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El veterinari ha esdevingut
una figura de referència en
la crisi de la gr1p aV1ar1a

F a mesos que els ciutadans ens preguntem si ens hem de preocupar davant l'allau d'informa

ció que ens arriba sobre la grip aviaria i el seu possible contagi a l'espècie humana. A nosal-

tres, que a mes som veterinaris, ens pertoca donar \i\\.\ resposta a aquesta qüestió. Des del

( ' ()VB ¡t^ hem parai mai J e tranquil·litzar l'opinió pública en les innombrables vegades que els

mitjans de comunicació ens han convidat a parlar. I també hem procurai oferir el màxim d'infoi

maeió als col·legiats. I es que el veterinari ha esdevingui una figura de referènc u en aquesta i risi.

N o són només els mitjans Je comunic ai ió els que J e m a nen respostes al Col·legi, sinó que també

son els ciutadans que s'adrecen al veterinari Je confiança per desvet llar els seus dubtes.

Amb l'objeci iu d'aportar més arguments als col·legiats, hem organitzat diferents trobades infoi

mat i ves . I a J a i rei a h a es ta t al li na l J e l m e s J e març , q u a n d iver se s v e u s re pu i a J e s . leí s e c t o r v a m

seure en una taula rodona. De moment estan clares dues qüestions: no s'ha donat cap cas de grip

a\ iària a Espanya i el contagi en humans UK> es mes proba-

ble ara que anys enrere. I V- fet, el virus encara no s'ha tom

binal Je manera que l.u i possible la transmissió en i i e pel

sones. Que Ja , Jones , pràet ieameni descartat que el virus de

l;i yrip aviaria causi una pandemia humana.

I normal , pero, que s'hagin alçat veus d'alarma, sobretot

després de la descoberta Jel contagi en (elms. En aquest cas,

eal explicar que els gats infectats havien ingerit aus crues afee tades pel virus i que es desconeix

eap eas que un gal n'hagi contagiat un altre.

\ I , I bé, cal tenir present que es pot donar un eas Je grip aviaria al nostre pafs. Però aquest

fenomen no ha de causar alarma. Les migracions d'aus procedents Je l'Àfrica i Je l'Orient Mitjà

poden poriar la malaltia a casa nostra, sobretot ara que comença l'època migratòria, l l i ha el

risc, però les mesures J e prevenció i J e control que s'estan duent a terme garanteixen la segu

reial i ainiarien qualsevol possible propagació de la grip aviaria. Podem estar tranquils, tol i que

no hem Je baixar la guàrdia. Els veterinaris tenim la responsabilitat Je no crear falses alarmes.

Aquest es el nostre treball.
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El veterinari
davant la grip aviària
El COVB cita mitjans de comunicació i
veterinaris a una taula rodona per aclarir
que el paper del veterinari és informar

ANA GÓMEZ. HUGO FERNANDEZ. lograda

D
es que \ .111 sorgir els
i n L i i s J e g r i p a v i a r i a . i l

sud esl .i-i.'nk l'estiu del
2 00S i van aparèixer ca-
sos ;i països comunitaris

com Grècia, Itàlia, Àustria, Alemanya,
Eslovènia lurquia i França, els veterina-
ris s'han conven n en un .. ol·lei i ui d<
demanda. "Ens aclaparen, ens pregunten
als veterinaris geni del camp i de la
i iiiiai", \ a explú ar Franc rx Monné, pre-
sideni del Col·legi de Veterinaris Jc
Ban elona (<!()VB), el passat 21 de març,
durant la presentai i" de la taula rodona
que va organitzar el Col·legi por parlar
del paper que té el veterinari davant la
malaltia.

HI LITI és que d'uns mesos ençà aquesi
professional s'ha convertit en gairebé
mitjancer entre col·lectius (ciutadans,
comerciants, polítics), en informador i,
sobretot, en transmissor Jo calma. I ós
que l'impacte que han produí) les conse
qüènt iesdel virus 1 lïN 1, juntament amb
algunes veus alarmistes procedents dels
mitjans de comunicac ió, ha generat que
"la poblac i.' demani arguments" i en
aquest cas. acudeixi a "persones properes
al ciutadà": els veterinaris.
Amb aquestes paraules va explicar Lluís
Picart, cap de servei de Veterinària de
Salut Pública de la i leneralitat. com
viuen des de la professió la tensió que ha
despertat aquesta patologia de les aus.
I )'altra banda, Enric Mateu, professor ti-
tular de malalties infeccioses del 1 tepar
tameni d'Epidemiologia de la Fa< ult.it de
Veterinària de la I Iniversitat Autònoma
de Barcelona (I Alií. va afirmar que els

veterinaris només "s'han de mantenir
informats". "S'han de discernir dues
situacions molt (lares: que no s'ha diag-
nosticat la malaltia i que no se sospita de
cap infecció per IISN1 en aus a Espan
va", va expressar contundent.

IMPLICACIÓ DELS VETERINARIS
L'alarma es va disparar al final del febrer
quan es va trobarà l'illa Je Rugen, la zo-
na alemanya més afectada pel virus
IISNI, un gat mon després d'haver

ei i' un.i au seni eia infec tada. Aquest
fet va situar els animals de companyia en
primera línia i, amb ells, als veterinaris.
"Aquest gal sí que estava en ple conta<
te amb aus afectades pel 115N I", va ex-
plicar Mateu. De fet, el felí va digerir tot
l'animal cru i es va contagiar. No obstant
això, avui dia, cl gal domèstic urbà que
s'està a casa, en cas que hi hagués

'

infecció per I ITN 1 al país -que no n'hi
ha-, "seria l'últim a contraure la grip avià
tia". Però ara per ara. "no hi ha casos des-
crits de transmissió entre gats o dels gats
a altres espècies", va manifestar.
L'Organització Mundial de la Salut
(OMS) va corroborat aquestes dades en
un comunicat: "A diferència ilel que



succeeix en nus salvatges i domèstiques,
no hi ha evidències que els gats siguin un
reservori de \ irus'.

Tol i així, experts de l'Advisory Board on
(".ii 1 liseases (AB( !1)), un comité euro-
peu que tracta de propon ionar directrius
basades en l'evidència i ieni ífica en reia-
eió ;i l.i vacunació dels f̂ ats ;i Europa, va
crear un subcomité sobre grip aviaria i In
i MUÍ hi seva última reunió a Barcelona.
Aquesi ha fel unes recomanacions diri-
gides als veterinaris clínics i autoritats,
en referència als gats. Segons aquest
equip, els felins són susceptibles de con-
traure el virus per viu intratraqueal i oral,
i mitjançani la ingestió d'aus malaltes, i
de transmetre'l a altres felins.
II primer contagi pol esdevenir pel con-
tai te amb aus infectades i després, aquesl
es pol traspassar a un altre felí pei con
tacte dire( te. No obstam això, perquè es
produeixi s'han de donar una sèrie Je c i >n
llu. ions: el gal ha de viure en una ona
on s'hagi identifieal .1 través de proves de
laboratori alguna au infectada, 1 altres
factors de nsi, com que el t,rai tingui a<

"No s'ha diagnosticat la
malaltia i no se sospita
del virus de la iirip
aviaria en aus a
Espanya", Enric Mateu

cés a l'exterior, que hi hagi aus de corral,
que visqui en un ambieni amb aus aquà
tiques n i|uc es nodreixi Je carn crua.
D'altra banda, el contagi enue yais pol
ser ocasional peí una relació directa en
tre un gal infectal de grip aviaria en els
sei primers dies de la infecció 1 un altre.
hls signes clínics d'indici d'infecció en
els gats són: febre, depressió, dispnea, con-
juntivitis 1 ictericia. Quan apareixen
aquests símptomes, l'evolució de la ma
laltia és gairebé mortal.

DUBTES ENTRE EL COL·LECTIU
L'aparició d'aquesi c as en un mamífer ha
general dubtes sobre si la transmissió del
virus es pol donar en human-.. Fins ara,

no s'ha descriï el contagi dels ^ais cap .1
les persones. Nu obstant això, els autors
asseguren que per l'estrel contacte entre
els propietaris 1 els felins, probablemeni
un gal podria infectar un humà, tot i que
avui dia no s'esi ima el risc.
Núria Libares, veterinària d'animals exò
1 ics de ManesealiaVelei 111,iris, i una al-
tra de les ponents de la taula rodona que
va organitzar el ( X3VB, va manifestai al
tres inquietuds que té el col·lectiu. "Molts
clínics ens pregunten sobre on es poden
enviar les mostres, però no tenim adre-
ces o telèfons per donar-los", va afirmar.
Habares va comentar que, tol 1 que el
focus no s'ha detectat a la península, 1
que no s'ha donat el contagi en ,1 li res ti-
pus d'aus, "hi ha persones que volen aban
donar les seves mascotes", i en aquesl cas
els clínics no saben com actuar, "Perso
nalment, jo no faré l'eutanàsia a un ani-
mal sa. Necessitem nu-s informació", va
reiterar.

I v moment, les pàgines web de les orga
nitzacions internacionals no han oferí
gaire informat ió dirigida al veterinari. II



ZONES DEVIGILANCIA DE LA GRIP AVIARIA

i

Estany de Pals

Sant Llorenç de Montgai

- Estany d'Ivars # p a r c ^ ¿ J ^
ivila-sana •

• Confluència Segre-Cinca
elta del Llobregat

iguamolls
de l'Empordà

esembocadura
del Ter

íeltade l'Ebre

Zones de vigilància on s'ha prohibit la
cria d'aus a l'aire lliure

Zones de vigilància on no s'han confinat les aus

web Je l'( )rganitiacióde les Nat ii ins I Ini-
des per l'Agricultura t l 'Alimentació
(FAO) disposa de notíi ies destinades al
col·lectiu sobre com actuar en cas de tro-
l\ir un i_'os o un y;it mori, sospitosos
d'haver patil la grip aviaria, i es conver-
teix en una ex( ep< ió, ¡untameni amb la
'jiii.i d'ai i ii,K ii i que ofereix el weh del Mi-
nisteri d'Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció (MAPA) i la pàgina del DARP. Ai-
xí mateix, el weh del COVB intenta
donar resposta a moltes qüestions for-
mulades i.mi pel públic en general, com
per espe< ialistes.

PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ
Al document elaborat pels especialistes
de l'Alií. !D s'informa que per tra< tar Ics
mostres obtingudes s'ha de seguir un

diment estipulat. Primer, en c ;is de
sospita d'infecció del virus H5N1 s'ha de
comunicar ,i les autoritats competents.
Després, el veterinari ha de contactar
amb el laboratori de diagnostú peí

En cas de sospita
d'infecció, els veterinaris
han d'informar a les
autoritats i als
laboratoris de diagnòstic

conèixer la resta del procés que s'Im Je
seguir. Els especialistes també destaquen
algunes normes generals: "Per obtenir
isops orofaringis, nus.ils o reeials o
mostres d'excrements", han d'anar en
"i ubs ei iquetats amb un mar< adoi
permanent que no s'esborri amb
alcohol" i han d'estar i. menis
hermèticament. A més, la superfície
d'aquest s'ha de netejar amb alcohol
et ilu per .lis luir el ris( d'infei ( ió del
personal que lel·i la mostra. Per a< abar,
el material s'h;i d'enviar al laboratori
ii.u ional Je re I eré ne 1,1 fancat en sobres
de plàstic d'acord amb els procediments

del inits per les autoritats.
En el i as de les mostres posi mortem de
pulmó i els limfonodes mediastínics, els
autors recomanen que es guardin i que
s'enviïn en formol ;il 10 %. Així
mateix, destaquen que no és
aconsellable "usar equips de diagnòstic
ràpid per ;i l.i detecció Jel virus".
N<> obstant ;n\ò, el veterinari ha de ie-
nir en compte que lii ha unes zones amb
més riSC que d'allres ;iles.i l;i majoi

presència d'aus a l'aire lliure i l'exis-
i c i u la de zones aquàtiques en les quals
es pot concentrar el virus. A Catalunya,
trobem ires gnins aiguamolls, on no s'ha
detectat cap e;is de grip aviaria: el delta
de l'Ebre, el delta del Llobregat i els
aiguamolls de l'Empordà. Recentment,
l.i Generalitat ha ampliat les zones de
vigilància amb sis nenes àrees. Es tracta
dels estanys de Pals i la desembocadura
del riu Ter a Girona, hi zona de Sant
1 lorenç de Montgai, el parc d'Utxesa,
l'estany d'Ivars i Vila-sana i la



confluent ia dels i ius Segre i C ünca ;i la
Franja de Ponent. D'aquesta manera, el
Govern català s'adapta .1 la possibilitat
manifestada pel Comitè Nacional
d'Alerta Sanitària Veterinària de donar
potestai als executius autonòmics per
ampliar les zones de control, i at< irgar "més
garanties als cituadans en referèní ia .1 les
tasques de vigilància de la malaltia".

MESURES DE CONTROL
I )es de la passada tardor, el I )epartameni
de Medi Ambieni està aplicani un pro-
tocol de control de Li patologia de l'avi-
ram 1 J'aus salvatges. A més, la Conse-
lleria de Medi Ambient i la d'Agrie ultura
i Salut han creat, un t lomitè Executiu
Interdepartamental sobre grip aviaria .1
(/atalunya, que segueix la situació inter-
na* ional 1 adopta mesures de prevenció.
Iiit re aquests mecanismes de preven* ió,
trobem una sèrie de prohibicions. Als
delIl'S dc l'Ehfc i del L!ohrl'g: 1 I
aiguamolls de l'Empordà s'ha denegat el
manteniment i l'alimentació d'aus a l'ai
re lliuro. També està restringida .1 tot el
territori català la concentrac ió d'aus de
(orral 1 d'altre tipus en mercats, exhibí
cions, celebracions culturals i mostres,
llr\ al que disl'osin d'una avaluació del
risc S:ll1it:lri hVOJ'<lhlc,
II ( lomitè sobre grip aviaria també ha
elaborai tres programes preventius con-
lra el virw,: un de vigilant ia, lIn d'¡llert¡
i un altre d'emergència. AClU¡dmenl, està
en funcional11enl l'I de vigil;u1li¡l, a

càrrec del IV\RP i en coordinació amb
el MAPA, 1 el pla d'alerta. Aquesi últim
s'engega quan es produeixen casos en
all res païsi is amb risc per ;i les aus de t .1
t.llunya. AINÍ, s'està duent a terme en
relació amb els territoris on s'ha detec
tat la presència Je I virus I líN I. D'alt ni
banda, el pla d'emergència es posa en
marxa quan se sospita amb fonament la
possibilitat de grip aviaria. Preveu unes
finalitats bàsiques: detectar de I on na pre-
coç L·1 focus, eliminar-lo i minimiuar-ne
cl risc de difusió. Les actuacions que
s'han d'executar són visites, confirmació
de sospita, delimitació Je zones de pro-
tec< in, vigilància 1 sacrifici dels animals
i destrucció de cadàvers.
No obstant això, cal tenir en compte que
ara per ara "son totes mesures de sanitat
animal", va afirmar Picard Jurant la con-
ferència.
A di<l d'd\'UI nll hi ha cap descril'ci, i
casos de grip aviaria a Catalunya ni a
Espanya. \ dades del 28 de març, la mi-
nl,lr¡1 d'Agriculllll':l, Pesca 1 AIII11el1l<1-
ció, Eli-na Espinosa, va confirmar que de
Ic-s nirs de 20.000 mostres d'aus analit
zades 1 om a mesura Jo prevenció, no ha
l p e cap : ls po"iliu, i dl' tel, ,'ha so
brepassal oi nombre de proves previst al
programa aproval per Brussel·les pet 1
l'Estat espanyol, TOl i :Iixl), LI minislra
va destacar que l'Executiu "continuarà
ii 1 uani amb prudència 1 rigor cient ffi( ",

on osi roía col·laboració amb los comuni-
tats autònomes i "amb absoluta nans-

La infecció d'un
gat situa el
veterinari en
primera línia

El passat 28 de febrer les alar-
mes van saltar quan es va do-
nar a conèixer la infecció d'un
gatperH5NI aAlemanya.EI fe-
lí va ser trobat a l'illa de Rügen.
Uns dies més tard, a Austria es
va confirmar el contagi de tres
gats vius.

Les autoritats sanitàries
germàniques van confirmar que
la infecció d'aquest gat es va
produir pequé havia consumit
una au crua afectada pel virus
de la grip aviaria. Enric Mateu,
expert en epidemilogia vete-

EL GAT ES VA
CONTAGIAR PEL
CONSUM D'UNA AU
CRUA INFECTADA

rinària, va confirmar que "no hi
ha casos de transmissió entre
gats", i en el cas que es diag-
nostiqués a Espanya, els felins
domèstics serien els últims a
contraure la malaltiaTot i això,
l'expert va explicar que si se
sospités d'infecció, el veterina-
ri hauria d'evitar el contacte
dels gats amb les aus infectades
o amb les seves femtes, infor-
mar els propietaris i les autori-
tats veterinàries i consultar-los
on enviar les mostres d'aquests.
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migracions d'aus
procedents de l'Àfrica i
de l'Orient Mitjà poden
portar el virus al nostre
pafs aquesta primavera

parem 1.1 vers el sec tor, els consumidors
i l.i soc u'i.ii en general".

A ('.ii.ilum,i. segons dades de l'Oficina
de Comunicació del < ¡overn del 1 $ de fe
brer, s'han pres mostres de 606 ocells per
controlar la grip aviaria en aus salvatges,
totes amb resultats negai ius. El 1 teparta-
meni de Medi Ambieni va crear el se-
tembre una comissió tècnica de seguimeni
formada per responsables d'àrees diferents
i serveis amb competències en la fauna
salvatge i els espais naturals. Aquesta i o-
missió està assessorada pel( 'entre de Re-
cerca Ji- Sanitat Animal (< IRESA), di
rigit per Mariano Domingo. El director
de la IIIM ii uc ió va explU ar que se

tmanalmeni fan el diagnòstic d'unes 10
,IIIS mortes.

EL RISC: LES MIGRACIONS
Malgrat tot, iu> es pol descartar la pos-
sibilitat de trobar un cas de ,u:rip a\ iària
al nostre país. 1 'ai ribada de l·i prima\ e
i.i i. per tant, de les migracions d'ocells
Je 1' \ tn . ,i i de l'< )i ieni Mil ¡a pol fer pro-
pagar el virus en aus domèstiques a ,i 11 res
països europeus. Així ho van afirmai ex-
perts de ['()rganització Internacional d'E-
pízoòties (O1E) que ê  van reunir .i Pa-
rís el mes de febrei i li ministra
d'Agi i( uli ura, Elena Espinosa, que va
afirmar que "Estem preparats per afron-
tat l.i malali ia en (.is que aparegui i evi
MI ne l.i propagació".
Tot i que el risc més proper d'introdu<
i ió de l.i grip a\ iària al nostre país són
les migracions que procedeixen del con
i meni africà, on s'han instal·lat 56 focus
de l.i malaltia .i Nigèria, Níger, ( amerun
i Egipte, Li titular d'Agricultura \.\ pre-
i isar i |ue |.i ens i robem .i "l.i darrera hise

del període de migracions", que conclourà
al final del nus d'abril.
De moment, ;i l'Estai espanyol no s'ha
ei MI I in. 11 l'aviram, De fet, les comunitats
autònomes i l'Exec utiu < entral van de
cidir permetre la cria d'áus a l'aire lliure,
,i un radi de 10 km, excepte .i les zones

properes a les 25 zones humides < ompta
hilitzades a Espanya. A (iatalunya, aquesi
confinament afecta 91 municipis pròxims
al delta de l'Ebre, al delta del Llobregat
i ;ils aiguamolls de l'Empordà -sense in-
cloure-hi les sis noves zones de vigilàn-
cia. Això sí, la C ieneralitat ha establen



EMERGENCIA DE VIRUS
GRIP EN PERSONES

Grip aviaria

Grip russa

Grip de Hong Kong

(.•I censament de totes les explotat ions
avícoles, incloent-hi les domèstiques.
Segons el Jim. im general de Producció
i Indústria Alimentària, Salvador Puig,
",I C ;ii:ilun\,i es i rien moll poques aus .1
l'aire lliure i, en alguns llocs, com és l'in-
terior, és moll po< probable que les aus
salvatges puguin contagiar les de cornil".
I ('altra banda, el MAPA s'ha compromès
,1 elaborar un protocol de confinament
1 un .lliri' de va< una< ió en cl supòsiï que
aparegués algun cas a Espanya. De fet,
el director general de Ramaderia del C ¡o-
vern central, Carlos Escribano, va afiï
mar i|ue "en el cas d'aparèixer focus se-
cund:1ris, j;l ,'h;lIIl'1en de confinar les
aus". Així mateix, el Sistema Nacional
de Salut també ha estableri mesures per
afrontar l'aparició d'una possible epidl'-
mia de grip aviaria,

CONEGUDA FA I 30 ANYS
No obstant això, cal tenir en compte c|iie
ens trobem davanl d'una malaltia cone
guda i que afecta, ex< lusivament, les aus.
"I II ha documentació ',,ohre grip a\ iària
que d;lI:t del segle :\\'\11", comenta Enriï
M:ttell, expert en epidemiologia vete-
rinària. "Però la primera pandemia no
es va produir fins a l'any 1918, conegu-
da com la grip espanyola". Aquesta •_;ri|•>
1 ' ;ll:lUS:lr I" l110rl d'enlre 20 i 40 mi I ions

de persones. 1.a segona gran pandemia
va tenir lloc el ll)S7 a l'Àsia. "La grip
asiàtica va generar entre I i 4 milions
de morís", va afirmar l'especialista. Per
acabar, el 1968 la grip de I long Kong va
i ausai la morí d 'en l re 1 i 4 mil ions d'es

seis humans .

tanmateix, "ara ha sorgit la idea que es
pot tornar a repetir una pandemia com
la que va tenir lloc a Espanya el 1918".
"Però no tenim les mateixes cir-
cum,liincie" no hi ha uni1 guerr" mun-
dial, i l'n aquells temps no hi h;I\'I:1 "n-
i ihiòt ¡es", va explicar.
Perquè tingués lloc una pandemia "ha
d'¡lP¡¡rèixel' un nou ,uhtipus de virus, qUl'
h" d ' i n f c u ; les persones i C¡¡USill' un"
malalt ia greu, i finalment, s'ha de trans-
l e l r e fiicill11ent l'nire persones i d 'un;
m,lIll'r" contlllu¡¡d,,", "El viru, :lctu;d en-
cara s'haui"i.i d'adaptai a les persones per
transmetre's eficaçment", va comentar
EnriC Maleu,

Actualment, a tol el mon hi lia hagut
1 / í casos ile grip aviaria, les quals h.m
ocasional c) í morís humanes. A mes, i al

afegir que aquestes morts han tingut lloc
a p,usos com Cambodja, la Xina, In-
dllnèsi¡¡, T"iI:'1I1c1i", Turqllia i el Vieln:1111,
en l'Is qllals ics condicions hlgil'nlqul's
són funestes, i oi\ la població està en i on
i acte molí diret te i constant amb les aus.

DESCENS DEL CONSUM
Malgrat que l'( )MS 1 altres amontáis
han informal de la impossibilitat de
transmissió del virus a través del men-
jar i la dificultat que comporta que ani
mals malalts de grip arribin al consum
humà, s'ha constatat el descens de les
vendes de pollastre. A Catalunya els
preus han C aigul entre el JO 1 el $5 %.
I >es que es van detectat els primers ca-
sos de grip aviaria .1 Europa, concreta
ment a Grècia i a Itàlia, els preus del po-
llastre han baixat considerablement a la
llotja de Bellpuig, la de referència al mer-
cat. Per això, des del sei tor avícola s'ha

demanat a l'Administració la inversió
en campanyes de promo* 10 1 informat 10
sobre la seguretat de la t arn i els seus de
rivats, que avui s'estan portant a terme.
Així mateix, la Comissió Europea ha
proposat aportar ajuda financera comu-
nitària al sector mitjançant l'ampliació
de l.i normativa que regula les organit-
\u ions comunes de mercat (OMC)
d'aquests prodiK tes.
I é s i [ u c l e s m e s u r e s d e s u p o r t a l n i e n .11

adoptades fins ara a l'àmbit comunitari
havien estat únicament les restitucions
a l'exportai i> i.
I a proposta de la ('omissió preveu arn
pliar el marc d'aplicació d'aquesta nor-
mativa amb l'objectiu de recollir la pos-
sibilitat que el pressupost comunitari
financiï en el 50 % l'adop< ió de mesu-
res excepc ionals de mercal a pel K ni dels

estats membres per fer front a les con-
seqüències de la pèrdua de 11 mfiança del
consumidor, com s'esià produint ai
t ualmeni amb el virus I I SN 1. Aquestes
mesures variaran segons siguin les ne-
1 essitats de cada país.

Son molles les àrees i els sectors afee

tais per les conseqüències de la grip avia-
rLI. Pen'>, per al 1'l'll'l'In;ll'I, el professlo
nal mes directament relacional amb
aquesta malaltia, que ara per ara no dei-
xa de ser animal, les seves funcions s'han
duplicat. D'una banda, ha d'actuar ana-
lil:anl Ic, I1Hlslres d'i1uS que I1 :1rrihl'n I,
diagnosticant l'existència de malaltia u
no, I de 1';11tr<1, h:1 d'informar l,Is L IUI:
dans 1 mantenir-se també in(orl11,
Tal com van opinar Enric Mai cu i la res
la dels membres de la taula rodona, a
niés de mantenir la calma 1 de 1 ransme
treia, "no cal fer res de concret, llevat
d\'st;lI' inforl11;1l",



Formar per evitar
'abandonament dels animals

•ous cl XIX Estudi Anual de l'Abandonament, elaborat per la
Fundació Aftinity, prop de 100.000 «ossos van ser abandonats Jurant
el 2005, xifres interiors a les del 2004, però encara elevades

A.GÓMEZ. ENRIC VERNET.

^ ^ urani l'any 2005, van ser
abandonats a Espanya
96.530 gossos, I $.962 dels
quals ,i (. 'aralunya, la sego-
na comunitat autònoma

amb mes casos d'abandonament desprès
d'Andalusia (ami1 22.IM yossns aban-
donats), Així ho ha donat a conèixer la
Funda» io A l i m i ï v , q u e v a p r e s e n t a t e l

p a s s a l 2 0 d ' a b r i l a B a r c e l o n a e l X I X

Estudi .Anual de l'Abandonament
fot i que Ics Mires són un 2 % inferiors

a Ics de l'am anterior C'S.00?), "encara
són molí elevades" i "Humanes a les d'al-
tres p.us,is d'Europa, sobretol del nord,
on ni tan sols In ha refugis i s'adopten
ÜOSSOS d'Espanya", va explicar la direc-
tora de la l·iind.u ió, Mana Azkargorta.
l'ei dur a terme l 'estudi, la Fundació \ .i

enviar una enquesta a 600 ajuntaments
de municipis de mes de i 0.000 habitants
-ja que tenen un servei de recollida d'a-
nimals abandonats- i a 180 societats
pro!ei lores.

Respecte als gats, no es tenen dades ha

bles, |a que els consistoris no disposen
d u u s er \ el d e r e c o l l i d a I " l a po l i t i ca q u e

segueixen és la de promoure les i olònies
controlades. Duen a terme una selecció
i els esterilitzen".
A I \ I mateix, la Fundació ha fel un segui-
ment dels abandonaments pei trimestres
i ha conclòs que "els gossos són abando-
nats per igual tots els mesus", trein anl amb
la idea que normalment s'abandonen a
l'èpiX a estival.

"No es deixen de banda únicament a
l'estiu", va ah nuar Azkargorta, tol i que
les dades mostren que s'ha regisl ral un
petii ascens no significatiu d'un punt
(2(i "•> d'abandonaments el Ien ei

trimestre davant cl 25 % del segon i cl
24 % dels mesos de tardor-hivern).

EL PAPER DEL VETERINARI
Entre Ics diferents causes no justificades

per abandonar els animals, s'ha regist rai,
e n cl 9 9 "" de l s c a s o s , c o m a m o t i u p r i n -

cipal, cl naixement de ventrades no
desitjades. I és aquí on cl veterinari té un
paper molí important "en cl control de la
n a l a l il a i , a s s e s s o r a n i e l s ^ l i c n l s i i r a d a n i

d'evitar gestacions no desit ¡ats".
A nus, cl professional de la veterinària
poi aconsellat a les persones que no pu-

guin continuar tenint l'animal i explicar-
los les opcions que tenen, diferents de l'a-
bandonament. Donar-lo a algú conegut i
responsable que se'n pugui fer càrrec, do-
nat lo en adopció o dur-lo a un centre
d'acollida són algunes de les alternat ives
que lé el propietari.
L'estudi destaca ah res factors que por ien
a abandonar el gos, com l'enduriment de
les restriccions de l'ús de la via pública
per pari de les mascotes i els seus pro
pictans o la falta d'informació sobre les
opi ions que tenen aquests per dui los
amb ells de vacances.



Oéjat

Nu obstan! això, la Fundació Allimiy in-

MSII·IS en "el mal directe que es causa a

l'animal en abandonar-lo, i l'acte
d'irresponsabilitai social que es < omet, ja
que un animal abandonat és un potencial
portador i transmissor de malali tes".
Aixf mateix, deixant abandonat l'animal,
i-s (ontribueix :i augmentar el nombre de
ventrades no desitjades i, per tant, el nom-
bre de mascotes abandonades.

l'úniï .1 manera d'evitar l'ahandonameni
dels animals de companyia és l'edu< ;K ió
i la conscienciació del públic com .1 foi
ma de prevenció, una vegada adquirida
l.i mascota o abans de comprai la o
adopiai la.

Pei això, es recomana consultai amb cria-
dors 1. sobretot, amb veterinaris, perquè
informin al Iniur propietari Je les a!en
cions que necessitarà, del tipus d'animal
o raça que s'adaptarà millor ;i la famflia
o ;i la persona que se'n farà responsable 1
.1 l'espai on haurà de viure, comprovar
qur el receptor disposi de temps pei de-
dicar-li 1 que sigui conscienl que haurà de
tenir cura del LIO-, O del ,L;;II molts anys, ai
\ 1 1 om del desemborsameni econòmii 1
temporal que haurà de dur 1 terme.

"L'animal de companyia no es una jo-
guina, ni tothom està capacita! per u -
nir-ne un", va afirmar Azkargoi ta.
I és que el futur propietari ha d'estar in-
formai de lois els aspee ics que envolten
la mascota, i per això la figura del vete-
rinari és fonamental, no només per as-

sessorai lo sobre la vacunació 1 la seva
tur.1, simi també per formar la població
sobre la 1 inença d'animals per exercir una
paternital responsable,
Per dissipar 0 reafirmar possibles dubtes,
!,i Fundació Allimt\ ofereix a la seva pà-
gina web un qüestionari d'aptitud que
aconsella d'omplir a tothom que es plan-
tegi acollir una mascota (www.fundacion-
affinity.org).

Així mateix, les organitzacions i funda
cions principals tracten d'impulsar l'a-
dopció d'un animal com a mesura per lal
de disminuiï les xifres d'abandonament

de mascotes. En el cas dels gossos, el per-
fil qur es po! trobar als centres d'acolli-
da és el d'un yus Jc mida mitjana o gran,
aduli i de raça mixta, ¡a que "els gossos
de raça de seguida troben una famflia que
els adopti, així com també els cadells o
els gossos pei us", va assegurar Marín Az-
kargorta.

Tot i hi important 1,1 de les xifres presen-
tades, l.i directora de la Fundació Affi
ini\ va destacar la "sensible pern pro-
gressiva tendènt ia .1 la baixa", que
mostren que s'csià treballani "en la línia
adequada". De fet, llevat d'Andalusia i
t 'asi el la i Lleó, totes les comunitats auto
només han aconseguí! disminuir-ne el
nombre de casos.

Mentre que Andalusia, Catalunya i Ma-
drid (9.994 gossos abandonats a la capi-
tal) es troben a l'inici de la llista, 1 .mu
hri;i i Astúries son al final, amb 1.728 1
1.572 casos, respec 1 ivament.
I es illes ocupen el cinquè 1 el sisè lloc
amb 5.684 abandonaments de gossos a
Canàries (Se) 1 5.287 (6è) a les Baleáis

D'altra banda, la Fundació va subratllat
Pincremeni del nombre d'hotels que pei
meten l'allotjament de famílies amb els
seus animals de < ompan^ ia.



Actualment, 2.636 hotels autoritzen la
ncia de mascotes a les seves habtta-

i ions, el que représenla el 24 % dels es
t a b l i m e n t s i u n a u g m e n t d e I ' l I % r e s -
pecte a l ' .uu .interior, tol i que encara

falta per fer un llarg camí per tal que el
sector hoteler espanyol s'aproximi a al-
tres països europeus, on gairebé tots els
establiments permeten l'estada de gats i
gossos ¡untamem amb els seus amos.
Per mantenir els propietaris informats,
Affinity publica una guia actualitzada
amb les dades dels hotels d'Espanya i An-
dorra, informació i adreces de 1.500 hos-
pitals i clíniques veterinàries amb aten-
ció 24 hores o telèfons d'urgència, així
com residències canines i lelilíes i socie-

tats protei toies d'animals. A nus , tal com

va expli< ar la seva dire< tora, a partir de

setembre la Fundació inic ¡ara una i;im-
panya , dirigida a la direcc ió de les prin-
i ipals cadenes hoteleres per aconseguir
que "eoineïu m .1 admetre animals als es-
tabliments. Aquest es el pas següenl
Avui .li.1, a Espanya In ha 4. $00.000 gos-
sos i 4 milions de gats; dels primers,

96.530 han estat abandonats. Tol i que
les xifres es redueixen any rere any, Af-
finity, altres fundacions, associacions i el
mateix col·lectiu veterinari trehallen per
sensibilitzar la població, tant propietai is
com no propietaris, dels beneficis que
proporcionen les mascotes.

L'ENTREVISTA

"El veterinari és cabdal
per controlar la natalitat

Quin paper té el veterinari davant l'a-
bandonament?

Sempre faig m o l t à'<•• consell del

l ' ensem q u e

és mi : it que el ve1 '

revisions, p

: sessor i exp l iqu i als pi>

: il cicle sexual, eh

1 : • • os no desiti I1

I abans d'adquirir la mascota?

fins i tot

. • idor, ja que i:

i Un veterinari pol recoman
manei i gene el 1 l'aniï

,i ii ' li l a •

que l'a<

Si ens trobem un gos abandonat, quins

passos hem de seguir?

Normalment, ;' li tectora

o a un centn < l'a i Mi 11 l'ani

mal té un xip. Si el té, contactaran amb el pro

,si no. en un termini de 15-20 dies, el po-

dran di li ipció.

Parlant d'adopció, hi ha una conscièn-

cia social de la seva importància?

Crec que encara cos) i una mica, ja que la

¡ent preï ¡ • i o encara es té la

Déjate

ier

ide i que un gi is aduli té el seu i arài tei fi u mal

és difícil que s'adapti a un lloc nou. Però molts

g o s s o \ .il I.IIH li in.i i- ofereixen mi iH • l'afei te

despiï". d'havei vi ;i u1 ai |uesta experièi« ia

Heu trobat casos d'abandonaments de
gats per tota la informació que s'ha gene-
rat sobre la grip aviaria?

i lo.no hem detei M I un augmen) en l'aban
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El paper dels antioxidants en la salut
Els antioxidants de la dicta combaten els radicals lliures, causants de
l'envelliment, i ajuden a aconseguir el potencial de longevitat de l'animal

AFFINITY

i '.u 1.1 cop mes, es tendeix .1 estu-
diar la relació entre els radicals lliu-
res 1 els antioxidants. En el cas dels
animals, així com succeeix amb Ics
persones, hi ha un gran interès .1
comprendre com millorar la salul de
Ics cèl·lules combatem els efectes
dels radicals lliures mitjançant els
antioxidants de la dieta. IV fet, hi
ha moltes proves epidemiològiques
que donen suport a determinats
beneficis dels antioxidants de la
diera. No obstant això, el camf per
identificar com actuen 1 quins són
els que, sols 0 combinats, ofereixen
perspectives d'èxit, encara és llarij.
El paper dels radicals lliures en l'en-

velliment va ser exposal fa 50 anys
per Marinan. Des de la primera pro-
posta original, la recerca ha cont i-

nuat i s'ha demostrat que la genera-

de radicals lliures és una part

essencial del procés de respiració
aeròbica, que utilitza oxigen per
produir ATP, el producte químic
emprat per les cèl·lules per emma-
gatzemar energia. No obstant això,
aquests radicals lliures p r o v o q u e n

lesions oxidatives a les cèl· lules. I es

que la producció d'energia a les
cèl·lules es produeix dins de les
mítocòndries, fel que comporta
que shjui aquí 011 es produeixen
mes lesiona.

A nies. la producció de radicals
lliures també es dóna en una sèrie
de (irc umstàncies conegudes com
estrès oxidatiu. Normalment ,
l'estrès oxidatiu pol formar pan de
la resposta immunitària sana
n o r m a l , q u e genera m é s r ad i ca l s

lliures per ajudar a combatre els
microorganismes invasors com
virus o bactèries.

Així mateix, els radicals lliures es
poden generar també com a resposta
1 factors d'estrès de l'entorn, com la

radiació, les toxines 0 fortes olors
com l'amoníac. Finalment, l'exer-
( i< 1, le> lesions i, fins 1 tot, l'estrès
psicològic, derivat de baralles entre
animals o ah res situacions, poden
provocar est res i ixidal iu.

Normalment, els radicals lliures es
catalitzen a través d'una sèrie d'en-
zims antioxidants com la glutatió
peroxidasa, el superòxid dismutasa 1
la t atalasa. També hi ha altres anti-
oxidants c om les vitamines (." i E,
així com el tolai del grup de la
vitamina B. Altres antioxidants
endògens que també reaccionen són
els carotenoides, el glutatió i la
taurina. Però, a llarg termini, pot ser
que aquests mecanismes no funcio-
nin correctament, i produeixin le-
sions oxidatives a l'ADN, als grei-
xos 1 .1 les proteïnes. Les lesions a
PADN són les que produeixen més

riscos per a la salut de l'animal.
A més del cúmul gradual de lesions
cel·lulars, els episodis d'esirés oxida-
tiu poden contribuir a accelerar el
procés d'envelliment.

A i x í d o n c s , és e n aques t e s s i tua-

cions d'estrès oxidatiu, causades per
patologies o per períodes d'àmplia
activitat, on tenen un paper molt
rellevant els antioxidants de la
diela. Aquests poden desenvolupar

un paper directe o un efe< te
d'estalvi ja que permeten que les
defenses de l 'organisme f u n c i o n i n

millor.
Entre els diferents antioxidants de la
dieta hi ha nutrients essencials, dels
quals no es coneixia el paper fisio-
lògic, com sòn l'àcid folie i les vita-
mines (' i E. Així mateix, s'han
identificat les funcions de la lau-
rina, un aminoàcid sulfonal que
n o m é s e x i s t e i x a l s t e i x i t s a n i m a l s , i

que actua com a antioxidant. Altres
oligoelements com el seleni, el coure,
el zinc 1 el manganès sem precursors
dels enzims que s'utilitzen contra els
radicals lliures. Altres antioxidants
trobats en aliments concrets són uns
tipus de polifenols, alguns coneguts
com ¡Iwanouics. També el te verd, els
cítrics i el vi negre, entre altres

antioxidants, disposen d'aquesta
Ini K 10.Però si hi ha aquest interès en
els ant ioxidants de la dieta és degui al
seu paper mitjancer en situacions
d'estrès oxidatiu, com a ajuda a la
resposta immunitària, que es retorça
en neutralitzar l'excés de radicals

lliures 1 té un cert efecte en la
longevitat. I és que, de moment, cap

e s t u d i n o h a d e m o s t r a t q u e e l s a n t i -

oxidants puguin augmentar la longe-
vitat màxima.
Però sf que poden ajudar a millorar
les probabilitats de l'animal per
aconseguir tot el potencial de lon-
gevitat amb un dieta adequada i res-

tringida en calories.

www.advanceveterinary.com
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Con el tiempo, las células se oxidan. Para proteger

al animal ti e este proceso, Advance™ incorpora
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Advanced Antioxidant System

Combinación exclusiva de

antioxidantes con acción sinérgica:

" bioflavonoides
• vitaminas C y E
• selenio, zinc, cobre y manganeso
• taurina

Advanced Antioxidant System" ayuda
a retrasar el envejecimiento celular.

ADVANCE
DA MAS SALUD A LA SALUD DE TU PERRO Y GATD

www.affinity-advance.com • www.advanceveterinary.com
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ANTI-AGING



El paper social
del veterinari

inari cada cop està ni
sent als mitjans Jo

municació. La funció social
à adquirint més importància

qi >rotessional?

1. Estan de moda els veterinaris?

2. Quina és la funció social del veterinari?

3. És una funció exclusivament professional

o ha de tenir una implicació més social,

com és el cas del metge de família o el

farmacèutic de tota la vida?

4. Com s'ha de relacionar el veterinari

amb l'entorn?

5. Quina posició ha d'ocupar en la societat?

Els veterinaris no estem de moda

Jo no diria que els veterinaris estem de moda. Sí que ho pot semblar,

però ara que ha aparegut aquest programa de TV3 i que justament

coincideix que la gent té més mascotes i en té més cura. De fet, sí que

és veritat que la visita periòdica al veterinari comença a ser habitual en

algunes llarsTambé el fet que darrerament hagin sortit en els mitjans

de comunicació noticies relacionades amb els animals de producció i

la grip aviaria ha tingut algun tipus d'influència en el fet que es parli més

dels veterinaris.

La funció social depèn de l'àmbit d'actuació

La funció social és diversa depenent de l'àmbit d'actuació. Respecte dels

animals de producció, àmbit al qual jo em dedico, la funció del veteri-

nari és assessorar el ramader respecte de la producció de forma tèc-

nica i econòmicament eficient d'aliments d'origen animal que siguin

sans i segurs per al consumidor, tenint en compte el benestar animal i

el respecte al medi ambient

La feina del veterinari de camp pot tenir un caire més social

Evidentment és, en primer lloc, una funció professional, com ho de-

mostra el fet que hi ha companys treballant a la cadena alimentària que

no tenen cap contacte amb el ramader. Respecte dels veterinaris de

camp, però, hi pot haver un caire més social quan s'estableix una vin-

culació d'assessorament integral entre.per exemple.el ramader i el ve-

terinari que l'aconsella.

El veterinari s'ha de relacionar amb el seu entorn

El veterinari s'ha de relacionar amb el seu entorn com a la resta de pro-

fessions: donant respostes als reptes que es plantegen a curt,mitjà i llarg

termini. És important saber-se adaptar a les circumstàncies.

La societat no valora prou la tasca del veterinari

El veterinari ha d'ocupar la posició que la societat mateixa li atribuie-

xi. Crec que moltes vegades, per manca d'informació o per informa-

cions errònies, la societat en general no valora prou la tasca i la res-

ponsabilitat del veterinari dins la cadena alimentària. Els aliments de la

societat occidental mai no havien estat tan segurs com ara, però els con-

sumidors no ho perceben així Alguna cosa falla, i nosaltres hi som al mig.

Estem en primera línia en els mitjans de comunicació

Si per estar de moda entenem estar en primera línia en els mitjans de

comunicació, la resposta, evidentment és sí. Només cal recordar en els

darrers anys tots els problemes, tant de sanitat animal com de salut

pública, que han tingut transcendència mediática i que han estat lliga-

des a la veterinària,com encefalopaa'es,dioxines,clembuterol,febre af-

tosa, pesta porcina, o recentment la grip aviaria. Un altre aspecte que

indica que els veterinaris podem estar de moda és que a les nostres fa-

cultats hi ha molta demanda, i amb unes notes de tall altes.

La funció social del veterinari continua sent la de sempre

La funció social del veterinari, amb petits canvis, continua sent la ma-

teixa de sempre: ser davant la societat el tècnic assessor en els camps

en què sempre ens hem mogut com clínica, produccions, alimenta-

ció animal, bromatologia o higiene; i més recentment en els nous

camps que han anat sorgint com benestar animal, medi ambient re-

sidus o plagues, per posar alguns exemples.

Cal saber relacionar-nos amb la societat

No podem fer una abstracció tècnica de la nostra feina, ja que aques-

ta va sempre lligada a un entorn, sobretot econòmic però també

humà. Es bàsic tenir en compte aquests dos factors en la nostra feina,

si el que volem es implicar-nos-hi. Per fer-nos necessaris, no n'hi ha

prou amb ser uns bons tècnics; cal també saber relacionar-nos amb

la societat i en la societat Per a la nostra feina, en molts casos, és bà-

sic guanyar^e la confiança del client

Tenint una finalitat de servei

La relació del veterinari amb el seu entorn ha de ser l'habitual de sem-

pre, ja sigui a través de l'Administracióperl a qual t r e b a l l a en l'exercici privat,

ja sigui a través de l'Administració per la qual treballa en l'exercici

oficial, però sempre amb una finalitat de servei a la societat

El veterinari ha d'ocupar la posició que sempre ha tingut

El veterinari ha d'ocupar la posició que sempre ha tingut Sempre he

pensat que els veterinaris tenim prou capacitat tècnica per mantenir-

nos ferms en els àmbits clàssics, i també per poder competir, i amb el

cap ben alt, en els nous camps que han sorgit



Neixen quatre cadells de linx a Doñana
El passat 15 d'abril, una femella linx de Doñana. Esperanza, va donar a llum dos cadells
de linx ibèric (Lynx pordino) a les instal·lacions del centre de cria en captivitat de l'espè-
cie, situat a El Acebuche (Huelva), localitat on es troba el parc natural de Doñana. Els
nous exemplars són fills d'Esperanza i d'un mascle de Sierra Morena.
Unes setmanes abans, el 23 de març, van néixer uns altres dos cadells de linx ibèric.
La mare d'aquestes cries. Saliega. fa un any va donar a llum els tres primers exemplars
de l'espècie nascuts en captivitat. Actualment, la Península acull 150 exemplars de
l'espècie, distribuïts entre Doñana i Sierra Morena.

Programa amb gossos en una pressó d'Alacant Estratègia de protecció
de l'ós bru als Pirineus

Una desena d'interns del centre peniten-
ciari Alacant II de Villena s'han acollit a un
programa per suplir mancances afectives a
través de la cura i l'ensinistrament de gos-
sos. Segons la directora general d'Institu-
cions Penitenciàries, Mercedes Gallizo, que
va visitar el centre, el programa "aborda un
problema profund que pateixen moltes per-
sones, la base del qual es troba en la man-
ca d'adaptació a la societat", com és la fal-
ta d'afecte, la solitud i la dificultat per
establir relacions personals.
Aquesta activitat es durà a terme per torns.

De 9.00 a 13.00 hores i de 15.00 a 19.00 ho-
res, deu presos, cinc a cada torn, sortiran a
un petit espai de la pressó per jugar amb
dos gossos llauradors i un pastor alemany, ¡
els ensenyaran a córrer i a saltar. Entre ells,
hi ha tres nois sordmuts i dos internes del
mòdul de dones.
Un altre dels projectes serà construir una
pista d'obstacles per a aquests gossos.
Per a Gallizo, la iniciativa "revela una extra-
ordinària sensibilitat" per part de la direc-
ció del centre.A més. els interns s'han mos-
trat molt contents amb el projecte.

L'Administració demana la col·laboració
de les associacions per millorar el sector equí

El director general de Ramaderia. Carlos Escri-
bano, durant una reunió que va tenir lloc el 16
de març, va demanar la col·laboració de les as-
sociacions de criadors de bestiar equí de races
selectes amb l'Administració amb l'objectiu de
potenciar postprogrames de selecció i millora del
sector equí.
Aquests programes formaran part d'un pla glo-
bal d'ordenació, conservació i millora de totes
les races de bestiar que el Ministeri d'Agricul-
tura, Pesca i Alimentació (MAPA) està preparant.
De fet, entre les actuacions previstes, ja ha dut
a terme l'actualització del catàleg oficial de ra-
ces, l'aprovació dels esquemes de selecció, el de-
senvolupament de les proves de cavalls joves i
l'establiment de les linies d'ajuda per a les asso-
ciacions i ramaders.
Aquests pro|ectes afectaran no només les races
selectes, sinó tota la ramaderia per equiparar el
seu àmbit de regulació al de la resta d'espècies.
Així doncs, des del MAPA s'ha insistit en la ne-
cessitat de canalitzar tots els esforços.

El Ministeri de Medi Ambient està prepa-
rant l'Estratègia Espanyola de Conservació
de l'Ós Bru als Pirineus, amb la col·labo-
ració de Cacalunya,Aragó i Navarra.Aques-
ta estratègia ha estat redactada pel grup
de treball en dependència de la Comissió
Nacional de Protecció de la Natura, i ha
comptat, per a això, amb el suport dels
tècnics de les administracions implicades.
Durant els últims mesos. Medi Ambient ha
estat en contacte amb els governs de
França i Andorra per garantir el programa
de reintroducció d'óssos que promou l'Es-
tat gal. El Ministeri espanyol també ha
comptat amb la participació de les tres co-
munitats autònomes per reforçar la po-
spèci e s als Pirineusc

De fet, actualment la població d'aquestes
espècies als Pirineus compta amb quatre
exemplars a la part occidental, tots mas-
cles, í entre deu i dotze a la banda orien-
tal (Navarra,Aragó i França).

Impulsen el primer estudi espanyol
per recuperar cavalls marins
Dos investigadors gallecs han iniciat una línia d'investigació, pione-
ra a Espanya i gairebé única a Europa, per recuperar les poblacions
naturals de cavalls marins (hippocampus). especialment d'una espè-
cie anomenada guttulaUis.
El Projecte Hippocampus, coordinat per Miguel Planas.de l'Institut
d'Investigacions Marines de Vigo. està finançat amb més de 260.000
euros procedents de l'últim Pla Nacional d'R+D+l del Ministeri d'E-
ducació i Ciència. Hi participaran l'Institut Canari de Ciències Ma-
rines, la Universitat de Santiago.a través del departament de Genè-
tica del campus de Lugo i la investigadora Carmen Bouza Fern.inez.
i quatre grans aquaris nacionals (la Corunya. Bilbao. San Sebastián
i Madrid).
El projecte analitzarà l'ADN de l'espècie amb exemplars recollits a
Ares.Arousa i Canàries.Així mateix, els científics desenvoluparan tèc-
niques de cria en captivitat per facilitar-ne la repoblació salvatge.

Gossos entrenats detecten càncer
de pulmó i de mama amb l'olfacte
Cinc gossos han aconseguit detectar casos de càncer de pulmó i
de mama amb una certesa d'entre cl 88% i el 97% als EUA només
amb l'olfacte. Així ho demostra un estudi elaborat per la Fundació
Pine Street de Califòrnia, dedicada a la recerca científica de tècni-
ques complementàries per a pacients amb càncer.
Gràcies a l'olfacte, els gossos van detectar tumors durant etapes
inicials de forma més precisa que els escàners. Per aconseguir-ho,
els cinc exemplars van rebre un entrenament de tres setmanes si-
milar al que reben els cans que detecten bombes. Més tard. els gos-
sos van identificar les mostres de pacients amb càncer.
Segons els autors del treball, "no només ho van fer excepcional-
ment bé. sinó que a més van aconseguir resultats consistents du-
rant els quatre mesos que va durar la investigació".
A Anglaterra s'està portant a terme una recerca similar amb l'ob-
jectiu de detectar casos de càncer de pròstata a l'orina.



EGURETAT ALIME.

El laboratori arbitral
agroalimentari, a Internet
La pclginê:l wel del Miniteri l'Agricultura, Pesca i Al in ln tac ió ha c r a t
un nou dpart't deJicat a al}uest centre d'invetigació que 'encarregcl de
dur ( t e n n ê:l(lJO cinrífics per controleu e 1 proJucte~ agroalilncntari~

J. SANCHO. Redacció / XAVI VALLS.

A A partit d'ara els vete-
rinaris podran accedir
amb un simple clic al
ratotf .1 l'apartat del
Laboratori arbitral agro-

alimentari (LAA) que el Ministeri
d'Agricultura, Pesca i Alimentació
(MAPA) ha habilitat re< entmeni al seu
web. El MAPA ha creal aquesl nou
espai virtual amb l'objectiu de difondre
les seves funcions, que estan centrades
en l'elaboració d'assaios fisicoquímics,
biològics i sensorials per portar a terme
el control Jels productes agroalimenta-
ris tal com marea la normativa comu-
i n i . i i I,I i n a c i o n a l .

A més de l'explicació de les seves tas
ques principals, a la pàgina web també
s'informa dels sistemes de <jesi io
mediambiental i de qualitat del labora-

tori. D'altra banda, es rec ullen les seves

competències com a laboratori nacio-
nal de referència per a pinsos i aliments
i s'hi inclou un capítol dedicat a les
acreditacions i a les certificacions del
LAA. Per consultar la informació que
apareix a la xarxa sobre aquest labora-
tori s'hi pot accedir de dues maneres:
des de la secció de novetats de la pàgi-
na web <www.mapa.es> o des de la se<
ció d'alimentació. L'enllaç exacte per
consultar el nou apartat del laboratori
es el Següent: http://wuu-.mapa.es/es/
alimentacion/pags/laboratorio/intro
duccion.htm.

FUNCIONS PRINCIPALS
El LAA es una unitat dependent del
MAPA que també està adscrit a la
Subdirecció General de Control Agro-
alimentari de la Direcció General d'In-

ir*

dústria Agroalimentària i Alimentació
de la Secretaria General d'Agricultura i
Alimentació. Aquest laboratori té una
història dilatada, i els seus orígens es
remunten a la Llei de defensa contra
fraus i d'asM|o>, i anàlisis agrícoles de
l'any 1933. El centre d'investigació esta
ubicat a la localitat madr i lenya

d'Aravaca i té una superficie de 7.000
nr distribuïts en dos edificis en què
aproximadament el 85 % del terreny
està destinat a laboratoris.

El L A A e s t à a c r e d i t a t p e r l ' E n t i t a t

Nacional d'Acreditació ( E N A O des
de la sel anys i ha establert i ha implan-
tat uns sistemes de gestió mcdiamhien-
ral i de qualitat.
Les (uncions principals d'aquest labora
ton són la coordinació del control de
qualitat dels productes agroalimentaris
en col·laboració amb les comunitats
autònomes, l'elaboració d'anàlisis dels
productes agroalimentaris i la col·labo-
ració amb el sector agroalimentari en el
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control i el desenvolupament dels sens
productes. 11 I .VA també té funcions
de laboratori de referència, s'encarrega
ilc l'estudi i l'elaboració de mètodes ofi
ciáis d'anàlisi, i dóna supon tècnic ;il
MAPA en les reunions nacionals i
internac ionals.
II sistema acredita! de gestió de quali-
i.ii dol laboratori garanteix la màxima
competència tècnica d'aquest centre
d'investigació en el servei prestat als
seus clients. D'altra banda, el sistema
Jo m'Mió mediambiental, certifica! per

L'espai virtual fa un
repàs del bhl)r:lt(
principals del laboratori
així com una descripció
de les seves competències

AENOR fa tres anys, assegura la millo-
ra del seu comportament en matèria
mediambiental. Així, el LA A contri
bueix activament en la protecció del
medi ambient i compleix els requisits i
l,i normativa on matèria mediambien-
tal. L'altre objectiu consisteix .1 opti-
in 11. .11 el consum dels rec MIMIS naturals,
energètics 1 de les matèries primeres en
ris seus pro< essos.

LABORATORI DE REFERÈNCIA
II laboratori també té competències
com a laboratori nacional de referència
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por :i metalls pesants, residus de plagui*
cijos, i por controlarla presència de
restes o productes d'animals, incloent-
hi farines de carn 1 ossos amb substàn
c t e s d e s t i n a d e s ;i n l i n i o i i t n r a n i n i i i l s J o

producció, , 1 ixí (.Min per .1 productes

fitosanitaris. En concret, el LAA com a
laboratori nacional de referència peí ,1
pinsos i aliments os responsable de
col·laborar amb oi laboratori comunita-
ri al son àml·ii de competències 1 de

Cl Laboratorio Arbitral Agroahmantano * i
una unidad dap*ndi*i>t« d*1 Mmiftano da
Agricultor*, Patea v Alirnantaciftn, OUVO*
orlganat ta rtmontan a la Lay da Pafartfa

coordinar los activitats de laboratoris
oficials que s'encarreguen de l'anàlisi
de la mostra. Tanmateix, aquest centre
ha de difondre la informació subminis-
trada pel laboratori comunitari de
referència .1 l'autorital competent 1 als
laboratoris nacionals i, quan sigui
necessari, ha d'organitzar assajos com-
paratius entre els laboratoris oficial
nacionals i ha de vetllar perquè aquests
estudis tinguin un seguiment adequat.

Més competències dels laboratoris
de les comunitats autònomes

El Consell de Ministres ha aprovat un reial decret que
estableix que les comunitats autònomes podran
designar laboratoris per controlar les encefalopaties
espongiformes transmissibles dels animals. Així,
aquests centres d'investigació ja no necessitaran la
confirmació del laboratori de referència (en aquest

K», el laboratori arbitral agroalimentari del MAPA) un
p obtinguts els seus propis resultats i es considerarà

suficient la seva comunicació a la Comissió Europea.
Aquestes anàlisis de confirmació se centren en les
mostres de substàncies utilitzades en l'alimentació
d'animals de producció.
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Indemnitzacions ajustades per a ramaders en cas de brucel·losi

La ministra de Sanitat. Elena Salgado, durant la seva compareixença al Senat el 27 de
març, va considerar ajustats els barems actuals d'indemnització a ramaders pel sacri-
fici del bestiar en els casos previstos als programes nacionals d'eradicació de la bru-
cel losi, que es van revisar i incorporar a la normativa el passat mes de desembre.
Salgado va destacar l'increment del 25 % que es concedeix als ramaders que han pa-
tit un buidatge sanitari, a causa de l'aparició reiterada d'animals infectats o, si el per-
centatge positiu és elevat, per millorar les instal lacions i els sistemes que augmen-
ten la bioseguretat a les granges.

Mesures de suport al sector de la
carn de pollastre i derivats

El Comitè de Gestió de la Carn
d'Aus i els Ous s'ha reunit a Brus-
sel les per estudiar les mesures
que cal adoptar, en el marc de la
crisi de mercat que afecta la carn
de pollastre, arran de la cobertu-
ra mediática de la grip aviaria.
Entre les diferents mesures que
s'estudien hi ha la d'incrementar
entre un 20 i un 40 % el valor de
les restitucions a l'exportació .di-
rigides al canal de pollastre i als
especejaments
Una altra mesura la formen les

vies d'actuació per aconseguir que
el pressupost comunitari financiï
el 50 % de l'adopció de mesures
excepcionals de mercat a petició
dels estats membres.com ja es va
anunciar el passat 29 de març.
Les delegacions estatals han de-
manat suport a Brusel les per a
l'emmagatiematge privat, ajudes
per a la reducció de la producció
i compensacions a l'avicultor. La
Comissió va rebutjar pronunciar-
se i va assegurar que estudiaria les
peticions.

Creix el 4,41 % la indústria de sanitat
animal a Espanya
La industria de sanitat i nutrició
animal va créixer durant el 2005
el 4,41 % (el 3,56 % si només es
calculen les vendes nacionals)
respecte a l'exercici anterior. Se-
gons l'Associació Empresarial Es-
panyola de la Industria de Sanitat
i Nutrició Animal (Veterindustria)
aquest increment va representar
un volum de vendes global de
838.60 milions d'euros. D'a-
quests, 710,57 corresponen al
mercat interior i I 28,03 a les ex-
portacions, que representen el 15,25% de les vendes totals.
Respecte als productes, els farmacologies van ser, novament, els que més
vendes van aconseguir. Per tipus, en primer lloc es troben els biològics
(6,72%),després els additius i les prebarreges medicamentoses (5,33 %).
Els segueixen els nutricionals amb el 3,70 % i el darrer, la higiene pecuà-
ria, amb I'l, 19 %. Catalunya és la comunitat líder de vendes, i per espè-
cies, el sector porcí, el boví i el de gossos i gats lideren el sector.

Jornada informativa sobre
exportació de carn als EUA

Sis empreses espanyoles càrnies ja exporten carn i productes
derivats als EUA, mentre que 32 estan esperant rebre una au-
torització. Així es va posar de manifest durant la jornada in-
formativa que van organitzar cl Ministeri de Sanitat i el
d'Agricultura. Pesca i Alimentació, juntament amb l'Associació
d'Indústries de la Carn d'Espanya (AICE), sobre els requisits i
els procediments que han de seguir les diferents empreses per
exportar als EUA.
Des que es va obrir definitivament aquest mercat a les com-
panyies d'Espanya el 8 de juny de l'any passat, sis establiments
espanyols tenen l'autorització per exportar als EUA: cinc in-
dústries càrnies i una empresa que funciona com a indústria i
escorxador. Durant els propers dies, una altra industria càrnia
rebrà l'homologació.Ara per ara, s'han presentat 30 sol lici-
tuds per a l'exportació d'indústria càrnia i dues d'escorxador.
Un dels requisits per poder exportar és disposar de l'auto-
rització conjunta de la Direcció General de Ramaderia del
Ministeri d'Agricultura, que s'atorga un cop s'ha demostrat que
es compleixen els requisits de l'Ordre del Ministeri
de Presidència.

Revisen 28 granges catalanes a la recerca de
pesta porcina clàssica procedent d'Alemanya

L'aparició d'un cas de pesta porcina clàssi-
ca a Alemanya ha portat a la Conselleria
d'Agricultura a extremar els controls so-
bre els animals importats del país germà-
nic des del principi de l'any.
Segons Antoni Siurana, conseller d'Agri-
cultura, el sector català ha importat 28 en-
viaments de porcs, als quals suma gairebé
7.000 caps de bestiar.
Tot i això alguns d'aquests enviaments pot
disposar d'un nombre reduit de caps de
bestiar, ja que es tractaria d'animals en ge-
neral per a la reproducció i de garrins per
a la cria.

Des d'Agricultura s'ha explicat que s'han
extremat els controls sobre les granges i
que s'ha descartat que hi hagi animals
infectats entre porcs i garrins.
No obstant això, les mesures de control
no estan exemptes de polèmica, ¡a que fonts
del col lectiu veterinari afirmen que la
Conselleria els ha demanat l'emissió de do-
cumentació que confirmi la idoneïtat de la
cabanya, mentre que el sector públic les
qualifiquen de comunicacions de l'estat sa-
nitari general dels animals. En aquestes hau-
rien d'incloure, per exemple, el nivell de
l'Aujezsky o d'altres epizoòties.



El COVB, a favor de la figura
del veterinari d'explotació
L'entitat demana la institucional it: d'una especialitat que

troba immersa en un buit legal. La iniciativa pretén que <
defineixin els drets i les obligacions d'aquest professional

FÉLIX SENTMENAT. I ! HUGO FERNANDEZ.

L
'ofici de veterinari té vessants
un ili diverses. I Ina Je les que
exigeix un treball mes intens
és la del veterinari de les r\
plotacions ramaderes, perquè

la seva lema va molt mes enllà que el que
seria esirii tameni el control de l'est.n sani
tari .lels animals i perquè s'endinsa en
l'optimització de les instal·lacions de l'ex-
plotació. Aquesi segon apartat es regeix per
valors globals, com els criteris de benestar
animal, de medi ambient o els codis que de-
fensen la qualitat Jel consum humà d'ali-
ments. Considerani la importància de la
tasca del veterinari d'explotació, el ( )OVB
en proposa la institucionalització.

BUIT LEGAL
Ai 11 li 11 me ni In ha un registre de les expio
tac ions ramaderes tant en l'àmbii autonò

mic com nacional. Està estipulat que en
aquest registre ha de constar el nom del res-
pi insable sanitari de l'explotació. Toi i això,
la figura del responsable sanitari, que equi-
val al veterinari d'expli >tat ii i, ni < esi à regu-
lada amb caràcter general. El ( !OVB creu
que aquesta figura és imprescindible dins de
qualsevol explotació ramadera per assolir
\n\.\ òptima protec ció de la sal ui humana,
animal i mediambiental.
I lamenaça de les malalties infectoconta
gioses i la zoonosi (les malalties que els ani-
mals poden transmetre als humans que con-
sumeixin determinats pn iductes) es un perill
que afecta pel igual l'espèc ie animal i la hu-
mana. Per ai\ò, s'ii.i pus.ii en marxa una
iniciativa que pretén desenvolupar i defi-
nir institucionalment la figura del veteri-
nari d'explotació per fixar els seus drets i les
seves obligac ions.

La inleiii 10 rs ler-lui a partir J'n na i omis-
sió conjunta entre les administracions es-
tatals i autonòmiques < ompetents i l'Orga-
nització Col·legial Veterinària Espanyola.
Ai 11 ia I meni hi ha una regulació de la figu
ra del veterinari d'explotació, pero, com
veurem, encara no és obligatòria a totes les
exploiai ions. 1 .11 lei 8/2003 de sanitai ani-
mal, en l'apartat - i, article 5,diu que "s'en-
tén per veterinari d'explotació el veteri-
nari o l'empresa vetei m.ii i.i que es trobi al
servei, exclusiu o no, d'una explotació, de
forma temporal o permanent, per a la pres-
tació dels serveis i tasques pi opis Jr la pro-
fessió veterinària que el titular o respon-
sable de l'explotaí ió li encomani." No
s'han definit, però, quines són aquestes
lasques, ni hi ha cap control administra-
tiu sobre la presènx ia efectiva del veteri
nan d'explotació.



El COVB presenta un projecte
d'estatut del veterinari d'explot;

El COVB,amb la col·la-
boració d'un considera-
ble nombre de repre-
sentants d'aquest àmbit
de la professió veterinà-
ria, ha establert un pri-
mer projecte d'estatut
del veterinari d'explota-
ció per tal de traslladar*
lo al Consell General de
Col·legis d'Espanya i a les
administracions autonò-
miques i estataJsAquest
estatut comença amb la
definició del veterinari d'ex-
plotada. La primera part
de la definició és idènti-
ca a la que estableix la
Llei 8/2003 de sanitat ani-
mal que hem comentat
abans. Però el COVB
proposa ara afegir-hi una
segona part que exigeix
que el veterinari d'ex-
plotació sigui reconegut
per l'autoritat compe-
tent per desenvolupar el
programa sanitari bàsic
de l'explotació ramade-
ra i per executar les fun-
cions establertes en
aquesta norma i les que

s'estableixin regla
riament

L'objectiu del veteri-
nari d'explotació,J

és assessorar el ra
de forma tècnica i
cient econòmicam
respecte alaprodi
d'aliments d'origen
mal que siguin sans i
gurs per al consumi*
tenint en compte el be-
nestar animal i el res-
pecte pel medi ambient
Per això du a terme el
programa sanitari bàsic
de Pexplotació,que ha de
constar als registres de
les explotacions rama-
deres i ha d'anar signat
per un veterinari i visat
pel col·legi professional
respectiu. Una de les fun-
cions d'aquest programa
és analitzar de manera
exhaustiva Testat sanita-
ri dels animals, amb es-
pecial atenció a les ma-
lalties animals i les
zoonosisTambé ha d'es-
tablir un codi de bones
pràctiques d'higiene que

bioseguretat i medi-
ambientals de les ins-
tal·lacions. I s'ha de preo-
cupar de formar el
ramader en qüestions
clau com, per exemple,
les normes bàsiques de
benestar animal.

El veterinari d'explo-
tació ha d'actuar com a
interlocutor entre les ad-
ministracions compe-
tents i els ramaders per
tal que aquests coneguin
a fons la normativa que
els afecta. El COVB pro-
posa assolir un control
administratiu de la pre-
sència del veterinari

pto-
tacions ramaderes i del
programa sanitari bàsic.
Aquest control es pot as-
solir amb la creació del
Llibre d'explotació ra-
madera, el Uibre de re-
gistre de tractaments i
el Llibre de visites i di-
ligències. La intenció del
COVB és que l'estatut si-
gui un document con-
sensuat pels mateixos
veterinaris, i que els col-
legis professionals el pu-
guin presentar a l'Admi-
nistració perquè sigui
reconegut com a docu-
ment oficial de les ex-
plotacions ramaderes.

REQUISITS PERALES
EXPLOTACIONS RAMADERES
I li ha una normativa estatal i autonòmica
que regula els requisits que s'exigeixen a tes
explotac ions ramaderes. En aquesta llei
matisen determinats aspei tes que estan fn-
timament relacionats amb les funcions prò-
pies >ir l'ac i ¡\ ii.ii vetei inài ia i, t onse
qüèntment, ^mh la figura del veterinari
d'explotació. Un primer pum és l'obligació
que tenen les explotacions ramaderes d'es
tablir un pla de gestió de les dejeccions
ramaderes i un pla sanitari que m. Iogui la
gestió dels residus de l'explotació. El vete
rinari d'explotació és el que té les no< ions
professionals per preparar els dos plans.
Es interessant destacar que el pla sanitari, i
part de les qüestions estrú tament sanitàries

dels animals, inclou mesures sobre les con
dicionshigienicosanitàriesde la granja. Això
afecta tant les instal·lat imb com les mesu-
res estructurals de bioseguretat. Aquest pla
és especialment curós amb les normes de be-
nestar animal, que regeixen aspectes com l'a-
llotjament correcte dels animals (evitant una
densitat excessiva), la ventilació o la il·lu-
minació. També hi ha protocols de desin-
fecció, dedesinsec tacióode gestió dels ani-
mals moris. L'objectiu primordial d'aquests
dos plaus es evitar infecc ions parasitàries i
transmissions de patologies.

DISSENY DE LES
INSTAL·LACIONS
Un altre requisit que s'exigeix a les ex
plotacions ramaderes es refereix a

instal·lacions i a les matèries primeres que
utilitzen. Les instal-lac ions han de ser dis-
senyades segons ris criteris del veterinari
d'explotació, que les concep segons les
espíeles animals i el tipus de sistema de
produ< i ii i. I ii aquest sentit, és > lau ana-
litzar el subministrament d'aigua que té la
granja en qüestió. Aquesta aigua s'ha d'a-
nalitzar qualitativament per esrahlir pos-
sibles i in us i·ii l'alimentació animal. I
també s'ha de tractar posteriorment per
e\ llar que l'aigua deteriori el medi am-
bient i posi en perill la salut dels animals,
circumstància que afectaria els aliments
i, per tant, la s.ilul públic a dels humans.
Li Llei 44/2003, que regula la runciódel ve-
terinari, diu que aquesi és el responsable
del "control de la higiene i la tecnologia



en la producció i l'elaboració d'aliments
d'origen animal, aixfcom la prevenció i la
lluita contra les malalties animals, parti-
i iilarmeni Ics zoonosis, i el desenvolupa-
ment de les ii\ ñiques necessàries pei evi-
tar els i is( i is que la vida animal i Ics seves
malalties poden produir en l'home." El ve-
terinari d'explotació ha J'ap'icar els seus
coneixements en nutri< ió animal, biolo-
gia, higiene ambiental i agronomia, que in-
clou el coneixemeni adequai de les ms
tal-lacions ramaderes i les matèries primeres

utilitzades, tol considerant el possible im-
pacte ambiental.

BIOSEGURETAT
L'iilt iin punt de la normal iva de les expio
tacions la referència directa a les mesures
de bioseguretat. Així, el veterinari ha d'as-
sessorar els propietaris de l'explota< ió so-
bre la normativa existent respecte a tan-
caments perimetrals, condicions per als
a> i essos dels vehicles, ( ondicions higieni-
cosanitàriesdel moll de càrrega i desc àrre-

El COVB deman^
obligatorietat de l;i

figura del veterinari
d'explotació a totes Ics
instal·lacions ramaderes

ga, desinfecció i desratització, l'estat
i .Mii! te de lesdependènc ies d'higiene per-
sonal, i altri's qüestions semblants.
Els tres punts que acabem de repassar ja es
tan recollits en el cas de la normath a que
afecta les explotacions cuniculars, que es-
tan obligades a tenir un pla sanitari elabo-
rat per un veterinari. Igualment, les ex-
plotacions porcines estan obligades a
i. omptar amb un veterinari responsable de
l'au- imenat programa d'Aujezsky, una ma-
laltia habitual .1 les granges de pou s. 1:1 que
demana el COVB, atès que l'experiència en
el cas de les explotacions cuniculars i por-
cines ha estai satisfactòria, és que el vete-
rinari d'explotació esdevingui una figura
obligatòria a toies les explotacions gana
deres, amb independència de les especies
animaU que acullin.

¡ma Solubilidad
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L'atenció als animals
d'experimentació

ipom al treball de Jos veterinaris
que s'ent nen J'un servei d'estabulari

F.SENTMENAT H.FERNÁNDEZ

J oana Visa és la responsable del Ser-
vei d'Estabulari de l'Institut de Re-
cen ,i ()ncologi< .1 (SE IR()). I .1 se
\ii ¡ornada s'inicia a Ics sel del mal í
"pi i unir temps de repassar l'estal

general dels animals abans que arribin els 60
investigadors que lii treballen", ens comenta.
II servei veterinari del SE-IRC) inclou dos
veterinaris amb horaris complementaris (de
7.1 19 hores), un dels quals és la Joana En
aquest centre, la recerca pei combatre la
malaltia del càncer aplega uns 2.500 rato-
lins que estan repartits en unes 700 gàbies,

La Joana, desque ha esdevingui la res-
ponsable del Servei d'Estabulari, ha assolil
IIIK-> casques que han c< implementat les que

duia .i terme quan treballava només

com a veterinària clínica. Al marge de u>-
tesles qüestions organitzatives de la gestió,
qui- requereixen molta dedicació, el seu pa-
per com ;i veterinària ha canviat. \.i pujai
un primer esglai i en l'es* ala de respi msahi-
litats en aprovar un curs de formació post-
grau que atorga la categoria ( ! (personal in-
vestigador), requisiï indispensable per
treballar amb animals d'experimentació.

Aquesi estatus professional li permet ser
la veterinària del Servei d'Estabulari, que
iniplk a desenvolupar les tasques següents;
prevenir, diagnosticar i tractar les malai
ties ik'U animals >lf laboratori, i afavorir
el bon us en el tractament dels animals
per part del personal del SE-IRO i dels in-
i estigadors. Es responsable del tra« tamenl
dels animals sotmesos .i un pro* és quirúr-
gi<. I l,i de \ el II.ii també pel i onfort dels
animals, controlar que estiguin en les mi-
llors condicions ambientals i evitar que
pateixin dolor o estrès. Supervisa alhora
l'ús dels animals en investigació i docèn
eia, i ajuda l'investigador a dissenyar els
pro* ediments experimentals,

També s'encarrega de controlar el pro
grama de salut i de mesures higíenicosa
nitàries del persi mal del SE MU i i Jcls in-
vestigadors. El ris< de contagi existeix tant
en sentiï humà ratolí 11 im en el seni ii o>n-
trari (zoonosi), la qual cosa obliga ;i extre
m.ii Ics mesures higièniques L.UIJ vegada
I.|IK- s'i-nir;i ;il Servei d'Estabulari o se'n surt.
I .i darrera tasca que compleix en la seva
vessant veterinària és participar en la foi
maciódel personal del SE-IRO i dels in-
vestigadors.

La |oana també és assessora en benestai
animal. Per ser-ho, s'ha de cursar un màster
de 5 anys de durada que atorga la categ< iria
D, la màxima pera un veterinari d'experi-
mentació. Aquest carro la fa responsable
dels programes de salut i henestarani-
mal. 1 l.i de pn imoure la instrucció dels in-
vestigadors i els ha d'ajudai < redai tar els
procediments de in en a abans que siguin
avaluats pel< bmitèEtu d'Experimenta* ió
Animal del centre.

També ha de conèixer i cl marc legal vi-
gent ivlai innai amb l'animal de laboratori
i ha d'afavorir-ne el compliment. Es
responsabilitza, alhora, di·l desenvolupa-
ment i de la presentació dels programes de
fi irmac ió en temes relac ionats amb l'ús ra-
(i, ii ï.i I dels animals de laboratori, l.peraca
bar, es la presidenta i l'assessora en benes-
tar animal del ( omitèEtk d'Experimenta
L it'i A i ii ma I de l'Institut de Rei erca On-

foana Visa, responsable
Jel SE-IRO, repassa
Testat dels animals
abans que arribin els
investigadors

«ilftgica (CEEA-IRO).
Ens fiquem ara a la pell ile David Sola-

nes, gestor i responsable de bioseguretat de
la unitat de bioci intenció del (ientrede Re
cerca en Sanitat Animal (CReSA), ubicat
,i la I Iniversitai Autònoma ilr Barcelona
(I IAB). II I íavid comenta que prefereix
p.u In de veterinari espe* ialitzai en experi-
mentació animal que no de veterinari d'ex
perimenta< ió, "una expressió v|in- pol do-
nar una imatge frívola i poc real del que és
la nostra feina". La seva tasca, a banda de
gestionar la unitat di- biocontenció, és te-
nir i ma dels animals i evitar, en la mesura
ik-1 i|ur es pugui, que pateixin *U- manera
innecessària i injustificada i controlar que
es i ompleixin les normes establertes a Eu
i. ipa pel que fa al benestar animal.

I Ina altra < i isa es debatre sobre la neces



La importància de la higiene

Tant al SE-IRO com a la unitat
de biocontendó del CReSA un
s'adona de la importancia que
tenen les mesures de seguretat
higièniques en el món de l'expe-
rimentació amb animals.
L'estudi de l'evolució d'una
malaltia només és viable si no es
permet, en cap cas, que els
animals emmalalteixin per
altres agents no desitjats. Per
això tant la Joana com el David
esmercen molts esforços a
evitar contaminacions creuades.
Per visitar les gàbies on estan els
ratolins del SE-IRO, vam haver
de seguir la mateixa rutina que
segueix qualsevol que vulgui
entrar al Servei cf Estabulan. A
dins la temperatura, la humitat i
la il·luminació s'han de mantenir
sempre en uns valors deter-
minats que permeten el benes-
tar defe ratolinsA l'hora de sortir,
la Joana ens va demanar que ens
rentéssim les mans. D'aquesta
manera s'evita que traguem
fora del Servei d'Estabulari
qualsevol malaltia de Pinterior.

En el cas del CReSA, com que es
treballa amb les malalties inclo-
ses a la llista de l'Organització
Mundial de SanitatAnimal (OIE)
(grip aviaria, pesta porcina das-
sica, pesta porcina africana, VVfest
Nle, etc.) i, per tant, s'ha de
comptar necessàriament amb
un nivell de bioseguretat 3,
adquireix encara molta més re-
llevància Papficadó de mesures
estrictes d'higiene i seguretat
per garantir la bioseguretat i la
biocontendó.
"Per això tot alò que ha de
sortir de la biocontendó hade
ser descontaminat prèviament
Les persones s'han de canviar
completament de roba i s'han
de dutxar a la sortida de les ins-
tal·lacions, i tot Paire, tant el
d'entrada com el de sortida, és
filtrat amb filtres absoluts
HEPA", informa el David. L'ob-
jectiu principal de totes aquestes
mesures és que cap dels agents
patògens que s'han utilitzat a la
unitat de biocontenció no sigui
transportat a Fexterior.

sitai d'experimentai amb animals. II 1 \i
vul té nu 'li < lar I|IH- "ara peí ara és neces-
sari, en benefici dels progressos en l,i re< ei
i ;i Jc- solucions a les diferents malalties
humanes i animals i, per tant, en benefici
ilc ii us els éssers vius entestis com aun tot .

A diferència del SE-IRO, el CReSA tre-
balla caní amb animals de laboratori petits
(ratolí, rata, conillet d'índies) com de ren-
da grans i mitjans (vedell, porc, ovella,
cabra, conill i gallina). L'objec i iti prin< ip;il
de la institució és trobar respostes i solu
i u>iis per comhai re li"- malalties que afee
tenéis animals de producció. Cjuant alssei
\ i i s d'estabulari, rl David i la |oana
assumeixen les funcions d'assessor en he
nestar animal.

Peí estudiar una malaltia cal reproduir
l.i i estudiar-ne l'evolut ió des de l'inici fins

,il final. Però els investigadors no poden dis-
senyar i Jura terme aquest procedimem pel
seu compte, sinó que han de presentar una
memòria descriptiva de l'estudi qui- volen
port;»" a terme a la Comissió d'Etica d'Ex

David Solanes té cura
dels animals del CReSA,
evita que pateixin i
vetlla perquè <
compleixi la normativa

perimentació Animal i I lumana (( II \l H
de la I i AIV

En aquesta Comissió, un grup expen en
recen a, entre els quals hi ha el David com

,i assessor en benestar animal representan!
el I 'ReSA, avalua les memòries des< npii-
ves i les aprova o les denega. LaCEEAHexi
L;I·IX i|in- en aquestes In hagi una taula de
supervisió del benestar animal que serveix
per fixar els criteris de puní final, pensats peí
evitar que l'animal pateixi excessivament.
SL-J^UIN aquestscriterisesdet ideix la no u
tuació, l'aplicació d'un analgèsic o IV-u-
tanàsia de l'animal.

El I )avid es referma en la idea que "i al
avam ii en el pi nu ipi de K-s í erres: Re
ducció del nombre d'animals utilitzats en
els procediments experimentals; Refina
iiK-tn de les tècniques per minimitzarà] mà-
xim el pa timen l de l'animal i Reemplaça-
ment, sempre que sigui possible, de
l'experimentació peí altres mètodes in vi
in > (< uli iu> *. el'lulars, etc.)".
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L'ENTREVISTA
MARIANO DOMINGO
Director del Centre de Recerca

en Sanitat Animal (CReSA)

"Ara tenim una capacitat de resposta
a l'estudi que abans no teníem"
A. GÓMEZ H.FERNANDEZ.

Gairebé set anys en funcionan n lien el Cen-

tre de Recerca en Samt.it Animal (CReSA) com

•' ICIO de ret< i ó de quali

i El CReSA •

fundació privada creada per iniciativa de la i '

¡tònoma de Barcelona (UAB)

Recerca iTecnologiaAgroalimentánes (IRTA) l'any

1999. Des del setembre del 2003, està ubicat en

un edifici de 4.857 nr en el mateix camp .

: i.on treballen més de 80 persones. El seu
1 •• uno Domingo,nv lavantdes

que el CReSA va fer els primers passos. "A

dem dir que hem aportat un relleu a la recerca

que és el que mereix Catalunya, en el qual la pro-

ducció animal és impor'

"A mes de recerca,
col·laborem amb la
(ïeneralitat en la
detecció de grip aviaria i
malalties espongiformes"

Set anys després hi ha canvis en els tipus
de projectes que investigueu?

ir-se el centre i comenci

sones noves. 11 les vies de recen

un centre de recerca i no de diagnòstic. Així doncs,

fem una investigació molt pura i no cent per cent

Ui ' ,ll

Sí que és cert que estem
1 , • ¡ui " un

les del punt di

també estem molt centrats en les ma

de le-

Treballeu en projectes de nutrició animal?

no és una d • •

i ups que estuï llei

t eme i i • lieti • , flora 11 t i \ i i repei

i de pi'oductes promotors

del creixement. Pe:

Així doncs, també col·laboreu amb altres

entitats o empreses.

que els pro|ectes del CReSA norm

són propis,cl

grup: ' i " recerca ( i il·lallorem en proposi • di

• ! ii - i ides o iniciades per empreses del

o peí | ii <»li ic toi s, amb i < inti ai te. I s una

ai tivitai habitual al nostre centre.Aqui intn «luïm

tura, Ramaderia i Pesi a (I I A K I ' I . Medi Ami

Salut

Amb Salut, diagnostiquem i c< isos de

malalties espongiformes, i amb el DARP tenim un



,n . ml anual d'encài rei de sei ver.. Duem a tei

• -.tudis epidemiologies, tasques de forma

de laboral tic. vigilància epidemiològi-

i .1 i teme: coi ts, com en el i as de la gi i|

i ilava. etc.

Quin tipus de col·laboració esteu fent en-
torn de la grip aviaria?

En el marc de vigilància dr tem

rebent api t entre 10 i 15 mostres

etmana de vigilài uÉsa dinsi m ani

mals moi ts que la geni tioba i que comunn a a

Medi Ambient, q n de rei ollii les.

Però abans contai ten amb nosaltres telefònica

MM •ni, i nosah i • !• •n in i!, •MI unes p r e g u n t e s

i ii-i in ne una ^ali H ai ¡ó I >epeneni de les res

postes, hi ha una puntuació o una i iu

in i -iii ,i detei minada,el MM

és | ' i , ni ill com perquè els tècnics de Medi Am

bienl la vagn i a i e< ollir Sí és I >aixa, i •!•. i liei 11

la mi isti i li i habitual

Aquesta enquesta e: tu iba a Intei

D'aquesta manera, assessoreu o formeu

els veterinaris de Medi Ambient . . .

<perts del CReSA han col-laboral en i i re

-. del Pla de Vigilà™ ia i d'l mergèni ¡a de la

grip aviaria de la < iem ¡i ilitai fa i re

presei int i i IARP en una Comissió de C ata

reu-

ta1 de la sil

A més, ai |uests • |ui i van a i ei ollii li is

mostres tenen un entn mamem Se'ls explica les

ires de recollida en les condicions més hi-

gièniques possibles pi iminai el nostre

entorn ni la persona que fa l'operació. Noi

ment, donem aquest entrenament o aquest, i ¡n

fi 'i i nació.

Creu que els veterinaris clínics de petits
animals estan prou informats de com ac-
tuar o aconsellar els clients?

No conec quina informació s'ha donat als \

i ¡naris d'animals de compai ^eus pro-

pietari: I a meva impressió és que aquest col·lec-

tiu no ha estat l'efecte de tanta infi irmació. La raó

¡ue aquestes aus no han estat considerades

pobl.H ió i l i ' risc. Des del punt de vista epide-

miològic. no hi ha indicis que aquestes aus un

es puguin despertar amb grip. De fet, són nuls si

no hi ha grip a l'ambieni A més, el seu paper

missorés baixíssim.Jo crec que és una preo-

cupació que s'haui ia d'intentar reduiï amb infor-

i ida del problema I.imbé és cert que

• • • ntat

Troba massa alarmista la informació dels

mitjans de comunicació?

No. Cada vegai la la informació es fa més icura

da. La por de la gent és no és deguda a la quan

ni,ii il'inli Min.i, ió, I s i ei i que com més casos

• •ixen. més s'incrementa. Però en-

le dir que no hi ha cap prol istre

I sempre qi, unt.i, li expliques que

enotéi ap lògica,per-

què a l • idici.

"La sanitat animal i la
seguretat alimentària
han millorat. Cada cop
se n'exclouen nu
agents infecciosos"

I in ara 25 milions d'espanyols mengen poll.

•is han mort? La qües-

tió ésuna mesura en la reposta i ara no s'està do-

nan1 una resposta d'acord amb el risc.

Com valora l'estat de la seguretat ali-
mentària i la sanitat animal en tot aquest
temps?

Les dues coses van en conjunt. En general, l

deix a augmentar. Es una situació que ha r>

anys assoln ' ii icie a la feina de les persones que

illen en sanitat animal hem arribat a un están

dard moll all d'eliminació i exclusió de les malai

ties. Això fa que quan una d'aquestes patologies

epidèmiques entra, faci molt de soroll, provoqui

pèrdues i neral.

Però la meva impressió és que la sanitai animal

•iillorat considerablement i que aquests epi-

;i te tenim són simplement rein-

cursions di ma ilti ••.. La seguretat alimentària

tambél imill u it moltíssim. Cada vegada se n'ex-

clouen mi-, 1,'üi , inlecciosos, cada vi

més transí i rt ¡més coi

Considera que cada cop més s'optarà per

la vacunació en lloc dels sacrificis?

Sí. avui sí que es possible, i crec que en un futur

la vacunació es ' més. Però en algunes

malaHies com la pesta porcina clàssica, la grip i

11 febre añosa, la vacunació ha d'anar acom-

panyada de mesures de control de moviment 11

control de les àrees del voltant del focus.

Com a director del centre, quina valora-

ció fa de l'evolució del CReSA?

El CReSA ha representat una inversió impoi

en infraest

tat de resposta a l'estudi davant de qualsevol

problema que al m'em. I això •

a l'efecte concentrador que té aquest tipus d'ac-

tuai ions. lenim une. ii tal·laci ms > !•• pi imei a

línia, sobretot ta unitat de biocontenció, i dm

recerca de qualitat. Disposem de grups que es-

tudien malalties víriques. Un de pesta

oblidada per la i, pesta porcina 11

ca i circovirosi porcina, que la v,im descobrir no-

saltres pei pi im< oen

un espai amb gai r.simes de biosegure-

tat, i del qual no son ents infecciosos,
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El Col·legi, més present
als mitjans de comunicació
El t X )V1 na presència mediática cada cop més important. Les

i del públic entorn de la cura de les se\
nts malalties animals troben resposta al Col·legi

ANA GÓMEZ. HUGO FERNANDEZ.

E
l ressò medial k >K' la grip i\ u
n.i >> l'interèsc reixeni delsciu-
tadaas entorn de la seguretat
.nuïn.il i l'alimentària han
t onvertil els veterinaris i espe-

cialmenl els col·legiats, en un col·lectiu
moll requeril peí la premsa. II C( )VB,
d'un temps cnçi, està rehenl les coasultes
de molts periodistes per contrastar les seves
informacions sobre casos de llengua blava,
pesta pua in.i n, sobretot, grip a\ ¡ària.
1:1 pav-at 21 de mart," el Col·legi va oferir
als mitjans >le comunú a< ii i una taula
rodona/conferència per informar-los sobre

com aleda la malaltia de la grip aviaria a
la professió veterinària. I és que desde l'es-
IIII Jel 2005, diaris, ràdios i televisions
estan donanl una gran cobertura informa-
tiva a la patologia animal, de la qual, de
moment, "no s'ha detectat que s'hayi
transmès entre persones".
Durani la conferència es va informar els
professionals i es van aclarir iens punís,
com la dificultat de transmetre el II^NI
als gats i la complexitat que una persona es
i ontagit Jel virus, excepte en el cas que es
produeixi un contacte moll directe i per-
llongal amb ans infe< tades.

La taula rodona va servir per Junar a
l1l'lXel' el pU111 de vi,t'l del Col'lcgi i
corregir ,llgul1e" in(on11,Kion, confuses o
errònies que s'estaven oferim des dels mil
jans de comunú ai ii i.
iTres dies :lh,1I1', ,I pl'esidellt del COVI )

Francesc Monné, va ser entrevistal ¡i
Punto Radio al programa / uces en hi oscU'
rielad, de Pedro Riba, entorn de la mateixa
temàtic a: la grip aviaria.
En horari nocturn, el president va aprofi-
tar l'oportunitai de participar en aquest
espai per aportar la visió del col·lectiu
veterinari, com ja ln> va fer un mes abans



a í 'entrevista, de Joan Barril, eme-- peí
Barcelona Televisió (BTV).
El 5 d'abril, el president del COVB també
va ser entrevistat per Ràdio I lospitalet. La
Uin.il i( a va ser la siluac. lo ai nial Je la grip

aviaria.
Però no només Francesc Monnéha estai
la veu Je I (. \ il·legi als mil jans Je comuni-
cació; una alna Je les ponents de la con-
ferència, Núria Tabares, veterinària clíni-
ca dedicada als animals exòtics a
Manescalia Veterinaris, va respondre les
premunes dels periodistes d'Ona
Catalana, emeses durant un informatiu.

LES MASCOTES A TELEVISIÓ
No obstant això, altres temàtiques si'm
objecte Je l'interès dels mitjans i Je la
societat, l a seguretat i la ema Je les mas-
cotes, pei exemple, és un tema que s'està
i omençant a tractar en diferents magaztns
televisius generals, que han obert espais i
seccions i ui col·lahoren alguns ve I crina ris.
I's el cas Je la Maria Legido, veterinària
clínica d'animals petits, que col·labora al
programa \.n Tarda Je BTV "l'n dia a la
setmana, els dimecres, dedico un espai Je
15 minuts, mes o menys, a paí lat Je *|ücs-
iions sanitàries, com malalties que poden
afectaj animals petits, i.int gossos i gats
com animals exòtics, o a Jonar consells

sobre comportament, o a aspectes mes
lúdics com joguines...", explica,
l.a Marta Legido participa a / ,i Tarda Jes
Jel febrer. "Pi imer vam fet una prova i Jes
d'aleshores, hi col·laboro. M'interessa
moltíssim fer aquesta col·laboració per
donar a conèixer la nostra professió a la
societat i pei augmentat el prestigi dels
veterinaris", afirma. "A mes, d'aquesta
manera incidim en l'educació, en aspectes
Com la tinença responsable d'un animal.
II programa s'emei en horari Je tarda, pei
tant, el poden veure els nens. Així' poden

Els mitjans permeten
Jonar a conèixer la
professió Jel veterinari,
donar-li més prestigi i
formar la gent

aprendre Je ben pel ¡is aspe< les cívics com
la reco l l ida de l s exc r e m e n i s d e les in.iM , ,

l e s . " l . a M a r i a c o m e n t a q u e p e i fe i u n s

comprensibles k's explicacions, intenta
"il·lustrar-les amb llibres o imatges", i c en-
trar-se en un únic lema "per no despistar
l'espectador".
"Normalment, plantejo jo els temes, però
Je vegades els guionistes em diuen que
parli d'una qüestió concreta, com per
exemple els passaports animals < i les jogui-

nes".

ANÈCDOTES I CURIOSITATS
\i | iiesis aspee íes mes anecdòtics també es

tracten a l'espai IJJ primera pedra, Jo Jordi
Ramos, a l'emissora Je ràdio RAC I.
Mana Piferré, veterinària clínica, va parti-
cipar en el programa aportant les seves
opinions, com ja ho va fer el president Jel
C ol·lei^i comentant un estudi que establia
semblances entre els aliments animals i el
menjar ràpid. Tol això, en un ambient
Jisies, ple d'ironia i bon humor.
1 és que entre les fun< ions d'un veterinari
no només es troba visitar i vacunareis .mi
mals. Aquests professionals, com a sanita-
ris que són, han d'ensenyai a prevenir les
malalties Je les mascotes i d'altres ani
mals. I I- mu jans de i< imunii ai io s, in un
altaveu adequat per fer-ho.

De la clínica a les
sèries més vistes

Els veterinaris tenen cada cop més
presència a la televisió. I no només a
informatius o magazins d'actualitat
0 entreteniment, sinó a sèries televi-
sives de gran audiència. Aquest va
ser el cas de la sèrie documental

naris aTV3 -que encara s'emet-
1 ara mateix a la sèrie \ cnbL'lfúïi, en la
qual un dels protagonistes dóna vida
a un veterinari.
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Campionat d'esquí veterinari
Gran èxit de participació en l'onzena edició d'aquest clàssic
esdeveniment esportiu dels veterinaris catalans, que es va celebrar
a l'estació andorrana de Pal-Arinsal el passat 25 de febrer

DANIEL GIMÉNEZ

E
l pa-^.ii 25 de febrer, .1
l'esta< ió de Pal -Arinsal (Au
dorra), es va realitzar l'onzena
edU ió del ( lampionat d'esqui
del ( bl·legi de Veterinaris de

Barcelona U X )VB) 1 la quarta del C !am-
l'Innat d'esquí dels Vl'll'rln:lris de
( Catalunya, l'I que, [Ot plegal, comença
:1 identificar-se cmn el C:lI11rlon:
d'esquf dels veterinaris de 1 Catalunya.

Aquest any, hem g<ludil del Lar de
setmana .1 La neu més de 1 LO persones de
Ics quals 83 han participat en la com-
petk in entre adults i nens, tots ells vet-
erinaris, familiars o amics. I aprova,com
sempre, va consistiren un eslàlom a dues
múnIgues: I" l'isw, de 25Om de desniv-
ell, va presentar un excel·lent estat de
neu l'ol,-dur;¡.

Formació

plantació de les BPL a la

Data: 21 i 28 d'abril, S,12, 19 i 26

de maig, 2,9, 16 I 30 de luny de 16.0

a 20.00 hores

Ponent: Antonlo Berrnudez

(QA Solutlons SL)

PLACES LIMITADES

Que fer en cas de...? Dispnea severa

r efusions pleurals

Data: 3 de maig a les 21.00 hores

Ponnt: Manuela Barcena (Hospital

Veterinan Molins-Molins de Rei)

ACCÉS LLIURE

Data: 27 d'abnl de 9.30 a 13.30 h.

Ponent: Carme Català (Serveis

VeterinarIS B:¡lx Llobregat)

PLACES ESGOTADES, OBERTA

LLISTA D'ESPERA

Data: 3 I I O de maig. d 09:30

a 13.30.

Ponnt: MercaConsult

Data: 17 i 24 de maig de 9.30 a 13.30

hores

Ponent: MercaConsu

PLACES LIMITADES

MONOGRAFI

Anàlisi Laboratorial IV. Bioquimi

Problemes endocrins, renals i

Data: 18 de maig de 9.30 a 13.30

Ponnt: Marta Planellas (Depart.1ment

Patologia Mdica. Facult.1t deVete

de la UAB)

PLAC

OBERTA LLISTA D'ESPERA

El laboratori en la clínica d'exòtics.

Com treure'n el màxim profit.
Data: I I de maig, a les 21.00 h

Ponent: Jordi Jiménez (Hospital

Veterlnan Mataró · Mataró)

ACCES LLIURE

IA-TAULA

Programes de qualitat en la

producció lletera.
Data: 9 de maig, a les 20.00 h

Ponent: Emma Rodrlguez, Responsable

dels programes de producci6 l letra

(DARP) i experts d'empreses del

sector. Lloc de realització: Auditori

Marià Vila d'Abadal. Edifici El Sucre-Vic.

Amb la collabo-rací6 de GQS. Gestió,

Qualitat ¡ Seguretat Serveis Veterinaris

SCP



Els pari icipanl s van poder opi ai al
Trofeu Merial ;il millor tetnps d'una
màniga; .il trofeu del Col·legi de
Veterinaris de Barcelona .il millor
temps d'una màniga per veterinaris ex-
clusivament; al trofeu Pfizer a la millor
i ombinada mitja dels dos descensos; ;il
i rofeu Avepa ¡i la categoria infani il; ;il
trofeu Draxxin-Pfizer al descens més
concentral i al trofeu Anabiol ¡i la se
Kiiivtai en el descens. La categoria in-
l.mi 11 va realitzar una prova especial de
menys desnivell però tot i així molts
nens van fer també la prova dels adults,
la qual cosa va permetre evidenciai
l'excel·leni nivell de les futures gen
eracions de veterinaris. Tors els
guanyadors figuren en les taules an-
nexes. C \>m cada any la participac u í de
\ eterinaris de Madrid, Saragossa i Terol

ha contribuïl a crear una sana rivalitat
amb els esquiadors catalaní. Fins i tot
hem comptai amb la presència d'un
veterinari i la seva lilla que van venir
Jes de l 'arma (Itàlia).

A la n i l , desp rés d e sopar , es va lei la

festa d'entrega de premis al Pub Irlandés
de l'hotel on, a més, es va rifar entre els
assistents els diferents l·is de regals
aportats pels col·laboradors (pernils ,
anoracs, forfets, etc.). Tots els partici-
pants se'n van emportar de record la

Patrocinadors:

s a m a r r e t a oficial del i a i n p i o n . i t s p o n -

soritzada pel t ¡onsell de Col·legis Vet-
erinaris de t Catalunya (C!( !V< '.) i dis-
senyada per Objeto Indirecto.

c ¡om sempre, les despeses generades
per aquest Campionat han estat as-
sumides per Laboratorios Anabiol i per
Pli:er Salud Animal; sense la seva

Hem gaudit del cap de
setmana a la neu mes de
110 persones, de Ics
quals 83 van competir

desinteressada col·laboració no hagués
eslal possible. Tanmateix, Menal va
ced i r trofeus pe r als guanyadors m e n

t re que A V E P A va aportar els p r e m i s i

regals per als n e n s q u e van p a r i n ¡par.

També van col·laborar amb regals
Grupo Jorge-Frio I impío de Aragón
SI , l·iiskies Nestlé Petcare España, As
trazeneca Farmacèutica, CEVA Salud
Animal , Xai anees I a Massana, l 'hotel
Màgic la Mass.ma i Vallnord. Molies
gràcies a io t s .

l.a ( 'omissió d'esquí agraeix l'ines
timable ajui del ( X3VB i del c \ :V<
així com deies empreses patrocinadores
i col·laboradores. Menció especial
mereixen el gran esperit esportiu i les
ganes de passar-ho bé mos t r a t per to t s

els part ic ipants i a s s i s t e n t s on aquest

campionat d'esquí dels veterinaris de
C Catalunya.

Us convidem a participar en dotze
( 'ampionat que pretenem realitzar l'úl-
tim cap de setmana de febrer de 2007.
Fins a les hores!!!

Com treure'n el màxim profit.

Data: I I de maig. a les 21.00 h.

Ponent: Jordi Jiménez (Hospital

Veterinari Mataró - Mataró).

ACCÉS LLIURE

uaiques
formatives
Visita al Centre de recuperació

d'amfibis i rèptils

CRAC

Data: 7 de maig a les 10:00 li.

Lloc de realització: Masquefa

PLACES LIMITADES

Data: 19 de maig a les 9.30 h
Lloc de realització: Escola d'Hosteleria

Hofmann

PLACES LIMITADES

TELÈFON CENTRALETA:

93 211 24 66

FAX: 93 212 I 2 08

SECRETARIA

Mònica Rodríguez
Telèfon: 932 I 12 466 ext. 20
covb@covb.es
Andreu García
Telèfon: 932 I 12 466 ext. 21
depadm@covb.es
Támara Guillen
Telèfon: 932 I 12 466 ext. 33
secretaria@covb.es

GERÈNCIA
Francesc Masoller
Telèfon: 932 I 12 466 ext. 22
fmasoller@covb.es

BORSA DE TREBALL

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

DEPARTAMENT DE FORMACIÓ

.00 a I 8:00h

Telèfon: 932 I 12 466 ext. 29
depformacio@covb.es
Elizabeth Mata
Telèfon. 932 I 12 466 ext. 34
apropem@covb.es

ASSESSORIA JURÍDIC

Elena Oller
Telèfon: 932 I 12 466 ext.
depiuridic@covb.es

DEPARTAMENT INFORMÀTIC

Ferran Alcaraz
Telèfon: 932 I 12 466 ext. 37
depinformatic@covb.es

INSPECTOR DE CLÍNIQUES

Francesc Olives
Telèfon: 932 112 466 ext. 27
comitecliniques@covb.es
Mireia Mancera
Telèfon: 932 I 12 466 ext. 27
comitecliniques2@covb.es

ASSEGURANCES
l3:O4>h

Estanis Sim

Rosa Ordóñez
Telèfon: 932 I 1 2 466 ext. 30
info@seguros.com



El COVB signa convenis
amb "la Caixa" i Asepeyo

ord amb l'entitat bancària a¡ tvantai inancers. al col·legiat,
i el de la mútua ajudarà a implantar un sistema de prevenció al Col·l<

E
l Col·legi Ofic i.il de Veteri
naris de Barcelona (COVB)
ha signal diferents«. onwiu-
que beneficiaran tots els col-
legiats. I In és un ac ord amb

I i I aixa d'Estalvis i Pensions ("la ( !ai
xa"), a ir.n o del qual gaudiran dv dife
rents avantatges en productes financers.
El més importan! de tots és la reduí cid
de la comissió en tol tipus de targetes a
I* 1,50 % Així mateix, el conveni entre
les dues entitats aporta .il col·legial l'ús
d'altres sen eis.

- Compte de crèdit Euribor per i la co-
bertura <lc les necessitats financeres de
rivades del funcionameni de l'activitai
empresarial, amortitzable en un any.

Els col·legiats del
COVB tindran una
reducció de 1*1,50% de
la comissió en totes les
targetes Je "la Caixa"

- També gaudirem Au lfsing mobiliari
(EquipLeasing, ()fiLeasin i KMLeasing),
que ens permetrà adquirir béns d'equi
pament, informàtics, mobiliari, cu .

Lísing immobiliari: desi ¡nal a la com
pra d'immobles por .1 l'ac 1 ivital
professiï mal.
- Préstec hipotecari: ik>p. 11 x professional
ref. Euribor.
- Préstec equipament interès Euribor
amb la finalitat de dur a terme reformes,
,1 més d'adquirir béns d'equipameni i al-
tres inversions per a l'activitai pro-
fessional.
• Rènting: desi inai a l'ús de determinats
equips com màquines fotocopiadores, or-
dinadors, centraletes telefòniques, vehi-
(les, eti., en règim de lloguer.

- Hipoteca oberta: despatx professional
rc-t. Euribor.

Altres dels productes oferts per "la Caixa"
als col·legiats del ('()VB són la hipóte
ca oberta adquisició d'habitatge ref. Eu-
ribor, la hipoteca oberta adquisit ió segon
habitatge, la hipoteca oberta adquisició
interès MULOSMU, el préstec personal per
.1 finalitats diverses, el servei línia ober-
ta, l'assegurança d'ac< idents gratuïta i el
compte correm indexat a l'Euribor. l.un
bé ofereix l'ateni ió .1 terminals de punts
de venda 1 la gestió de cobraments sense
comissió en ingressos de xecs en euros.

En el 1 as de les divises, es cobraria ni >més
el 50 "Ü de la tarifa estàndard en ingres-
sos de xec, en devolució de xecs en
euros 1 altres cobraments de l'estranger
1 la targeta Vis;i t ¡old.

PREVENCIÓ DE RISCOS
lil I!()VB també ha signin un conveni
amb el Servei de Prevenció Asepeyo
per tal d'implantar d'una manera pro-
gressiva un sistema de gesi ió de la pre-
venc ió ;il (iol·legi. Entre les diferents
ai MI.K ions que tenen lloc i.'n aquest àm-
bit, s'implantarà un control eficaçdels
1 isi us laborals.
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MERIAL premia els millors criadors equins

Durant el CSI de Ginebra, un dels circuits indoor més antics del món. el Merial-Eqva-
lan ®Duo i el WBFSH (World Breeding Federation for Sport Horses) van premiar els
millors criadors de cavalls guanyadors del World Breeding 2005.
WBFSH és l'única federació internacional de cavalls de raça per a l'esport equi, que
actua com a vincle entre els criadors de cavalls de competició i la Federació Eqüestre
Internacional.
Eqvalan® DUO és una nova generació d'antiparasitaris interns equins que pot ser
administrat durant tot l'any en tots els casos d'infestacions parasitàries.

Presentació d'una nova
vacuna contra la ileïtis

La Divisió Veterinària de Boehringer In-
gelheim Espanya SA es va reunir els pas-
sats 23 i 24 de febrer amb la xarxa de
distribuïdors de porci a Espanya per
presentar-los la nova vacuna
Enterisol® Ileïtis.Aquesta és la prime-
ra vacuna autoritzada per immunitzar
porcs a part ir de les tres setmanes
d'edat, que persegueix l'objectiu de re-
duir les lesions intestinals produïdes per
la Lawsonia intracellularis i reduir la pèr-
dua de guany de pes i la variabilitat del
creixement associades a la malaltia clí-
nica o subelinica.
La vacuna es pot utilitzar en garrins,
porcs en transició, creixement o ence-
ball i en truges de recría o reposició. En-
terisol® Ileïtis és l'única vacuna contra
la ileïtis porcina que es comercialitza en
més de 20 països de tot el món. A Es-
panya es va començar a vendre el se-
tembre, un any després que a Alema-
nya, on ara es vacunen més de mig milió
de porcs tots els mesos.

La gamma OraVet!M de Merial presenta un
butlletí formatiu-informatiu peral veterinari

Atesa la gran acollida d'Ora Vet"', en el sector de l'odon-
tologia veterinària, Merial Laboratorios S.A ha creat un
UpDote titulat Butlletí per a la formació i informació del
professional veterinari, disponible des d'aquest mes d'a-
bril. Es tracta d'un butlletí en edició anual que disposa
d'informació d'actualitat i d'interès en l'àmbit de l'o-
dontología veterinària.
En una primera part, VUpdate incorpora informació
sobre l'ús i l'eficàcia de la Gamma OraVet"' amb reco-
manacions útils fetes per líders d'opinió que empren re-
gularment OraVet'". Un altre apartat està orientat a la
formació del veterinari en odontologia. De fet, s'expo-
saran ponències, experiències i cites bibliogràfiques per
a la clínica diària. El butlletí està dissenyat per facilitar
al màxim la seva consulta i per coleccionar-se. Dispo-
sa de més de 30 pàgines i fotografies a tot color de
qualitat. Amb aquest butlletí, Merial Laboratoris
aporta una nova eina per facilitar la tasca del veterina-
ri. La gamma OraVet'" per al control de la placa dental
es presenta en forma de gel per a una aplicació perfecta
i còmoda. Consta d'una presentació dirigida al veteri-
nari i una altra d"específica per al propietari.

•r
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Canvis als protocols de vacunació
El 71 % dels veterinaris considera que els protocols de vacunació canviaran durant els
propers anys a Espanya, i s'aproximaran més a les tendències internacionals de països
com Anglaterra, on es recomana la vacunació dels gossos davant la parvovirosi, el brom
i l'hepatitis una vegada cada tres anys, segons una enquesta duta a terme per Intervet.
Els Laboratoris Intervet, líders en salut animal í pioners en l'àmbit de la vacunació, vo-
len oferir als veterinaris espanyols la possibilitat d'aplicar aquesta vacuna trianual davant
la parvovirosi, el brom i l'hepatitis, com ja s'està fent als Estats Units i a Anglaterra.
Aquest protocol, que proposa Intervet, requeriria una visita anual, ja que sí que es ne-
cessitaria vacunar el gos cada any de leptospirosi i de tranqueobronquitis.
Ara per ara, Intervet està treballant per oferir documentació i un material de suport als
veterinaris clínics d'Espanya. Segons Intervet, és important destacar que el gos haurà d'a-
nar a la clínica anualment per ser vacunat de les altres dues malalties, i subratllen que
el nou mètode passarà de ser un acte rutinari a ser un acte professional. De fet, Inter-
vet es compromet a mantenir i a augmentar els ingressos per vacunació.

Affinity presenta un nou
manual farmacològic
Al marc del XXIII Congrés Anual de l'Associació Madri-
lenya de Veterinaris d'Animals de Companyia, que va te-
nir lloc entre el 3 i el 5 de març,Affinity Petcare va pre-
sentar la V Edició del Manual de Farmacologia Veterinària
de Donald C. Plumb. que per primer cop s'ha traduït al
castellà. Segons l'autor, es tracta d'un manual "de quali-
tat, de referència sobre fàrmacs veterinaris,que inclou in-
formació dels fàrmacs aprovats per emprar en les espè-
cies i dels no aprovats (però utilitzats en medicina
humana), dels que avui dia es fa ús a les pràctiques vete-
rinàries". Aquesta edició inclou més de 50 monografies
de fàrmacs nous, una actualització de les anteriors i un
apèndix sobre oftalmologia, entre altres novetats. Per ob-
tenir aquest manual els veterinaris s'han de posar en con-
tacte amb <veterinary@affinity-petcare.com>.

Nous productes
Sano&Bello de
Bayer

Bayer Sanitat Animal ha ampliat
la seva gamma de productes Sa-
no&Bello amb el llançament
aquesta primavera de nous pro-
ductes per a la salut, la higiene
i la bellesa de gossos i gats d'a-
questa línia de productes.
Si voleu conèixer les possibili-
tats dels productes de la gam-
ma i participar en diferents pro-
mocions, consulteu amb el
Delegat Bayer de Zona.
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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.

|= ASEPEYO
Experts en In tahft du la teva empresa


