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EDIoIAL

Cada dia més adaptats
a les necessitats
dels nostres col·legiats

E l 8 de juny ha passat ja a la història del COVB. Ningú dubte que l'acte inaugural de les noves
instal·lacions del col·legi i la clausura del curs acadèmú va ser un èxit. No podem deixar de
senti l'-no... especI.dIlll'nI orgull,l''lS d'aquc11:1 nil. C<llllpl,lr, gràcies a l'Acadèmia de ('I¿'nclC'"

Veterinàries, que també c elebrava la clausura del seu curs ac adèmic, amb la presència del pn >fe
sui Federico Mayoi Zarago ,i rstm honor i un privilegi. Ell va sortir del (!< >VB convertí! enacadèmiï
d'hlln<lr i nos:1ltrcs més sensihilil:'lI"'. gr;1Cies a la seva esplèndida intervenc ió, alllh el drct de lO"
els éssers humans de comptar amb una alimentació digna.

Ll" p,lralllcs dcl reClor la I Uni\'erSlUI Aut(lI1ollla de B;¡rcel,lI1¡I, Lluí... Ferrer Cauhel, \,¡111 ...er molt
orientatives per a les noves generac ions de veterinai is. Veterinari de t arrera i professió, Lluís Fel
rer ens va fer veure qui- el I mur de la nostra professió passa per la revoluc ió biològica i biomèdica

que s'està produint. En aquesta solemne inaugural ¡i i
no podien faltar, i agraïm especialment llur presèn-
( I.I. ils presidents dels col·legis ofi< ials de veteri-
naris dc Girona i L1eld,1. Aquesi mateix di¡ 1.lu:1n
|osé Badiola, prl'sldcnr dcl Conscll (Jcncr,d de
(. lol·legis Veterinaris d'Espanya ens va fer -..ilvr la
seva \ isió de la posi< ió que hem de prendre com a
col,lcctlu da\'anl la red¡ICLHí de la nova llei ,kl
medicament. Aquesta pol sei la nostra oportunitat

per obtenir un U'NI més ¡usi ami* la professió veterinària en lois els seus vessants. I altres temes
d'idèntic interès són l'alimentac ió animal, L-M concret, l'aplicació dels àcids grassos Omega 5 en
els remugants millora la qualitat de la dieta dels humans que consumim la cam d'aquests animals.
Forma part de les nostres responsabilitats millorar cada dia nus Li cadena alimentària. No obstan!
això, tampoc hem d'oblidar nos de la importància de preveniï els inevitables i is< i is laborals que
podem sofrir ¡I la lema.

LA PRESENCIA DE
FEDERICO MAYOR
ZARAGOZA, AVUI
ACADÈMIC D'HONOR
IM L'ACADÈMIA DE
CIÈNCIES VETERINÀRIES,
VA SER UN PRIVILEGI

• ; i ^ , , i ,-••
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¡s del passat mes
gost, el COVB va

afrontar un projecte
"remodelació que va

fulminar el 8 de juny
amb un càlid acte
inaugural que ja forma
part de la historia del
Col·legi. ^
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.A DEL MES

L .1 ,eu del C \)I'lcgl ,k Veteflll;lIïS
de Barcelona ja té m<\ es ill
stal-lacions. L'acte inaugural del

remo-delai edifici situat .i l'avinguda de

imentació, uns drets "inherents a l'ésser
humà". També va recordar l'eleval índex
Je mortalitat que In ha al món peí i ui
la l ll I 1 . 1 situar ell 60,000 les

la República Argent ina de Barcelona, el morts diàries per aquesta i ausa. En aque-
passat 8 de juny a les 7 de la tarda, va ser -1 sentit va fer una crítica punyeni "al
presidit pel conseller d'Agricultura, Ra- nostre paper d'espectadors davant de tot

el que passa al món", i va reclamar a la
so( ietai >|ur, .1 partir d'ara, assumeixi "el
papei d'a< tor".

Mayor Zaragoza va tenir paraules per
al món universitari, a qui va exigir que

maderia 1 Pesca de la Generalitat, Antoni
Siurana i Zaragoza.

Els amfitrions de l'esdeveniment van
sei Francesc Monné i Orga, president del
1 1 A B, 1 el president de I'A< adèmta de
( Üències Veterinàries de Catalunya, el "esdevingui una torre de vigilància que
IV. |osep Llupià 1 Mas. A més a niés, tingui capacitat de preveure i anticipar-
també hi eren presents el Dr. |uan |osé se als esdeveniments negatius que estem
Badiola, president del Consell General 1 acabarem pagant". També va dirigir
deCol·legis Veterinaris d'Espanya, el Dr. unes paraules a la cla¡
Lluís Ferrer t laubet, rei. tor magnífic de

sse polit ua, 1 en
aquest sentit va declarar que

Universitat Autònoma de Barcelona, el democràcies no ens tenen en compte
qual va pronunciar la conieiem ia Veler- gairebé mai".
inària: investigació, i el Dr. Federico Ma-
yor Zaragoza, proclamat Acadèmic DRET A LA N U T R I C I Ó
d'Honoi de l'Acadèmia de ( !ièn< ies Vet En la ses1 a conferènc ia sobre el / Vet a
ei in. 11 ics Je l'aialunva, que va intervenir la nutrició, Federi< o Mayor Zaragoza va
amb una ponènc ia sobre el Drei >t la nu exposar que "avui dia hi ha al món uns
ou i.i. 2.000 milions de persones que viuen amb

menys de 1 dòlars al dia i que han d'in-
ventar cada dia com sobreviure".

El catedràtic va preguntar-se "per què,
CLOENDA DEL CURS
ACADÈMIC

A banda de la inauguració de les noves encara avui, hi ha gent que no pot ar-
instal·lac ions, Tacte clausurava també el ribar al final del dia.'" i va ret or Jar que

"el dret a la nutrició és el dret a la vi-
Ja". A t oni inuació va
fer un repàs als textos
inst ii ucionals que Jes
del l l '24 han emparat
els drets fonamentals

de les persones.

is de l'Ai adèmia de ( !ièn< ies Vetei
manes; hi \ .\n assistir unes
250 persones entre
col·legiats, membres de l'A
cadèmia 1 altres personali-
tats viiK ulaJes ,1 sectors
com la medie ¡na, la segure

llull

tat alimentària, el medi am- V I U C H a i l l P lllC En aquest s c n l i l \ , i

defitac ar el que va I li I-
.11 "d'esdevenimeni

delmes importa

948,

JOSEP GASA

bient i el mon universitat i.
losepLh , va ser IV, , ^

i arregat d'obrir l'acte i \ .i
tenir paraules d'elogi envers Mayor segle XX", el 10 de desembre
Zaragoza, de qui va destacar la seva "in- data del naixement Jc la 1 Ve I a ració I Ini-
tel·ligència excepcional". El president de
I' V adèmia de ( Üènc ies Veterinàries de
i latalunya \ a fer un repàs a l'extens cur-
rículum de Mayor Zaragoza i va elogiar
la voluntat d'aquest de "canviar les
l e i u l e i K l e s .1 i n i v é s J ' n n a ( 11 h u i ,1 J e l a

no violència i la comprensió", Les pa
rau les Je Llupià van servir d'introducció
.1 l.i ponència Je qui va ser el presideni
de la I Inesco, Mayor Zaragi «a \ a fer una
anàlisi de la SIIU.IL 10 actual Jel món a
11.i\ es dels drets a la \ ida, la salut i l'al-

aquest s'haurit
repetir sovint.

\ 1 1 il dels l'reis I lumans. Mayor
Zaragoza va recollir alguns dels textos de
dec larai ions institucionals que tenen
11 iin a protagonistes els infants, la salut,
el desenvolupament o la superviven* ¡a.

El doctor va declarar que totes aque
sirs declíira< ions d'intencions "no poden
estar guiades per valors que amaguen in-
teressos" 1 \ .1 instar la societat 1 l'audièn-
cia assistent a "defensar aquests valors
universals".

I In cop acabada la conferènc ia, Fed-
erico Mayoi Zaragoza va ser nomenat
Acadèmu d'Honor de l'Acadèmia Jc
( àéneies Veterinàries Je C Catalunya 1 \ 1
ser condecorat amb la medalla de la
insi itució.

JOSEP MARIA MASSONS
Les instal·lacions, al
meu parer, són fant

' i. per a

:gi de
ris ¡a va bé.

les línies de
an d'enfocar
digui la

t; el Col·legi,
si sol, no pot



EXEMPLAR
|ordi Ricart, presideni del Col·legi de

Veterinaris de Lleida, també va dirigir

unes paraules ¡i l'audiència assistent. Rican

va feliï un el C !ol·legi de Barcelona i va el-

ogiar l o noves instal·lacions: "Des del

(lol·legi de 1 leida hem de dir que aques-

i.i vegada Barcelona s'ha lluït, i hem de

fer el mateix amh la resta de col·legis de

Catalunya. L'objectiu principal és donar

un bon servei ;il col·legiat".

Per Li se\ a banda, el presideni J d C !on-

sell de Veterinaris d'Espanya va confessar

que se sentia "moll satisfet" d'assistir a

l',n te d'inauguractá "d'un col·legi que con-

sidero com el meu". Badiola v;i dedicar

unes paraules d'elogi .i la conferència de

Mayor Zaragoza i en aquesi senti) va

destacar que "avui dia tendim massa ;i

l'especialització i perdem el sentit de la

globalitza< ió". Badiola tatnpoi no va es-

talviar paraules per elogiar I.i tasca de l'A-

cadèmia Veterinària de i latalunya i del

Col·legi de Veterinaris de Barcelona, el

qual va considerar un exemple per ¡i la res

ta de col·legis d'arreu de l'Estai. Respecte

al món veterinari, va destacar que "la t ièn

eia i la veterinària han d'estar al servei de

l,i soc iei.ii", i v,i posar èmfasi en la nec es

sitai "de controlar les malalties dels ani-

mals".

INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA
Seguim el tom de paraules, va parlar

JACINT CORBELLA INIGO LAION
ha estat

itiu perqt
estat e i "
cadèmic.
lixo molt
ió del Dr.
;l que fa
veterinari
« aquesta

ncipal línia de futur
r a la professió.

estat molt
—ressant,
ponències

estat força
una gent

que ès la
mereixem.
, la interven-
destacada ha
J- Federico

Crònica
espontània

17:03 hores. Entro per la porta de vi-
trall. No ha arribat cap convidat. El perso-
nal va amunt i avall. Els homes amb corba-
ta, tothom identificat amb la targeta a la
solapa com a membre de l'stoff! Pujo l'es-
cala de marbre negre. Recordo que al pro-
jecte inicial s'assenyalava com escala impe-
rial. No sé si n'hi ha per a tant

L'escala condueix a una renglera de tres
seients i una petita plataforma; aquesta úl-
tima permet asseure's amb la vista cap al
carrer. Gran angular per veure qui para, qui
espera i qui entra. L'angle ès de dalt a baix.

17:31 hores. La porta de vidre blindat
s'obre empunyada per un autèntic cava-
ller. És el senyor president i motor de la
moguda: el Dr. Francesc Monné i Orga.
Llueix una cabellera color blanc vori; el
temps no perdona ningú.

17:42 hores. Entren ja els assistents a l'ac-
te d'inauguració.Alguns llueixen la medalla
acadèmica amb el cordó verd, color de la
veterinària. Alguns que no són acadèmics
en pregunten el significat. Entre discussions
de gran altura científica, algú, irònicament,
ha preguntat si la medalla suposava que te-
nia indulgències. Des de dalt no he captat
els comentaris. En canvi, la visió ut supra de
les persones entrants m'ha delatat una gran
quantitat de calbes i claraboies incipients.
Penso: I el Govern, on és?

17:48 hores. Sensacional i romàntic.Ad-
miro les obres d'art de perruqueria del as-
sistents passiusa l'edifici del col·legi mateix.
Entren en fila, una darrere l'altra, com una
desfilada de models.

17:51 hores. Arriben en grup les grans
estrelles institucionals: el conseller d'Agri-
cultura: el professor Federico Mayor Zara-
goza: els presidents dels col·legis vetenna-

S'HAN CONSERVAT
LA TAULA D'ESTIL
CLÀSSIC I LA
LLIBRERIA
ris veïns: el responsable de la recerca
institucionalitzada, Josep Tarragó: els direc-
tors generals; les autoritats universitàries, i
el Dr. Uupià, president dels il·lustres acadè-
mics.

Com que intueixo que la cosa és a pum
de començar, abans de tornar per la lliscant
escala imperial faig un tomb per la planta
entresol amb la nova maquinària burocrà-
tica. Pantalles, ratolins, fotocopiadores per
tot arreu. Al fons, a mà dreta, el passadís
condueix a la sala de la taula oval. Sorpre-
sa! Torno als primers anys: contrastant amb
la moderna decoració, s'ha conservat la
digmssima taula d'estil clàssic i la llibreria
d'estil barroc de més de mig segle.AI fons.
la imatge del Sagrat Cor... per si falla l'al-
ta tecnologia.

18:03 hores. Baixo l'escala. La sala d'ac-
tes bull com fa anys no s'havia vist
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EMILI GILVENTURA

Faig una valoració molt bona de
l íete , en el qual s'ha vist represen-
tat el bo i el millor de la
veterinaria actual, juntament amb
d'altres representants del panora-
ma científic i social actual, a mes
del veterinari

JOSEP MARIA MAR-

Crec que el col·legi ha de tenir, més
endavant, un paper mes actiu davant
de la societat. Crec que la societat
mateixa demana que el Col·legi dei-
xi de protegir un cert sector per
obrir-se més a la realitat: això és el
que cal, i és un llarg camí perqué el
xip no es canvia d'avui per demà.
només el canvia la gent.

CÈLIA ROIG

Crec que en Mayor Zaragoza ha fet
un discurs moh bonic, i que en Ferrer
ha incidint en qué cal posar-se les
piles amb la investigació. El Col·legi ha
de tenir la funció d'informar de pro-
tegir, de fer una mica mes de
corporativisme, cal que els veterinaris
ens ajudem uns als altres. Entre els
companys, si ens poséssim una mica
les piles, tindríem una mica mes de
prestigi envers la societat, ens valora-
rien mes i la professió augmentaria el
seu prestigi.

el rector de la ( 'niversitat de Barcelona,
i va pronunciar la conferència Veterinària:
investigació científica. Lluís Ferrer va anal-
itzar el (niïn de la professió veterinàt ia a
partir de rrc-s accions importants que
s'han de dur .1 terme, l·ii primei llo< \.1
advoí ar pet un "notable increment" ilo
la invesi ¡ga< ió 1 ¡entífic .1 1 en aquest sen-
tit va demanar que "s'incorporin a la IV-
1 en a més ¡oves veterinaris". Segons va
manifestar, "tindrà més futur un jove que
es dediqui al doctoral que cl que es
do.lii.iui a vacunar yats".

Ferrer també va fer una 1 1 ida al món
empresarial, al qual va animar perquè "tin-
guin 1 in 1I1 preseni que el futur vede la mà
de la investigació veterinària", lil segon
factor pel qual va apostai Ferrer és el riy-
or i ientífií que "ha de tenir la professió
veterinària 1 la necessitat de transmetre
coneixement 1 ¡entífic amb la nostra feina".

CONEIXEMENT PERA LA
SOCIETAT

En tercer lli»., Ferrer va destacar "la
comunicació i la divulgació científiï .1
per transmetre tol aquest coneixement ;i
la societat, 1 que la gent s'impregni del
coneixement científic". Ferrer va acabar
el seu discurs destac anl que "mirant en-

rere, ne t que la nostra professió s'ha sabut
adaptar però cal que ens mentalitzem que
hem de canviar els esquemes i gaudir de la
nostra professió, que és una meravella".

OBJECTIUS ACOMPLERTS
II president del ('ol-leyi de Veterinaris

de Barcelona va dirigir unes paraules als
presents en un dia tan especial (.0111 la
inaugurac ió de les noves instal·lacions de
l'entitat. Francés» Monné va fer un repàs
històric a Ics diverses seus que ha 1 ingut el
(lol·legi en els IOS anys de vida.

I Vaquesta manera, va destac ar que a<
tualment lii ha 2.400 veterinaris
col·legiats i va afegir "que amb aquest
nombre de professionals, Ics necessitats
del col·legi són completament diferents",
Monné va recalcar que cl Col·legi de Vel
erinarís de Barcelona es va manar una
primera lase que tenia com a objectiu ires
punts i mu reis basats en el modernisme,
el dinamisme 1 la tecnologia puma.
Aquests ires punts es poden percebre per-
fectament en les obres de remodelació
de l'edifit 1 que van començar l'agosi del
2004. Les obres han suposat una despe-
sa d'aproximadament 95.000 euros. Una
inversió que ha permès comptar amb una
seu moderna i inni >\ adoni en un edifici con-



stmït ;i la dècada del ll'7i\ amb espais < iberts
que l.u iliten la < oniunu ac ió directa amb
els usuaris. Aquestes ubres han permès, peT
exemple, i rear una nula de formació amb
una capacitat de 50- Í5 persones, una sala de
reunions i un espai reserva! .1 cadascuna
de les entitats \ nu ulades al ( X )VB.

Monné va continuar el seu discurs man-
ifestani que la segona fase Jel projei te ie
1 om n objectiu l'impuls de la imatge corpo
rativa. En ¡iquesl sentit, Monné va destac .11
que "hem d'aprofitar que eLs veterinaris es-
tem de moda, però ho hem de demostrar".
Pel últim, Monné \ .1 demanar al conseller
Siurana un nou començament de les nego

t I.K k>ns sobre la titularitai dels veterinaris
com a respon sables de les explotacions ra-
maderes, 1 m; 1 wl1.1 aspirat ió del col·lectiu.
kl conseller es va mostrar d'a(ord.

• AGAFEU EL REPTE"
L'acte va ser clausurat pel conseller

d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, An-
toni Siurana 1 Zaragoza. HI consellei \ .1
expresan Li seva "satisfacció, honor 1
plaer" de poder pari ic ipar en un a< te que
té un doble vessant: la inauguració de les
noves instal·lacions 1 la 1 loenda de I an\
ac adèmic de l'Acadèmia de 1 )ièn< Íes \ e

terinàries de Catalunya. aquest equilibri. I en particular, també vn
Siurana va elogiar la conferencia impar- demanar la participació dels professió

lula per Federico Mayor Zaragoza i en va nals de la veterinaria, als quals va derruí
destacar "la lliçó que ens ha donat sobre nar: "Agafeu el repte, lidereu la societat,
com hem d'enfocat qüestions que ens pre- perqué en teniu l'obligació",
ocupen a tots, i no només als catalans, als El consellei va titl lai "d'excepcional"
espanyols o als europeus, sinó als ciutadans la capacita! rama Jeia de * latalunya, "un
Je iot el mon". lideratge que es desconegut per l'opinió

lii aquesi seni n va assumir el mea culpa públic .1 catalana". Sense sort ii del man
de l'Administrat ió 1 va
reconèixer "la gran mil-
lora que hem de fer per
millorar la mimin,H ¡I > 1
les condic ions Je l'ah-
mentació al mon. Aque
si és un repte per a tots
nosaltres". Siurana \a
apollar per la "necessitat
de generar fluixi is de for
ma corlee tiva 1 |ue con-
dueixin a un equilil·i 1
mundial". Seguint amb
aquesta mateixa línia
discursiva, el conseller va advertir que "si

veterinari, Siurana va afe-
gir que "hem Je fer pos
sible que la capacitat dels
veterinaris 1 I Adminis
traciófaci factible el nos

tre model reproducl ni".

Així, \ a Jemanai .1 la in-

J i i s i ri.i " u n a p r o J u i i u >

alimentària que garan
teixi una dieta adequada
per gaudir Je la -alm
necessària i aconseguiré!
benestar". In resposta .1
la petició Je col·labora* 10

del president del (!ol·legi Je veterinaris
no contribuïm a fer possible aquest equi- Je Barcelona va dir que restava "a la se-
libri, el món ens exigirà que contestem, en va disposició per estudiar qualsevol for
un futur, per què hem estat tan egoistes". ma Je model de col·laboració que ai-on
Siurana va demanar la "implicació de tots segueixi que siguem més eficaços per a la
els col·lectius S,K 1,iK" per aconseguir societat".
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L:ENTREVISTA
JUAN JOSÉ BADIOLA

IOSV

"La redacció de la nova llei del medicament
suposa una oportunitat per a nosaltres"
VILMA FERNANDEZ. REDACCIÓ

No hi pod

tilecció pel COVI

presiò

Què li han semblat les noves instal·lacions del

cove,?

• •n molt bé. Penso que <

n'ha

i i. Li yeritat

com ha dit motí I«J cl president,i al estai

ta el COVB. i .

fa que calgui fer més funcioi fan

bé es tracta d'una qüesti • /ivim en la

.'«letal de la o irro in¡< .n ¡i i i, .1 més, 1 al donar

bona in 11 1 fambi hedeïl i i que ique '1 inau

• • tatmolt 111 mii a, 1 al feliï itai el pre-

sident del COVB1 el d< •'

Vetei ¡1 molt impoi"!

tai amb una pei sonalitai 1 om I edeï 1111

Parant esmení 0 tenies d'actualitat, i com a pre-

sident del Consell General de Col·legis Veterinaris

d'Espanya, com observa la substitució de la llei del

medicament del 1990 amb l'adaptació de la nor-

mativa comunitària a la sanitat espanyola?

Jo l> una bona oportunitat, perquè

d'unal • iciódelapi ilíti

Nemutin Premix
Premezcla medicamentosa

liamulina hidróg8no I U I I I Q I ' ~ %

v s.p. veterinaria,
l'resentaciofies: 1,6 y 25 kilos

Heg. nuïn. 8788 Nal



miinil·ii ¡a i, peí alti a, una i edaí ció de la nova

llei ' leí mei lii ameni que ' I tañí en

1 1 , I 1 I . M i l

m d'aprofil u imeni perquè ti

nim l'opoi 1 LJI ui.it de feí una i rítii a del que han

supos.ii aquesi . . de la llei del medií a

ment, durant els quals hi ha haguí aspectes po-

sitius però i.iivil ié qüestions que han difiï nlt.it

l.i tasi ,i del i/etei ¡nai i

De quins cosos se'n podria parlar amb més

de detall?

I n i oncret es poden esmentai els vetei ina

i is de petits animals,qui ises di-

lu ultats perq ai en ells quan es

i llei. I i pensai en els a

de renda peí :ls de companyia. No es

niren compte el sector. També es va i ip

i.n pel mi n tel,d'una manera radiï al,que el ve-

tei inai i no podia 1li: i >< ms n mei m ament, fin:

al punl que jo ni tan si ils pi >dia teniï un mínim

li i,H mai ,ni a la fai m, la iment,

ens va ' IOSOS problemes, peí i

ple, al se< toi boví Final re la i i ta

vetei in.ii la,una ,itli a 11 insei \< ièni la i li1 la llei del

medicament, som crítics amb ella. però

fensem i i i iperativa

Què s'està fent actualment des del CGCVE

per influir en la redacció de la nova llei del me-

dicament?

I stem demanani l'opinii i del; 11 il·legis oli

i ¡al: i,siibretiit.de lesa

perquè ens ti i1 lladin la pei lèm la du

i aní aquests I '• tnys de la llei, i taml ié i lel Reial

decrei del 1995, que és el < i1"1 hem de p

iur I'l stai ' anvíí, I lem ai

i un .i, ord ab: olu1 amb el món de petit: ani

mals. 11 Consell defensarà ti italmeni u ¡ .

te: is perquè i rèiem que tenen raó I stem i >ai

I,mi amb els i líniï s del sei toi bi iví, taml« imb

els de porci ' i , d'aus a veui e si si im < i|

de tra: lladai tota la seva ¡ne |uietud i ti ite le

' ipai ions. Hem de defensar la nos-

tra ai tivit.it profe mésresi

luelles que i alguin

La veterinària és una professió modesta, però

no falta més "institucionalització"del col·lectiu?

I Is /etei ii MI i1 som una pi ofessiï i mi idesta,

que hem /i ilgui sei massa humil ¡ fen1 i > n al

nostn pati ó i això no ens ha I lenefiï iai mi ilt

M '-n un,i .i i,ii o n la o 'minin ,i

i màrqueting tenen molt de pes Al finaJ,

si no iiansmets el que fas i mi dius el qin

Fetlageni ' ben1

benta, no ho valora. I això que hem fel moltes

coses importants, pero no hem estai i .ipaços

re les Pei exem| ih urro ilta gent no

sap que som al dai rere del i ontrol alimentai t,

ique sembli mentida. I ns veuen més com

a mei; • i rinansque en ih

la que tenim en i nbient o el p

que hem tu ició de la ra

I· I ideï ia, un enoi iveni que . •

que tot el mói ISI in n's alimei itsde gi an qua

it.it I no ho hem manifestai malgí al |Ui

si a ii, isaltre i |ui hi . im fei

/ t z.¡[JÓ col'leglal

A l'organitzai i " [ ' >Hi etei

yola li cal un canvi pei sintonitzai inés amb el

que els professional'• esperen de nosaltn

tasques moh impi n tants pre; tai més i milloi s

ei al pn ife; sional; el gi an repti la de

fensa de les no tre: ai tuai ions, de les respon-

sabilitat del veterinari ai> iun prol ilema i a

l i . •'. ¡aq da dia ens exigeixen

més responsabilii ii ma mii a a la

del m ¡,>ò hem de desenvolu-

ll mirts de suport |urídic als nostres col·le-

1> assegurances es|

ris esperen de nosaltres lideratge, pi inc ipal

d'aquells que assumim posicions de n i :

responsabilitat, també volen ser represi

per persones que estiguin prop de les i

it.il1, diàries del professional.que siguin capaços

' • seus problemes i qui

irfensar-los on han de defèn

Per què no existeix encara una regulació de la

professió?

Realment, i erïi iblement una professió

molt liberal però de vegades, com és i

clíniques de petits anin als, nosaltres mateixos ens

perjudiquem perquè ens fem competències que

no són les millors u tipiarles <i la

"Is serveis que prestem I tan i »• hem de

• lleials nul; nosaltres mateixos. De

des hem pecat de ser poc respectuosos amb no-

„iiti • •'. mateixos. Això no és bo. Jo advoi i

' |i i' • "•. i < •• .| ><;<cti el treball del company. De vegades

som pi i» lnr. -i rnietre judicis una n

gera sobre l'actuació d'altres companys. No es-

tic dot, i ,i porativisme pur i dur. pe

II dels altres.



Prohibida l'eutanàsia

ALBERT SORDE
VETERINARI

Es pot dir que existeix l'eutanàsia humanitària? Que la definiria?

L'eutanàsia, per definició, consisteix a proporcional una mm i plín i

.l.i, sense sofritnenl .1 un ésser v m. peí evitar un sofriment inneee:

sari, encara que ó un concepte que > • presta .1 moltes interpreta

cions. Si afegim el qualificatiu 'humanitaria' obrim encara nies el

ventall Je les possibles interpretin ions. Segons la meva opinió, fores

les eutanàsies haurien de sei humanitàries, és 1 dir, hil·lirien 'I' btis

car evitar un so/rtmení ñiriL'Cíí.s.'iíiri, i aquesl concepte, que és moll | »rc

-i-ni en l.i legislat iií de prorei 1 ió animal anglesa, amh ••! IM nu ert,

HI.IK .1 que el sofrimeni és intrínsei n i t'ls I'VMTS \ ¡us, forma pari de

nombrosos processos patològics 1 In ha moltes muñeres de disminuir-

lo o elimina] lo, fora que s'esgotin Ics opcions terapètitiques o que

lisposi dels mitjans adequats pel aplicat les.

Si un animal pateix 1 no podrà recuperar-se, l'eutanàsia és la solució correcta?

r<-1 descompta! que sí, però ís difícil decidí 1 quan un animal 1 n >

podra re< uperai se ja que 110 solnmenl depèn de Í.K tors mèdiï ni. -

1.1111 he dels mitjans disponibles en cada cas. Un gos amb leish

inaniosi en una tfahia sense traí tameni durant anys segurament no

es podrà recuperar, es converteix en un reservi iri més de l.i 111.1I.1I

11.1 i pal ira un procés lent d'afectació dels si 1 que en al

ndicions podria segurament superar. Un gos amb ansietat pir

separació, que 11.1 destrossa 1 diversos mobles, ha passat de casa en

1,1̂ .1 1 li, 1 acabat .1 l.i sj.ihu d'una protei tora, amh 200 1 .is.>- més,

lladrucs constants 1 relat imis jeràrquiques que li produeixen un es

tres 1 rònii , segurament nu podria m.u re< uperni se sense una llar

111 it- li ofereixi una oportunitat de tractamenl que podríem qual i

t u .11 de 'pronòstu reservar*. Oom podem sahei quins animals ser-

an els afortunats, en un p;iis amb tan poca generosirat cap als

.iiiiin.iN 1 .nul1 unuts J abandó ran ,ilts.' Què fem mentrestani amb

els animals que estan patini innet essàriamenl quan la seva desri

na< i" més probable serà una mori lenta 1 agònica.'

És viable la llei del Parlament català que prohibeix l'eutanàsia en els

centres d'acollida?

l<i estil t u 11 in triï de l'eutanàsia, però sense mitjans és moll difí-

i 11 podei aplit 11 una llei d'aquest tipus. Pet ai onseguir .11 \>' 1 .il

disposat 1I1 rei ursos, treballar ''n campanyes d'esterilit ;» i", polí

tiques d identiftCHi iií dels propietaris que abandonen, eti . Si això

no s'aconsegueix, .111 ibarà i·l 2007 1 una llei d'aquest 11 pus l'única

farà • 1 1 igrcujar la situació de les protecti ires.

MAGDA ORANICH
ADVOCADA

Es pot dir que existeix l'eutanàsia humanitària? Què la definiria?

Sí, pei desi nmptal existeix, 1 re< que ,1 ningú h agrada veure patit un

animal... a mi, pel des» omptat, no tn'atrau |nn< IOSI k en contra de l'eu-

tanàsia en animals tcrminnls pèru --i estil en cotunt de l'eutanàsia pei

c\v es de animals en les pr< 't̂ -t tores.

Si un animal pateix 1 no podrà recuperar-se, l'eutanàsia ós la solució correcta?

Aqi icsta és una pregunta que ha de respondre sempre un veterinari I n

1.11.1 que, l.i dc< ¡sii i, finalment. l'hn de prendre sempre l'ami 1 *!»• l'animal

amb el consell del seu veterinari que ¿s qui té els coneixements mèdics

i tècnics sobre la salut de l'antmul i la seva capacitat de rei uperai i"

Es viable la llei del Parlament català que prohibeix l'eutanàsia en c/s centres

d'acollida?

L.i llei catalana, pionero .i Espanya, va ser apn tvada pei unanimitai t ipli

1 Ji. 1 .1 partir de I'l de genei del 2007 encara que ja hi ha i irdemm es

i n. ipsiLs, 1 om i-s i·l Í as de l'Ajuntament de Vilanova, que sV-sî iii

avançant i que ja no apliquen l'eutanàsia en els centres d'acollida.

111 |VIIM > que l.i llei és perfe* tamenl viable, el que hem de veure és qui?

passa ¡imhl'aplicai ió del rcglamení. Culdrà perfecciona] lo i aplicar més

recursos ciïmproini utre l'esterilil ~.K it i 1 afiivi irirmcsels pn animes d'adt>p

1 ió. Fins ara l'adopció no comptava pràerú ament... En el cas de Ran el ma,

pn exemple, l'horari dels centres on es podia adoptar era al matí d'l 1

;i I, de dilluns a divendres, pei la qual cosa aquells que estaven interès

sïitScí adi iptat ui 1 íinimai ¡iKmdonai 110 unien realment difíi 11 pei adap

in 1 a l'horari. I 'npetiï grup de pressió vamaci inseguir que aquesl ho

rari s'ampliés i el nivell d'adopcions ha augmental Kiiirebc un 200 per

• ei 11. Sen- .lul-ie. és una Je les niilliir-- mesures perquè fins ,1 ara l'eu-

ranàsia era un rei urs fàcil: és més barat matar que esterilil ¡11

A més de l'adopció la llei plonte¡a altres mesures...

l i i i tivament, 1 • pri ihibil que le^ K11 igues d'animals exhibeixin animals

en els npanidors per evitar la compra compulsiva «ixi com I11 venda a la
via pública 11 <i 1 la excepció de I .1 Rambla encara que . 1II1 > veritable

meni important ¿sque l;i geni estigui conscient iejada 1 que si es w un

. 1 1 ) 1 1 1 1 . i l s o l l u i ^ i r . i n l e i M e l l·i n e i , n

/ en el cas dels animals amb comportament agressiu?

S e n ; 1 m o l l r e s i r u t i v . i , d e p è n d e i ¡ida i i • A R a n el. ina , ( o n i rel 1

1 n e n 1, In 11.1 ui 1.11 'i J e n . H K ,i q u e r e g u l a l ' eu 1.in.is 1.1 d e l s i jusMis a m b

ai jues i 1 i pus d e ei n n p o r t a m e n t .



PROTECCIÓN COMPLETA
PARA LA MASCOTA Y SU ENTORNO
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FRONTLINE Combo tFipronil (S)-methopren(

F R O N T L / N F CornbO fRoNTUNíCoirigtt fRONTLWtí fRONHiNf Cario

FROMI INI ' COMBO SPDI ON Composición cualitativa y cuantitativa: Cada 100 ml rie ,
liontline Combo Spol On peno contiene lipronil 10 ¡t ISj-mclopieno v g, Bulilhidioiiamsol (
N O I l l i g. Bulilnidionlolueno IE3III 0.11). (lanol 7.) g. íicipionle csp Caria 110 ml rie \
linnlhne Combo Spot Dn gato contiene fipronil 10 g. ISImclopieno I I ¡, Bylilhidroiianisol
I I3I0I U I g.- Sulilriiriroulolueno I Í1 I I I U I i , Elinol 7.1 g. i icipienlt csp Fornia larmaceolica: Solución pata aplicación lopica Indicaciones de uso: Para el tratamiento de
pinos y gatos MI prodoclo puede utiluarse comía las infestaciones por pulgas, solas o asociadas con pómpalas y/o pioros picadores •Eliminación rie pulgas IClenucephalides spp)
I n el perro la p iona ui'.edicifia tiente a nuevas infestaciones poi pulgas adultas peisrsle duranle 8 somanasy en los galos persiste fluíante i semanas Pievencion de la mulliplicacinn
de pulgas por inhibición del desauolto de nuevos lacbviriad oviciria! y de laivas y pupas (actividad larvicida! que se generan de huevos puestos por pulgas adultas dutanto B semanas
en el peno y i semanas en el ¡alo. (espires dt la aplicación 'Eliminación de gampatas lindes ncinus, Oermacenior lanaliilis. Ftlnpicephalus Sanguineusl. I I produdn tiene una
eficacia acanciria en el peno que persiste hasta 4 semanas líenle a ganapalas En el gato su eficacia acancida persiste fiasla I semanas frente a ganapalas Ibasadn en flatos
eipenmentalesl 'Eliminación de p»|05 picadores llncnodeclescanis y F í la la subius l iaU •flr iroJudo puede ullliiaistcomo palle ot laesl iategiadi ' l ia luiwnlnpaui 1 ni I
de la Oetmatilis Alérgica por Pulgas EDAP1 Contraindicaciones: ' l n U H n t i l iii' datos EjinonEUn, L>I pinúiuiu M dibt utftJnfH en EaEtnmn la nunu t i fl M I Bl
acha rm BU pfrj&fl mi'un; de ? kg o galitos que pesen menos de I kfl. No utilizar en anímale:, enfermos lonfeimeriad ',i!,ltniií,i tirin I I o cnnMlccionles No i l i l . '
ya que podrían ocurrir reacciones adversas Incluso con resultarlo de muerte No utilrrai en galos las piosenlaciones destinadas pata el perro, yaque esto podna llcvaí a sobtedosilicacron
Efectos I n d i i i i D l l s [Ir icuencia y gravedad!: I n caso de lamida, puede obsoivaí» un liieie periodo de hipersalivacioo debido pimcipatmenle a la naluralua del eiúpiente Oe
loima espmariica se han comunicado las siguientes reacciones adversas después de la uliluacron del pioriuclo leacciones cutáneas transitorias en el punto de aplicación IflecoloiBcion
de I j pie!, alopecia loca!, prurito, tntetnal asi como prurito general o alopecia Eicepcionalmonle. Iras 13 admimsliacion dol medicamento, se lia podido observa! hipetsalivacion.
síntomas neuiologicos icveisibles Ihipeiestesia, depitsion. smlomas nerviosos!, vómitos o síntomas rtspiialonos Administrar la dosis recomendada Precauciones especiales d i
t i » : h importante n t j g r n í «r que el prnta.it sr a p i o tn una l i ra tn la quf el animal no pueda chuparse y rie que Iris anuíales no se chupan unos a oíros después (el imánenlo
En el perro, deben evitarse los baños /inmersión en agua durante los ? días siguientes a la aplicación rie! pioduclo asi como baños mas liecoentcs que una ve; por semana, ya que no
se han rendado estudios pata investigat como aleda este a la eficacia de! producto. En et perro, antes del itaiamienls. pueden uliluaise champús emolienies, peto reducen la duración
rie la protección líenle a tas pulgas a aplomadamente í semanas cuando se uli l inn semanalmenle después de la aplicación dtl proriucto l)n baño semanal cgn un champú medicado
rie clotheridlna al } \ ne alecto a la eficacia contra las pulgas duranle un estudio de 6 semanas de duración No se flenena permitir que los peños nadasen en arroyos o estanques
durante los I días después le la aplicación Ivease las precauciones especiales para la el iminara riel nioriiicto no utilitario! Puede haber una adhesión dt «arrápalas solas Poi esta
ta/on, no se puede eicluir completamente la transmisión de enfeimtdarins infecciosas si las condiciones son dtstavoiables las pulgas de los animales a menudo mlestan la cesta, el
lecho y las áreas de descanso de eslns. como alfombras y cierto t.po de mobiliano que debei la ser Halado, en ca:io de infestación masiva, con un insedicula adecuarlo, al inicio de las
medidas de control y limpiado leiiulaimenlp con aspiradora Evitat el contado del producte enn los oíosy la boca los animales o los opeíanos con hiper sensibilidad conocida a los

,il alcohol deben m u el contado con tiontlme Combo Spol On Evitar el contado del pmdudo con los dedos. Si esto ocuirc. lávense las manos n

Después de exposición oculai accidental, aclarar el DIO
suavemente con agua puta lavarse las manos desoues de
su uso Los animales Halados no deben ser tocados hasla que
el punto de aplicación riel producto es» steo. y no se debena

aulortlar a los mhos a jugar con los animales Itatarios hasta que el punto de aplicación esluvicia seco Por lo tanto se recomienda que no trate a los
animales fluíanle el día. sino que se traten al atatdecei. y que estos animales recientemente Halados no duerman con los piopietanos. especialmente
con los niños. No turnar, comer o beber durante la aplicación P n o l o j l l : la posologia correspondiente a la dosis mínima recomendada es de 6,7 mg/kg de '
lipioml y 6 mg/kg de ISI mctopieno. poi apUCM >nn Uttjci tabn la piel Asi. 'Una pipeta de 0,67 mi (rontline' Combo Spot On peno I - 1 0 Kg por peno de
mas de 7 kg huta 11 kg p v -Una pipela de 1.11 m! Ironlline' Comí» Spol On peno I I • 10 Kg poi peno de mas de ID kg hasta 10 kg p.v «lina pipeta de I I I
mi Eionlline [ombo Spgl Un puro ?(! • (0 Ss poi pelrn de mas de I I kg hasla 40 kg p v Onj pipeta 4f <,!» mi hnnlline Combo Spnl (In peno J t Ktj por a m <e
mas de i ti kg de p.v «Una pipela de II b mi I «intime' Combo Spol On gato por gato de mas dt 1 kg de p v En ¿usencia de estudios de segundad, el intaivaln mínimo d
tratamiento es de ( s e m i n a Modo de administración; MaMmi l.i lucirla derecha llar un guípenla ti l l i palle estrecha de la pipeta paia asegurarse rie que lodo el ctnienidi
permanere ¡tnlro Ipj i napn prtti ipil la la pipen R a n p l l punta de la pipeta de un ¡esto seco eit dirección hacia altas, Stparai el pnlaie del dorso del anima! en la base dol

' u ta de los omoplatos, hasta que la pml sea visible Colocar la punta de la pipeta sobte la pie! y apretar vanas voces la pipela pata vaciar totalmente su contenido
dilectamente sobre la piel eo una manclia Sobreriosllicadon Isignos. procedimientos dt emergencia, an l ido lo i l : No se han observado reaccinnes adversas en estadios de
segundad «alnados tn la especie de destino, en cachónos y quinas de t semanas dt edad, peños tn crecimiento y peños de I kg y gatos de Ikg de peso a p r o a n » .
una vez a cinco veces la dosis recomendada El nesgo de presentarse reacciones adversas Ivease electos indeseables! no obstante puede aumenta cuando se sobredosifica, por lo
tanto los animales riesen ser tratados siempre con el lamano correcto de pipeta correspondiente a su pesa corporal Después del tratamiento puede apaitcei piunto la aplicación de
una sobrédase riel producto pueíe causar aspeclp ptga¡Ki riel pelo tn t i punto de a p l o m o No distante, si e a n t n esto, dtsapireceía ^ ^ — ^ —
id i l io de las U botas después del tratamiento Precauciones especiales d i almacenaenimlo:ttoalmacenar por encima de 30'C
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Combo Spol Dn perro ¡0 ( 1 kg N* rie registro 1531 ESP Cata con I tarjeta oliste' con 1 pipetas dt 1.61 mi con la punta estilada
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Els centres veterinaris com a
productors de residus sanitaris II
( Conèixer els tipus de residus i el seu tractament corree
ens facilita que tinguem cura del medi ambient
ENRIC LÁMELA. HOSPITAL VETERINARI ROC VERD

om molls de vosaltres haureu
poguí veure, al lull de comandes
de material del web del ( OVB

s'ha incorporal un nou element, les boss-
es per als residus del grup II.

Des de l'entrada en vigor de la Llei
6, 1993, de IS de juliol, reguladora de
residus, l.i Generalitat de Catalunya ha
aproval tol un seguit de modificacions i
decrets que aclareixen l'aplicació de la
citada llei en la qual s'inclouen, sens dubte,
els centres veterinaris i es classifiquen com
.i centres sanitaris no hospitalaris. Es pei
tol això que els nostres centres queden
dins del marc d'aplicació de la llei i per
i .mi es veuen obligats a complir-la en la
mesura que sigui possible.

Ja s'han iniciat Ics inspeccions del
Departament de Salm Pública de la
i ¡eneralitai de1. Catalunya, conjuntament
amb el SEPRONA. Duram aquestes ins-
|w i ions s'ha trobat a faltar la < lassifú a
vi" intracentre dels residus del Grup II,
que correspon a tot aquell material de
rebuig, que fora d'altres grups eliminem a
través de les escombraries convenció
nals. Molts veterinaris s'han trobat amb
dificultats per adquirir Ics bosses homo-
logades que calen i per fet la lema més
I.K il, el (!()VB ha conta< tai amb una
empresa que subministra lev bosses en
grans lots. D'aquesta mannà podreu
adquirir-les a través del t OVB en pel its
lots de 24 bosses a un cosí per paquet de

1,89 euros mes [VA.

1 li lia qual re grups de c lassificació dels
residus sanitaris. El primer no planteja ex-

ies espec ials en la gesi ió ni dini re ni
fora del (entre, ja que són materials inerts
com es el cas del paper, els pèls o els en-
vasos buits. Kls que pertanyen al segon

Residus
sense risc

Residus de
risc

Taula de residus sanitaris

Escombraries en general (paper. pèls. envasos
buits, etc.).

Material de cures (gases, cotó, benes, etc.).
Roba i material d'un sol ús amb taques de sang
(bates de quiròfan, guants, mascaretes, peües,
draps d'un sol ús. gases. etc.).
Vials de medicaments i vacunes amb lap de caut-
xú buits.
Secrecions i excrecions no incloses en el grup lli
(deposicions, vòmits, etc.).

Residus sanitaris infecciosos (secrecions
sèptiques, medis de cultiu, hemocultius, etc.).
Sang i hemoderivats en forma líquida.
Material punxant i tallant, usat (agulles, fulles
de bisturí, portaobjectes. vials trencats, pipe-
tes de vidre, etc.).
Vacunes vives atenuades (rebutjades per
caducitat, no els vials buits ja utilitzats).
Residus anatomies (parts dels animals).

Citotòxics (envasos, materials, restes... que
hagin estat en contacte amb medicaments per
tractaments de pacients amb càncer). Agulles,
xeringues, vials buits, equips infusors. ampo-
lles de sèrum, etc.

Residus radioactius

Tractament

alsmunicipals
als municipals

alsmunicipals
als municipals

Tractament
especial per
esterilització i
posterior tritu-
ració

Incineració
com a residus
especials

Tractament
especial.
ENRESA

grup, com el material de aires, no su-
posarien cap risc lora del centre pero din-
tre poden ser un risc per a malalts amb es-
casses defenses ¡mmunològiques. Per
retirar-los < al fer servir bosses de poltetilè,
fabricades preferentmeni amb material re-
ciclat. Les bosses han de tenir un gruix
mínim de 55 micròmetres, resistència al
mm ament, asèpsia en l'interior, absència
d'elements sòlids, punxants i tallants, no
poden superar un volum de 60 I i ires i han
de tenir, externament, la identificació del
fabricant.

Els del grup 111 (deixalles sanitàries in-

feccioses, material punxant, vacunes

vives atenuades o restes anatòmiques
d'animals) son residus que precisen de
mesures especials de prevciu ió. I lan de
llençar-se en recipients rígids, estants,
opacs a la vista, resistents ;i| i rencainent
i a les ral Hades, impermeables, no poden
superar un volum de 60 litres, han des
tar identificats amb un rètol que digui:
"Residus de risc".

Els del grup IV són els medicaments
caducats, les restes de substàncies
químiques, els residus radioactius, els
citotòxics i allres. S'han de recollir en
recipients especials determinats a la noi
matí va vident.
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Praceta m

Paracetamol en prènnix

PRACETAM 1 0 * Premin cerdos
PREMEZCLA MEDICAMENTOSA PARA PIENSOS

COMPOSICIÓN: Paracetamol 100 mg. excipiente, c a p 1 g. ESPECIES DE DESTINO: Po-cmo (lechónos destetados) INDICACIONES DE USO: Tratamiento sintomático para reducir la piren» en el conlano de en
respiratorias agudas en combinación con una terapia anluntoccIOM apropiad» CONTRAINDICACIONES: No usar en animales con hipersensib'Hdad conocida al paracMamol No usat el producto »' nay animales) con
renal o con higovolemia Se debe evitar la administración simultánea de fármacos nefrotOxicos REACCIONES ADVERSAS: Tras la administración del medicamento a la dosis terapéutica no se nan descrito reaccione* adw
LA G E S T A C I Ó N Y LA L A C T A N C I A : En los estudios efectuados en animales de laboratorio no se han identificado efectos teratóoenoe o teloioncos a las dosis terapéuticas La seguridad de este medicamento no está establecida durante la
gestación y la lactancia. Usar >0lo según una evaluación del beneficio/nesgo realizada por el veterinario responsable INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS V OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: No se han descrito interacciones
con los antibióticos de uso habitual El tratamiento concomitarte deberá valorarse en cada caso individual No se ha establecido la segundad de is administración simultanea del producto y un pienso supiementado con vitamina E o ácidos
grasos polnnsaturados Usar solo según una evaluación del beneficio/nesgo realizada por el veterinario responsable POSOLOGIA V FORMA DE ADMINISTRACIÓN: La dosis es de 30 mg por kg de peso vivo y dia dursnte S días consecutivos,
administrada en el pienso: La dosis se puede administrar en pienso seco, dividida en dos comidas. El producto se puede administrar en pienso grenulado y no granulado Para preparar el pienso medicamentoso 30 mg de paracelamoi por
*g de peso vivo al día corresponde a 300 mg de "Pracelam 10 s Premra cerdos" por kg de peso vivo al día Para preparar el pienso medicamentoso se debe tener en cusma el peto de los animales que se van a tratar y la ingestión diaria real
de pienso. Para proporcionar la cantidad requerida de sustancia activa por kilogramo de pienso medicamentoso la premeïcl* debe incorporarse en el pienso según la formula siguiente

3O0 mg de "Pracelam 10 %
premix cerdos" por kg de p v. al día X media del p.v (kg) de ios animales que se van a tratar

• mg "Pracetam 10 S premix cerdos por kg de pienso
ingestión media diaria de pienso por animal (kg)

« íTiñzcla debe realizarse por un fabricante de piensos autorizado y con un equipo de mezclado apropiado.

SOBREDOSIFICACIÚN (SÍNTOMA. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA V ANTÍDOTOS): A 10 voces la dosis rocom«nd«da (300 mp ka) no se nsn observado reacciones adversas En caso de sobredosis accidental se puede usar acetilciltein
TIEMPO DE ESPERA: Carne I día PERIODO DE VALIDEZ DEL PIENSO MEDICADO: 5 meses PRESENTACIONES COMERCIALES: Bolsa da 10 kg y 26 kg

CON PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
N° de registro 1614ESP

Tilulsr de la Autorización SOQEVAL, 200 Route de Mayenne. 53022 LAVAL CEDEX; FRANCE

DIV/i5/i
F/ IRPI / IVIL, ,

www.divasa-farmavic.com

Ctra. Sartt Hipòlit, km. 71
08503 Gurb V,c. (Barcelona)



URETAT AUMENTARÍA

L:ENTREVISTA
JORDI SERRATOSA
Vetet~inat~1 de l'EFSA

"La decisió d'anar a Parma és el resultat
d'interessos difTcils de concretar"

,

En ple ii.i-.ll.ii <le les dependències de l'Au-

toi ita1 le Segui etat Aliment.ii i

el'les a Parma, el Dr Jordi Serratosa,

coordinador del Grup de Salut An !

ie pi ¡ni ¡pals

d'aquesta agència així c o m els motius dels ul-

anvis.

Quan i perquè es va crear l'Autoritat Eu-

ropea de Seguretat Alimentària?

L'Autoritat Europea de Sej nta

i| irovai

•ni I 78/2002 <t. • l'any 2002.

: ' onseqüèn i iblicació del Llibre

, . |

i totes les mesures lepi

L'EFSA d ( ) l
justificació científica a

totes les mesures
lcgisLltivc~ en l'àll1hit

ídirnentílri europeu

en r . i in l i i l ilMrn-iit.ii i .1 nivell europeu . n x í c o m

augmentar la confiança dels consumidors en els

producte al ntaris i. al matei> temps, cobrir

les exigències dels tractats internacional

possiblesb.n' i»'i al comerç mundi

• • i de l'iplii le l'ai " " I sanitai i i

fitosanit.n i aproval pei l'Ofganització Mundial

de Coi

Quines són les seves principals tasques?

I . i p i m i i | u i i . i • .i . i i - , f e i i"• i• • • . < • • - • . . . i i m e n i c i e n

titn I mde|>'-ii'Ien1 de la ( omissió

Conse l l i Hi-I Parlamenl I uropeu, aixi i om dels

iretai alimen

i adena alimentài ia, d

, ni loenl hi els pin i is pei an

imals.la salui animal i la •

i ¡.i es resei va el dre1 d'e ;tudi n i alei tar sobre

mei geni

L'EFSA s'ha traslladat fa poc a Parma.

Per què aquest canvi? Per què Parma? Com

gestionaran, fora de Brussel·les les seves

polítiques o les accions?

La di nti alitzai ió de les



i :ui i| iee U |uc I - agèni ics < tiguin en

lutals eu lecideix a l< •

tat. I )e

i i •.!,.• ca| nentI'EF!

•

La da ultai d'unes

• Pinten anvi

I mtei i il i mena difú ils de

concretar. De fet, és fàcil pen ir quina va -er la

¡ li pi i; ¡ció | ii -lli1' i del '.i A nai en la li

datura le Bai • eli ma i om .1 ;eu de I'A ii

A l i n i . - l i l . l l l . l , l l (. , i l r e l l I

instituí! el Gi ivern ti ipai til de la

CISI Normalmen . lítiques

stm 1 tècniq

Barcell.Jna \'a .er
candidata a sen le

l'Autoritat lÏlnent~ri(\
al c.,on.ell k cap

d 'e ta t

L'EFSA està configurada per tota una

sèrie de departaments: NDA, Biohaz,

GMO..., quines són les característiques prin-

cipals de cadascun?

I I • •

l | > i l i i < • :

ible de la coon lin >• i

di mai unifi u mitai 1 le • ip • ientífiqui •

adi '| itai li •• | rei el: altres ;i u| is

Pei la .eva banda el 1 irup d'Additius Ah

m e n t a i is • >'••

es út i l

• n alimeni . tra< 1.1 teme

als ànim 1

.111111.il i de l'i Is pro

dui tes I ii< 1I1 igiï .. químiï 0 ub ;tàm ie: que -

pi ise tei nadamei ii il

I n 1 .mvi.ri Grup de Prole Salut di le l'lanti •

: més de la seguretat dels

manipula

•

nètn .1

meni Modifiï ats, ti ai ta els organisn

la directiva ón els n

I

lirectameni

T .m i ! 1

011ult.11

1 n r . i i l l . i l p e l .1 I I

• i i ! . 1 ! ' . l l i , m l '

en la ' idi na Mimi ntài 1a 1 leí, Pin os, esta is

1 àrees de substà •

llimi 1 ' ngil

1 finalment, el > ii up de Salut 1 Bi

mal '• imbel

. i n i i i - 1

Recentment s'han realitzat al nostre país

diverses enquestes sobre seguretat agroali-

mentària. Quina valoració fa sobre aquest

tipus d'enquestes?

L'EFS

ill. Els estai



SEGURETAT ALIMENTARIA

El sector agroalimentari
aconsegueix 1'aprovat
Els consumidors, el sector industrial i els productors han posat a
prova el sector agroal imentari . 1 el resultat ha estat molt positiu,
tenint en compte les darreres crisis al imentari ni la febre
attosa, les vaques boges o la llengua blava.

MIRIAM ORTEGA.

E l sector agroalimentari compta
amb la confiança dels consumi
dors. Almenys així ho demostren

les dades publicades ;il Baròmetre del (lli-
ma de (Confiança del Sector Agroalimen-
tari durant el 2004 publu ai pel Ministeri
d'Agricultura, Pesca i Alimentat ió

L'estudi, elabora) per l'Instituí (lerdà, és
pionei a la I Inió Europea (UE) i recull Iín-
dex ilo confiança i el grau de satisfai i ió
dels diversos components de l·i cadena
agroalimentària: productors, indústria
agroalimentàría, majoristes, distribuïdors
i consumidors. Tots aquests han mirat amb
lupa la situació del sector durant l'últim
,un ihandonal la seva opinió sobre el de-
senvolupament i cara( terístiquesdel camp
agroalimentari.

INSTITUCIONS INDEPENDENTS
Tot i que mu iativesd'aquesta mena sem-

pre son benvingudes, les dades haurien d'a-
nar "acompanyades d'informació que aju-
di .1 interpretar-les i donades per
institucions independents", així hoc reu el
president Je l'Assoc ia< ió de Veterinaris
Higienistes de Catalunya (AVIIK").
I )aniel ( itménez Roig.

De l'informe es desprèn *\ur tots ris
agents de la cadena mostren una evolució
favorable exi epte els majoristes, i-K quals
no van aprovar l'any pc-l que fa a la seva
evoliK ió en general (4'l>>le nota mitjana).

En canvi, la satisfà* i ió pel desenvolu
pament del 2004 la faciliten els distribuï-
dors amb una mitjana de 5,3 ;ités que un
42,1 % dels enquestats es mostra satisfet pel
seu desenvolupament.
NOVES TECNOLOGIES

Les noves tecnologies també tenen un

paper fonamental en el desenvolupament
agroalimentari jaque permeten oferir nous
productes u més diversifica< ió en els exis-
tents. Així, l'estudi mostra < om més de la
meitat dels consumidors enquestats
(61 ,6%) e.s mostni favorable amb els nous

eix.

FINS AL CLIENT
D'altra banda, les noves tecnologies

tenen un pes importan! en aquesi sector per
d'altres motius. Permeten, entre d'altres,

productes que la indústria alimentària ofer- realitzar un seguimeni acural dels aliments,

T I

irmacio pas a pas
La traçabihtat es basa en la detecció de

tot tipus d'ingredients i possibles conta-
rninants que es puguin incloure en els ali-
ments. Aquesta, tot i que ¡a s'acostumava
a demanar el 2004, és obligatòria a partir
de gener d'aquest any (Art. 18 de DOCE:
Núm. L3I de 1.2.2002) per a les empre-
ses i tots aquells agents que intervenen en
la cadena agroalimentària.

Així, en cas d'una alerta, la traçabilitat
permetria conèixer l'origen i el circuit que

han fet els productes pas a pas per tal de
poder retirar-lo i establir les responsabi-
litats oportunes.

Els sistemes informàtics són claus en
aquest procés ja que permeten capturar,
emmagatzemar, transmetre i gestionar to-
ta la informació requerida per exigir aques-
ta traçabilitat.

De cara als consumidors, la traçabilitat
es tradueix en més confiança en els ali-
ments i en les empreses productores.



Jes de la produí < ió fins .1 l'arribada ;il
clienl final. Aquesi control de la (adena
alimentària es coneix com .1 rraçahilitai 1
permel actuar arnb mes rapidesa davant
d'una incidència de seguretat.

El nustre ci:--tel1
de h compra es
cada vegada nies

variat

I es noves te< nologies han de perme-
tre també posar a l'abasl de la població
"aliments «ms i nutritius" per .1 tota la
població acompanyats, a la llarga, per
una baixada Jrls MUS preus.

Això permetrà, entre d'altres as-

po tes, que el nostre cistell iU' la com-
pra sigui i .iil.1 vegada m<S variada 1 de
més qualil al.

UN PROMETEDOR FUTUR
El i oni inu augment de les vendes du-

rant il -004 1.1 pensar .1 productors 1 in-
dustrials que enguany continuaran per
, k | IK ' s t 1 ,11111

Així, les perspec 1 i\ es de vendes per al
proper an\ són bastant satisfactòries,
Aquesta és l'estimat ió dels industrials, un

1 reu que Ics vendes seran millor que
aquest any; ois productors, un 42,9%; 1 els
distribuïdors, un 41,4 %

Finalment, el 4 5, J% dels produí tors
creu que l'associacionisme 1 el coopera
11\ isme és < lau per al seu creixement 1 In
millora dins Ji·l sector agroalimentari.

L:ENTREVISTA
DANIEL
GIMENEZ ROIG
Pt~esident de l'AVHIC

"La
transparencla
és fonamenta/">9

L'Associació de Veterinaris Higienistes de

Catalunya (AVHIC) es va crear fa prop de 10 anys.

Quines ban estat les seves actuacions més impor-

tants?

|afa |uan /an ,1 irgirel pn i Ji n 11

amb I

de la pnofe

Des 11

vital a Ir difusió de conei •'

nicocn•>IIIÍH I unbé hem signat convenis de col

institucions ((ieneralitatAjuntai

de Barcelona,I )i|'iit,n 10 de Barcelona) peí p

mai ió de veterinaris de

Segons l'estudi, la confiança del consumidor en

el sector agroalimentari és bastant a/ta. En què

pot ajudar AVHIC per aconseguir que aquesta sigui

més alta?

1,1

1 compte amb més de 150 es|

iria Un dels nosti- és di-

fondn ••coneixemci

Tot 1 que, des del , riaha

.mil lligai la al • 1 mti 1 »luí cii i alimentài ¡a.a l'ai

iiulii.ii la in, eteimai 1 é

,\ de con

'„ ii

L'estudi ho estat realitzat per l'Institut Cerdà

per al Ministeri d'Agricultura. Quines altres eines

creu que serien necessàries per mantenir aquesta

confiança dels consumidors? I per aconseguir la

transparència en el sector alimentari?

1.1 h anspanèm ia en la ¡ni >i mac ió relad

les en

I l l i - l l ! I • . |ts I



PRODUCCIÓ ANIMAL

Els àcids grassos
Omega--3 i els
remugants

ALEX BACH
IRTA-UNITAT DE REMUGANTS

^ U . K i d s c r . i ^ M i ^ ( A l i > o m i " . i i

1 (w 3) es caracteritzen pei lapresèn-
• eia d'un doble enllaç o insaturació

a la posició i començani aeomptai Jes del
grup metil de I'A( i. L·i present i.i d'aques-
ta insaturació ta que . ii [i K-̂ I •- A( i siguin con-
si-derats essent ¡als, ja que els mamífers nu
disposen dels enzims necessaris pera la se-
va síntesi, i per i.mi han de suplir les se\ es

iitats exclustvameni i través de la di-
eta.

MALALTIES CORONARIES
I i dieta dels humans ha estal relac ionada
amh el risc de pal ir malalties > i minaries. I .1
concentració de LDL oxidada en sang (\
no el I 1 M normal) ha estal identifit ada
com l'inici de l'arteriosclerosi (Steinherg
el al., l 'W) . I .1 concentrat ió de LI )L en
sang, depèn, en part, de la ingestió de certs
tipus 1 quantitats d'A< i. mentre que l'aug-
nn-ni de la concentració de LD1 1 ixidada
es veu are» tai per la relac ió entre oxidants
1 antioxidants de la dieta II1 onsum d'A< '<
u í redueix c\ risi d'auginentai els nivells
de LDL oxidada en >.uvj. A més, l'acumu-

l'Ai ¡ w 5 L-n les cèl·lules 1 ardiaques
s'ha relacional amh un descens de l'in
1 idència d'arítmies (Leal el al., 1999).
Els A( i w ! nn.̂  importants M>II l'àcid a-
linolènit (Al A), ['àcid icosapentaenoic
(EPA) 1 l'àcid diKosahexaenoií 11 'I IA !.
Els mamífers poden sintetiï :ai I l'A 1 PI IA
,\ partir de 1' ALA a través d'elongases i de-
,̂lIll̂ ;l̂ •̂̂ , però I Viu iència de conversió no

és m.1 .̂1 .ili.1 (10-1 5%), tol 1 que millora
m.'li ,|i!,!ii 1.1 relat ió AC 1 w6:A( i \\ i és

baixa (de Lor^eril ei al., 1999).
Mantziorisei al. (.\\\}) van demostrar que
consums moll elevats d'EPA 1 l·l IA (1.8
íí/d), així com Al A (9 ^/J) són capaços
d'augmentar í \ r^.ivK^ l,i concentració
J'EPA 1 la concentració de plaquetes en
sang, 1 això resultà en una reducció del
ï('".• fiï la concentrat ió ¡anguíniadetrom
hoxans, una reducció di·l 26% en la con
1 entrat ió de prosta^Iandies, 1 \u\.i reduí
d o del 20% en la síntesi d'interleucines.
Aquesta situació disminueix notablemenl
el n^i de malalties coronàries. En les di-
etes d'humans actuals, el 89% del total
dels AG consumits està rn forma J à< id

iniportunts stín
11 ¡J

I indicie (un àcid yras w6), mentre que tan
sols el 9% està en forma de ALA. Això,
fa que l.i ii·l.ii ió de la dicta consumida en
tre A( i del tipus w6 1 A( ¡ del tipus « ! es-
tigui al voltant de 10-1 5.

RECOMANACIONS
l'i 1 aconseguir una bona conversió de
l'Al A a EPA i 11 més disminuir els riscs
de malalties coronàries es recomana una
relat ió a la 1 liel ¡1 ei 11 re AG w6 1 A( i w í
que sifjui propera a 4.
I es re< omanacions Europees per disminuir
el risi de problemes coronaris per humans
otan al voltant de 2 «/d d1 ALA, i 200 m«/d

d'EPA 1 PUA (Kromhout, 2001), mentre
que les recomanacions Av l'American
I lean ASM», iation (l·l·l H I) estan eni re
1.5 i $ K/J per ALA i prop de I g/d d'EPA
1 PUA (sumats).

ELS REMUGANTS
Sovini el consum eleval dels derivats dels
remugants (llei i carn) s'híi considerat poi
saludable, print ¡palmenl a causa que són
h'pit amenl rit •• en à< kls grassos saturats 1
colesterol. Al I1W7. I lowell el al. van
demostrar, útilil ¡int dades de 224 estudis
que >l consum de colesterol a la Jieta es-
ia\ .1 nu 1I1 pi n rclai ionai amb els ni\ ells
de colesterol en sang dels humans. Miilau-
radamenl, l'estudi realitzat per I lowell i·i
al. (1997) no ha tingui massa repercussió



¡divulgació entre la comunitat mèdic ti peí
fer front a tota l'ona de productes baixos
en i olesterol i els seus respe» i ¡us anun
i is, És més, Bang i Dyerberg ( 1 ^ 0 ) van
desi riure una major in» idèn» ¡a de malai
iics cardiovascular en persones de Mi
namarcaque en persones d'Islàndia, mal-
grat que ambdues poblacions presentaven
ris mateix»>s nivells de colesterol en sang.
La d i Ir iv iu i; i alimentària entre aquestes
dues poblacions resideix en què els is
landesos consumien moll nus AC i w3
que els danesos, i els w3 i nu l.i quant i
tal de colesterol que ingerien, es va reia
i ¡onar .nnli l.i menoi nu idèn» ia de car-
diopatics dels islandesos, En quani els
nivell de greix sal urai dels remugants tan
suïs tenen un I >",. més de greix saturat

que els porcs (40 vs 55%, respectiva
meni), i el prim ¡pal AC i sutural present
en la vedella és l'àcid esteàric, el qual
ha estat classificai com un j^ivix innocu
p e i , i l , i s ; i l i i i .

ans, i més resistents ,i l'oxidació durant,
per exemple, els processos de cocc ió.

ESSENCIALS
I Is K iils grassos omega- i són essencials
i per tam s'han de consumit ¡i través de
la dieta. El seu erecte positiu per disminuir
els riscs de malalties coronaries està ben
demostrat, I ;i carn de vedella pol en-
riquir-se amb à» ids grassos omega- i do
forma natural a través de la dieta, tripli
i .nu el seu i «nu in^ut i milloram quanl i
tativa i qualitativament la relació entres

La carn de vedella
que es produeix a
Catalunya

Prové, majoritàriament, de vedells
engreixats de forma intensiva i que són
sacrificats amb menys d'un any de vi-
da. En aquestes condicions de pro-
ducció de carn,és difícil aconseguí
vells alts d'engreixament intramuscular
(el que dona gust i textura a la carn).
Malgrat el perfil d'AG de la ració can-
via durant el metabolisme rummal. la
manipulació de la composició dels AG
del teixit adipós dels vedells a travis
de la ració és possible (Rule et al..
2002: Scollan et al., 2001).Ara bé. si la
modificació del perfil d'AG en animals
tan joves com els que es produeixen
a Catalunya era
possible no s'ha i y ~
demostrat fins fa
ben poc.
Un estudi recent
finançat pels ma-
teixos produc-
tors de vedella
de Catalunya a
través de Prove-
della i realitzat
per la Unitat de
Remugants de
l'IRTA, ha demos-
trat que la carn de vedella criada en
les condicions típiques catalanes es
pot arribar a triplicar en AG w3 (prin-
cipalment en forma d'ALA). I la rela-
ció AG w6:AG w3 pot millorar-se fins
a tres cops, arribant a nivells propers
a 3-4.Aquestes millores no permeten
cobrir les recomanacions actuals de
consum diari d'AG w3 amb un en-

LA CARN DE
VEDELLA CRIADA EN
LES CONDICIONS
TÍPIQUES
CATALANES ES POT
ARRIBARA
TRIPLICAR EN AGW3

trecot. però ajuden a apropar-s'hü el
que és més important, ajuden. 1 molt.
a mantenir la relació AG w6:AG w3
propera a 3-4.
Amés, un altre avantatge d'enriqun l.i
carn de vedella amb AG w3 a traves
de l'alimentació en comptes d'afegir
directament AG w3 a la carn. és que
els AG w3 que l'animal consumeix a
través de la ració es dipositen al tei-
xit adipós de l'animal en forma <<-
gllcèrids, 1 per tant son AG m«
gestibles pels humans, i mes resistents
a l'oxidació durant, per exemple, els
processos de cocció.
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Les aportacions vitamíniques
en la dieta del bestiar oví

LIS vii; ;ilmei
nins c

l;i per ,i tru

GEMMA TEDOY JOAN CASAS
TEGASA - DPTO.TECNIC DE REMUGANTS

I
gual q u e a m b .ili res aspei i es

nutrit ionals, com l'aportat ió
energètica i proteica de la ra< ió
diària, també ^ al i obrir Ics ne
i essitats mínimes pel que fa a

vitamines. L'aporta* ió de les vitamines es-
tà estretameni lligada al maneig de l'ali-
mcnt.u ió.

- aquesi maneig, s'han de tenir en
compte dos aspectes: la manca i el nivell
de cadascun d'ells, segons l'estai produc-
tiu. Per al bestiar oví en condicions ex-
tensives, les anortac ions \ itamfniques de

la ració diària dependran de diferents fat
luis, com les especies farratgeres que es
troben en el lloc de pasturatge, el tipus de
sòl, l'època de l'any, l'estai fisiològic de la
plani a..., múltiples fa< tors que ens la ran
considerar suplemental la en determinats
moments, i ,1111 pel exemple en l'èpoi .1 de
paridora, on les net essitats de l'animal aug-
menten.

En el cas del besi iar oví en condicions in
tensives, les aportac ions dependran de Ics
matèries primeres, el farratge i el concen-
ii.ii .|iu formin hi ració diària, cosa que
permei aproximar una nuca més els índex
administrats a les seves necessitats. Ge-
neralment, aquestes condicions les trobem
en i abanyes d'oví lleter, un el suplemeni
vitamínico-mineral és indispensable. La

S'aconsella suplementar l'alimentació en
determinats moments, com l'època de paridora



Sobr"e les vitamines

igani le l'a

mimi i de la fli H posolubles (A. D

. i íes pi ¡mei

la li .111 10 lipidica, i p<

itamines hidí n en l'oi

exi epte la

LA VITAMINA e ÉS
SINTETITZADA EN ELS
TEIXITS DE LES OVELLES

tamin >• B-12, i la

pi ¡ni ¡pal >!<• I

necessitats.cn el: re

ta pels mii

nes ruminals (De Blas, i I, per la qual cosa de m

>| n i ' i aldi ia suplemental l'a i vitamina C i

: la en els teixits de les ovel

Les nece • ¡tal del be ti 11 ^eui an afei tade -

ti .i s lligats ,1 l'animal 1 om l'edat, l'estai produí tiu (més nei e: sh 11

.. ii.imini. ¡i i-- elles amb gi ídó avai ida o en el període de

[ai tai in), el nombre d'anyell: (méi gran amb paí ts múltipli

tari (li

ces: itats i, les condu ions d'i tn ICUI n •"'<. esquiï i

la i aça i el tipui de pi 1 H II

tendència ;i seleccionar ovins lleters de
IIH;S rendimeni fa que ( ada vegada tamhé
tinguin més necessitats.
Quant :i les aportacions, també influiran
una sèrie de factors, com la disponibilitat
1 activitat de les diU-ivm^ fonts que s'hi
han aportat (formes de vitamines que
mostren més activitat biològic ¡1), la in
ferac< ió amb altres elements, el tipus de
1.11 ratge o la composició de la ració diària,
el tipus de sòl 1 els fa< tors de maneig de
l'alimentació (Bell, I1"'?!.

VITAMINA A
Els remugants consumeixen normalment
Li vitamina A en les formes inactives
(carotenso provitamina A), excepte quan
se'ls suplementa amb un concentrat.
I .1 problemàtica reproductiva lligada .1
una manca de vitamina A inclou: retard
tir la pubertat, disminuí ió de la taxa de
concepció, elevada mortalitat embri-
onària, elevada mortalitat perinatal, re-
duïda supervivència de la JIM endència 1
una reducció de la libido en els mascles
(Smith 61 Akinbamijo, 1000).
I (na altra problemàtica lligada a una defi-
ciència en vitamina A en ovelles seria:
disminució de la gana, creixement lent,
malformacions òssies, ceguesa nocturna,
queratinització d'epitelis i nu iu ionspla-
centàries (1NRA, 1988; Blood & Rados-
iiis, 1992).

IA-S necessitats en vitamina A són més
grans en ovelles rn gestació avançada i, en
període de lactació, 1 arriben a ser gaire-
bé quatre vegades més que les d'una 1 ive
lla t-i 1 manteniment (Taula I). En ovelles
amb part de bessons, durant les primeres
6-8 setmanes postpart, les necessitats aug-
menten 1 .ni¡ben a set 111 u < ops les ne
cessitats de manteniment (NRC.1985;
INRA 1988).
Quant a la riquesa en

permanentment o bé amb un llarg període
de temps sense estar i-n conta* te amb la
llum solar, han de revisar-se les aporta
1 ions d'aquesta vitamina. I es necessitats
de vitamina 11 són més grans en ovelles
gestants 1 anyells deslletats precoçment
(NRC, 1985).
I .1 manca de \ ¡lamina I Ien remugants in
llueix negativament sobre la fertilitat, 1 om

.1 conseqüènc i.i del re-
tard en l'aparií ió de hi

b-carotens, tenim que I .CS I ÏCCCSSÍ tUt S C l ï pubertat i la supressió
els cereals tret del bla. v l , a m i n ; 1 - \ s ó n m c s del zel (Loste ei .,!..

11 J001). La vitamina I>

,s en ovelles en actua en |.abso1 u
gestació avançada I calcüfòsfor,perlaqual

en període de
ictació

klc moro, i les pastures
verdes són pobres LII
aquesta pro\ itamina, i
quant als farratges, s'ha
descrit que el fenc d'al-
talh conté menys quan-
titat qm- l'alfals
deshidratat (NIU', 1985; INRA 1988).

lat

VITAMINA D
Les ovelles utilitzen tant la vitamina P2
(ergocalciferol) com la vitamina D3 ((ole
i ak iferol). En el cas d'animals exposats
al sol, Li radia< ió ultraviolada els permet
obtenir prou quantitat de vitamina D. Les
necessitats de vitamina P en els remu-
gants són relativament baixes, J r l'ordre
de 10 a 20 UI per kg de p.v. o de 500 UI

cosa un dèficit d'aque-
sta vitamina també pot
iiigmentar Li inc idèn-

11,1 de l.i febre de la llet

I retardar-ne el < reixement.
II fen< assecat ,il sol és una bona l<>nt de
vitamina D; els farratges deshidratats, les
pastures verdes, les llavors 1 i'k subpro
duc tes de llavors són fonts pohres (NIU ,
1985; INKA, 1988).

VITAMINA E
Es una vitamina important en qualsevol
fase de l'oví, És un antioxidant hiològiï la
manca del qual va assix iada .1 un baix niv

per kg de matèria seca (INRA 1988). En elide seleni, que dóna lloc a la malaltia del
el cas de tra< tat se il "\ elles estabulades mús< ui blan<, En remugants Ics necessitats
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ms de cereals i el fenc d'herba també poden con ten i r un ;ilr nivell de
vitamina E però són molt variables

•M 'ii pròximes a 5-10 UI o mg per kg de pin- manté en pasturatge gairebé tol l'any, i han de tenir la possibilitat de reposar les
-.. \ amb i m mínim de 0,1 ppm de seleni s'alimenta doncs dels recursos disponibles reserves esgotades, Com més gran és hi

(INRA, ll>s,s). Pixíen variar de lOaó

per kg de matèria seca (NR(', 1985).

segons l'epi >c .i. Les ovelles poden tolerar
manques moderades dels principals ele-

i ii ovelles gestants, quan el nivell de se- ments però, per ni

leni és inferior a 0,05 ppm (mg/kg de M.S.),

. ii vitamina E augmenten

(NRC, 1985). Quant a l'ovella en lacti
les seves necessitats són nu'-v grans com més
elevada sigui la producció làctúi i ii>m
més anyells hagi d'alletar (Taula 2).

I ne» bones fonts en vitamina E són el gel
men de blat, l'alfals deshidratat, alguns
farratges verds i els greixos vegetals. Els
grans de i ereals i el fenc d'herba també
poden contenir un all nivell de \ ¡tamin;i

-1 ii in moll variables. En el i as de la
llavor de cotó i els suhprodui tes d'oleagi-
noses, aquests solen ser pobres c-n aquesta
vitamina (NRC, 1985; INRA, 1988).

LA SUPLEMENTACIO
VITAMÍNICA PRÀCTICA EN
BESTIAR OVI

Per completar les aportat ions en situa-
i ions on es l,i necessari el suplemeni vi
tamínic, es ta normalment a partir de dos
i ipus de premes< les:

El mai ro< i>rre< tor: compostos amb vita-
mines, generalment només Ic^ liposo-
lubles, macrominerals, microminerals i
algunes vegades també amb .mimiMI ids
sintètiï v i additius. s m b irreges que s'ad-
ministren li dosificacions superiors a l'l%
en cl pinso, o ;i lliure disposti
Són correctors orientats per dosificar per
animal i dia, normalmeni amh quanti
tats que osi il·len des dels I 5 ,i 40 grams
pei ovella i dia, en funció de l'estai pro-
ducriu i ilc l.i composi» ió del produí te.
l·l microcorrector: compostos que ex-
clouen els macrominerals i sovini els
aminoàcids. Solen anar en concentra
i ii>ns inteiiors al 0,5% en el pm-.ii.
En ells, l'aportat ió suplemental ia de \ i
tamines es farà en fun< ii i de la quant itai
del pinso administrat.

UN PAPER IMPORTANT
Els components vitamfnics tenen un pa-

per important dins de la reproduo ió i del

funcionament fisiològit de l'animal

V cualment, la majoria del bestiar oví es

negatives en la s.il
sofrir repercussions

i en la producció,

selet i ió d'animals més producl i us i la in-
tensificació del sector, mes necessari és
suplementar l'alimentació per aproximar
les aportat ions a les necessitats en les

Recomanacions dels nivells de
vitamina A en ovelles lleteres de
raça lacona en diferents fases
productives. A partir de dades del
NRC (1985) i de I"INRA (1988),
(Jimeno et al, 2001).

Recomanacions dels nivells de
vitamina E en ovelles d'anyell amb
un pes viu de 70 kg (NRC. 1985).

Final de lactació-lnici de gestació
mínim 3995

En període de preparí mínim 5270

Inici de lactació/alta producció
minim 8415.

Ovelles manteniment

En període de prepart

Ovelles parides 38- 42*

* Valor amb part de bessons.



Una Catalunya
potent en porc

FUNDACIÓ AGRÍCOLA CATALANA

cu.lluny.i és un.i > k- les més

importants jones produí

tores Jo i .un de pi in i

JTui . ip;i, i .u upa un Hm.

destaeal un el ranquing

mundial, amb una prodiK ció similar a la de

(lorea, Mèxic o Rclgica, països que se situen

entre els A"1 priiu ¡pals productors mundials,

En H'I.U ii' uní1 Espanya, quan pnxliu ti n

mundial, umh un í% del m u l , C latalunya

concentra un ten; de la produce ió de cam

Jo pon í. Així, cada any els prodiu i< n-i .n a-

lans posen ,il mercal gairebé 14 milions de

porcs, el que representa més d'un milió de

tones de carn. Li facturació que es genera es

calcula i-11 4.c>00 milions d'euros .i l'any,

l'oc upució directa, en unes SO.000 persi mes,

Aquestes dades, traduïdes en aportació de

riquesa, suposen que el sectoi porci aporta

un i n \ de l.i Producció Agrària Final.

LA QUALITAT I LA SEGURETAT
I X1 les nostres produt i ions Ini que

i atalunya esdevingui líder en exporta-

cions, amh més del 65'Ki Jol total exportal

de l'Estai espanyol. (!al dir que som un país

i apdavanter en tet ni >l< >gia ajjroalimentài ¡a

aplicada als productes i ; i i m \ i ^nn-

11 imptem amh un ( ¡entre de Tecnologia Jo

l.i c ,irn, dependeni de l'Instituí t atalà de

Recerca i fecnologia Agroalimcntària

(1RIA), refereni en invesrigai ii i

Entre les línies d'actuació d'aquesi cen

tre, hi ha el desenvolupameni de u\ ñiques

cada cop més ràpides de detecció de possi-

bles agents patògens emergents en els .ih

ments camis, ;n\i i1 nu rè< ñiques i|iu-

ininiïiiii in Li presència de possibles perills

|XT ;i l.i producció i el consum, o tecnolo-

L;IIS de < onserviu î> i clnhur<w in pei acon

•i "un pn KJIU tes més segurs.

\ més, i al destai ¡i la tas< .i que porten .i

terme els veterinai is en el control i l'anàlisi

tani ii k'~> granges com .i l'escí >rxadi ir, fona

mental a l'hora de garantir i.mi lasanital Av

Li carn per .il consum com la detecció de

possibles focus en partides d'animals.

I és que u n t ;i la investigació tom en

l'estaHimeni >li' protocols, i.iiu al laboratori

com .i l'escorxador, l.i figura del veterinari

esdevé cahdnl pei garantit l.i seguretai .ih

montaría i minimitzar possibles pealues

ei i mòmiques. l·ii aqucsi nspei ir. (latalunya

també sobresurt per disposar d'un cos de

veterinaris .mil1 urui elevada qualificació.

l.'an\ 2004 i '. ii.iluin.i va exportar més de

525.000 tones de carn de porc, gairebé un

I ¡% més respecte de l'.nn anterior. Quani

al valor d'aquestes exportacions, el 2004

van superar els t)!^ milions d'euros, més

d'un 2S"n respecte de l'.nn anterior.

Els principals p.iw>v de destí de los pro-

duccions de cam de porc fres ;i, refrigerada

o congelada són França, Alemanya, Itàlia,

Portugal, Regne I Init, 1 linamarcn i Rèlgici.

Fmnça representa oi 47 , u "" del total d'ex-

portat ions catalanes Jo port i fresc, refriger-

,ii o< ongelat, i, on valor exportat, oi 47,3%.

H'altra banda, la indústria catalana, que

IK upa oi quan llcx d'Europa on nombre

d'establiments, transforma cada any

400.000 tones ^ carn Jo pon í, i és un dels

motor d'aquests productes Jol conjuni Jo

l'Estal espanyol.

POTENCIAL CREIXEMENT
I ';i(,ilun\,i disposa, doncs, d 'un set tin

moll poteni <\UK\ d'altra banda, gaudeix

d'un potencial Jo creixemeni cap ;il>

mer< ats extei iors i m p o r t a n i . Nu

debades oi pon . frest n transformat, és

li pi ¡mera i arn Jo i onsum Jol món, por

J . i \ . m i J o \ ' A \ i i . i i i i . i * o m p t a . m i l 1 p e r -

spoL i ives Jo creixemeni.

I ,i pn idiu i i'' mundial Jo i arn Jo pi in

representa prop del Í8% Jol total Jo

l'oferta Jo t;nns, que oi 2003, segons

dades Jo Li FA( > (< >rganil m ¡ó de les

N.u ions I Inides por ;i l'Agricultura i

l'Alimentat ii>), va arribar a les 250 nul

iniis de tones. 1 oi consum mundial Jo

porc per càpita se situa en 15,4 quilos por

persona i any, amb una perspectiva Jo

creixemeni Jo Li demanda, associada ,i

un nu remeni Jo la renda disponible

^ latalunya està on disposic ió d( fel

troni ,i aquests punts febles, i, on propers

articles, l.i Fundació Agrícola Catalana

Exposarà quins són els plantejaments

que haurien d'inspirar los actuacions en

aquestes matèries pei continuai esseni

i ompetitius on un sector de futur.

\



EL COL·LEGI INFORMA

Prevenció de riSCOS• laborals
en veterinaria

M • ANGELES RIGUERA PUMARINO

TÉCNICA SUPERIOR EN PREVENCIÓ

DE RISCOS LABORALS
ASEPEYO

El i'i-k es defineix com la probabilitat
en el temps o en l'espai que un perill es
transformi en un succés indesitjable, el
qual es pot expressai en termes de pro-
Ribilit.ii o de freqüènc ia.

Duranl I .un 2004, entre els mutua'
listes d'Asepeyo del i INAI 852 , corres
poneni a activitats veterinàries, .1
Espanya es van produir 19 accidents de
treball amb baixa mèdica (exclosos els
.u v ¡dents ni itinere), dels quals el ¡6,8 %
s'atribueixen .1 sobreesforços postura Is 1
un 15,78 % a mossegades o potades d'a
nimals. A més, es va comptabilitzar una
malaltia professional amb baixa mèdiï a,

De les dades estadístiques es dedueix
que per minimitzar els riscos d'accidenl
de treball n malaltia professional 1 opti
1n.11 els mil ¡ans tè< nic s 1 humans

emprats, hem de centrar la nostra
actuació en els aspectes que ocasionen
més sinistralitat.

ELS RISCOS EN VETERINARIA
La prevem ió dels riscos derivats de les

condicions de treball en les activitats ve-
terinàries s'han d'analitzar des de tres
grans àrees: seguretat, higiene 1 ergono-
1111.1

En seguretat es recomana incidir sobre
l.i seguretat vial 1 en el maneig segur Je
bestiar, amb l'objectiu de reduir rl risc
d'accidenl Je transí I I mossegades o
potades. femplc ( rrandin afirma qm- per
resoldre els problemes de maneig de lies-
tiar els veterinaris han de determinar si
Ics dificultats sorgeixen d'un o mes dols
següents factors, per als quals suggereix
algunes mesures i orrec toies

Problema Je temperament de l'animal.
I .es mesures 11 >rre< tores passen per 1 elec
eió de línies genètiques menys ex( itahles.

LES INSTAL LACIONS
II dissen\ de les mànigues s'ha de fer

Je mannà qm- el.s animals i|iie Min al
corral Je tancament puguin veure cap
endavant a una distàm ia equivalent a
Jos llargs del seu cos. I es mànigues i
lampos es podran millorar si se'ls
agreguen panells opacs que bloquegin la
visió perifèrica de l'animal. El sol ha de
ser aní illiscant, et<

EL PERSONAL
Les persones que manegen l'animal

han de 1 onèixet la rana de fugida. Al
límit d'aquesta zona hi ha el punt en què
l'animal comença a allunyar-se.

El millor lloc per treballar és a la vora
de la .'ona de fugida. Si el treballadot
11 imei l'errot de penetrar en la zona de
fugida quan empeny el bestiaj per un
passadís o per introduir-lo en un corral,
corre el risc que els animals se l'enduguin
pel davant.



La higiene industrial se < eni r.i en la
prevenció de les malalties professionals
mitjançant el control de la concentrin ió
de contaminants en l'ambient, amb
l'aplicació de les mesures preventives
nus adequades en cada cas. La higiene
industrial desenvolupa la prevenció de
riscos di·i"i\ :iiv de les condic ions ambien-
tals de treball i|iic s'analitzen per a la
interacció de tres agents: químics,
biològics i físic s,

Entre els agents químics es rei omana
nu uiii sobre l'us Je desinfectants i hi
possibilitai de sensibilització per la uti-
lització de guants de làtex.

Entre els alenis biològics hi destaquen
aquells amb capacitai per ocasionar
:oonosi o malalties professionals com la
ràbia o carboncle. Quanl als agents físics,
i .il ressaltar Ics radiacions icffútzants (ús
de raigs X).

AGENTS QUÍMICS
Es defineix com ageni químic tol dc-

meni o composi químic, per si sol o hai
rejal, tal c om es presenta en estai natural
o K i un es pr< KIUÍI , ui ilitzal o .11 ̂ « >< al

Uiklús l'abocament com a residu) en
una activitai laboral, tani si s'ha general
o nu de manera nu n u ¡onada com si s'ha
comercialitzat o no. Es defineix ageni
químic perillós aquell que pol represen-
tar un risc per .i la seguretai i la salm dels
treballadors a causa de Ics seves propi-
etats fisicoqul'miques, químiques n toxi-
cològiques i a la forma com s'utilitza o es
troba present en cl lloc de treball. En d
cas de Ics ¡ictivitats veterinàries corres
pondrien, per exemple, aN productes
desinfectants, de neteja o als uasos
anestèsic s de quiròfans.

NORMES
RD 574/2001, de o d'abril, sobre la

protecció de la salut i la seguretai dels
treballadors contra els riscos rela< ionats
amb els agents químic s durani cl treball.
Estableix com obligacions dels empre-
saris: l'avaluació de riscos derivats de
l'exposició a agents químics en els llocs
de treball; l'aplicació dels principis ge-
nerals per a la prevenció dels riscos per
agents químics; l'aplicació de mesures
específiques de prevenció i protecció;
l'establiment de mesures a adoptai
enfront d'accidents, incidents i emergèn-

cies; informació, formació i consulta dels
treballadors, a mes del control de vi-
gilància de la salm.

RISCOS PER PRESfNCIA
D1 AGENTS QUÍMICS

A continuai ió s'exposen hreumeni els
riscos lligats a la presència d'alguns
agents químics en l'ac i ivitai veterinària,
produt ics de neteja i de desinfei ^ i< i
(hipocloriï sòdic, peròxid d'hidrogen) i
làtex.

Productes du neteja i desinfecció
Definim desinfectani com la substància
química que destrueix els microorga
nisines i que s'aplica s,i|>ic material inert
sense alterar lo de forma sensible.

les característiques generals dels
líquids desinfectants son: ser capaç J'c
liminar els microorganismes de la forma
més ràpida possil·le, no Jamar els mate-
rials, ser soluble en l'aigua, no alterar la
conductivital elèctrica, ser csul·lc
a la i .iloï i ,i l.i variac ió de pi I, mantenir
la seva activitai durant períodes de
temps llargs, no tenir efectes per ,i la
salut significatius i estar registrat i ben
etiqueta!.

In cl maneig d'aquests productes
quilines s'hauran de preparar les s,.|u
i ions correctament, utilitzar recipients
nets i secs en la preparació d'aquestes
solucions, eliminar la brutícia, si és pos-

sible, abans d'utilitzar cl desinfectant, i
rebui ¡ai la soluc i" en finalitzar el treball.

No s'haurà d'utilitzar un desinfectant
com un esterilitzant, emmagatzemar
ruisiniuieni.il o netejar-lo amb desinfei
tant. i_ol·loi..ir m.iss.i material a la vegada
en la solu< ió desinfectant, utilitza! solu
i ions antigues, barrejar desinfectants
sense conèixer-ne Ics característiques i
afegir detergents als desinfectants, sense
conèixei ne tampoc les característiques.

CLOR, HIPOCLORIT SÒDIC
Actua desnaturalitzant els enzims i

interrompent els processos de germi
nació de les espores. Es un energètic
agent oxidant i corrosiu per als metalls.
Es el desinfectan! universal per
excel·lència, s'usa en la neteja i la
desinfecció de lavabos, banys, dipòsits
d'aigua, bugaderia, sòls, superfíi ics, en .
Mai s'ha de barrejar amb amoníai, ja
que produeix un gas tòxic, Els seus
efectes poden produir una irritació lleu
de Ics mm oses, tos, esternuts, degoteig
nasal i problemes respiratoris. II valor
límit ambiental per al clor (INSI1T) ós
VI A II l: 1,5 mg/m3 i VI A E< I
mg/m 5. Per al control de l'exposició es
recomanen sistemes de ventilació gen-
eral. l \ i a la manipulació: l'ús de guants,
ulleres o pam a I les protec tores per evitar
possibles esquitxades, i roba de treball.

RESPONSABILITAT FONAMENT SANCIÓ ASSEGURANÇA

CIVIL

ADMINISTRATIVA

SEGURETAT SOCIAL

Indemnització pel
dany sofert pel tre-
ballador: reparació
de danys i perjudicis.

Defensa d<

noi

Imputar el paga-
ment de les presta-
cions o millores res-
pecte als qui no
haurien d'haver
sofert un accident o
suportar una malal-
tia professional.

Econòmica

Urt de la
sanció.

mento

Económica

Assegurable

No assegurable



PEROXID D HIDROGEN
I es si ilui íi >n- de pen ixid d'hidrogen en

concentracions d'entre el 5 i el 6% són
utilitzades v em desinfet tants. En con-
centracions superiors, entre el 6 i el 2^
%, i^ pojen fer sen ir com estèril i t:ants.
La capacitat germicida es basa en l'acció
que tenen els radicals lliures d'hidroxil
sobre les membranes cel·lulars, els àcids
nucleica i altres components cel·lulars.
Es un desinfectan! d'ús tòpit, i un pro
ducte irritant, especialment pi·i viu res
piratòriu En i oncentrat imi^ superiors .il

és un composi altament tòxic
ns l.i i lassifk ;n ii • de l'A( !( il I I

(Ai) , és cancerigen en animals L·II dosis
elevades, però no existeixen proves epi-
demiològiques en humans. II valor de
referència del peròxid d'hidrogen és
\ I \ ED 1.4 my/nn i II V I \VA 1.4

ral forçada de l'aire. IVi ,i la seva mani- sistemes il'inhisio de serums i medicació
pulaiio és recomanable l'ús >.!*.• guants, intravenosa, endoscopis, sondes (urinàries,
ulleres o pantalles protectores per evitar nasogàstriques), drenatges, taps de me
possibles esquitxades, i roba de treball. dicació, embenatges, material adhesiu, etc.

v Per al control de l'exposició es
recomanen sistemes de ventilació gene

EL LÀTEX O GOMA NATURAL
Es un.i substància lletosa que ^'ol·ir de

l'arbre tropical Hevea brasiiiensis. S'utilitza
on l.i pro,lim ió del cautxú després de sol
metre'l a un processament en el qual
s'ategetxen diversos compostos químics.

L.i \ I.I de M-n îl·iln MI i* i més freqüent és
hi pell i les mucoses. Ahirs vies possibles
son l.i inhalat ió i l.i sanguínia. En In \ ¡a
inhalada cl contai te nul' el làtex es pro-
dueix quan les seves proteïnes son allibe-
rades .i l'aire, transportades fonamental-
ment per i.i pols que es troba .i l'interior
Ji·ls guants. Els objectes amb làtex més
habituals en les clíniques veterinàries son
guants J'explorai ió n quirúrgics, màscares i
ulleres nasals per a l'administració de gasos,

MESURES CORRECTORES
Podem parlat de prevenció primària i

secundària. La prc\ cm ió pi ¡mai ¡a es farà
amb treballadors de risc que no estan
sensibilitzats, promovent l'ús ilc guants
lliures ilr pols i Jc guants sense làtex.

La prevenció secundària s'ha de fer
amb trehallad< ns ja diagnosi k ats d'al·lèt
gin al làtex, e\ ¡tant el i ontat te amb pn i
duc U's que el ». ont inguin.

L'Associació Espanyola d'Al·lèrgics al
I àtex: http://www.aeal.cjb.net i l'Assi« iai ii i
Espanyola d'Al·lèrgú •• a Aliments
(http://www.aepnaa.heh om.es)(latexno
" in ra.es) propon ¡ona informat ió en
espanyol a través de Ics seves pàgines
web i correu electrònic. L.i Societai
i niu IIK .i d'Al·lergologia i Immunologia
Clínica de Madrid-Castella la Manxa
hacreal un grup de treball espei ífic pera
l'estudi i protet i ió dels pat unís al·lèr
gics al làtex:
(http://www.medynet.com/mclm).

Agents biològics: es defineixen com
microorganismes, amb inclusió dels
genèticamem modificats, cultius
cel·lulars i endoparàsits humans, susi ep
tibies d'originar qualsevol tipus d'infec-
i io, il lèrgia o toxicitat. Exemple
d'aquests agents en el contexi de Ics
clíniques veterinàries són els que pro-
dueixen iu.ilalucs com toxoplasmosi,
letshmaniï isi, ràbia, et<.

NORMES
RD (id4/|W')7 sobre la protect ió dels

treballadors contra els nsios relacionats
.mil- l'exposi) io a agents biològics. Quan
no existeix intent ió deliberada de trebal
lar amb l'agent biològic, aquest Reial
1 K-i i ei estableix com a obligacions de
l'empresari les que lu ha compreses entre

els àrtic les del 5 al I }t: klciil ¡fi< ,u i< i i
avalu.K io de iiscos, substitució d'agents
biològics, reducció de riscos, mesures
higièniques, \ igilànc iu de la salut, dcicu-
mentac ¡i', ni >i ificac i> i .i l'auti 'i ¡i al lani i
ral, inl< irmat ió .i les ami n ¡tats i ompe
tents, informació i formació als trebal-
ladors, i coi islilla i participació dels tre-
balladors. Se..;,,,,-, l'article I lo del text



icios de la Llei general de l;i seguretat
sot ¡ni, s'entendrà per malaltia profession-
al la contreta com a conseqüència del
treball executai per compte aliè en les
a< tivitíHs i|iu' s'espcc ¡fiquin en el quadre
que s1 aprovi per les disposicions d'apli-
i ,u ¡ó i JrM-in olupameni d'aquesta llei, i
que esl it;ui provoi ada per l'acció deis ele
ments o substancies que en aquest quadre
s'indiquin per a cada malaltia piulessin
nal. Només són malalties professionals
les relai ¡onades en el RD 1995/1978, de
I 2 de maig. En el < .is dels \ etei inai is,
aquestes malalties són In ràhia, el c arb< >n
ele i la leptospirosi. A mes, s'inclou com
a malaltia professional lligada a l'activi-
tal \ eifiinàna l'asma per expòsit ió a pro
dueles d'origen vegetal o animal, .HM
com .i certes substàncies químiques.
Dintre de les malalties professionals pro-
duïdes per agents lisies s'inclouen les
provocades per I.IJI.K ions ionitzants, per
exemple de raigs X en consultes de radio
diagnosi K.

LALEISHMANIOSI.LA
DERMATOFITOSI I LA MIASI

l i s zoonosi mes freqüents en centres
assisieiK ¡als veterinaris son: malaltia de
l'esgarrapada del gat, produïdes per les
esgarrapades; borreliosi, rickettsiosi, ehrli
chiosi, dipilidiosi, dirofilarosi, leishman
IOSI transmeses per paparres, puces, polls o
iiiosi|inis; dermatofitosi i sarnes pel con-

lai le amb animals infectats, /nines o en un
amhiem contaminat; infecció per ente-
robacteris, hidntosi, giardiosi, toxoplas
mosi, amebosi, cripstosporidiosi, toxo-
cariosi, microsporidiosi per ingestió d'a-
gents infecciosos en elements contaminats
amb restes de femta; diverses infeccions
respiratòries per inhalació de l'ageni pato
gen en l'nire, LH'ies d'humitai o en dt\ erses
partícules i ràbia, pasterelosi i infecció per
C '.cprwcytnphaga per mossegada.

PRECAUCIONS UNIVERSALS
,i) Vacunació
h) Normes d'higiene personal: cobrir

talls i ferides amb apòsits impermeables,
cobrir lesions cutànies ami1 guants, ren
rar anells i altres joies, rentar-se les mans
abans i després d'atendre l'animal.

i ) Elements de proteí i ió de bai rera; us
de guants en manejar sang o fluids d'aní
mals o objectes potenc ialmem infe< tats,

GRADUACIÓ QUALIFICACIÓ - EUROS

Màxim

GREUS

De 601 I2 a 1 502,E

30.050,61.

MOLT GREUS

Mínim De 30.050,62 a 120.202,42

De 120 202,43 a 30C

De 300.5 D6,0€ ¡01.012,1i

utilització de màscares quan es puguin
produir esquitxades de sang o IIUKK a la
mucosa nasal o oral, piolen, lo ocular
quan puguin havei lu esquitxades de
sang o fluids animals a l.i mucosa ocular,
utilització de haies i davantals imperme-
ables quan puguin produir-se grans
volums d'esquitxades de fluids,

d) Maneig d'objectes tallants o pun-
xant s; molta cura, no tornar a encapsulat
K's agulles, eliminat les cti contenidors
rígids de seguretai.

e) Esterilització i desinfecció: prefe-
rentment, utilitzar material d'un sol us,
guants, màscares,

Es recomana disposar de protocols d'.u
11 LU ió davant d'exposicions ac< identalspei
accidents percutanis, esquitxades de sango
de fluids a la pell o de mm. oses d'animals
que se sospita que estan infe< tats.

AGENTS FÍSICS
lis agents físics que poden afegir riscosa

1.mil·leni laboral d'una i IIIIIL.I veterinària
poden ser diversos: soroll, temperatura,
il·luminació, vibracions, radiacions, etc.
Iot si;_;un es tómenla la radiació ionitzant,

en ser considerada de mes rellevància.
Es considerarà que la gestió preventh a

en l'empresa s'ha de portar a terme
segons les modalitats establertes en l'an
nex I del reglameni dels serveis de pre-
venció quan es facin treballs amb exposi

ció a radiat ii ms ionitzants en i ines con
trolades, segons Reial de< rel 5 J/1992, de
24 de gener, sobre protegió sanitària
contra radiacions ionitzants. Mirjançani
el RD 783/2001, de 6 de juliol (BOE 178
de 26/2001), es deroga el RD 53/1992.
Segons el RD 783/2001, art. 17, la zona
i ontrolada és aquella en la qual existeix
l i poss ib i l i ta i de rebre dos i s e f e c t i v e s

s u p e r i o r s a (i m S v p e r anv of icial o u n a

dos i e q u i v a l e n ! s u p e r i o r a V I O d e l s

l í m i t s d e dos i e q u i v a l e m del 11i sia I li, hi

pel l i les e x t r e m i t a t s , s e g o n s s 'es table ix

e n l ' a p a r t a t 2 d e l ' a n k le 9.

Es a dir, el límit d e dosi e q u i v a l e n t per

al i ristal·lí es d e 4~> mSv peí mv o tú tal , i

el límil d e dosi e q u i v a l e n t per a la pell es

d e I 50 m S \ per any o f ic ia l . A q u e s t a l im-

ii.ii 1.1 s'aplii . na a la dos i mit jana s o b r e

qualsevol superfíí ïe de 1 i m2, amb inde-
p e n d è n c i a d e la o n a espòs ,u i , i . I I l ímil

d e dosi e q u i v a l e n t pe r a les m a n s , a v a n t

braços, peus i turmells és de 150 mSv per
any oficial, la qualificació de zona con-
trolada l'estableix la UTPR.

ERGONOMIA
I s Li I iència que estudia l'adaptació dels

lloï s de treball a les persones, minimitzant
el risc de sobreesforços posturals. En el cas
d activitats veterinàries s'aplica a la ei irrec-
ia manipulat ió de càrregues, i la minim
M .u io de lesions musculoesquelètiques.
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Cursos de formado. SETEMBRE/OCTUBRE 2005

Monografia: "Reproducció i pediatria canina i felina"

Ponent: Sr. Simón Martí (Fundació ONCE per al gos guia i Clínica Veterinària Plutos. Madrid).
Dia: 15 de setembre del 2005 (Seu del COVB)
Horari: 9:30 a 13:30 hores
Places limitades. Inscnpcions a partir del 29 d'agost

Conferència: "Els quatre pilars per a l'empresa veterinària competitiva"

Ponents: MercaConsult (empresa, assessoria i formació. Sabadell)
Presentació: La competitivitat té una incidència en la forma de plantejar i desenvolupar qualsevol iniciativa de
negoci. Un fet que està provocant, òbviament, una evolució en el model d'empresa i d'empresari. Els nous plan-
tejaments i la recerca constant del valor per part dels nostres clients fa que a la nostra activitat comencem a
plantejar la necessitat de dissenyar estratègies, fixar-nos en conceptes nous per nosaltres com la rendibilitat
dels nostres comptes d'explotació, detectar la necessitat dels clients per tal de fidelitzar-los o motivar els nos-
tres treballadors. Les quatre grans àrees temàtiques són: comercial i màrqueting; organització i recursos
humans; gestió estratègica i finances per a no financers.
Dia: 21 de setembre (Seu del COVB).
Horari: 9 del vespre.
Accés lliure.

Monografia: "Radiologia abdominal. Com treure la màxima informació d'una radiografia. 2a edició"

Ponent: Sr. Jordi Cairo (Hospital Veterinari Canis i Felis. Girona).
Dia: 28 de setembre (seu del COVB).
Horari: matí, de 2/4 de 10 a 2/4 de dues.
Places limitades. Inscripcions a partir del 29 d'agost.

Conferència: "Aliments transgènics. Història, polèmica i esperança"

Ponent: Dr. Josep Català (Enginyer industrial químic, doctoren biologia i periodista científic).
Dia: 28 de setembre (seu del COVB).
Horari: 8 del vespre.
Accés lliure.

Monografia: "Conills. Introducció a la seva clínica i maneig"

Ponent: Sra. Núria Tabares (Clínica veterinària Manescàlia).
Dia: 6 d'octubre (seu del COVB).
Horari: matí, de 2/4 de 10 a 2/4 de 2.
Places limitades. Inscripcions a partir del 12 de setembre.

Conferència: "Dioxines en productes per a l'alimentació humana i animal"

Ponent: Sr. Jordi Díaz (enginyer químic).
Dia: 19 d'octubre (seu del COVB).
Horari: 8 del vespre.
Accés lliure.

Conferència: "¿Qué hi ha de nou en encología? Casos clínics"

Ponent: Dr. Guillermo Couto (Hospital Ohio State University).
Dia: 20 d'octubre (seu del COVB).
Horari: 9 del vespre.
/Accés lliure.



Acords de la Junta de Govern

Recurs per protegir la professió veterinària

I El COVB ha interposat un recurs contenciòs administratiu contra el Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desen-
volupa la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents en la Llei 3/1998, de 27
de febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes.

verifiqueAquesta nnorma, lesavaestabluaciolenix els requisits per a l'acreditació de les Unitats Tècniques de Verificació Ambiental (UTVA) que
[verifiquen les avaluacions ambientals necessàries per obtenir la llicència o autorització ambiental de les activitats regu-
Iades a la Llei 3/1998 d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental (com són la indústria alimentària o les activitats
[ramaderes). L'annex 2 regula els requisits tècnics del personal de suport de les UTVA i no contempla la llicenciatura en
[veterinària com un dels títols necessaris per accedir a aquesta feina.
I Per tant, la Junta de Govern va acordar recórrer l'esmentada norma per entendre que les matèries que s'han de verifi-
car entren dintre de les competències del títol de veterinària.

Activitats lúdiques

JCurs de cuina ràpida: "Com quedar bé amb els nostres convidats el dia que no tenim gaire temps"

EscoDarrelares d'Hplosaces.teleria HOFIV1ANN (Barcelona) Dia: 7 d'octubre de 2005 (Seu del COVB). Horari: mati de 10 a 2.
I Darreres places.

Tauler d'anuncis

'Avís per a tots els col·legiats

'Horari d'estiu

Durant el mes d'agost l'horari
¡del COVB será de dilluns a
[divendres de 9 del matí fins
la les 3 de la tarda.

Disculpeu les molèsties que
los puguem causar.

El dissabte dia 22 d'octubre, aprofi-
tant que a Barcelona se celebra el
Congrés Nacional d'Avepa, estem
organitzant un sopar de retrobament
de tota la promoció de 1990/1995.

Ja fa temps que anem corrent la
veu i ha arribat l'hora de confirmar la
teva assistència.

El termini màxim per a apuntar-se
és el 30 de setembre.

Deixa el teu nom i cognoms, el telè-
fon i/o l'adreça de correu electrònic.

Contacte:
1) correu: sopar10@hotmail.com
2) telèfon: 977 744 777 (d'11 a 1 del

mati i de 5 a 8 de la tarda)
Vinga, anima't i ens retrobem i

I s o b r e t

I sobretot, encara que no puguis1

venir, fes córrer la veu.

Els hem perdut recentment

Jesús Guadilla Pardo. 85 anys. Núm. de col·legiat 297.
Marcelino Pérez Pérez. 85 anys. Núm. de col·legiat 124.
Carlos Muñoz Garcés. 80 anys. Núm. de col·legiat 153.
Ferran Marín Vilardebó. 46 anys. Núm. de col·legiat 704.
Ángel Rodríguez Montiel. 79 anys. Núm. de col·legiat 450.
Jordi Farré González. 28 anys. Núm. de col·legiat 3.716.
Julià Cavaller Rigol. 88 anys. Núm. de col·legiat 287.

O
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Club veterinaris

Campionat d'esquí:
10 anys de festa i competició

l·l passai 26 Jc febrer, .1 l'estació de
Port-Ainé, es va celebrar la desena edi
i ii 1 del ( .impu mal d'esquí del ( X )\ I!
juntament .iml· In tercera del
( ¿impionat d'esquí dels Veterinaris de
1 '.ii.ilinn.i. el que tol plegat comença .1
identificar-se com el Campiona! d'es-
quí dels veterinaris de (latalunya.

Aquesi any, van gaudiï del cap de
setmana .1 la neu més de 100 persones
de les quals 7 í van participa! en la
competició entre adults 1 nens, tots ells
veterinaris, familiars o amics. La prova,
niïn sempre, va consistiren un eslàlom
de dues mànigues.

Els participants van poder optar .il
troteu Merial .1] millor temps d'una
màniga; .il trofeu del Col·legi de
Veterinaris de Barcelona ;il millor
temps d'una màniga per veterinaris
exclusivament; al trofeu Pfi:er ¡1 la
millor combinada mitjana dels dos des
censos; al trofeu Avepa .1 la categoria
infantil; al trofeu 1 Jraxxin-Pfizer al des-
cens més concentral 1 al noteu
Anabiol a la seguretat en el descens. l..i

f r u í e u \ K 11.11 . I . I - M I I . IK ii

h n . i l I r i i n n i n . i
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5. l /arme 1 !ha< 1 m. 14:97
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; i l m l V l l i l l l l l l

I I > > l i 1 | [ '| 1 , ! ( . l l l l · l l l . k l . l J c

dues mànigues in tcitcs Ics

'I ¡CS

1 I Ini- I IIUII 26:54
2 K--.-I Sempore
1. Pau Ral

4 Nachn Sainan ¡0:84

i I.MII M. Radiola. 11:18

I Lluís I liu I, .'0:20
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categoria infantil va fer la mateixa
prova que els adults la qual cosa va
permetre evidenciar l'excel·lent
nivell dels mes ¡oves. Fots els guan-
yadors figuren en les taules annexes.
l ',il esmentar que aquesi any, ,i més
dels catalans, hem tingui una repre-
sentació moll elevada de veterinaris
Je Madrid, d'Aragó i d'Andalusia.

La mateixa tarda del campiona! es va
poder dur .1 < ,ip una emix ii ui,nu baixa
,l,i amb ski bikes. Aquesta baixada,
juntament amb una esplèndida xocola-
tada prèvia, va ser possible gràcies a la
col·laboració del (lonsell de ( bl·legis
Veterinaris de ( atalunya (< '< V< )

A hi nit, després de sopar, es va fei la
testa de lliurameni de premis a on, a
més, es va rifar entre els assistents els
diversos lots de regals aportats pels
col·laboradors (pernils, anoracs, jerseis,
forfets, baixades de rafting, un peugeot,
etc.). Tnis els participants se'n van
emportar de record la samarreta ofu ial
del campú mal patn K inadn pel CCV(
i dissenyada per i. ">l·|eii i Indiret to.

( .'in sempre, les despeses generades
per aquesi I ampional han estat assu-

mides per Laboratorios Anabiol i per
l'h .i Salud Animal; sense la seva des-
interessada col·laboració no hagués
estat possible. Tanmateix, MERIAL va
cedir trofeus per als guanyadors mentre
que AVEPA va aportai els premis i els
regals per als nens i|ue hi van partici-
par. També van col·laborar amb regals
In.* Limpio Je Aragón SI , Talleres
(. ¡alindo (Moni d'Ebre), Nestlé Petcare
I pana, Euromod C ¡onfet t iones,
Asna :ene< a launa» eut i< a, MAJ( )M1
Son i la mateixa estació d'esqui de
l'niï -Ainé. Mi illes grà< ¡es a tots.

I a ( \miissui d'esquí agraeix l'ines-
timable ajut del COVB i del CCV< !
així com de les empreses patrocina-
dores i col·laboradores. Una meni ió
especial mereix el gran esperil espor-
tiu mi ISI ral pei tots els pari u ipants
en aquesi campionat d'esquí dels
veterinaris de C Catalunya.

Us convidem .1 participar en l'on-
zè C lampional que pretenem fer l'úl-
tim < ap de setmana de febrer del
100(). Fins aleshores!



Karvisan, contra la pèrdua de vitalitat
Segons un estudi de Laboratoris Intervet fet a més de 1.000 amos de gossos,

eltalitat 20% dedemanerals cans amb signifedats icativa,compreses entre els 7 i els 10 anys ha perdut la vi-
talitat de manera significativa, mentre que el 46% ha perdut una mica de vitalitat.
c o m e l fàrmacs especialment fabricats per als gossos geriàtrics,
com el gosreccuper d'adenosina Karvisan. Després de l'administració de Karvi-
seu s gos reccupera més gana.Aquest de fer exercici, desapareix l'apatia i la rigidesa dels
seus moviments i tó més gana. Aquest fàrmac està indicat per a tota mena de gos-
sos d'edat avançada.

Nutral crea la nova
gamma Kilina

Presentada per primera vegada en l'última edició de Zoomark
(Bolonya) la nova gamma Kilina ofereix 24 productes per a gos-
sos i gats emprant I 7 nous ingredients funcionals que es combi-
nen per aportar-los beneficis nutricionals, tal com anuncia el seu
eslògan: Extremadament saludable.

La nova gamma, que va sort i r al mercat el I 2 de maig, neix
amb disseny d'avantguarda i un envasament orientats a donar al
consumidor el valor que exigeix d'una línia superprenmmi. L'a-
daptació de l'alimentació a l'hora de garantir la bona salut de ca-
da mascota és un fet que es tradueix en aquesta gamma pensa-
da per a animals de totes les grandàries, en distintes etapes vitals
i en programes nutricionals preventius tant per a gossos com
per a gats. En aquest últim cas destaquen Ics fórmules all breeds
(adequades per a totes les races) i small breeds (orientades per
a les races més petites.)

Divasa-Farmavic treu
Pracetam I0%

Es el pr imer paracetamol en premescla medicamentosa
registrat per a porcí n la Unió Europea. El paracetamol és un
potent antipirètic que redueix eficaçment la febre i mil lora
signif icativament l'estat general dels animals. La seva t o -
lerància, especialment gàstrica, permet administrar-lo sense
cap efecte secundari, com són les úlceres gàstriques. El pa-
racetamol s'absorbeix inicialment en 20 minuts i en dues ho-
res arriba a la concentració màxima; per això la seva res-
posta és ràpida i eficaç. La seva elevada homogeneïtat i
estabilitat permeten que aquest fàrmac sigui uti l i tzat en qual-
sevol mena de pinso, ja sigui en forma de farina o granulat.
El periode de retirada del producte és d'un únic dia, i es pot
usar fins al final de l'esquer. Les proves fetes pel laborator i
han demostrat l'eficàcia del producte en el tractament simp-
tomàtic de malalties que causen febre i en condicions en les
quals l'animal està sotmès a una elevada pressió productiva
que pot causar hipertèrmia, com les vacunacions o el des-
lletament.

amio%
Paracetamol en premix

Nova cambra de
vigilància intensiva

Medical Express acaba de presentar la
cambra de vigilància intensiva VETARIO.
La gàbia, dissenyada per oferir un entorn
segur, calent i higiènic per a la ràpida re-
cuperació dels pacients, disposa d'un es-
cnlfndor situat darrere de les parets in-
teriors. Aquest mecanisme irradia calor
de forma homogènia en gairebé la tota-
litat de la superfície interior per evitar
punts freds i calents.VETARIO disposa, a
més. d'un dipòsit d'aigua per reduir el risc
de deshidratació del pacient i una llum
de baixa potència per a inspecció i con-
nexió d'oxigen. Aquestes cambres, dis-
ponibles en dues mides, són fàcils de
transportares poden apilar i tenen el sòl
desmuntable.

Els fiavonoides en els
mastòcits canins

Affinity Petcare i UNIVET han posat a punt
un model cel·lular que permet valorar l'efecte
dels flavonoides cítrics (compostos polifenò-
lics de fruits i vegetals) sobre l'activació dels
mastòcits canins. Els resultats conclouen que
els flavonoides poden inhibir l'alliberament de
mediadors inflnmatoris (histamína, prostaglan-
dines i citocines). per In qual cosa. afegits a la
dieta, milloren el maneig de processos al·lèrgics
i malalties ¡nflamatòries.



La guia pràctica
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Vostè és un expert en salut.
Nosaltres, en atendre les seves necessitats financeres. I

MediCaixa

email me<ü( aixa@lacaixa.es
web www.medicaixa.es

Telèfons 93 241 23 25 I 93 -i 18 82 43
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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.

www.asepeyo.es
902 151 002

* ASEPEYO
Exp> l/t/i </< l.i Irva empresa

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



Identificación Electrónica

AL SERVICIO
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