndrome de Ulises o síndrome
del inmigrante tiene su desencade-

n i una sene de duelos deriva
dos de la pérdida de algo muy impor-
tante para el individuo: la familia y los

Itura propia, su tierra, su
posición social. Para resistir estas
condiciones de soledad se requiere

ileza psicológico y i •
Al llegar al país de destino, el inmi-

grante ve ¡do frustradas sus
expectativas, encuentra a menudo un
contexto hostil, explotai ion laboral y
una serie de handicaps que pueden
acaí . lanción de algunos de
los síntomas del síndrome de Ulises.

ley en nuestro país es significati-
lura. ya que amén de l<

se exige desde un punto de
rncular, tema en el que creo puede

ei pocas disensiones, ya que he-
mos de g; ¡ción aca-
démica acorde con la que exigimos a
nuestros profesionales nativos, se su-
ma la lentitud del proceso administra-
tivo, en el que nuestro país es triste-
mente famoso.

En los años en los que ejei
secretaria del COVB. el tema de los
veterinarios extracomunitanos me pa-
reció exti injusto. Prime-
ro, porque tuve el placer de conocer a

tos compañeros que estaban en
ición de ei;.| iera inti ¡i able

Colaboraron como voluntarios en al-
proyecto de saneamiento de ga-

tos de la calle y pude comprobé
valor humano y su valor profesional.

Segundo, porque al hablar sobre
i con miembros de las |i r

de otros colegios profesionales, con-
cretamente odontólogos y médicos,

ii que no existía ningún
interés político en presionar a la Ad-
ministración central pa n los

ición de estos pro-
fesionales. En algún caso, como el de

los odontólogos, pese a ver que el
problema de los sin papeles suponía

! e l
cado negro y una competencia desle-
al amén de un flagrante caso de intru-
sismo. El miedo a que. si dei.i le la cú
pula política profesional se rompía
una lanza a favor de la agilización de
los trámites de homologación, esto
fuera interpretado como un agravio
por parte de los colegiados, un efecto
llamada o una falt i
"intereses profesionales", hacía que
amparándose en la legalidad vigente
este tema se entendiera como un mal
necesario y se mirara para otro lado.
De poco servía la reflexión de que era
MM mi tener a todos los profesionales
colegiados, sabiendo de donde venían
y donde estaban, que eierciendo co-
mo podi i•

Tercero, las conversaciones con el
Ministerio de Educación no eran más

fiï antes. En los últimos cinco
años el número de solicitudes de ho-
mologación en toda España ha au
ment una considerable, ¡
no así el número de funcionarios que
se ocupan de estos procedimientos.
El sistema de ventanilla única en el
ministerio ya ralentiza el proceso, si a
esto sumamos que las personas que
conforman la ¡unta de homologa
son personas plunempleadas, es fácil
pensar que dos años es el tiempo pa-
ra resolver.

Creo humildemente que nuestro
colectivo es capaz de absorber a es-
to', j ales y | lermitirles lucí lai
por unas condiciones de trabaio den-
tro de su formación, adecuada1, M

i ahí el problema cíe la veterinai ¡a
El Dr. Juan Badiola. presidente del

Consejo de Colegios de Veterin. r
de España, n mi ¡i ital >a que era un
problema que afectaba a todas las
profesiones, era un problema político
y una cuestión de estado, pese .1
entendía que realmente era un pro-
blema de justicia social. Espero que
ahora que es nuestro flamante •
sejero de Estado pueda hacer algo
por unos profesionales que buscan lo
que todos, podi 1 r la terinai 1a
en un país en el que entienden que
pueden tener un futuro mejor.

Penemos entre todos v.vi.v, asignatu
ras pendientes, una de ellas es el trato
que dispensamos a estos profesionales.
Es ¡mi : merle puertas al 1 ampo

"Creo humildemente
que nuestro colectivo
es capaz de absorber
a estos profesionales
y permitirles luchar
por unas condiciones
de trabajo adecuadas"
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CLÍNICA

El 'marketing' en
el centro veterinario
CÓMO EVITAR QUE LAS CREENCIAS ERRÓNEAS MÁS COMUNES SOBRE LA VETERINARIA
DE PEQUEÑOS ANIMALES OBSTACULICEN EL DESARROLLO DEL PROFESIONAL CLÍNICO

Texto: Juan Bertomeu y Josep A. Anguera

E
s muy frecuente que los concept'
venta y marketing se confundan. Y no
son lo mismo. La venta es sólo una
parte del marketing. El objetivo funda-
mental del marketing es descubrir

necesidades insatisfechas, cuantificar el mercado
potencial, diseñar creativamente la meior alter-
nativa para satisfacerlas y rentabihzar todo el
proceso. El de la venta es persuadir al cliente po-
tencial de los beneficios que ofrece un determi-
nado producto para que lo compre, tanto si real-
mente lo necesita como si no.

En orden cronológico, el marketing es anterioi
a la venta y continua más allá de ella; diseña el
producto para hacerlo tan necesario que su ven-
ta resulte ética. Y tiene éxito cuando hace in-
evitable que los clientes lo compren.

La responsabilidad del marketing es colectiva,
concierne a todo el equipo que se relaciona con
el cliente. Su gestión se orienta a incrementar
tanto el número de usos de un producto como
el número de usuarios.

Vamos a aplicar estas ideas a la situación ac-
tual de la veterinaria en España, para mostrar
cómo el marketing podría evitar que las creen-
cias erróneas más comunes obstaculicen el de-
sarrollo profesional del veterinario clínico.

Competencia técnica = éxito profesional
La experiencia en el desarrollo del proyecto em-
presarial Lince demuestra con rotundidad qu<
acto clínico habitual es el componente del servi-
cio veterinario que menos insatisfacción pro-
duce a los clientes.

En general, las diferencias en la praxis de un
veterinario técnicamente bueno y otro que no lo
es no son percibidas por los clientes en los ac-
tos clínicos más frecuentes de la actividad dia
na. Lo que sí perciben con total claridad son las
diferencias en el trato. A corto plazo, esto quiere
decir que tendrá más éxito un veterinario medio
que se relacione bien con los clientes que un
buen veterinario que se relacione mal.

¿Qué esperan la mayor parte de los clientes
del veterinario? Básicamente: que se den cuenta
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¡orno ellos se sienten cuando sus mascotas
están enfermas y que se las curen lo más rápida
y cómodamente posible. El cliente siempre pre-
fiere al vetei ¡nario que le entiende emoción, il
mente.

¿En qué momento comienza la valoración
racional de los servicios recibidos? I n el ins-
tante en que se incumplen las previsiones de
curación. A partir de ese momento, el veteri-
n. ir 10 con deficiente preparación científica y téc-
nica, aunque él y su equipo sean muy hábiles en
las relaciones humanas, tendrá graves dificul-
tades para i nnservar la confianza del cliente.

El marketing no hará bueno a un veterinario
que no lo es, lo que sí hará es que los clientes
reconozcan la diferer» ia que oxiste entre el tra-
bajo de un buen y un mal veterinario. Cuanto
más perceptible sea la diferencia, mayor será su
disposición a pagar más El marketing sólo es
rentable cuando el cliente percibe la diferencu y
paga por ello.

Servicios más baratos = más clientes
Nuestra experiencia en el Proyecto Lince indica
que los clientes se clasifican en dos clases: Los
que se conforman con los servicios que pueden
pagar, aunque deseen otra cosa, y los que desean

El acto clínico habitual es
el componente del servicio
veterinario que menos in-
satisfacción produce a los
clientes.



un servicio adi i sus necesidades. Se
pueden conservar rentablemente

frece un trato personalizadi i y una gama de
1 -i ¡i vicios veterinario'. adei uados a su > apai u I, id
le pago. Cuando una clínica ngible una

¡ora en la i altdad del servicio puede ¡ni remen-
tai los precios, conservar los clientes i mejorai el
nivel de satisfacción de sus empleados.

I ,1 m v i M M i n i . M I m.itkritiii: e s ia q u e m á s r á p i
di imei ite se rentabiliza si i ¡vidí mi ¡a lo que los
- lientes i lesean reí tbir y no se les está ofreciendo
y, posteriormente, se llevan a i ib imbios
necesarios para crear expenetn las de servil 10

iperen las ex| iei tativas de los i lientes.

"Lo mío es la veterinaria y no el marketing"
I sta afirmación pudo ser cierta hasta los años
81). en que la vetenn, nu ,e i.-.ili/. iba en merca-
dos de demanda, cuando se necesitaban más l¡
cenciados que los que podían suministrai las
cuatro i,K ultades de entonces. El porcentaje de
licenciados sobre matriculad era del 7%.
¿Qué sucede ahora? Hov estamos en un n
do de oferta i lay má ei veterinaria
que necesidades. Actualmente, el pon entaje de
licem lados sobre el total de matriculados se h i
multipli< ado pi n más de dos.

Todos los veterinarios que, después
tionarse sim eramente su función social, i am
bii ¡i l ei ifoque con que < ontemplan si i activi-
dad profesional y realiz- iron los i ambios que les
p, ireí íi ¡i i evidentes, han exp, II is ado sus i
cíos, mejorado su satisfai i ion profesional y su
nivel de vida El veterinari* i debe utilizai el mai
keting para consegim sus objetivos con la mis
in i maesti ía que un endoscopio

Los clientes son una fuente de problemas
Noi malmi nt< eni vienen a la clínica
! 11, II ido sus mascotas están enfermas y/o > u¡ in
do ellos necesil.m una mano amiga; describen
los siiiloin, is de la i otología de la mascota mez-
clados con los síntomas
de su plOplO pJlologlo.
carecen de referem ¡as
para valorar los sIVIC IOS
Cllle IC(lbell y el pleClo
qlle d c h n pagal pOl el
los. y muchas veces se
slenlen Incomprendldos

i 'ii. ei Lulos.
Frente a esta cin uns

tam ¡a, el vetei ¡nai h
< llim o .i menudo 110 se
esfuerza poi enti
cómo se s len l el (1lenle
ni le eclucJ palJ Clue te l l

fetelenclas y. lo que
es mas glove. poc as VP
ces vellflCo 1(1 efii acia de
su li(lbalO

Inversión de futuro
El marketmg puede resultal especlahnen-
te utll al veterrnano que desea delal un le-
gado, ya sea familiar. ya sea una contr ¡bu
clón signiIcatlva al desarrollo de la veten-
nalla espal'\ola, porque le ayudara a:
- Clallflcal en qué y cuanto Invertir.

Ai II i icnt. II los beneficios de su actividad
habllual y con ello su capacldad para fi
nanClal la adqulslclón de nuevos conOCI
mlnlos, técnlcas o tecnologlas.
- ReduclI el plazo de recuperaclón del

pital Inveltldo y el nesgo de la J1werSlón
Desi1rrollado étlcamente, el n1iJrketlf1g
acelera los procesos de maduraclón per-
sonaI y piofesional.

En realida I lientes dejan de ser problí
y se coi ivii ion si se les mcorpí
proceso de prestación de servicios. Las clin
más rentables son las que diseñan un protocolo

• .t. ii ion de si i VICIOS en el que el cliente es
el protagonista.

Los empleados son otra fuente de problemas
[ I veterinario i in i¡( i can e de un pn yi n to de

: ira su i línii a, ignora lo que ¡atii <
lientes y poi tant > i I po de ai

fesional debe desarrollai y qué is
de empleados necesita, ni cómo sele>
etc. Contempla al personal con
cree que cuanto menos les p, la. No
discrimina a las personas y las trata a todas del
mismo modo. Contrata a un vet
sueldo de un auxiliar porque cree que isi gai ara
más dinero.

La falta de proye< to empresarial del vetei inario
clínico, el escaso contenido del traba|o a realizar,
- 'l mal aml w II ite, la baja retribución, etc., o
nan una enoi me roti H h H I del i leí sonal. Los
i lientes ven caras nuevas continuamente, el nivel
de calidad de servicio se deteriora v los que más
valoran el trato peí i i m, la fai
turación se resiente, las lomadas •
H n 11 -M mil ai '-i i minero de actos clínicos de bajo
\. ili II . ni. II lulo vacunación y patología rutinarias

Actuando de este modo ponen en marcha una
espiral i ancerígena: Cuanto menos les pagan a
sus vetei inarios i ilaboradon más estii nulan
su necesidad de independencia, cuanta más
nece I independencia, más '• hinnguitos
vi ¡ti i II lai II is", i uantos mas "i hn inguil
nanos" más guerra de precios, cuanta
guerra de precios peor servn ¡o, cuanto peor
servicio más deterioro de la m

¿Cómo se puede parar esta dinámica? Ci i¡
el propietario de la clínii a elabora un proyecto de

¡o, sele< i i¡ ma al pers* >nal i nivel de
i 'i apetencias que corresponde a las carai lerístt-

is de los servicios de-
l o l o g l o . pOl sus
i lientes, los ini
programas de di
pioleslollol IIldlVldu.:1IIZa
dos. se preocupa poi In
CIementJI lo piOdUCtlVI
dod en lugol de Ieduc11
los suelci05 y les oflece
participación en los
bellIICIOS que geneta la
i l l c a COIllO Ilegoclo.
ningún empleado s VO.

llcall. tl,lhalan sot
Islecllos y hacen planes
de lutLIIo ;11 I,ldo ciI vet
ei inario que se compro-
metló ell SU desorrollo
persollol y piofeslonol

El 'marketing'
diseña el
producto
para hacerlo
tan necesario
que su venta
resulte ética.
Y tiene éxito
cuando hace
inevitable que
los clientes
lo compren
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El tratamiento de las
lesiones odontológicas
A PARTIR DE LOS CINCO AÑOS DE EDAD. FACTORES COMO LA RAZA. EL MODO DE VIDA Y OTRAS
ENFERMEDADES DETERMINAN LA APARICION DE DIVERSAS AFECCIONES PERIODONTALES
Texto: Portero Visa, C. Fernández del Moral, José A. García Amas, F. igía •• i, il. UAB

c a u s a determtnante de la enfermedad
periodontal es la placa bacteriana,
aunque eXlsten una s.erle de factores de
predisposición de esta enfermedad, como
son la especie (es más frecuente en per-

ros que en gatos): la raza (las razas pequeñas
SOi i las principales candidatas a padecer esta en-
fermedad); el modo de vida (comida blanda y vi-
da sedentaria); la edad (estos procesos evolucio-

nuy rápida a partir de los 5 años);
factores individuales (por eiemplo el pH de la
saliva): alteraciones de la oclusión (perros
braquicéfalos. braquignatismos, prognatismos,
retención de dientes deciduos): v finalmente
otras enfermedades (alteraciones generales co-
mo la leucemia, diabetes y nefritis).

PATOGENIA
ceso comienza con las bacterias que se van

depositando en la superficie del diente. El acu-
mulo de restos alimenticios, células de desca-
mación y bacterias, constituyen la placa bacteri-
ana supragingival. Si la placa se mantiene, se in-
crementan cuantitativamente las bacterias y el
organismo comienza a reaccionar produciendo la
gingivitis; las bacterias atraviesan el epitelio de
unión y se produce una reacción antígeno-.mii'-
uerpo. fagocitosis, liberación de enzimas
lisosómicos y em lot «¡i las bacterianas y destruc-
ción del tejido conectivo supralveolar.

La enfermedad periodontal va avanzando y el

telldo conectlvo va desapareclendo paulatina
mente y degenerándose el ligamento periodontal.
La encía cada vez está más alterada, se vuelve
hiperplásica, creando los sacos gingivales y el
proceso comienza a afectar al soporte óseo del
alveolo dentario, Por último, si el proceso sigue
avanzando puede producirse la pérdida de la

i dentaria, un absceso periodontal. una fístu-
la oronasal o fractura mandibular.

SINTOMATOLOGIA
Podemos dividir las penodontopatías en cuatro
estadios que se corresponden con los difen
niveles de evolución del proceso. El primer esta-
dio se corresponde con una gingivitis. Existe un
incremento de vascularización de la encía, enro
jecimiento y respuesta de las células linfoides
gingivales. Se produce edema de los bordes gin-
givales, lo que conlleva una proliferación de los
tejidos del margen gingival, pero la profundidad
de las bolsas desde e! borde de la encía libre no
son superiores al milímetro.

En el segundo estadio, la enfermedad peri-
ta plenamente establecida, continúa

la hiperplasia de los márgenes gingivales y de
los teiidos blandos de la pared del surco gingi-
val, de manera que las bolsas ya son supei ¡< ires
al milímetro y se produce hemorragia al proce-
der al sondaie de la bolsa.

En el tercer estadio, comienza la degen-
eración del soporte del diente, ligamento perio-

En la imagen de la iz-
quierda, hiperplasia gingi-
val. A la derecha, perio-
( lo i i top.Hia. II ipc ic i i i i . i p

inflamación gingival con
presencia de sarro.
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Avalado por exhaustivas pruebas clínicas, FORTEKOR le aporta a usted la

confianza de ayudar de manera tangible a sus pacientes.
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lueso alveolar, se i
i el 50% de! soporte del diei ifc

Er la ti e, se produce una degene-
ri completa de todos los tej pen-

odoni : ndose perdido más del 50% del
, iive-

tal Pérdida de dientes moii'MI.lili-niares.
Otra posibilidad de la evolución del proceso es

que las bacterias avano • i nt
penodontal y se establezcan en el ápice del
diente, provocando un absceso penodontal. pro-
ceso típico del , primei i
superior de la especie canina.

TRATAMIENTO
itaremos un tra le la
nedad, aconsejando al propietario el cepil-

dad buc,i i!, galletas
v huesos y juguetes especiales.

• ez el animal presente la enfermedad peno-
el tipo de p r o p l e

según el estadio, tipo df tipo de pi
Antes de nada comenzamos con un
nento antibiótico d na o espi-

netronidazol.
El plan que debemos establecer en un animal

con enfermedad penodontal constará de los
siguientes puntos: limpieza de la
traje d con el que se eliminarán los cál-

ele las bolsas supra también tejido
de granulación neoformado pulido v alisado;

óstico, para apuntai la | lad de las
ii la evolución de la enfermedad y
is la ciru loni

penodont.i
e realiza en animales con buen
linios y con un pi > que

quiera col. i ob|etivo es frenar el proce-
vo que supone la enfermedad

: • i m á s

i en animales en los que. por la
leí proceso, se ha producido una

i de la eni fa libre no adhei ida i
maní' |uedan Linas pseudobolsas donde

i bacteriana.

TUMORES ORALES
1 imores orales se pueden clasificar en tu-

mores no-odontog' i mayoría malignos)
y tumores odontogénicos (son los más co-
munes y la mayoría benignos). Por lo genei

.íesos

La cirugía periodontal
se realiza en animales con
buen caracter, tranquilos
y con propietarios
que quieran colaborar

1 lo poco coi i ¡i in Li metástasis
a ganglios linfáticos regionales y pulmón.

Los tactores de predlspoclslòn en el desarro
lio de neoplasias orales incluyen edad cuelen
ser animales genátricos). sexo d peri .ma-
chos suelen tener mayor nesgo), raza (alta inci-
dencia en bóxei labrador,. oí kei y hu .!•••,

Los épults suponen el 30% de los tumores
i rales. Se originan a partir del ligamento peri

tal y se localizan freci n n iten leí ite en las
encías de los incisivos. Existen tres tipos en fun
ción de su clasificación histológica: Epuhs fibro-
matoso, osifii ante v acantomatoso. Este último
es el más común de los épuhs y.
cado dentro de los tumores benignos, requiere

i ni liento quirúrgico agresivo, sin respetar
estructuras debido a su com; nvasi

vo y osteolítico.
Hay difereí te: tipos de tumores no-odon-

togénicos (Carcinoma de células es< .uñosas,
papilomas y fibropapilomas. fibrosarcomas,
melanomas malignos...) cuyo tratamiento
quirúrgico debe ser rápido y agresivo
du,iii.lilnilectomías o maxilectomías) y muí has

con radioterapia.

ENFERMEDAD DEL CUELLO
i ni ii ¡da como lesión cervical o "neck

lesión", es una enfermedaí 11 uya \ irevah mi ia au
menta con la edad, presentándose en la especie
felina Se carai teriza poi un defecto visible clíni-
ca y raí lii i igii amenté ei i el e ¡n ialt ¡, la dei itii i; i y
el cemento. Son lesiones que pueden estar en-
mascaradas por la presencia de sarro o de infla
mación gingiv.il

Clínicamente son áreas en las que la sustan-
cia dental se ha perdido. Esta pérdida de sus-
tancia puede verse realmente o i
tarse como cambios en la sustancia dental. Es-
tos cambios son debidos a que el defecto en el
tepdo duro del diente es sustituido por tejido de
granulación gingival, I as lesiones por reabsor-
i ion se observan particularmente en la zona de
la furca. en aquellas piezas con más de una raíz,
por lo que. en especial, cuando la encía se halla

no permite la exploración directa,
es posible confum lir una is con

i fase entre la raíz y el hueso alví
Podemos encontrarnos lesiones muy pe-

queñas o bien lesiones que han destruido la
mayor parte de la corona, con muy poca lesión

/al ilc tipo inflamatorio o un,i inflamación
evera Las lesiones i i ¡ imei iti • evii lent ¡s

suelen observarse, a nivel radiológico, ci in a
zona radiolui ida, que en la mayoría de los casos
se halla localizada en la unión del esmalte con el
cemento. En el caso de las lesiones internas, la
radiografía es el único método con el que se

ii valorar. Son lesiones que suelen afectar
a los caninos del gato. Aparecen como áreas
radiolúcidas irregulares en la dentina y en casos
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más graves como un deterioro de tod.i la raíz
I i etiología de r medad no está del

todo clara y se barajan factores como las
fuerzas mecánicas, incluyendo las de oclusión,
que provocarían fenómenos de microfracturas
-•!! el i I Í i ! • • ! i t i v e s t i m u l . n fa i i la ai t iv idad osteo-
clástica debido al fenómeno de inflamación.
Otros factores que se incluyen serían las dietas
blandas y pobres en i alcio.

Ai tualmente el tratamiento i que se sigue en
este tipo de enfermedad es la exodoncia de las

Mas. Debido a que no hay una
causa i ora reta, demostrada como i ausante de
la enfermedad, i.impoco se pueden dai pautas

fica i' prevem ¡ón i lay i onsejos que
pueden sei útiles, como una dieta de buena cali-
dad, cuidados para prevenir la placa y el sarro,
asi como revisiones y tratamientos penodon-
tales, i uando sea nei esaríi i

GINGIVITIS/ESTOMATITIS FELINAS
l s i n i síndrome que cursa i on disfagia, sialorrea
v halitosis I as molestias y el doloi que puede
ocasionar esta enfermedad hace que los
males dejen de comei y descuiden su aspecto
exterior, por lo que son animales que presentan
mal pi

(¡uandi) se les abre la boca, se puede observaí
la presencia de inflamación de la encía con enro-
jecimiento, edema e hiperemia del borde gingival,
hiperplasia de i irgam is linfi lides (tonsilas) v ma
vni omenorgradodeenleiiiied.ulperiodont.il A
nivel de la mucosa oral podemo'. vei ulcera
ciones, la mayoría di' Lis veces contaminadas por
la flora bacteriana de la propia boca.

I1 alógicamente se baraj. m vai ¡as i n opuestas.
pero está claro que la enfermedad se desenca-
den, i debido a una reacción inmunitana anormal
causada por un estímulo antigénico concreto a
nivel local i stos antígei H S IOI ales puei Ien si n la
placa bai terianao antfgem s víricos como FIV, el
FeLV o el calicivirus felino I lay una '.ene de fai
tores de preï lisposh ¡ón como pi ie< li ¡ sei Is edad
(animales adultos), el hábital (animales de i ille
ligados a los virus antes mem ionados), la diel
(dietas blandas o húmedas que favorecen la
apariï ion de enfermedad penodont.il)

I l diagnóstico diferencial de este pro
¡ncluii enfei medades infei < iosas (FIV.

FeLV, Calii ¡virus felino v enfermedad penodon-
i.il i. neoplasias (fibrosan orna, i arcinoma de
células escan iosas, melanoma); enfei med
inmuíH'iiHidiailas (graniiliim¡ sinofílh o, es-
tomatitis linfoplasmoi itarias. pénfigos); enfer-
medades sistémicas (síndrome urémico -en in-
si ii ncia renal): otras causas (i |uen iaduras,

i iones medicamentosas, gingivitis ulcei
va nei rotizante). La exploración de la
oral debe realizarse bajo anestesia general, val-
oi.iiido el perio I • presencia de sarro y la
| i | , i i .1 l . im l ni i • i i ven ien te i e , ) h / . n l a d

lía para valorar enfermedad del cuello, si
se sospecha.

El tratamiento dependerá de la etiología, pero
l IÍ iv una serie de cuidados y pautas que son co-
munes para todos los procesos. En primer lugar
una higiene adecuada con profilaxis dental
periódica, en el veterinario, así como un cambio

i dieta especifica li.it.nnientos antibióticos
en el caso de estomatitis por enfermedad peno-
di mtal con infección bacteriana, junto con una

¡filaxis dental. También en el caso de
estomatitis poi < alicivirus con ulceraciones e in-
fección si i de estas. Podemos dispen-
sar una combinai ii m de Amoxiocilma clavulámi
co (a 20mg/kg cada 8h 8-10 días) y enrofloxaci-
na (2.5mg/kg BID) o una combinación de
Metronidazol y Espiramii ina ('• itomorgyl 21
10 Kg. un comprimido cada 2411 |

Los tratamientos con corticosteroides están ¡n-
idos en estas enfermedades por su natu

i inflamatoria e mmunomediada en algunos
is. pero hay que tener cuidado en casos de

calicivirus o de penodontopatia (puede agravar el
cuadro) I s importante descartar la naturaleza

i del proceso y en casos de enfermedad pe-
i iodontal ai ompañai la administración de córti-
eos con una buena profilaxis dental.

Utilizaremos inyectables depot (Depo-mode-
rín) a di isis de 4mg/kg. Es decir, 20mg poi ani
mal de 5kg vía mtramus< ular cada mei Es el
tratamiento de primei i intención en las estomati-
tis linfoplasm estomatitis por FIV y

nloma eosinofílico. En aquellos casos en los
que no se logra controlar el proceso con este
ti.it,imiento es necesario realizai una exodoncia
generalizada de todas las piezas dentarias.

En la página anterior, a la
izquierda, abeeso periodon-
tal del cuarto premolar su-
perior con presencia de fís-
tula. A la derecha, lesión
de furca. Retracción gingi-
val por sarro ya extraído.
En esta página, de izquier-
da a derecha y de arriba
abajo, épuli acantomato-
so;carcinoma de células es-
camosas; gingivoestomati-
tis en gato: halo hiperémi-
co en el borde gingival;
estomatitis linfoplasmoci-
taria en gato. Se observa
inflamación de tonsilas.

Las gingivitis
felinas
se originan
debido a
una reacción
inmunitaria
anormal
causada por
un estímulo
antigénico
concreto a
escala local
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nsuficiència renal
cronica: com abordar-la
MALGRAT QUE LES LESIONS PROVOCADES PER LA IRC SÓN IRREVERSIBLES.
UN ADEQUAT TRACTAMENT POT CONTRIBUIR A ATURAR LA SEVA PROGRESSIO

Text: Enric Lámela Vázquez Hospil

P
iar d'msuticiència renal crònica (IRC)

es. en general, parlar de mal pronòstic a
llarg termini en el 100% dels nostres pa-
cients que pateixen aquest procés de-
generatiu renal. La IRC és una de les

•res causes de mort entre els gossos i gats.
i és per això que la nostra tasca, un cop tenim el

. ha d'anar encaminada a millorar, en la
mesura de les nostres po ii i qualitai de

la d'aq I ilalts.
La IRC es caracteritza per la presència d

azotèmia renal SOM
s. La seva etiologia en la

lels casos ens serà desconeguda i de
H lentifi» ai ió, \a que sol sei el resultai de la

i de diversos factors i patologies que lesio-
les nefrones a nivell glomerular, intersticial.

tubular o vaso lua ¡rrevei
del seu funcionament normal És per això que el

lent d'aquesta patologia en un animal
d'edat avançat: a un

11 ment renal natural pei se, sinó que sabem
isos fenòmens patològics que han

pogut i i'buts dur,".mt la vida del
nostre pacient han estat els causants d'aquesta
patologia.

DIAGNÒSTIC
nnptomatologia és moll ¡nespecífica i

es troba lli; • ida síndrome urèmi
inorèxia. la deshidratació, la leí

is i diarrees, les úlceres orals, la pèrdua de
pes i la poliuria / polidipsia (PU/PD) solen ser
els símptomes que més freqüen

•is afectats per aquesta patologia. A
>.' i f i i i i . i l • itn a,

sempre requerirem l'ajut de proves con | ih >i nen

La s i mpto mato logia de la
IRC és molt ¡nespecífica i es
troba lligada a l'anomenada
síndrome urèmica

n li i ai i, i i i in |ue! sangi 11

ifies o ecografies renals que sempi
irem a la història clínica i l'examen físic de

l'animal En la majoria dels casos observarem
mia normocftica i normocròmica no n

erativa d'etiologia multrfai toi lal
• Azotèmu renal caracteritzada pei nivells ele-
vats d'urea i creatinina en sang i densitats url
nàries inferiors a 1.020 per culpa del deseen1, i le
la filtrai H I glomerulai (FG)
• Hipercolesterolèmia que caracteril :a la sín
drome nefn itii a
• i .i hipokahèmia i <cepi les fases
terminals on pot associar-se a oligi iria o anúria,
mentre que la hiperkahemia s'observa de forma

li lent associada a la pi iliúna.
• La hiperfosfatèmia és bastant constani en fa
ses avançades i està relacionada amb el des-
cens de la FG que comporta ui la retenció renal
de fi isfi ii I .i hiperfosfatèmia per se no és la cau
sani direi ta dels •.mi|>tomes però condui·i- a
una reducció en la pn »lui i ió de calciti ¡oi i a la
deposició tisular de fosfat càlcic que pol com-
portar una hipocalcemia sérica i un augment en
l'alliberament de la parathormona (PTH) amb el
conseqüent hi| ndisme renal (HPR) se-
cundari desencadt

Els g«n mçada
amb I K'i, pateixen de Foi
ma asimptomàtíca aquest
procés. Sovint, quan la si
tuaciá es Insostenible ¡ es
descompensen, manifesten
algun símptoma general i
no específic.



A més de les alteracions analítiques esmen-
tades, la hipertensió arterial és una compli-
i ai ¡ó comuna descrita en 2/3 dels gats i entre
un 55 - 90% dels gossos amb IRC. L'etiologia
d'aquesta hipertensió és molt diversa, però la
sobreestimulació del sistema Renina-An-
giotensina-Aldosterona (RAA) és la principal
causa. Aquesta comporta una vasoi onstrícció
pei ¡fèi ii 'i renal, que afavoreix la n itenció de so-
di i aigua, la qual cosa accelera la progressió de
la ii isuficièni ¡a renal

i,! radiï ilogia també és una eina que ens pot
ajudar en el diagnòstic de la IRC. sobretot per
valorar el tamany renal, que serà reduït, i la

sible i alcificació <"!• tous lambé
podem recolzar-nos en l'ecografia que perme-
trà visualitzar de forma directa les estructures i
textures renals

TRACTAMENT
El traí tameni de la IRC es oasa en un traí ta
ment mèdic simptomàtic i de manteniment per
minimitzar les conseqüències clíniques i fisiopa-
tològiques de la malaltia. Les lesions renals són
irreversibles i no es poden corregir amb el trac-
tament, però aquest ens pot ajudar a atur. ir la
progressió de les mateu-

La dieta és una mesura senzilla per mini-
mitzar les concentracions de metabòlits tòxics
i h'l catabolisme proteh que contribueixen a la
uremia. La restricció proteica té una indicació
terapèutica i no profilàctica ja que el que fa és
exen ii beneficis extrarenals en disminuiï els
símptomes d'urèmia, Avui en dia existeixen al
mercat nombroses dietes comercials que són
de prescripció renal i que ens fai iliten la feina a
l'hora ilc li.it I,ii .inimals que pateixen una IRC.

La restricció de l'absorció de fòsfor, ja sigui .i
través de la dieta o mitjançani l'ús de quelants in-
testinals, allarga la supervivència dels pacients
amb IRC. La majoria de dietes comercials de
prescripció restringeixen el fòsfor, però si malgrai
això i'l1, nivells en sang de fòsfor iònic persistei-
•-M elevats, podem fei ús de quel int intestinals
tipus hidròxid d'alun , i arbonal ' àlciï o i itrai
càlcic, que combinats amb la dieta ens ajuden
perquè l'excés fosfònc sigui eliminat per les
femtes i d'aque; ta manera no s'absorbeixi.

L'enriquiment dietètic amb àcids greixosos
poliinsaturats, omega - 3 i omega - 6 bàsicament,
ajuda ,i preveniï i traí tai pn ¡sos mflamatoris.
En el cas de la IRi;, la inflamai ió renal estàgaran
tidaa través de l'infiltrat linfoplasn tic que s'ha
visi que es dipòsit,i a l'intei itii i renal d iraní
aquest procés cròme degeneratiu renal

L'administració de potassi està indicada en
aquells pacients renals que presenten una forta
hipokalièmia però de forma general, i sobretol
en pacients felins, les dietes • n ials de pres-
cripció \a es troben suplementades. En tot cas. i
•, ,iixí. podem utilitzat potassi via oral en

forma de gluconal i >otàssic o citrat potàssic.
El tractament de la hipertensió és bàsic i s'a-

• i mseguei> amb la rei b • ii • dels nivells sangui
nis de sodi a través d'una dieta hiposòdica i amb
l'estimulació del sistema RAA gràcies als lECA's
(Inhibidors de l'enzim conversoi de l'ai
na) que intenten alentir la progressi" de la
malaltia renal mitjançant la protecció del teixit
renal "sa" que resta, heu,mi la gliimeiuloe •• le
rosi i disminuint els infiltrats inflamatoris tubu
lointerstiï ials. L'ús de lECA's té un ceri risc, ja
que una I la iobtada de tensió renal pol
condun a un empitjorameni en la filtració
glomerulai i un augmeni de lazotèmia Pei
és recomanable monitoritzai la pressió arterial
de fomi,i rutinària i sobretol durani els i miners
dies de tractament

El tractament de l'HPR secundari és I i
causa de la important davallada dels nivells de
i .ili iii ii il en -i transcurs de la IRC. La suple-
mentació cauta amh calcitriol i el control i
t. ml de i alci i fòsfoi \, mguinis conti ibuei> in
duiï els nivells de fòsfor i la concentració de
PTH, causants del HPR secundari

L'anèmia es pot controlar evitant l< s pèrdues
gastrointestinals ilr sang mitjançant l'ús d II
tagonistes histaminèrgu s tipus 2 i antiemi
tipus metoclopramida sempre tenint en compte
que la seva eliminai ii • és renal i que pei
haurem de reduiï la dosi en un 5i i% l a mala
nutrició també és un fa< toi que cal tenir en
compte, |aque afavoreix l'anèmia en contrib
la disminució d'eritrop tina L'ús i l'anàlegs de
la -i iii i i II MI'tina com és la eritropoietina recom-
binani humana és bastani i ontn ivei til pels
i fei te: ecundaris que es poden presentai

Per tant, podem concloure que el traí tameni
bàsiï de la IR< • és a l'abasi de tothom i que un
bon maneig mèdic dels paciei I pot mil-

la seva qualitai de vida a llarg termini.

Les mesures seriades de la
pressió arterial donen una
Informació real de l'evolu-
ció del tractament. La se-
dado pot alterar aquestes
mesures i en pacients no
col·laboradors suposa un
problema.

La restricció
de l'absorció
de fòsfor,
Ja siguI
a través
de la dieta o
de quelants
intestinals,
allarga
la vida dels
pacients
amb IRe



Campilobacteriosis
en aves de corral
UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA POR EL NÚMERO DE CASOS DECLARADOS,
PERO INFRAVALORADO POR LA POCA GRAVEDAD DE SUS MANIFESTACIONES CLíNICAS

Texto: A. Canals i RoseU.['f'p ¡ irtai eni Je :• «tat i Segulet,lt S(e,11 (,ellerallL:Jt de C
Veterinario Oficial Matadero de Aves Moré. S.A. (ArgeK

E
I CJlllpylobactel <'pp se lla convertida en

de et; caUSJS mas frecuentes de gas-
tloentertl~ bactellJllaS, sólo superada por
la Salmonella spp. AfectJ prlnclpalmente a
niños de 0-5 años, produ Harrea

aguda más o meno'S glJve El reservorio principal
<,on las aves domestlcas con un alto porcentale de
explotaciones avícola .yla Infecclón se
origina por el cOI'sumo de allmer'tos. sobretodo de
l v s y dellvados A nlvel hot;ptalaia. se dan

imbio, al i., sis de
lmentos s('spelhoscs los resultados son mu

chas veces negativos.
ive, la ti iracíón

de esta toxnnfección es muy b,.i|,i y está infravalora-
prevención más importante radica en los ma-

tand . • imina-
cíones cruzadas de los alimentos, y en la propia co-

ionde se i: n is de los casos.

CARACTERES MICROBIOLOGICOS
Las especies más comunes que se han identificado

"¡mpylobacter son: C. ¡eiuni. C. coli y C. lan: si
origina el 90 • 95 % de las gastro-

enteritis bacterianas. El C, ;• 1er spp. es una
i lluras de 42

• 43° C). E: i de útil .irse en los
medios de cultivo selectivos para su crecimiento.

líos de cultivo ha • icos en nutrien-
tes y i i ati nósfera pobre en oxígeno y ricos en

roaerofilia). y con antibióticos añadidos
ihibir la flora acompañante (enriquecimiento).

Ha de incubarse entre 24 • 48
nento obtenido, y en función de la temperatu-

ra de incubación es posible diferenciar la especie
pp. (48 horas má

La transmisión de la
enfermedad se produce
principalmente por
contaminaciones cruzadas
entre los alimentos
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RESERVORIOS Y VÍAS DE TRANSMISIÓN
El reservorn i del i ¡ampyli il iai ter spp es el tubo di
gestivo de un gran número de animales de
caliente, principalmente las aves, donde est. i pre
si mti n como patógeno en

ocasional.
La mayoría de las infecciones se originan por

1 is de origen animal, sobn
la carne de pollo y derivados de aves. Otros alirnen
tos implicados son las carnes rojas, despoios. mo-
luscos, leche y quesos no pasteunzados y aguas no
cloradas. La transmisión de la enfei medad •
duce |M M i. i| Mímente por contaminaciones en i. ida
entre lo: il mentos donde i"1, manipulad iré: deali
mentos, con sus prácticas higiénicas, tienen una
importancia fundamental. La transmisión por los

fiadores i I res) es poco frecuente, ya
que en el hombre, el Campylobacter spp., es un
huésped transitorio, y por tanto, una fuente poco
importante de infección El microorganismo se eli-

Las camas, piense v agua
clorada de las explotaciones
avícolas de engorde han
estada vinculadas como
vehículo de fntrodui i Ion v
transmisión de la infección.



TABLA 1. NOTIFICACIONES MICROBIOLÓGICAS EN CATALUNYA DURANTE 1999 Y 2000 (SNMC)

tjuní
1 ibacter spp.

Salmonetes spp

• fénico

nial Mterocolítica

fotal i '

N° CASOS 1999

2.061

569

3.588

1

7.289

%

7.8

49.2

0.0

N° CASOS 2000

2 589

479

3.663

30

7.952

%

32.6

46.1

0.0

0.4

100

TABLA 2. NOTIFICACIONES MICROBIOLÓGICAS EN ESPAÑA DURANTE 1999 Y 2000 (SIM)

ipylobacter ¡eiunt

. (i ibacter spp.

E coli Verotoxigémco

Yersima Enterocolfl

uteritis

N° CASOS 1999

4.102

1.089

6.640

360

8.7

53.0

0.0

2,8

100

N* CASOS 2000

1039

6.069

9

409

12.915

%

8.0

46.9

100

mina poi el tratamiento térmico (cocción). No so-
brevive en las cocinas domésticas ni los tratan
tos culinarios tradicionales.

La carne de pollo es sin duda la fuente de Infec-
ción más importante. Diferentes estudios epidemio-
lógicos han establecido que entre el 50-70 % de las
¡nfei i Iones esporádi< as di oí igen ,iiimi
1 ampyli ibacter spp. se deben al i onsumo o maní
n ili n ion de la carne de pollo poco hecha (por con-

t a m i n . K i o n d e i " . t . i •• • • hmentos

ninai ion i on las superficies de contacto o
las superficies de corte utilizadas). Lo que no está
del todo claro es la fuente de infección principal. Se
sabe que la mayoría de las explotaciones avícolas
de engorde están infi i mi. Las ca-

mas, pienso y ai la I rada, han estado vincula-
das como vehículos de introduí ción y transmisión
de la infección. Las jaulas, ropa, manos y calzado
del personal de las expli tai»ines ivíi olas, también
pueden sei vías • e entrada del microorganismo.

fuentes podrían ser los animales domésticos
o salvajes alrededor de la explot.

Una v.v ha entrado en la explotación, el Cam¡
bacter spp. se disemina y coloniza el intestino de los
pollos de engorde. El I reí ti i entre estos po-

llos dLii.inl»'el liansportedelagijM|,),il matadero, ha-
ce que se aumente hasta 1000 veces el grado di
taminación superficial de estos animales, sobretodo
poi la: heces de los animales En el matadero, en el
proceso del faenado, se contaminan la mayoría de los
ei |ulpos y de las herramientas, asi como superficies

i, y maquinarias. Unos estudios publicados
en el año 2001 por el Departamento de Agricultm.i
de los Estados Unidos desvelaron que la superficie
del tuii'Vii fértil en el momento de la eclosión sería
uno de los vehículos principales de transmisión del
Campylobacter spp. en las explotaciones avícolas.

Los casos declarados del Campylobacter spp. y
de Salmonella spp. suman el 80 % de las notifica-
ción! i itis poi pa les de
1 it.iiuMY i Existe una incidencia muy alta deC
ni. sólo superada por casos declarados de Salmone-
lla spp (suma de b da: las Salmi mellas entéricas).

PREVENCIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL
I .i medidas de i unti.I| que ri<>diíamos tomai paí i

i disminuii la incidencia del Campylok:
spp., podrían ser las siguientes: canales de pollo a
4o C. no rompeí la cadi

de un método oficial o de referencia para el aisla-
miento del Campylobacter spp.. vigilancia y control
de los estal entarios que elat -
manipulan y distribuyen alimentos (fomentar e im-
pulsar los Sistemas de Análisis de Peligros y Puntos
de Control Críticos, APPCC). educación sanitai
los manipuladores de los alimentos y de las amas
de casa (muchos de los casos se producen en el do-
micilio partu ular, sobre todo al cocer alimentos en
el microondas, donde no quedan cocidos en su to-
talidad), sacrificio de pollos libres de Campylobac-
ter spp. (en Estados Unidos utilizan fosfato trisódico
como agente antimicrobiano que reduce la pobla-
ción de C. ie¡uni. S. Tiphimurium y de £. Coli 157:H7.
No se afecta ni el gusto ni la textura de

la útil del alimento).
El Campylobacter spp. es un problema de salud

pública, pot el número de casos declarados. Por eso
hace falta identificar bien sus reservónos en el medio
ambiente. Estos reservónos se tienen que relacionar
con la incidencia estacional de la enfermedad y tam
bien con su naturaleza esporádica. La Industria Ali-
mentaria ha de reconocer el alcance del problema y
realizar los esfuerzos necesarios para eliminar el
Campylobacter spp. de la cadena alimentai i; i

Muchos
casos de
infección
se producen
en el hogar
por la
insuficiente
cocción de
los alimentos
en los
microondas



La 'grip del pollastre'
colpeja de nou l'Asia
EL DARRER BROT D'INFLUENÇA AVIÀRIA S'HA SALDAT AMB LA MORT DE 22 PERSONE$ I UN
NOU EPISODI DE DESCONFIANÇA DELS CONSUMIDORS ENVERS LA CADENA ALIMENTARIA

Text: David Quesada

és de 100 milions de pollastres sacrifi-
cats i 22 persones mortes fins al mo-
ment per contagi és el resultat més greu
del recent brot d'mfluença aviaria que ha
afectat 9 països del Sud-est Asiàtic Mal-

ició comença a estar sota control, la crisi
no es dona per tancada, ¡a que en les darreres set-
manes ha tingut continuïtat amb l'aparició de brots

..ïls Estats Units. Canadà i novament als Països
Baixos. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha
advertit a més queia resp juenrà

i llarg termini.
Lepisodi. a més. ha tornat a generar desconfiança

i la caden, i i per part dels consti
dors, amb una especial incidència a Espanya. A mit-
|an mes de febrer, el consum de carn de pollastre ha-

nxat un 20% i les gra idoi havien
acumulat uns excedents de 3.000 tones, posant el
sectoi tuació molt difícil. Encara que el con-
sum s'ha recuperat en les darreres setmanes, el feno-
men demostra l'especial sensibilitat del consumidor

it d'aquests episodis de crisis sanitàries, malgrat
que es produeixin a milers de quilòmetres.

UN BROT AMB CARACTERÍSTIQUES
EXCEPCIONALS

Organització de les Nacions Unides per a l'Agri-
cultura i l'Alimentació (FAO). com l'Organització Inter-

Tpizoòties i l'OMS han cndat l'atenció so-
bre diverses característiques excepcionals dels brots
d'infecció per virus H5N1 que s'han produït en aus de

a, i en particular sobre la seva distribució
geogràfica, la seva velocitat de propagació i la seva

• it sense precedents.
Segons els experts, l'experiència d'anys anteriors,

amb episodis d'abast molt més reduït i menys ame-

L'experiència d'anys
anteriors no avala la
suposició que la influença
aviaria pugui ser controlada
a curt termini
22

naçador que l'actual, no avala la suposició que la si-
tuació es pugui controlar a curt termini f ¡ns i tot en
països amb bona vigilància i recursos adequats, el
control ha trigat sovint fins a dos anys.

Entre les característiques úniques de la present si-
tuació es troben la concentració de les aus de corral
en granges domèstiques, la falta d'experiència i la
manca de recursos dels països afectats. Segons
l'OMS. aquestes característiques faran molt difícil que
s'aconsegueixi un control ràpid i una prevenció a llarg
termini de nous brots. Segons les recomanacioi
organismes citats, el sacrifici d'animals continua es-
sent l'actuació de primera línia per poder controlar els
brots ai tuals

EL VIRUS NO HA MUTAT
De moment l'ú i informació positiva sobre a
episodi és que els científics que investiguen l'epidè-
mia han aconseguit desxifrar el mapa genètic del vi-
rus i no han trobat cap signe de gens humans, la qual
cosa allunya per ara la possibilitat que del contacte
entre el virus de la grip humana i el que afecta les aus
de grania aparegui un nou virus mutant davant del
qual l'home no tingui defenses.

Fins avui en dia, tampoc no hi ha proves que indi-
quin que les aus silvestres siguin la font dels brots ac-
tuals de grip aviaria hiperpatogènica per virus H5N1.
De tota manera, segons l'OMS. evitar el contacte en-
tre les aus de corral i les aus silvestres, especmli i H H ii
els ànecs i altres espècies aquàtiques, pot ajudar a
evitar la introducció de virus poc patogènics en les
poblacions d'aus domèstiques.

ARA, AMÈRICA DEL NORD
Des de principi del mes de febrer, el nombre de països
asiàtics infectats pel virus H5N1 s'havia estabilitzat,
segons l'OIE. Tanmateix, l'aparició de brots del subtip
H5N2 a Texas (EE.UU.) i la Colúmbia Britànica (Cana-
dà) va obligar la Unió Europea a suspendre la impor-
tació de polls d'un dia i ous d'aquests dos països. En
aquest cas. les conseqüències econòmiques són molt
més importants, ja que. en el cas dels EE.UU., la UE
importa anualment 13.000 tones d'ous, xifra que re-
presenta el 25% de les importacions totals europees
d'ous i té un valor econòmic de 20 milions d'euros.



ENTREVISTA A FEDERICO FÉLIX, PRESIDENT DE PROPOLLO

"La producció de pollastres a Espanya
és de les més sanes de la Unió Europea"

principi de març. a mesura que la situació als països afec-
tats per la influença aviaria començava a controlar-se, el

^consum de carn de pollastre es tornava a normalitzar a
Espanya. El cert. però, és que a mitians de febrer, en plena cri-
si, i malgrat la llunyania del problema, el consum va arribar a
caure un 20% i va amenaçar seriosament l'economia d'un sec-
tor que arrossega des de fa mesos una crisi estructural provo-
cada en gran part pels baixos preus i l'alt cost dels pinsos. Fe-
derico Félix, president de l'Associació Interprofessional de l'Avi-
cultura de Carn d'Espanya (Propollo), ens comenta breument
com ha vist aquest darrer episodi d'mfluença aviaria.

Quina és la situació actual del sector?
La situació actual és de recuperació del consum i d'abso-
luta normalitat. El descens de consum de setmanes ante-
riors ja ha desaparegut, i en aquests moments no hi ha
excedents de carn de pollastre. El que també ha influït ha
estat la situació climatològica de les darreres setmanes.
Tanmateix, avui estem al límit en quant a costos, els quals
han pujat a causa de l'ertcariment del preu dels cereals i,
per tant. del preu del pinso. Per això. veig molt complicat i
difícil de predir el futur immediat del sector.

Creu que des de l'Administració i el mateix sector s'han
pres les mesures oportunes per garantir la seguretat to-
tal de la producció nacional?
La producció de pollastres a Espanya és de les més sa-

"La 'grip del pollastre' del Sud-est
asiàtic no té res a veure amb
els episodis d'influença aviària
detectats recentment a Europa
i Amèrica del Nord"

nes de la Unió Europea, ja
que està declarada oficial-
ment per Brussel·les com a
exempta d'mfluença aviaria.
La transmissió de la influen-
ça es produeix a través d'a-
nimals vius i Espanya no im-
porta, ni ha importat mai,
animals vius ni pollastres de
cap país de l'Àsia.

S'ha insistit molt que l'actual episodi d'influença al Sud-
est Asiàtic té molt a veure amb les condicions sanitàries
de les explotacions de la zona. Tanmateix, en les darre-
res setmanes s'han detectat nous brots als Estats Units
i Canadà, i no hem d'oblidar que l'any passat els Països
Baixos van patir una crisi molt greu...
Els problemes sanitaris ocorreguts al Sud-est Asiàtic no
tenen res a veure amb els que van experimentar l'any
passat Bèlgica i Holanda, o els que s'han detectat ara a
Amèrica del Nord. No són els mateixos agents patògens
i per \an{. Li mfluença aviaria d'Europa i Amèrica no té
res a veure amb l'anomenada "grip del pollastre" d'Àsia.
Cal insistir que el control sanitari de la nostra Adminis-
tració sobre la producció de pollastres és molt exigent i
garanteix el màxim control a productors i consumidors.

Com creu que s'hauria d'informar o educar al consumi-
dor per evitar que aquest tipus de crisi tingui tanta re-
percussió sobre el consum?
Els mit|ans de comunicació haurien de prendre conscièn-
cia de la necessitat que les seves informacions siguin cor-
rectes i fugin del sensacionalisme, que l'únic que aconse-
gueix és espantar momentàniament al consumidor, el
qual, una cop passat el temps, recupera la confiança, pe-
rò amb uns costos per al sector molt grans.

SITUACIÓ ACTUAL DE LA INFLUENÇA AVIARIA I CASOS HUMANS RELACIONATS AMB EL SUBTIP
DEL VIRUS H5 (DADES A 15 DE MARÇ DE 2004) (Font: DG Salut Pública, Comissió Europea)

PAÍS

VII INAM

SUBTIP
DE VIRUS

H5N1

H5N1

H5N1

H5N1

H5N1

H5N1

TOTAL

NUM DE CASOS HUMANS CONF.

caso*

0

11

22

33

morts

0

7

15

22

COMENTARIS

8 districtes amb brots en 4 de les 24 províncies
ànecs, pollastres i oques afectades. 49 brots, dels
quals 46 confirmats. 14 de les 16 provin
han estat eliminades de la llista d'àrees afectades
1 brot en pollastrs en 11 províncies.
1 brot en pollastres en una provincia controlat el mes
de gener l'epizoòtia va resorgir a dos prefectures el

i ànecs a 9 províncies. I ;
cjener però resorgida el lebrer

i IP.) en pollastres en 2 prelectures
controlades a finals de gener. 2 nous brots Informats
en 2 poblao
61 províncies afectades amb brots en pollastres.ànecs,
oques, galls dindi. estruços i guatlles Epizootia estesa
amb resorgiment de brots a 9 províncies; transmisió
au-hi ii

11 pollastres que han afectat 57 de les 64 pro-
víncies. Transmisió au-home. Gn i| 3 casos
humans conln



I!explotació ramadera
i el medi ambient
L'ACTIVITAT DE LES GRANGES DE PRODUCCIO ANIMAL PROVOCA DIVERSOS
IMPACTES AMBIENTALS QUE ES TROBEN REGULATS EN DIFERENTS NORMATIVES

Text: Miquel A. Arrufat im i consultor mediambiental
il COVB el 17 de març de 2004

L
es explotacions ramaderes estan consid-
erades com una activitat econòmica i
com troben reo 11 lassi-

ió catalana d'a< tivitats eco-
buques (DOGC núm. 2034 de 4-4-

95). A més. tenen i,• TI sobre el
ambient i. en conseqi i.imbé són

classificades pel Decret 143/2003. de 10 de
te modificació del Decret 136/1999. de 18

de maig. pel qual s'aprova el Reglament general
de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la intervenció integral de

nbiental, i se n'adapten els annexos.
Sobre aquest tipus d hi intervenen

ctes ispei tes
• Aspectes inherents a la pròpia activitat. Són
aquells propis i que regulen I ramadera,

>ben desei i 61/1994.
t.̂ brer. sobre regulació de les activitats

tes
• Aspectes de Benestar Animal, i . i UE ha es-

' normatives per adaptar les explotacions
leres a les noves condicions de producció.

i en compte la la higiene, la protec-
ii

• Aspectes de prevenció de Riscos Laborals. I
n recollits a la Llei 31/1995. de 8 de ni

le preveni ú de riscos laborals. BOE
i. 269. de 10 de novembre de 1995.

• Aspectes sanitaris. Recollits i definits a la Llei
)3. de 24 íe 2003. de sanitat ani-

mal. que substitueix l'antiga Llei d'epizooties de
20 de desembre de 1952.
• Aspectes tècnics. En una explotació ra-

•> centren en el comph-
de les normatives aplicables en matèi a de

Les aïgues residuals de les
explotacions ramaderes es
poden reutilitzar per al reg
amb el permís de l'Agència
Catalana de l'Aigua

prevenció d'incendis (CPI-96) per pari de les
edificacions i del reglameni I
paí i >]'' la instal lacró i ¡tèi tuca.
• Aspectes urbanístics
Una explotació ramadera és una de les poques
activitats permeses en sòl no urbanit-zable i tots
aquells aspectes urbanístics que ha de complit
estan recollits a les Normes suí idi n

le l'aiuntament corresponent, no
oblidem que la competència exclusiva en matèria
urban municipal, de tota manera la Llei
2/200,1 d'urbi misme de Catalunya, també recull
aquest tir 'UI i la seva regui,i-

I finalment, els aspectes ambient il , qui
tallen i a continu ició,

• Aspectes ambientals
I I primei aspei te ambiental a tenir en compte
< Timpacte paisatgístic Aquest aspecte, però.
tan sols queda regulat en aquelles explotacions

les (i ¡i n .jnnex I a la Llei 3/98, ja que
estan obligades a presentar un estudi d'impai te
ambiental on s'inclou l'aspecte paisatgístic, o bé
pel planejameni ui banístic vigent a cada mu-
nicipi per a la resta d'explotacions.

ntinua ió, s'ha de considerai l'impacte
sobre les aigües ¡a siguin subterrànies o supei
ficials. Aquest impacte pot ser degut per dos
motius:
• Al n,, amem d'aigües residuals, és a dir, les
aigües provinents de la neteja de les naus, les
pluvials brutes i els lixiviats. o bé !••
procedents de !• de munyir, ja siguin de la
neteia de la sala en sí, conegudes com aigües
verdes, o de la neteja i desinfecció di
duccions de la Ih 'i als t mes, o >ni ¡gi ides i om

blanques ! n ¡>ts els casos és permesa
la reutihtzació com a aigües de reg, però caldrà
obtenii el coi responent permís d'al io< ament per

li i Agència Catalana de l'Aigu i (Llei 29/85.
de 2 d'agost, d'aign*
• La contal difusa: és aquella contami-

produïda per una incorrecta aplicació de
fems, purins Q gallinasses als camps de conreu,
que pot provocar un excés de nitrogen o de fi isfi >i



a les aigües subtei raí ; Aquesl tipus i l'imi
a est.-M tingui en compte peí la I linó Europea i a
¡'ai ualitat es troba regulat peí una sèrie de noi
matives (vegeu quadre adjunt).

Un altre aspe te . imbiental impi H tant és l'im-
pacte sobre l'atmosfera I a Dire< tiva 96/61/CE,
relativa a la prevenció i al D H grats de la

(IPPO) inclou en el seu Annex I.
codi 6.6. les instal·lat ions destinades a la cria in-
tensiva d'aus de coi i. ii o de porcs. En la incori

; i d'ai |uesta din a normativa estatal.
que es va produir amb l'entrada en vigor de la
Llei 16/2002. de prevenció i control integrats de
li taminai ¡< i, ai ¡ ¡tes h istal lai ions •. i
qued, n < ontemplades en el seu Anne> I amb el

üeni redaí tal
1100 emplaçaments, si es tra illmes

ponedores o del número equivalen! peí altres
i ntacions productives d'au

• li 10 emplaç iments per i i • a (de
nH-.ile 30 kg),
• 750 emplaçaments per truges.

Són aquestes les instal·la s ramaderes
que, en compliment de la Decisió 2000/479/CE
de la Comissió Europea sobre l'Inventari Eu-
ropeu d'F Mir,Mon'-, Contarffinants (I PI R), han
de notifiï .ii aquelles dades que passaran a for-
ní, n pari de l'Inventari d'l missions i Fonts Cont-
aminantsde Catalunya (EPER-CA1)

Finalment, no hem d'obhdai l'impacte acús-
tic, regulat en la Llei 16/2002 de protecció con-
tra ta i ontaminat ió acústica

GESTIÓ DELS RESIDUS GENERATS
La gestió del', residus, definida pei la Llei
15/2003. de 13 de juny, de modificació de la Llei
6/1993. de 15 de juliol, reguladora dels residus,
ha de recaure sempre en empreses autoi itzades
pei l'Agència de Residus (antiga Junta de
Residus). Els residus més habituals a les ex-
plotacions ramaderes són els següents:
• Residus zoosanitaris restes d'ampolletes. de
v. H unes. de medicaments, xeringues,...
• Cadàvers: els animals moi ts tenien fins fa poc
l'opi ió d'éssei enterrat; en fosses de i adàvers
degudament legalitzades, però amb l'aparició de
diversos problci • sanitaris, en l'ai tualitai tan
sols e: i permei la : ;eva gestió per p, n t d'una em-
presa autoritzada.
• Envasos de plagui* ides ambientals envasos
plàstiï s proi edents de plaguiï ides, fertilitzants,
desinfectants...

• ns rama leres: fems. purins i gallinas-
i llods procedents de la di i l'aquests.

La llei tan sols els considera residus si no es po-
im adob.

• Altres: olis de motor, plàstics, paper i cai
fi ¡rralla...

FINESTRETA ÚNICA
La I lei 3/98 regula totes les activitats que tenen
i a i impacte sobre el medi ambient. Aquesta 11< II
mativa Ió en compte d'una manci
directa tots els aspecte comentats amb anteri-
iMit.it. i comporta a més un seguit de novetats
respecte del Reglament d'activitai
salubres i perilloses, al qual substitueix:
• Una autorització no indefinida, és a dir. la re-
visió de les activitats cada cert temps (de 2 a 5
anys en funció de l'activitat)
• Una finestreta única: un únic interlocutor peí a
tots els tràmits i gestions en matèria ambiental,
en fum ió del tipus d'.n tivit.it .iiuntarm
Oficines de Gestió Ambiental Unificada (OGAU).

ni lou els permisos en matèria de residus,
aire i aigua, i im orpora aspectes d'incendis, se-
guretai i piotecció de la salut.
• Una tramitació més ràpida i uns terminis màx-
ims de resolució d'entre 1 i 6 mesos, en funció
de l'ai tivitai
• La inspecció i control extern pei mitjà d'ui H IS
I ntitats Ambientals de Control, degudameni au
toritzades, que realitzaran les tasques d'mspec-

ontrol i vi M ificació.
• ' laro :'- ins ei onòmiques en fun< ió de la gi •
tat de les taltes.

NORMATIVA SOBRE L'IMPACTE DEL NITROGEN EN EL CAMP

Reial Decret 261/1996. de 16 de febrer, sobre
protecció de les aigües contra la contaminació
produïda pels nitrats procedents de fonts
agràries.
Ordre de 22 d'octubre de 1998 de codi de
bones pràctiques agrícoles en relació amb el
nitrogen.
Decret 283/1998. de 21 d'octubre, on es de-
signen les zones vulnerables de Catalunya en

relació al RD 261/1996.
Decret 205/2000. de 13 de juny, d'aprobació
del programa de mesures agronòmiques aplic-
ables a les zones vulnerables amb la contami-

le nitrats procedents de fonts agràries.
Decret 220/2001. d'l d'agost, de gestió de les
dejeccions ramaderes: obligació de disposar
d'un pla de gestió de les dejeccions validat pel
Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca.

La llei considera com a
residus totes les dejeccions
ramaderes (fems, purins
i gallinasses), per la qual
cosa no es poden emprar
com adob.

La gestió
dels residus
ramaders
l'han de fer
sempre
empreses
autoritzades
per l'Agència
de Residus



ANIMAL

El control del síndrome
respiratorio bovino
LA VIGILANCIA DE LOS FACTORES DESENCADENANTES ES DE GRAN IMPORTANCIA PARA
COMBATIR UNO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS SANITARIOS EN EL SECTOR VACUNO
Tedo: Jaime Llena 8alañac

L
o proceso< resplratonos ,on la principal

gia de los ceh,lderos de temero::,. El
I1LllnerO de 1ba lclS ql Je provOClI1 es lo con
Sleuencla dlrecto que rnas nola el

l1Jdero. SI I blen i eXI"te n otros f, u tores
rnuy dlflcdes de VJIOIal (jesde l'I punto de vista
e o r l f n l e l Df SU (ontr01 puede depender en

gralrr¡edlda la relltabllldad cie rnuchas explota

En muchas ocasiones, los ganaderos requieren
nuestros servicios para curar animales enfermos

llegar a ser un
I. pues el proceso suele estar mi i

•t,Hnado y nos llaman porque han fracasado con
iieni

El control de los procesos respiratorios em-
i con los terneros sanos; cuando ya están

: econói
te cara. Por tanto, debemos intentar con-
i al ganadero de este hecho. Los animales

i iodos (es-
pacio y ventilación), con un manejo adecuado
(procurar no mezclar animales de diferentes

s y orígenes) y un programa sanitario i
en función de las ca-

racterísticas de la explotación. Ahí está nuestro
trabajo de futuro, en 1.1 ' : > d u c -

no en ir a curar un ternero moribundo.

EL SÍNDROME RESPIRATORIO BOVINO (SRB)
(finir como una

nedad concreta, por no estar ocasionados
i patógeno di ; lo Por tanto, actual-

inina Síndrome Respiratorio
10 (SRB) por su carácter multifactori, il

tres elementos implicad" i i atología son
el animal, I ntes patógenos (virus y bacte-

»' el entorno donde está ubicado el animal.
Cada uno de estos factores no actúa aislada-

IO que interaccionan entre ellos. Si el
estado mmunitano de los animales es bueno y el
entorno donde m es adecuado, las al-

1

muy virulentos que sean los agí
patógenos, van i casas. Por el contrario.

animales muy estresados en unas condiciones de
cría inai i ai la: son vulnerables a agentes
patógenos poco virulentos.

EL TERNERO
ii iado vacuno está adaptado al medio exteri-
is características de su sistema respiratorio

no son las más adecuada
plotaciones cerradas, por lo que se vuelven más
vulnerable a los agentes patógenos.

Ai le in , i',, lo1, . i i i i i i i , l i e , m r t i o i i " . (Ir: un ai O

son suficientemente maduros dev le el 'i n ito de
1 n ¡oí' i!, pero sí desde el punto de vista

moi fológit D y anatómico; por esto son i n¡ i1 sus
ceptibles de padecer el SRB. Estas caractei ísti
cas van a limitar la capacidad de respuesta ante
una agresión, pero no son un factoi dei isivo,
pues el pulmón posee unos mecanismos de de-
fensa importantes.

El estn ; ifren los animales produce una
;ión de i ¡stas ; lefi ¡ns¡ is que t.imbién se

pueden ver alteradas por algunos virus ino
supresores.

LOS AGENTES PATÓGENOS
El número de microorganismos que pueden es-
tai presentes en el SRB es amplio y variado
Además, los mismos agentes patógenos pueden
dar distintas smtomatologías y un mismo cuadro

El sistema respiratorio
del ganado vacuno no está
adaptado a las instalacio-
nes cerradas, por lo que
se vuelve más vulnerable
a los agente patógenos.
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pal igenos. De ahi lo complicad resulta
dldgllosllC.1Ielilgen le CdllSJI de ('stos plocesos y
en consecuencia su tratamiento y prevención.

t e n 11 <••'•. t i |

SRB: virus, bacteria tos pulir» mares. Es-
ti is últimos no los varrn i: a con ndi n n i >ues en

tienen poca importam i;i.
Virus Los viu is i POL SI solo j 1uecJel i ausar un

SRB. pero generalmente de poca impoi tarn ¡a si
m i hay una complien ion bai tei ¡ana o feni in n n. i
I ¡ I I M N i H ) | i , i l i l o . i ' j i ( v , 11 )•-, - i i . i t r o v i r u s p i ¡ n i i p a l e

11 'i ilíi . H los en estos procesos son ;
R('<'PlldloIIO Scintial Bovino (RSB)
I\ii,mililenza 3 (Pl i)

• I nfermedad de las Mi n i Vinca
Bovina (BVD)

• Herpesvirus Bovino tipol (BHV1) o Virus
de la Rinotraqueitis Bovina (IBR)

Algunos autores citan otros virus, como el
'Vii us Bovino o el Coronavirus Respil. ira

torio.
Bacterias. Generalmente la acción de estos

i iati igei ii >s es secundaí ia a un proi esi i vil ¡
bien en i letei i niñadas circunstancias pueden des-
encadenai un proceso respiratorio.
i ,i Mannl i< <n nia haei i .interiormente Pas-
teurellas haemoíytica ) y Pasteurrella nmltocida
son las bacterias que suelen aislarse en la may-
•iii He estos procesos. Otras bacterias que

pueden estar presentes en estos procesos son los
mycoplasmas, estreptococos, haemophilus. etc.

in aspet ti portante en la patología del sis-
tema respiratorio de los bovinos es la capacidad

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA APARICIÓN DEL SRB

CONSECUENCIAS
DE LA ENTRADA
DE ANIMALES

AMBIENTE FÍSICO

ALIMENTACIÓN

1

AMBIENTE SOCIAL

MANEJO

,'o paseo por las ferias
i deficiente a la llegada

1 ' .....)
l la llegada

Cambios bruscos de temperatura
Corrien!
Humedad relativa del aire (g i n leí iln» to exceso )
Hacinai nto
Falta de ventilación
Presencia de gases irritantes (amoniaco) y polvo
Inmovilización
Paso<i' i rejilla

Micotoxmas
de ración

Alimentación des
Agua di • i«-i nada

. i imientos y reagrupamientos
Lotes de distintas edades
M. ii ululaciones frecuentes

Cuidador
Separación de enfermos y crónicos

ICOZ
ticas inadecuada'-

; ríe antibioresístencia
noamentos inapropiados

Sobredosificaciones
le tratamientos antes de tiempo

i e los agelltes Illlcroblallos Impllcados pel l ,1/llJn-
e llcIseIlldCtlVOS ell el animal durante largos pen

oclos sin producirle problema alguno, racllvéÍl l
dose al pieselltafse condiCiones aclcuadJs para
elello ! nado vacuno en genelal es pOltadol
- s SJ II O de vallOS cie los agentS descIllos. Debldo J
ellello. la detección d Jntlcuerpos o el Jlslarnlenlo
de algullo de los agenles tlene poco VJlol desde
un ¡ pun t o de Visia excluslvalllente prái tico.

EL ENTORNO
I el fai toi que lllellOS se t l I l e en considerai ion,
pelo qUI/,is el llléÍS IlllpOlldllle, pues general
mentí , irición y la intensidad de los
blole de SRB.

El entorno determina el microbismo ambiental
y colabora en mantener la capacidad de defensa
del animal. Engloba aspectos muy vanados, co-
mo la geografía, el clima y los sistemas de pro-
ducción en sus variables físicas, ambient ile .,

micas y de manejo (Cuadro I) Iodos estos
factores a nivel práctico actúan, en la mayoría de
los casos, como agentes estresantes o in-
munomoduladores.

DESARROLLO DEL SRB
En la práctica, realiza! un d
resulta muy difícil y el único interés práctico es
ir.ii.ii de identificar los patógenos más activos

poder hacer las modificaciones oportunas
en el Pn igrama Sanitario.

Los procesos respiratorios en los cebaderos
de temen is, im lependientemente de los agentes
patógenos, presentan un cu co similar,

con síntomas inespecíficos
(fiebre, dei aimiei iti > inapetencia,
tos... ) que pueden evolucionar o
no de un cuadro subclínico a una
enfermedad aguda fatal La evolu-
ción está relacionada con la n
acción entre los agentes
patógenos, las particularidades
¡nmunológicas de cada animal y
I, i influeni ia del entorno, lo que
determina que en un mismo
grupo la respuesta a las infec-
ciones sea muy divei sa

El verdadero control del SRB en
una explotación pasa por identi-
fn ii los factores estresantes so-
bre los terneros. También es im-
portante diferenciar el factor de
nesgo del animal en función de su
estadio en el ciclo pn n luí tivo. El
control eficaz de estos procesos
radn ,i en una colaboración direc-
ta con el ganadero. • idole
nuestro asesoramiento en todos
los aspectos que pueden incidir
en su control y de esta forma
meiorar la rentabilidad de su ex-
plotación,

El verdadero
control del
SRB en una
explotación
pasa por
identificar
los factores
estresantes
sobre
los terneros
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a sustitución eficaz
de los antibióticos
LA BUSQUEDA DE SUSTANCIAS ALTERNATIVAS, LA APLlCACIÓN Dç: LA GENÉTICA
MOLECULAR Y NUEVAS ESTRATEGIAS DE MANEJO, PRINCIPALES VIAS DE INVESTIGACION

Texto: Edgar García Grup de NutriCIÓ I AImentacló Anlrwll. Facultat de VeterrnJlla UAB.

T
I nción por parte de la UE de

la mayorla cie Jntlblótlcos corno pro
motores ele crpclmlento (APC) en all-
mentaclón nlmal. la bLlsqueda de al-
ternJtlvas se lla convertldo ell uno de

los campos de esudlo mas Importantes en la al-
mellL1Clon porclla La desapJllclón de los APC

del mrcado ha deJado un vaero dlflcll de lIenar
pelo tJrnblér c,upone una op< I para
muchas compañías, lo que ha producido en los
últimos anos una gran inversión del sector priva-

luevas estrategias.

LA ESTRATEGlA LÓGICA
lzada en la busqueda

de alternativas a los APC ha sido el desarrollo
de sustancias que disminuyen la carga micro-
biana total presente en el intestino. En esta es-
trategia se enmarcan productos de actividad an-

robiana como es el caso de los acidifi-
cantes (fórmico, propiónico. láctico, etc). o
minerales como el Cu o el Zn. Si bien no siem-
pre presentan una actividad antimicrobiana

I ..¡rabie a la de los antibióticos, los resulta-
dos obtenidos son positivos, observándose no-
tables meioras productivas en animales no
tratados con APC.

ualmente se está estudiando también el
efecto de determinados extractos de plantas
(aceites esenciales). Sin embargo, el concepto
extractos de plantas comprende un grupo muy
numeroso y heterogéneo de sustancias, por lo
que en la actualidad se está realizando un es-
fuerzo notable por caracterizar m vitro la activi-
dad de los diferentes extractos. Entre los ex-
tractos más importantes se encuentran el Car-

Actualmente también se
esta estudiando el efecto de
determinados extractos
de plantas, conocidos como
aceites esenciales
28

vacrol y el Thymol presentes en el orégano y en
el tomillo.

Un avance importante en el desarrollo de es-
tos nuevos aditivos es el control de la liberación
(controiled-release) de éstos en el tracto diges-
tivo. Con frecuencia las substancias pueden ser
rápidamente absorbidas o neutralizadas por la

Un avance importante en el
desarrollo de estos nuevos
aditivos es el control de
la liberación de los mismos
en el tracto digestivo

La desaparición de los
antibióticos como promo-
tores del crecimiento
supone una oportunidad
para muchas compañías
que trabajan en el campo
de la nutrición animal.



En la relación animal-
microbiota, toma cada vez
mas importancia conocer
qué papel juega la
respuesta inmune de éste
barrera que supone el estómago, losenzim is ¡n
testlnJles u otros 1l1eCill11SI110S dlgestlvos del
allll11,ll. lo que Ieduce su acción en trilmos pos
tr io les. [xlstel l dlle rellll 's teclllC,lS de p l o t C
ción, como la encapsula< ion con celulo i:
grasas, • lesai rolla* las para la f, ¡ icoN •; ¡i i hu
mana que, SI bien a veces resultan caras, pro
porcionan mejoras IllUY Ilotlllles e l l

• ,tas , ilt n I1Jtl

UN NUEVO CONCEPTO DE "SALUD
INTESTINAL"
Poco a poco, Y Jprovecll,1I1c!0 los dVJIlCeS de la
alimenta» ion humana, se han idi i in< orporando
a la IlstJ 1 1ueV,lS estl,ltegl,]s dir igidas .1 mejorar
el llamado "ambiente intestinal", I n particular
los avances reí ¡entes en fenétk ,1 moleculai
permiten conocer de una manera muí ho más
exacta la compleja relación que se estable
tre el animal y la microbiota presente en su in
ti istino Ai tu ilmei it ble tr¡ 1! >ajar con es-
peen- .mas que hasta hace poco tiempo
eran de difícil estudio por ser no < ultivables. En
este contexto se están desarrollando de m
muy sólida estrategias tan conocidas como el
uso de los prebióticos, probíóticos y sin il ih iti
' os En general se trata de la im orpí irai ion de
sustrat is (prebióticos), agentes mii robianos
(probióticos) o la suma de ambo: 1 imbióticos)
con el objetivo de desarrolla! un reí imiento mi
1 mi H,1110 equilibrado y positivo.

Pot otra parte, en la relación animal-microbio-
ta toma cada vez más importancia < onecer qué
papel juega la respuesta inmune del animal. Es-
t,i respuesta supone un gasto de ni muy
importante incluso en animales aparentemente
sanos y la 1 .1 de diferentes n licroorganis-
mos determina diferen* ias en la respuesta ¡n
muñe. Así otro tipo il altern; itiv. is de futuro son
toda .h |uell. is subst.im i.r. de .ir.ción in-
munomodulai lora • IUI ioreguladora Aún es
pronto para podei definii exactamente sus

anismosdi ; •<•<••> ya se han obtenido
1,idos interesantes con el uso de plasma

poinno, proteínas del huevo o d >s de

ESTRATEGIA INTEGRAL DE MANEJO
•.111 embí irgí 1, no si Jo se están ¡ >¡ inteando es-

iiategias que ¡niplicaí 1 el uso de aditivos, sino
que también se proponen modifu ai iones inte
grales en la alimentación o m inejo de los ani-
males Algum is paíse , proponen además cam-
bios radicales en los sistemas de alimentación
para 1 iptimizai este ambiente intestinal y permí
til al cerdo expresa su máximo potencial de
crecimiento I ste es el caso de la alimentación

A

En la Imagen superior:
las nuevas metodologías
In vitro permiten realizar
screenings de los aditivos
a testar de manera rápi-
da y barata, además de
evitar la utllizai ion de
.1 Mil-, en las Investiga
ciones.
Izquierda: Los avances
en las técnicas de estudio
de las poblaciones micro-
bianas han permitido en-
tender mucho mejor la
relación microbio!,i ani
mal. En las lotos pe-
ii' 1 : .ibajo,

los clásicos recuentos en
placa v una imagen
obtenida por la técnica
del FISH.

líquida desarn illada en Dinaman a, 1 |ue consigue
importantes cambios en el tracto gastrointesti-
iui del cerdo (por ejemplo un menor pH gástri-

|ue poi Irían sei útiles a la hora de afrontar
una eventual infección por vía digestiv.i.

Ba|o esta nueva perspectiva, los investi-
gadores deben ser consciem- mportan

integrar conceptos de la nutrición ai
onceptos hasta el momento casi exclu-

sivos de la 1 atología i In caso clarísimo que re-
quiere de esta integración sería el caso
lechón precozmente destetado, donde la dife-
ren< ia entre los APC y los antibióticos como te-
rapéuticos es muy difícil de definir

Así pues, cuando aún se están entendiendo
algunos mecanismos de acción de los APC. las
estrategias de desarrollo de alternativas se en-
cuentran en un momento en el que han dejado
de ser alternativas a los APC para ser estrate-
gias de optimización del ambiente intestinal.

Algunos
países
proponen
cambios
radicales en
los sistemas
de nutrición
para
1(15zar el
ambiente
intestinal de
los animales
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EL SECTOR AvfcOLA, EL MtS
AFECTAT PER L'AMPLIACiÓ DE LA UE
El sector avícola deis 10 països que in-
gressaran en la UE I'l de maig pot ser el
que es trobi en millor situació per com-
petir amb els actuals membres, segons
l'mforme que la Comissió acaba de pre-
sentar sobre les perspectives a mit|à
terminr en els mercats agraris a la UE
del 2003 al 2010. Això es deu a les in-
versions realitzades per capital estran-
ger tant en la producció com en el pro-
cessament en els nous estats membres,

•ducció avícola pot augment, H i le
10.9 milions de tones el 2004 a 11.9 mi-
lions el 2010. Després de l'adhesió, es
preveu que una part de la producció, es-
timada en 600.000 tones, es dirigeixi
cap als actuals estats membres.

LES CRISIS SANITÀRIES FAN BAI-
XAR LES EXPORTACIONS DE CARN
Un terç aproximadai I les expor-
tacions mundials de carn. equivalent a
sis milions de tones, pateix actualment
les conseqüències de diferents brots de
malalties dels animals, segons l'Orga-
nització de les Nacions Unides per a

altura i l'Alimentació (FAO). Les
pèrdues podrien arribar als 10.000 mi-
lions de dòlars si les prohibicions a les

facions es mantenen durant el
2004. Com a exemple, els 9 països
asiàtics on s'han registrat brots d'm-

i, més els EE.UU. i Cana-
• porten cada . itre milions

de tones de carn de pollastre, quantitat
que suposa la meitat del comerç mun-

! aquest producte.

ENERGIA RENOVABLE A PARTIR
DE SUBPRODUCTES AVÍCOLES
L'empresa inham Poultry
posarà en marxa una planta d'energia

renovable que utlllzarà com a matèria
prImera els subproductes avícoles d'es-
corxador LJ Installacló, que se situarà
a Norfolk (Regne Unit), aplicarà una
tecnologia coneguda com a piròlisI I ga-
Sificació, que consisteix en l'escalfa
ment dels subproductes secs en condi-
cions anaeròbies, per a produir gJS
combustible que és utilitzat al mateix
temps per produir electricitat Les est l
maclons apunten que la planta serà ca-
paç de consumir 1.200 tones de mat
ria pnmera a la setmana I de produir
S,S megawatts d'energia renovable

NOU ENFOCAMENT PER AL
CONTROL D'E. COU EN PORCS
Un grup d'Investigadors dels EE.I I
desenvolupat una alternativa als anti-
biòtics per controlar £. coli, una de les
principals causes de malaltia i mort en
els garrins. El mètode consisteix en la
colonització d'una mescla de bactèria
beneficiosa anomenada RPCF en el sis-
tema intestinal dels garrins. Aquesta
mescla s'obté d'altres porcs i ajuda a
establir poblacions sanes de microbis
en els budells molt més ràpidament
que d'altra forma. Els resultat obtinguts
fins al moment indiquen que la mescla
RPCF de bactèries beneficioses reduei-
xen la malaltia, mort i despeses de me-
dicació per les infeccions d'E. coli. en
comparació amb els porcs no tractats.

ties emelgents en els animals I en els
humans arreu del món, Alguns d ' J
questes malalties són la tubrculOSI bo
Vlna, IJ verola del miCO, la ràbia, el virus
del Nil OccldentJI. 121 slndlome respll
tÒria aguda severJ (SARS) I I" Influença
aVIJ na. Segons l'OIE, no és estrJny qu
alglllles d ' u e s t e s malalties siguin d'o
Ilgen animal, AI voltant del 60% dels
patògens humans eXistents I diversos
dels aareguts durant els darrers 20
anys, poden rastrejJr-se (¡ns als ani-
mals l, en molts casos, s'lla plovat el
Vincle entre aquests I la fauna Silvestre

les teories que Intenten explicar
aquest Increment de la transmissió de
patògens entre les diverses espècies
s'inclou l'expansió de les poblacions
humanes amb més contacte amb els
animals salvatges.

MALALTIES INFECCIOSES
EMERGENTS DELS ANIMALS
L'Organització Internacional d'Epizoò-
ties (OIE) ha identificat diverses malai-

DESTRUCCIÓ DE MER MITJANÇANT
OBTENCIÓ DE PLASMA
Un projecte Eureka amb el suport de la
Unió Europea està desenvolup,ml un
generador de plasma per destruir els
Materials Específics de Risc (MER) I
plasma, anomenat quart estat de la
matèria, s'obté a temperatures molt
elevades, de l'ordre de 10.000 graus,
descomposant i iomtzant la matèria a
nivell mol·lecular. La tecnologia d'obten-
ció de plasma està desenvolupada per a
matèries inorgàniques i ara s'està adap-
tant per a la matèria orgànica, com els
MER. El principal problema és l'elevat
contingut en aigua d'aquests residus.
Segons els investigadors, el mètode se-
rà viable econòmicament, fins i tot a pe-
tita escala, reduint el cost actual entre
un 20% i un 40%, sense el problema
actual d'emissions o residus tòxics.
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Noves prestacions
per als autònoms
S'AMPLIA EL PERíODE DE PROTECCiÓ PER INCAPACITAT TEMPORAL I S'INTRODUEIX
LA POSSIBILITAT D'ACCEDIR A LA COBERTURA PER CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS

Text: Jordi Fàbrega . i, SA.

A
mb la promu it 10 Joctu

del Reial Decrt 1273/2003. el G
al h1 IntrodUlt una erle de millores

en el règ,m cie pi ' li treba
autònoms, algunes de les quals van

entrar en vigor de Iorma Immediata I altres ho han
tamb el can

rIns ~ l'aprovaclo á t,ada nOIma, els tre
ballaclors autònom, podlell optilr per telllr o no
coberta lél pre')taClC' ec< per lneJpélCltlt
tr'lporal Aquell que optw11 per t enirla
ven el 2 8 O % de la seva base de co!ltlaclo, I com

stació, a més de les cobertures gi ••
tenia, obtenien la cobertura i.

tació econòmica, que per al cas de la incai
temi1

• Del 15è al 20è dl.) el 60% de la11 >. i c ie COtlt1JCI0
Del 21è dia en endavant, el 75% de la base de

•
En cas de no haver-hi optat, la cotització per les

cobertures generals del sistema era del 26.50 %.
Amb la promulgació del Reial De* tir de

I'l de novembre de 2003. i de 1
a aquells treballadors autònoms que haguessin

per tenir coberta la prestació econòmica per
ríode d

ció des del quart dia de la baixa mèdica, i s'aixeca el
tipus de cotització de forma automàtica al 29.8 %.

Per gauti
fer cap tràmit. Si ¡a s'havia optat per tenir coberta
la prestació econòmica per incapacitat tempe H
millora
el tipus de cotització, s'h de forma auto-

i des de I'l de novembre de 2003.
COBERTURA PER CONTINGÈNCIES
PROFESSIONALS
L'altra gran novetat del Reial Decret és la per

u.cedir a partir de I'l de gener del 2004 a la
n i i per conti •• •• • ¡ mals (acci-

de treball i malaltie pn ifes: i »nal; i
S'incrementa la protecció per accideni de treball i
malaltia professional a través de les següents pres-
tacu ii
• itenció espí i trau

• ilogia i cirurgia ortopèdica, rehabilitació.

dlag
nòstique i litan, finançament farma-

il ració clel dallY COIpalal piocrell
hospitalitzai ió al11b llit CJ'dC O I

lY, l I1t . dtellclÓ odontolnii i
• PIesti1C'lo eCOllornlca d'IIlCé11X1Cltdt tempolal des

nt al di la baixa mèdi< J (75% cie IJ
b.1se regul.ldora)

• Plec,l.lc10nc per Inc,lpacItat p e r l l 1 , l l
• i er n lmort I supi n
• lemnitzacions a tai i peí lesions pi

nents que no causin incapacit.it
Per accedu a dqlleste5 cobeltUlec" Els tlebJlla

Jors llltolloms queIl,lgln optat pc'r l" prol
d'in i; mporal hauran de sol Mcitai la un
cop ti : uts els successnr. períodes de tres
anys de que es van donai d'alta en el sistema, i cal
drà que la demanin abans de I'l d'o tubre de l'any

li le I'l de gei
om que el termini pei sol licítat la

¡i el passat mes de febrer, els
treballadors que s'hi vulguin icollu a partn d'ara

- al i omi • i • l'esmentai
ode i li lys per demanai la,

Els treballadors autònoms que es donessin d'alta
a partir de I'l de geneï de 2004 pi • I . illir-se

I H i, intent a aquesta millora en la cobertuï
tmgències professionals si simultàniament

opten i "i icollii • i i bertura d'ii H ¡ i| M< ¡1 i1 tem
i ti.ivés del document d'alta TA 0521.

El nou i riiiiii ili1 protecció
dels treballadors autònoms
i ontempla la percepció
de 1.1 prestació econòmiï a
per incapai Itai temporal
a partir del quart dia.



VETERINARIS
SENSE FRONTERES

93 423 70 31

Veterinaris Sense Fronteres és una organització no governamental que treballa per al desenvolupament
de les comunitats rurals del Tercer Món.

Amb la compra d'aquest producte estàs col·laborant amb els pagesos de Guatemala, Uganda, Bolívia...
Ajuda'ns a crear granges de vida

GALLINES
100% cotó,
color blau marí.
Màniga llarga.
Talla XL - Ref: 3631
Talla L - Ref: 3632
Talla M - Ref: 3633
Talla S - Ref: 3634
P r u : 18 €

SAMARRETA
LLAMES

100% cotó
color teula.

Màniga llarga
Talla XL: Ref. 3627

Talla L: Ref. 3628
Talla M: Ref. 3629
Talla S: Ref. 3630

Preu: 18 €

Refer'ncia: 3622
Preu: 8 €

;P£R NADAL REGAZA
PROOOCTESDC

Refr 'nc ia : 3621
Preu: 8 €

•ESUADOR/
VACAMUI

100% cotó,
color blau marí.

Talla XL - Ref. 3623
Talla L - Ref. 3624
Talla M - Ref. 3625
Talla S - Ref. 3626

Preu: 28 €

ència: 3620
Preu:10 euros

POTS FER LA TEVA COMANDA PER:
TELÈFON: 93 439 77 84 - FAX: 93 430 68 53
E-MAIL: yukon@retemail.es
CORREU:
r
Paris, 150 _4°·3 - 08036 BARCELONA

NOM I COGNOMS

DOMICILI

Referència Article Quantitat Preu

CPOSTAL POBLACIÓ
Despeses de tramesa: 4 euros

PROVINCIA TEL
TOTAL (I.V.A. inclòs, excepte Canàries)

¿ETS SOCI/A DE VETERINARIS SENSE FRONTERES? Sí I | No

' Les comandes es serviran per correu contra-reembossament en una termini aproximat de 15 dies. No s'accepten xecs ni girs postals. Horari de comandes per telèfon: de 9h a 14h y de 13h a I6h, de dilluns a divendres.



ELC

Campionat d'esquí:
una cita clàssica
MÉS DE 130 PERSONES SE CITEN A PORTAINÉ EN LA NOVENA EDICiÓ D'UN DELS ACTES
MÉS TRADICIONALS DEL CALENDARI ESPORTIU I SOCIAL DELS VETERINARIS

Text: Dani Giménez

— pàs<;at 6 de març es va re<llltzar a Portallle
(Pallar~ Sobra) l<l novena edlco del Cam

— lonJt d'EsqUI del Collegi de Bàrcelona àlXI
com là segona dels Veterinaris de Catalun

— VÍ Aquest àny, h<ln g.ludlt del C<lp de set
i la neu mes de 130 pelsones, de les quals 98

han participat en la competició entre adults i nens.
tots ells veterinaris, familiars o amics. Aquesta xifra
<;uposa el record 3b<;0lut de paí I le totes les
edicions realitzades fins a la data.

com sempre, va consistir en un eslàlom
dE' dues rJlllgues realltlat J IJ pista de IEstadI .

ts van optar al Trofeu Merial al millor
temps de dues mànigues de qualsevol persona ins-

erta,àl trofeu del Consell de Collegi ¡us de
Catalunya al millor temps de dues mànigues per ve-
terinans exclusivament; al trofeu Pfizer a la millor
combinada mitiana dels dos descensos, il
Avepa a la categoria infantil; al trofeu Draxxm-Pfizer
al descens més concentrat i al trofeu Anabiol a la se-
guretat en el descens. Els nens van fer la mateixa
prova que els adults la qual cosa va permetre eviden-
ciar l'excel·lent nivell dels més |oves. Cal esmentar
que aquest any, a més dels catal
representació molt elevada de veterinaris d'Aragó, ai-

•ii representants d'Andalusia i d'Eusk
l .i mateixa niï t es va

emocionant baixada amb torxes. Aquesta ac-
•. iment amb una esplèndida xocolatada

va ser possible gràcies ^oració del
Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.

Durant la festa de lliurament de premis E:'> vdn n
far entre els ,yc,lstents diversos lots de regills

r,1<1ors ( pernlls, anorai • , ¡er'iPIS,
fOIfets, balxanes de riJftlng, etc) Tots els partí»
pants es van portar de record la sam; ta ofn lal
l e l cam p ionat. i atroi lnaclil per 3090 PRO
ClONS SL I dl'SsenyJda pel Joal 1 de TOlllilS,

L'pndem1 de la fest
ndld, la majoria di , :
nova i magnifica jornada d'esquí, fet normal si

es considera que l'hotel triat per a \<

Com I ¡i despeses gener dcles :
Campionat tlan estat assumides re l

IOL I per PFIZER SALUD ANIMAI sense la se
va desinteressada col·laboració l'acte estal
possible. A més, MERIAL va cedir trofeus pei als
guanyadors i p.ntu i i '¡" AVEPA va

ii els premis pei als nens que van partit ipai hi
També hi van col laborar amb regals Frío Limpio de

m SL, Friskies Nestlé, el diari SPORT. Vel
noi. MAJOMI-Sort, la mateixae quídePor-
ta in i : ' • • • • P ó r t a m e

La Comissió d'Esquí agraeix l'inestimable ajul i li
les empreses patrocinadores i
com l'esperit es| tots els paí tii ipants en el
IX Campionat del COVB i 2n dels Veterinaris de Ca-
talunya i us o mvn la a | articipai en el de è i ampio
i ¡i qui pretenem que sigui un esdevei liment espe-

• i'.em que el volem fei l'últim cap de
ma de febn i I

CAMPIONAT D ESQUÍ
DEUS VETERINARIS

>irr H M MM

Salud Animal

Els participants v,u podeï
practicar l'esquí sota unes
condiciona meteorològiques
magnifiques ¡ un
ilr l.i neu mol l ho.
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RESULTATS
TROFEU MERIAL

CLASSIFICACIÓ MASCULINA

TROFEU MERIAL

CLASSIFICACIÓ FEMENINA

Classificació

1
2
3
4

7

•

11

i .

l·l
15
h

1"

10
II

•II

41

Participant

DAVID IBORRA
LLU(S LLUCH
DANIEL LINAL

IOAN '
JANI GIM[NI L

•

11 l i : , VI
MARi Bi (Si H

¡RAU
NAI Hi
IOAN MOI IS1 li

OSCAR GÓMI
III'.CL) PffÑS

[ORDI i • RRI S
PAI' I lAI •'>• ¡I II
lÒAQUlM • ' IÍSCH

MARIANO MATAS

•

ÜM • ' Ri i|l ¡
•

RAM( ¡N VII (Al

CAS
RICARI

[NI .•'
1 I R1 I R

•i R I I RNÁNDI Z
1 R I

' . l l i
li IDRI i I RRÀN Al i UI

JAVIER

M i l , H . !

RIAJ

N
| NRIi Bl A.DI i Rl l>

I A N
IGEL I RAN(

LLUÍS G
• • i , : I ¡ • I

1UÁÑÍ
i.HIIM i li
SITO

Temps

RA:40:64
00:40:86
00:42:18

•

• i

10:5] 5i

0.5]

00:5; i l

0 0 5 2 4

0Ï:0Í64

01:02:65

01 158

01:26 ¡9
desq
des
li

Classificació

8

m
n
12

14
5?

17
14
19

28
29
29

l

39

4

Participant

MARTA LLUCH
MARIA MARTIN
MARIA FARRÈS CID
KRISTINA GOROSPE
ADRIANA RUIZ
MARTA L IÑAN
CARME CHACÓN
SARA LÓPEZ
NOELlA GÓMEZ
PATATI BAT Al LA
AMAYA PÉREZ
CRISTINA CASAS
SUSSANA CHACÓN
LAURA VALLS CHACÓN
SYBILLL liFíAMAGLIA
REBECA FERRÉS
TERESA LUIS
MIRIAM ALBERICH
•

ROSA M CID MARESME
PATRICIA FERNÁN! >l .'

MARTA MAR I i
M DOLORES MATALOBOS
RUT !• üÀS
MERCÈ FARRÉS CID
RUTH FERRAN
DAIOMAPELEGRIN

IRO
ANNA FERRÉS PADRÓ
DOLORS NUÑEZ
ELISENDA FARRI S i ID
CAROLINA MOLIST
CECILI Rl il i
LOURDI

PINETA FERNÀNDEZ
I INI TA FERNÁNDEZ
SILVIA CARDACCI
GISELA PONS
MARIANA LÓPEZ
JUDITH NASARRE
PATRICIA MIÑANA
COCA NASARRE
SONIA AYALA

Temps

00:52:37
00:52:75
00:54:03
005408
0054

00'. '
0056
00 56:91
00 '

6:89
01 (

i7 74
01:00 31
HI 00 57

H 1:6?
0104II
Old-I II
0104
01 04:87
0 1 0 7 1

-773
011096
01:10:9

01 i i
01 1
0113

011635
16:35

01.18:19
01.23

<>l 2 3 : 6 1
'•36

01 I!
01:5141

01 58,20

,59

08:29:65

desq
desq.

TROFEU CONSELL DE COL·LEGIS

VETERINARIS DE CATALUNYA

Millors Veterinàries (de 9) Millors

1' li

Al r i i

Veterinaris (de 19)

lordi •
in Fio

TROFEU AVEPA INFANTIL I TROFEU PFIZER (combinada)

Classificació

h
•i

5
11

in. ii i Molisl
M. I I I.I I , I I ¡

•

i mi.i Vall: '

Fen in

lt
.'II
II
I
5é

16a

Min LlUCh
1Lrr\

Daniel i iflan
Rogei Serngere

il i:
>. ¡iménez

Cario; i sbaj
loan d

ui: .
Maria Martin

0040 G

43 12
... 00:43:12

00:41 li)
00:41
00 4

1 9]
0

• i i 2 7

TROFEU DRAXXIN DE PFIZER

(al descens més concentrat)

Mariana López: J. minuts. 29 segons,
65 dècimes (que es diu r.

PREMI ANABIOL
(a la seguretat)

Noelia Gómez: Perquè va caure tres vega-
des durant el descens i totes tres vega-
des es va ta nuar i

<ò és segui.
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La demarcació de Tarragona
inaugura una sala d'actes
LA REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ PERMETRÀ POTENCIAR L'ACTIVITAT DE FORMACiÓ,
DE GRAN IMPORTÀNCIA PER AL FUTUR DELS COL·LEGIS PROFESSIONALS
Text: David Quesada

D In<, del progr,JnlJ d'ilCes ,1mb els quals la
InstltuCIO celebra engumy el seu centena

passat6demar vanlr lloc la Inau-
~ u n ( oficial de la nova sall d'actes del Colle
g dt' Veternars de TJrragona (COVT)

repre-
sentacIÓ polltlca I professional A més del presl
den del COVT Angel Guerrero. van estar pre-

lil delegada del d entral é l ¡atalu
nya. Susanna BoUls. acompanyada del
subdelegat a Tarragona. Angel Sagardoy el de-

i" la (ieneralitat de Caalunya a les comar-
ques tarragonines Xavier Sabaté, el president
d I ConseJo General de Coleglos Veterrnarros de

José Badlola I el preSident del
COVB I del Consell de Collegis Veterinaris de
Catalunya Francesc Monné

En els parlaments, tots els professionals van
destacar la importància de la veterinària en la
societat, i especialment en l'àmbit de la salut
pLJbllCa Per la seva banda, Angel Guerrero va
afirmar que amb la remodelació de la

tes, el COVT pretén donar resposta a un
reptes que tenen els Col·legis Professio-

nals, el de la formació continuada, per tal
d'assegurar l'excel·lència tècnica i científica
dels professionals.

L'acte també va servir per descobrir una
placa commemorativa amb les fotografies
dels onze presidents que ha tingut el Col·legi

irragona al llarg d'aquest primer segle
d'existència.

La promoció 1989-1994 prepara
la celebració del dese aniversari

Enguany es compleixen 10 anys de la promoció 1989 - 1994 que es
va llicenCiar a la Facultat de Vetennàna de la UAB. Per celebrar l'e,

femènde, s'està Impulsant el retrobament dels companys de plOmo
CIÓ, en un acte que es concretarà al llarg de l'any

Els qUI formeu part d'aquesta promoció I voleu rememorar els anys
d'estudi I conèixer com els ha anat a la resta de companys en aquests
deu anys transcorreguts, us podeu posar en contacte amb Ana Avella
neda, a l'adreça de correu electrònic cancalvet@telefonlca.net.

A la imatge de dalt, la delegada del Govern central a Catalunya, Susanna Bouis, talla la cinta d'inauguració de la nova sala d'actes del COVT assistida pel pre-
sident del Col·legi, Àngel Guerrero (segon per l'esquerra) i el delegat de la Generalitat a Tarragona, Xavier Sabaté; en segon terme, el president del COVB, Fran-
cesc Monné (primer per l'esquerra) i Àngel Sagardoy. En la foto inferior, la nova sala d'actes es va omplir de goma a gom per escoltar els parlaments de les per-
sonalitats convidades. Sota aquestes litiies, Àngel Guerrero mostra a la delegada del Govern una placa amb els presidents del Centenari del COVT.



Entrevista amb
Susanna Bouis

E;

D'esquerra a dreta, el Sr. Bofias, iosep Collado, Jaume
Balagué, Susanna Bouis, Bernal Serdà i el Sr. Carbó.

passat 30 de gener
es va celebrar al Col-
,legi Oficial de Veteri-

naris de Girona (COVG)
una reunió sobre la qües-
tió de les certificacions sa-
nitàries per a l'exportació
de productes carnis
sos tercers. Hi van ser
presents el president del
Col·legi, Bernat Serdà, el
president i el secretari de
Li I "ileracióCatalana d'In-
dústries de la Carn
(FECIC), Jaume Balagué i

Josep Collado, els represen!,mi-, del Ministeri d'Agricultura (MAPA), senyors
Carbó i Bofias, i la delí 'vern de l'Estat a Catalunya. Susanna Bouis.

Tal com es va posar de manifest en una taula rodona celebrada el 10 de |uny
,i Li seu del COVG (vegeu Veterinaris núm pàgina 18). la complexitat deK trà
iinls burocràtics rei. ,imb l'expedició de les esment • ¡ideacions

.oca greus inconvenients i periudicis ecoi les indústries del sector,
i en compromet la competitivitat t n aquella taula rodona, es va proposar la cre-
ació d'un in mi d'inspei ció veterinària a La lonquei • om la millora en la

linai ió entre el Depai tament de Sanitat, el DARP i el MAPA.
En la trobada del 30 de ge , ! iusanna Bouis, coneixedora del tema tant pel

seu càrrec actual com pei la seva professió, va mostrar molt interès en trobar
solucions peí agilitar i desi entralitzai els tràmits (que ai tualment han de pas-
sai forçosament per l'oficina del MAPA a Barcelona). Tanmateix, la delegada del
Govern central va i >ls representants dels veterinaris i dels industrials
,i proposai sortides alternatives a la creació d'una o dues places de veterinaris

Jonquera. \a que tot i ésser aquest l'objectiu pnncipal. el seu compliment
es preveu a llarg termini, per la complexitat administrativa que suposa la dota-
ció pressupostària i la convocatòria de places.

Neurologia i geriatria
, e n v e l l i m e n t I els problemes neurològics van

ser i s temes tractats en la conferènCia tècni-
ca el el passat 5 de febrer a la seu del
COVG. L'acte va comptar com a ponents amb el
Dr. Marco Pugliese, professor associat de la Facul-
tat de Medicina de la Universitat de Balcelona
(UB), i el Dr. Josep Font, propietari de l'hospital
veterinari Canis. membre del GEVO i especialista
en traumatologia.

El Dr. Pugliese va tractar sobre l'envelliment i l'o-
xidació cerebral en el gos. tot fent una detallada
exposició sobre les lesions a nivell del sistema ner-
viós central degudes a l'edat, com els cúmuls de
plaques amiloides. l'apoptosi cel·lular, l'increment
del tamany dels solcs cerebrals, etc. Va fer com-
paracions amb l'Alzheimer humà i va explicar els
treballs d'investigació que la Facultat de Medicina
de la UB realitza actualment amb gossos.

Per la seva banda, el Dr. Font va abordar els
problemes neurològics més freqüents en la clíni-
ca diària, a base de presentació de casos clínics:
des d'hèrnies discals a epilèpsia, passant pels
problemes hereditaris relacionats amb el sistema
nerviós central, etc.

Els doctors Josep Font (esquerra) i Marco Pugliese,
durant la conferència sobre envelliment i problemes neu-
rològics celebrada el passat 5 de febrer al COVG.

Reunió amb representants sindicals
Text: Soledad Buil ida de prevenció de riscos lal veterinaris. CC.OO. - Cataluï

El passat 25 de febrer es va celebrar al COVG una assem-
blea per informal de les entrevistes mantingudes entre
els representants sindicals dels veterinaris dels

Departaments d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) i de
it i Seguretat Social (DSSS) i els Consellers de Medi

Ambient, Salvadoi Milà, i de Sanitat. Marina Geli.

En aquestes trobades, els representants dels veten 11, n i:; van
explicar a les autoritats polítiques la situació actual dels pro
fessional - [ue treballen al servei de l'Administració autonòmi-
ca, el seu paper en relació amb la seguretat aliment.'n ia i llurs
propostes sobre la inspecció dels aliments peu; .• •mcipi
de l.i granja a /a taula sigui una realitat sense els problemes
que plante|a a it la seva implementació. Es va pro-
posai la creació d'una Plataforma en Defensa de la Seguretat

Alimentària, que aplegui a tots els col·lectius implicats en el
procés. Aquesta iniciativa s'organitzaria a partir dels movi
ments sindicals existents (CC.OO.. UGT. Sindicat de
Veterinaris), ja que l'experiència demostra que els únics inter-
locutors vàlids per a l'Administració són els sindicats, als quals
han d'acceptar per imperatiu legal. Això no vol dir que no s'ac-
ceptessm aportacions posteriors d'altres col·lectius.

Resten pendents altres reunions amb els consellers
d'Agricultura i de Comerç, Consum i Turisme, encara per
concretar. Mentrestant, els promotors de la Plataforma resten
oberts a les opinions i col·laboracions d'altres companys i es
comprometen a facilitar total la informació que calgui. Si
voleu contactar amb ells. podeu escriure a l'adreça de correu
electrònic plataformavet@hotmail.com,
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En record de
Salvador Maneu
Text: Artur Soldevila

El passat 21 de gener va mOrir a Bordils
(Girona), a l'edat de 77 anys, el company

Salvador Maneu SOrlano, persona molt cone-
guda I apreciada, com es va eVidenciar en la
nombrosa concurrènCia al seu sepeli

Nascut a Onda (Castelló), Salvador Maneu
va estudiar Veterlnàna a la Facultat de Sara-
gossa, La primera part de la seva carrera
professional transcorregué com a titular de
partits veterinaris de les províncies d'Alacant.
Canàries I Mallorca. L'any 1960 es va fer cà-
rrec del partit de Bordils, població en què va
fixar la seva reSidènCia definitiva.

L'any 1968 va Ingressar per OpOSICIÓ al
Cos Nacional Veterinari de l'Estat. I hi va ob-
tenir la plaça d'Inspector prOVinCial de sani-
tat veterinària, càrrec que va ocupar durant
la resta de la seva vida professional (25
anys) fins arnbar a la lubllacló,

Salvador era una persona d'abast cultural
encomiable i un gran apassionat de la lectu-
ra, que que va conservar fins al final
de la seva vida La mort el va sorprendre en
ple estudi de la carrera de Teologia a l'Insti-
tut Superior de Ciències Religioses, Anys
abans, quan es va crear el campus universi-
tari de Girona, es va llicenciar en Filosofia i
Lletres amb resultats brillants. Dominava
perfectament l'anglès, el francès i l'italià,
idiomes dels que donava classes particu-
lars, molt valorades pels seus antics i nom-
brosos alumnes de Bordils.

Ens quedem, però. amb els trets més de-
finitoris de la seva personalitat: un gran i
amè conversador, de fina ironia i enginy; el
seu caràcter senzill i obert a tothom; la seva
modèstia quasi exagerada (els amics íntims
ens vam assabentar que havia estat alcalde
de Bordils, durant l'etapa històrica de la
transició, per l'esquela de l'Ajuntament du-
rant la missa fúnebre); la seva manca d'am-
bicions, com no fos l'única del benestar de
la seva família; la seva generositat en el ser-
vei a la societat... i moltes altres qualitats
que el feien un home de bona voluntat. En
definitiva, era una bona persona.

Estic segur que tots els que l'hem cone-
gut el recordarem sempre. Suposo que la
seva família em permetrà que desvetlli una
de les seves darreres voluntats: va deixar
escrit que. amb el record, hi associem una
pregària per la seva ànima. Per a nosaltres
és un mandat. Que descansi en pau.

Francesc Monné seguirà
presidint el COVB

A dalt, els membres de la nova Junta del COVB. D'esquerra
a dreta i de dalt a baix: Emili Revilla, Ignasi Pulido, Fran-
cesc Monné, Sònia Fernandez, Joan Mesia, Marcel Grané,
Marta Legido, Enric Lámela,Teresa Rigau i M. Cristina Gi-
ner. En la imatge petita, els vocals substituts: Josep A. Gó-
mez, Anna Avellaneda i Silvia Serdà.

Francesc Monné continuarà al capdavant del
Co l Ig l Oficial de Veterlnans de Barcelona
(COVB) Inst anys més. La seva c~ndlda

tura ha estat l'única que s'ha presentat al pro-
cés electoral que hauria d'haver culminal el
passat 6 de març amb les eleccions a la Junta
de Govern del COVB, comicis que finalmeir
ha calgut celebrar.

El nou equip de govern està integrat per al-
guns membres de l'anterior Junta i noves incor-
poracions. Repeteixen Joan Mesià (vice-presi-
dent i vocal representant dels Veterinaris d'E-
quins) i Teresa Rigau (representant de la
Facultat de Veterinària). Anna Avellaneda i Sílvia
Serdà, que també havien format part de l'ante-
rior Junta, s'han incorporat junt amb Josep A.
Gómez al grup de vocals substituts. La resta de
l'equip la formen Enric Lámela (secretari), Mai
ta Legido (Veterinaris d'Animals de Compan-
yia). Ignasi Pulido (Empresa Privada). Sònia
Fernández (representant del COVB al Consell
de Col·legis Veterinaris de Catalunya). Emili Re-
villa (Animals de Renda), Cristina Giner (Admi-
nistració Pública) i Marcel Grané (Veterinaris
Jubilats). La nova Junta tindrà com a prioritat
aprofundir en la línia encetada en l'anterior le-
gislatura, de transformar el Col·legi en una enti-
tat moderna i dinàmica, amb una economia sa-
neiada i capaç d'oferir serveis de valor afegit al
col·legiat en el camp de la formació, les assegu-
rances, la comunicació, etc., amb l'obiectiu final
de fer costat als veterinaris en la seva projecció
professional i social.
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Recull de legislació
ALIMENTACiÓ
Recomai iai ¡i i de la Comissió, de 19 de
desembre de 2003. relativa a un pro-
grama c i e COlltlOI oflcIai de
productes alimentaris per a l'any 2004.
DOCE L006. 10/1/2004

Reial Decret 4/2004. de 9 de gener, i H ¡I
qual es modifica la Reglamentació tec-
nicosanitàna de les aromes que s'utilii
zen en els productes alimentaris i dels
materials de base per a la seva produí
ció. aprovada pel Reial Decrei
1477/1990. de 2 de novembre
BOE núm. 14. 16/1/2004

Directiva 2004/4/CE de la Comí! ,sn
L5 de geneï de 2004. que modifica la
Directiva 96/3/CE pei la qual s'esta
I>l<!ix una excepció a deten dis
posicions de la Directiva 93/43/CEE del
Consell relativa a la higiene dels pro-
ductes alimentaris, en allò refereni al
transport marítim de greixos i olis lí-
quiïIs .i doll.
DOCE L 015. 22/1/2004

I 121/2004. de 23 de gener.
sobre la identificació dels productes de
la pesca, de l'aqüicultura i del maris-
queig vius. frescos, refrigeráis o cuits,
BOI- iii ii 72004

Decisió de la Comissió, de 29 de gener
de ¡!()(>•'!, relativa a les mesures per ava-
luar el risc residual d'EEB en els pro-
dui tes (leriv.it1, d'animals de l'espècie
bovina i a una contribució financera co-
munitària destinada a les mesures per
avaluar el risc residual d'EEB en els pro-
ductes derivats d'animals de l'espècie
bovina
DOCE L 032. 5/2/2004

Reial Decrei 257/2004, de 13 de febrer,
pel qual es modifica el Reial Decret
142/2002. d'l de febrer, pel qual apro
va la llista positiva d'additius diferents de
color, ii its i i duli i irants per al seu ús ei i
l'elaboració de productes alimentaris, ai
xi com llurs condicions d'utilitzat ¡< i
BOE núm. 39. 14/2/2004

Reglalllelll (CE) 2912004 de la Cod
miSSió, d 19 de fehler el 2004, que

0 a el Reglalllelll (CEE) 1848/93
pel qual s'estableixen disposicions d'a-
plicació del Reglament (CEE) 2082/92
del Consell relatiu a la certificació de les
característiques específiques dels pro-
ductes agrícoles i alimentaris.
DOCE L 50. 19/2/2004

Reglament (CE) 324/2004 de la Co-
missió, de 25 de febrer de 2004, que
modifica l'annex I del Reglament (CEE)
2377/90 del Consell pel qual s'estableix
un procediment comunitari de fixació
dels límits màxims de residus de medi-
caments veterinaris en els aliments d'o-
rigen animal
DOCE L 58. 26/2/2004

ALIMENTACIÓ ANIMAL
Reglament (CE) 277/2004 de la Comis-
sió, de 17 de febrer de 2004. pel qual

lutoritza sense límil de temps un ad-
ditiu en l'alimentació animal
DOCE L 47. 18/2/2004

Recomanació de la Comissió, de 17
febrer de 2004. relativa al programa co-
ordinat de control, en l'àmbit de l'ali-
mentació animal per a l'any 2004 de
1 ' mlormitat amb la Directiva 95/53/CE
del Consell.
DOCE L 52. 21/2/2004

Llista dels additius autoritzats en els
i ni isos publicada conforme a allò dispo-
sat en la lletra b) de l'article unviaes de
la Directiva 70/524/CEE del Consell so-
bre els additius en l'alimentai ió animal.
DOCE C 50. 25/2/2004

Decisió de la Comissió, d'l de març de
2004, per la qual s'adopta una llista de
matèries primeres la circulació de les
quals o ús per a l'alimentació animal es-
l,i prohibil
DOCE L 67. 5/3/2004

ANIMALS DE COMPANYIA
Decisió de la Comissió, de 18 de febrer
de 2004. per la qual s'estableix un mo-

d I cie certlflcat sanltall pel als despl21
c"amellts de gossos, gats I fures sense
ànim comercial procedents et. :

ers.
DOCE L 65, 313/2004

Decisió de la Comissió, de 4 de març de
2004. per la qual s'autoritza a determi-
nats lab' ntrolai l'eficàcia de
la vacunació contra la ràbia en determi-
nats carnívors domèstics.
DOCE L 71. 10/3/2004

Resolució MAH/520/2004. de 27 de fe-
brer, per la qual es fa públic l'Acord del
Govern de 3 de febrer de 2004. de dele-
gació de competències sancionadores
en matèria de gossos considerats po-

ialment perillosos a diversos aiun
taments.
DOGC 4092.16/3/2004

SANITAT ANIMAL
Decisió de la Comissió, de 6 de gener
de 2004, per la qual es modifiï a la De-
cisió 2003/828/CE en allò relatiu als
trasllats, a partir de les zones de pro-
tecció, d'animals vacunats.
DOCE L 007. 13/1/2004

Reial Decret 51/2004. de 19 de gener,
pel qual es modifica el Reial Decret
2611/1996, de 20 de desembre, pel
qual es regulen els programes nacio-
nals d'eradicació de malalties dels ani
mals.
BOE nuïn 17,20/1/2004

Decisió de la Comissió, de 26 de ge-
ner de 2004, per la qual s'aproven
plans d'emergència per al control de
l,i mfluença aviaria i la malaltia de
Newcastle.
DOCE L 030. 4/2/2004

Decisió de la Comissió, de 29 de gener
de 2004, sobre la realització d'estudis
sobre la mfluença aviaria en les aus de
corral i les aus silvestres en Estats
membres durant l'any 2004.
DOCE L 032. 5/2/2004

(continua a la pàgina 40)
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INFORMA

SANITAT ANIMAL (cont.)
le la

de 2004. i i l'ajul financer de la
Comul1tat concedt per ilif I
ment de determinats lat" omu-

lr<;dereferenea de l'àmbit veterI I l
slelus)

DOCE L 4b,17/2/2004

Dcelsló de la Comls<;ló, de 1¿ cIe febrer
dr 2004, sobre laJut fln,lncer de la Co-
iiiiiinr.it peí al funcionament de deter-
minats laboratoris comunltLlfls de refe

li i sector de la S¿1flltat anlm,,1
els an'
DOCE L 49 112/2004

.ment (CE) 282¡¿004 df' lil Co
: 18 de febrr cie 2004, relatiu

a 'lc:;t~bllmellt dun document
declJré1elO i el control veterlllJfi dels

¡ ocedents de paisos tercers i
odult') a la Comunitat

DOCE L 49, 19/2/2004

Decisió de la COIllISSIO, d'l cie mai
2004 per la qUJI
b443.../CEE del Consell n .1110 referent

- !"• garanties ai li In ii mals per ais ¡i itei
canvis intrai omunitai is d'animal ¡ de
lal'espeCie I)OVII1,l relaclollades amb le l

notraqueltls Infecelo')a bOVina, I a l'a
provació elels Jlroglames
presentJts pelc letermillas EStills
membres
DOCE L 67, Cí/3/2004

l l I S S I O , de 4 cie mar
de 2004, per 1,1 qUJI s'alltolItzen
pera la det antii ossos de la bru
cel,losI bOVina en 1';1mblt de la DIIectlva
64/432/CEE d I Consell
DOCE L 68, 6/3/2004

ALTRES
Orclenan~el soble IJ pioteccló, la tlnen
'a n l l • • nals de l'Ajuntament
de Bilrcclona aprovJda el 22 de desem
brc de 2003
BOP 9/1A''

Resoluc10 ARP/258/2004, de 27 C' ge
ner, de convocatòria de concurs espee
fiC de melItS I C,lp,xltat') pel a IJ provI
sió de dos llocs d'lnspector/i l agroall
mentarI/Jrlel de les cJelegc1clons ternto

rials de Ban el< ma i i iirona, i di« llocs
ciC'cie celp de secció ele secI eldl ¡a de les
deleg. ii H ins tei i it< H ials de les Terre di
l'a l'Lllle i I íip >i la
DOGC 4073,18/2/2004

Decisii MÓ, de 3 de març de
2004, p"r la qUill s'eslilblclxrl COll1ltè"
elentllle s en 1 ';

1

umidors. la salut públii a i el medi
amblenl,
DOC[ l 66, 4/"312004

ResolUCIÓ de 20 de febrer de 2004. e
ncia I spanyola de Medií aments

Produt tes! mitai i per la qual sa rda
l p ubllCilCIÓ d'EspeCialitats Fai l 1 l i l l e l
qu's cllltorltzades I reglstr,ldes c i
ponenlsd i quaii trimestre c!e1 2003
BOEflum 36, 17/3/2004

OIclre APA/6512004. ele 19 dC '
per la qual es Plorlogllell beqllC's cie
fOIm,lcló prdellca per a titulats sLJI)e
nors en l'àrea d'alimentai n i, i onvoi a
les mitjançani Ordre APA/200912003,
l e 10 de juliol.
BOL rllJln 36,17/3/2004

Nemutin Premin
Premezcla medicamentosa

lIamulina hidróD8no f U I I I G • • G %

T S.p. veterinaria,
en. MB-MnM UL 4.1 •

Presentaciones: 1,5 y 2 Í
• «ag. num. 8V88



ENTREVISTA A JOSEP FONT, COL·LECCIONISTA DE CARROS ANTICS

"Recullo el que ja
no volen els pagesos
AMB LA SEVA AFICIÓ, JOSEP FONT CONTRIBUEIX A EVITAR LA DESAPARICIÓ D'ESTRIS
TRADICIONALS ARRACONATS PER LA MECANITZACIÓ DE LES FEINES DEL CAMP

Tex t : D a v i d Q u e s a d a

L
a p r e s e r v a c i ó d o l p j h n u . m i n I I I I I M I <\<-

vegades depèn de l'anònima contribució
de partiï ulars que encara s'estimen les
tradicions i no volen perdre les És el cas
de losep i ont, fill i veí de la població de

Móra la Nova (Ribera d'Ebffe). que trel•• illa i
tualmen! i om a vetei marí de partit a la Terra Al
ta pet al I lepai tamenl de Sanitat de la Gem
tal L'afició de Josep pels cavalls l'ha i onduïl a
l'interès pels objectes relacionats amb els tre-
balls que es feien antigament al camp amb
aquest1, animals, interès que cultiva des que. ara
fa 20 anys, un veí del poble li cedís els primers

i ¡ de la seva < ol-lecció.

D'on procedeixen les peces que col·lecciona?
Els carros de la meva col lei ('deixen de
pagesos que. al fer el canvi pels traí tors, els van
deixai abandonats pels masos. Ocasionalment
tambe els ao msegueixi i .1 través d'algun altn
col leccionist, 1 o afii '•• ii i1

Els troba normalment en bon estat de conser-
vació?
Aquest és el principal problema, ja que de ve-
gades estan tan detenorats que és impossible
recuperar-los. El que sí ós important que estigui
mínimameni 1 onservat són les rodes, perquè
.11 .lluïment |,i no queda ningú que les fai 1 noves.

Un cop restaurats, s'hai 1 lar en un
cobert per evil 11 que.
degut al gran volum d'espai que ocupen, la
col·lecció ha de ser forçós,niu-r 11 limil

Quins tipus de carros té actualment?
Ai tualmeni la nava col·lecció consta de carros
1 estris del camp que estiraven rucs 1 cavalls 0
[Ui I i< ! tavi n al lio irros d'es* ala, carro

d'un torn, de dos torns, can it, Lirtana.
i irtana de comerciant 1 una berlina milord.
¡nube tinc una petita col·lecció de cinc
màquines de ensulfatai vinya, una màquina de
segar 1 una altra di 1 gavellar. així corn
diferent .tipus d'albardes, sàn ii ,. esi aletes.

11 al llom dels .niïn

Hi ha alguna peça per la qual senti una especial
predilecció?
Els carros són una representació dels diferent
models que s'utilitzaven en èpoques passades, 1

•11 atractiu 1 valoï propi

Els dóna alguna utilitat?
Aprofito la festa dels Fres Tombs per passeiar els
. ,111 os 1 els estris pels pobles de Catalunya; però
si algun dia l'Ajuntament de la meva població fes
un museu relacionat amb el món rural, no m'im
portaria donai alguns pei fei n'hi una sei ció.

la festa dels Tres Tombs amb
una tartana descapotable,
antigament molt utilitzada
per comerciants de roba.
A la dreta, una berlina.
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CURSOS, MÀSTERS
IPOSTGRAUS

Càceres
IV Curs Pràctic d'Iniciació a l'Osteo-
smtesi
Data: del 20 al 22 de maig de 2004
Organitza: Centre de Cirurgia de Mini-
ma Invai
Informació: Tel. 927 181 032. Fax 927
181 033, E-mail: lluis@ccmi.es

FIRES, JORNADES
I CONGRESSOS

Vic
Congrés Europorc

• i 26 i 27 de maig de 2004
Informació: Tel. 93 883 31 00
E-mail: fires@a|vic.n>'t
www.impevic.net

Xixó
IX Congrés Internacional ANEMBE de
medicina bovina
Data: 28 i 29 de maig de 2004

- ANEMBE. Tel. 985 208 316

E-mail: anembre@anembe.com
www.anembe.com

Viena, Àustria
5è Congrés Mundial de Dermatología
Veterinària
Dates: del 25 al 28 d'agost de 2004
Informació: Dr. Otto Fischer
E-mail: otto.fiscl ier@vetdern IVM (nna.com
www.vetdermvienna.com

Lleida
XXIX Jornades Científiques de la SEOC
Data: del 22 al 25 de setembre de 2004
Informai ió: Col·legi Oficial de Vetei ma
ris de Lleida.
Tel. 973 279 518
r in.ni: colvetlleida@eresmas.coin

Berlín, Alemanya
5è Congrés Mundial sobre Toxiinfec-
cions Alimentàries
Data: del 7 a l' l l de |uny de 2004
Informació: Congress Office 5th World
Congress. BfR
Tel +49 30 8412 2168
E mail: officew. i bfi ¡iund.de

Istanbul, Turquia
22è Congrés Mundial d'Avicultura
Data.delS.il 1 5 de juny
Informai ió: II U Consortiuin
fel +90 212 244 7171
Fax +90 212 244 71 81
E-mail: wpc2004@wpi .-004.org

PREMIS

Premi Biovet Laboratoris
.iil', pràctu s sobre p¡iti

epidemiologia, producció o s tal ani
mal Dot. ¡t amb 1.700 euros per al gua-
ny. H Ini i 600 eun i1, i '<•! i.i' - essil
Data límit de presentació de treballs I
de juny de 2004
Inforn i IVT. Tel. 977 211189
I in.ni i ovt@tinet.org

Premis 2004 de la Reial Acadèmia de
Ciències Veterinàries (RACVE)
f )< i ils de 600 a 4.000 euros segons la
categoria
Data límit de i iresi mt de treballs
30 de juny de 2()(>4
Informació: racve(Q>racve.es

SERVEIS DEL COL·LEGI

SERVEI HORARI TELÈFON / E-MAIL

COL·LEGI DE TARRAGONA

Secretaria, Biblioteca dl a d|. de 9 a 13h i de 16 a
i Internet

COL·LEGI DE BARCELONA

Secretaria

il3h.
977 211189

covt@tinet.org

Apropem -
Borsa de Treball

Medicorasse

Assessoria jurídica

COL·LEGI DE GIRONA

Secretaria

dilluns a divendres de
9a20h.

dilluns a divendres
d' l la l4h. i de
16 a 18h.

dilluns a divendres
de 10 a 14h. i de
16 a 20h.

932 112 466 ext. 20,21
depadm@covb.es ii

932 112 466 ext. 34
apropem@covb.es

932 112 466 ext. 26
medicorasse@covb.es

dilluns a divendres de
9 a 14h. i de 16 a 20h.

dilluns a divendres
de 16.30 a 20.30h. i
del6.30a20.30h.

932 112 466 ext. 26
depjuridic@covb.es

972 20 00 62
colvetgi@grn.es

TAULER D'ANUNCIS

• Es traspassa clínica veterinària a la zona alta de
70 m I quipada amb RX rel 9

69 82 de 14.30 ha L6.45ho6094] 56 56.

• Es traspassa i línii a amb perruqueria i aniña a
la zona del Guinardó. Rx. Aire condicional Petii

tameni ir» lò! fel 609 4] 56

• Es traspassa clínica veterinària a la zona del
Maresme, amb dues < > insultes, quiròfan i ;al.
d'hospitalització. Tel. 659 296 534

• Es traspassa • líni< a vetei inàna a B idah ma
na cèntrica comen ¡al, amb L5 anys de fi iro lona
meni li I, 659 296 534

• Es traspassa botiga d'ací essoris per a maso >k".
,i Vilanova del Vallès, amb perruquei ia i possibili
tatsdeï onsultori veterinari fel 9 i84594 00

• Es ven consultori de ¡5 m a estrenar, zona
Raml·L, hi.i ()iivci, is de l'Hospitalet de Llobregat.
Tel. 630 903 348

Avis: per garantir la vigència dels anuncis d'aquesta sec-
ció, només es publicaran una vegada. Els anunciants que
vulguin aparèixer en edicions posteriors de la Revista ho
hauran de comunicar expressament a l'editor. David Que-
sada (premsa«"covb.es).
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LA GUIA PRACTICA

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

Boehringer Ingelheim España SA
1'UhlrhHiln.
' " i n luí de Can Matas
<W'<> SantCugatd

' lona)

Divasa FarmaVic, S A

Ota. Sant U p » km 71
O3503Gurt) V.

860100
89
• • w r . i U n i M i u l l i

vwiwilr\íi.il,iriiuv< corri

~llIhvIngcl
liiRolhriin

FIlRf'1AVI
F/iRn/ivic,.( 11

Farmadiet S.L
MiruUilimlií,, ] /
08028 8ara*ra
H 3340 :;":• farmadiet

Fatro Uriach Veterinaria S.L
onstjtu i in i planta baja :

t lu iDewem

Mul
rel 93480;
Fax 934

Industrial Veterinaria, S A

pu&ffideLlabre
08950 (Ba

''l'IVI-.|f|

Jaer S.A. Laboratorios
Barcelona. 411

. « i : v • dels Horts
(Barcelona]

' 0 7 5 2

Laboratorio Akiba,S.L
Pechuan, 15

zueb de/tacón
(M ) V V - , , , »

A K I H A

Laboratorios CalierSA

ra I.M
ítmy,it

• i i . -

CALIER

Laboratorios Dr. Esteve, S A
Av M.tr.•.]• D a u d Monteen* . ' . 1

aicalana
• , i

«wwoslewwtennan

veterinaria -ESTEVE

Laboratorios lntervet,S A

i I)

ate nfcnnaoaiCinlErvetoom
WMA m!i'ivr! i mu

Laboratorios Maymó SA
Vil AlII'ir.t.i , VI

08017 Barcelona
rel 93 3 7 0 2 2 0

. . 4 181
,Vr comeraafflmaymo.es

MAYMD.

Bages Petfoods, S.L

Barrí Sanl PanFáorta Blanca
0824 I Manrea (Barcetone)

Í5181
• • Kcnm

wwwUftSNn-llixi(fe.corn

Friskies Nestlé Petcare España, S A
Rufa IndusWal Oande de Sal

! « • l . i l

ni tona)
' 4 5 0 0

esde.i om

Novartis Sanidad Animal S.L
6 6 í plante

08013 Bamelrm
I ••••IH'IH NOVARTI S Nutral, SA

Cooato,R261 *x3Pd. Ind.Sur

Pfizer, S A
AíBJopa •

ipresartalla tíki.k
<.i . l r , lWl. l i . ! i
'lili

•

vwmplizeres

I.-i 918*
i,ix'tlf.i
, i!, i H bnali IKTIII «oiiulral.cotn

Kilina

S, \..¡,.».l Roynl Caniii Iherica S A

Química Farmacéutica Bayer S A

6
08029 Barcelona
1,1 9349! i ' I

.
("i-A Bayei rtealthi M<-

Rarq l mpre AlbEnlo,Va
< K • t r . I ' . . ! J I . i l l l I

edifBSapla
u.mi

' ROY4LCKNIN

MATERIAS PRIMAS NUTRICIÓN

invesa Schering-Plougti, s.A.
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Usted es experto en salud
Nosotros, en atender sus necesidades financieras

MediCaixa
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