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ETORAL

El veterinari té la
responsabilitat d'establir
la calma

L
a grip aviaria és una malaltia amb la qual els veterinaris especialitzats en avicultura

hi estan familiaritzats. Mai no ha suposat un risc pera l'ésser humà... fins que el IW7

va sorgir una nova soca del virus que ha acabat causant víctimes entre la poblac ió del

sud-est asiàtic. Semblava una epidèmia aïllada geogràficament fins que, l'estiu passat,

va començar a estendre's la veu d'alarma davant la possil·le expansió del virus a tra-

vés de les aus migratòries. Va ser aleshores quan es va i omençar .1 parlar de pandemia, 1 l'Orba-
nització Mundial de la Salut (OMS) va incrementar el foc mcdiàtic, arribant ,1 oferir, fins 1 tot,

eslima< i<ms de pèrdues humanes en el t a s que la pandemia es desfermés. 1 )urani els liltims me-

sos l'atenció mediática sobre la grip a\ iària ha estat intensa 1, no obstant això, pocs dels arti< les

publicats o dels reportatges emesos lian tingui una visió tranquil·litzadora. Els veterinaris hem

d'assumir una posició de responsabilitat 1 oferir la que sembla que es l'única veu allunyada del

dramatismes. El COVB no nega que cal tenir un pla

d'acció però una cosa és la precaució davant d'una alei

ia i una altra, molí diferent, es generar una alarma in

IIM ¡ficada.

I In dels objectius més immediats és l.i llei del medi

1 .iment: In hem presen la I les nostres propostes. Què Cal

que reflecteixi aquesta normativa. ' Doncs la prescrip-

ció i dispensació de medicaments veterinaris; més mar-

ge de decisió al veterinari sobre la dosi que s'ha d'administrar a l'animal; ampliar el concepte de

farmàcia, 1 reduir l'excés de buroc rac ia. Ter puniera vegada es distingeix en t re rei epta d'animals

de companyia 1 de produt 110. Amb les nostres propostes davant del Ministeri de Sanitat 1 * 'on

Mim, el sec tor de petits animals es trobarà mes representat

Recentment hem tingut dues enes moll importants per al mon dels animals de companyia: el

40è congrés d'AVEPA 1 la I )a edició de Sizoo, dues ocasions ineludibles per posar-se al dia de les

novetats d'aquest es espec ialitats.

UNA COSA ÉS LA
PRECAUCIÓ DAVANT
L'ALERTA, I UNA ALTRA,
GENERAR UNA ALARMA
INJUSTIFICADA

TRANQUIL·LITAT ENFRONT DE LA REPERCUS-
SIÓ MEDIÁTICA SOBRE LA GRIP AVIARIA

LLEI DEL MEDICAMENT: LES PROPOSTES DEL
SECTOR INCLOUEN CLÍNIQUES I CONSULTES
DE PETITS ANIMALS

• PRODUCCIÓ ANIMAL

EL BOVÍ DE CARN A CATALUNYA ESTRENA
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• EL COL LEGI INFORMA
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7 TEMA DEL MES

El Col-Iegi transmet
tranquil-litat davant
la grip aviària
El COVB rebaixa la tensió generada a l'entorn
Jel brot víric i tui¡4 de l'alarmismc pregonat p
algunes autoritats ror i que es manté en alerta

ALBERT DOMÈNECH. HUGO FERNÁNDEZ.

L
;i grip aviaria ha passai els da-

rrers mesos ;i primera plana de

l'actualitat mundial després dels

nous focus d'infea ions que

s'han ik'ii.it al sud est asiàtic ai-

xí i om els casos ques'han detectat .1 països

europeus cotn( Iroàc in, Furquia, Romania o

el Regne Unit. Les autoritats de tot el món

!i,u u-n de fei arribar a la població un mis-

satge de tranquil·litat abans de saber real-

ment ;i quin problema ens estem enfron

tant 1 quines seran finalment Ics

conseqüències d'aquest brot víric. De mn

ment, es tracta bàsicament d'una qüestió

veterinària amb què ja estan familiaritzats

els professionals del se» tot a\ unia 1 presen-

ta mi risc moll relatiu per .1 Ics persones en

funció de l'economia del país que es 11. K 11

(es evident que els més pobres, a conse

qüènciade les condicions sanitàries en què

conviuen, estan mes desprotegits).

Tot 1 així, k's declaracions d'alguns "es

pee ¡alistes" de prestigi no han contribuït a

rebaixar els agitats ànims de la població

mundial davant d'un possible virus. És el

1 as d'un funcionari de l 'ONl ' (Organitza-

ció de Ics Nacions Unides) responsable de

La coordinació ante la posible pandemia,

David Nabarro, que va estimar que les xi-

fres de mortalitat derivades d'una possible

pandemia de grip humana originada per la

variant aviaria serien properes al ISO mi-

lions de morts. Aquesta informat ió va ser

desmentida hores mes card per represen-

tants de la mateixa organització cons< ients

de l'alarmisme general amb aquestes de< la-

1.11 ions.

Precisament, el problema més greu al qual

s'enfronten .ira mateix les persones és la de

sinformació produïda per la disparitat d'o-

pinions que s'han donat a conèixer en els

darrers mesos. Fermes com el de la pande

1111:1 han ocupat recentmenl molts articles

1 titulars dels mitjans de comunicació sen-

se saber del cen si ens enfrontàvem a un

problema veterinari (com fins al moment

s ' h a d e m o s t r a t ) o .1 u n a c r i s i s a n i t a r i a .

EL COL·LEGI ES FA ESCOLTAR
Amb aquest context de Ions, el ( ¡ol·legi

de Veterinaris de Barcelona (COVB), 1 el

seu president al capdavant, [-ranéese Mon-

né, van voler fer arribar a la societat cata

lana un missatge de relativa tranquil·litat

davant <\Í-\-* esdeveniments generats pel vi

rus de la grip aviaria. El Col·legi va convo

carei passat 11 d'octubre una roda de prem-

sa amb l'objectiu de deixar clara la seva

posicio davani de tota aquesta crisi. Peí a

això, va aplegar les veus especialistes més

autoritzades de (latalunya amb la intern ió

d'esvair tots els dubtes generats pel broi ví-

ril \ la ponència van ser presents, el pre-

sident del C !ol·legi, Francesc Monné; el di-

ivi tor del (¡entre de Sanitat A\ í< ola de

Catalunya (< £SA( ' . ) , Ramon Porta; elsots-

director general de Salut Pública de la 1 íe-

neralitai, Àngel Teixidó; la professora titu-

lar de Sanitai Animal de la I IAB, Natalia

Majó, 1 el veterinari especialista en avicul-

tura, Alhert San C iahriel.

El missatge central amb el qual van coin-

cidir e l s ( m i espec ia l i s tes és que , a di.i d'a

vui, és "pràctú au ien 1 impossible" que es pro

dueixi una pandemia humana causada pel

virus de la grip aviaria.

El més contundenl va ser el responsable

. leí * !ESA( ', Ramon Porta, qui va Cril H ai

durament Palurmisme general a conse-

qüèm 1.1 il'iina informació "confusa, ¡neo

rrecra 1 inadequada". Porta va apel·lar a la

literatura* ientífii a que demostra que el vi-

rus de la grip aviaria ha viscut ¡1 Europa, con

cretameni a la Llombardia italiana on es va

dete( far per puniera vegada al 1878 1 que

es va aïllar al 1955 "encara que sempre ha

conviscut al llo< i mai no ha afectat els hu-

mans", l'oria també va deixar clar que peí
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què es pogués produir la hipotètica pandè-
mia de grip aviaria, el virus hauria de "re-
(ombinar-se i no mutar, tal com s'ha infor
mat, i aquesta recomhinac ¡ó, només possible
al cos d'un pua, l'únic que accepta virus
avícoles i humans, mai s'ha produïï al mi in".
En resum, peral veterinari "parlar de la pos
MNIII.H de pandemia és exagerat, és no dir
la veritai i és alarmar la gent, el risc és re-
alment moll HIÍN i científicament n>' s'a

guanta de cap manera". En la mateixa línia
es> a expressar cl presideni del GOVB, Fran
cese Monné, tol i que va preferir centrar se
i li :ona asiàtica, afectada per unes condi-

i iiins sanitàries moll més pre< àries que les
que tenim nosaltres ,il nostre país: "Al sud-
esi asiàtic s'han haguí de sacrificar més de
160 milions d'aus i no hi ha haguí cap
pandemia. Per tant, o moll menys proba-
ble que passi aquí on les explotac ions avi

experts,

tidaris d'estar

vinguts

: i el missatge de relativa tran-
at difós pel COVB, la institució

rinària col·labora estretament amb
les autoritats sanitàries del nostre pa-
ís davant d'una eventual situació més crí-
tica. Per al president del Col·legi, Fran-
cesc Monné, "són lògiques totes les
mesures preventives que estan adop-
tant els governs perquè és necessari-
cal tenir preparat un pla d'acció. Una

ísa és la precaució i l'alerta, i una al-
-iolt diferent l'alarma injustificada
.'ha generat a l'en torn del tema".

Experts veterinaris Je
italunya consideren

que és pràcticament
"impossible" que es
doni una pandemia

coles son 11 K's modernes, controlades i, tan
higiènicament com sanitàriament, ¡ncom
parablos amb les asiàtiques",

EXISTÈNCIA DE CONTROLS
Precisament, "l'exhaustiu control" de

les explotacions avgriàries que In ha .1 ( ,a
1.llunya des de ¡a la uns anys, \ a ser un dels
I Minis forts esgrimits per tots els especiaste-
sespecialistes durant l'acte transcorregut a
Li seu del t ¡ol·legi. La professora de Sanitat
Animal de la I IAB, Natàlia Majó, va in-
sistir en cl control que s'efectua des de 1.1
temps a les zones de risc, com els aiguamolls,
mi totes Ics aus que apareixen mories són
analitzades. Majó va reconèixer que s'ha in-
tensificat l·i vigilància epidemiólogo .1 aen
els I teltes de l'Ebre, del Llobregat 1 aels Ai
guamollsde l'Empordà, 1 va assegurar que els
coloms, contràriament .1 allò] quèe s'havia
informat, no poden contraure la grip avià
ria. En aquest sentit, també es va pronun

I1 11 el sotsdirector de Salut Pública de la
( niirialii.il. AngelÀngel Teixidó, qui va
explicar que a Catalunya se sacrifiquen ca-
da an\ JSO milions d'aus "1 nues passen
controls veterinaris abans 1 després de
mortsdavani mortem 1 p<>si mortem,, per
I a qual cosal què és impossible que passi al
consum humà una au que estigui malalta,
no ja de grip aviaria, sinó de qualsevol
malaltia".

Son, per 1,mi, les conclusions oficials
davant d'una crisi que, a dia d'avui, no-
més es poi definir en termes veterinaris.
Amb aquesta roda de premsa, el 1 Iol·legi
va voler deixar clara la seva postura da
vam les darreres informacions aparegudes
i contribueix .1 rebaixar una tensió 1 un
alarmisme social infunda! en probabilitats
1 combinacions que, deper el moment, en-
cara no s'han donat mai. En aquest sen
111, són ris experts, 1 ara més que mai, els
responsables de difondre una informa< ió
"veraç 1 justificada" lora de sensacionalis-
mes que van en contra dels principis de
qualsevol èti< a so< ial.



TEMA DEL MES

L'ENTREVISTA
FRANCESC MONNÉ

"Estem preocupats, però en
cap cas alarmats"

Sembla que no hi ha dia que no es parli de la grip

aviaria; preocupat?

blem.i i

Vostè és dels que considera que el focus principal

d'aquesl virus rau en les males condiciones higicni-

cosamtàries...

Sens dubte, les condicions higicnicosjn

No te

animal lisos del

lites on conviuen tot tipus d'animals que

imb persoii' in clar faci

sencadenant perquè aquesi virus toi i

Per tant, el perfil humà més propens a ser afec-

tat per aquest tipus de virus no és només una per-

sona que està en permanent contacte amb els ani-

mals sinà que també hi influeixen els factors sanitaris?

Així és. I

I I •• i- i •• ments -1> il u limal : • mtai te

i perso-

nas'acal , ,ud esl i >iá

"i licions

fïsiqui • ; I persona

/ la combinació es triplica si parlem de contagi en-

tre humans...

Bé. di ' ibilrtat

Els virus de les aus són de les aus. No passa als al

tres animal: ,ésgairebéim| i estra ¡ti

"El missatge difós pels mitjans
de comunicació ha estat desigual'

Francesc Monné ha hagut de fer

entrevistes als mitjans de comu-
nicació i ha viscut en primera per-
sona tots els missatges que s'han
transmès a l'entorn de la crisi per
la grip aviaria: "Jo crec que està
molt bé que s'informi, perquè és
la feina del periodista.Tot i així. hi
ha hagut gent molt alarmista i això
és el que ens ha fet més mal. Es-
pecular és molt senzill. El perio-
dista ha de saber de moltes coses
però no és cap expert, per tant,

iportant saber seleccionar la
d'informació".

e n t r e ••• ¡ >èi •

Ni als porcs?

Bé. ja et comento que é: gan el ié ím| IOI •

Pot |'

Ho dic per què alguns experts comenten que si

possés 0/ porc ser/o més factible que el virus arribés

a l'home. 0 no és així?

i» i, perquè el pon té un ;i: tema una mii 1 em

l i i n i al que •

ques de l'hi mne, Pen 1 és 1 lar; s< m ;up< isiï i< ms,no

ira De mi >men1 el i |ui

que ii its els animals de ploma poden patíi

i.i malaltia, I Is més afei tais 51 m pollastres o galli
1 Inesal

pècies potencials són les au 11 |uàtiques, Els

nuïn il de casa com són periï |uiti is 1 lli iros o al-

guna K·iH»1'! ' l ¡ ent m

.1 ii aní lonar perquè no té re 1 veure.

Ho diu perquè han rebut moltes consultes per

part de gent que té aus exòtiques a casa?

Si",ni ' 1 • •• • I . K I I I i é m i i l te 1 In i i i ,

nimals exòtics. Però bé, torno a repetii que és molt

, 1 implii al que eso -ni,nnniin.ru iteres a i/eune.m 1

11 illastres o aus ei n

t'eròésqueaquesti-, aus o mtaminades no

s'han dete< tat al nostre país. Pei tant, é: molt su-

posar tot pli

Tot i així, des del Col·legi han iniciat alguna cam-

panya d'informació?

|ue • ampanya nosaltres el que di 11

la informació q ns demanen els mitjans de co-

municació. Mirem de fei arribai ti 1 el que pensa



el Col · legi ' Mu ial deV le I i ma.

Un missatge de tranqUl¡'¡itat. pel que veig ".

• i • els li ansmetem un nn

de pro

que pot |

condií ions q plicatque l'avi

ram pugui ser afectat. I ha li I i pi >s ;il

ovil,ir que aixi • passi tal < om hem i

sempre I ti i permaneni 11 il·labi H n

-•I metge i h •• instituí n in mil 11 le Peròara ma

teix és un problema i I nai

QUInes aCCions s'estan realitzant per eVitar que

això passI a ser un problema de salut ptibflca com

es pregona des d'algun mitJà?

sempie, d'dlel u I d'c

uanja s'

hd piesellt.ll 11 m,ll,lltld i s'h i d'a tuai

conseqüentmeni preneni mi istres i elirnin mi el

inim i! nfei i ifc el; q I n il -.. Jtam Jr la zo

na,a mé: dése; un ami i els tn il

Què li semblen les darreres mesures que l'Admi-

nistració ha adoptat. com prohibir la ena d'aus a l'O/-

re lliure a les zones d'hwnI!at o bloquejar tempo-

ralment la ImportaCió d'aus exòtiques?

aquí'aquesta malaltia. Al sud-esi i exem-

i de tot l'IVII

Un dels col'lectius que més s'exposa a aquest vi-

rus és preCisament el dels veterinarIS, No sé SI en

aquest senut si que han /I1iClat alguna campanya /11

formativa per tranqUll'fluar el seu ProPi col'lecuu " ,

Illmdls

estan malalts; ni i determinai i la malaltia, pi

veí tirà dcl peri

sUles i

tei ii ui i M sap le qui /a el tem uestà doi umentai

nit, in i In 11.1 | ii ni.i m i n

consultcs, però els CSpC

Nemutin Premix
Premezcla medicamentosa

1iamulina hidrógeno fumarato 12,35 %

i AM

§.p. veterinaria,
Presentaciones: 1,6 y 21

• «og. num. 8.788 Nal
Cira Hmii VMvoti Km 1,1 - 43330 RIUDOMS ( lar r

)// Btrfl I / U ^ I u 9 ffiïti Uíh



TEMA DEL MES

La grip aviària, en dades

Principals focus d'infecció

«̂

' l'ediï ió (I I d

Cronologia

1878

1918-1 957 I 968

-1998

Es detecta per primera vegada a la regió italiana

de la Llombardia. El virus s'aconsegueix

aïllar el I9SS.

Pandèmies de grip. Mai no s'ha demostrat que

tinguessin el seu origen en cap virus aviari.

Epidèmia a Hong Kong que es cobra sis víctimes.

Nou virus d'influència aviaria a Itàlia. 15 milions d'aus

afectades de les quals moren o se sacrifiquen més d'un milió.

Virus d'influència aviaria a Holanda. 30 milions d'aus afecta-

des de les quals moren o se sacrifiquen més de dos milions.

Corea del Sud confirma casos de grip aviaria i sacrifica massi-

vament milers d'aus.
; L'OMS confirma la mort aVietnam de tres persones pel virus

H 5 N I . La malaltia s'estén posteriorment a d'altres països com

Cambotja, Indonèsia.Tailàndia o Xina.

El gener la grip aviaria es cobra 13 vides al Vietnam.

El mes d'abril el Ministeri de Sanitat i les comunitats autòno-

mes acorden la compra de dos milions de dosi de l'antiviral

Tamiflu. El juliol el virus arriba a Europa (Rússia).

Es detecten casos a Romania, Croàcia.Turquia, Suècia i el Reg-

ne Unit. Les autoritats europees prenen mesures i el concep-

te de pandemia s'estén per tot el món.

!St asiàtic- El virus afecta
u països asiàtics i han mort

64 persones des del passat 2003.
Vietnam (42 víctimes), Tailàndia
(13), Indonèsia (4) i Cambotja (4)
són les zones més afectades. El
virus també s'ha donat a Corea
del Sud.Japó.Taiwan, Pakistan, La-
os i Xina.

>pa- Turquia, Romania, Croa-
cia i Rússia són les zones més
afectades a dia d'avui pel brot vi-
nc.També s'ha detectat algun cas
individualitzat al Regne Unit, a
Suècia i recentment a Itàlia on s'-
ha trobat un ànec mort a conse-
qüència de la soca H5NI ,

j Units- Al país americà ja
i quatre els estats afectats per

la grip aviaria en diferents gran-
ges, però són soques diferents als
brots detectats a països asiàtics
com el Vietnam o Tailàndia.



Bosses i corretjam Popodog
Aïrin l'eslògan "No deixis que caigui a ierra', l'empresa andalusa d'atenció
can il mercat la solució perfecta contra els excrements dels gossos

CECILIA JIMÉNEZ GUARDIA. I

Popodog és una empresa que sor-
geix per donar una solució integral i
definitiva al problema de Ics femtes
(aniñes. Fins ara, els excrements
canins es cullen del tern, deixant-lo,
en el millor dels casos, brui i infectat
de bacteris i paràsits. Emparats en una
patent nacional i molt a prop d'am-
pliar-la a escala internacional,
Popodog aposta per l'eslògan No ¡la
\/s que caigui a terra i, per a això, pro-
posa un corretjam especial que s'ajus
1.1 perfectameni al c i is del gos. l·l pro-
ducte es estètic i fàcil de posar i ren
rar, i acull, amb l'ajuda d'una goma
elàstica, una bossa especial en la qual
queden dipositats els excrements
canins. Les femtes passen directa-
ment de l'anus de la mascota a la
bossa cullidora, que és opaca i que
queda hermèticament tancada, jaque
disposa d'una banda adhesiva que la
segella asèpticament.

COM VA SORGIR LA IDEA?
Icnmi a casa un dàlmata i el dia a

dia ens ha permès conèixer la pro-
blemàtica associada als excrements
i anins: les difu ultats per recollir los,
sobretot si son líquids, la problemàti-
ca sanitària associada als paràsits que
tenen les femtes canines o el desagra-
dable acte de retirar les del terra. Tot
això ens va donar La idea de desenvo-
lupar una forma nova i totalment
diferent d'afrontar aquest problema.
A partir d'aquesta idea, de no deixai
que els excrements arribessin a terra,
van sorgir, després de quatre anys
d'experimentació i tramitació de

patents, el corretjam i les bosses
Popodog com la solució perfecta al
gran problema de les temies canines a
les c i m a l s .

COM ES PRESENTEN EL
CORRETJAM I LES BOSSES
POPODOG?

HI corretjam Popodog es presenta,
ini< talment, en dues mides: mitjana i
petita. HI format mitjà es destinat a
gossos com el dàlmata, el bòxer, el
pastor alemany i altres de dimensions
similars, entre JO i 40 quilos. HI tot
mal petit es destina a gossos com el
cocker, el buldog, el basset o similars
d'entre 7 i 20 quilos, aproximada-
ment. Popodog es presenta en
patinéis de 50 bosses amb JS gomes
elàstiques i en dos formats: bosses de
mitjana capacitat per a corretjams
mitjans i bosses de petita capacitat
per a corretjams de mida petita.
Pròximament, és prevista la sortida al
m n i d e cnrret jams i hosses d e I.illa

i capacitat gran i corretjams i bosses
de talla i capacitat mínima.

QUAN I ON
COMERCIALITZARAN
POPODOG?

A partir d'aquest mes de novembre,
a Barcelona, els establiments especia-
litzats d'animals i clíniques veterinà-
ries el distribuiran. Esperem que la
bona acollida del producte ens ajudi a
ler la distribució per la resta
d'bspanya. L'any passat ja vam pre-
sentar el producte a la Fira d'Invents
de Vilanova i la Geltrú i va tenir una
gran acollida.

QUINS AVANTATGES
APORTA EL CORRETJAM
POPODOG?

En destaquem els següents: el dis-
seny, que assegura una perfecta tixa-
ció de la bossa collidora, ja que no es
mou de la seva posició encara que l'a
nimal corn o es mogui molt; la ràpida
adaptació del gos al corretjam; el fet
que s'evita l'impacte negatiu que
suposa la visió de les femtes quan el
gos està defecant, gràcies al corretjam
que actua com a lavabo individúala
:at; lambe s'evita el contacte amb els
excrements i, per tant, i\o se sent la
textura ni la calor; l'amo de la masco-
ta no s'ha de desplacar a zones allun-
yades perquè el gos faci les seves
necessitats, i, finalment, facilita la
integració del gos, el millor amic de
l'home, a la vida urbana.

CONTACTI AMB NOSALTRES
Tel 2:607 734 021
Tel 2:607 734 021
www.popodog.com
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Una normativa més
ajustada a la pràctica
veterlnarla

a proposta normal cripc i
ilispensació Je m :nent- rinaris redueix la
p.ij lona mes maru il veterinari
i amplia el concepte de farmaciola

MAYRA PATERSON.

E
U veterinaris cenen força di
ficultats per exercir la seva
professió sense infringir la
normativa sobre prese np<. ¡ó i
dispensado de medicaments

veterinaris. La Llei del medicament de
l'any l990ielReialdecrei L09/1995,que
regula els medicaments veterinaris, van
resoldre ;il seu dia nu>lt-. dels problemes
que pro\ ocava la normativa anterior, però
i-U avenços de la professió i les man< aiues
del pro< és inicial lla\ ors han fel que la
distan» i,i entre la llei i l'exen u i de la
professió s'accentuï. De vegades, aques-
ta distància impedeix que els \ eterinaris
pres< riguin els tractaments mes adients i
els obliga .1 complir tràmits que difU ui
ten la seva tasca 1 que no milloren els
tractaments ni la protecció de la salut
pública.

El Ministeri d'Agricultura, Pesí .1 1 Al
imentació (MAPA) prepara .ir.i una
modificació del RH 109/1995 que podria
acabar amb moltes d'aquestes dificultats
1 a< ostar la normativa .1 la realitai de la
professió veterinària. Els canvis que es
proposen són substancials 1 per primer
copes recull una antiga reivindicació del
sector: la distinció entre recepta d'ani-
mals de companyia 1 de producció. Els
problemes dels veterinaris dedicats a uns
1 altres animals no són sempre els
mateixos i aquesta distinció permetrà
ajustar amb més precisió les normes als
requisits de cada prà< tica. La proposta,
que sorgeix de la necessita! d'incorporar

Li Directiva europea 2004/28 sobre el
(!odí Comunitari de Medicaments Vel
erinartsa l'ordenameni espanyol, me Km
multes altres millores que afecten la pre-
scripció 1 la dispensac ió de mediï aments
veterinaris. Es redueix la paperassa, es
dóna mes marge als veterinaris per fer
servir el seu < nien professional, s'elimi-
nen algunes de les restriccions que els
impedien dispensar medicaments lliure-
iiu-ni 1 s'autoritza, amb condicions, l'ús
de medicaments no registrats .1 Espanya
1 legalitzats .1 altres països europeus. En
algunes qüestions, però, encara s'hauria
d'anar més enllà perquè la nova norma-
tiva s'ajusti a la realitai de l.i professió
veterinària.

UN PRIMER PAS
INDISPENSABLE

Molts dels requi si is de la normativa ac-
tual estan pensats per garani ir el control
dels medicaments desi ¡nats .1 animals de
consum, ja que fer-ne un ús incorrecte po-
dria tenir greus reper< ussions en la salul
pública. Entre ells, l'ohligatorietai de fel
receptes normalitzades, d'emetre tres
còpies o de conservar una 1 fipia als arx-
ius durani tres anys per facilitar la traça-
bilital dels medicaments.

Per ;ils veterinaris d'animals de com-
panyia aquests requisits van suposar, des
que es van aprovar, més un problema que
un avenç. Entorpien la feina sense que la
protecció de la salut pública en justifiqués



Per pruner <.op es recull la distinció entre
receptn d'animals de companyia i de produ»

La normativa actual perjudica,
especialment, els veterinaris d'a-
nimals de companyia.
Fins que s'aprovi la nova llei han
de seguir escrupolosament unes
obligacions orientades al tracta-
ment i la traçabilitat d'animals
destinats al consum humà.

l'aplicació. Aquesta incongruència va fer
que, a la practit a, els requisits no es com
plissin.

"Nu té seni n que els veterinaris de pe-
i its haguem d'indicar tantes dades pei trip-
IK ,n i conservar còpies de tot; els tracta
menis no afecten la salm públic .1", expliï .1
l'Anna Avellaneda, veterinària clínica de
Barcelona 1 vocal de la junta Jel 1IOVB.
"A Catalunya el Departament d'Agricul-
tura Ramaderia 1 Pesca (DARP) ió les
competències d'inspecció 1 control en
matèria de medicaments d'ús veterinari. I
des de l'aprovació de la llei de l'any 1990
no fs té coneixemeni que entre les seves
prioritats estigui el control d'aquesta doc-
umentació ;i lo clíniques dedicades ;i la cu
r. 1 dels animals de companyia, però en d'al-
tres comunitats autònomeshi ha hagut
inspeccions i alguns veterinaris han tingui
problemes, ¡a que la potestal de control i
inspecció és exercida de manera difereni
al territori estatal.

Distingit entre receptes per a .urans 1
petits animals s'imposava com a pas ine-
ludible. En ler aquesta distint ió, la pro-
posta del MAPA allibera els veterinaris de
petits animals de l'obligatorietai Jeme
tre receptes normalitzades. Manté, però,
la necessita) de fer 1 res còpies i el període

de temps que cal guardar-ne una s'amplia
ili i irs .1 cinc i u n s . sense distinció entre

medicaments per a animals de companyia
1 de consum.

I iH.M.i que se simplifiqui la recepta,
aquests dos últims requisits continuen seni
per als veterinaris de petits reduc tes d'u
na normativa que no reflecteix la realitai
de los clíniques. "A nosaltres, mantenir un
arxiu ens suposa molts problemes", ex-
plica l'Anna Avellaneda. "Els historials i
les radiografies cal conservar-los per
poder-los consultar, però la ret epta només
1 onté ¡nfi 'i in.11 ii 1 repèl ida. Si ningú les
guardava 1 res an\s, qui les guardara cinc .'"

MES FLEXIBILITAT A L'HORA
DE PRESCRIURE

l:n cas d'aprox .11 se Li proposta actual,
les receptes no caducaran ims passats V
dic, (en cnml'll'S dl' 10) I l's l'od1' :1l
scriure mes d'un medicament per recep-
ta. Per ii.ui.ii malalties cròniques 1 es-
tablir plans rutinaris, es podra, a nus,
prescriure pei a un termini ile fins a tres
iiu-siis. Aquestes mesures, que reduiran
p.ni de l.i paperassa, s'acompanyen d'al
ires, també cabdals, que donaran més
marge als veterinaris a l'hora de fixai el
tractament.

"Els requisits a< tuals no fan més que in-
crementai innecessàriament els tràmits i
el nombre de visites en tractaments
llargs", explic a l'Emili Revilla, \ etei inai 1
de pon •• .1 \ K 1 també vo< al de la ¡unta
del ( X )VB. I .1 possibilitat de fixai 1 rai
taments de fins a n o mestís amb l'ex
clusió de certs fàrmacs facilitarà la feina
tant als veterinaris de petits com de grans.
En el primer i . i \ podran tra< tar p.K unís
crònics com els epilèptics, per exemple,
sense que el clieni hagi d'acudir a la < on
sulla lan sovint. En el segon, podran es-
tablir programes de prevenc ¡ó 1 prescriure
tractaments a més llarg termini sense de
splaçar-se a les explotat ions cada mes 1
sense perdre en seguretat alimentà) ia.

Per prunera vegada .1 la normativa es-
panyola es preveu, a nus, la possibilitat
d'emetre receptes elet irònicament. A pari
d'agilitar la prest rip< ió, avantatge del qual
I a es Iviulu ien els veterinaris que unen
informatitzats els seus sistemes, Li recep
1.1 elec tròniï .1 pei mel rà rei eptar .1 dis
1 nn ia 1 evitarà, un cop més, desplaça
ments innet essaris.

A Asiui ies s'han pi isal en mai xa re
i em nuï u un parell d'iniciatives pioneres
en l'aprofitameni de la informàtica per a
la prescripció de medicaments. D'una
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•ntinuarà havent-hi
un,i inJicacii
l'etiqueta, però el

erinari podrà establir
altres dosis i períodes de
supressió sota la st
responsabilitat

banda, la Societai Asturiana de Serveis
Agropecuaris (ASA) ha distribuït un sis-
tema de recepta electrònica entre uncen-
tenar de veterinaris. El veterinari registra
la seva tirina digital davant notari, de
manera que pol emetre la recepta des del
ordinador de la consulta o sobre el torre-
n\ .mili un portátil o agenda electrònica;
el ramader, al seu torn, pol acudir a la
botiga sense rebre la visita del profes-
sional. De moment, poro, mimos s'util-
it:a a les botigues d'ASA.

En una altra línia, el Col·legi Oficial
de Veterinaris d'Astúries va desplegar una
iniciativa deslligada de l'anterior en la
qual In participa un altre centenar de vet-
erinaris d'explotat in. II nus de maig va
repartit on tro els sous col·legiats un pro-
gramari gratuït amb una clau electròni
ca por .1 cada ordinador. Encara no s'hi
inclou l.i firma electrònica, però està
preparat por introduir-la. Per garantir la
seguretat i evitar falsificacions, cada i n
dinador permet emet re receptes a un únu
veterinari i, un cop impresa la recepta,
és impossible tomar .i imprimir-la; a la
vegada que la recepta, s'emei l'entrada

al llibre d'explotació, Per a Ricardo a la conselleria corresponent quan li de
González Antuña, se< retari vioI Col·legi manin".
.iMnnà, "és un sistema totalment segur.
Quan s'implanti la firma electrònica, el
veterinari continuarà havent d'anai a I

explotació, si cal, però hi haurà altre
I Inade los novetats més importants que

incorpora la proposta, i que lins ara ha
avantatges, com ara que el mateix vel comportat no pocs problemes legals a pm
erinari pudra enviar el llibre d'explotació fessionals d'algunes comunitats

autònomes, es l'autorització per receptar
extra label segons criteri veterinari. Ara
l.i normativa no permei prescriure dosi-
ficacions ni períodes de supressió difei
ents dels registrats pols laboratoris .i
l'Agència Espanyola del Medicamem
(AEM ) i indicats .i l'el iqueta del medit a
moni. Amb la nova ordenació c ontinuarn
haveni -hi una indicació a l'etiqueta, basa-
da en el registre del laboratori, però el
veterinari podia establir altres dosis i
períodes de supressió sota la seva respon
sabilitai

La literalura mundial demosira molt
SOVinl que los dosifú .K ions mes elu ,u es
són superiors a les legalitzades, "Va pas
sar amb la colistina, per exemple", diu
l'Emili Revilla. "El problema és que, quan
no treballem amb les dosis adequades, po-



A Astúries
funcionen,
sense rela-
ció entre
elles, dues
iniciatives
de gestió
electrònica.

dem causar efectes contraproduents, com
crear resistències als patògens en ois an-
imals", aclareix. Quan es modifica la dosi
ficat i", la proposta li xa un període de su-
pressió mínim de 28 dies. "Aquest període
és potser una mica excessiu, perquè la lit-
eratura científica demostra que pot ser in-
ferior. En qualsevol cas, és una mesura de
seguretai i, almenys, permei treballar amb
k's dosis adequades", apunta Revilla.

La millora de la flexibilitat a l'hora de
prescriure afecta també les premesc les. I a
proposta preveu la possibilita! de barre
¡ar tractaments en els pinsos medica
mentosos. Així, el veterinari podria trac
!, i r més d'una patologia amb un mateix
pinso i fixar els períodes de supressió que
t alguin.

EL BUITTERAPEUTIC
El limita) mortal dels medicaments vet-

erinaris fa que sovini tus!i trobar-los. Aque
si problema s'agreuja en el cas dels veteri
nans de petits, la reivindú ació dels quals
de poder fer servir medicaments autoritzats
a altres països ha recolliï sovini el (!OVB
1 vi in la arribara les autoritats(ompetents.

La millora en l;i
flexibilitat afecta Ics

mescles. La

Je barrejar
tractaments en e
pinsos medicamei

IV la mateixa manera que cl fet de no
poder prescriure Ics Jos is adients plante
¡a un dilema ètic entre cl complimem de
la llei i l'exercici de la professió, l'ex-
istència d'un buil i era peu i ic i la prohibi
i ii i Jc t .il·i ii lo amb medicaments nu le-
galitzats a Espanya i ihliga a husi ar maneres

inJirei tes de fer-se amb ells. Un cop més
la real 11 ai i la llei segueixen camins difer-
ents. "I:i posen en un dilema ètic, perquè
iens un animal malali i complir la nor-
mativa suposa deixar-lo morir, quan en
un altre país iens un medicamenl que el
podria salvar", es lamenta l'Anna Avel
laneda.

I a pn iposta modifu a la i adena de pre
scripció per donar resposta a aquest prob
lema. En cl cas que no c\ |siei\ i un
medicamenl veterinai i autorit; u . I
panya per a una altra espèc ie o patoli igia,
el veterinari podra prescriure un medica-
menl d'ús huma (en el i:h dels petits an
unáis) o un medicamenl aun i u al en un
altre pafs de la l 'nio Eun ipea. "I lo hau-
rà de comunicar a l'autoritat competeni
de L·i comunitat autònoma, que disposar i
de Jeu dies pci prohibir-ne l'ús per raons
de sanitat animal o sal ui pública", expli-
ca l'Elena Oller, advocada del COVB,
"per.> això suposa ¡a un gran pas enda
vanl".

I n altre dels problemes amb qui e
trobaven els centres de veterinaris clínics
eia el hml legal sohre la regulació ilels

dipòsits de medicaments d'ús hospitalari,
¡a que per accedir a aquests medicaments
d'humans cal que se'ls reconegui com a
tais. A Catalunya el i X )VB ha\ ia es
tablert un protoc oi de i oh labora < ió ami1

el I V p a i i a n u ' i n de Salm de la ( ie i ierah

tat pel qual els centres veterinaris podi
en sol licuar que se'ls rei onegués com a
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dipòsits. Ara, l.i nova proposta autoritzarà
els veterinaris a disposar d'aquest tipus de
medicaments per .1 humans sempre que
se n'encarreguin directament de l'ús i dis-
posin dels mitjans necessaris peí aplii ai
los, 1 s'estableix que cada comunitat
autònoma regularà els requisits per con
MU mi H1 en dipòsiï de medicaments d'ús
hospitalari.

UNA FARMACIOLA
MES FLEXIBLE

Aquesta és una de les novetats més es-
perades de l.i proposta. En cas d'apn ivai
se, els veterinaris podran disposai de iois
els medicaments 1 gasos medicinals que
els calguin 1 dispensar-los al client. En
rere quedaran les restru cions que fins ara
limitaven aquesta possibilita! de cedir
medicaments als castís d'urgèm ia 1 de

llunyania d'un centre de subministrament,
1 >.|iK- deixen l'accés als medii aments úni-
1 ameni en mans de los oficines de far
màcia, les ass< K ia< ions ramaderes 1 els de
tatlistes.

"Els veterinaris podran tenir una far
maciola particular, al seu domicili pro-
fessional a a les granges que atenen, sem
pre v |i 11- compleixin una sèrie de requisits
com portar un registre d'entrades i sor-
tides i i|ue els cedeixin als seus 1 [ients
sense percebre contraprestat ¡óe< onòrni-
ca", explica l'Elena Oller. De fet, segons
un estudi de la World Small Animal Vel
erinarv Association de l'any 1998, només
el 15% dels països enquestats prohibeix-
en que els veterinaris dispensin mèdic 1
menis per .1 animals, " la prohibició no
té fonamem en la protecció de l'interès
general, en especi.il en veterinaris de pe-
tits, en i|iic no lli ha risc per .1 la salul
pública, 1 a més suposa una dcnii ira en el
tractament dels pacients", afegeix l'Ele-
na ()ller.

Els veterinaris hauran de comunicar la
farmaciola a l'autoritat autonòmica com
petent, que podrà regular les condicions
fiï que s'haurà de mantenir, l o t 1 els
tràmits, pei .1 l'Emili Revilla aquestn
mesura suposa, a mes, un gran avantatge
perquè millorarà cl servei al cl ien 1. hs pro-
posa que el veterinari pugui comprar els
medicaments al majorista, 1 no només a
la farmàcia n al minorista com luis ara;
en disminuiréis intermediaris implicats es



ELS CANVIS PRINCIPALS

REQUISITS DE LA NORMATIV, CTUAL PROPC STA DE REIAL DECRET

Només un medicament per recepta.
La recepta caduca als deu dies.
El tractament no pot durar més d'un mes.

Només es pot prescriure a la dosificació i amb el període
de supressió registrats a I'AEM.

Cada premescla serveix per a un sol tractament i no es
pot combinar amb cap altra.

No es contempla la recepta electrònica.

Cal conservar una còpia de les receptes en els arxius
durant tres anys.

No es poden receptar medicaments veterinaris no regis-
trats a I'AEM encara que hagin estat legalitzats a altres
països de la UE.

Més d'un medicament per recepta.
La recepta caduca als 30 dies.
En cas de tractaments rutinaris, poden durar fins a tres
mesos.

El veterinari pot, sota la seva responsabilitat, establir
dosificacions i períodes de supressió diferents dels in-
dicats a l'etiqueta. Per a aquests casos es fixa un període
de supressió mínim de 28 dies.

El veterinari pot, sota la seva responsabilitat, barrejar
tractaments en les premescles.

Es poden emetre receptes electròniques.

Cal conservar una còpia de les receptes en els arxius
durant cinc anys.

En cas de buit terapèutic es pot recórrer a un medica-
ment autoritzat a un altre país de la UE.Cal comunicar-
ho prèviament a la comunitat autònoma, que tindrà
deu dies per denegar l'autorització.

DISPENSARI

El veterinari no pot dispensar medicaments excepte en
casos molt limitats. Només se li permet tenir una far-
maciola d'urgència.

Els medicaments veterinaris destinats a animals de con-
sum que no en modifiquen la funció es poden dispen-
sar sense recepta.

El veterinari pot disposar de tot el que li calgui de la far-
maciola i dispensar medicaments, sense ànim de lucre.

Tots els medicaments destinats a animals de consum
sense excepció requeriran recepta a partir de I'l de
gener del 2007.

reduirà el cusi. "Augmentarà una mu .i la
burocràcia i potser tindré més costos, però
el client valorarà el servei, tani per la im-
medintesa en l'aplicació dels tractaments,
determinani a la c línú a d'animals de pro
duccirt.com perquè li evitaré les dificul-
tats que normalmeni té a l'hora d' adquirir
determinats medicaments", sosté el vet-
erinari de Vic.

E:L COVB ES fA R E : E :
L'OPINIO DELS VETERINARIS
I PROPOSA ALGUNS CANVIS

I .i resposta del ( X )VB ,i la proposta del
MAPA no s'ha fet esperar, l lonscieni Jo
l'oportunitai de millora que suposa, lu ha
volguí contribuir proposani vàries mod-
ificacions que proven d'aclarir alguns
punls i c"111pensar ;llgunes 111;1I1C;mCes de
la pr'lpost;1 i que ajustarien encara mos el
I ui ui- decrei a la pn'u cica diària de la pro
fessió. Per fer-ho, cl t !OVB \ a reunir un
slgnilicmiu grup de \'l'terin;lris d'anil11al,
de pfl1duCL'i,í a fi de l'l'collir la seva opinió
i fer-la ¡irrihar a través del Consell Gen-

eral Jo C Col·legis de Veterinaris d'Espanya.
1 n destacarem tres;

I. Per reduir la burocràcia es demana,
d'una banda, que se simplifiquin les obliga-
cions dels veterinaris d'inscriure els trac-
taments al llibre d'explotac ió i .il seu propi
registre de tractaments; d'altra banda, que
n'hi hagi prou amb i onsignar a la dot u-
mentació la marca o matrícula oficial au-
tonòmica i que no calgui incloure-hi cl co-
di d'identificació estatal de les explotacions.

2. II texi estableix la responsabilitat
del veterinari d'explotació, i com que
aquesta figura no està definida actual
ment, es demana que la responsabilitat
del veterinari s'esgoti en l'establiment
dels tractaments rutinaris. A més, es pro-
posa als veterinaris d'explotac ió la i rea< i"
d'una comissió per tal de preparar un es
taiui del veterinari responsable d'ex
plotai i''

;- I n receptes Jo crònics o programes
,i llarg termini la proposta exclou els
medicaments immunologies. Es demana
la seva inclusió por diferents motius. En
primer lloc, gairebé tots els tmmuni
ics tenen període de supressió zero, així
que no In ha perill de residus. En se<v>n
lloc, son els medicaments que més es fan
servir en cl tractament de crònics (conc
retament, on cl 80% dels protocols de pre
\ eiu ió). Finalment, si es ta un bon tra<
tameni immunològic, s'eviten malalties
futures que obligarien a medicar els ani-
mals amb antibiòtics, que si tenen risc de
deixar icsuliis.



El 40è congrés d'AVEPA va
convocar 2.000 veterinaris
El> coiv. in
tenir a la seva disposi-

ponèn-
cies programades en
tres dies. L'associació
de veterinaris espan-
yols d'especialistes en
petits animals
(AVEPA) va tornar a
Barcelona en l'última
cita del seu recorregut
itinerant
REDACCIÓ

^ ^ afael Mendieta, president de
AVEPA ho va recalcaren la
¡ntervenc i<5 que va fer du-

^k ram la inauguració del 40c
congrés de l'associació:

"hem d'olcnr als veterinaris i als seus
col-laboradors la millor formació cicntí-
fica i human.i, tot perseguim l'excel·lèn
eia professional, i contribuir d'aquesta ma-
nera a la millora del benestar animal".

Les més de 80 ponències es van pro-
gramar en deu sales i es van reparin per
temes: analgesia, cardio respiratori, ci-
rurgia, exòtics, formació del clínic, hc-

matologia citología, infeccioses, marque
ting i gestió, neurologia, oftalmologia, of-
talmologia casos clínics, reproducció, trau-
matologia, urgències i vigilància intensiva,
èquids i ATV (auxiliar tè< nu veterina-
ri).

Va haver-hi diversos ponents de reco-
negut prestigi professional com Michael
Lappin. Kl professor titular de Medicina
Interna de IVtiïs Animals de la facultat
de Medicina Veterinària i Ciències
Biomèdiquesde la Universitat Estatal de
(Colorado (FiUA) i director del Laborato-
ri Ji- Serologia del mateix centre va par-
lai ik- la febre d'origen desconegut en gats
i rv va referir, con< retament, a Ics nove-
tats en diagnòstic i tractament relatius a
toxoplasma gonddii; de malalties infec-
cioses del sistema gastrointest inal en gats
i del seu diagnòstic, tractament i preven-
ció de la bartotelosi felina.

Les ponent iesque van registrar més as-
sistència van si-r les dictades per ( ¡uiller-
mol 'on to, catedràtic del I )epartameni de
t !ièn< ies (llíniques Veterinàries de la ta-
c ullal de Veterinària de la Universitat

d'OI lio (kUA). C loagulopaties, anèmies i
desordres dels leucòcits van ser aspectes
que van centrar bona part de les classes
magistrals d'aquest científic i professor
que va protagonitzar la majoria del pro-
grama desi inal a hematologia i citología.
Entre els ponents de procedència nacio-
n a l va d e s t a c a r la d i s c u s s i ó i n l e r a c l iva d i -
rigida pel Dr. Lluís Ferrer, professor de
I )ermatologia de la facultat de Veterinà-
ria de la I Jnivcrsitat Autònoma de Bar
celona, i per Maitc Verda, professora ti-
tular de Medicina i Cirurgia Animal i
responsable del Servei de Dermatología
de I'l lospital I Went Veterinari de la Uni-
versitat de Saragossa.

ft MADI-:

Ja s'han escollit les dates per a la prò-
xima convocatòria del congrés anual d'A-
VEPA:del 26 al 28 d'octubre. La ciutat
amfitriona serà Madrid. En el primer es-
borrany del programa de l'edició del 2006
s'ha inclòs la Intervenció, en urgències i
vigilància intensiva, d'Steve I laslcins UC
llavis, California (EUA).



i ui anuba rio podia faltai .1 la 1 ita

amb els espec ¡alistes en salui di

51 is 1 gats. I •! mai < .1 va pi omoi ton,».

¡11 mi ipalment, 1 1 . oducte d'a

limentació, Un dels més nous són el

pinsos amb I )| IA (I )oi osahexaenoii

Ai ni) pei .11 adells.Aquesi ài id gras és

el més abundanl que l'.iininnl Ió en <•!

1 ei vell. Incloure un pei 1 entatge en la

seva dii ita pi ítem ¡a el creixi ¡meni i un

desenvolupamem de la intel·ligèni ia del
: 1 I )i IA s'obté i lels 1 IUS, les visi <•

res i les fai ines iio peix.

www.bbraun.es és la nova adreça

web de B. Braun a Espanya. Un recurs

que permet un accés ràpid i directe a

productes, serveis i informacions que

el laboratori ha publicat en línia per

als professionals de la medicina i la ve-

terinària al nostre pais. B. Braun

compta amb 1.700 treballadors a Es-

panya i té plantes de producció a Ru-

in i a Jaén.

Un dels productes específics per a

La marca francesa Virbac

va tenir un dels estands més

visitats. Recentment la

companyia ha protagonitzat

una de les més entranyables

iniciatives per al benestar

animal. Quan ocorre una

catàstrofe el primer són les

victimes i els ferits humans,

però també hi ha altres víc-

times dels desastres natu-

rals: els animals.

Moltes mascotes van que-

dar desprotegides, sense ali-

ment, sense atenció vete-

rinària i sense afecte

després del pas dels hura-

cans Katrina i Rita.

El laboratori va donar el

setembre 25.000 dòlars des-

tinats a l'assistència vete-

rinària de mascotes a Texas

i Louisiana.

La companyia ha valorat

aquest fet com una obliga-

ció ja que entre els seus

principis corporatius es tro-

ba l'objectiu de millorar la

vida dels animals de com-

panyia i de les persones que

els volen.

En el 40è congrés d'AVE-

PA, Virbac va promocionar

tots els seus productes de

salut animal a més dels seus

microxips d'identificació de

mascotes.

Aquests microxips resul-

ten molt fàcils d'implantar,

ja que el sistema incorpora

una xeringa que permet que

la inserció es faci ràpida-

ment i sense que l'animal

experimenti cap tipus de

molèstia.

veterinària és l'equipamentVetCare®.

Aquesta nova línia B. Braun proveeix

el veterinari de solucions integrals

amb sistemes que l'ajuden a desen-

volupar d'una forma més eficaç la se-

va labor professional. Estan dissenyats

per monitoritzar tots els rangs fi-

siologies de l'animal.

http://es.merial.com és l'adreça web que Me-

rial ha desenvolupi! peí a veterinaris (de petits

animals i de producció) És necessari donai se d'al

ta en el servei ¡a que la informació que s'h.i de

senvoliip.il pei al professional veterinari n

11',111 és lliure 1.1 do< umentai ió que s'ofei eix, de-

gudameni ai tualitzada, se < enti ,1 en la pràc tica clí-

nica 1 en el • últims .iveni,os 1 lentílu •, i|uo \'h.in li'l

en el 1 amp de la salui animal .1 més de mi isti 11

els resultats d'efii ài ia i seguretat dels div.

preparats del laboratori pera les espei ialitats ve

terinài ies

Bayer va posai notes d'hu

mor ,il congrés il'AVI l'A amb

a< I n i ' , 111 -.Ir < • •.- . .st•. ( | t > m . i s c o t e s i

de Profendei. un dels fàrmai s

que s'hi v,in prornoi ionar I I la

boratoi 1 v.i a< udu .1 la < ita ile

Ban elona amb una alta qualifi

Ciició pn paí 1 dels lei toi . en

lemes de medicina 1 salut. Bayei

»i qualificai rei entmeni

1 om el laboratoi 1 més ti anspa

rem de la indústria 111 mai èuti

(.1 ,1 I spanya 2005, segi ms PR

Salud

Els resultats <ir l'enquesta de

Li publicació digital v.in atorgar

.i Bayer un percentat

b2,92%. 11 laboratori ali manyva

rebre .51 / vots que li v.m sei

pels le< ti 'i •• de la nevis

1.1 digital espei lalitzada en salui

I ,i presèní ia de Bayei .1 I ••

panya es remunta ,1 l'any 1899

quan es va constituiï la

¡ ia, pei .1 1.1 ( ornen aliï

zació de colorants: el 1966 es

11 Bayei 1 lispania.
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.ALS DE COMPANYIA

Royal Canin va exhibir el seu punt

un el nou pinso

til dels

d I a composició de

•i amb una modologia extra-

Una manca molt
lligada a
l'alimentació

Nestlé Peti.

I t» ' 1

lent especial. Són man-

donguilles seques amb proteïne;

omodes de

. i d e ' . i i . n i i i

eforcen la bai rera i utà

mines i d'aminoàcids combinada

reixos ésser : ! bull

és un gos In aquiï èfal de

le fi t curt

I Is plei s de la cara tul «n un

lloc ii:

de piodeimiir. bai tei una. Per

i in gos

quetei • i i tema

tiu amb '•! seu diafi agama amb

i es produeixen sorolls

mals i flatulèni ¡es, és molt im-

que se

li proporciona.

Ali yon Ibèi i' i '• mii un espai .1 l'expi is comen ial

que es va programar de forma paral·lela al 1 ongrés.Allà va exhi-

bir les seves novetats en anesi |ue ha de

lu| «1 en instrumental < líniï.

El personal d'Alcyon va comentai les utilitats i els avani

iparells presentats .1 la mi istra des d'un puní de /is

ta i".11 tii 1 teòriï ,A l'estand també van lliui ai i atàlegs i m itei ¡al:

ial pogués estudian més enda

.•.mi i amb 1 leteniment,quines s< m le es itats immediates • !••

11 líniï .1 en matèi ia d'equipament. I Ina de les m

iserl'Stab mb veli ro. (la estai defi

r 11 r peí la man ,11 om el sistema de o mteni ió més • imple 1 • :fii ai

per limitar el risc de bloqueig del pas de fluids dui aní la perfusió.

I ntre els seus avantatges i lesta a que pol ¡ei ei il·lo* a1 al seu lli n

per una sola persona en menys de 30 segons i retiï a1 en

de 10 segons.

Nestlé Petca
marques més reconeguda en el sector de l'a-
limentació animal. És un referent continu en
els prestatges de supermercats i pràcticament
a la majoria dels establiments especialitzats
en aliments per a mascotes. La marca em-
blemàtica per a gossos i gats és Friskies però
no és l'única gamma que té en el sector. Co-
mercialitza també Félix, Gourmet, Elit Nutri-
ció,Vital Balanç,Tonus, Encía i Beneful.També
s'ha de destacar que és la companyia més sò-
lida en menjar per a petites mascotes com
ocells i peixos sota la marca Niu. Possiblement
és un dels referents més antics que es conei-
xen en el sector.

11.1, un intei>-

•• ••! secti 'i /etei inai 1 I 1

qualitat

depo[

• ixi c o m

•e ls produc-

1 ilori un

pr< ijei i- tan interès -mi com la

1 de l'Instituí I

mimáis dei omj 111

DAC) Aque: ta ¡1

ip fai

ibjei tius es

.1 api 11 tai infor-

matei ial al vi ¡t< ¡i 11 lari 1 al

I ni ipjetái i. peí evitar que el pa

Í lerrl 1 la masi 1 ta, en 1 :

pateixi inneï ••• LI iamem

• del do

auses i lasi lera

. permeten que la inte

gi ii.ii fïsiï .1 1 psiï ològiï a de

mii ivai la i, 1 ia

tant la • ib el; eus

ami is

IDEXX també va ser present a la

cita dels especialistes en petits ani-

mals per promocionar les seves va-

cunes i donar-se a conèixer als joves

veterinaris. El laboratori presta mol-

ta atenció als veterinaris acabats de

llicenciar que vulguin desenvolupar

les seves carreres a la indústria far-

macèutica.

Compta amb un programa, que es

pot consultar a internet

(http://www.idexx.com) mitjançant

el qual els nous titulats poden sol·li-

citar entrar a formar part de treba-

lladors en pràctiques que contracta

la companyia.



El mercat de mascotes continua
creixent de manera constant
El petcan
un luraní el
Els menjars complets
per > i ^al
acumular e
facturado del sector

REDACCIÓ

sizoo ha completi una nova edi-
i ió: la 1 Ja. Aquesi any, hacomp
tal amb I1O< xpositors (el }5%
d'els quals eren de l'estranger) i
44 T marques. La xifra de visil ints

professionals es va tatuar en 12.000 perso-
nes per la qual cosa els organitzadors consi-
deren lino aquesta fira del mercal de mas
cotes sha consolidat com un dels punts de
trobada del sector mes grans d'Europa.
Aquesta cita biennal serveix, a més, per a
conèixer l'evolució del mercal del petcare
a Espanya (alimentació i accessoris per a
gossos, fjais i petits animals) i la posició i les
estratègies de mercal *lc les diverses mar

ques. L'informe econòmic que presenta el
Departameni d'Estudisde la Fira de Barce-
lona, i que està disponible en la página ofi
cial de Sizoo a internel (www.sizoo.com)
ofereix una visió general del sector i de la
posició de Ics principals empreses produí
tores en el mateix.

Paral·lelamero .i Sizoo se celebra el Fes-
tival de la mascota, una cita anual que aquest

any ha complert la seva quarta conwx ati i
ri;i i que ha ocupat $0.000 metres quadrats
d'exposie ió. In fi seu programa van figurar
cites tan tradicionals com la 74a Exposició
Canina Internacional de Barcelona, l'ex
posi( in felina i demostracions d'ensinistra
meni de yc issos policia. I ..i n< >\ etat més cri-
danera de l'edició del 2005 d'aquest festival
va sei l,i inclusió en el seu programa d'ex
posició d'Expoterraria, la borsa de <. ompra
venda de rèptils, amfibis i artròpcxles.

La promoció de la nova linia d'j-

nacks i llaminadures per a gossos i gats

ha atorgat a Nestlé Petcare el lide-

ratge d'aquest sector de l'alimenta-

ció de petits animals. Els aliments lla-

minadura van començar a despuntar

el 2003 com un sector en alça i el 2004

les xifres semblen demostrar la seva

consolidació encara que els experts

assenyalen que depenen molt de la

publicitat, els llançaments i les inno-

vacions.

Nestlé domina també el mercat

d'accessoris per a alimentació. La se-

va marca Friskies sol ser l'única re-

ferència en molts establiments.

Aflimt. pi i ipda

•portacióei

a gosso'. i gats 11

en un sol any I n el ma

¡ més alt, ¡a que >>• i

bució de l'alimentació de go



URETAT AUMENTARÍA

Desplegament dels
auxiliars .'-d'inspecció
veterlnarla

LAURA TERRE.

E
l passat mes de juny, la (¡e-
neralitat de (latalunya i la
liind.k ¡ó Pri\ ada d'Indústries
de la ( .un (Fl( !) \ an reno^ ai
el conveni per a la formació,

el desplegament i la gestió dels auxiliars
d'inspe< < ió veterinària (AIV) als es< ai
xadors de Catalunya. Aquesi fet implica
que. en el període tom pres entre aquesi
any i el 2008, més de 1 50 AIV quedaran
desplegats en Í6 escorxadors d'animals
d'abastament (boví, porcí, equí, oví i ca
brum). 1 l'aquesta manera, es cobreix la
pràctica totalitat de la carn que es pro-
dueix .i ( latalunya (el 98,6%). Al mateix
temps, la institucionalització de la figu-
ra dels AIV i.i que i Catalunya sigui l.i pri-
mera comunitat de l'Estat espanyol en

disposar d'aquesta nova figura sanitària
i compleix, així, la nova normativa de la
Unió Europea en matèria de Controls
(. )ficials en (!arns, que entrarà en viyor
cl proper 1 de gener

El desplegament suposa una nova eta-
pa del projecte inicial l'any 2001 entre
l.i (¡eneralitat i l.i Fundac ió Privada d'In-
dústries de la( ai ii. L.i renova* ió del con-
veni per quatre anys més respon a la sa-
11-4.ui ió que hi ha ha^ui entre ambdues
parts.

NOVA NORMATIVA EUROPEA
La nova normativa europea (Reglament
S54/2OO4 CE) que entrarà en vigoi el
proper I de gener substitueix l'antiga le-
gislat io europea en matèria de t lontrols

j^t;i figura

Oficials en Carns, que data de l'any 1964.
i actualitza els nivells d'inspecció d'acord
amb les necessitats i les exigències prò-
pies del se^le XXI. En aquesta línia, l'es-
tabliment de la figura dels AIV té com a
objecl in millorar les mesures de control
i de qualitat alimentària de les carns que
anillen als consumidors. "El nou model
adoptat per la I Inió Europea valida i re-
força oi sistema d'AIV que ara la quatre

Curs de 900 hores

>sar de pr-
op del

i. Per
podf is no-

II nií
nim d'estu

i's de

sos són vi <pe-

elab'- i ' i b l a

iònoma de Barcelona

bles per poder ; im a

•



;inys t'N v;i implantar ;i I Catalunya. A tnés,
(latalunya és l'única comunitai autòno-
ma de l'Estal que disposa d'aquesi model
de reforçameni de la seguretat alimentà-
ria i, d'aquesta manera, es posa al nivell
dels països capdavanters de la Uniu Eu-
ropea en aquesta matèria, com I Iolanda
0 Dinamarca", explica Josep (¡ollado, di-
rector de la Fundació Privada d'indús
tries Je la t ¡arn.

Els AIV desenvolupen les seves fun-
cions ; 1Ics ordres i SOt,1 la respon
tal d'un veterinari oficial. Les seves tas-
ques consisteixen, bàsicamenl, en assisi ir
el veterinari oficial en la inspecció ante-
mortem i postmortem dels animals sacri-
(¡cats, I lufs Pi',II'l, cap del serv de c
terin:II'ia del departamellt de Sallit
Pllhlica de l (ieneralital de C at,dllllya,
explicl qllilles SE'M les tasques dels AIV:
"La feina de supon a la inspea ió ante-
manem dels veterinaris o(ici;lls 'onsis-
teix ell una primera observa< ió dels ,mi-
mals i en ajudar en tasques purament
prile(iqlICS; mentrc quc la tasca de Sllport
cn la inspecci( postmortem suposa 1;1 (ei-
n; 1Illcdnica d'ohserv;lci('), p,!Ip,lci() i in-
1 isi() dc les carns quc estahleix la nor-

mativa", fambés'inclou en l'àmbitd'ac-
IIIIU 11 ule Is AIV les qüesi ions referides al
benestar animal.

I )es de la signatura del primer conve-
ni la quatre anys, la Fundació Privada
d'Indústries de la C !am ha anat realitzant
accions permanents de formac ió per tal
de disposa i d'una quantitat suficient d'au-
xiliars que permetessin garanl ir, en tant
que possible, la cobertura en els diversos
escorxadors de Catalunya. "En els darrers
quatre anys, la Fundat ió ha efectuat 25
accions I orma i i ves, que han comptat amb
una partú ipa< ió total de Ü4 alumnes",
manifesta |osep ('ollado.

El president de la FI< ' exp com l

tenint en compte la futura entrada en vi-
gor de la nova legislació c omunitària, s'-
ha prot edil a una doble ac< ió formativa:
"En pnmer lloc, hem ,Idap la r a t ió
a la no\a normativa de la I Inió Europea
per als ;lctll;lIs AIV quc prestcn l'Is seus
serveis als cscorxadors de t CatalunY,I; I,
en segon lloc, tamhlo portem la formació
dels fUlurs auxiliars segons els requisits
dc l'csmcntat Reg\;1I11L'IlI", Els alumnes
de les dues ;ILlIOI1S fòrm;ilIves sumen IIna
participa' icí total de 205 perSOIll'\,

Una formació
completa en
explotacions
i escorxadors

La Fundació Privada d'Indústries de la
Carn (FIC) és una entitat sense ànim de
lucre que es va crear el 1997 amb la fi-
nalitat de donar suport a les empreses
càrnies de Catalunya en totes aquells ac-
tivitats que li són pròpies i. d'aquesta ma-
nera, ajudar-les a millorar-ne la competi-
tivitat. És per aquest motiu que la FIC va
signar el primer conveni fa quatre anys
amb la Generalitat en matèria de for-
mació dels auxiliars d'inspecció veteri-
nària (AIV).

El contingut dels
curs de forma :J

AIV, adaptat
reglament ei
854/2004 en ma
de Controls '
en Carns, s'est
en dos blocs:,
banda, hi ha els tem
referents a les expl
tacions, i de l'altra, i
temari relacionat am
els escorxadors í les
sales de despeceja-
ment.

El bloc dedicat a les
explotacions propor-
ciona coneixements
sobre la indústria agrària, les bones pràc-
tiques en la cria del bestiar, coneixements
bàsics sobre malalties com la zoonosi,
virus, bactèries i paràsits, el seguiment
de les malalties o benestar dels animals
a l'explotació i durant el seu transport,
entre altres temes. Aquest bloc es com-
pleta amb una part pràctica que inclou

EL CURS S'ADAPTA AL
NOU REGLAMENT
EUROPEU EN MATÈRIA
DE CONTROLS
OFICIALS EN CARNS

la visita a explotacions de diferents ti-
pus i amb diferents mètodes de criança,
l'observació de la càrrega i descàrrega
dels animals o les demostracions de la-
boratoris.

En la part dedicada als escorxadors i
a les sales de despecejament del curs de
formació, es proporcionen, entre altres
temes, els coneixements necessaris per
tal de familiaritzar-se amb la indústria car-
nia. la higiene industrial en el despeceja-
ment i l'emmagatzematge,coneixements
sobre l'anatomia i la fisiologia dels animals
sacrificats, les patologies dels animals
morts, coneixements bàsics de micro-
biologia o aspectes relacionats amb la
inspecció antemortem i poitmortem.
Aquest bloc també va acompanyat d'u-
na formació practica.



SPECIAL CAVALLS

II

Els bons passos del boví de carn
lelln I n;il Jo hom .

NURIA CIRERA

E
l sector boví de carn Je( .n.ilim-
v.i. ent apçalai per Prm edella,
ha estat cl primer de l'àmbit pn i
ductiu que ha elaborat un Man-
ual de bones pràctiques. El man-

ual és l'eina qui- facilita la implantació
sistemàtica i documentada de mesures d'au
tocontrol, amb ta finalitat dv garantir els
nivells Ji' qualitat en els processos
del se< ton

l.rs recomanac ions que inclou afavor-
eixen alhora l·i utilització d'uns processos
i. i in.' permeten fer més rendibles les ex
plotai ions, en evitar-ne les pèrdues d'un
maneig inadequat.

l.i'̂  normes legals donen opció perquè
determinades empreses >ld sector

alimentari, en circumstàncies concretes,
utilitzin guies de pràctiques correctes per
implantar rk seus sistemes d'autocontrol,
[i-̂  quals guies també s'han de basar en els
principis del sistema APPCC. Igualment,
i-n el sector primari s'estableix
l'obligatorietat de registrar <m;i sèrie
d'informacions >|ur han de servir
d'elements d'autix i mtrol.

L'elaboració del Matina/ de bones
prat tiques ha esrai una iniciativa del sector
boví de carn de ( 'atalunya, representat per
Provedella, ja que aquesta associació és
conscient que ha d'adaptai les seves
pràct iques a les exigències del consumidor
pel ijirc í.i .1 qualitat i seguretat, aixi com
de respecte al medi ambient \ -ú benestar
animal. I li han contribuït els

departaments d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca, Medi Ambient i I labitatge, i Salut,
tots ells 11 lordinats per l'Agèni I.I t latalana
iK- Seguretat Alimentària. II contrapunt
tècnic i científic ha estal aportat per
l'IRTA. I.un els ramaders com li^ seves

initzncions representatives fií li;m
participat activament, bé sigui aportant el
seu pum ih' vista en <.-/> continguts del
manual o bé cedim les seves explotacions
per .i I.i documenta< ió gràfic a.

SLS DOCUMENTS
QUE L'ACOMPANYEN

Provedella posa .i disposició de tots els
ramaders de boví de oini de Catalunya
aquest Manual <lc bones fyràctiques de
< i iança, que va dins d'una i arpeta



acompanyat d'una -~i-ric de fitxes que
<. i irrcsponen als registres i ais autocontrols.
Per tul Jo registrar tots els elements que
han de servir aun ,i cines d'autocontrol, lu
Ii.i 18 fitxes de revisi re. Per exemple, per a
l;i neteja i desinfecció lii 11.> ducs liiXL-N
diferents: el Pla de Neteja és per .1 la
planificació d'aquesta activital (què s'Ini
de netejar, quan i tom), 1 l'altra, el
c'diitnil de Neteja, és per deixai
constància que s'ha fci la tasca, així i ̂  >t 11
que v'h.i supervisal 1, M cal, --'II.III emprès

mesures correctores,

COM S'AVALUA L'APlICACIO DE
LES MESURES DEL MANUAL

Peí 1111,1 banda el ramadeï té dins de la
carpeta les luxes d'autocontrol per ,1 la
pròpia avaluació; els punts estan .iüiup;its
segons la periodicitai en que s'han de
controlar. Fambé conté les fitxes de
supervisió dels autocontrols per pari del
veterinari de la granja, que li permetran
avaluat si la implantació de Ics mesures
descrites en el Manual és correcta, i, si
s'escau, tamhé permeten que el veterinari
oficial en I;K 1 l'avaluació.

lil Reglameni europeu 882/2004 sobre

controls oficials, inclòs en el paquet
d'higiene, que entrara en vigor ;i partir de
l'I Je gener del 2006, estableix que:

• les autoritats competents en matèria de
seguretai alimentària són les responsables
de verificai 1 supervisar la idoneïtat del
sistemes d'auti >< ontrol,

• les autoritats competents garantiran
l'eficàcia 1 l'adequació dels controls
ofi< ials dels animals vius, els ;ilmienis 1 els
pinsos en totes les seves fases de
produc <. ió, l,i transforma» ió 1 la
disminuí.', així com l'ús dels pinsos. Els
procediments de control han d'estai
documentats.

l'ei fer les inspec< ions oficials, l'ari icle ?
del Reglameni europeu 882/2004 sobre
controls oficials estableix que aquestes
inspecc ion-- hauran de hasai se en:

l'historial de les explotacions, pel que
1.1 ,il compliment de la legislat ¡ó,

• la fiabilitat dels autocontrols que 1,1
s'hagin fel

EL MANUAL PER DINS
En un primei 1 apítol s'hi desi riu

breument la situació actual 1 les
característ iques generals del set tor de carn

\
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Programes de
/ / i recerca i innovació

^ V Provedella du a terme programes de recerca

i innovació, d'informació al consumidor i al sec-

tor comercial i de promoció del producte ori-

entats a consolidar i incrementar el mercat de

la carn de vedella de Catalunya. Aquesta tasca

l'executa per mandat i sota el control de les

entitats representatives del sector que l'han

creat, i en estreta col·laboració amb la indús-

tria, la distribució comercial tradicional i mod-

erna i l'Administració.

El ramader té dins
de la carpeta le
fitxes d'autocontrol
perquè pugui fer una
avaluació periòdi<

I H > \ I M . I .1 t , 1 1 , l l u m . 1 . A c o n t m u . K i ó

s'explica de manera amena què és i com es
t;i l.i gestió del risc. S'hi adjunta una taula
amb els principals agents causants de
toxiinfeccions 1 un quadre de gestió que
1 ne. km els perills possibles que hi pol havei
;il llarg de tol el proi es pn >du< tiu
(alimentaris o altres), les mesures
preventives, els punts de control, les
mesures correctores que cal emprendre en
el cas que es produeixi alguna nu idènc ia 1
els registres que cal omplir en cada e.is.

Els següents onze capítols s'estructuren
en les mesures preventives més importani •
allotjaments 1 instal·lat ii >ns, neteja 1
desinfect ió, lluita contra plagues, etc.

In un apartat s'hi enumeren les
patologies mes freqüents dels vedells
d'engreixamenr, 1 R continuació s'hi
descriuen una sèrie de mesures de maneig
que poden ajudar .1 prevenir-lcs (mulles
d'elles |.i s'han anomenat ,il llarg del
Manual): mesures de maneig per reduir
l'aparició 1 proliferació de patògens, 1 per
assolir la màxima seguretat alimentària 1
una millora productiva.

l'A GUIA RAPIDA DEL MANUAL
DE BONES PRACTIQUES

Per altr.i banda, s'h.i editai la I iuia
Ràpida del Manual, lis tracta d'una guia
traduïda .1 srt llengües: català, castellà,
anglès, francès, romanès, u< raïnès 1 àral I
una eina hisu .1 per .1 qualsevol treballador
de les granges. Es pot consultat en tot
moment. A mes dels exemplars que es
repartiran impresos i que es poden
dem.in.n ,i Pn >\ edella, Via Laietana núm.
6, pral. 08003 Barcelona, Tel: l>í > 104 800,

fax: 933 101 639, adreça electi ca:
prtwedella@provedella.org

\qui M.I guia també es p>>i consultar en
interneï .1 través del web de Provedella:
www.provedella.org



SEGURETAT AUMENTARÍA

Pocs joves a la festa
de Sant Francesc d'Assís

tir la tendència dels darrers anys: la baixa assistència
ions llicenciats ,1 la festa dels veterinaris. Això ta témer que la

•crdrà en les pròximes dècades

REDACCIÓ

L
.i icM.i de Sani Frant esc
d'Assfs sempre ha estai un
momenl moll espe< ial per als
veterinaris des que es va es-
cullir aquest MHI com .1 pa

tró. Any rere any, era una ocasió que per-
metia que els companys de professió 1 els
M-US cònjuges es reunissin, compartissin
experiències, intercanviessin alguna so
lució apresa de la pràctica diària 1 pas-
sessin, sobretot, una bona estona.

Els bons moments s'hi segueixen pas-
sant però el que es constata d'una edició
.1 un.1 altra és que els ¡oves veterinaris n< 1
s'uneixen .1 la festa.

"Sembla que els ¡oves peu eben aquesl
esdeveniment com una festa dels ur.ins,
i és una llàstima perquè fa la sensació

que, amb el temps, la festa es perdrà i,
amb ella, una de les tradicions més arre-
lades de l.i nostra professió", segons que
va manifestar Francesc Muniu-. El presi-
dent del ( X )VB ral ifit a amb aquestes pa-
raules el discurs que va pronunciar duranl
el dinar 1 en el qual va tornar, una vega-
da mes, ,1 lamentar l'escassa assistència
dels menys veterans.

UNA CONSTANT
Monné també va apuntar que aquest

comportament s'estén a la propi.1 prà<
tica professional. "Els joves ni> s'inte
ra< <. ionen amb els grans . És una llàsi 1
ma perquè, si bé és ceri que potser molts
d'ells no puguin aportar-los massa en
qüestions d'avenç tecnològic, ja que la

praxi ha evoluciona! moll gràcies a les

m ives lei in ilogies 1 a la inv

tífica, en canvi sí tenen m
al diagnosi ic o pel que la ¡
de la piulessin vetei inài 1

•si i g a c i ó ( . i e n

>ll a d i r q u a l l i

altres fa< etes
. L'experièn-

i la ,u umulada d'anys, l'estudi i els im-
previstos els han deixal un bagatge del
qual iots podem nodrir-nos". La cele-
bració d'aquest any no ha canviat gaire
del programa habitual: missa comme
inoiaiiv.i, una visita guiada i dinar de
germanor.

HOMENATGE ALS
FINATS EL 2005
1 imant l'ofici religiós, que va tenir IIIH
a l'església del conjunt arquitet tònit de
la Sl · l ; de Manresa es va retre home



natge als veterinaris desapareguts durant sones. En total, es van repartir Í7 regals és una llàstima que els jove
el 2005. "1 amentem la pèrdua de tots els entre els quals hi havia pernils, aparells

nostres companys, va comentar en rran-

< es< Monné.
I lesprés de la missa es va fer una visita a
l.i residen» ia dels jesuïtes, .1 la ens.i d e-
xercicis 1 a l'església del segle XVIII.
Aquests tresors arquitectònics van des-
pertai l'interès i van captar l'atencW dels
visitants.
La vi 11.1 va anai seguida pel dinar, .il qual
van ;IVMM 11 uns 1 50 comensals. En el mo-

meiii culminan! Je la trobada es van lliu-
rar els diplomes emèrits als veterinaris
que h.ni complert 50 anys com a col·le-
giats. Aquest va ser, sens dubte el mo-
meni mes emotiu de la tarda. Els home
natjats van rebre un fori 1 càlid
aplaudiment que els van dedi< ai tots els
assistents.

SORTEIG DE REGALS
Després del lliuramenl de diplomes 1

medalles es va fer el tradicional sorteig
deregals.í lada any, el COVB recapta un
bon nombre d'obsequis entre els col·le-
giats, empreses farmacèutiques 1 diferents
organismes, pei repartir en el dinar.

In aquesta ocasió l'obsequi sorpresa va
ser un viatge a Mallorca per a dues per-

Brav ,dé música i un viatge a la c
cambé per a dues persones.

"El que ve un any, torna l'any següent;

lucrin més perquè ens li' 1
d'allò més bé", va concloure
del COVB abans de donar
l,i celebració.

s no s 111\ 11

h e m p,iss; i i

el president
pei tancada

Col·legiats emèrits que van complir
50 anys com a veterinaris i que van
rebre el diploma acreditatiu

Joan Albareda Perelló

Jordi Albo Torrents

Joan Baucells Pujol

Félix Bernal Garcia

Josep Blanchart Serra

Pere Boncompte

Anconijuan

Albert Canals Gramunt

Marti Casas Vila

Agapito Celemín Garcia

Joan Coltell Serra

Ramon Colomer

Capdaygua

Dr. Antonio Concellon

Martínez

José Cosculluela

Carrasco

Manuel de Moner Canut

José Domínguez

Domínguez

José Esteban Fernández

Enric Julia Casimiro

Ramon Justel Parada

Josep Llargues Masachs

Francesc Llobet Arnan

Alfonso López del Valle

Roman Luera Carbó

Rafael Mendieta

Peñalosa

Josep Mercadé Pons

Félix Mestres Duran

Miquel Mulet Duran

Joan Pares Pujats

Jacob Pascual Arnal

Manuel Peña Marín

Antoni Pi Corts

Antoni Planas Pujol

Josep Maria Prims Coll

Josep Ribas Espadaler

Dr. Jaume Roca Torras

José Sánchez Muñoz

Jenaro Sancho

Baldomer Santos

Portales

Josep A. Tapias Morató

Pere Vila Cañellas

Albert Vila Battg

Lorenzo Viso Adsuar
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Jaume Camps dóna el quadre 'Buzhasky'
a l'Acadèmia de Ciències Veterinàries

D'on va sorgir la idea del quadre, i de la seva
donació?
La primera ¡dea va sei pel lloc on es podria
penjarVam veure que la sala, antiga UMiote-

|ue gentilmeni ens cedí
com a seu de l'Acadèmia, \r tres parets amb
biblioteques, i una que està oi upada pel gran
i traí Ni imés i |uedava un espai lliure, de
quasi un metre d'ample. Semblava que esti
ué • lemanani un i |ua Ine Se'm \ rrei

que en podria fer un, com obsequi, i per re-
cordança.a l'Acadèmia. I l vaig ofei ii al presi-

• I )i. I lupia, ! i lot seguit.

Com va escollir el tema a pintar?
•r-me molt difícil. Primer pel fet que no-

més sóc un aficionat al dibuix i la pintura. I
també perquè no és el mateix fei lo peí a
un mateix o peí altri. Dintrí les possibilitai ¡
i què m'ai i isi ava, el pi imei era fei un pa

e, com a més senzill. Per exemple una
masia amb un bon ramal si >i tini .1 pastuï 1
Massa bucòlic vaig pensar. Per estètica, i per
sei l'animal tipus sobre el que fèiem ois es-

il menys uns anys enrere, vaig pensar
en el cavall. Com quedaria un quadre d'uns
t avalis, amb molt moviment, 1 amb genets, i

del lloc on s'estima que es va produir la se-
•mera domesticació?

A quines àrees fa referència?
M'estic referini a l'àrea compresa des del mar
Caspi, fins a l'altiplà del Tibet, i, pel sud fins al
mar d'Arabia. Sembla ser que la primera do-

mesticació dels cavalls va ocórrer allá, ¡a
fa més de quatre mil anys. Els pobles que
habiten aquesta gran àrea. mantenen la

ió dels seus avantpassats, 1 viuen
pendents dels cavalls. Són gent que con-
sumeix tant. la seva llet. com 11
1 que van inventar un espoii amb 1
com cap altre pel que fa a la destresa 1
l'emoció.

Quin tipus de cavalls fan servir en aquest
esport?
fürkomano Im anís, fills dels famov
valls dels mongols. Mostren una al
de 15,2 mans. Serveixen tant per a fons,
com per a velocitat, per això poden có-

1 loltes curses occiden-
tals.

Arribem al nom, 0 títol, del quadre. Què vol
d/rBu
És un nom afganès, dit també Ko)

• i, en altres llengües veïnes. Es el
nom del joc. Aquest consisteix en què
< livei sos genets lluiten per empoi tai
se amb una mà un vedell de llet, o una
ovella, o una cabra, de pèl II,11 g, il
vius 1 avui morts, córrer uns dos quilò-
metres,fin luna fita, 1 tornar-lo al ma-
teix lloc... Però hi ha una vini-
nets, amb igual de coratge 1 temeritat.
que voldran guanyar

benvolgut veterinari, benvolguda veterinària,

Com probablement recordareu, el darrer mes
d'agost, Virbac España es va veure en l'obliga-
ció de retirar tots e/s microxips Virbac (Backho-
mej i suspendre'n temporalment la venda fins
que disposéssim d'unitats amb nova codificació.

Mitjançant aquest escrit, voldríem demanar-
vos disculpes per totes /es molèsties produïdes
per la retirada temporal dels nostres microxips,
i explicar-vos la raó que ens va conduir a aques-
ta situació:

I. El dia 30 de juliol de 2005 es va publicar
el Real Decret 94712005 que estableix un sis-
tema d'identificació i registre d'ovelles i cabres.
Aquest RD estableix que el codi dels transpo-
nedors distribuïts a Espanya, destinats al sector
oví i capri, tinguin en e/s seus primers dígits, cl
codi del país (724 per Espanya). Així mateix,
s'especifica que queda prohibida la utilització
del codi fora de l'àmbit del Real Decret.

2.Atès que els microxips comercialitzats per
Virbac fins al dia 30 de juliol tenien el codi del
país. després de l'aplicació del RD 94712005.
no podien continuar utilitzant-se. Els microxips
implantats abans del RD no queden afectats.

Els microxips Backhome, estan incorporats a

una exclusiva xeringa amb sistema "dic onti-re-
torn"que els hi dona una major seguretat per
la correcta implantació .Tanmateix, tenen la ga-
rantia Virbac, un laboratori que fa més de 22
anys que dona suport i col·laboro amb el vete-
rinari en salut animal.

El nostre Servei d'Informació al Professional
resta a la vostra disposició per qualsevol infor-
mació 0 aclariment addicionals.Tel.:93 473 58
42 0 mail: infocliente@ virbac.es

Agraint-vos l'atenció rebuda i la confiança di-
positada en e/s nostres productes, us saludem
ben cordialment.

VIRBAC NOTIFICA

Els informem que ja tenim a
la seva disposició els micro-
xips Virbac (Backhome) amb
els codis adaptats a la legisla-
ció vigent i podeu demanar-
los, com fins ara, al Col·legi
de Veterinaris.



EL COL·LEGI INFORMA

El Col·legi, amb els nous llicenciats

REDACCIÓ

El passat dijous ll) de setembre es va
fer, .1 la sala d'actes de la Facultat Jo
Veterinària de la Universitat Autònoma
Jo Barcelona, l'acte de graduació de la
promoció 1999 2005 de les llicenciatu
ros en Veterinària i en Ciència i
fe< nologia dels Aliments (( TA).

El Col·legi Oficial de Veterinaris de
Barcelona hi va ser representat en la
figura del seu president, Francesc
Monné, que va poder constatar l'òptim
moment que viuen actualment els osm-
dis de veterinària. Durant l'acte de Ihu-
rament, durant el qual els nous llicen-
ciats van haver de fer el jurament pro
fessional Jo la veterinària, també van

intervenir el I )r. Alfred Ferret, degà de la
I MI iilmi, i oi Dr. M i n í Pumarol , on

representack5 dels professors. Els estu-
diants també van agafar hi paraula i en
un emotiu parlament van fer mi simpà-
tic repàs .iK anys viscuts :i la Facultat.

MOLTES DONES
La graduació també va posar de

manifest la feminització de los dues
carreres, ja que, entre ois 156 nous lli-
(.oni. i.us en veterinària, gairebé un
80% on són dones, hi mateixa propoi
un que es dóna entre els 71 nous pro-
fessionals on ("TA. Al marge dels
SONO--, també os v;i fer patent la pre

ferència Jo hi majoria Jo nous veteri-
naris por desenvolupar hi seva tasca
professional on clíniques Jo petits ani-
mals. Des del Col·legi os considera
aquesta tendència com poc conve-
nient, ja que os tracta d'una branca Jo
hi professió que es i roba, avui dia, pràc-
i icament saturada.

Entre ois mos Jo 400 assistents quo
omplien hi sala lii havia Rafael
MonJui.i, president d'AVEPA; Teresa
Rigal, delegada Jo la junta del c Iol·legi
de Veterinaris a la Facultat; professors,
familiars i companys dels llicenciats.
L'acte va acabar ami1 un i ò< tol al qual
van ser convidats tots els assistents.



EL COL·LEGI INFORMA

Els
pr1mers
actes
lúdics del
COVB

L'oferta de cursos i activitats lúdiques ha augmentat , iats
^audexen d'una àmplia oferia de propostes per al temps lliure
REDACCIÓ

Darrerament, el Departament de
Formació del COVB ha organitzat
una sèrie d'activitats lúdiques que us
han estai anunciades en els darrers
números de les publicacions que us
enviem. I Ina de los que ha tingut
més èxit ha estat Dormir amb tau-
rons, una nit inoblidable per a molts
dels nens i nenes que hi van partú i
par; tant és així que s'hi van haver de
fer tres edicions.

Es tractava de passar de forma
divertida i didàctica una nit amb els
peixos de l'Aquàrium. Pambé es van
organitzar tallers i jocs, i unes visites
;i la zona tècnica que van permetre
que ris protagonistes passessin a l'in-
terior de les instal·lacions i veure les
piscines de quarantena, com s'ali
menten... I una visita guiada noctur-
na i teatralitzada, gràcies a l.i qual
vam ser sorpresos per visites "pecu
liars i una mica animals". La impres-
sió final en tots els (.usos va ser que
vam aprendre coses força curioses i
que vam ser testimonis de situacions
que difícilment es poden veure de
forma particular. També vam conèi-
xer gent nova del mateix camp que
nosaltres.

Però sense cap mena de dubte, la
més sucosa per als participants va ser
el curs de cuina ràpida que es va fer
el divendres 7 d'octubre a la presti-
giosa Escola d'l lostaleria I lofmann.
Ens van ensenyar ;i preparar un hlo-
ody 111.i!\- i a cuinar una caldereta de
mero, un vacio rostit amb parmentier
de bolets i un magnífic tiramisi'i de
postres. Fot d'una forma ràpida i,
sobretot, divertida. Les bones olors
que desprenien els plats van ser el
reflex del bon ambient que els nos-
tres companys van respirar als
fogons, els quals ja han demanat ti n
nar-lii tan aviat com es pugui!

Però també hi ha hagut alguna
activitat que s'ha hagut de suspendre
per manca de gent, com el curs d'in-
troducció a l'enologia, i els pocs inte-
ressats que s'hi havien apuntat van
lamentar moll aquest fet.

VIURE LA NATURA
Seguint la mateixa línia, en el

moment de tancament d'aquesta
publicació era previst la fer un seguit
d'activitats, totes elles relacionades
amb el nostre sector i la natura, però
plantejades des d'un punt de vista

li irmatiu I lúdic . I !oitl ara la surtida
ornitològica als aiguamolls de
l'Empordà, conduïda pel nostre com-
pany Enric Fontcuherta, per veure el
fenomen migratori de les aus; , la
visita al Centre de Recuperació
d'Animals Marins, la visita al cim
d'Aguiles o la sortida guiada pel parc
de Collserola, una oferta que també
comptarà amb la primera competició
esportiva de pitch c*1 putt: una fornia
moll diferent de compartir experièn-
cies amb els nostres companys però
lluny del món de treball.

En aquesta ocasió hem d'agrair
molí la col·laboració de diferents
empreses que ens han ajudat a fer pos-
sible el torneig, que en el moment
d'escriure aquest text eren Farmadiet,
Shalix, Fernando Cerqueira Assot iats
i Peak Performam e.

Des d'aquí us volem animar a
participar i aportar els vostres sug-
geriments a les activitats que us
agradaria fer. En les podeu comuni
(,11 per telèfon o per correu ele< trò
nic (depformacio@covb.es). Entre
lois hem d'aconseguir un dels
objectius proposats: fer pinya dins
del ni ist re sector.



EL COL·LEGI INFORMA

Les primeres veterinàries
catalanes (I)
Primor lliunuru

Quino que van haver Je superar...! Anècdotes i
vivències que avui ei

IH°^
MONTSERRAT CANTÍ

S egons un estudi d'Alba Vegetti, Jo la
facultat Jo Bolonia (Itàlia), les
primeres v eterinàries foren llu en< i

adesde Zuric: StefaniaKraszewska,el 1SN*>,
i uii.i i.il I hibrowilskata, el 1893. L.i tercera
va ser la russa Maria Kapcewith, que va sor-
in J' \li,.n, el 1896. I li ha anècdotes com
l.i Je l.i finesa Agnes Sjcirherg, que .il seu
país niï podia estudiar i os va traslladar .i
Alemanya. La primera en trencar la tradi-
ció exclusivameni masculina a l'Estai es
panyol va ser María ( ¡erratn Rodríguez, lli-

cenciada a ( Còrdova, el 1925. La María tam
hé \.i fer magisteri, música i farmàcia. Va
¡ubilar-se el 1967. Per tal Je pi ider estudiar
veterinària, l'any 1923 va haver de dema-
nar un permís especial al Ministeri J'ln
strucció Pública, ¡a que fins aleshores era

una i iniT.i prohibida a les Junes.
A C 'atalunya, la primera Juna que va

col·legiar-se i exercir va ser Teresa Bonilla
(núm. B 45), que va estudiar a Saragossa.
Desprès In ha la Montserrat Vidal (núm. B
561). Les pioneres a la l llfnú i dels Petits

italunya, la primera Joña que va col·legiar
i exercir tou Teresa Bonilla (núm. B-45)

Animals síín l'Emília S.uu- (núm. B-505) i
la Julia Aharoa (núm. B-412). Girona ié
com a primera Juna col·legiada la ( armi
na Nogareda Burch (núm. GI-318), l'any
1978; a Lleida, la Gina Casando (núm. Ll
22S). A rarragona la primera va ser la in-
spectora de Sanitai Pilar Parici Coreóles
(núm.T-71), el 1972 (tot i que en un i reliaII
Je |aime Rojo trobem l'Anna M. Vall Rovi-
ra com una Je les primeres llicenciades, a

1 leo, el ll>5l).
Teresa Bonilla Elias (Puigcerdà l'M.s

Barcelona 1W4) va començar els estudis el
lc) ?4- i 5. La C i i le ira ( '¡vil va I anear "esco-
la del 1936 al 1939. Mitjançant els cursos
ai tolerats i intensius peí reí uperarel temps

Formació Canis. vjirona)

ULTIMES PLACES
CONFERÈNCIA
Presentació dels cursos en linia
d'anglcv Demostració I resposta
als dubtes.

Tortugues. Aproximació
clínica i al maneig.

Data: I 2 de gener, a les 21:00 h.
Ponent: UAB Idiomes.
ACCÉS LLIURE

0 M

MONOGRAFIA
Radiologia abdominal. Ce
obtenir la màxima informació
d'una radiografia.Tercera edici

de gener, de 09:30 a 13.30 h.

Ponent: Jordi Cairó (Hospital

Data: 14 de febrer.de 09:30 a 13.30 h.
Ponent: Albert Martínez (Centre de
Recuperació d'Amfibis i Rèptils de
Catalunya CRARC. Masquefa).
Inscripcions a partir del 9 de
gener.
PLACES LIMITADES

Data: 23 de febrer, de 09:30 a 13.30 h.
Ponent: Victor Montané (Hospit.il
Veterinari Sabadell. Sabadell).
Inscripcions a partir del 9 de
gener.
PLACES LIMITADES

lúdiques
formatives

Activitat per * inf
entrenador/a de "

de febrer I les 10:00 h.
A càrrec del Departament d'Educació
del Parc Zoològic de Barcelona.
Inscripcions a partir del 19 de
desembre.
PLACES LIMITADES

ongress

ipòsiunr

LORCA (MÚRCIA)

Dates: 24, 25 i 26 de maig.
Organitza: Associación Espanyola de
Cunicultura.



perduï —i els exámenes patrióticos , va
aconseguir el títol el curs ll)40-41. i va
esdevenir la segí ma dona que l\ >htenia
i l.i i .ipn.il saragossana, rere l;i valen-

c i.m.i Vicenta Ferreres Messeguer, de
(!anel de Roig (('astelló), llicencia-
da el 1936. Segons ha explicat, es va
dedi< ar a aquesi món perquè un am-
ic del seu pare li va proposar fer un
curs de parasitología. (!omentavaque
a l'Escohi Superior di- Veterinaria
només o va sentir discriminada una so-
la vegada: els dies que explicaven l'apai
ell reproductor masculí i el professoral li
aconsellava que no anésa classe. Aleshores
tampoc In havia lavabos de dones; fins que
no li van construir un pera ella, havia d'usar
cl dels professors, Amb els companys va
gaudir d'una bona relació i la v in acceptar
moll bé. \ l'hivern només hi tenien una
estufà per escalfar la classe, i sempre la deix-
aven que '̂In assegués ;il costat.

EXPENDIENT AL DIRECTOR
En aquells temps, les noies havien de

complir amb el Servei NH ial. l.i leresa va
rebre el ^ ertifical oficial d'esi udis en acabar
l·i carrera sense haver complerl aquella
obligació, per la i|iial cosa el directoi del
i entre va ser expedienta!, peròfinalmeni va

arribai a un
acord amb l'Administració. Al principi, va
treballarà l'escorxador de Sabadell. L'any
1946 va aprovar oposic ions a l'Ajuntamem
de Barcelona, on va estar-se lins ;i la seva
jubilació. Al començameni feia controls
amb triquinoscop. I explicava que en aque-
lls temps havien arribat a visualitzar més de
cen) triquines en trossos moll petits de carn
portin.i, en especial de la provineni dels
països de l'Est. Més anècdotes: quan havia
d'anar a inspeccionar els sac rificis Jc porcí
als convents de clausura, no In podia en
trar. Li deien que només ho podia l> r un
veterinari, i \to una dona, La solució va ser

que li van passar l'animal trossejat perquè
igués examinar-lo.

Tampoc no podia prendre pan en cap
activitat relacionada amb curses de braus

a causa d'una llei que no va ser deroga-
da fins després Je la mori Jc Franco,
ei i la qual es prol libia i|uc lo J> n íes
tinguessin pari ai tiva en la ¡icsui na-
cional". Si I I tocava guàrdia a l'escorx
adi ir, li permetien inspeccionai ris i oros

in niu;si.|iiaii eren bèsties ¡asa< i IIK adés.
A l'escorxador de Barcelona solia

estar a Li torreta, J o d'on es feia tol el
seguiment administratiu (guies, et(.). fam

i-r nomenada el lk>7(-> cap del ( «n
tre Oficial de Zoonosi de l'Ajuntament de
Barcelona a l'Arrabassada, on es central
itzaven totes les campanyes antiràbiques.
Piir.int vini anys va actuar com a veter-
inària en Ics exposicions canines, que
l'i imer es van fer al Turó Pan i després al
Pan delaí liutadella. Al COVB va col·lab-
orar com a presidenta del Comitè de
Deontologia.

Al proper número: Mont& »rrat
Vidal i Luis, Emilia Sanz
Maudes i Julia Abaroa

Més informació:
http://www.asescu.com

BARCELONA

Dates: del 17 al 20 d'octubre

Organitza: Expoaviga.

Més informació:
http://www.expoaviga.com

BARCELONA

Dates: 25 i 26 de febrer.

Ponents: Philip Fox, DVM, MS i N.

Sydney Moise, DVM, MS.

Organitza: Grup d'especialistes en

cardiologia i sistema respiratori

GECAR. amb la col·laboració de la

primera vocalia d'Avepa (Catalunya)

Més informació:
http://www.avepa.org

TELÈFON CENTRALETA:

93 2 1 2 66

FAX: 93 212 12 08

SECRETARIA

Mònica Rodríguez
Telèfon: 932 112 466 ext. 20
covb@covb.es
Andreu Garcia
Telèfon: 932 112 466 ext. 21
depadm@covb.es

GERÈNCIA
Francesc Masoller
Telèfon: 932 112 466 ext. 22
fmasoller@covb.es

BORSA DE TREBALL

Elizabeth Mata
Telèfon: 932 112 466 ext. 34
apropem@covb.es

DEPARTAMENTrDEFO RMACIÓ

Estanis Simón
Telèfon: 932 112 466 ext. 29
depformacio@covb.es

Elizabeth Mata
Telèfon: 932 112 466 ext. 34
apropem@covb.es

ASSESSORIA JURÍDIC

Elena Oller
Telèfon:932 112 466 ext. 22
depjuridic@covb.es

DEPARTAMENT INFORMÀTIC

Ferran Alcaraz
Telèfon: 932 112 466 ext. 37
depinformatic@covb.es

INSPECTOR DE CLÍNIQUES

Francesc Olives
Telèfon: 932 112 466 ext. 27
comitecliniques@covb.es

Mireia Mancera
Telèfon: 932 112 466 ext. 27
comitecliniques2@covb.es

ASSEGURANCES

Rosa Ordóñez
Telèfon: 932 112 466 ext. 30
info@seguros.com



EL COL·LEGI INFORMA

Es lícit captar activament els antics
clients quan es canvia de centre?

Icl jutjai contenciós administratiu de Barcelona contra un
veterinari | : un acte de captació deslleial de clients.

ELENA OLLER
i

S
ón freqüents les consultes dels
veterinaris titulars d'un centre
veterinari sobre la possibilitat
que un company que ha prestat
els seus serveis professionals al

mateix centre, pugui obrir, un cop extingiï
el contracte de treball, un centre vetei ina
ri al mateix municipi o a prop d'aquell en
què treballava, ja que aquest fel pol tenir
una incidència directa sobre el primer cen-
tre veterinari, i aquest fet pol provocar for-
ça dubtes als clients.

Arran d'una re< em sentència que es 111
mentará en aquesl article, des del t ol·legi
hem cregui interessant informar sobre
aquest tema.

En aquesl (as es tractava d'un \ eterina
ri contracta! laboralmeni per una clínica
\ et« 1111.111. i durani diversos anys. I In < op
extingí! el contracte, aquesl veterinari va
obrir una clínica veterinària al mateix mu-
nicipi i va enviar cartes oferim els seus ser
veis professionals i cl seu nou establimeni
a PERSONES QUE ( ONSIDERAVA
( I IEN rS i que ja no podria < i mtinuar ate-
nent al primer centre i els sol·licitava da-
des sanitàries dels pa< ients perquè estava
reestructurant els seus arxius i els manifes-
tava la intern ió de millorar els serveis d'a-
tenció oferts.

Després de rebre la denúnc ia del fets, el
( X )\ B a i ra\ és del (lomitè de I )eontolo-
gia va tramitar un expedient disciplinari
contra el veterinari rxLnnií.iit.n, i la |un-
t.i de (rovern del ( !< )VB va imposar al
col·legial una sanció greu consistent en una
multa | vi haver realitzat un acte de capta
ció deslleial de clients, i pei tani havervul-
nerat les Normes 1 )eontològiques< lomuns

de la Professió Veterinària Catalana
(N1X Ü'Vll). Posteriorment, el veterinari
afectat va interposar recurs contenciï is ad
ministratiu sol·licitant l'anul·lació de la re-
solució del COVB.

El Jutjat va desestimar el recurs i va con-
firmar la resolució per declarar provada ta
comissió d'una infrac< ió tipifiï ada en l'ar-
ii. le94.8delesNDCPVCjaqueelfetque
oi veterinari denun< ial enviés Ics citades
cartes tenia una clara intenció de captai
clients del centre on havia prestat els seus
serveis professionals per tal de derivar-los
al seu nou centre i podia portar a confusió
els clients del centre veterinari on havia
treballat ja que aquests podien entendre
que el nou i entre era un suec essor de l'an-
terior.

Hn conclusió, el simple fet d'obrir un ni iu

centre a prop d'un altre no suposa l.i vulne
rac ió de cap norma deontològica |,i que ac
tualmeni ¡a no hi ha cap norma a lev
NDCPVC que limiti territorialment l'ober-
tura d'un <. entre veterinari, ni suposa la rea
lització de cap acte de competènc ia deslleial
I,I que qualsevol professional es lliure d'obrir
un centre veterinari i els clients son lliures
d'adreçar-se al veterinari de la seva confian
ça fenl ús del seu dret a la lliure elec < ú >.

Ara bé, d'acord amb el principi de bona
fe contractual que regeix les relacions la-
borals, el que no es correcte deontoli igii i
meni és que el veterinari < ontractat un cop
extingida la seva relació laboral realitzi po-
lítiques actives de capta( lo de clients per tal
de derivar-los al seu nou centre induint a
error els usuaris i aprofitani dades obtingu-
des durant la seva relació laboral.



NOVETATS COMERCIALS

Novartis comercialitza Tiamutin
Des del mes d'octubre Novartis Salut Animal comercialitza, juntament amb

Econor, tota la gamma de productes Tiamutin. Aquests antibacterians de la fami-
lia de les pleuromutilines i específics per a ús veterinari, estan indicats per trac-
tar malalties intestinals i respiratòries del porc, per al tractament del micoplas-
ma en aus i per tractar la enteropatia mucoide del conill.

Les pleuromutilines (tiamulina i valnemulina) són dos potents antibiòtics dis-
ponibles contra micoplasmes (M. Hyopneumoniae. M. hyorhims. M. Hyosynoviac) i
espiroquetes (6. hyodysentene, 6. pilosicoli).

Vacuna d'administració oral
contra la ile'ltis porcina

Boehrínger Ingelheim Espanya va treure al mercat el passat
mes de setembre Enterisol lleitis, la primera i única vacuna
d'administració oral contra la lawsonia intracellularis.que és l'a-
gent etiològic de la enteropatia proliferativa porcina (EPP) o
ileïtis porcina. Aquesta malaltia intestinal d'origen infecciós, i
comú en el bestiar porci, es contagia per via orofecal.

El bacteri provoca diarrea, lesions i hemorràgies intestinals
que poden afectar negativament el creixement i l'engreixament
a causa de la reducció de l'augment de pes. La ileïtis també in-
cideix en els costos d'explotació ja que la seva prevalença in-
crementa les despeses d'alimentació dels porcs en creixement
i l'augmenta la variabilitat del pes corporal en el moment del
sacrifici.

La nova vacuna, en administrar-se per via oral, indueix a una
immunitat semblant a la de la infecció natural.

Mascotes per psíquica ancians amb
minusvalidesa psíquica o física

Bayer acaba d'emprendre una campanya de col·laboració amb
l'Associació Nacional per a la Interacció entre els Animals i la
Societat (ANIAS). La iniciativa es basa en la prestació d'assistència
terapèutica mitjançant mascotes a ancians amb minusvalideses
psíquiques o físiques.

L'experiència pilot s'està portant a terme a Madrid amb per-
sones grans d'aquest perfil residents en centres per a la terce-
ra edat. L'acceptació d'aquesta teràpia assistida està donant uns
resultats molt satisfactoris, especialment en aquelles persones
que pateixen un deteriorament cognitiu."S'ha demostrat cien-
tíficament que els animals exerceixen una influència positiva so-
bre la salut mental i física dels humans. En aquest cas. a través
dels animals, podem arribar als humans amb problemes dege-
neratius, i contribuir a bnndar-los més benestar i millor qualitat
de vida", segons que ha afirmat el Dr. Ralf Ebert, cap del Depar-
tament d'Animals de Companyia de Bayer HealthCare a Espan-
ya.Aquesta iniciativa se suma al programa Tinença responsable de
mascotes que el laboratori va començar a fer el 2003.

Manual per a
l'edat del cavall

Virbac acaba d'editar el Manual per a la
determinació de l'edat del cavall, una obra que
conté informació actualitzada i il·lustrada
de la fórmula dentaria del cavall amb imat-
ges didàctiques des dels sis mesos fins als
20 anys. El manual,editat en castellà, és de
tapes dures.

Pel benestar dels èquids
Mcrinl Laboratoris i la Fundació Altarriba-ADE han signat un acord de col·labora-

ció per vacunar i desparasitar els èquids que l'ONG acull al refugi que posseeix a Fo-
nollosa. La signatura del conveni va tenir lloc el 30 de setembre a l'estand que el la-
boratori va instal·lar a l'Equus Catalònia de Girona.

Antiparasítari
d'avantguanda per als gats

Profender Spot-on és el primer antipa-
rasitari intern d'ampli espectre en Spot-on
per a gats. El comercialitza Bayer en format
pipeta, una opció que facilita l'administració
del fàrmac. Profender Spot-on combina l'e-
ficàcia del nou principi actiu emodepside
amb prazieuentel i és efectiu contra els cucs
intestinals que afecten amb més freqüència
els gats. Es pot administrar a gates gestants
o lactants.



La guia pràctica
ídors del sector veterinari, al seu abast

LABORATORIS FARMACÈUTICS
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EQUIPS D'IDENTIFICACIi

Àvid Microchip de España, S.L

Òvml Avíd) á
LABORATORIS D'ANALISIS

Laboratorios Anabiol, S.A.

0890BIi
t ,,'11,1

anabiol ,.a.

ASSEGURANCES

Agrupación Mutual Aseguradora

!<•! 934120492

9296

ANUNCIÏ'S A
VETERINARIS
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ANALGÉSICO
ANTIINFLAMATORIO

ANTIPIRÉTICO

ANALGÉSICO, A
ANTIPIRÉTICO. GRACIAS A SU TOTAL
SOLUBILIDAD SE DISUELVE EN UN
INSTANTE EN EL AGUA DE BEBIDA DE
LOS ANIMALES, CONSIGUIENDO UNA
ACCIÓN INMEDIATA CONTRA LA FIEBRE
Y EL DOLOR DE LAS INFECCIONES

PORCINO Y POLLOS
Ácido acetilsalicílico al 65 %

Especies de destino e indicaciones: Cerdos y pollos El acido acetilsahcilico está
indicado para el tratamiento sintomático de l<i IK-IHI- Posologia y modo de
administración: Vía oral en el agua de bebida. Cerdos: 50 mg de acido acelilsali(ilico/kg
pv/dla, equivalente a 0,75 g de FE8RIN0L SP/litio itr .«ju.i, riUNNM lOdids Pof'os
50 mg. de acido acetilsalicilico/kg pv/dia, equivalente a 0,40 g de f EBRINOL SP/lltro
• I. .MJII i 'luí inte 'i -fu-. Periodo de supresión: / <li.<-. Con prescripción vt-tt-r mal ir)

Registrón": 1.647 ESP

s.p. veterinaria, s.a.
Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 - Ap. Correos, 60 - Teléfono 977 850 170* - Fax 977 850 405 - 43330 RIUDOMS (Tarragona)



www.asepeyo.es
902 151 002

En la meva empresa ens vam proposar reduir la
sinistralitat laboral implantant la cultura de la prevenció,
oferir una assistència sanitària de qualitat als nostres
empleats i disposar del millor suport per a resoldre amb
eficàcia els tràmits administratius. Estic satisfet d'haver
pres la decisió encertada.

+ ASEPEYO
ASEPEYO. MUTUA D'ACCIDENTS LABORALS I MALALTIES PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL NUM. 151


