
L'estruç guanya protagonisme
JUNY 04 3,60 €

Revista dels col·legis oficials de veterinaris de Barcelona,

informàtic de l'AIAC
DE COMPANYIA

¡agnòstic precís de
pruïja en gossos i gats

SEGURETAT ALIMENTARIA

Aliments lliures
de patògens
EL COL·LEGI INFORMA

La borsa de treball d



In comparable
FORTEKrjR*

para la insuficiencia cardíaca del perro
mf la insuficiencia renal del qato

Composición:

ministrarse por via oral, una vez al día. en las
comidas o fuera de ellas Los perros a tratar deben tener un peso mínimo de 5 Kg. Los gatos a tratar deben tener un peso mínimo de 2,5 Kg. FORTEKOR 20 Contraindicado durante

14 comprimidos. Registro Nos: Fortekorw 5:1192 ESP. Fortekor'» 20:1193 ESP. Mantener el producto fuera del alcance de los niños. >i



VETERINARIS

ETORIAL

Nova etapa
Qer a l'Arxiu
a'Identificació

Desde la seva creació l'any 1987, l'Arxiu d'Identificació d'Animals de Companyia (AI AC)
ha estai la veritable "joia de la t orona" dels \ eterinaris catalans. En una època en que el
boom de les mascotes a Espanya donava les seves primeres passes, quan ningú no pi iria va

encara de conceptes com tinença responsable i identificació, els professionals d'aquf van ser pio-
ners a Europa en la < rea< ió d'una ema fonamental pei fomentar els valors de responsabilitat dels
propietaris envers els seus animals domèstics i la societat en general.

I a trajee tòria de l'Al AC' ha estat plena de reptes, entrebancs i petites conquestes: la creació d'una
infrastructura informàtica i de servei capaç de gestionare! creixent volum d'informat ió; la implantat ti i
d'una tecnologia totalment nova. els microxips; la integrat ió amb les altres bases de dades de la res
ta de l'Estat i d'Europa. Potser l'escull més important han estat les retu ències de l'Administrat ió a

l'hora de reconèixei la formidable contribució dels ve-
terinaris ,i una qüestió que en realitat ultrapassa llurs
.ni 11 Mic ions i afecta de ple aspee tes d'interès social que els
poders públics haurien d'assumir amb més decisió, com el
control de la poblat ió d'animals de companyia i del seu
estat sanitari.

Ara, l'Arxiu ha donat un nou pas endavant II seu propi
èxit, amb prop de 400.000 animals registrats actualment.
ha fet necessari l'establiment d'un nou sistema informàtic

molt més complex. No es tracta, però, d'un simple canvi tecnològic, sinó també de filosofia: l'Al AC
deixarà de ser una eina gestionada de forma centralitzada des del l bnsell de (Col·legis Veterinaris de
i latalunya i s'obrirà a la col·labora! ió dels quatre t ¡ol·legis provint ials i dels propis centres veteri-
naris, el.s i|iials I lluiran ara un papel molt mes actiu en la introducció i Consulta de dades, grà( íes ,i
l'ús d'Intemet. D'aquesta forma, l'Arxiu referma de nou la seva vocació de ser un instrument útil i
pràctic per a la professió i per a la s<«. ietat en general.
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TEMA DEL MES

Un Arxiu més obert
als professionals

implanta un nou sistema informàtic
descentralitzat que permetrà als Col·legis
provincials i als centres veterinaris una major
participació en el tractament de la informació.
DAVID QUESADA. iacció

R
einventar-se .1 si mateix.
Aquesta és l'expressió que mi-
llor podria definir l·i profunda
transformac ió que acaba d'ex
perimentar l'Arxiu d'Idenl ¡fi

cació d'Animals de Companyia (AIA< ).
No es tracta tant sols d'una adequació de
l.i seva infrastructura tecnològica a les ne-
1 essitats derivades del creixent volum d'in-
formació que gestiona l'Arxiu; en realitat,
estem parlani d'un autèntic renaixement de
l'AlA( , per tal d'esdevenir l'eina eficaç 1
permanentmenl accessible que desitgen
tots els professionals. L'aprofitameni de les
possibilitats d'Interneï percreai una xarxa
descentralitzada que s'estengui pels quatre
(lol·legis provincials 1 tots els centres ve-
terinaris de (Catalunya consi itueix un ele-
meni fonamental d'aquesl nou planteja-
ment. L'aposta té moll de revolucionària,
perquè modificarà de forma substancial la
relació que els usuaris han mantingui fins
ara amb l'AIAC. En definitiva, es tracta
de crear un ;ir\iu potent, homogeni 1 que
funcioni; però també de ter que els veteri-
naris hi partk ipin en la seva gestió i el fa< in
coma propi. Aquest ha estai l'objectiu prin
cipal del canvi.

LA CULMINACIÓ D'UN PROCÉS
la implantac ió d'un nou sistema informàtic
en l'AIA(! suposa el pum culminant d'una
traje< tòria marcada per l'augmeni sostingut
de les necessitats 1 els serveis propor< ionats
per l'Arxiu. Aquest va néixer ara fa 17 .uns
amb una doble vessant: com una eina in-
terna Jel (. lonsell de ( lol·legis Veterinaris
de ( latalunya (< !( V< ') per gestionar les
identificacions, inicialmeni amb tatuatge
1 posteriorment per microxip, dels animals
de companyia; i també com un servei públic
que promogués la tinença responsable de

mascotes entre els propietaris. Fins ara, la
informació generada es recollia en dife-
rents bases de dades informàtiques cons-
truïdes amb eines ofimàtiques de MK rosoft,
en concret el programa Access. Aquesta
aplicació és l'eina de referència per ges-
tionar volums de dades relativament re-
duïts en un entorn de petita i mitjana em-
presa, però el creixement que ha
experimental l'Arxiu en els darrers anys
ha posat en evidènc ia les seves limitat ions
en el ir.u uiueni de i entenars de milers de
registres. Per acotar el fenomen, entre l'any
2001 1 el 2003, I'AIA( : va passar de
246.561 animals registrats a $72.832; ésa
Jir, un augment del 51,2%. Les previsions
apunten que l'.im 2004 s'ac ahata amb més
de 427.000 animals registrats. A aquesta
xifra s'han d'afegir els 100.000 animals
identificats procedents d'AVEPA que el
( lonsell gestiona, i que pertanyen a les co-
munitats autònomes qui' encara no dis
posen de bases de dades pròpies. ( !alia,
doncs, disposar d'un nou sistema informàtic
amb i apacitat per manegar aquest allau de

dades, adaptat a les noves tecnologies i que
l'ferís un millor servei als usuaris relacionats
amb l'Arxiu.

l'er altra banda, no hem d'oblidar la tes-
ta d'esforços i iniciatives que el Consell ha
dut a terme per tal que l'Arxiu respongués
a les exigències dels professionals i de la so
cietai en general. Des de l'any I^M fins al
2000, l'AIAC'. va funcionar amb dos ad-
ministratius. Desde llavors, s'han incor-
porat ires treballadors més. HI gener del
2001 es va posar en marxa el servei
d'atenció telefònica 24 hores, per tal
d'.liendre en tot moment els particulars o
entitats que comuniquen la pèrdua o la lo
calització d'una mascota. El mateix any es
va signar el primer dels i onvenis amb la
Diputació de Barcelona per a l'aplicació
del Programa d'Atenció Loc al als Animals

de la identificació animal a Catalut

987
Es posa en marxa
l'AIAC
El Consell de Col·legis
Veterinaris crea una ba-
se de dades de gossos i
gats identificats a Cata-
lunya mitjançant el ta-
tuatge.A partir de 1990
s'aniran introduint pau-
latinament els microxips.

Any 1989
Col·laboració entre
el Cnmel l i AVEPA
El Consell i AVEPA sig-
nen un conveni per tal
d'estendre a la resta
d'Espanya la identifica-
ció animal, mentre les
altres comunitats no
creïn les seves pròpies
bases de dades.

Any I1

Creació de la xarxa
estatal d'Arxius
Per iniciativa d'AVEPA,
es funda la Red Espa-
ñola de Identificación
de Animales de Com-
pañía (REIAC), integra-
da llavors pels arxius de
Catalunya, Navarra, Ma-
drid i la pròpia Avepa.
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utilització de tecnologia
Internet permetrà als

'onals un accés
permanent a l'Arxiu des
de qualsevol punt, com
el propi centre veterinari.

1:1 nou sistema informàtic ha estat desenvolupat
per Oracle, empresa líder en bases de dades

I lomèstú sde( lompanyia (PALAI K '), per

facilitar la localització d'animals perduts

en els municipis adherits ;il programa.

Sense oblidar les periòdiques campanyes

de comunicació per sensibilitzar als ciu

tadans sobre la tinença responsable de mas-

cotes, amb tota classe de material infor-

matiu. Tutos aquestes iniciatives han

suposat una considerable inversió econò-

mica .1 la qual el Consell ha hagut de fer

front pràcticament sense cap subven* ió

per pan Jels estaments públics.

EL NOU PROJECTE
La realització de la nova aplicació infor-

mal ica de l'Arxiu ha estat en< arregada a la

prestigiosa firma Orac le, lídei mundial en

tecnologia de bases de dades. L'elecció ha

peimés aprofitar l'àmplia experiència de la

t ompanyia en el desenvolupament de pro-

jectes similars en un gran nombre d'em-

preses i oruanil:;KÍnns. HI proees d'un

plantai ió, desde les primeres rases d'anàlisi

de les necessitats finsa la posada en marxa

del sistema, passant per la definició de l'ar-

Des. ^98
Obligatorietat de
la identificació
Mitjançant el Decret
328/1998. la Generali-
tat estableix l'obligació
d'identificar els gossos
i gats amb microxip o
tatuatge i crea el Regis-
tre general d'animals de
companyia.

| j i Any 1999
^jK Neix la xarxa
gg europees
• _ ' El REIAC i altres bases

±. de dades europees cre-
en l'European Pet Net-

\— work (Europetnet). per
-f~.' facilitar la localització
¡r-v_ del propietari d'una
£ 1 mascota en qualsevol

Agost de 2001
Reconeixement
oficial de l'Arxiu
A través d'una resolu-
ció, el Departament
d'Agricultura de la Ge-
neralitat reconeix al
Consell com a entitat
gestoria de l'arxiu d'i-
dentificació d'animals de

país de la xarxa. companyia a Catalunya.

Un petit microxip,
base de tota la
infrastructura

Encara que en alguns paï-
sos europeus.com Fran-
ça, el tatuatge té encara
una àmplia difusió, el fu-
tur de la identificació
-nimal, almenys pel

ue fa a gossos i gats,
passa per la gene-
ralització dels sis-
temes electrònics,
els coneguts mi-
croxips.

Aquesc minúscul
dispositiu conté
un codi que. mit-
jançant una sèrie
de camps binaris.

Informació en què 8u a r da t o u la in-
es basen els arxius formació reia uva
d'identificació. al fabricant, país de

procedència i nú-
mero d'identificació nacional de cada ani-
mal. L'estructura d'aquest codi i el pro-
tocol de comunicació entre el microxip
i el lector es van establir l'any 1996 a tra-
vés de les normes ISO 11784 i ISO 1178S.
respectivament A partir d'aquesta data.
qualsevol fabricant que ho sol·liciti pot
fabricar microxips i lectors conforme a
aquestes normes. El Comitè Internacio-
nal per a la ldentificaci6Anim.il, (ICAR, en
les seves inicials angleses), s'encarrega d'-

Una càpsula

EL CODI DEL MICROXIP
I LA COMUNICACIÓ

AMB EL LECTOR ESTAN
REGULATS PER LES

NORMES ISO 11784/11785

homologar els microxips com a confor-
mes a les normes citades i d'assignar el
número de fabricant. Per facilitar l'ho-
mogeneïtat dels sistemes d'identificació en
l'àmbit europeu, la Federació Europea
d'Associacions de veterinaris Especialis-
tes en Animals de Companyia (FECAVA)
va arribar a un acord per utilitzar una tec-
nologia única en les campanyes d'identi-
ficació.

L'any 1999. el Consell de Col·legis Vete-
rinaris de Catalunya, entitat gestora de
l'AIAC, va decidir centralitzar la comer-
cialització de microxips per potenciar al
màxim l'Arxiu i evitar l'existència de ba-
ses de dades paral·leles que poguessin in-
terferir en l'eficàcia del sistema d'identi-
ficació animal. Fins ara, l'AIAC ha vingut
treballant amb els microxips de les fir-
mes Àvid, Merial i Virbac. El Consell aca-
ba de signar un acord amb Felixcan per
la incorporació dels seus microxips a l'Ar-
xiu d'Identificació.
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TEMA DEL MES

I fn arxiu niés oberi ais
professionals

qui rec i iira Je l'aplicació i la infrastructura
d'equips i comunicacions, Ka durai apro-
ximadament uns sis tnesos. En l'acrualital,
el nou sistema es troba en fase de rodatge a
dins del t ¿msell, mentre els tècnics pro
cedeixen a adaptar el servidor Je l'Arxiu
que s'haurà de fer càrre< del fluxe de co
municat ii ms amb els usuaris externs.

Pera la concreció del projecte, han es-
tai Je gran importancia le> directrius mar
cades pels( lol·legis provincials, represen
tats en les reunions Je treball pels
respectius presidents, així com les idees i
suggeriments del personal administratiu
del( lonsell, que ha aportat la seva àmplia
experiència en el maneig de les bases Je
dades que s'havien emprat tins aleshores.
També es van fer reunions amb veterinaris,
per tal Je conèixer Je primera mà les ne-
cessitats potencials dels professionals com
i futurs usuaris del sistema.

I 'n cop acordat l'abast inicial, el projecte
es va dividir en quatre àrees principals: de
senvolupameni Je l'aplicació informàtica
per la gestió de la base de dades de l'A I Ai !;
disseny Je la nova base Je dades centra-

El personal del Consell ha fet una important
a de recopilació i recuperació d'informació

lirzada i depurat ió de les dades existents
per aconseguir que la informal ió los ho-
mogènia i completa; definició Je l'arqui
te« nua d'ordinadors i comunica< ions per
cobrir les noves necessitats del i lonsell,
principalment la des< entralitzai ió del sis-
tema, permetent que els propis ve l en naris
tinguin accés al sistema a través d'lnternet
i participin en la gest ió de la tnfen mació so-
bre identificat ió d'animals; i finalment dis-
posar de les emes net css.incs perpojercon-
sultar i explotar la informació recollida i
emmagatzemada a la l'ase Je dades.

INFORMACIÓ DEPURADA
I .1 tasca nus important que s'ha hagut Je
i ei, i la que ha comportat un;i major difi-
cultat, ha estat homogeneïtzar, depurat i
completat la informació existent Je
l'Al Al". Segons [ordi Romero, cap de pro-
je( te de l'empres,! ()rac le, els registres de
l'Arxiu es trobaven emmagatzemats en
diferents bases de dades informàtiques, que

La seguretat, aspecte prioritari
en el nou sistema informàtic
Al funcionar en l'entorn d'lnternet, un dels aspectes més importants que s'han tingut en
compte al desenvolupar el sistema informàtic és la seguretat en l'accés a la informació, ja
que l'AIAC restarà obert a molts usuaris. D'entrada, les dades viatgen a través de la xar-

ides. evitant els riscos d'un accés il·legal al sistema. Els usuaris estaran classifi-
cats per perfils: personal administratiu del Consell, dels Col·legis provincials i professio-
nals de centres veterinaris. Cada usuari tindrà un codi i una contrasenya per accedir al
sistema. Un cop identificats amb el codi i la contrasenya d'usuari, serà la pròpia aplicació
la que determinara automàticament quines opcions del menú pot accedir segons el seu
perfil. Així, el personal administratiu del Consell, com a administrador de l'AIAC, podrà
accedir a tota la informació del sistema. Els Col·legis podran gestionar la informació de
llurs col·legiats i de les identificacions d'animals fetes amb microxips venuts per cada
Col·legi. Finalment, els centres veterinaris podran accedir a la informació dels animals que
hagin identificat. En aquest sentit, el sistema garanteix que un veterinari no podrà acce-
dir a la informació d'un altre col·lega, o que un Col·legi no podrà gestionar informació
que pertanyi a un altre Col·legi. Una altra característica destacada de la nova aplicació és
la seva interfície gràfica amb un disseny fàcil d'usar. Com a exemple, en les il·lustracions
inferiors es mostren exemples de les pantalles de registre de microxips (esquerra) i man-

iont de microxips (dreta), en la qual l'usuari podrà consultar informació com la da-
da d'implantació d'un microxip, històric de propietaris, dades de l'animal, etc.

^ ^ - ^ V i ' -=-• •';

—
1 -mr.

ii

llir ,il lli

— — ___

oi ei un una certa dificultat per comparar
la informat ió i realitzar consultes estadís-
t¡ques. En conseqüència, tota aquesta in-
formació requeria ser completada o cor-
regida a través de processos complexes per
poder carregar-la en el nou sistema.
Romero destaca en aquest punt la valuosa
lasca del personal Jel Consell, gràcies al
qual s'ha pogut rei uperar i completar in-
formal ió d'arxius documentals de fa anys.

( om s'ha comentat, el nou sistema in-
formàtic podrà ser ui ilil ral tant per usuaris
interns del Consell com per usuaris ex-
temsdes Je qualsevol punt geogràfic, mit-
jançant Internet. Això ha fet que Oracle
hagués de definir i implantar també la in-
frastructura informàtica necessària per
poJer assolir aquest objectiu: dimensió
nar la nova infrastructura per permetre un

alt volum d'usuaris; instal·lar dos nous oi
dinadors servidors, un pera la base de dades
i ['altre per a l'aplicai ió i les comunica-
i h ms; i definit les comunicacions i la se-
guretat d'accés al sistema. La coordinació
amh l'empresa proveïdora de les màquines,
Pista ( 'ero, ha perinés aconseguir els oh

jectius marcats amb un important est ah-i
d'esforç i cusios.

Degut a que la nova aplicació Je l'AIAC
permet una gestió total, els requisits min
uns per aceeJir-hi mitjançant lnterneï seia
disposar d'una línia de banda ampla (Al ISI.
111 able) amb una velocitat mínima de 256
Kb. t '< im que les necessitats funcionals dels
C ¡ol·legis provincials seran superiors,
aquests necessitaran una línia amh una ca-

paç nat mínima de 512 Kh.

UNA EINA DE VALOR AFEGIT
I ̂ ispi isar d'una base de dades única i cen
tralitzada no només ha de ser valorat com
a mer arxiu J'informai ió. h'eslorç que ha
hagut d'assumir el C 'onscll per tirar endavant
aquest projecte s'ha Je veure recompensat
amh l'explotació d'aquesta informac ió. Pet
aquest motiu s'han dissenyat i construït
e i n e s q u e p e r m e t e n a l s u s u a r i s r e a l i t z a r

consultes i estadístiques sobre la informa
ció del sistema, cosa que no permetia l'an

terior estructura informativa de l'Arxiu.
Això pot resultar especialment pràctic per
"vendre" la utilitat Je l'Arxiu a les ad-
ministracions públiques, les quals han
tingut sempre una manifesta incapacitat,
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L'ENTREVISTA
JOAQUIM
ARAGONÉS
Director d'AVEPA

"Els arxius
d'identificació
han d'unificar
criteris"
Des del seu càirec en l'Associació de Vete

nyi ib I '.(«-i ¡alistes en Animals de '
11 Av EPA) I com a membre de la ¡ui rta dl

rectiv.i I : ii etNel (I PN), |i iaquim •'••
nés lé una àmplia experiència en l'evolució dels
.i teme d'identifii u ¡i • animal a I'l

yol i a I ui\ ipa,
Quina és l'estructura actual de la Red Española de
Identificación de Animales de Componia (RílAQ,
i com funciona en la pràctica?

I I Kl IAI ' •• Ui ..i en la I i jui ídn i d'A
i i IÍ i, en la qual el rnembn ón les i,'
bases de dades autonòmiques qm
ni ïn Ai tualmeni hi ha i mi re] istrei de

• en es res
pei tives Comunitats Autònomes: < a1 i
[ ladi id, Navarra, Paí Basi .Valèni ¡a i La I

tres b.ises de dades no ofu
(Andalus¡a,Astúries H

propici,ii dels respectius Col·legi! yetei •
I inalment.hi ha la base i |ue >• I PA,
:.inil ié no • ifiï ¡al, la qual dona sei /ei i l<
n ii in: . re. Al

tres comunitats han le¡ ¡sla1
la iiieniiiii ,H ià animal i posseeixen base leda
des, els quals ,'espei i que en un breu termini

Joaqu
Ar.ly

en el
nou p
europeu p» I

de temps puguin incorporal se al Rl IA(
fum !• • • -ti una aplii

màtica situada en un entorn web, que • tel
mem-

i is bases de
1 Iquah

: . una de les bases ded H

!,I aplíi ai d I I M L I I H . I i i i i u i i au

manten ment. Les gesi

ent, altes de ni ve ba le dai le
lu, l l i ! . • v \ ! i IA

Creu que el nou passaport europeu contribuirà
a potenciar la identificació animal?

permeti la ¡i li u itifn ai ió mit-
• lys de

• i possibilitai afebleix el
concepte i la confi i iden-

iç tèc-

ment que el ta
és el fel que no sigui i

.dport no e
1 li'dades. Paradoxalment

iquèelpassa|

•' de dades.

Què és el que manca per a què la identificació
animal sigui plenament eficaç o Espanya i la res-
ta d'Europa?
l'efu lènciadi mima

1 proporción i . i de

PARADOXALMENT, EL PASSAPORT EUROPEU NO
OBLIGA A QUÈ EL XIP PERTANYI A UN REGISTRE

fanm pectes que pod<

tardar el pi d fei

les polítiques qui •
LI ii .i nivell i li

• • •

.lli!,II

Per operar amb la nova aplicació informàtica a través d'Internet, els
usuaris particulars necessitaran una connexió de banda ampla (256 Kb)

quan no diret tameni manca de voluntat, races més habituals, etc.; dades bàsiques Medi Ambient), els polítics s'han mostra i
per controlar les poblai ions d'animals per posar en marxa polítiques eficaces de reac is ,1 reconèixei el papei de I'AIA( i
domèstics. Des del col·lectiu veterinari, control i integració dels animals de com l'esforç organitzatiu i econòmic dels ve-

sempre s'ha insistit que l'AIAC és avui dia panyia a la societat. La realitat és que fins terinaris catalans, i en conseqüència el
la única i millor eina de què disposa l'ad- al moment, i excepte honri «es excepcions recolzamenl instituí ional ha estai gairebé
ministració a Catalunya per conèixer la (els convenis del programa PALA IX D la inexistent. La idea és que, a l'oferir una
evolució d'animals identifk ats, el nombre campanya de difusió realitrada l'any A W ema renovada, moll més poteni i amb niés
de mascotes en un i erri tur i determinat, les en col·lahonu i>> amb el 1 tepartameni de prestacions, aquesta situai i>> i anviï.
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Un model comú

I .i Jo., enrralitza* ióde l'Arxiu implicarà
di\ ersos nivells d'accés a la informació que
contó. El Consoli consen ara la c apacitat
de gestió integral de 1'AIAC la qual cosa
signifii .i l.i coordinació i el seguiment del

- compleí d'identifú a< ¡ó d'animals.
IVr l;i sev.i banda, els Col·legis provincials
podran enregistrar i fer el manteniment
informatiu de les implantacions de mi-
croxips realitzades pels seus col·legiats i
centres ve terinaris adscrits. També tin-
dran i .ip.u ii.ii per consultar la c om
pravendadels materials d'identifu a< ió (( ar
tilles, documents i lots de microxips). Per
uli un. els veterinaris podran enregistrar di-
rectameni els micro-xips i fer el seguiment
de tots els animals que hagin identificat.
Així mateix, el nou sistema permetrà als
laboratoris fabricants de microxips disposar
d'un únic formal de fitxer informàtic per
poder carregar automàticamenl en el sis-
tema la informació dels microxips adquir-
its pel C lonsell.

La posada en marxa del nou sistema ha
estat planifiï ada per realitzar-se progressi-
vament. La seva implantació ha començal
al ( lonsell, per tal que el seu personal ad-
ministratiu, qui' són els usuaris més habi
tuals, validin la funcionalital i utilitat de
l'aplicació en un entorn real de treball,
amh l.i càrrega de feina habitual. Al final
Jcl període de validació, els usuaris del
i lonsell hauran assolit els coneixements
necessaris per garantir que la descentra

ió i i ibertura del sistema als i lol·legis

provincials i els veterinaris col·laboradors
es faci amb èxit. Un cop planificada la
posada en marxa de l'aplicació a través
d'Internet, es realitzaran jornades de for
mació a cadascun dels Col·legis. 1.'objectiu
és que el nou sistema comenci a funcionar
en xarxa a partir Jc la propera tardor.

L'AIAC I EL REIAC

I In objectiu addicional però no menys ¡m
pon aní del nou AI Al! és que la seva infor-
mació pugui ser compartida de forma àgil
amb l.i resta de bases de dades tant de la res-
ta de riiNt.it com europees.

La Red Española de Identificación de
Animales de (lompaftía (REIAC), creada
l'any 1993 a iniciativa d'AVEPA, no és en
realitat una altra base de Jades, sino un
servidor informàtic que interconne< ta els
registres autonòmics. Quan un animal lo-
> ,llu.:,il p e r e x e m p l e .1 C ' a l a l u n y a n o es tà

registrat a I'AIAC, es genera una consul-
ta al RE1A('.. I In cop aquesi ha determi-
nal a q u i n a l iase de dades p e r t a n y l ' an i -

m a l , s ' e m e t p e n ò J l c a m e n l u n av i s .1 les

dues bascs de dades implicades (la que ha
general la consulta i ra que ié registrat l'an-
imal), lins que aquestes confirmen la re
cepció de l'avís. Segons Francesc Florit,
presideni d'AVEPA quan es va posar en
marxa el Rl·lAc', aquest sistema pol sem
blar massa complex, "però s'han de tenir
en compte les 1 un nacions que- existeixen
legalment amb la gestió de la informació
personal en les bases de dades". Floriï posa

^ *

L'APUNT
SÒNIA
FERNANDEZ

l/Un projecte de futur
fet amb molta il'lusió
i vocació de servei"

Des del primer programa de l'Ai <¡u

¡TLInililn.il ió 1 ie.it de m.inciM gai
rebé artesana pel nostre benvolgut

Andreu Gara'a, cap d'Administració del Col·le-

gi de Veterinaris de Barcelona, fins a l'ai tual

sistema informàtic, han passat molt. anys 1

hem hagut d'aprendre molt. El petit nombre

de fitxes amb què es va començal ha esde

/ingui un vi ilum d'informació consideral ile

I (urani ti I1 iquesl perfi ide s'ha i ilan

I ¡i diferents sistemes informàtics 1 diferents

i1 pròpia Hcls cons-

tants ¡ ivenços en les aplicacions de gestió. Era

terrible 1 omprovai com .1 un informàtiï no

ilava la veu aldir-teque

idquirit feia menys d'un any amb

una t'n i.i mversió pertanyia ¡a .1 la pnehistò-

• i) ho hem patit tots com .1 usuai is.

Després de recórrer als serveis de divei

preses imb més o menys foi tuna, al

LA FIRMA ORACLE HA
CREAT UN PROGRAMA

CAPDAVANTER PER
GESTIONAR ELS MILERS
DE DADES DE L'ARXIU

gunesd'elles.H 1 in ell i< lespei veterinai , 1

•..11 a que això sena una garantia, finalment

ens hem decidit per l'empresa Oracle, una

liim,1 IKII·I n i tei in 1I1 gi i de I MM- • le dai les
que ha 1 lissenyal un programa 1 apdavantei

nlei'ç de dades de l'Ai <iu

Un cop supera! el període de proves, els ve-

111111,11 is clínics us podreu incorporar com a

usuaris 1 col·l.ibor,n activameni pe rquè

quest sigu l'eina efiï ac que tots desh

i tracta d'un planteiament de fi

molta il·lusió 1 vocació de servei. Esperem

que aviat esdevingui un.i nMlit.it

Els veterinaris podran fer el seguiment en línia
de totes les mascotes que hagin identificat

l'exemple d'altres països europeus, com
Bèlgica, on les limitacions no son tan
rígides, i qualsevol persona, veterinari o
no, que localitza a un animal amb 1111
1 roxip, pot ai cedir a mies les dades per-
sonals del propician a travésd'Internet, i
es pregunta si aquesta és l'opció més ido
nía. "A Espanya això no és possible, i de
moment tots celebrem que si^ui així".
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No te confundas.
No le confundas.
No todos los olores que a ti te gustan son agradables

para el olfato de tu mascota.

Dermocanis , sin perfumes ni colorantes, para que

su higiene sea aún más natural.

Él te lo agradecerá.

veterinaria -fcSTEVE
Laboratorios Dr ESTEVE, SA
Avda Mare de Déu de Montserrat, 221
Tel 93 446 60 00 Fax 93 446 62 01
08041 Barcelona Esparta
www veterinahaesteve com
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La pruïja en gossos
i gats, sota control
Els trastorns dermato lògics que pot provocar
aquesta patologia tan habitual en la consulta
veterinària són diversos. Per això és important
realitzar un diagnòstic precís de les causes.

Centre Vetenr

CentreVeterm.il i : iei i I i

T .i pruïja és probablement la causa
més importanl de les < onsultes
dermatològiques. T.ini és així,
que en l'ah irdatge diagn< si i< la
majoria Je dermatosis les podríem

< lassificar. inicialment com pruïginoses i no
pruïginoses, l.i qual cosa suposaria una
primera part del diagnòstic diferenc ial.

1es causes més freqüents de la pruïja en
el gos i en el gal són, sense dubte, les der-
matitis parasitàries i les dermatosis produïdes
per react ú msd'hipersensibilitat. tanmateix,
molts poden ser també els
trastorns dermatol
que poden arribar a cursar
amb pruïja de diferem in
tensitat.

l·l procés diagnòstic
bàsic ha de començar amb
l.i història clínica del pa
i ient, que inclou tres parts;
ressenya de l'animal (raça
i edat, tipus de vivenda,
higiene, ús d'antiparasitaris externs i interns,
procedèn< ia Je l'animal i estades re< ents fi i
ra de l'ambieni habitual, i arà< ter de l'ani-
mal, antecedents familiars de dermopaties);
història clínica general (malalties prèvies,
malalties concurrents, medicacions); i
història clínica espec ífica (quan es dete< ta
el problema, aspecte i distribució inicials de
les lesions, intensitat i freqüència de l;i pruï-
ja, possible estacionalitat, lesions en ani-
mals o persones que conviuen amb el pa
cient).

LES MES
FREQÜENTS DE LA

PRUÏJA SÓN LES

LES DERMATOSIS
ASSOCIADES A

A continuació s'ha Je fer un examen
físic del pacient, durant el qual és impor-
tani revisar peí aquesl ordre l'estat gene-
ral de l'animal, la pell i el pelatge i les le-
sions dermatològiques en si: localització,
diferenciació entre lesions primàries i se-
cundàries. Cal tenir en compte que en
moltes mal.ih ies pruïginoses no es presen-
ten o noes visualitzen i laramenl les lesions
primàries i sobretot es veuen lesions no
patognomòniques, tais com excoriac imis,
en >sii ins, dea amat ió seborreú a, et<

En aquest punt del procés diagnòstic és re-
comanable fer un diagnòstic diferencial,
un llistat de prcx essos( i impatibles ambles
dades re( oi li Jes en els passos anteriï irs, per
decidir les proves que ens permetran ar-
ribar al diagnòstic definitiu. Molts dels exà-

mens de laboratori els po-
dem KM ,I l.i mateixa
i onsulta; els més habitu-
als son els següents:

- Làmpada de WooJ.
Làmpada de llum ultra\ i
oleta que produeix fluo-
i i ^ i n u i.i q u a n i n i e r . u

i h ma amb les espores de
Microsporum canís pre-
sents en el pelatge i la pell.

hls resultats positius s'han de i onfirmai .nul1

un cultiu fungic (DTM).

- Otoscopi. Impresc índible quan hi ha
pruïja tac ial/aurU ular(otoacai iasi, otitis per
Malassezia, otitis bacteriana, etc.). L'exa-
men del canal auditiu permet valorar les
característiques i profunditat de les lesions.

- Raspatllat del pelatge i la pell. Per de
puces, polls, cheyletiellas, etc.). lis fa

amb un raspall de pues fines o de dents. La
mostra es rec ull amb un paper blanc i s'ex-
amina amb una lupa o un microscopi.

- Irico.ur.ima. hxamen microscòpic del
pel, arrancat desde l'arrel. Permet valorar
la integritat, forma i estructura del pèl, la
propon ió de pels en lase anògena i tel·lò-
gena, la presència d'ous d'ectoparasitaris ad
henls, et(.

- Raspat iiiiani. I> una prova rutinària,
però moll important, indicada quan es sospi-
ta d'algun tipus d'ectoparasitisrne (Dervo-
dex, Sarcoptes scabiei, cheyletiellas).

i litologia. Prova de realització senzi-
lla, que s'utilitza per detectar fol·liculitis
bacterianes, dermat ii is per malassezia, etc.
I h ha diferents tècniques de recollida de
mostres segons la lesió a estudiar.



raça i rt
importants en el diagnòstic
de la pruïja, ja que moltes
patologies amb aquest ori-
gen tenen una predisposició
racial o una edat de presen-
tació característica.

iinv Els < ultius (ungies permeten
arribara un diagnòstic definitiu de les der-
matofitosis. Els cultius bacterians s'utilitzen
en el diagnòstic de piodermes superficials
recidivaras, piodermes profundes o quan
Li teràpia empírica no és efeci iva.

- Biòpsia. Indicada en neoplàsies o le-
sions sospitoses, úlceres persistents, der-
matosis estranyes que semblen greus oque
no responen a la teràpia, així com malai-
i ¡es autoimmunes o per confirmar malai-
i ies d'origen no aclariï (algunes bactèries,
fongs paràsits, etc.).

- Proves endocrines. Encara que en gen-
eral no tenen gaire interès en el diagnòs-

tic de dermopattes pruïginoses, en deter-
minats casi is aquestes poden estar provo-
cades per un desordre primari subjacent
(per exemple, hipotiroidisme).

- Proves diagnosi iques per animals al·lèr-
gics: dietes d'eliminació/provocació, i|iie
permeten detectar la intolerància alimen-
tària i determinar el componen! dietètic
que la causa; tests in vivo (intradèrmú s),
que serveixen per diagnosticar atòpies,
DAIT, hipersensibilitai a estafilococ s/ma
lassezia; i tests in vitro, que s'utilitzen per
detectar els nivells d'Ig( i o igE c irculants
contra diferents al·lergens, en el diagnòs-
tic de l'atòpia i la sarna sarcòptica.

El diagnòstic de les derni.it> isis i»u'iginoses
sol presentai més pn >l •'• n que

en el gos. Els desordres que més Freí |üen1
meni i tusen la pruïja en aque
les malalties al·lèrgiques i parasitàries i, en

• mesura, les malalties autoimmunes.
les neoplàsies i els trastorns del compor-

t i . Les manifestacions de la pruïja són
n1 diferents de les observades

en el gos. Mottes
vegades és difícil

tificar la pre-
sència de la pruï-

que aquest es
pot manifi
senzillament com
un excés de ren-
lat A més, el gat
acostuma
gar-seper rascar-
se, i pot ser que
només ho faci en
determinats mo-
ments del dia, so-
bretot durant la
nit. Generalment,
ldes son eSCdS
vades són escas-

i poc evi-
Així, és

fneqüent que l'animal afectat únicament pre-
senti alopècies, entemes o descamacions, i
crostes en els casos mé
simplificar l'abordatge diagnòstic, les der-

i,;moses en el gat es classifiquen
en quatre patrons clínics: les dl I

matitis miliar les p
noffliques i les alopècie

i un d'aque-.t gi up • ha de fei un
rnsete

L'al·lèrgia causada
per aquest paràsit
extern és probable-
ment la malaltia
al·lèrgica més fre-
qüent en el gat.

Lesió eritematosa i ulcerativa d'apa-

rició aguda i intensament dolorosa

en un gos rottweiler de 3 anys.

Buldog anglès afei

camació en plaques que degenera

en nòduls a les zones afectades.

Gat de dos anys amb i
greu provocat per una al·lèrgia ali-
mentària a la carn de pollastre.

Gat silvestre amb lesions descamati-
ves a la zona facial provocades per
àcars de l'espècie Notoedres



ANIMALS DE COMPANYIA

Detectar a temps
l'endocardiosi
El coneixement de l'estadi de desenvolupament
de la degeneració mixoide Jc la vcdVllla tnitral
rellita e"~nci;d per Jetenninílr el prono:-,tÏL
i l'I tract;llllent d'aquesta patologia cardiaca

DVM. ( so, Milà.

L
A endocardios i o degeneració
/ crònica de la vàK ul.i mitra] és

l.i patologia cardiaca mes fre-
qüent en el gos gei iàti i< de
races petites, i la seva prevalen

i. ni augmenta amb l'edat. La seva el iologia
encara noesconexi amb exactitud, pe rno
caracteritza per un procés de degeneració
mixoide del teixii valvular i subvalvular, el
qual determinará un mal tancament sistòlic
Je la vàlvula afectada, que majoritàriament
és la vàlvula nütral, encara que en alguns ca-
sos es troba també afectada la vàlvula
tricúspide. La degeneració valvular provo-
ca un refluxe de sang des del ventrí< ni a l'a
in esquerre i una sobrecàrrega de vi ilum, re-
sponsable ile l.i dilatació de l'arri i el
ventrfcul corresponents a la vàlvula afee ca-
da aixl comd'una hipertròfia excèntrica del
ventrícul interessat com meca nisme de
compensa* ió .1 l'augment de pressió de la
sobrecàrrega volumètrica.

En (unció Je la degeneració de la vàlvu-
la o cordes tendínies, la quantitat de sang
regurgitan! será menor o major, essent un
dels t.K tors determinants de la gravetat
d'aquesta patologia. Quant més accentuat

siyui el procés degeneratiu de la vàlvula,
més gran serà la quantitat de sang que es re-
gurgita, la sobrecàrrega de volum 1 les di-
mensions de l'atri i el ventrfcul correspo-
nents a la \al\ nia afee cada. En les tases
ini< i.ils d'aquesta patologia el ventrícul res-
pon amb un augment de la contractilitat
(hiperkinesi). Amb la progressió de la pa-
tologia l'hiperkinesi despareixerà, obser-
vant un ventrícul amh eontraclililat nor-
mal o disminuïda.

En 11 K tar-se d'una patologia que empitjo-
ra amb el temps, sera de vital importàn< ia
poJer establir-ne l'estadi d'evolució.
D'aquesta forma la degeneració mixoide
pot ser classificada com a lleu, modera Ja o
greu, el que determinarà no tant sols el ti-
pus de tractament sinó també el pronòstic
de la patologia. A mes, la determinac 10 de
l'estadi ens permetrà controlar un mateix
pacient en el temps, la qual cosa ens ,i|u
Jai.i .1 avaluar la resposta al tractament .UNÍ
com la progressió de la patologia en un pa-
cient determinat.

I )os dels ha tors importants que ens aju-
daran a estadiar la patologia són les di-
mensions Je les cavitats 1 ardiaques (atri i
ventrícul) i la contractilital cardiaca (aug-
mentada, normal o disminuïda). La so-
bre* àrrega de volum Je l'atri esquerre que

Yorkshire Terrier.
La degeneració
crònica de la
vàlvula mitral és la
patologia cardiaca
més freqüent en
gossos vells
de races petites.

determinarà un augment Je les dimensions
i Je la pressió Je la cavitat cardiaca serà
també responsable Je l'augment de pressió
Je les venes pulmonars, la qual conduirà a
un augment Je la pressió hidrostàtica dels
capilars pulmonars determinant l'origen Je
l'edema pulmonar, situació clínic a conegu-
da com insuficiència cardiaca < ongestiva.
l.a progressiva degeneració de l'aparell sub-
valvular pot desembocar amb el temps en
el trencament Je les cordes cendínies,
provocant en pocs segons un volum regur-
gitan) niassiu i un edema pulmonar greu,
que en alguns casos es podrà resoldre amb
traí i.nnent d'urgència, mentre que en al-
tres conduirà a la mori Jel pacient.
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La manifestació clínica inicial d'aquesta

patologia és la presèru ia d'un huí meso-

holo-pansistòlic d'intensitai variable

(generalmeni $-4-5/6) Amb el pum de

més incensitai n nivell de l'àrea de

projecció de la vàlvula mural. Quan hi

patologia arriba .1 un nivell de gravetai tal

I|IK- determina un augment minvat de l'atri

i l'aurícula esquerra, congestió venosa

pulmonar i edema pulmonar, llavors el

pacient presenta la típica simptomatologia

de m>, intolerant ia a l'exercici, tacnipneia

1 dispnea. Alguns casos poden presentar

situ opes degui a la baixa despesa cardiaca,

arrítmies 0 tus paroxística. En casos

avançats de la patologia podrem auscultar

la presència d'arrítmies cardíaques.

A més de recórrei a les diferents tè< ñiques

de diagnòstic por la imatge (vegeu quadre

adjunt), per completar l'avaluació d'aques

ia patologia no podem oblidar prestar aten

ció als ah res òrgans i sistemes, ja que a una

certa edat poden començarà presentar al-

teracions, l·ii conseqüència, serà convé

nient realitzar una completa anàlisi Jc sang

(hemograma, bioquímica sanguínia) i una

anàlisi d'orina.

Mascotes telespectadores
Després de l'èxit d'audiència assolit per la transmissió d'una exposició ca-
nina a Birmingham el passat mes d'abril, la cadena de televisió pública de
la Gran Bretanya. BBC, ha decidit emetre un programa destinat als animals
de companyia a través d'una cadena especial.Amb el titol de PetTV.el pro-
grama, que es pot veure des de l'I de maig, ofereix imatges i sons especí-
fics per als animals, que l'usuari de la cadena pot seleccionar entre sis op-
cions diferents: imatges marines i sons de cascades per als peixos, imatges
de peixos en el mar per als gats. etc. L'objectiu és que les mascotes esti-
guin més tranquil·les a casa durant l'absència dels seus propietaris.

Els ocells s'orienten per
reaccions químiques
Un experiment realitzat amb ocells migratoris
mostra que aquests són sensibles de forma con-
tinua al camp magnètic,encara que la direcció d'a-
quesc variï amb rapidesa.Això demostraria, segons
els autors de l'estudi, que els ocells s'orienten en
les seves migracions gràcies a reaccions químiques
sensibles al camp magnètic terrestre. Fins ara es
pensava que els ocells disposen d'algun tipus d'or-
gan magnètic no identificat al bec o al cervell.

Creix el tràfic
d'espècies exòtiques
a l'aeroport del Prat
Segons fonts del Servei de Protecció de
la Natura de la Guàrdia Civil (Seprona),
el tràfic de productes i exemplars vius
d'espècies animals i vegetals de legalitat
dubtosa a través de l'aeroport del Prat ha
augmentat en els darrers anys. Apart de
l'ivori, els animals que més es comissen
són els lloros, els simis, les papallones, les
serps i els rèptils, que a vegades fins i tot
s'utilitzen per transportar droga.

50è aniversari de la
Societat Espanyola
d'Ornitologia
El passat 15 de maig es van complir 50
anys de la fundació de la Societat Es-
panyola d'Ornitologia (SEO/Birdlife).
L'entitat va ser creada per un petit grup
d'aficionats a l'ornitologia procedents
de diversos llocs d'Espanya. El 15 de maig
de 1954 va tenir lloc l'assemblea cons-
titutiva, amb la participació de prop de
100 persones. En l'actualitat, la SEO
compta amb vuit mil seguidors.

Un estudi mostra els
gossos propers al llop
El pequinés, husky siberià.malamute d'Alaska, shar-
pei.afgà i basenji.entre d'altres, pertanyen al grup
de races canines amb més proximitat genètica al
llop, segons un estudi realitzat amb 85 races de
gossos. Les investigacions també han demostrat
que les races canines són molt diferents genèti-
cament la qual cosa resulta sorprenent, ja que la
majoria de races són molt recents i van ser aïlla-
des genèticament a mitjans del segle XIX.

Caminant pels animals
Durant la primera quinzena del mes de juliol es realitzarà una marxa que recorrerà
el Camí de Santiago a favor dels drets dels animals. La marxa, que durarà 14 dies i
recorrerà 273 quilòmetres des de la localitat francesa de Saint Jean Pied de Port fins
a Santiago de Compostela, és fruit de la iniciativa sorgida a Tavertet (Osona) el se-
tembre de 2003, arran d'una trobada de col·lectius i associacions de defensa dels
animals. Durant la marxa es faran tot tipus d'actes públics, manifestacions i accions
de caràcter pacífic, denunciant les injustícies i abusos contra els animals. Els excur-
sionistes posaran un especial èmfasi en la reivindicació antitaurina, aprofitant el pas
per Pamplona durant les festes de San Fermín i per 6 places de toros al llarg del re-
corregut. Per a més informació: info@caminandoporlosanimales.com.



ANIMALS DE COMPANYIA

L'ENTREVISTA

Gerardo Pe|ña.
Amb els cul-sos
d'Asefïs-Calidad
els professionals
poden millorar
la gestió del
negoci.

"El màrqueting ens
ajuda a distingir-nos
de la competència"

A mb lacreac ió del seu I )epartameni
í \ de Qualitat, l'empresa Asefis pretén

V mnplir cl huiï existent en la for-
mació del veterinari en els aspectes em-
presarials (màrqueting,estratègia ¡conjuri
tur.i econòmi< .1 1 empresa: ial, gestió fiscal
1 laboral, etc.) .1 través de seminaris de dos
dies de durada. Els primers seminaris ja s'han
celebrat a Madrid 1 ara li toca el torn a
Barcelona 1 després .1 Las Palmas de ( ¡ran
(lañaría, Al mateix temps, el I Apartament
de Qualitat s'encarrega de gestionar la cer-
tificació del Sistema de Qualitat sota la nor-
ma ISO 9001 (2000) d'AENOR. Per par-
lat de tots aquests as|vi tes, hem entrevistat
a( ierardo Pere: de la Peña, veterinari con-
sultor d'Asetis-( '.ilkl.kl.

Per qué és necessari el màrqueting en
Veterinària, i què s'aconsegueix amb la se-
va aplicació?

lVr la senzilla raéi que arriba un moment
en que els ingresos s'estanquen, la com-
petèn< 11 augmenta 1 per lluitat < ontra això
s'han d'emprar Ics eines empresarials
necessàries, en aquest cas un màrqueting

aplicat .1 les clíniques veterinàries. Amb
això aconseguim augmentar les vendes, mil-
lorar la gestió, optimitzar Ics inversions í,
sobretot, diferen< iar-nos de la competència
1 fidelitzar i·l> nostres e lients.

Com poden adquirir els veterinaris
aquests coneixements?
Hls qui vulguin utilitzar aquestes eines po-
den adquirir els seus coneixements en els
seminaris d'Asefis ( lalidad, que seran els
següents:

( lurset bàsic de Vendes 1 Màrqueting per
.1 \ eterinaris.
-1 lurset de Qualitat en el Servei Veterinari.

Curset de Gestió del Client per a Vetet*
naris (CRM).

Aquests curséis no
supi«en pei als pnifes
sionals una pèrdua de
les seves hores de tre-

hall, |a que es tcali t tcn

els dissabtes 1 els diu-

menges i Juren tant sols

dues hores . A mes,

només 1 osten I SO eu-
ros més IVA un preu a l'abast de totes les
butxaques, amb la finalitat que no tant sols
assisteixin els titulars de les clíniques, sinó
també els seus ajudants o persones de con-
fiança, perquè d'aquesta forma hi hagi una
periòdic nat en l'assistència als c ursets 1 es
puguin adquirir coneixements que pro-
dueixin idees.

Què pot fer Asefis Calidad amb les idees
que sorgeixin en els cursets?

Si al titular o titulars d'un centre veteri-
nari els agrada alguna de les idees exposades
en els 1 ursrls per millorar la uest ió o hi
imatge del seu nego< 1, Asefis-( lalidad ofe-
reix la possibilitat de posar-Íes en pía. tica
.il seu centre, amb el seguiment necessari,
per avaluar la seva correcta posada en prà<
rica i determinar-ne el resultat.

Té Asefis ta capacitat suficient per a po-
sar tot això en marxa?

Asefis va néixer ta 24 anys amb Asehs
Servicios Fiscales Veterinarios, don.nu un
servei integral al veterinari, realitzant la
comptabilitat fiscal, la gestió de personal i
l'assessorament en aspee li's liscals, laborals

i jurídics, [in cl XXc C ¡ongrés de C ¡ranada

d'Avepa, AseflS va presentar el seu servei

Asefis on-line, per assessorar via Internet al
veterinari. Però això no és suficient, i per
això es presenta Asefis-( lalidad com un de-
partament d'Aselis on-line, dones te la
mateixa filosofia d'atendre al veterinari en
el sin I loe de treball. En un any hem acon-
5egu.i1 tenir representacions a Madrid,

Barcelona i Las Palmas
de ( iran ( lañaría, i en

2005 estarem presents
a Oviedo, A (-orunya,
Valladolid, Saragossa 1
València. Amb això
resta dit que tenim
prou capacitat. I pel
que la a Asefis-( lalidad,

jo com a responsable del mateix haig de dir
que t rehallo en màrqueting des de la 15 anys.

Quins avantatges aporta a ¡a clínica ve-
terinària la Norma ISO 9001?

I )'una haiula, ens permet documentar els
procesos d'atenció, tant del client com dels
animals. Per altra, ens ajuda a millorar la

i maluc de la clínica, dilerem iant-nos de la
1 ompetèn< ia i fidelitzant clst lients. Aquests

perceben la qualitat del servei veterinari a

traves de la seva propia experiència, que es
contrasta a t'observar que la clínica té una
( lerttflí aciódel Sistema de Qualitat, essent
al meu entendre la més coneguda pel públic
la Norma ISO 9001 (2000) d'AENOR.

Si desitja inscriure's als seminaris, enviï
un missatge a: asefis@asefis.es, o truqui al
telèfon 93 488 15 72.
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Li cal un bon
assessorafllent?

Si vol estar sempre al dia i estalviar-se molt temps en gestions

embolicades; si desitja aconseguir que la seva empresa sigui més

rendible, cerqui el millor assessorament. A Asefis, coneixem a la perfecció el

funcionament de les Clíniques Veterinàries. De fet, som la primera assessoria a Espanya que disposa

d'un Servei Fiscal Veterinari. Amb el nostre ajut, no només s'estalviarà una pila de temps i disgustos,

sinó que també aconseguirà reduir els seus costos financers i rendibilitzar els seus actius.

Confiï en nosaltres. Portem 24 anys assessorant veterinaris com ara

vostè. Tots ells s'estan beneficiant dels nostres serveis. Perquè els

assegurem els millors resultats. I una absoluta confidencialitat. Serveis Fiscals Veterinaris

BARCELONA: Avgda. Diagonal, 363, 2°, 2* dta. 08037. Tel.: 93 488 15 72. Fax: 93 488 33 15. MADRID: C/ Sangenjo, 16, 1°C. 28034.

Tel.: 91 738 09 93. Fax: 91 730 79 68. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: C/ Espíritu Santo, 3. 35001. Tel.: 928 32 20 55. Fax: 928 31 45 73.

E-mail: asefis@asefis.es



La TRIPLE
PROTECCIÓN

sin garrapatas

I n pulgas

sln flebotomos



SADVANT1~

Una nueva dimensión en protección
ectoparasitaria para el perro

Un producto, doble mecanismo de acción, triple protección,
cuatro semanas de duración

Gracias a la potencia sinérgica de sus dos principios activos, Imidacloprid y Permetrina, y a su amplio
espectro de acción repelente, acaricida e insecticida, Advantix spot-on es una protección eficaz y duradera
contra las infestaciones por garrapatas, pulgas, flebótomos y mosquitos. Además, Advantix spot-on
también es prevención de enfermedades transmisibles por vectores.

Repele y mata garrapatas antes de que puedan fijarse y picar
Reduce el riesgo de transmisión de enfermedades (Ehrlichiosis, Borreliosis)

Pulguicida y larvicida: Evita la picadura de las pulgas en 3-5 minutos, y las mata
en menos de 12 horas. Las larvas del entorno del perro también son eliminadas.
Previene reinfestaciones

Repele y mata flebótomos y mosquitos antes de que puedan picar
Reduce el riesgo de transmisión de enfermedades (Ej.: Leishmaniosis)

Una dosis, una vez al mes

Advantix' spot-on se presenta en pipetas, que permiten una
fácil y cómoda aplicación, y en cuatro formatos adaptados
a los distintos rangos de peso.

Bayer HealthCare
S a n i d a d A n i m a l

Advantix. Solución pws imçjon (ferial puntual Canpolicün: Imidadbprid. Pfrmetrn» y como ofltkuidonio bulílnidrt»ilolo»no. Indkodoivn: Paró <J tratamiento y lo prevención do ¡nlortoc.™*»

por pulgai. repelente y acunada contra los infestaciones par garrapatas, aú como repelente. de'Hébolomos y mosquito* en potros Poidoglo: Ver recomendaciones on of prospecto segon • '

pato dol onifnd Aplicación: Solución para unción dorial puntual lipa! onl Aplico) únieamenta tobre piel tana ConlramdkockMMt: No nflfcjgr *n cachorro! d« nwut de 7 tamañas d* edad

m de poso corporal inferior a 1,5 Kg. Prawntoción: btuche contanwndo Á pipetas monodoui N registro 1553 65P. 1514 ESP. 155i tSP. I V5o ESP Con pnncnponn veMrinor«i Fabricada

por KVP. Phorma und Volorinor Produkto GmbH K.el |Al<,mnn,o] «eantrado y distribuido por Oulimca Farmacèutica Boyar. División Sanidad Animal (AH| Calabria, 248 080?° Barcelona

leí. 93 495 65 00 Fax 93 J95 66 76 i mai 1106 DEPARTAMENTO HDObayei m www boyervol :\1 No aplicar en gatos )



SEGURETAT AUMENTARÍA

Traçabilitat: encara
resten deures per fer
Un terç de les empreses del sector alimentari
no han implantat sistemes de seguiment de la
cadena d'elaboració malgrat ser obligatori a tota
la Unió Europea a partir de gener de 2005.
DAVID QUESADA.

E
l concepte de traçabilitat ali-
mentài ia fa temps que és mo-
neda de oir- leyal en el sector,
però una altra cosa és que M^UI
una realitat estesa. El 92,5% de

les empreses espanyoles d'alimentació con-
sidera que estarà preparada per assumir el
repte de la traçabilitai I'l de gener de 2005,
data en que entra en vigoi la seva obliga-
torietat pei .1 totes les empreses del sector
alimentari. Tanmateix, només Jos terços
de les companyies assegura que el seu grau
d'implementació es l'adequat i que com
pleix i.i amb els requisits legals exigits.
Aquestes dades estan recollides en el primer
estudi sobre traçabilitat alimentària ,1 Es
panya, elaborat per l'Associació Europea
pera la Identificació Segura, IDTrack.

•lis aquest estudi, el <>4'\. de les em-
preses del seuor, tant proveïdors i elabo-
radorscom distribuïdors, disposa d'etiquetes
legibles en paper, mentre que el )2% util-

idis de barres i el 10"« els nous codis
d'identificació EAN I2.V Al baix nivell
d'implementac ió de la traçabilitat es suma
el fet que el 4̂ "<> de les empreses alimentàries

espanyoles desconeix la normativa i, de Ics
i |i ie afirmen conéixer-la, gairebé un terç no
sap ' |uan entrarà en vigor. SeinNa evident,
doncs, que encara resi a força ^ amí per recór-
rer per parlar d'una implantació generalit-
.:ad,i de la traçabilitat a la indústria ali-
mentària espanyola.

UNA EINA FLEXIBLE
C o m e n a l t r e s . i s p é e l e s d e l ' a e t i v i l a l

econòmica, la situació va per barris, i men-
tre les grans empreses productores i les ca-
denes de distribució no eslan lelllllt
aparentment dificultats per complir amb la
normativa, el panorama és mes complicat
pei les petites i mitjanes empreses.

El( irup V'idela, dedicat a l'elaborai ióde
productes de la pesca, es una de les com-
panyies que afirma estar preparada per l'en-
trada en vigor de l'obligatorietat de la traça
bilitat, "sempre i quan la interpretació
d'aquesta ni irmativa sigui la correcta", pun-
tualitza Àngels Videla, veterinària i res
ponsable de qualitat de C irup Videla. "La
traçabilitat ha de ser una eina que ens doni
una informació en el moment necessari,

per garantir la salubritat d'un producte, peu i
no té perquè implicar que el producte poi
li i oi a la informació", afegeix. Àngels Videla
la aquest,i a l m n a e i o perquè, Segons ella,

molis interpreten que la traçabilitai con-
sisteix a posar "un llibre amb la història del
producte enganxat a cada bossa".

La responsable de qual nat de t ¡i up Videla
considera que el problema de la normativa
radica en les empreses pel lles, o en aquelles

que fan "picking", -és a dir, caixes o enva-

sos reduïts de productes diferents-, "en al-

A l'abast del professional
.ilnln.it alimem Iria a Espanya realitzat per IDTrack es va ba-

saren enqu< íesponsables de qualitat d'empreses del sector: l'estu
1 més de 200 directius i li

ii qui1 II )Trai l· va organitza en el marc del Saló Ah
elona. L'mforme està destinat principalment als orga-

c'lacio amb les normatives que
i de gener de 2005; però les empreses del sector, tant pn i

ductores com distribuïdores, també poden trobar en ell ui onsulta
per a una presa de decisions ràpida i encertada, així com per conèixer qi lina és
la seva situació en el mercat i respecte dels seus competidors. Per això, IDTrack
ofereix l'estudi en format electn m'n 11 imprès amb un dea ompte del 30% so-
bre el preu de venda a tots els col·legiats de Barcelona, Girona i In ragona.

Els interessats poden accedir al primer estudi sobre el
grau d'implantació de la traçabilitat al sector alimentari.



y mis casos per manca d'infrastructura i en
iilnv.s per la complexital i)ut- comporta la
recollida dels lots originals". Per exemple,
l'eriqueca HAN I28quepromou l'Associa< ió

da que pera determinats produc tesd'origen
controlat, com la vedella del Pirineu, los
carnisseries ja la anys que treballen cl con-
ceptede traçabilitat. Malgrai això i la bona

Espanyola de t bdificació Comercial "és tasca del Gremi, i·l responsable de Mei
bona a nivell de palet, i per tani pol ¡nter- cacarn reconeix que la manca de relleu ge-
essar als grans distribuïdors, però no serveix
per a i aixes a palets multilots".

Per això, la majoria
d'establiments minoristes
que han implantat ini'-
todesde traçabilitai ho fan
mitjançani registres escrits.
És rl OIIL- la, per exemple,

Mercacarn.un DE PALET, PERO NO
PER A CAIXES

PETITES O PALETS
MULTILOTS

EL NOU CODI
[TIDENTIFICAÍ :ió
EAN 128 POT SER
EFICAÇ A NIVELL

negoci Jc carnisseria,
cansaladeria i xarcuteria
amb més de SO anys
d'història. El seu respons
able, Rii ard |ulià, afirma queaquesi sistema
és suficient per controlar uns productes que
arriben a l'establimeni en lots petits i de

neracional en els petits negocis familiars
del sec tor alimentari noi fer que molts es-

tabliments no es plante
^iii la necessitat d'inven h
en l'adaptació de los seves
instal·lacions i mètodes de
funcionameni a les exi
gències de la traçabilitat.

Àngels Videla conside
ra que encara no s'està en
el camí definitiu en quan)
.1 traçabilitai electrònk .11
ad\ ei teix de l'impacte de

la seva implantai ió en el se< t< ir. "I lauriem
de pensar en la infrastructura que reque-
reixen aquests sistemes 1 si totes les empre

procedència diversa, 1 que normalmeni es ses poden assumir el cosí que implicai ia la
venen en un termini màxim de tres dies. Es seva implementa< ¡i 1.1 a normativa no ha es
precisamem aquesi control tan exhaustiu tal creada amb consciència Ji- les limita-
de les existències el que fa que el petiï co- cinn> reals i només busca unutòpi» que no
mere tingui tant preseni el tema de la traça- sé fins a quin pum estem preparats per as-
bilitat, afirma Ricard Julià. Ell també recor- solir", conclou.

L'APUNT
LLUÍS
SOLER-GOMIS

"Els beneficiaris de
la traçabilitat seran
els consumidors"

Li indústi 11 alimentài ia 1 atalana 1 es-
panyola s'enfronta al repte de I

lació de la Unió Europea que obli-
ga a q u e t >(•-• 1 - I . . iliments siguin traçables, és
a dir hom es pugui remuntar en la cadena
d'elaboració d'un aliment perconèixe:
moment qui 1 com es va produir;

Una de les principals conclusions de l'es-
tudi realitzat per l'Associació Europe.i ¡ «1 a
la Identificació Segura, IDTrack. entre 340
empreses espanyoles del sector, és que el
42% de la indústria alimentài iaal nostre pa-
ís desconeix la normativa europea sobre tra-
çabihtdt alimentària, que ;erà obliga!

de I'l de gener de 200'
• eses enquestades. que representen

més del 40% de les vendes del sector del
mercat espanyol, utilitza mètodes manuals,
basats en papen per fer el registre 1 seguiment
de les seves merca^leriesLproductes. Mal-

• 1'), més d ^ r u % dmel vi ¡
duaores, distribuïdores i d e n n n i i

LA MAJORIA D'EMPRESES
UTILITZA REGISTRES DE

PAPER PER FER EL
SEGUIMENT DELS SEUS

PRODUCTES

ció considera que es trobet per
assolir els nous reptes tecnològics que su-
pos.11.1 la ti u.-i! niii.it..Aquestes dades venen
1 dii que le empreses espanyoles d'avui en

dia '•."d IMDII optimistes en relació imb la
normativa sobre tl içabilh i1

En quant a les petites i mitanes empre-

1 re-

: dels seus productes
1 un cost rnassti alt; em

que el retorn de la seva inversió es pot re-
cuperai «.-i 1 un temps basta1 • ofi-

tai de pas per autoi eus pro-

cessos, reduint les errades inmunes.

Segons 1 Is responsables de qualit..
les em| ireses enquestades, els principals be-
neficiaris de la traçabilitai I ntsu-

midorsfina I •. ida més conscients del
: dret a ser informats sobre els proel ur

tes que consumeixen. En ali

¡ traçabilitai garantirà que el temps
de reacció sigui molt més ràpid i e

.evd incident ia.
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SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Aliments lliures
de patògens
La prevenció de VEscherichia coli Ü157H7,
un clcls microorganismes amb nies risc por als
<.onunlÏdl.)r, l~ un del~ principals Ci1é:lll~ de
baralla dels responsables de salut pública

JAVIER OE BENITO
Academia de Ciències Vel'*

U
n dels l·iitors que amb més
rellevant ia s'intenta -
tructurar de forma eficaç
per pati dels gestors de salut
pública és sense dubte els

sistemes de prevenció. Aquests sistemes que
normalment es confeccionen en base als es-
tudis científics estan oHi^ats .1 adaptar-se i
flexibilitzar se segons els nous aspectes que
es v.ui descobrint.

En relació als patògens que en l'actuali-
tat estan considerats de mes risc per a la
poblac ió consumidora d'aliments i begudes,
apareix I'E( !01 57117. microorganisme amb
un gran poder toxigènic que fins 1 tot re-
gistra en el seu balanç patogènic xifres de
mortalitat. Per això no és estrany que des de
t;i uns quants anys sigui un microorganisme
en constant estudi .1 nivell mundial 1 s'ha-
gi considerat prú iritari el 11 ineixemem del
seu comportament. Les dades que ens
aporten els científics han d'afavorir la con
U\ t ii 1 de pautes prevenlives 1 la seva apli-
cació immediata, sense oblidar cl* fa< tors
que el fan ser un microorganisme d'índole
entérica por excel·lència. Aquests factors
clau necessiten de respostes satisfactòries
que resultin eficaces en la preven< ió defini-
tiva 1 .mi abans de l'arribada del patògen a
l'aliment com les mesures destruí tores o re-
ductives sobre el citat microorganisme.

Aspectes tan generals com els tracta-
ments tèrmics o ionitzants sobre aliments,
l.i higiene de ia manipulat ió, la contami
nació < reuada, l'alimentai ió 1 maneig del
bestiar de carn, l'ús de desinfectants en
vegetals crus, entre d'altres aspectes d'ín-
dole merament higiènica, ens ajudaran .1
evitar sorpreses moll desagradables de-

rivades de la creació de ponts que uneix-
in EC0157117 amb el consumidor. ( ton
vè recordar que la supervivència dels Es-
cherichia coli verotoxigènics està valorada
en més de dos mesos en aï'gues, adobs fer-
tilitzants, ex< rements bovins 1 altres en-
torns agrícoles i ramaders.

INCÒGNITES PER RESOLDRE
De totes formes, hi ha molts aspectes que
es desconeixen del seu comportament que
fan que restin molles preguntes sense res-
posta O al menys sense una resposta com-
pleta. Relacionar la seva patogenia amb
reviacion.ilil.it 0 la seva excreció; el seu
Küx nombre d'unitats infet tives amb la se-
va epidemiologia; així com el moment del
seu atac amb el seu comportament gener-
al, ha de set fonamental per entendre mil-
lor l'aspei te de majoi interès dels E('. vero-
toxigènics que és, òbviament, la seva
patogenia. El coneixement ha d'abastai Jes
de la primera agressió (attaching and ef-
facing) sobre les microvellosilats intesti-
nals en ¡ejú, ileuni o i olon fins al signifi-
cat contractual de la seva acció relat ionada
amb «ens cromosòmics. Els actuals estudis
genètics sobre EC verotoxigènic detet taran
1 ident idearan serogrups específics, la qual

cosa incrementarà el coneixement sobre
els electes de cadascun d'ells, així com els

seus factors de virulència deguts a procesos
miiliilaci ona Is complexos ¡desconeguts en
Ulan part en l'actualitat.

Les dades que tenim sobre la composit ió
de les seves toxines i la similitud de la se
va estructura amb la toxina Shigella dysen-
tertae tipus I ha obert noves línies d'inves
tigacióque aclariran pròximament part del
perfil toxigènic real d'aquest microorgan-
isme i podrem entendre entre d'altres as-
pe* tes comportaments de resistent ia .1 pi I

La malaltia de les hamburgueses
La majona dels brots de colitis hemorràgica provocada per ECO 157H7 s'han degut al consum d'hamburgueses.
Per això, als països anglosaxons es coneix com la malaltia de les hamburgueses. No obstant això, també s'han

1 alguns brots amb el consum de carn assada embotits, llet no pasteuritaada, iogurts artesanals, san-
vitxos de gall dindí, sidra aigua, vegetals, meló i s.*1 la amb maionesa. La transmissió persona a per-

sona vi, és molt important en una segona fase, especialment entre farni-
diferència de la majoria dels p<ilògens transmesos pels aliments, ^ ^ n

l'ECO' nnbients àcids. Estudis amb aliments • , expe- d'Infeccions per

rimenulment han revelat que aquest microorganisme sobreviu durant dos mesos a 4 °C ¿c?
en embotits fermentats secs amb únicament una reducció d'unes cent vegades de l'inòcul relaciona amb

Aquest mecanisme de tolerància encara no s'ha descrit, però sembla relacionat amb e l consum
la síntesi d'unes proteïnes l'expressió de les quals s'indueix en ambients àcids. d'hamburgeses.

20



s /

inferiors ;i 4.6, característica d'indubtable
interès en aquest grup de patògens.

Per tol això, les expectatives preventives
han de deixai la porta oberta .1 la introduc-
ció de noves mesures que es trobin reia
cionades amb l'aparició d'avenços en el seu
estudi, sobretol en . 111 r> refereni a la se\ a .li
fusibilitai i atac, apan dels estudis que com-
porten l'aplicació de substàncies ¡m-
munològiques o inhibidores o, almenys,
reductores de poblacions d'E( veroto
xiròniques en els sistemes digest ¡us dels nus
tres animals domèsi u s.

La formació dels
manipuladors, a debat
La preparació dels operaris es ía moltes
vedades sense avaluar la seva eficàcia
DAVID QUESADA. I

L;i formac 10 dels manipuladors
en el sector alimentari es hi >o-
vint sense realitzar un dia^-

nòstic previ de les necessitats de l'em-
presa ni una definició d'objectius.
Aquesta és una de les conclusions mes
destacades ;i que os va arrihar ;i la
taula rodona organitzada el passai 11
d'abril a la seu del 1 ON B per l'As-
sociacióde Veterinaris 1 ligienistesde
Catalunya (AVI lli',). En l'acte van
intervenir corn .1 ponents Isabel
Méndez, cap del Servei d'Higiene A-
limentària de la Direcció t ïeneral de
Salm Pública de la Generalitai de
1 latalunya; Anna Rosique, psicòloga
consultora de Global Group; Mari
Pa2 Aguilar, cap de qualitat de la ca-
dena I lusa Restauració; Enric Pera,
director de hi Fundació Oficis de la
Carn; i Daniel Giménez, veterinari 1
màstei m format u > de formadors.

ESFORÇ DE CONTINUÏTAT
l.i taula rodona es va pi isar de

manifesi que la formac ió dels ni.nu
puladors és mi dels mitjans per acon-
seguir aliments segurs, dins dels sis-
temes d'autocontrol basats en l'anàlisi
de perills i punts crítics de control
(APIX X'). Per dissenyar 1 realitzar un
programa de formació eficient, cal fer
un diagnòstic previ de les necessitats 1
dels objectius. Tanmateix, els ponents
van reconèixer que en l'actualitat s'es
tan realitzant activitats formatives pun-
tuals, quan en realitat s'haurien d'ins-
taurar programes de formai 1. <
continuada. A això s'afegeix el I et que
una pari del sector alimentan consi
Jera una obligació 1 nu una net essitai
la formació dels manipuladors. Per
aquest motiu, la direcció de l'empresa
ha de ser la primera en estar compro-

L.i formació continuada del personal
és un dels mitjans per aconseguir una
producció d'aliments sans i segurs.

mesa amb la format ió perquè aquesta
sigui eficaç. També es va reclamar
l'establiment de criteris uniformes de
control oficial dels programes de for
mació a les empreses alimentàries.

l is pau i( ipants també van coin-
cidir en qui- la figura del formador és
clau en la formació. No només ha de
tenir sòlids coneixements en higiene
1 tecnologia dels aliments, sinó que
també ha de treballar les habilitats
comunicatives, per tal que la seva tas
ca sigui mes eficaç. Hns ara la for-
mat ii 1 ha aprofundit en el saber, però
ara ( al Jiriyir-la cap al canvi d'ac ti
tuds 1 hàbits dels manipuladors, tenint
en compte la realitat social 1 laboral,
molt diversa en el seetor aliment,111.

MOLTES EMPRESES
CONSIDEREN LA
BLIGACiÓ I N O
OBLIGACIÓ I NO
UNA NECESSITAT
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Jna fase crítica. **r

i

El deslletament dels garrins
L'estrès que provoca la separació de la mare i la introducció d'una dieta
diferent de la llet requereix un acurat maneig nutricional i sanitari

EDGAR GARCÍA
le Nutrició Anima!. UAB

E
l deslletameni precoç del garrí
és actualment un dels aspectes
crítics de la producció porcina.
l.i separa< ió de la mare, la
introducció d'una dieta total-

ment diferent de la llei de la truja, l'estrès
físic que suposen les noves condicions
ambientals i l'estrès social kk-rivat de la
mescla de garrinades provoquen en el
garrí retards de pes marcats i el conduei-
xen .1 una situació d'all ris< de patii diai
rees moll severes. Pet ahra banda, el
pinso consumiï durani el deslletameni no
sol suposar més d'un 5% del ti ital de l'ali-
ment per portar un porc a l'escorxador.

Per tots aquests motius, val la pena rea-
litzar petits esforços econòmics en aques-
ta fase que puguin produir beneficis en
fases posteriors.

El garrí és capaç de compensar el retard
de creixement qui- pateix al deslletament
i el pes d'e» orxador nm-s veurà afe( tai en
molts casos, fanmateix, l'aparició de
patologies duranl aquesta fase pot afei tai
negativament la productivitat lumia de
l'animal. En conseqüèní ia, el nostre
objectiu hauria de ser més oi de mantenii
el U in estat de salm Jc l'animal per evitar
possibles patologies i|uo no pas el d'inten-
tar aprofitar al màxim la i apacitat pro-
ductiva del garrí en aquesta etapa. No hi
lia dubte qui- un dels paràmetres quo ens

indiquen el bon estal dels animals es el
seu pes, pero altres paràmetres com l'ho-
mogeneïtat ilols grups piulen ser molt
indicatius de problemes i són moltes ve-
gades oblidats.

UN PROBLEMA DE LA INGESTA
Malgrat que durant molt temps es va pen-
sar que el < an\ i de dieta i el nou ambient
eren Ics principals causes dels problemes
dol garrí, en els darrers anys s'ha determi-
nai que el principal problema és la falta
d'ingesta duranl els primers dies posi des
lletament. En concret, s'ha observat que
un 50% dels animals nn ingereix aliment
duranl les primeres 24 hores. Això priva a
l'animal de Innis de nutrients just quan

LA MEITAT DELS ANIMALS NO INGEREIX ALIMENT EN
LES PRIMERES 24 HORES POSTERIORS AL PESLLETAMENT



l'estrès provoca una demanda superior al
normal. Tol això porta al garrí a una atu-
rada en el ritme ile creixemeni i una mo-
bilització de reserves de greixos que moltes
vegades són insuficients.

Malgral que l'estrès és en pau respons-
able d'aquesta disminució de la ingesta, la
naturalesa de la dieta subministrada després
del deslletament pot produir diferències no
tables en el temps que l'animal triga a
començar a menjar. I In exemple és el sub
ministramenl de dietes líquides que sembla
aportar importants millores en la ingesta
dels garrins. Per altra banda, grups australians
han observa) recentmeni amb dietes sòlides
que lafoni de proteïna de la dieta és de gran
importància. I In cas clar és el del plasma,
que entre d'altres efectes augmenta la in-
gi sca dels animals els primers dies posi desi
letament. 1.1 desenvolupament d'aquest li-
pu> de fonts de proteïnes és per tant una de
les opcions per pal·liar els efectes del desl-
letameni en la ingesta, i de rei existeixen ja
diversos productes en L·I mercat, com per
exemple sojes tractades, extractes de llevats,
proteïnes de l'ou o derivats de la mucosa in
testinal del pou.

Per altra banda, un recurs moll poc estu-
JI.H fins al momenl és el dels saboritzants.
I a majoria d'aquests productes "endolceix'
en" el pinso per fer-lo més apetible al «arri.
Tanmateix, són moll poc utilitzats, encara
que s'ha comprova! que funcionen, els sa-
boritzants que imiten la llet de la i ruja, com
el glutamat, o fins i tol que donen un de-
terminat sabora la llei de la truja pei condi
t ionar la posterior ingesta del garrí.

Els efectes de
l'estrès sobre
l'epiteli intestinal
El període d'anorèxia post-deslleta-
ment produeix una destruccn i
de l'epiteli intestinal i la manca de nu-
trient'. | ¡tua¡ ii i
d' immunodepresió Aquesta . i in .nu)

¡> l'aparició d'infeccions pro-

d u ï d e s p e i b a i !<• p i n I stesque

normalment serien inofensives.A més.
a l'ingerir el pinso per primer a

••i d i g e -

rir-lo totalment, ja que c

itiï i la sei n'ï ii • ài ida n
lent desenvolupats. Es llavors

quai i la pre

ment digerit en cl traí te gastn tintes
iin.il permei creixements bacterians
anòmals que poden general proble-
mes de diarrees. Per dixó és m< 1I1 im

•' mii l'e| liteli ¡i itestinal de
l'animal en bon estat, pei tal d'afavo
tir una millor absorció de l'aliï
evitai infecí ions. l'i nés co-

mseguiï aquest ob|ectiu
€•» la utilitza< ió de determinal
tius que evitin el creixement descon-
trolatdedeit
que poden donar lloï ap

tives.

Epiteli en
hon estat

l'anàlisi microscòpica
mostra les vello >
més II irgui
no augmentades.

02 Epiteli
afectat

Vellositats de forma

irregular i més curtes

són característiques

d'un epiteli dai

EL PAPER
DELS ADDITIUS
Per evitar els problemes sani
taris que pol provocai la
manca d'ingesta d'alimeni en
el període de post-deslleta-
IIH-III, s'utilitzen una sèrie
d'additius. Aquests es poden
classificar en diversos grups:

- Additius que s'utilitzen
per la seva capacita! antimi-
crobtana directa (a nies dels antibiòtics),
com els àcids orgànics. En l'actualitat es
comença a treballar també amb diferents
extractes de plantes.

- Probiòtics i prebiòtics per afavorir el
desenvolupament de microorganismes no
patògens que impedeixen el desenvolupa-
ment de grups bacterians perjudicials.

Enzims per ajudar al garrí en la digestió
del nou aliment. En aquesta funció també
col·laboren els acidificante que dismin
ueixen el pi I de l'estòmac.

- Immunomoduladors destinats a ajudar
al garrí a defensar-se de l'agressió externa,
com fonts d'immunoglobulines del plasma

o adjuvants.
- Minerals d'efw a

eia comprovada, < om
el zinc, el seleni i el
crom.

En conclusió, les
estratègies nutrit io-
nals per evitar els
problemes en el des-
lletament precoç del
garrí són diverses, i

eneara que cap d'elles és totalment efe< ti
va, una bona combinació de les diferents
opcions millora els resultáis de forma
important. En qualsevol cas, hem de tenii
sempre present la importància d'assegurar
i ,n i rleiar la ingesta d'aliment després del
deslletament i protegir al garrí contra
eventuals infeccions.

ENCARA QUE S'HA
COMPROVAT QUE

FUNCIONEN,
S'l JTILITZEN

MOLT POC ELS
SABORITZANTS
QUE IMITEN LA

LLET HE LA MARE

La importància
d'utilitzar els
additius legalment
Un aspecte important a tenir en compte
respecte de la utilització dels diversos ti-
pus d'additius autoritzats en l'alimenta-
ció animal és la legislació europea que els
afecta. Molts d'aquests additius s'utilitzen
amb finalitats diferents a les del grup le-
gal en el qual estan inclosos. Per exem-
ple, molts extractes de plantes estan re-
gistrats com saboritzants i en realitat
s'omet la seva funció antimicrobiana.
Aquesta situació crea moltes vegades pro-
blemes tant a distribuïdors com a com-
pradors i provoca certa dificultat a l'ho-
ra de controlar la seguretat i efectivitat
real d'aquests additius. A partir del pro-
per mes d'octubre, una nova estructura
de revisió i una nova legislació europea
establiran normes comunes per a aquests
additius. Aquestes mesures potenciaran
la base científica en el desenvolupament
de productes per part de les empreses i
això permetrà tenir un millor coneixe-
ment del tipus de producte que es regis-
tra, però alhora enduriran els requisits
per al registre en aspectes de seguretat,
ètics i mediambientals.
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Profcssionalització.
El nombre de granges
d'estruços s'ha reduït
en els darrers anys
a Espanya a causa
del procés
de reconversió.

I!estruç, un sector
que es consolida
Després de passar per un pmcés de sanejament
i de protessionalització, els productors tornen
;i cotitzar a la llotja de Bellpuig, Túnica de tot
l'Estat que estableix preus per a aquestes aus.
DAVID QUESADA. Redacció

D
es de començaments de maig,
l.i carn i altres produ< tes de
rivats de l'estruç tornen a
taxar se .1 la llotja de Bellpuig
(Urgell). La cotització s'havia

aturat el passat mesde novembre, peí di mai
temps a la reestructuració del sector, després
d'un període en que es \ a produir el tanca-
ment de moltes explotacions por manca de
rendibilitat. La mitja dotzena de productors
que han sobreviscuï .1 la reconversió, del
centenar aproximat que hi havia a < '.n.iluii-
ya, hoían en unes condicú ins m< ilt més pn 1
fessionals, 1 per això afronten el futur amb
optimisme.

Els primers preus de referent ia d'aques-
ta nova etapa van quedar establerts en
150,25 euros la unitat per animal viu, uni-
tat de 100 quilograms sobre granja, i ï,?4
euros el quilo sobre escorxador, amb un
rendiment de canal del 45%. Segons indi-
ca li'.m Vives, director gereni de la llotja
de Bellpuig, la cotització de la carn d'estruç
es farà de moment amb una periodi< ital
trimestral en la modalital presencial, do-
nada la dificultat que suposa el trasllat tani

dels produc tors ï.om dels animals des de la
resta de l'Estat, tanmateix, s'ha previst tam-
bé una cotització mensual de forma virtu
al, a través de xais per Internet, pei fa<
litar la participat ió de representants d'altres
autonomies, que d'aquesta manera no
s'hauran de desplaçar.

PROCÉS D'ADAPTACIÓ
I In is, 1 (i, ui ia és un dels ramaders que han
superat aquesta "crisi"de maduresa del sec-
tor. Ella os Jcdica jum amb la seva ger-
mana .1 la produí t h 1 d'estruç des de l'any
1995. In l'.u tualital posseix una granja
de \ un IK\ tàrees a Santpedor, on produeix
uns 400 animals a l'any. I li han tres ex
plotacions niés que treballen per a ella en
règim d'integració, una forma de reduir els
riscos sanitaris derivats d'una concentració
elevada d'animals. En total, posa en el
mercat uns 1.000 animals a l'any.

(iarefa rebutja parlar de < risi a l'hora de
valorar la situació que ha experimentat el
sector. "Es cert que en els darrers temps han
tancat moltes explotat ions, però en realitat
eren gent que tenien un parell d'estruços i

Uns animals
de maneig delicat

, >osen morts

la, els

" ions òptimes de
època de cria s'hagi de

1 necessiten un
créixer corre

ja i's consideraven que tenien una granja,
sense declarar-la 111 legalitzar-la. El que ha
passat és que el sector s'ha professionalitzat",
puntualitza. A mes, les xifres demi istren que
la producció, lluny de patir una davallada,
ha augmentat significativament. "1 naque
sis lluïments, amb menys explotacions, s'està
produint quatre o cim vegades més que la
1. i 1 u anys", afegeix. Segons aquesta ra
madera, la cotització de la carn es va sus-
pendre perquè els mai eixos produ< tors no
volien transmetre una sensació irreal de noi
111. iln.it enmig d'un procés de reestrucrurac i> >.

Segons ( ian fa, s'ha de tenir en compte
que aquest es un -ei tor ramader molt jove
a Europa, amb només 10 anys d'experièn
1 ¡a. "Ex< epte a Sudàfrú a 1 Israel, la pro-
diK 1 ió d'estruços és una activitat comple
tament desconeguda a la resta del món",
explica. "El que ha succeït ha estat un tfpii
procés de maduresa i d'adaptació a a la re-
alitat del mercat".

UNA PRODUCCIÓ COSTOSA
García també rebat l'opinió que la carn
d'estruç és 1 ara. "Estem posant el producte
al mercat al mateix preï 1 que la resta de carns,
peio amb uns costos de product ió superi



ors", explica. Per exemple, els camions que

van ;i l'escorxador només poden transportar

un màxim de 25 estruços, ¡a que aquests a-

nimals necessiten viatjar asseguts al remolc

per no patir un estrès que els podria provo-

caria mort. A més, "sacrificar un estruç cos-

ta tant com una vedella, però mentre aques

ta darrera dóna uns cent i pico quilos de carn,

l'estruç dóna poc més de vint", explica c iar-

cfa. A tol això s'ha d'afegir el rel que el de

l'estruç és l'únic sectoi ramadera Espanya que

no està subvencionat. "Si nosaltres rebéssim

els mateixos ajuts que la resta de ramaderies,

vendríem la carn més barata", afirma.

Malgrai totes aquestes circumstàncies i el

desconeixement que encara hi ha sobre la

carn i els derivats de l'estruç, no només en

tre el públic en general sinó també per part

dels propis <. omercialitzadors, Garcia ésop

timista sobre el futur del sector, "És cert que

emani costa guanyar nous clients entre els

distribuïdors i els venedors, però la geni que

ja ven aquest producte demana cada vega-

da més, perquè el consum poc a poc va crei

\eni". Sobre el procés de reestructuració,

conclou: "al final han marxat els especu-

ladors i ens hem quedat els que de debò te-

nim vocació de ramadets".

Autorització de medicaments
La Comissió Europea ha publicat recentment el Reglament 726/2004. pel
qual s'estableixen les noves normes per a l'autorització i control dels me-
dicaments tant humans com veterinaris, així com certes modificacions en
les responsabilitats i estructura administrativa de l'Agència Europea per a
l'Avaluació de Medicaments, que a partir d'ara s'anomenarà Agència Euro-
pea del Medicament. La Comissió també ha publicat la Directiva 2004/28/CE
per la qual s'introdueixen modificacions en el codi comunitari sobre me-
dicaments veterinaris.Aquesta directiva s'haurà d'adaptar a la legislació de
cada Estat abans del 30 d'octubre de l'any 2005.

Agrupació de
cooperatives de porcí
Les cooperatives Copaga (Lleida). AN (Navarra),
CEJI (Aragó) i Agropecuaria del Sur (Andalusia)
han constituït una agrupació d'interès econòmic
(AIE) per fomentar la comercialització conjunta i
l'exportació de productes de porcí, tant frescos
com elaborats. En conjunt, les quatre organitza-
cions produeixen prop d'un milió d'animals a l'any.

La firma Smithfield
continua la seva
expansió per Europa
L'empresa dels EUA Smithfield té pre-
vist adquirir la companyia francesa Jean
Gaby, dedicada a la producció de prepa-
rats carnis. La compra es realitzaria a tra-
vés de la Socíété Bretonne de Salaisons,
propietat del grup Smithfield. Aquesta
operació s'afegeix a l'adquisició el pas-
sat mes de febrer del 15% de la firma es-
panyola Campofrío. Smithfield factura
uns 9.000 milions de dòlars a l'any.

Els ramaders volen
ajornar la normativa
sobre pol'lució
El COPA-COGECA. organització co-
munitària que agrupa les organitzacions
agràries de la Unió Europea, ha sol·lici-
tat a Brussel·les que s'ajorni fins l'any
2013 l'aplicació de la directiva sobre Pre-
venció i Control Integrat de la Pol·lu-
ció. L'àmbit d'actuació d'aquesta direc-
tiva és la indústria pesada, però també
afecta a determinades explotacions ra-
maderes d'aviculcura i porcí.

El pollastre s'incorpora
als productes probiòtics
Segons un estudi publicat a la revista Letters in Ap-
plied Microbiology, la incorporació de bactèries be-
nèfiques a la dieta de les aus de granja produeix
uns animals "més sans i segurs". A més de regular
els processos digestius, aquestes bactèries poden
controlar la difusió de microorganismes patògens
i limitar l'ús excesiu d'antibiòtics en les aus.

Reducció de les
emissions d'amoniac
del bestiar porcí
Un estudi realitzat per l'Institut d'In-
vestigació Agrària Cemagref de França
ha demostrat que la utilització d'una
dieta per als porcs amb un 12% de pro-
teïnes, en comptes del 20% que és el
màxim permès, pot aconseguir una re-
ducció de fins al 65% en les emissions
d'amoniac dels purins. En l'estudi es va
emprar una dieta a base de blat, ordi.
torta de soja i aminoàcids de síntesi.

Detingudes vuit
persones per engreix
il·legal de vedells
Els Mossos d'Esquadra van detenir en la
darrera setmana de maig vuit persones
per la distribució o ús en vedells de subs-
tàncies prohibides, difícils de detectar als
escorxadors. El grup actuava a sis co-
marques de Barcelona i Lleida, i estava re-
lacionat amb la xarxa desarticulada el ju-
liol del 2003 a tot Espanya. Els detinguts
estan acusats d'introduir a Catalunya un
nou finalitzador, denominat propanolol.

25



PRODUCCIÓ ANIMAL

Canvis en el sistema de
notificació de malalties
Les llistes A i R podrien substituir-se per una
llista única obligatòria per ;i animals terrestres
DAVID QUESADA.

L%Organització Internaeimi.il Je la
Sanitai Animal (()1E) estudia l'e-

' laboració d'una llista única de
malalties de declaració obligatòria peí a
animals terrestres que substitueixi .1 les ac-
tuals llista A 1 llista B, a fi d'estar en con
sonancia amb la terminologia utilitzada
per l'Acord sobre l'Aplú ,K ió de Mesuri
Sanitàries 1 Fitosanitàriesde l'( )rganització
Mundial del (lomerç a l'hora de 1 lassifU ai
les malalties com .1 riscos espet IIKS I d'a-
torgar a totes les malalties que formin part
de l.i Ihst.i el mateix grau d'importància
en el comerç internacional. L'adopció de
la nova llista implicarà modificai l'actual
sistema de notificació de malalties.

Els criteris proposats per a incloure una
malaltia en la llista única de l'OIE s'han
reduït a un mínim de factors fàcilmeni
definibles 1 aplicables en tot el nu'm. \i\
criteri bàsic és el poten< tal de propagai ió
internacional d'una malaltia. A aquest
s'afegeixen altres condicionants, com la
seva ràpida difusió en poblacions que no
hagin estat mai en contacte amb l'ageni
pati (gen o el seu potent ial zoonòtic. Segons
el calendari previst, el gener del -OTS en-
trarà en vigor el nou sistema de notificació
de malalties, en paral·lel amh la supressió
efectiva de les llistes A 1 B. El maig del
2005, l'( )IE debatrà 1 adoptarà la nova llista
de malalt íes de declaració obligatòria.

Les bones pràctiques ajuden a reduir
l'estrès dels animals transportats.

L'EFSA admet que
l'estrès associat al
transport afecta al
benestar animal

El Comitè Científic sobre Salut i Benes-
tar Animal de l'Autoritat Europea de la
Seguretat Alimentària (EFSA, en les se-
ves sigles angleses) ha publicat un infor-
me en el que reconeix que alguns factors
d'estrès associats al transport contri-
bueixen a un nivell pobre del benestar
dels animals. L'informe es refereix a to-
tes les espècies que són transportades
amb freqüència, excepte els cavalls, porcs,
ovelles i boví, que van ser objecte d'un
informe propi el març del 2002.Això in-
clou, entre d'altres, a les aus, els animals
exòtics i els gossos i gats. Per als experts
els factors d'estrés també augmenten la
possibilitat d'infeccions en els animals
transportats i l'emissió d'agents infec-
ciosos en els animals ja infectats. El Co-
mitè aconsella que en la mesura del pos-
sible s'eviti el transport d'animals que no
estiguin acostumats al contacte amb hu-
mans.També es recomana que tot el per-
sonal involucrat en cl transport animal
rebi una bona preparació, ja que aquest
factor té un efecte molt positiu sobre el
benestar dels animals.

El sector empresarial treu bona nota
La indústria de sanitat i nutrició animal va créixer un 4,87% en 2003
DAVID QUESADA

El sector industrial dedical a la sanitai
i nutrició animal va tai nuar a l'Esta)
espanyol durani el 2003 783,95 mil-

ions d'euros, xifra que suposa un 4,87% nus
que la facturació obtinguda el 2002, segons
dades de l'Associació Espanyola de la In-
dústria de Sanitat i Nutru ió Animal, Ve-
terindustria. D'aquesta quantitat, 661,92
milions d'euros corresponen al mercat in-
terior, el creixement del qual en relat ió amb
el 2002 s'eleva al 4,7 V',,, , 122,05 milions
d'euros corresponen a les expon.u ions,que

un an\ mes li.in augmentat de Forma SÍL;HI-
lu ,ii iva, un 5,02%, malgrat la t risi ei > mòmi-
ca mundial i la paritat entre el dòlar i la
moneda europea.

l\i àrees de mercat, el volum de negoci
m é s L,T,in s e d u e i x e i u a p ç a l a t p e l s p r o d l K l e s

farmacologies amb el 44,33%, seguit dels
complements nutricionals amb el 19,50%,
ets additius i premescles amb el 17,62% i els
biològics amb el 14,53%. Aquest darrei sei
tor va ser el que mes va créixer l'any passat,
amb un augment del 10, $%.
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FRENTE AL COMPLEJO DE PATOLOGÍAS ENTÉRICAS'

ILEITIS COLITIS

iVALNEMULI NA
( R ,

LA PREMEZCLA DE NUEVA GENERACIÓN

DISENTERIA
PORCINA

3 3 t2E4S! 2 ios enten
cebo porcino y además con eficacia frente a neumonía enzoótica

'Altamente eficaz frente a cepas de disentería porcina resistentes a lincomicir ï y tilosina'

Eficacia probada en la mejora de la conversión del pienso y el incremento
de productividad4

No relacionado con antimicrobianos de uso humano*

Tiempo de espera: I día

IVAINEMUIIN/

LA PREMEZCLA DE NUEVA GENERACIÓN
mnriñn visite nuestra web en www.econor.com

NOVARTIS
0 . 1 0 / , , lOOng/a d. Ufcml ta bo
< * I * « * k A l

•»mp.i do aip»a I .iioli«.i«m:'ia.''Con
a » oVinah da «i • > r».«d.. da .•**.< 3 ato>. 1

' l o » IO\|J3kg| fU/5>«»/0IO/0lii



EL COL·LEGI INFORMA

Apropem: la porta d'entrada
al competitiu mercat laboral
Li borsa de treball del COVB compleix dotze anys facilitant als joves
professionals la recerca de feina i la seva promoció dins la VL'tL'rin:lri(l
DAVID QUESADA.

A
ningú no se li escapa i|iu'
una de les qüesi ions que
més preocupen als re( eni
llicenciats es el seu ràpid
,u i és al mer< al laboral.

Peí això les borses de treball dels< ¡ol·legis
professionals són un dels serveis mes va-
lorats i uiiht;;iiv Apropem, la borsa de
treball creada pel COVB l'any l l ' l )-, no
és una excepció.

Soynns Elizabeth Mata, responsable del
servei, Apropem \;i gestionar l'.un passat
895 ofertes de feina, de Ics quals 495 van
correspondre a l'àmbiï de l'empresa, J56al
de clínica de petits animals, 26 .i produc-
i ii i animal i la resta a l'Administració. Per
tenir un < ontrol estrk te sobre la vigència
de cada oferta, les empreses estan obligades
.i renovar-les cada setmana; en cas contrari
es consideren cobertes.

A finals del 2003, la borsa de treball del
i X )VB va assolir per primera vegada la xifra
de 500 sol·licitants. La meital d'aquesta
\iti.i correspon a joves amb pocs anys de
llicenciatura, però també hi ha professionals
que, in.ik-i.it estar treballam en l'actuali-
tat, s'In inscriuen amb l'objectiu d'acon-
seguir una feina millor o simplement per
tenii una idea de com evolu< iona el mer-
cai laboral. El perfil mitjà de l'usuari
d'Apropem es cl d'una dona de 27 anys, lli-
cenciada t;i tros anys i amb menys d'un any

La borsa de treball
del COVB va
gestionar l'any

de 900

EL PERFIL MITJA DE L'USUARI D'APROPEM ES EL D'UNA
DONA DE 11 ANYS AMR TRES ANYS DE LLICENCIATURA

d'inscripció ;i la borsa de treball. La res-
ponsable d'Apropem ens recorda que l;i bor-
sa de treball també està oberta a membres
d'altres Col·legis, en aquest cas pagant una
quota trimestral de ^,01 euros (el servei és
gratuïi per als col·legiats del COVB). La
mecànica del servei i;s senzilla: cada sel
mana, es comuniquen als inscrits mit-
jançant correu ele< i n >n k o carta les ofertes

A l'estiu, una oferta diferent
Quan 'Tiesos d'estiu, el perfil de l'oli i tement. Abunden

ons als centres veterinaris per cobrir les vacances del peí s és freqüent

i que. segons Elizabeth Mata."moltes dorv
¡ en aquesta època de l'any, segurament per afegir el permís de maten li

període de vacances i així disposar de més temps". L'any 2003, entre els mesos de maig i juliol
es van registrar 52 ofertes laborals d'aquest tipus, xifra que va suposar pi la meitat de
totes les que es . uestes característiques al llarg de l'any.. L'Administració també sol
adreçarse a Apropem en aquesta època per cobrir les vacances dels veterinaris funcionaris, so-
bretot als escoi"xadors, però curiosament, aquest any encara no ho ha fet..

de feina vigents, per tal que siguin els propis
usuaris els que es posin en contac te amb Ics
empreses. En alguns casos, però, els ofer-
tants demanen conèixer prèviament c\ per-
fil professional dels possibles candidats I i
inscripció a la borsa Je treball s'ha de reno-
var i;id;i sis mesos.

Segons Elizabeth Mata, la creixeni im
portància de la seguretat alimentària s'està
refle< tinl en un augment d'ofertes de feina
en la indústria agroalimentària, sobretoi
en aspectes rela< ionats amb la gestió de
la qualitat i la formació <.k' personal. L'àm
hit geogràfic d'aquesta oferta no es limi
I.I ,i i latalunya, sinó que també arriba de
Li resta de l'Estat. Periòdicament també
es tramiten un parell o tres de sol·licituds
per anar .i i rehallar .i escorxadors del Ri'n-
ne I ¡nn, i luis i tot uiiii vegada van rebre
una oferta Jc Rússia. Si voleu més infor-
mació sobre Apropem, truqueu al telèfon
93 211 24 66, extensió $4,
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El paper dels veterinaris
en la producció apícola
El CCVC imparteix un curs sobre control de
qualitat de la mel a tècnics de la Generalitat
DAVID QUESADA.

E l passat 14 d'abril va tenir llo< al
Perelló (Baix Ebre) un curs
d'higiene, tecnologia i control de

qualitat de la mel dirigit a veterinaris del
Departament de Salut (IIS). HI curs va
ii·inr lloc dins del conveni entre aquest
I tepartament i el Consell de Col·legis Ve
terinarisde( àtalunya (IX !V( "11 vacomp
taramb l'assistència d'una trentena de pro-
fessionals. I 'acte va ser inaugurat pel
director dels serveis territorials del DS a
les Terres de l'Ebre, Ismael Roldan, i pel
batlle del Perelló, Salvador Pallarès. l'A
¡untameni de la localitat va donar el su-
port locista peral normal desenvolupa-
ment de l'event.

Normalment, aquests cursos tenen lloc
a Ics seus dels ( bl·legis provincials o a la

Facultat de Veterinària de Bellaterra.
Aquesta era la primera vegada que es feina
fora del marc habitual, i que s'nu loïa tam
bé una visita a diverses empreses privades
del sector, iniciativa molt ben acollida pels
participants. Cal recordar que El Perelló
és una de les principals :ones apícoles de
( 'atalunya, amh una producció d'un milió
de quilos de mel a l'an^ i J2.000 quilos de
i era.

En les conclusions del < urs, es va dir que
la mel és un aliment bastant segur Jes del
punt de vista microbiològic, ¡a que la se-
va composició alta en sucres i pobra en
aigua, a pan del seu pi I àcid, impossibili-
ta el desenvolupament de gèrmens. Tan-
mateix, amb la tecnologia actual es poden
detectat (i mtaminacions i residus de tra<

r | ^ A
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EI' sector demana una
planta de tractament
de cera a Catalunya
La Cooperativa Agrícola Tarragonina del
Perelló ha sol·licitat a la Conselleria d'A-
gricultura que subvencioni el 40% del cost
de construcció d'una planta de recupe-
ració de la cera de les abelles, un projec-
te valorat en 150.000 euros (25 milions
de pessetes). Amb la realització d'aques-
ta obra, que serà única a Catalunya per
les seves característiques, els productors
de mel evitarien haver de desplaçar-se a
València o Aragó per fer el procés de re-
aprofitament de les ceres amb què cada
any preparen els ruscs. La importància del
sector apícola en aquesta població del
Baix Ebre ha determinat que la coopera-
tiva impulsi també la creació d'un centre
destinat a investigar la cria d'abelles rei-
na I recuperar espècies autòctones.

t amen Is de les abelles, així Com possibles
adulterac ions, per petites que siguin. Val
a d i r q u e e l s r e s u l t a t s d e lev a n à l i s i s d e l s
plans de control de residus (P1RA( !<'.) ideï
pla PAVASA(', que es practiquen a la mel
han esi.it prou satisfactoris en els daur is
anys.

També es va parlar del botulisme in
fantil, malaltia que fins i tol pol produir
la mon a nadons fins l'.nn d'edat. Les es-
pores del bacteri es poden trobar ocasion-
alment a la mel i L'acidesa de l'estòmac i
la llora de l'intestfdel nadó no són capaces
d'evitar que es formi la toxina, fet que no
passa a partir de l'any d'edat. Per aquest
motiu, es va reclamar més informació al
consumidor per tal d'evitat l'aparició
d'aquesta malaltia.

La UE vol establir un
sistema de control del
moviment del bestiar

La Comissió Europea vol posar en marxa un
sistema que controli els 50.000 animals que ca-
da dia són transportats a la UE, El nou sistema
s'anomenarà TRACES, per les sigles en anglès
de Sistema Expert de Control d'Intercanvis, i
substituirà als que estan implantats actualment:
ANIMO i SHIFT. Des de I" I d'abril s'aplica a Àus-
tria, Itàlia, França, Bèlgica, Luxemburg i Finlàn-
dia. En la resta d'Estats membres,el sistema s'a-
nirà implantant d'aquí a finals d'any. TRACES
s'aplicarà tant als intercanvis intracomunitaris
com als moviments amb països tercers,Amb el
nou sistema, el venedor haurà d'omplir un for-
mulari electrònic amb totes les dades del trans-
port i enviar-lo a les autoritats del pais d'origen
per la seva validació. Un cop fet això, també
s'enviarà una còpia del formulari a les autori-
tats del país de destinació i de trànsit.
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..EI consumidor reclama
ara moIt mes/ que ab"ans
L'Administració té especial cura dels col·lectius
tèbies, segons la veterinaria Montserrat Vidal
DAVID QUESADA.

£y uc els ciutadans són cada vegada
lmésconsc ¡entsdels seus drets < on

' ;i consumidors ho s.ip de sobres
,,.,?frat Vidal, veterinària de formació

i Cap de la Sect iód'lnspecc ió de Productes
de la Subdirecció de l tonsum de la (rene-
ralitat. "Potser ha estai degul a la insistèn-
c i.i de les campanyes informatives, però el
i ert i"- que ara la geni no té i ap dubte .1
l'hora de reclamat davanl d'una situa< id
que considera injusta", afirma .

Aquesta col·legiada, que en el seu dia va
tenir l'honor deserdurani els primers mes, is
de la carrera l'única dona de la i lasse a la
Facultat de Vetei inài ia de Saragi issa, fa tres
dècades que es dedú a a la funció pública en
l'àmbiï vltl comerç 1 el consum. L'any ll'74
va entrar a la Comissaria d'A\ ituallaments
1 Fransport, organisme depenem del Mm

isteri do t !omerç; al cap de sis mesos, quant
aquesi organisme es va dissoldre, va passar
a Disciplina del Mercat, l'embrió de la que
posteriorment seria la Direcció General de
( 1 imerç 1 ('* insum del C ¡ovem de la (lene-
ra l i ta t .

Montserrat ens explic a que, pel que per-
al control dels produc tes que 1

mercialitzen, l'Administrac ió té una espe-
cial cura dels col·lectius febles, els nens i la
geni .man. Joguines, aparells elèctrics i pe-
tits electrodomèstics centren gran part de
l'activitat de vigilància i inspecció. I In al-
tre aspecte importan! que miren de con
rrolar és el cunéete etiquetatge ilcK pro-
duc tes. En aquest sentit, Montserrat afirma
que l'A J11unisi1.il ió s'enfronta actualment
al nou fem unen Je la ¡mmigrac ió cxlraco-
munitària, 1 en concret a la necessitat de

MON rSERRAT VIDAL OSTENTA L'HONOR D'HAVER
E~TAT A L'IJCI DE LA CARRERA l [ \
ALA FACI 1 I VI DE VETERINÀRIA DESARAGOSSA

d'una niss.iga
veterinaris
at r r ls a les
terres de Lleid

sensibilitzat als establiments creáis per
membres d'aquests col·lectius, que sovint
< ornen ialitzen productes importats dels seus
països d'origen amb etiquetes sense traduir
a la llengua oficial o amb ingredients no
autoritzats a la Unió Europea.

A exi ep< Ió d'aquella prunera i breu eta-
pa 1 la l bmissaria d'Avituallameni 1 d'un
període com a cap d'inspecció de productes
alimentaris, la seva trajectòria profession-
al a la funció públ ica l'ha mant inguda
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CÀCERES

Dates: 1 i 2 d'octubre.
Organitza: Sociedad
Española de Traumatologia
y Ortopedia Veterinaria
i Centro de Cirugia
de Mínima Invasión.
Informació: Laura Luís.
Fernández, lluis@ccmi.es
Tel. 927 18 10 32

GIRONA

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

CÀCERES

Dates: 3 i 4 de desembre.

Organitza: Societat
Espanyola de Traumatologia
i Ortopèdia Veterinària
i Centre de Cirurgia
de Minima Invasió.
Informació: Verònica.
Crisóstomo.Tel.927 181 032
e-mail: crisosto@ccmi.es

MUTXAMEL, ALACANT

Dates: 10 i I I de juliol.
Informació: Hospital
Veterinari: JG Mutxamel.
www.vetig.com/cursos/

VIENA (ÀUSTRIA)

Dates: del 25 al 28 d'agost.
Informació: Dr. Otto Fischer.
www.vetdernwienna.com
e-mail: otto.fischer@vetderm
vienna.com

LLEIDA

Científiques de la SEOC

Dates: del 22 al 25 de
setembre.
Informació: Col·legi Oficial de
Veterinaris de Lleida.
Tel.973 279 518
e-mail:
colvetlleida@eresmas.com

OSLO (NORUEGA)

Dates: del 23 al 25
de setembre.
Informació: Dr.Arno Lindner.
www.cesmas.info
e-mail: contact@agpferd.de

OLIVENZA (BADAJOZ)

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

CÓRDOBA

de Cirurgia Veterinària

Dates: del 4 al 6 de
novembre.
Organitza: Unitat de
Cirurgia DepL de Medicina
i Cirurgia Animal. Universr
de Córdoba.
Informació: Proyectos,
Incentivos y Congresos (PIC).
Tel. 957 485 848

BARCELONA
AV >aio internacional

1

Dates: del 23 al 26 de
novembre.
Informació: Fira de Barcelona.
Tel. 902 233 200
www.expoaviga.com
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Data límit de presentació:
3 de setembre. Informació:
Col·legi de Veterinaris
d'Almeria
Tel. 950 250 666



Molt personal

mes
ICOVB

Mont- ¡scuda a Alcoletge (Llei-
da) el 194 i 11 nb més anys de

i de 1972. u-
:iés a Sara

filla, germana i esposa de ve
que i
començar els es; a dona que h
via a la faci iual cosa va i u rep-

' a una noia d'un c
i amb l'ambient social

iteix, Monts rrat guarda un t rd del

i amb
s per la bromatologia. però al final va

ia professional en la di-
ta al barri del

-lot de I' > ïpaginar amb
seva c jblica fins l'any 1986.

apartada de la Veterinària, i niés desde l'any
1986, quan va deixar de compaginar la se
va ' ; in ii.ii com ;1 funci'"1;lria ;lmh la< líni-
i ,i de petits animals. Malgrat tot, el fel d'es-
tm casada amb lIn vL'terinari m'l'l'l'tor dl'l
Departament deSaluï ide< onservaramiS'
tatsdins la professió haevitai que des< on
necti del tot. Pei això i per i en esperiï de
romanticisme, Montserrai Vidal encara con-
serva l.i condició de veterinària degana del
Col'kgi dc R¡¡rcelon,l.

Han estat notícia...

4 . '»1

dk
María Echevarría,
nova Directora de
MariaEchevarria
María Echevarría Viñuela
ha estat anomenada
directora general de
Ramaderia del Govern
central. Maria Echevarría
és llicenciada en
Veterinària per la
Universitat de Lleó.
Durant la dècada dels 90
va ocupar diversos
càrrecs a les direccions
territorials del Ministeri
d'Agricultura a Barcelona
Tarragona. Des de l'any

2000 ha treballat com a
funcionària de la
Direcció General
d'Agricultura de la
Comissió Europea

Juan Conde, Creu
al Mèrit Agrari
Juan Conde González,
fundador i militant

històric de la Unió de
Petits Agricultors i
Ramaders (UPA), ha
rebut la Creu d'Oficial al
Mèrit Agrari de part del
Ministeri d'Agricultura.
Conde, nascut el 1936 a
Loja (Granada), va
participar en la creació
de la UPA l'any 1982, a
partir de la Federació de
Treballadors de la Terra
del sindicat UGT.També
va ser alcalde d'Andújar
(Jaén) del 1979 al 1983.

Antoni Sans, nou
Director del DARP
a Tarragona
Antoni Sans Mesalles ha
estat anomenat nou
director dels Serveis
Territorials del
Departament
d'Agricultura. Ramaderia
i Pesca a Tarragona.
Nascut el 1954 a Arbeca
(Lleida), Antoni Sans és
llicenciat en Ciències
Químiques per la
Universitat Central de
Barcelona i màster en
Enginyeria i Gestió
Mediambiental per
l'Escola d'Organització
Industrial i la Universitat
Rovira i Virgili de
Tarragona. Des

mL
de l'any 2001, era cap de
la Unitat Tècnica de
l'Oficina de Gestió
Ambiental Unificada de
la delegació a Tarragona
del Departament de
Medi Ambient.

Joan Cornet,
secretari general del
Departament de Salut
Joan Cornet i Prat ha
estat anomenat nou
secretari general del
Departament de Salut.
nom amb què ha estat
rebatejat l'anterior
Departament de Sanitat i
Seguretat Social. Com a
tal. Cornet s'encarregarà
de dirigir i organitzar els
serveis generals del
Departament de Salut i
assumirà les tasques de
comunicació amb la resta
de Departaments de la
Generalitat.

ES TRASPASSA
Cllnica veterinària a Barcelona, zona
Gumard6.Amb 150 metres quadrats,
eqlllpamCnt de raigs X. perruqueria
canina i aire condicionat. 12 anys de
funcionament. Interessats truqueu a
Ricard Ramos, telèfon 619 107 925.

ES LLOGA
Consulton veterinari a Barcelona ClU-
tat.Actualment en funcionament.Sen-
se traspàs. Preu a convenir. Interessats
truqueu al telèfon 620 434 519

ES TRASPASSA
Botiga d'accessoris per a mascotes a
Vilanova del Vallès (Barcelona), amb
servei de perruqueria inclòs I possibi-
litats d'mstaHar un consultori veteri-
nari. Interessats truqueu al telèfon
938 459 400.

ES VEN
Lupa Olympus. 1I'luminador + bom-
beta de recanvi: 140 euros. Sta base +
base llum + bombeta de recanvI +
adaptador: 225 euros. Suport univer-
sal + capçal + adaptador + ocul.rs: 430
euros. Interessats truqueu al
telfon 93 408 50 28.

EL SEU ANUNCI
Si vol vendre,llogar o traspassar un local o material v~terinari, aqul pot in-
serir el seu anunci gratUit. Envïi un t~xt. amb un màxl,m de 4~ paraules al
correu electrònic premsa@covb.es, indicant Tauler danuncIs I incloent-hi
un telèfon de contacte.

Avis: per garantir la vigncla d ls anuncis publicats en aquesta secció, noms
apareixeran una vegada. Els Interessats que vulguin publicar un anunci en
dicions successives de la revista ho hauran de comunicar expressament ~

rdactor de la mateixa, David Quesada, per correu electrònIC
(prmsa@covb,es) o fax (93 212 12 08).

SECRETARIA, BIBLIOTECA I INTERNET
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NOVETATS COMERCIALS

Suacron, nova denommacióde Suivet
Suacron és la nova denominació del medicament que Divisa Farmavic comer-
cialitzava a Espanya amb el nom de Suivet. Amb aquest canvi, l'empresa unifica
les dues marques del carazolol que tenia al mercat a Europa. Divisa Farmavic
també té l'objectiu de desenvolupar el carazolol per poder oferir una alterna-
tiva per afrontar els canvis d'ús que sorgiran amb les noves normatives euro-
pees sobre el benestar animal. Aquesta empresa ha tret al mercat el Tabernil
doxiciclina 20 ml, una tetracina de segona generació que disposa d'un gran es-
pectre d'acció, ja que combat gran quantitat de bactèries, microplasmes, pro-
tozous i rickettsias.

|
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Invesa presenta Doxyprex,
una premescla de doxiclicina
El nou producte d'Invesa, el Dosyprex, és una premescla de
doxiciclina al 10% amb registre per a porcí. Aquest preparat
presenta diversos aspectes nous per medicar el pinso davant
de processos infecciosos respiratoris. Està indicat com a trac-
tament del complex respiratori porcí, causat per Mycoplasma
hyapneumoriïoe, Pasteurella multoàda i Bordolella bronchiseptica.
Es presenta en sacs de 25 quilos d'alumini blanc que manté
l'especialitat protegida del clima.

Norel & Nature renova
el certificat ISO 900I i
llança al mercat Toxinor
Norel & Nature ha renovat el certificat
ISO 9001. i l'ha ampliat a tots els centres
productius que té a Espanya. Aquesta re-
novació demostra el compromís de l'em-
presa amb la qualitat, que ha esdevingut un
dels objectius primordials de la marca.Amb
aquestcertificat.es dóna un pas endavant
per fer front a un mercat cada cop més
professionalitzat i competitiu. N & N té
actualment una presència destacada a 45
països i disposa a Espanya de quatre cen-
tres productius, i dos més a Mèxic i Egip-
te. Norel & Nature ha tret al mercat un nou
producte: el Toxinor, un potent secuestrant
de micotoxines. Es tracta d'un producte
que fa front a les més greus contamina-
cions, el que permet un ús segur de matè-
ries primeres,evitant riscos i reduint la in-
cidència de les toxines en els índexs
productius més importants. Aquest pro-
ducte neix del resultat d'un estudi d'eficà-
cia sobre l'absorció de les diferents mico-
toxines presents en les matèries primeres
i en els aliments destinats a animals d'a-
bast. Disminueix l'impacte en la salut i ín-
dexs productius; i, finalment, és estable i
actiu en diferents rangs de temperatura i
ph. Toxinor respon al continu desenvolu-
pament de productes dins dels additius d'a-
plicació en l'alimentació animal.

Certificado ISO 9001 por
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Agita I GB, el nou insecticida de Novartis
Agita I GB és el nou producte ramader d'ús domèstic con-
tra qu e Novartis que substitueix Snip, que ha estat
capdavanter en el mercat d'enceballs durant més de quinze
anys. El nou insecticida completa la gamma contra mosques
de Novartis Sanitat Animal, composta també per Agita 10
WG i Neporex.Agita I GB inclou la substànciaTiametoxam,
que pertany a una nova classe química (els neonicotinoides)
amb un nou model d'acció:actua interferint els receptors no-
cotínlcs d'acetilcolina de la membrana post-sinàptica. El re-
sultat és una paràlisi nerviosa de l'insecte. A diferència de
Snip I altres insecticides, Agita I GB és accessible per a les
mosques, ja que només el 20% moren sobre l'enceball,i la res-
ta ho fan a una distància màxima de dos metres.

Soligental iTiacil
patrocinen un curs
d'oftalmologia
Soligental iTiacil, dos producte de la gam-
ma oftalmológica deVirbac Espanya S.A.van
patrocinar el Curs d'Oftalmologia que es va
fer els dies 27,28 i 29 de febrer a Barcelo-
na.Aquest curs va comptar amb la partici-
pació del Dr. Simó i el Dr.Villagrasa.Virbac
vol agrair l'assistència del nombrós grup de
veterinaris que van participar en la forma-
ció; com també l'interès demostrat en els
productes de la marca.

Pf¡zer treu al mercat
l'antibiòtic Draxxin
Ffizer ha tret al mercat un nou antibiòtic,
el Draxxin, que conté la tulatromicina, el
primer membre que arriba al mercat de la
nova família triamilides. Una de les seves
característiques més destacades és la seva
especial capacitat de penetrar a les bactè-
ries Gram negatives i en els micoplasmes.
principals agents de les malalties respira-
tòries. Un cop .1 dins, inhibeix la síntesi de
proteïnes pel ribosoma i destrueix el mi-
croorganisme. L'estructura química de la
tulatromicina impideix que es metabolitzi
dins l'organisme.Aquest fet es tradueix en
una vida mitjana molt llarga.
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curso teórico practico
ANESTESIA y MONITORIZACIÓN

en pequeños animales

Ponentes

Antonio González Cantalapiedra

Profesdor Titular de Cirugía

Facultad de Veterinaria de Lugo

Dr. Félix García Arnas

Profesor Titular

Departamento de Medicina y Cirugía Animal

Universitat Autónoma de Barcelona

Dr. Ana Andaluz Martínez

Profesora de Medicina y Cirugía Animal

Universitat Autónoma de Barcelona

RADITEC, empresa especializada en el sector, celebrará los días 24-25 y 26 de septiembre un curso

práctico de anestesia y monitorización en las instalaciones del Hospital Veterinario de Catalunya en Igualada

(Barcelona).

El objetivo es mejorar el dominio sobre las técnicas de anestesia inhalatoria así como la interpretación de los
principales métodos de monitorización.

El curso contará con 20 plazas. Coste del curso 300€.
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Vostè és un expert en salut.
Nosaltres, en atendre les seves necessitats financeres.

MediCaixa

email medicaixa@lacaixa.es

web wwwjnedicaixa.es
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nógrafo
Respsense-Vet

• Pantalla tactil con amplia
curva ventilatoria, Et C02 Y RPM

• Alarmas sonoras y visuales,
ajustables directamente
en pantalla

• Funcionamiento conectado
a la red y baterías
(5h de autonomía)

• Claro, fiable y ligero (800 gr.)

• OPCIONAL: Pulsioximetria,
Soporte para carro de anestesia

• PVP 3.600 e + 7% IVA

PUP 3.100 € + 7°/olüfl
Incluyendo sin cargo, una inscripción
al curso de anestesia y monitorización
a celebrarse del 24 al 26 de septiembre
en Igualada (Barcelona)

Poet Plus 8100

I

• Monitor multiparamétrico:
C02, ECG, PNI ComfortCufr,
Sp02DOX, HR, temperatura,
frecuencia respiratoria e interface
de conexión para PC o impresora

• Pantalla activa TFT color de 10,4"
de facil lectura

• Alarmas sonoras y visuales
• Curvas y tendencias (24 horas)
• Alimentación a red y/o baterías
• OPCIONAL: O2, 2a temperatura,

I ) e impresora
• PVP 9.665 e + 7% IVA

PUP 8.750 e + 7% lüfl
Incluyendo sin cargo, una inscripción
al curso de anestesia y monitorización
a celebrarse del 24 al 26 de septiembre
en Igualada (Barcelona)

También disponemos de:
' ECG 1/3 canales, conectable a PC • Dopplers con sonda adaptable
1 Monitor de presión no invasiva para veterinaria
' Monitores configurables según • Respiradores automaticos

las necesidades del cliente (ECG, • Carro anestesia Dispomed
resp, temp, pulsioximetría, PNI) • Vaporizador halotanolisofluorano

~ADITe
Cobalt, 16-20, Nave B - 08038 Barcelona

Tel. 93 223 22 44 - Fax: 93 223 28 94
www.raditec.com - comercial@raditec.com



DIVASA FARMAVICS. A.

L' estabilitat de la colistina en aigua de beguda

és de vital importància

quan es pretén tractar i/o prevenir amb èxit

la colibacilosi i la salmonellosi.

Prova d'estabilitat de Coliplus en aigua de beguda

Oh 12h 24h 36!. 48h

100%

95%

90%

85%

80%

Contingut de colistina sulfat, % (dosi 0,5 ml/1 litre d'aigua)

Oh

24h

48h

Prova 1

100%

97,27%

84,55%

Provo 2

100%

96,33%

87,16%

Mitja
100%

96,80%

85,55%

> Coliplus Solución es manté estable durant 24 hores

en les seves condicions d'ús.

> A les 28 hores, el 95% del producte continua essent estable.

> Passades les 39 hores, s'observa encara un 90% del producte

en les seves condicions inicials.

Coliplus Solución presenta una molt bona estabilitat

en l'aigua de beguda després de 24 hores

Coliplus Solución- Solución hidrosoluble oral. Composición Colistina (sulfato) 2 000.000 Ul/ml, excipiente c.s.p. Indicaciones dm uso en (os especies de destino: Cerdos y pollos de engorde: Colibaalosis
y salmonelosis. Posologia y modo de administración. Vía oral, en el agua de bebido Cerdos. 0,5 mi de Coliplus Solución/10 kg p.v cada 12 horas, durante 3 días seguidos. Pollos de engorde:
0,0ó mi de Coliplus Solución/Kg p.v/dío, durante 3 dios seguidos Tiempo de espero: Carné Cerdos y pollos de engorde, 9 días, Presentación comercia/ Frascos de 1 y 5 litros. N° de registro 10-453


