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La referència clau
per als experts
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42.000 tècnics, veterinaris i professionals del món
ramader procedents de 86 països aniran a Expoaviga.
Una trobada per conèixer l'última generació
d'innovacions tecnològiques o participar en el
IV Congrés de Producció i Sanitat Animal. Com vostè,
més de 350 empreses líders saben que aquesta cita
és la clau.
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expressada pels autors
dels 'i mies

El Conveni laboral veterinari és una de les mani anees més sagnancs de la nostra professió. L'hem
de fer, però l'hem de fer nosaltres. 1 lem de preparar una proposta, negociar-la i defensar-la atots
els fbrums nec essaris. Probar la millor solució possible per a tots pol ser que no sigui tan difí< li,

i.i que Kem de pensar en el nostre benefici. La nostra professió ¡a pona més d'un segle de vida... No
creieu que ¡a és hora ile tenir la referència reglamentària que ens defineixi? És un benefk i per a tots i
in tots els sentits, però, sobretot, des del pum de vista professional i laboral.
Endarrerir ¡nnecessàriameni aquesi acord nois només un problema per a nosaltres mateixos, sinó que
.i més ens dificulta moltes activitats quotidianes i no ens dóna l'autèntü valor que tenim com a pro-
fessió mèdica. La societat cada cop és més conscient del nostre paper, de la importància del veterina-
ri com a responsable i salvaguarda de la salul pública, com a responsable de la salut dels animals de
producció i, per tant, dels productes alimentaris, com a responsable de la salm de les nostres ma

tes... Suïn tol ,nNO i més, i en< ara no ien mi conveni propi.
I U X )VB vol intervenir sobre la qüestió. Farem una propos
ta. Treballarem tani < om sigui necessari perquè els vetei ina
ris tinguem un reglamem pera nosaltres maitexos, Però, és
clar, no ho podrem fer sense la vostra col·laboració. Envieu-
nos les vostres inquietuds, les vostres propostes, com creieu
que hauria de ser aquest tomem.

La comunicació és bàsica si volem trobar la fórmula nus real i encertada. Teniu a la vostra disposa ió
diversos canals de comunicac ió que poden fer servir. I a vostra participació és fonamental i impres-
cindible. De què ens serveix un <. on ven i en el qual tots nosaltres no hem posal un gra de sorra? Veiem
ho com una oportunitat. No sempre podem influïren qüestions que ens afecten professionalment, no
malgastem les m asions en què sí que ho podem fer i fem el nostre propi conveni, que Ims i tol es pot
convenir en la referent ia per a tot l'Estat; és una oportunitai única. Aprofitem-la i, per suposat, gau-
dim-la com el que realment es: la nostra oportunitat per millorar les nostres condic ions i la nostra po
sil ió social i econòmica.
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MA DEL MES

La veterinària també és un
negoci. Sabem gestionar...lo?
Veterinari i empresari és un binomi freqüent, però això no vol dir que
es tingui un cert coneixement per adoptar les millors decisions per al
negoci. Sovint s'apliquen accions derivades del sentit comú de l'expe-
riència d'altres companys o del consell dels gestors privats

V. FDEZ. Redio K H. FERNÁNDEZ

E
s un mal necessari", és la res-
posta d'Isidre Otero, veterina-
ri de la clínica Marenydel Mas
nou .1 l.i pregunta Í\UL- és per ;i
ells l.i feina afegida de portar la

p.iit més empresarial del seu nega i vete
rinari.

L'Isidre i la seva sòcia Anna Mauri fa tres
anys que van agafar el traspàs de la clíni-
ca a la qual treballaven desde feia dos anys.
Per a olis la clínica és el seu mitjà de v ida
i, sense ambic iosos objectius de projecció,
volen, sobretot, que els comptes quadrin.
Dur la comptabilitat al dia, tenir moll clar
què Kan de facturar per pagar els --cus sous,
controlar k•- despeses derivades de la seva
ad ivitai rinpros.in.il i suportar un IM;it ti-
nancer sanejat. És un manera d'enfi K ai la
\ MO empresarial: les coses .il seu lloc.
El Ihhv I .i< rea ion de empresas en España.

Análisis ¡\ >/- regit mes y sw n ires 1996-2000,

de les cambres de comerç, demostra que a
l'Estat, amb una visió global de tot el mer-
cat, les empreses suporten serioses dificul-

*stt
l'ordln.idor de la
c> Mareny

tats per consolidar-se.
De les empreses que surten al mercat cada
any, unes 275.000 segons aquest informe
troben serioses dificultats per sobreviure
durant i·Ls primers quatre anys. 1V les que
^ van crear el 1996 només el ^ % se
gueixen en actiu.

ESTADíSTIQUES VETERINÀ-
RIES?
M'llgr<lI que hi h" un retit estudi de l'In,-
titur Veterinari d'Estudis Econ(lmics d'A-
\ ErA, no hi ha una informa'ió complet
i oficia\. Tel i que sempre es pot revisar e
volum de traspassos de negoci, lIev<H e
que siguin l''r juhilacilí, sí que l'S poden
lunar algunes d'ldes. Segul1S el lIihre La
profesión veterinaria en España en el siglo
XXI. ( h estudio de mercado del< bnsejoGe-

iicr.il Je Veterinarios de España \ el Banco
Santander Central Hispano, al nosne país
hi ha en actiu 17.246 veterinaris, dels quals
5.806 treballen a l'Administració pública.
Si fem una regla Je tres, aproximadament
el Í3,66 % treballa pel seu compte.
Un altre indicador que dóna una visin in-
teressani és el percentatge d'ocupació dels
n> >us llicenc iats: el 99,36% troba feina re-
lac ionada amb els seus esludis i, d'aquests,

Amb una visió global
de tut el Increat, les
elnprcscs ~L1P()rten
La"l'rit),es Llifiultat~ pcr
consolidar-se



el 69,9 % ho fan a l'empresa privada amb
un contracte eventual en un centre d'una
dimensió d'l ¡\ 4 treballadors i amb salaris
i|nr os< il·len entre els 600 i els \.100 eu
rus mensuals.

Aquests empleats a l'empresa privada, han
lin^m i uní ¡niïíïni ;i l.i seva feina? El 5 5,86
% no; ,i més a ïm.-., els homes que porten
tres ei menys de uvs anys de professió des-
prés d'obtenir la sov;i llu en< iatura mani-
festen una tendència ;i canviar nió. d'ocu-
pació, listan contents amb i·l salari que
perceben? La resposta, en una es( ala de I'l
al 10, va ser de 2,66.

NO SURTEN ELS COMPTES
La inexistència d'un conveni laboral afa
voreix una situació de remunerac ió desi
gual, però també sovint s'escolta allò de:
"Nu em puc permetre pagar mOs." Per què
\w surten els comptes? Una primera ex
plk.H ió és que els veterinaris no reben for-
mació empresarial i si gestionen un nego-
ci, un fel freqüent, aprenen sobre la marxa.
"Reconeixen i n u és fonamerttal tenii una
visió empresarial per tirar endavant amb els
projectes de les seves clíniques", explica

NOMBRE DE BAIXES I EMPRESES VIVES

ANYS
TRANSCORREGUTS

DESPRÉS
DEL NAIXEMENT

EMPRESES
ACTIVES A

L'M» DE L'ANY

7=2

1
73
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^ s de flMBrdo. tr tiempo

Davide Monini, coordinador <Je les mo-
nografies de temàtica empresarial que MIT-

que l'ajudin a consolidare! seu negoci. Són
un espai de debat i anàlisi de realitats com

ca( !onsull està impartim ;il l!()VBdesdel cretes en què c ada participant pot aportat
final del 2005.
"La idea de les monografies és que el vete
rinari adquireix coneixements i habilitats

els seus dubtes. No es tracta d'aprendre u
oria, sinó de conèixer tèc ñiques de u»t ió
empresarial, que es poden aplicar ¡mme-

r un ne¿ ae producció
animal és molt difícil ara mateix'
Joan Mesia.veterinari.es
un dels socis de Tegasa,
empresa dedicada a la fa-
bricació i comercialitza-
ció de correctors, nuclis
vitamínics minerals, per
a animals de producció.
Dintre de la veterinària
de producció hi ha molts

negocis, entre els quals
trobem la clínica de pro-
ducció animal, la fabrica-
ció de pinsos, la fabrica-
ció de medicaments que
ocupen els laboratoris
farmacèutics i els serveis
de nutrició. "Nosaltres
donem servei de nutri-

ció i producció. A Es-
panya i Europa la gent
encara no està acostu-
mada a pagar per servei.
Els donem l'assessora-
ment en les racions, la
genètica que més els in-
teressa, les instal la-
cions que han de tenir,
etc. i a canvi, ens com-

'n els correctors."
_sar un negoci de pro-

ducció animal ara mateix
és molt difícil. Jo no ho
faria". Mesià assenyala
que el que es pot fer és
començar a treballar en
una empresa, per exem-
ple, de nutrició i alguns
anys després, amb els co-
neixements i una carte-
ra de clients, fer una so-
cietat i establir-se per
compte propi."

"Abans de tot, quan po-
ses un negoci, has de te-
nir clara la comercialit-
zació: a qui vull vendre
el meu producte. En el
sector de la nutrició ve-
terinària és molt impor-
tant innovar. Innovem en
producte, en servei, i
som veterinaris econo-
mistes perquè fabriquem
el producte com més ba-
rat millor dins d'un es-
tat de qualitat alt. En nu-
trició animal el més difícil
sempre és mantenir-se
al dia de les exigències
reglamentàries en salut
pública. La qüestió fi-
nancera és la mateixa
que per a qualsevol altre
negoci: mantenir un
equilibri entre els in-
gressos i les despeses."



LES QUATRE COLUMNES DE LA COMPETITIVITAT

diatament ;il dia a dia de la clínica. Des-
prés de dues sessions sembla que l'impai
te ha estai positiu i que valoren com a útils
les idees", continua Menini.

GESTIÓ I COMPETÈNCIA
Les sessions monogràfiques van deixar de
manifest on eren les dificultats mes grans
dels participants: com determinar i asse
gurar la rendibilitat de la consulta. "És moll
importan) poder mantenir una empresa
rendible, tol i que cada clínica requereix
un nivell d'ImersllÍ ele\"1\.I<1, ((NI que fa
que el l'unt sIguI alt", a"enya\;l el fllrnl
dnr de Merl'IComult. I afegeIx que el!,

()nt:ntdClt') al client,
dotaci6, ftnan<,<llnent i
gtie) d'equips humans
són els punts necessaris
¡er er (0I11pCtitiII

punts necessaris pei tenir un negoci vete-
rinari competitiu són: "Primer, orientació
al client: qui compra el servei, el propie-
tari, i qui l'utilitza, l'animal. Hs impres-
cindible consolidar aquesta rela< ió i dotar
a cada centre dels elements necessaris per
satisfer els públics obje< in is. I )na vegada
dissenyada aquesta part del projecte s'han
de tenir clars els aspe< tesfinanc ers.de ges-
tió d'equips humans, veterinaris, perru-
quers, etc., i negociar les relacions amb els
proveïdors i subcontractats."

NOVA OBERTURA
Pen') no només l';' tralla de saher com s'-
han de fer les cll,es sinlí d'inaugurar un ne
goci ,lmh ks m:llor, condiions pmihlcs
lenint Ie., idees mult cImes.
I.\ un ocupaei6 és GIla cop més freqüent en
totes Ics prokssillm i representa prop del
\1 % de la població ocupada a l'Es tat se-
gons un informe de l'any 2001 del sindi-
cat CCOo. En ,¡quest sentit, el COVB,
galrehé una exeepc i6 enrre l'Is serveis del,

col·legis veterinaris a Espanya, pot donar
el servei d'assessoria empresarial que dó-
na servei jurídic, IISL.II, financer i comp-
table, laboral i d'assegurances al davant
del qual hi ha Fran< es< Masoller. "Sovini
tenim un pla de dia a dia, pero no sabem
d que volem fer per demà i aquí és on no
saltres fem una passa més enllà", indi< a el
gereni del i X A'H. "Els diem si un negoci
funciona bé o no i quines possibilitats te-
nen i això ho intentem desde molts punts
de vista que poden fer-lo créixer, si les in
\'ersillt1;. que hn són Ics correctes en l';un
hil financ er fins i tOl tanc ant c onvenis
amh entit<ll;, hand1ries que puguin oferir
productes financers que s'ad;¡pten al més
p¡bsihk al seu negllci", expliGI M'lsoller.
AI COVI), diàri,lIl1ent l'S d¡'m,1 respOSI< !
preguntes de tota n,llur,tleSiI relaeion,¡des
lmh la gesti¡í empresmi<ll. Pen') el servei
IS.,essor més important pot ser el desen
volupament de plans d'empresa per a 1'0-
hertura d'un nou 'entre o estudi, lI ' ni i -
llors condicion., per ag,lf,lr el tm;,p;ls d'un



negoci, "lilis ens expliquen el que volen
leí i amb qu in capital i a par t i r d'aquí
desenvolupem un pla d 'empresa per poder

establir les bases d 'al lò que ells tenen ,il

cap. Si volen munta r una clínica, què ne-

cessitaran, si el seu projecte és un hospital
o un consul tor i , l amhé requerirà unes in-

dicacions", explica I i.un esc Masoller. "Fí-

nalmeni ho acabem de rematar oferint-los
els c o n v e n i s q u e t e n i m p e r q u è els cos t i

menys i gaudexin de certs avantatges fis-
( als. Quan un vol començar un nego< i, fei
un pla d'empresa ré l.i seva complexitat,

L'autocupació és cada
cop mes freqüent en
iotes Ics professions i
representa prop del \2
de la població ocupada

perquè si esperem ten i r un nombre de

clients determinal en un any i nu el ien un,
pot ser moll complicat."
"Els tres primers anys de qualsevol negoi i
piulen sei moll difícils i cal tenir un km
finançament darrere per podet suportar la
inversió que es Iaia. Fil pla financ er és bà

sic, acompanyal d'un pla de contingència
per si les coses no surten del tol bé"
Masoller destaca per què es necessari el pla
financer davant de l'obertura d'un nou ne-
goci: "Nosal tres ho fem en tres àmbits di-

ferents, preveiem tres possibles sirnac ions
que es poden donar. A partir d'això pre-
veiem quins són els cosí os que hauria i le i o
hriren la situació mes negativa. També mi-
rem quins costos s'han de suportar tant
financerament com en tresoreria. ('al sa-
ber quani UM,I mantenir el centre i arri
bem al punt mort. Saber què és el que es
necessita pel col·iu els COStOS fixos men-
suals. A partir d'aquí començarem a gene-
rar diferents escenaris i a veure com evo-
lucionen en el temps. 1:1 normal son ires

anys."

PER A UN TRASPÀS
Què cal fer en un t raspàs? "Abans de res,
fem una valoració de l'empresa. Aquest
aspecte es diferent, és una mica mes es-
pecialitzat. Recollim els estats financers
Je l'empresa o els números de que es dis-
posi de tots els anys possibles", descriu
Masoller. Així l'assessor podrà tenir una
visió de l'evolució del nego< i per avaluar
si és rendible o no.
"Per valorar un negoci, utilitzem dife-
rents mètodes de valoració, cada u s es

Retorn casual al
poble natal per

El cas de
ca curiós. Després de set anys
de professió veterinària va po-
sar en marxa la seva ¡dea de
tenir un negoci propi.
"Vaig anar al COVB per fer un
pla d'empresa i avaluar on era
més favorable obrir el consul-
tori". Al final la solució va ser
obrir-lo a Sabadell, on vaig néi-
xer". Fa tres anys de l'obertu-
ra del centre Natura.

Únic i per tant has de saber qu ins son els

mètodes que més s'adeqüen. ( 'ada mè-
tode ens dona un valor diferent de l'em-
presa, establint uns paràmetres de mi
nuiis i m à x i m s , i d ins d 'aques ts s'hi h.i

d'establir el preu de compra/venda que
seu fruit de la negociació final entre les
parts interessades", afirma el gerent del

i:ovn.
Pelo l'expert també remarca que, sense
una correcta praxi veterinària, per més
L\lnl'IXl'ml'nts empre...¡¡ri'lls que s'ap
quin, wo es pot ter gaire cosa.
F111alml'nl, el que l'ns queda molí clares
que es tracta de I roba re i s moviments més

encnt.lls qUl' ens faLin <lrr1h,lr a un equI
lihri l'ntre l'exercici proks,illn.!I I l
quada gestió del nego< i. La < ont inuïtal
del centre o de l'empres,l, tingui la LI
lllellSIl\ que tingui, eslil en JOl I per a un
importdnl perLentatge de l ' e r e r i n ;H
la pr1nclp;d funt d'l11gressns, Fer un Ull
Iii l'sfml,' per millorar en la forma< ió 1 (
pies.mal és possible i, a nies a més, hi ha
lurSlIS e'pl'u,llment lhssenyals per a la
realitat veterinària.



TEMA DEL MES

L'ENTREVISTA

JORDI MANUBENS
Veterinari i empresari

"E/ que no pots és exigir a la gent
que et respongui cobrant poc"

Llicenciat el 1979, la seva formado acadèmica es va

centrar en producció animal, pero un Setter es va

creuar al sen cami.Ara. dirigeix un hospital veterinari

a Sant Vicenç dels Horts.

Tot per un Setter?

u en el món

no vaig estu. I . a cfanimals

'i res de tot això. M'he anat for-

.' f n aquell

moment es va introduir el concepte de cièn. ¡

viar el concepte de moltes malalties i

: in tren

aquell moment a

"1 lem de ~lbcr quc ( ' el
que fem i la situació
econòmica. Tothom a
l'hospital sap que es
tac.tura"

/ va muntar des d'un principi un hospital?

Amb uns amics vam muntai un consultori, des-

. l'h. ispital i le la fa< ultai

lecidh que una consulta que tenia 50 rrv

s'havia de transformaren un hospital veterinari i,

. . lo Barcelona, Havia de ser re-

ferència d'altres veterinaris. És clar que em .

que era boig, però les coses havien de funcionan

i Iòncia de la veterinài ia anava cap a un ca-

mí i jo la vaig seguir amb un criteri sanitari.

En què pensaven?

Només en un 11 rtei i sanitai i. Ir.islladartots els con-

ceptes a un criteri sanitari

D'on van venir les idees? Agafant-íes d'experiències d'al-

tres països?

No, |O penso que el que es fa a altres països és bo,

però no tot és aplicable a Espanya. La nosti i

latiï ia. Dintre d'Espanya som a Catalunya i des-

presa Barcelona. L i meni.ili!, i; deia '.ent d'aquí no

és la mateixa que la de la gent d'Andalusia o França

l- las d'aplicar les idees al lloc on ets i a paí ti

qui és quan comencem a crx?ar un sistema de re-

ferència.

Amb quins recursos?

No calen gaires recursos. El que cal és tenir les

idees clares del funcionament i de la patologia

dels casos clínics. El concepte per mi és sanitai i,

tota la resta és complementari. No es tracta de

fer una ecografia per fer-la, No és tenir l'aparell,

és com s'utilitza. Pots tenir un cotxe fabulós i no

saber conduir o fer-ho malament o no saber con-

duir amb pluja.

Estem parlant d'una continuïtat del coneixement, però

també de la gent que treballa a l'hospital.

Perdescompi.il I I : I tai nterrts.Mala

ment el nari d'animals de companyia té

molts problemes perquè no hi ha conveni laboral

I lé una rotació molí ah

Quin és el vostre concepte?

Molt senzill. C obral bé El Cluc no pots és e>

la geni que el respi mg brai i poi •'>!••

Després els has de formai. la geni s'ha de

trobai i òmoda. Iotes les persones tenen un po-

tencial considerable, el que has de saber és perquè

serveix cada persona i donar-li el que li a i

Pot passar que el propietari torni a vosa/tres i canviï,

per tant, de Veterinari de familia'per dir-ho d'alguna

manera?

Aquest és un dels punts on hi ha un risi El pro

pietaridiu ¡o vaigaqui perquè sói qui paga i ho vull

així. No. quan un veterinari ens envia un propici,]

ii, aquesi pn ipietari és d'aquest veterinari, no és

nostre, això ho tenim molt clan Portem més de 10

anys treball,ml de refere™ ia, tenim 300 ó 400 clí-

niques .i tol l'I statA més a més el propici.m del

gos no m'interessa, m'interessa el cas i

Com planifiqueu l'any? Treballeu sota pressupost?

Sí, ii i aquest últim trimestre hem de presen

i.H en què ens gastarem les peles durant I any

que ve. aleshores es planifiquen totes les in-

versions del 2007.

Qui participa en la planificació anual?

Tots. Sembla més una cooperat iv, i que un \ onjuffl

empresanal. Hem de saber què és el que fi

situació económica.Tothom a l'hospital sap què es

i.i. ii ii .i, tothom pot accedir als ordinadors, no s'a-

ibsi ilutameni res i quan hi ha dubtes on-, aju

dem entre tots i ens reunim i decidim quin és el

sistema de funcionan ien I.

Quins objetius teniu en aquests pròxims cinc anys?

Sempii1 treballem amb una previsiï ideï ¡m anys,

Ara el primer objectiu és icabai l'.impliació de

l'hospital que. lògicament, l'hen • tan

• li i aquest és el problema real Això está en

obres i ens portarà dos .inys o any i mig.

Hi ha alguna mancança?

Sempre: per a nosaltres, l'organitz.ició.Amb les in-

corporacions i les obres l'hem de millorar;



L'ENTREVISTA

FRANCESC MASOLLER
Gerent del COVB

"No tots els problemes els ha de
solucionar el mateix gestor"
Diplomat en Empresarials per lo Universitat Pom-

peu Fabra, màster en desenvolupament directiu per

/'/ESE, l'escola de direcció d'empreses de la Univer-

sitat de Navarra, dirigeix el servei d'assessoria em-

presarial del CCVfi des del 2003.

Què és el que distingeix un negoci d'èxit?

Depèn de diversos factors. El primer és la profes-

sionalitai en el sei i or que correspongui, i després

aspectes rel.ii ¡onats amb la gestió de l'empresa,

com <\rà la concepció del negoci, la imatge que

transmetem al client les finani es, etc.

Des que és el responsable del servei d'assessoria del

COVB, quines han estat les principals mancances que

ha detectat en gestió empresarial veterinària?

El desconeixement en les tasques de gestió i el mal

assessorament que reben. El professional h i

similai que una pa i ímpi n tan1 del seu tnel al •

assessorar el seu client i guanyar la seva confiança.

: bon assessor no vol llu sabei ho tot. és sa-

ber on estan els teus límits c o n ,i pn ifessional, é

així com tr, insmets la confiança als teus clients. Des-

prés hi ha la gestió del negoci, en dos àmbits, el del

dia a dia com ara els pressupostos de tresorei u. i il

càlcul de costos interns, saber on es genera més

negoci, etc. L'altre àmbit és el futur del negoci

com la planificació d'objectius, el pressupost

anual, els pressupost d'inversions. En molts ca-

sos aquestes dades són inexistents i solament hi

ha números .1 gi ms trets

Com es pot millorar això?

Hi ha dues opcions Li primera és millorant el co-

neixement en l'àml·ii empresa ial mitjançani for-

111,11 ions que, sense aprofundir excessivament,

1 nocions completes per determinar si el

"La mala gestió d'un
negoci put arruïn,lr b
vida dcb protcs~i()n;lls
que hi trehlllcn

negoci funciona bé o no, saber on està la font del

teu negoci, saber fer pressupostos, calcular cos-

tos, inversions, finançaments, etc. En aquesla op-

ció el problema és que cal dedicai li temps, L'al

•pció és e l • pei un

professional en aquest àmbit, i això no ••

de trobar.

Què diferencia un bon gestor d'un altre de mediocre?

No tots els problemes els ha de solucionar el ma-

estor, depenem de l'àmbit del problema ne-

cessitarem un espeàalisfcnliiri cul. l.r ni ><-. i|

que per ser consultor o assessor la llei no pneveu

que s'hagi de teniï cap formació reglada. Per tant,

1 al anar en 11 impte en quines mans dipositem la

confiança de la nosti 1 empresa 1 Intuí: El que dife-

rencia un bon consultor d'un de mediocre és la se-

v.i li ntnació continuada 1 actualitzada atès que les

lleis 1 els reglaments com ara les laborals i fiscals es

modifiquen constantment, com també la seva ex-

penència. 1 primordialment saber on tens els teus

límits com ,i professional. El que paguem a l'a se:

sor no és un cost, és una inversió defutuï Lama

la gestió d'un negoci pol an uïnai la vida dels pro-

fessionals que hi treballen.

E/s veterinons estan ben assessorats?

Per desgràcia, no. I I sessors donen més

importància a pagar menys impostos, davani

ponsabilitat que adquireixen els veterinaris amb el

tipus de societat que tenen, Un exemple:molts dels

negocis que hi ha de clíniques v\ on so-

civils pnvades que paguen menys impostos

que una societat limitad,1. ecomanactó

sessors, però la responsabilitat que té

el veterinari en una societat civil és il·limitada 1

respon imb tot el seu patrimoni. En la soc i<

: iesponsabilit.il ,1 l'apoi tació de

l'empresa questi 1 lel pectes que no s'ex-

pliquen 1 poden comportar un risc important.

De gener a desembre, financerament, què s'ha de fer

per saber si el negoci va bé 0 malament?

Prèviamenl leterminai els objectius

que preveiem, mínim 2-3 anys, a quin tipus de client

et vols'in ¡gir; si la foni del b u negoci és el preu, el

i o una relació qualrtat/preu. quines són lesi li

inaria,

la venda de matei ial, la perruqueria, et Po I

n i s'ha de plasmai amb números a través dels

pressupostos f nancers. d'inversions 1 de tresi
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Manifestacions a la dermis
per patologies internes
Si són ben detectades i interpretades poden mostrar indicis d'una
malaltia interna subjacent que pot trigar mesos a manifestar-se

VILMA FERNANDEZ

L
es manifestacions dermatològi-
ques internes MT.UI el tema
d'una de les ponències de Wi-
lliam H. Miller, del Cbflege af
\ctcnn.in Medicine Corneli

University (Itaca. Nova York. EUA)
Jurant el proper congrés d'AVEPA a
Madrid. L'expen manifesta que "virtual-
ment, totes Ics malalties internes tenen
manifestacions cutànies externes gairebé
com si fossin un abric de pèl seca que es
desfà amb facilitat pèro que mai no tomara
,i ser com abans". Miller donara una \ isió
generalitzada dels signes dermatològics de
les malalties atípiques infeccioses, les Ai-
base metabòlica, les de base neoplástica i
los vermellors cutànies.

Hn el cas ̂ le los mal.ili n-s atípiques infec-
cioses In ha Ics que es produeixen hal·i-
tualment en cadells, però que- també ea
poden donar en individus adults. Els
exemples mes comuns de malalties inter-
nes s>>n: la demodicosi o les infeccions per
papilomavinjs. Miller esmenta també >n

el grup de les infeccioses la < andidosi, que
L'n els humans S<l\'mt és TME tada amh anli-
hllltlC' o fàrmacs que l1111dlftquen la lima
LUClIlIa. Tot I que això pol tenir lIoL t,lmhé
en els ,mll11,ds, aquesta patologia pol 111.11-

e.ir una immunodepressió subjacent,
En les dermafitosis generalitzades, l'espe-
cialista de la prestigiosa universitat de
Nova York cxplicl que la tinY,1 pot "parèi-
xer per una causa multif\)Cill llcv.u en ¡mi-
mab, amh leSions genemlilwdes ,unh un;l
excepc ió mnli conU TI'I: el G¡U Ix:rsa. Si la
malaltia està estesa, per norma general,
indica que In ha una alteració del rei .un i
epldènl1lc. SOVll11 l'anll11al té la ,índroml'
de C lI',hing, però el reCimVI epidèrmic
deficient ti1mhé pot SL'r GUISa d'altrcs pa-
tlll ogles.

s colagenosos
den veure, pre-

.mlnantmcnt, en els
pastors alemanys

PER CAUSES METABÒLIQUES
Parant atenc ió en els casos de manifesta
cions dermatològiques de basc endocrina o
metabòlica, Miller assenyala l'acromegà-
lia, els tUl110rs gonadal", \;1 síndroll1l' hepa
i utànl<l, la "índroll1l' d'hiperfragilit<lt i l'
xantllll1l'S. En el primer c m" explic l quI . '
clusada per tUIl1(lrs a la pituitaria o per
l'administració de compostos pITIllL'ns
truals; els símptomes clínics mostren la
I l l : 1 C i \ ilc l'ahric de pèl, la pell i l'l'i
l phu l1cn t de l'arc interdental. Aquests
gossos s(m Jll'llpl'nSl lS a la diabetis insulino-
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resistent. Per als tumors gonadals, hi ha
diferent ia entre els testiculars i els ovàrics.
Entre ris testiculars L·IS més problemàtics,
per causa ile la secret ió J'esi rògens, són els
tumors Je la cèl·lula de Sertoli i Jel semi-
noma. L'aplàsia o trombocitopènia induï-
da per ITiiperestrogenisme sovini roman-
drà després de la castració. D'altra banda,
el tumor de Li cèl·lula imparell intersticial
secretará testosterona, que, en gossos
exposats a dosis altes o de durada llarga, es
hepatotòxica. Els tumors ovàrics poden
produir estrògens o progesterona amb con-
seqüències metabòliques que es poden
mantenir després de la cirurgia.
Miller recorda que la síndrome hepatocu-
iiiii.i, de prevalen<,a moll escassa, és cau-
sat, en el 90 % dels casos, per una cirrosi o
un glucagonoma pancreàtic. I In cop s'ha
detectai ,i la pell, la mori arriba en uns sis
mesos. Pel que fea la síndrome d'hiperfra
gilitat, amb moll escassa supervivència, es
lec. oneix en els gats associats a astenia cu-
tània en els L;;HI·IS O, en individus adulis, ;i

una seriosa síndrome de Cushing, l'admi-
nistració de fàrmacs premenstltials 0 secre-
ció, una lipidosi hepàtica 0 una neoplàsia
pancreática o hepàtic a. Els xantomes són
pelits dipòsits de greix de 1 <>l<ir rosa i groc
que lii ha sota la pell. Clínicament poden

ser una evidència d'una condició hiperli
pidèmica.

Són l'osteolisi digital felina, la dermatitis
exfoliativa, les colònies de nevus colage*

L'alte
al des.
d'AVEPA. En aquesta ocasió, a da-
ta de tancament de la present edi-
ció, s'hi havien inscrit 2.000 ve-
terinaris i es comptava amb la
participació de 70 empreses. El
programa del congrés preveu 8
tallers pràctics, 100 comunicacions
lliures i la jornada sobre maltrac-
te animal i violència domèstica or-

gural pr< tén trobar una tendèn-
cia més lúdica. Per això compta
amb l'actuació de Marlango. La
banda de jazz presentarà el darrer
disc Automatic Imperfection. El títol
és el resultat de les vivències del
grup musical durant la seva gira
de presentació, quan la banda to-
cava en directe per primer cop.

c x n ^ ^ ^ H manifes-
tació multifocal de la
tinya

nossos, l'alopècia paraneoplàstica 1 el
pèmfig paraneoplàstic. El pruner cas es
moll estrany 1 es pol observar en casos de
tumors pulmonars asimptomàtics. II se
gon també es estrany 1 s'assex ia a timomes;
es tracta de gats de coli n taronja que < an
vien a blanc, fel que es pol corregir amb
cirurgia si es Jeiei ta a temps.
Les colònies ile nevus colagenossos es veu
predominantment en pastors alemanys,
tol i que també es reconeixen en altres ra-
ces. Son asimptomàtics, no san acompa
mals de pèrdua de pèl, apareixen de cop 1
es reprodueixen ràpidament. Són signe de
tumor renal u uterí. El < onsell de Miller .1
l'hora fet la biòpsia és que s'utilitzi una
lamina.
L'alopècia paraneoplàstica sembla que es
una lipidosi hepàtica, pèro sovint s'associa
a un tumor hepàtic o pancreàtic. Mes en-
llà de la pèrdua de pèl, els gats freqüent-
ment presenten una dermatitis malasse; ia
Els signes clínics del pèmfig paraneoplàstic
son de pèmfigs, pero són provocats nor-
malment per un linfoma. Aquests Lasos
mostren una limfadenopatia subjacent vis-
ta Com ulla dermatosi. Sl' n'han d\'..clourl'

l,Is f¡lIl11aC~ per ¡¡I traclament dl'll'l ' l l lhg.
Qualli a les vermellors, ¡..tilil'r explic l
tic dilatació superficial 1 les persistents 0
paroxismals. Aquestes darreres poden set
1r.1t, ions .1 la inr,hi .u 10, linfoma i mani,

mastocitosi, feocromocitoma, o síndrome
1 ai\ inoide.
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Assessorament veterinari per
a la llei de protecció animal
El 13 de juliol el Parlament va aprovar la llei de mesures en matèria de
medi ambient que va modificar la LPA (Llei de protecció dels animals).
Aquesta llei introdueix l'obligació de vendre animals ja esterilitzats

VILMA FERNÁNDEZ

A partir tic I'l de gener .1
( latalunya ja na serà pus
siMo sacrificar els ani

^ mals ,lh,1I1do11;ns excepte
JL_:ils municipis que hagin

dL'mall,l( una pr(lrnlga d'un .1I1y al
Govern de hi Generalitat. El control de
l,i natalitat de k , masulles pelites es pre-
lén dur ,I terme mltjall"lIlt la castra ió I
LI ula cllntrlllada, Pen'l la pim més espL'-
cialitzada en reproducció de petits ;mi-
mals del col·lectiu veterinari rebutja

aquests criteris. Per tant, s'està elaborant
una comunicació amb veterinaris espe
(ialistes en reproduccl\') que vol "ter arri
hm, I la MlCie[;ll i als polílics la postura
com rària del, velerinaris d,lvant d';ILlues-
t,I llei", L'xplica Ekna Oller, ;lllvocada
delCOVR,

II nllU text kgl,hlllu aport,l més llum sn-
bre la definició d'animal abandonat, ¡a
que conSidera abanc!on,lments t<lmhé els

casos d'animals identificats recollits
L|iie no hagin esrm reclamats pels pro-
pietaris. Per ;i les adopc ions ja no caldrà
fer dues nOlif'icacions als prupicl<lrb
regislr,lIs; ma, queda eSlahlert que
només es (aril una nOIi(i(¡lLitl amh un
empla,'amenl de 20 diL's per recuperar
el gos, el GAL o la fura, I Un cop hagi ,Irri-
hat aquesl termini la donació es plldr
(er sense marxa enrere,
La qüestió mes polèmica és l'esrerilit:,I-
ci<Í; no l'S por vendre un ,mimal sense



esterilitzar, fel que pot afee tar, entre
altres qüestions >|ue es debatran durant
els propers mesos, el preu final de la mas
cota. En el punt concrei Je l'esterilitza-
ció s'assenyala l'incompliment com una
infracció greu, sancionada amb el paga-
ment d'una multa d'entre 401 euros i
2.000 euros.

IDENTIFICACIÓ OBLIGATÒ-

RIA
Segons la nova Llei, els veterinaris han
d'informar els propietaris o posseïdors
d'animals de companyia (gossos, gats i
fures) de l'obligatorietai d'identificar-los

i regisi rar-los ;il <. ens municipal correspo-
nent al seu domicili habitual, o al regis-
tre general d'Anim¡lls de Companyia(

A més, s'ha creal el Registre General
d'Animals de Companyia (RGAC) de-
pendent ili·l Departament de Medi Am-
bient i Habitatge integrat per Ics dades
identificatives dels censos municipals.
L'obligació dels veterinai is de comunicar a
aquest organisme les dades d'identificac ió
s'hi establert en mi període de 20 dies des
de l'implantació del microxip. Però no
totes les obligacions són per als veterina-
ris, sinó que els propietaris també són res
ponsables; han de comunicar al seu ajun
tament la desaparició de l'animal en 48
hores Jes que en tenen coneixement Si
no ho fan, poden ser multats amb quai il i
tais d'entre 100 i 400 euros.
També s'han previst a la I lei els i,is<>s de
residents a l Catalunya, però que procedei
xen il'alires països: h.in de comunica] al
Ki ¡A<' les dades de les seves mascotes.

ontraindicaci
Pèrdua de massa muscular a l'e-
dat adulta; endarreriment en el
desenvolupament físic; excitabili-
tat en els mascles; anormalitat en
el creixement de vulva i penis;
dermatitis perivulvar, vaginitis
atrofies, incontinència urinària;
obesitat; pèrdues d'immunocom-
petències; problemes derma-
tologics per causes endocrines;
riscos anestèsics durant la cirur-
gia o problemes d'eliminació de
fàrmacs.

Cau una xarxa que venia gossos malalts

El servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil va rescatar, en dos

centres clandestins de la serralada nord de Madrid, 323 gossos, la majoria malalts, que

es destinaven a la cria i venda il legal. El rescat dels animals i la detenció dels impli-

cats es va poder dur a terme gràcies a la denúncia de l'Associació Amnistia Animal, que

va detectar un web sospitós que comprava i venia gossos aparentment sans. A més, al-

guns d'aquests animals pertanyen a races considerades potencialment perilloses.

Maltractament d'un gos

El passat dia 3 de setembre, un veterinari

d'Aguiño (Galícia). Federico Real, va mos-

trar les imatges d'un veí de la localitat.Juan

Lado, maltractant el seu gos el juny del 2004.

Real el va denunciar aquell any i Lado va

haver de pagar una multa de 6.000 euros.

No obstant això, el veterinari ha decidit di-

fondre ara les imatges del maltractament

de l'animal ja que el seu gos ha estat enve-

rinat, segons Real.

A més del suport de la societat en general,

el veterinari també ha rebut es critiques del

veïnat, que veu en la conducta de Federico

Real una venjança per conflictes personals.

No obstant això, el Consello Galego de Co-

lexios Veterinarios i associacions ecologis-

tes defensen el professional.

•

TI~obat un jacaré a
Collserola

Una família va trobar un caiman de 90

centímetres al pantà de Can Borrell, ubi-

cat a la muntanya de Collserola, a Sant

Cugat del Vallès (Barcelona). L'exemplar,

un jove caiman crocody/us,va ser traslladat

al Centre de Recuperació d'Amfibis i Rep-

tils de Catalunya (CRARC)

Cavalls de pura raça, uns
altres dels afectats per
I"'Operació Malaya"

Els cavalls de pura raça intervinguts judicial-

ment al presumpte cervell de la trama de

corrupció municipal i immobiliària de Mar-

bella, Juan Antonio Roca, estan morint per

deixadesa alimentària, segons un certificat

veterinari oficial.

De 103 cavalls, amb un valor de més de 3

milions d'euros. intervingus el març passat, 3

equins j.i han mort i uns 10 es troben en un

estat deplorable. Aquests cavalls, que un dia

van ser altament cotitzats, ara estan famè-

lics, amb tumors a les potes i testicles, i feri-

des a la pell. Un dels exemplars va morir di-

lluns "per una greu impactació del còlon

provocada pel consum de sorra"
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NUTRIVET

Les necessitats dels cadells (I)
Des d'aquesta secció iniciem una sèrie d'articles referents a la nutrició dels
cadells. En aquesta ocasió parlem dels requeriments energètics

A F F I N I T Y Redacció

El període del creixement és una
època molt delicada peí al gos.
Durant aquest temps els cadells
poden patir problemes ortopèdics,
malalties infeccioses, a més que són
els mesos que han d'adquirir totes
les funcions fisiològiques de l'adult.
Nu obstant això, però, el moment
d'arribar al pes corporal de l'aduli
varia segons les races. Per exemple,
un gos petit en 9 mesos conclou el
seu creixement, mentre que un altre
força mes gran en requereix més de
15. Així mateix, la corba del creixe-
meni no es linial i es pot dividir en

dues tases: una fase ràpida del crei-
xement i una altra de més lenta.
La primera és llarga i delicada en
gossos de races grans. De fet, el des-
Uetament en gossos grans és molt
anterior a la finalítzació del desen-
volupament dels ossos, comparat
amb els petits. Això explica que els
riscos posteriors al deslletameni en
referència als ossos també siguin
diferents segons les races i les mides.

ALMETACIO

D'altra banda, l'alimentació durant
el creixement del cadell ha canviat
molt. En temp' pasats, le deficièn-
cies alimentàries ercn freqüents,
memre que avui es tracta de situa-
cions excepional . Per contra, en
trobem mé' ast> de malaltie' rela-
ionade' amb l'excé alimentari.

El· animals jove també estan u t -
me'os a r i o s d'infeccions v i r a l

bacterianes o produïdes per parà·its.
Però una nutrició òptima durant la
ge'ració, la lactància i el reixement
pot ajudara disminuir aquetes con-
seqüèncie-. L'alimentaió en el

cadells es pot comentar a partir de
les 2,5 setmanes i com a molt tard, a
partir de les 4, ja que és en aquest
moment quan la llet no els resulta
suficient.

REQUISITS ALIMENTARIS

Durant les primeres setmanes de
vida, els cadells tenen molt de perill
de patir hipotermia i hipoglicèmia.
L'emmagat2ematge del glicogen és
baix i l'animal depèn de l'aliment de
la llet per sobreviure. Per això, és
important proporcionar a la gossa
una dieta rica en energia durant l'è-
poca final de la gestació i durant la
lactància per assegurar un bon
desenvolupament del cadell.

Els animals en creixement reque-
reixen més energia comparal amb
els adults. I lan de cobrir el requisit
de manteniment; a més la necessi-
ten per assegurar el desenvolupa-
ment muscular i ossi. En aquest cas,
el nivell energètic de l'aliment té
una influència directa en el creixe-
ment. Amb una ingesta més quan-
tiosa, el creixement també serà mes
gran. Però una taxa de creixement
ràpida no vol dir un nivell òptim.
En gossos de raça gran, una quanti-
tat exceiva d'energia pot implicm
u n e x c é s d e p e s c o r p o r a l i a f e t a r e l
'item<1 osteoarticular, així com a
mentar la tensió mecànica als cartí-

la^s ¡ a les plaques de creixement.
Algunes patologies com la displàsia
del maluc, les osteodistròfies, i les
hipertròfies estan lligades a un excés
de pes durant el creixement (Hed-
hammer i altres, 1974; Dammrich,
1991). També l'excés d'energia i l'o-
besitat poden derivar en modifica-
unas de les secreccions hormonals.

Respecte als gossos petits, les con-
seqüències del producte energètic
són menys importants, però el po-
den conduir a l'obesitat d'adult i,
per tant, a altres patologies com
diabetis, hipertenió, càncer de
mama, e t . a més d rduir-s l'espe-
ranç'a de vida.

En I deIletament, els gossns
requerixen due vegades més d'e-
nergia per unitat de p s corpora que
els go'os adults de la mateixa raça.
Però, amb el temps, diminueixen
aquete nece i t a t s . La redu
r e c o m a n a d a é d ' l , 6 i 1,2 v e g a d e s
quan s'arriba al 50 i al 80 % de |X's

corporal d'adult, tot i que el requeri-

ment sempre és individual. Per ,
s'ha de fer un 'eguiment de l ' a
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La s o l u c i ó n e x c l u s i v a y u n i v e r s a l p a r a

la alimentación del gato esterilizado

ADVANCE Cat Sterlilized es la nueva

solución universal para la alimentación
de los gatos esterilizados cuya fórmula
ayuda a controlar los trastornos más
habituales en estas mascotas.
ADVANCE Cat Sterlilized previene la
obesidad sin disminuir la masa muscular,
reduce el riesgo de cálculos urinarios y
mejora la sensibilidad a la insulina.

Aporte reducido de energía
metabolizable

Elevado contenido en fibra

Menor contenido total en hidratos
de carbono y cebada como fuente
de carbohidratos de liberación lenta

Ingredientes que favorecen la diuresis
y un pH adecuado

Con glicosaminoglicanos que ayudan
a inhibir la agregación de cristales en
la orina

Desde la esterilización hasta los 10
años de edad

NUEVO

ADVANCE
DA MAs SALUD A LA SALUD DE TU GATD

www.affinity-advance.com _ www.advanceveterinary.com

~DVANCE

Sterilized

health
for 11fe



1RETAT ALIMENTÀRIA

L'ENTREVISTA

JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ
Director de l'Observatori de Seguretat Alimentaria i professor

de Microbiologia de la Facultat de Veterinària de la UAB

"El consumidor necessita, d'una banda,
informació, i de l'altra, responsabilitat"

Quines novetats hi ha en el camp de les malalties de

transmissió alimentària?

Dins del que està purament relacional

de la nova normativa de

. mes, ha sorgit una actualització que,

sobreuu, afei M l.ilimentació infantil: l': nterobaaer

* rt>anismepatogènic.però

com que afecta nens petits que potsf •<

tipus de déficit o problema de salut, normalment

preoo,

Estem parlant d'una aaualiaoaò dels ultjms dos anys?

L'£n!ei . - is coneix des de fa temps.

lústna que es dedica unents

is el coneix des de fa molt. u n

panyola es coneix des de fa un

o dos anys, quan se'n va comei"

A quin interval d'edat ens estem referint?

De zero a sis anys, sis com a màxim, però en nens

amb problemes immunologies, amb problemes de

i iens que han nascut abans d'h<

Les estadístiques demostren que aquesta població ha

augmentat les últimes dècades?

Ni i al n< stre país, que és on hi ha el nombre de

• • i i ¡ a t i v . i

10 això no consola ningú, oi' í_s molt

|ue pot succeir a la gent a cau

microorganisme.

En seguretat allmentàrra, són els mspeaors els qUi ho

han de temr en compte, aro?

; le els inspectors son els 11

i telme Ics .1nalitlques espeCifiques , H,

i nOIm.1 especifica pel a la seva anàlisi que

per podercomerClalitz,11 un produc

En què conSIsteiX el protocol?

p,ltogen, En essen

Molt semblant a allò que es pot fel ,1mb la

salmonel la. No és gens complicat En principi, si

pretenem anai fins i l i identificació, requereix més

o menys una setmana de feina en el cas del proto-

col ll

A què està ossociot l'Enterobaaer sacazokii?

D'allà que em idonem amb el temps és que van

Es molt dramàtic
el quc por lILCl'lr
a la gent a causa d'un
microorganisme

jini miíioorganismes patògens. De cop í A ¡¡ i

iba que hi ha un virus nou o un tipus i

tiïlium que produeix nn.i toxiru que abans no es co-

.!pdrelx dlgun i pato gen," f'erà des

d I punt de VISt,l de mdl.!ltres dl,ment.lIles, cont

nuen sem imp irtants els patògens. 17 nterobat tei

socazokii té un caí ivi.és un clon mi tat caí wiai it, i pas

sa a sel plgment,lt en gmc. Dc fel Fa pocs ,mys

nomenava / nterobactei : n y;rDc, o sigui

que és un.l mutacIÓ I d'illguna nldneld .Iquest can

nu EI patogen per excel lèncl.l en

aquest p,lís es la almoneHa. I Ho h,l est.lt. ho és i

segurament ho continuarà sent. [ s el mii p
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nisme i ibjei tiua l'hora de reduir el nombre de ca-

sos de toxicitat alimentària.

Queda descartada una nova crisi com la del virus de

les vaques boges?

Una crisi és una reacció davant d'una situació con-

Els consumidors i els mitjans de comuni< i

. ¡i 11,in quee: ve teixi en un pn iblema impoi

i.mt pei ala poblai ió.l sdev i n tolem i sempre

que ens tn ibem un problema alimentai ¡:i i >m més

letH r\ el pi gi an és lacri La qüe

i «>s boges van ser els milers d'a-

sai i ¡ficats. Això va representar un cost ¡m-

poi tant des d'un punt de vista econòmic, unes

ires de prevenc ió impoi tants en l'àmbit d'es-

u lor i una crisi en el sector per manca de con-

•.i,iii i ii què repen utei> ¡ | i >lai ió?El pe

Hi ha una sèrie de punts
que el consumidor s'ha
perdut o no li ho han
sabut explicar i aquí sí
que hi por haver risc

ill real sobre la pobla mol bai> Em .mvi.és

molt pitjor cl penll quei m habitualment amb

la salrrv mel la i ai la anj moi gent

El problema de le: ique boges, que és un pro-

blema de sanitat animal amb cei ta rel t

Jimentària i en salut pública, es veu ami

prevenció vetei ¡nài la ben feta,

L'excés d'esterilització no porta a un excés de pèrdua

de defenses contra els microorganismes?

Si ens anem marcant com a objectiu elimina) mi

croorganismes dels aliments i sobretot els d'altei I

ció, el que suceeix és que minem con ipetidors. Per

exemple, si arriba un pati gen i troba que l'aliment

es ple de mii n * irg ni nies no té lloc, té molt po-

ques possibilitats de créixer I a probabilitat que

i ni esti --li un brot de toxi-

i ii.ii alimentària és molt I

'•i ai |i íest microorganisnn .iliment en el

qual no hi ha mictX3organismes.no té compi•;•

teopcionspercraxeripotdon. i l llcx a un brot En

• lituació el que succeeix és que el consu-

midornosapeomeonsen .iiimentsono

,. i| 1111. un i. ii • los d'una manera adequada: no sap que

cal mantenir-los en fred, o que de seguida que s'o-

bi i l'envàs es pol i ontaminai i tenim un risc més

elevat cf infecc ió. Hi ha una sèrie de punts que el con-

sumidor s'ha perdut o no li ho han sabut explii n

aleshores sí que hi pot hav

En teoria el consumidor haurà de tenir més respon-

sabilitat sobre els aliments que consumeix, però com

s'aconseguirà?

ian l'industrial està /enen! els seus productes

fora de le: ni istres fronteres diu:"Ah! Es que joes-

in ínformani peí escril ,il consumidor o al distri-

buïdor que això cal manteniï ho en fred. que no

obri l'envàs, que tingui cura en quines condicions

• lantenint. com el transporta, etc. Si no i

cas, jo no em puc responsabilitzar de la seva segu-

i iquest punt l'industrial transfereix la res-

ponsabilitat al consumidor Com es reflectii

en un futur? Doncs serà una mica complicat. Avui,

i se n'està parlant.

D'alguna manera pot arribar a succeir amb determi-

nat tipus d'aliments el que succeeix amb els paquets

de tabac?

I 11. • i. i. ir r, • i o mgrés mun* lial de i andiologia que hi

v.i li,iv :i i !, u i I|I ii i.i fins i tot. es deia que s'havien

• ii ii els aliments molt rics en greixos o amb

¡ngred" l'iijables. Al final a algú se li pot

ocórrer de posar-ho en pràctica. A n <

una barbaritat perquè, per exemple, el fum del ta

bac d'una banda, és un tòxic, està demostrat, i de

l'altra, a més, és addictiu. Però. hi ha res que no si-

gui addictiu? Hi ha casos de persones addictes a

unes altres.

Es molt complicat intentar fer una vida absoluta-

ment saludable. El consumidor necessita, d'una ban

da. informació, i de l'altra, responsabilitat, i ;i i paí

tir d'aquí un no ho fa bé es pot posar malalt i si es

posa nul ih éi la seva responsabilitat

Per a la índústi ia. i dins de la seguret.i:

sí que es nn , icctes d'informació nutri-

• om quins ingredients són saludables i quins

no o advertències que si afegim un excés cl'

un aliment hem de teniï preï IU • :ns pot

resi litar perjudicial.

En seguretat alimentària no es parla gaire de quin

tractament es dóna als productes d'agricultura ecolò-

gica. No hi ha més risc que es produeixi una conta-

nl/nació alimentària

I Un ,¡11mnt ecològiC es mes seguI o menys segUi')

Aque '

Tot dependl,j de qUI l'claboll. [ I que SI que és e s

es que SI en cultlval el vge td l utllilzem leste, ;
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cals d'animals per adobar, aquest producte és

que un que

no n'utilitzi.

Més perillosos?

Ho po • • ' iii í igii a ja

íes que consisteixen en el que irn

intenta per mrt|à de fermentació

Jògica o lluita microbiològica compe-

i nega de nucroorganismes teò-

ii 'I p.itógens. Però, evidentment, els produc-

tes qui en contacte amb el sòl si s'ha

• fecals podi

fecals, això és evident, p*

pot si! i lores, necessita un con-

trol es| ii

La llista d'aliments va augmentant s/ es reviso el but-

lletí informatiu de la Unió Europea Nous aliments im-

plica nous patógens?

No ni )ue van sor-

nous a mesura que van apareixent in-

gredic hi ha un tipu

que pi("ve una cosa determinada 1

'nt nou perquè té un nom coi i
, j , l que Lc un objecllu nutn icional 11 •

Nuïn, •lifèrent. Aquest ti-

pus de plOducte que son ,lllments sollud,lbles o

leu object.u • el se u

ents que sem

pre (' L

molt ii • íes ele-

e(.\1 tenir en compte una ccv

que com me-, importani és l.i marca coi

que distribueix un aliment més prevenció es té,

perquè no un no es pot juga ,i per-

què tingui un problema de salut Com més pe-

iii.i és la marca o més desconeguda, depèn de

la indústria que el nivell de control que fa< i si

gui alt, mitjà o baix.

Per què?

Allò que en

ha gent que de ve i que les nor-

matives, la legislació, és política de màxims. No, no.

El que m'està dient és que complint aquest mí-

nim ja poden vendre però no et diuen el màxim.

Si una indústria fa ui la política de mínims només

lacio, això li permet sei il

mercat, però es pol estai al Ifmil di

tal i un dia té una petita contaminació no

•• i lada.

Corn influeixen les al lèrgies en la indústria ali-

mentària?

Ara s'estan fen1 molts estudis sobre la qi estil

de les al lèi giei i els al lergi igens que estan

influint en el desenvolupamem de les al lèi

gies i I" ha mulhtud de teories. Fins que no se

una mica més com s'està compoi i.mi

l'al Ièrgia i quins són els mecanisme

sencadenen. serà molt difícil que se li puguin po-

sar mesures. Hi ha gent que diu que sembla que

un nen pugui desenvolui'.ii una al lèrgia a un

component determinat si s'introdueix

n l'alimentació infantil. Aleshores, els mel

decideixen esperai a introduiï aliments fins

als ;is mesos, els nou mesos o l'any, pertractai

d'evil ii que apareguin aquests prol·l'

Pot donar un exemple?

Sembla que en alguns casos, com en i ca li

la llei i I ocórrer, però hi ha nens que

poc després de i« , in se li comença a

introduir la llet de vaca ja són al lèi gú s All

falta pei sal ei és el me< anisme pel qual es de

tque: ta •• una de les molte: te

ories |.i que també hi ha la teoria higiènica, la te

ona de la introducció primereni a, la de la barreja

amb .idditius, la de la manipulai ió, la dels traí

•is tecnològics, etc.Realment no hi ha una

evidència amb la qual puguem dir que pi

iquesta manera o d'aqu' .: alti i apareó

una al lèrgia abans o després. Necessiten

de treball per poder trobar una conclusió clara



34 % dels consumidors prima la salut
El 34 % dels espanyols prima la salut a l'hora d'adquirir aliments.Així ho va afirmar la di-

rectora general d'Indústria Agroalimentàrin i d'Alimentació del Ministeri d'Agricultura,Al-

mudena RodríguezAltres factors que determinen la compra són la rapidesa de prepara-

ció, el costum i el plaer. Segons la responsable, les parelles sense fills i les persones que

viuen soles tendeixen a consumir molts plats preparats i tenen molta cura d'ingerir pro-

ductes saludables. Aixi mateix, els consumidors espanyols són molt fidels a les marques.

Legislació europea d'enzims i additius

La Comissió Europea ha adoptat un paquet de propostes legislatives per in-

cloure els enzims per primer cop en la normativa de seguretat alimentària eu-

ropea i actualitzar la legislació dels additius i les aromes d'ús alimentari. El pa-

quet inclou requisits d'etiquetatge i un procediment comú d'autorització.

Carn caducada a Alemanya
Després dels primers casos de l'agost a Baviera.a mitjan setembre, les autoritats sa-

nitàries d'Alemanya van requisar 10 tones de carn en mal estat en un magatzem al

land de Baden-Würtembcrg.A la localitat de Kronau també es van trobar unes al-

tres 20 tones de carn "rància, rovellada, vella i aliena al seu origen". Mentre s'investi-

guen els casos, l'escàndol s'ha estès a altres països de la UE com Itàlia o França.

Premis a la qualitat

El Ministeri d'Agricultura, Pesca ¡Alimentació ha con-

vocat la XX edició dels premis Alimentos de Espa-

ña, un guardó que des del 1987 reconeix la tasca dels

professionals i les entitats vinculats al sector de l'a-

limentació que han contribuït a millorar el coneixe-

ment i la qualitat dels aliments espanyols.

Els premis es dirigeixen a sectors com la restaura-

ció, els mitjans de comunicació i la promoció agro-

alimentària. La presentació de sol licituds es podrà

dur a terme fins al 3 I d'octubre. Per a més informació,

consulteu el web del ministeri, <www.mapa.es>, sec-

ció alimentació.

Máxima Solubilidad
Coí t

POL
ít
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r

$

ANTIINFLAMATORIO
ANTIPIRÉTICO

ANIMAlf S. CONSIGUIENDO UNA ACCIÚN INMEDIATA
'* LA FIEBRE Y EL DOLOR DE LAS INFECCIONES

Ácido acetilsalicilico al 65 %

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



f PRODUCCIÓ ANIMAL

Maneig, sanitat i
nutrició davant la
producció sense
APC
S'han d'assolir objectius dins d'una producció

«itenible amb costos raonables
SUSANA FERNÁNDEZ I TONI CAMINO.

D
es de l'I de gener del 2006

1,1 estem treballant sense

antibiòtics promotors de

creixement ( A B '.) (Regla

ment 1831/03). A Espanya,

encara és avial per valorar "realment"

quin ha estat l'increment del cost de

produí

Recordem que a Suècia, on els A l \ ' estan

prohibits des del 1996, els costos de pro-

duc< i.i per animal van augmentar entre el

5 i el >s % en resposta a un increment dels

índexs de conversió, més temps de cria,

augment de la mortalitat i de l'ús d'anti

biòtics terapèutics. De la mateixa manera

s'incrementa l'excreció de contaminants

al medi ambient (nitrogen i fòsfor). En el

ois de Dinamarca, on estan prohibits des

del 1998, l'impacte econòmk no ha estat

t;in notable (el- costos de producció per

animal han augmentai 1,04 euros) tot i

que no deixa de ser important, ja que porta

menys temps en l'estudi de les valoracions.

(Taula 1)

Hem d'explorar les adaptacions al canvi

que hi ha hagut en aquests països, sempre

tenint en compte les diferències existents

en eK sistemes de producció.

IVs de ja t.i diversos anys, hem estat sot

mesos .i informació relama a un <j;ran

nombre d'alternatives possibles que po-

guessin fer troni als problemes que repre-

sentaría la retirada dels Al'l '..

No hi ha dubte que tots aquests productes

pretenen encaixar en cl ventall de po-si-

bles alternatives en ús dels APC. De

manera individual, cap d'aquests noacon

segueix la mateixa eficient I.I que amb l'ús

dels APi'.. En ocasions per les limitat ions

en el seu mecanisme d'acció, de vegades

pel cost, i d'altres per les dues coses.

Això ens obligarà a combinat produí tes

adaptats al nostre sistema de treball amb

l'objectiu d'aconseguir una producció sos-

tenible amb un i <>si raonable.

Treballar en la línia J u n a actuació pre-

ventiva ens permetrà disposar de més pos-

sibilitats davant la supressió dels AT( '

Podem enfocar la prevenció cap a tres

nivells d'actuació: el maneig, la sanitat

i la nutXK i".

l C c i o n s

l.es accions que cal tenir més en compte

són, sense cap dubte, les relacionades amb

el maneig i el sistema de produc ció, ja que

en molles ocasions mai taran les Jirei trius

en la produce ió i influiran en els altres dos

nivells (-anit.it i nutrició). Són les

següents: el sistema de producció en rela-

ció amb el nombre de lloes i d'orígens;

edat al desllclament, partides, tot dintre

lot lora, higiene, et<., i instal·lat ions: con-

trol ambiental (temperatura, humitat,

gasos), superfície per animal, espai a la

menjadora, control de l'estrès que pugui

patii l'animal (causa de desequilibris), et(

I es a< i ions reia» ionades amb la sanitat

dels animals M'HI K-s següents: conèixer,

tenir controlat i intentar millorar l'estatus

sanitari dels animals ens permetrà escollir

amb un criteri millor les accions que apli-

quem en l'àmbit nutricional; bioseguretat,

quarantenes, profilaxi vacunal, etc.; con

noi o eradicació de malalties, i millora

Factor i increment de
costos per porc

litat: 0,14

Ini iros

0,16

i (Informes nnualca

L*

1 ^ ^" 1<^^^ 1
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genètica enfocada cambé ;i aconseguir
races i estirps més resistents.
Quani a les accions relacionades amb ['ali-
mentació. Les alternatives en l'àmbil nutrí»
cional, han de complir dos requisits fona-
mentals: eficàcia, és a dir, exerdi un efa ce
positiu sobre la producció animal, i segure-
tat, és ;i dir, no ha d'haver risc ni per a la
salut humana, ni per a la salut animal ni
per al medi ambient.

Podem treballar quatre aspectes relacio-
nats amb la dieta de l'animal i els resultáis
esperats. Aquestes son algunes de les alter-
natives que podem aplicar en cada cas.

QUALITAT I QUANTITAT
Tot i que ens sembli estrany, encara hi ha
animals qu' s'alimenten d'aigua i pinso
amb cert grau de conraminaci6 que, en
moltes ocasions, passa desarercebut.
La rrimera rasa que s'ha de (er per olu-

ionar-ho és administrar aliment (pino i
aigua) no contaminat, temperatura c(rrec-
ta de l'aigua, dimensió de partícula, diàme-
tre del grànul, i quantimts corretes de

rinso i aigua.
Es roden aplicar desinfecmnts, c om però
xids i clor per rratar l'aigu<l, i à ids orgà-
nics de calena urta i mitjana. S'aon-
'egucix un efecte estable en el temrs, amb
el qual es diminueix el ris de rccontami-

nacions i un efecte bacterioestàtic (mitjà
l los l i l ) .

Per mantenir l'equilibri de la llora intesti-
nal Cal saber que la principal fon) de subs-
trat per a la llora procedeix de la dieta, i en
especial dels carbohidnits. L'objectiu és ali-

Encara hi ha anÍ1nals
que s'alin1enren
d'aigua i pin.o alnb
cert grau de
contan1inació

menwr correctament la flora sarròfita i
evitar desequilibris que puguin augmentar
la flora patògena. Algunes de les alternati-
ves poden ser:
Àcids orgànics de cadena curta i mitjana;
efecte bateri(estàtic i bactericida (capaci-
tm de di'ociai6 de les seves sals) als di(e-
rents tr,ms del tracte digestiu. El protó
(H + ) disminuix ci piI intracc!·lular de
manera que obliga la bactèria a utilitzar la
seva energia rer reuperm l''quilibri osmò-
tic (almond i altres, 1984). L'anió (A-)
dif icul ta la s íntesi d ' A D N i ev i ta [;, s íntesi

dels miroorganisme' (Garland, 1994);
extrate' vegetals, que, basats en compos-

Faciliten la digestió
i l'absorció de
nutrients

Àcids orgànics de cadena
curta i mitjana. L'àcid lacti esti-
mula l'activitat pancreática augmen-
tant la producció d'enzims endògens
(Thaela i altres, 1984). El butirat sòdic
en porcs estimula la secreció de fluid
pancreàtic i augmenta la secreció d'a-
milasa (Katoh i Tsudo, 1984). Els àcids
orgànics tenen capacitat per formar
compostos amb diversos cations (Ca.
Fe, Mg, Cu, Zn) millorant la seva solu-
bilitat i digestibilitat a l'intestí prim
(Bolduan, 1999).

Enzims. Fitases. glucanases, xilana-
ses, amilases, galactosidases o galac-
turonases són alguns dels enzims
utilitzats en porcí. Eliminen factors
antinutritius i augmenten la digesti-
bilitat de determinats nutrients. Es
complementen amb enzims endò-
gens, i redueixen l'excreció de certs
compostos (fòsfor i nitrogen).

Probiòtics. Increment de l'activi-
tat enzimàtica endògena. Per exem-
ple el Saccharomyces cerewsoe aug-
menta l'activitat de les proteases i
les disacaridases, atès que es millo-
ra la maduració de les cèl lules
cpitclials (vellositats i criptes) (Buts
i col I.. 1986-1990).
Extractes vegetals. Estimulació
d'enzims digestius (Platel i
Srinivasan, 1996). (Taula 2)

to' fell(lics, tenen la caracitat d'¡llterar la
memhrana ccl·lular, augmenten la permea
hilitm i rrodueixen un desequilibri hídric,
fet que portarà a una pèrdua de la regulació
osmòtia i a la lisi cel·lular. Activitats
antièrtiques observades in vitro (Ilam-
mer i altres, 1999); prohiòtics, que s6n mi-
croorganisme' vius que, administrats en
quantitats adequades, onfereixen un efe
te benèfic sobre la salut de l'hoste (FAO,
2001). Els seus diferents mec anismes d'.u
1i6 (aciliten la regulació de la Oora: rm-
dueixen metabòlits antimicrobians, com
reteixen amb els ratògens pels nutrients i
produeixen substànies etimulants rer a la
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flora beneficiosa; prebiòtics, que ión
substàncies indigestibles que produeixen
un efecte beneficiós mitjançant l'estimula-
ció selectiva del creixement o de l'activitat
de determinats microorganismes del tra< te
digestiu que, .1 més, poden impedir l'adhe-
sió de patògens. Sun bàsicament oligosac à-
rids de t ¡lu, Fru, Gal, 1 Man amb un grau
de polimerització de 2 .1 JO. Pei exemple:
l.i inulina, MOS, FOS, TOS/GOS.

MANTENIR LES DEFENSES
Per mantenir les estructures de defensa de
l'intestí són imprescindibles:
Els K ids orgànics de cadena cuna 1 mitja-
na. Segons Dierick, N. A. 1 altres, "i tantri
bueixen .1 una .ilmr.i més elevada de les
vellositats, una reducció en la profunditat
de les criptes, més relac ió de la dimensió
vellositats/criptes 1 una reducció del nom-
bre de limlocits intraepitelials (11:1.1". Se-
gonsGafy, P-, Neogrady, S. (1996), "El hu-
tirat sòdic té efectes positius en cl desen-
volupament 1 el creixement de los cèl·lules
gastrointestinals".
A més, els àcids orgànic s són una font d'e-
nergia directa per als enteròcits (Bugaut,
1987).
Els antioxidants orgànic s, que redueixen la
peroxidació lipídica de Ics membranes cel-
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lulars, inhibeixen la ciclooxigenasa i els
peròxids que la nutreixen,
Els probiòtics, que estimulen la síntesi
d'immunoglobulines (igG, IgA) i l'activi-
tat de macròfags, s'adhereixen .1 l'epiteli
formant una barrera.

Els extractes vegetals tenen electes antio-
xidants (Aeschbach 1 altres, 1994) i gas-
troprotectors.
I lem de fer In ml al repte d'aconseguir una
produce ió sostenible quant als resultats es
perats o desitjats, cost 1 impai te ambiental.
Avui hi li.1 una gamma completa de pro-
ductes que o poden ullin ;il i om ;i Mi/'slí

MÚUS AK-\^ Al'l ', tot 1 que en cape as, tenim

en compte el cost de Ics alternatives ac-
tuals, aconseguirem un benefici igual al

Hem de fer front
al repte d'aconseguir
una producció
sostenible quant als
resultats esperats

dels APC La millor estratègia és la que té
en compte mesures a mitjà o llar̂ ; termini
dirigides a treballar accions relacionades
amb el maneig, sistemes de producció i
sanitat dels animals. A curt termini hem
d'explorar quines son les nostres necessi-
tats (estat sanitari de l'explotació, pro-
blemàtica actual, possibles adaptacions en
el maneig, et(.) 1 valorar quines sinergies
són les que s'adapten millor al nostre siste-
ma, tenint en compte que cap de les alter-
natives actua a tots els nivells. Ni tan sols
els àcids orgànics, que fan un bon paper
nutricion al aCluant en tots eh. nivells d':tc-
citÍ, no es pnden con,idemr l'única solucitÍ

La millor alternativa és conèixei la nos
tia situac ni, saber on volem o 011 podem
.ui ibar (resultats) 1 escollir en quin nivell
o quins nivells d'acció volem actuar
tenint sempre presents les accions de
maneig, sistema de producció i sanitat.
Tot això sense oblidar que ha de ser sos-
tenible amb el cost de producció i el
medi ambient.
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El saló Expoaviga obre les
seves portes^ a nous sectors de
la proUCC10 ramaera

E
nnv els propers 17 i 10 d'octu
bre tindrà lloc a Barcelona la
XVI edlcl<í d'Expo,l\'lg<l, un 'ia-
ló 111uTi1.1cHMi.il i referent n.i-
C1on;11Ll l ' la nlmadl'rJa I 1.1 teL-

n'llogla .l\ÍLol;¡. Aquest .111~, Expoa\'Jga
incorpora noves activitats, reunions i jor-
rtades d'aquests ,eClor, I de now, que ,'in-
Lllll'nren ,I l'esIcvenllllent. Tol això en un<1
nova ubicació: el recinle d, C ¡ran Via M2
de Fira de Barcelona.
La nova edició d'Expoaviga es caracteritza
per disposar d'una zona d'exposic ions i una
'iegnn;1 destinada •> la pllsada en comú de
Cllnelxemenrs. A la mll,rm ¡'artIL lp ' l r . lJ1 m
Je 1.200 empreses 1 50.000 tl'LnlCs n1maders
de 86 paisos Lltferenh, mentre que a lesjor-
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nades tècniques, simposis i congressos (B( 'N
Expoav iga C( )ngrl'~") l's Jon<lran c ila mé,
de 4.000 lècnic, i Vl'll'rinari.... Fi'lrLIIl1S sobre
.wicultura, LunlcultUnl, <lltml'ntaci() i salut
.miiii.il, entre d'<lltrl's ll'màliqUl's, concen-
trar.lI1 profl',slnnals en un congrés de Ji-
vulgació I debat per a tlltS l'Is e,peciali'iles
d'àrees que ,1!CUl'n dire< tament o inJirec-
tament la producci, í nlm,ldenl i hI qualital
del produc le fin<ll.

DEJECCIOS RAMADRES
)urant el Je,envnlupamenl d'Expo;tviga es
pn.:sentar;1 el futur C ongrés sohre Gesi ¡i ó i
Tract,lmL'nt de DeJecl. iol1s R;lmadl'rl's que
s'organJl:arà <1 l'l'dlLllÍ de l'any 200B.
Segons el direuor d'Expn<lviga, Antoni

La XVI edició de la
mostra concentrarà
més d'un miler d'em-
preses i 4-000 profes-
sionals de la veterinà-
ria a Barceloní) entre
el 17 i el 20 d'octubre
ANA GÓMEZ

Cambredó,aquest preludi en formade< >>n
ferència "serà el pum de partida per ,i la
i ren ió d'un;! trobada a escala internacio-
nal que exposi tant les tecnologies existents
per. 11 tra< i. ni ien i comtotsels aspectes que
envolten la qüestió mediambiental".
AIXÍ mateix, el t tongrés acollirà el simpo
si anual de l'Associació de Veterinaris Es
pecialistes en Diagnòsth Laboratorial
(AVEDILA) i el congrés d'AE( X X '. una
¡ornada de trobada entre el sector produc-
tor, transformador i distribuïdor de l'àmbit
ilel i onsum.
A l'àrea de nutrició, s'organitzarà el XII Sim-
posi de FBONA (Fundació Espanyola pei

El salt') presenta novc'
tab com la conferencia
de gesti6 de dejeccions
ramaderes i el Forum
EunHllediterrani

al LJcsenvol!lpal11ent de 1;1 Nutricil'l Ani-
mal), hi lomada d'ADIPREM (Fl'der<1ci<í
Espanyola Empresarial d'Additius i Pre-
mes-I'spera la Salut i la NWl'JcilÍ Anim,ll)
i la Jornada ASFAC (Associac ió( latalana
d, FahriC<lIlts de Pinsos).
LYaltm handa, el seclor hteti disposa de la
seva pri'lpia jmn;¡da. El II Fòrum sL'ctori;
del vaClí de Ilct, dirigil als prlllluctms, re
presentants LIc- la Indllstria, l'Adl11inistr;l
i ió i els f1llfJ;1I1S de CI)I11Unic,1Cil1, SL' cen,
trarà en un Únic .ispéele: "l'evolució ilels

progr;ll11es de l11illora de qualital de la licI".



Per això, organitza una taula rodona amb la
partu ipa< ió dels produí tors na¡ ¡onals, les
administracions i la indústria,
També, O-TEMCAL proposa dins d'Expci'
avi^a un programa de vacu de llei i carn
centrat en els avenços i el control de la qua
lital de la lloï crua.

FÒRUM EUROMEDITERRANI
I Ina altra de les novetats del saló interna-
cional és el primer Fòrum Euromediterrani
d'Agricultura i Ramaderia o Agro Meda Fò-
rum,Els dies 17 i 18 d'ocrubre, empresaris
i institucions de Fan. euromediterrani te-

n.ii de concentrar-se en aquest
pum Jc trobada, que neix amb la finalitat
d'estimular el debat, la reflexió i l'intercanvi
de negocis i experièn< íes del sector entre
països de la zona.
De fet, desenvolupar una cooperai ió a l'en-
tom empresarial entre les dues ribes ilc la
Mediterrània os l'objectiu principal d'aquest
Fòrum, que coincideix amb ris pilars de la
"Declaració de Barcelona", un compromís
peí 111 .ii una assot ia< ió que faci de la Me-
diterrània un espai de pau, estabilitat, pros-
pei itat i seguretat.

CONCURSOS
Però Expoaviga no és ni unes un pum de tro-

bada de i ii·in ilu s, veterinaris i membres de

les iilminiMtai ions, Mim que també és un

espai on donar a conèixer l'evoluc ió i la mi
Hora de la producció ramadera espanyola.
Per això, a més de la mostra, les conferèn
cies i xerrades, al salo tenen cabuda Jitc-
rents certàmens i demostracions. Un dels
concursos més populars són els PORC d'C V.
A li XIII edició, 120 explotacions adherí
desa] B< ¡porc, banc de dades de referent ia
del puní espanyol, opten als premis en di-
ferents categories, regides per paràmetres de
productivitat i rendiment, que cada any arri-
ben a escales més elevades. En aquesta oca
sió, més de 500 ramaders, professionals i
gerents del sector acudiran a la gala.
AIM mateix, durant la cita ramadera, es
lliuraran els guardons del (loncurs Na-
cional de Qualitat de Llet (.'rua de \ ai a,
en el qual participaran 20 explotacions
lleteres de cada comunitat autònoma que
mostraran la seva millor producció. Una
demostra< ió làctia, de ramat i un concurs
de ramat porcí són altres de les propostes
d'Expoaviga,

Control de residus als
aliments animals

En el marc d'Expoaviga, l'Agèn-
cia Catalana de Seguretat Ali-
mentària organitza la jornada
sobre la vigilància i el control de
residus en aliments d'origen ani-
mal. En aquesta conferència s'a-
nalitzarà la situació actual i es
plantejarà el futur de la vigilàn-
cia dels residus alimentaris.

Ajudes excepcionals
al sector avícola

Des del passat I de setembre, estan esta-

blertes les bases per a la sol licitud de les

ajudes excepcionals dirigides als avicultors

afectats per la reducció de la producció de

carn d'au, com a conseqüència de l'aparició

dels casos de grip aviaria a Europa al final

del 2005 i els primers mesos del 2006.

Les subvencions es concediran per a la dis-

minució de la capacitat de la producció a

les explotacions, amb un import de 0,20 eu-

ros per au. En el cas de les gallines repro-

es que es van haver de sacrificar abans

del seu cicle habitual de producció. l'import

ès de 3,2 euros per cap.

Els pagaments s'abonaran abans del 3 1 de

desembre.

Analitzats per llengua blava 1.461 caps de bestiar

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i les comunitats autònomes han analitzat 1.461

caps de bestiar importats per Espanya des de Bèlgica, França, els Països Baixos i Alemanya,

afectats de llengua blava, sense que cap anàlisi hagi donat positiu. Les anàlisis s'emmarquen

dins del Pla Nacional de Control de la llengua blava, un grup de mesures adoptades pel Go-

vern per prevenir l'entrada del virus procedent del nord d'Europa, on s'han detectat 199

casos aquest estiu.

Els animals analitzats es van importar entre el 15 de juny i el 28 d'agost. De tots els caps de

bestiar, 83 procedeixen de Bèlgica, 230, d'Alemanya i 1. 148 dels Països Baixos.

El CReSA coordinarà un
pla de malalties porcines

Investigadors del Centre de Recerca en Sanitat

Animal (CReSA). de la Universitat Complutense

de Madrid (UCM), de l'Institut Nacional d'Inves-

tigació ¡TccnologiesAgràries ¡Alimentàries (INIA)

i del Consell d'Investigacions Científiques (CSIC)

participen al projecte CONSOLIDER per a l'es-

tudi de malalties víriques porcines.Aquest té l'ob-

jectiu de formar una plataforma competitiva a

escala internacional centrada en la recerca de va-

cunes i abans vacunals innovadores, a mès

d'ampliar el coneixement científic sobre l'epide-

miologia, la resposta immune del porc i els me-

canismes patogènics que hi actuen.
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La formació del COVB prepara
els opositors per primer any
Les oposicions es
poden convocar en
qualsevol moment, per
això cal estar preparats,
amb el temari llest i
estudiat fins a lYiltim
punt i l'última coma

1 ICCIÓ

Qui ha passa) per l'experiència ja ho
sap: no és gens fàcil aprovar una opo-
sició. Si no sdn proves gaire cone-
gudes, com les oposicions d'admi-
nistratius, els temaris no estan
publicats i, per tant, l'ha de confi-

Aquesta prunera edició
té mat r icu la t s IOS lli-
cenciats en veterinària.
Tots ells volen treballar
en la funció pública

gurai un mateix a partir del seu co-
neixement, la intuïció, els consells
de professors i all res companys i, de
vegades, la sort.

CONVOCATÒRIA AVIAT?

Sembla que avial sortirà la convo-
c ,11.111.1 d'oposicions al tus superior
de la Generalital .le ( Catalunya per
:i Veterinaris i el (!OVB ha decidiï
donar supon als qui es volen pre-
sentar programant un curs específic
per a opositors.
L'llhjcctiu d'aquL'st cur, es propor-
clnnar ;lI per.,nnal a.."..tellt les elne,
neCe";lrle.. per Plldcr prepar,lr les
Ilpll."Ulllb, perl) des d'un pllnl de
\1,t.1 moll pràctlL, ja que a mes de
t'acdltar el cllnungut del tL'll1arl rei i
riC ,lmh els aspectes mes fonamen-
tals, e , duen a telïne ,essilllh prc-
..enu. l l , l'er plldcr < on< retar els

aspectes més importants de cada te-
nia seguit d'algun cas, que servirà de
n forç als conceptes teòrics apresos.
La daia d'inici del curs va ser l'I de
L'temhre I aqul"ta primera l'dic ió té
lwtrllld;lts 10H Illccnc iat~ en vetc
i r i ; 1 . Tots volen t rl'hall.u en la
(unCil) púhllu]'

El progr<lma e'tii dividit en do~ mll-
duis: en el primer l'S prep.ua la pmt
genèrlcl i en el ,egon l'específica.
Cada a l umne , ' ha inscrit ;lls mòduls

q u e d i s i t j m · . ] .

LI prognllnaC il) d';lllue~t primer curs
de preparac U) a oposicions ha rehut

la col·laboració d'una de les acadè-
mies de més prestigi dins el sector.
Aquest centre formatiu, amb expe
riència en la preparació d'oposi-
t ions, particip'l en \;1 formació més
gent.'ric;1. Pel que (a a 1.1 part espe-
( i c a, c i C OVB t0 com a docents
una ~eIeLci<Í deb profcssion.lIs m ò
iii oneguts de cada tema.
I Un altr' aspec tl' interessani és la
pl'111ificacil') i l'orientacil ' l.11'.lIum
ne que t0 aquesta (ormaCil): classe~
~re~e l K ials, lls d'un'l aula "irlll<l!, tu-
tories perMlI1alit z'ldes i conferències
taules rodones.



El COVB, un any més
al saló pel benestar dels
animals abandonats
' ' i ' . l,l( CIÓ

Animaladda 2006 va tenir lloc els
dies 22, 23 i 24 de setembre a l'edi-
fici triangular del Fòrum. Organit-
zada per Adda (Associació en de-
fensa ilels drets dels animals), va
i omptar, un any mes, amb la presèn-
cia i la col·laboració activa del
( X )VB.
A més de L'estand tradicional en el
qual es van passar les lectures del xip
ideni ificatiu i l'entrega d'un C'H in-
formatiu sobre la identificació de les
mascotes i les \-acunes que necessi-
ten, el ( )OVB va col·laborar en el
programa divulgatiu.
I lena Oller, la responsable del de-
partament jurídic, va participar en
el debat "Races perilloses, víctimes
.i i u lpables" q u e va tenir l loc el dis

sabte 24 de setembre i que va estar
moderat pei Eva I >faz, membre de la
Junta directiva d'Adda.

RESULTATS SATISFACTORIS
Parlani de xifres, el nombre de visi-
tants va superar els 8.000, aproxi-
madament 1.000 més que l'any pas
sai. Quant a les adopcions, el volum
es va mantenir unes loO, Í2 les \ a feí
la protectora de Mataró.
Una de les coordinadores, Carme
Méndez, d'Adda, va comentar ,i \ e
terinarisque "el balanç va ser positiu
lins i tot malgrat que el temps no va
estar de la nostra part. Vam tenir
molt bona acollida i vam comptar
amb la presència de moltes persi mes
conegudes com el cantant Dyango,

la model Mireia Verdú, i polítics i om
Imma Mayol o |ordi Portabella".
Animaladda es consolida, d'aques-
ta manera, com el saló de l'adopc ió
de mascóles per excel·lència a
C Catalunya.
En aquesta edició es va remarcai
molt l'obligació d'identificar les
mascotes; gossos, gats i fures han de
portar el xip i ban d'estar conve-
nient meni enregistrats.
Però, sens dubte, la part més visto-

Parlant de xifres, el
nombre de visitants va
superar els 8.000,
apro.'ilnadmnent 1.000
¡nés quc l'any passat

sa per als visitants van ser les passa
rel·les de gossos. Aquesta va ser una
ocasió molt especial per a ells. Tren-

iaven una mi<a la mima i, a més .1
més, tot I que no eren conscients, hi
havin la ta possihilitat de trnhm un nou
amo o una nova família.
Alguns ho van acnnseguir, i m,l, l'ls
voluntaris de les diferents proteL lo
res trehallen per consolidar l'adop
CÍÓ c om l'alternat iva a l'adquisició
d'una masco ta.
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Dedicació i implicació als
Refugis de Mataró
Marcelo Cabrera i Leonor Vila són els veterinaris de la Societat Protectora
de Mataró. La constant entrada d'animals i les situacions de cada exemplar
el tcln \iure cada dia una de Ic c.)rc~ Iné~ autentIques l c la pro{cssi()

ANA GÓMEZ. Reda HUGO FERNÁNDEZ.

D
es del JÓOS, la So< ¡etal
Protectora de Mataró
(SPAM) gestiona cl i ¡entre
d'Acollida d'Animals de
Companyia de Mataró

(CAAC), més conegui com la (iossera de
l.i < iixi.it. El centre dóna acollida .1 gossos 1
gats de l.i localitat, abandonats al carrer 0
cedll' per particular, que nn ,~'n puden fer
v m· cL. Per això, un equtp d';ldmtlllstr<ltIUS,
veterinaris, cuidadora, educador, I volun-
t,m,, 'porta 1; 1'l'va fi:lI1a I dedlcaci\Í perquè
,Ique't, ,mimal, gaudelxll1 de la protecci
el hcnestar, la ^alm 1 la qualitat de vida que
tant necessiten.
l!\ILjUcst uitIm aspecte ,'encarreguen dos
veterinaris: Marcelo Cabrera 1 Leonor
Vila. "La n,lStra feina no és diferent a la

L|UO es la en una clínica. Fem de tot. Si
hem de ler cirurgies, les fem. Fenim la
mateixa cura, dedicació i protecció cap a
l'animal. Els revisem, els vacunem, els
esterilitzem, etc. Tot el que calgui",
comenta la Leonor.
lot i que el tipus de feina és molt similar a
la d'un centre vetenn,lri, hi ha diferènCies
f e r a l volum i als mitjam,. "Quan un
anllnal entr,1 a J;¡ proteLlora, li hem de fe
una revi,i\Í, mirar M porta xip, vacunar-lo,
despar;¡sitm-Io i 20 dics despr6, ,i no hi h
cap reclamacl(-), l'esterilitzcm i comencem
el proc6 d'adopci(-). R;'lsicament, aquest
és la fctn, IVrò aquí cntren gusso, i g<lts
de tOls els orígen, i amh diferents pmh!.:
H~'. Per aix() tamhé tenim l'ls extres",
explica el Marcclo.

I ós que, en inultos ocasions, al Refugi os
porten gossos 1 î ats "en condicions pèssi
mos". Alpin.-. d'aquests animals han patit
fra tures, cremades i mancances afectives
o, fins 1 tot, situacions de maltractaments.
"La setmana passada ous va entrar un gal
amb la cua cremada. Es molt cruel. No
entenem com hi ha geni que pol fer això",
aln in. 1 el v c t e r i n i 1 r

BENESTAR DE L'ANIMAL
M'llgml aque,ls CISO~, no scmpre els ¡\ll
mals han ost.it i1handon;lt~ o víctimes d
propietaris insensihles. AIguns dels "h¡lhi
\ll ls" del RdUgi formen part de Ics r e n l
ci ' , pcrsonals que fan persones que n
poden continU¡lr tenint cur¡ 1de Ics seves
mascotes. "Re;llment , ens hem I n h;1t amh
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casos dramàtics. Ens porten el gos perquè

certamen! no el poden tenir", afegeix la

I eonor. "Per exemple, un cop va venir un

home gran amb dues cocker que sempre

havien estat ¡untes. Tol i que ho havia

intentat, m> les podia continuar mante-

nint, lira tol un drama. Així que les vam

acollir i vam trobar una família que va

adoptar totes dues."

1 és que el benestar de tots ej« animals és

una de les prioritats de la SPAM. El cas

de les gosses Etna i Kira n'és un deis

exemples.

I In altre és la preocupació dels cuidadors i

voluntaris per l'espai. Segons la Leonor,

"no os poden encabir quatre gossos dins

d'una gàbia de tres. A més, hi ha la qües'

tió que i's portin bé i no es barallin".

CONTACTE I DESINFORMACIÓ
Tots dus veterinaris ens expliquen que la

protectora els facilita viure "la cara més

autèntica de la professió, amb el contai te

directe amb l'animal." No obstant això,

també es troben amb altres dificultats.

I ina de Ics més considerables és la desin-

formació. "(¡om que no tenim un tracte,

una convena amh el propicimi (fet que

ens permet decidir a nosaltres mateixos

sense haver de bregar amb els amos), mol-

tes vegades ens es difícil valorar el seu

estat". Ni la Leonor ni el Marcelo no dis-

posen de l'historial de la mascota i les úni

ques dades de què disposen són les que

aporta qui ha conduït l'animal ¡i la protei

tora, i "d'altres vegades ni això, quan l'a-

nimal és recollit al carrer".

Així mateix, la falta de recursos és l'altra

cara de la moneda. "Fem moltes coses,

cirurgies, revisions, neteges dentals, etc.

Però, per exemple, les analítiques, radio-

grafies i d'altres proves, les hem de demà

nar als hospitals o a altres centres.

Necessitem més instal·lacions per fet més

traumatologia, cirurgies més profundes,

etc. Això sí, ,11.1 construirem un nou

quiròfan mes gran i una nova sala d'hospi-

talització, que ens permetran avançar

més."

No obstant això, tal com remarca el

Marcelo, la directiva de l'SI'AM els ajuda

i els paga l'assistèn< ia a congressos. A més,

la mateixa entitat rep ajudes de La

Generalitat, la Diputació i l'Ajuntamem

de Mataró i aportacions d'alguns laborato

ris i, sovint, d'¡¡lrre, empreses.

Això sí, "per treballar en una protectora

s'hi ha d'estar moll implicat. No es poi

I--I.II treballani i mirant l'hora".

TINENÇA RESPONSABLE
Un dels aspectes més treballats peí
l'SI'AM és la tinença responsable.
Voluntaris, cuidadors i veterinaris trac-
ten de fomentar i conscienciar la pobla-

ció sobre la responsabilitat d'adoptai o

tenir un gos o un altre animal de com

panyia, El Marcelo insisteix molt en

aquest aspecte. "Un gOS no es pol tenir .1
tasa, ta ne al al balcó o l.i terrassa 1 només

1 ICIIIC'I a passejar per ter les seves ni·i es

siiais j automàticament l a u c a r l o de

nou. Els gossos s'han de passejai diverses

vegades al dia, i aquests passejos ban de
ser llargs, de 10 o SO minuts."

Per a la Leonor, "mes que l'espai, es el

temps de què es disposa". "A l'imaginari

"La nostra feina reque-
reix molta implicació.
No es pot estar treba-
llant i mirant l'hora"

social hi ha el concepte que si Iens una
casa amb un jardí ampli, hi pols temi un
L;OS gran. 1 no es així: el gos vol i ha d'es-
tai amb la gent. No és lanl el fel de dis
posar d'un espai de 1.000 metres, si l'ani-

mal hi estarà sol i sense t ap alcin ió."
1 In ah re punt que van subratllar és "la

necessitat de posar un xíp a les masco-
tes". "Tot i que és obligatori, nu tothom
ho la. Normalment, als gossos i els gats
de raça que s'han comprai 1 han requerit
un import,nu desembors econòmic, se'ls

pres es. xip. Però als que han l'sUll donats

Com adoptar un gos o un gat

Al Refugi de Mataró més de 150
gossos i centenars de gats esperen
ser adoptats per alguna família que
els proporcioni l'amor que neces-
siten i a la seva vegada a qui apor-
tar afecte. Per acollir un d'aquests
animals, la protectora ofereix les

imatges i les característiques de I
tots els animals al web <www.pro-
tectoramataro.org>. Així mateix,
si ens apropem al Refugi, ens as-
sessoraran sobre la mascota més
adhient i ens la lliuraran esterilit-
zada i amb xip.

'mim
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d'una ventrada, no. 1 aleshores, si es per-

den, són realmeni difícils de trobar sense

el xip", afirma la Leonor.

IVr això des de la protector;!, a la revista

fWuesdel Refugi, el web <www.prote< tora

mataai.org> i els cuidadors i veterinaris

adverteixen .1 tots els qui volen .collir un

animal sobre aquestes pautes que u i tenir

en compte a l'hora d'adoptar i fer-nos

i de l.i mascota,

Un altre dels objectius de Li Societat és

reduir el nombre d'abandonaments; 1 una

forma de fer-ho és poten< ¡aní l'esterilitza-

ció dels animals. "I li ha yent qui.1 pensa

que k-s femelles han ,lc- tenir cries durant la

seva \ ida, però això moltes vegades la més

mal que bé", comenta la Leonor.

MIL MOVIMENTS
Durant el 2006, a l'SPAM s'han produït

més de 1.000 ma\ iments d'animals. Ei u re

els dos centres, n\~\ que està ubicat al carrei

(ial(< ia, s/n 1 l'altre ,1 Cal Pile (ctra. N-ll,

km 648,4) de Mataró, sumen més de 170

gossos i 100 yats. Segons la tresorera de

l'entitat, Kalvl Navarra, "hi ha més adop-

cions de gossos que de gats. En aquests

moments lii ha un superàvit de felins pet

què les femelles, que poques vegades són

esterilitzades, es posen de pari al voltant de

l'estiu i els cadells acaben al carrer o al nos-

tre centre", explica. No obstant això, "el

nombre d'entrades 1 sortides durant l'any

es ei|ui\ alent", afirma,

Entre el juny del 2005 1 el d'aquest any, Li

Societat ha gestionat í^'2 adopcions, 105

acollides 1 ha reionut 144 animals als seus

propietaris. Així mateix, de les colònies de

gats que gestiona, 92 felins han estat (on

trolats en aquesi període.

lii seguiment d'aquestes \ihvs el duen a

terme els administratius del centre, mentre

que els veterinaris controlen mitjançant

un.1 base de dades la salut 1 l'historial dels

animals. "Altrament seria impossible co

néixer tots els casos. Amb aquesta base de

dades volem que qualsevol veterinari

pugui treballar, encara q u e n o lii s iguem

"S'ha de conscienciar
la gent sobre la
importància del xip i
la tinença responsable"

( ap de nosaltres. No es pol temi tot en un

sol < ap", manté el Marcelo.

D'aquesta forma, tots dos veterinaris, els

més de 400 voluntaris, administratius, cui-
dadors i educadors aconsegueixen dia a dia

millorar el benestar dels animals i cons-
1 iem 1.11 la població sobre la tinença d'una

mascota. Mentrestant, poc a poc l'SPAM
es consolida com un dels centres sensil·ilil

:als de lo! I 'alalunva.

Aparell de rajos X
És molt freqüent rebre a la redacció de Vete-

rinaris ofertes d'equipaments professionals de

tot tipus. Des de la secció "El Col legi infor-

ma" us avancem que és a la venda un aparell

de rajos X mòbil. Concretament,es tracta d'un

model Siemens Polymobil Plus, amb capacitat

de rotació longitudinal i transversal del tub.

L'alçada també és ajustable.

L'aparell té tres anys d'antiguitat i disposa d'u-

na poténcia de 40-125 Kv, d'intensitat 0,25-

250 mAs.

Si esteu interessats en aquest aparell de rajos

X I voleu més informació, truqueu al teléfon

següent: 677 803 747.

El COVB utilitzarà els sms com a mitjà de
comunicació urgent per als col 'Iegiats

El Col legi Oficial de Veterinaris se suma a la nova tendencia d'enviar comunica-

cions a través de missatges a telèfons mòbils (sms). Mitjançant Mensario, un pro-

gramari que permet enviar sms, el COVB emprarà aquest canal per a les comuni-

cacions més urgents sense resultat invasiu o abusiu per als col legiats.

Homenatge de la Generalitat al COVB
La Generalitat de Catalunya ha recone-

gut el Col legi Oficial de Veterinaris com

una de les entitats centenàries de la re-

gió. Per això, ha obsequiat la institució

amb una escultura homenatge de l'artis-

ta Helena Agustí enviada per Pasqual Ma-

ragall. La peça, anomenada Arrelament,

pertany a una sèrie exclusiva i limitada.

Es tracta d'una senyera que oneja amb

orgull de cara al vent, tal com indica el

certificat que l'acompanya. En un extrem

l'escultura adquireix la forma e de Cata-

lunya i e de centenària. Arrelament re-

corda una planta, unes arrels o fins i tot

un ocell. La planta, ben arrelada i en crei-

xement constant, cerca la seva continuï-

tat: les arrels sempre sortegen obstacles,

i l'ocell cerca nous horitzonts.
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El Col·legi de Lleida re
també la Creu de Sant ordi
El consell executiu de la Generalitat de Catalunya la hi va concedir
"pels serveis prestats a Catalunya en la tasca de defensa de la seva
identitat i de restauració de la seva personalitat"

L
t ¡reu de Sani |ordi és, sense

cap mena de dubte, la con
decorat ió més alta de les que
lona la (¡eneralitai de ( ¡ata

lunya i una de les més apre< 1.1
des per les institucions i les persones que
l.i reben.
Per això sempre és un motiu d'alegria
quan aquesta distinció és atorgada a un
amU, com ós el ois del ( ¡ol·legi de Lleida.
El 19 de setembre el uonsell executiu de l.i
(ieneralitai de ( ¡atalunya la hi v;i conce-
dir "pels serveis prestats a l Catalunya en la

tasca de defensar la seva identitat i de res-
taurar l;i seva personalitat".

LES RAONS
El Govern, ;i més, va destacar la tasca de
formació continuada entre els professió-
nals del sector mitjançant
de cursos i SÍ tes públic s s<
tendències en les tècniques
pameni ramader i els contro
del sector agroalimentari.
II president del Col·legi i
recollir el guardó de la mà de

'organització
iq ues dedes
e desenvolu-
s actualitzats

e Lleida v;i

president de

l,i Generalitat, Pasqual Maragall, el 2S de
setembre.
I a solemne cerimònia va unir lloc ni
Gran Featre del I u eu, on van ser presents
les personalitats més desta< adés de la cul-
tura, les ciències, l'educació i la política
catalana.

II t ¡ol·legi de Veterinaris de Lleida és el
segon ,i < atalunya a obtenir la ( reu. II de
Barcelona la va rebre l'any 2001 i des i l'a
leshores el guardó ocupa un lloc destacat
.i les instal-lai ions del i !()VB perquè tots
els col·legiats se la facin seva.



1onog rafia:

Tècniques de Negociació Ponent:

Davide Menini (MercaConsult, SL -

Sabadell) Inscripcions obertes.

PLACES LIMITADES

Monografia:
Anàlisi laboraton.il. Citología de
medul·la òssia. 2a ed. Ponent:
Carme Català (Serveis Veterinaris Baix
Llobregat - Esparreguera) (consultora
en comunicació) Inscripcions obertes.
ÚLTIMES PLACES

Monografia:
Radiologia toràcica. Com treure
el màxim profit d'una
radiografia. Ponent: Jordi Manubens

(Hospital Veterinari Molins) Inscripcions

obertes. PLACES LIMITADES

Monografia: Anàlisi
laboratorial. Coprologia i
serologia. 2a ed. Ponent: Anna
Ortuño (Departament de Parasitología i
Malalties Parasitàries - Facultat de
Veterinària) Inscripcions obertes.
ÚLTIMES PLACES

Monografia:
Gestió de recursos humans en
la microempresa. Ponent: Gemma

Clapés (MercaConsult, SL - Sabadell)

Inscripcions obertes.

PLACES LIMITADES

Monografia: Anàlisi
laboratorial. Bioquímica
digestiva. 2a ed. Ponent: Mireia Peña

(Departament Patologia Mèdica i

Hospital Clínic Veterinari - Facultat

Veterinària) Inscripcions obertes.

ÚLTIMES PLACES

Monografia: Anàlisi
laboratorial. Bioquímica renal.
Ponent: Marta Planellas (Departament

Patologia Mèdica i Hospital Clínic

Veterinari - Facultat Veterin,;

PLACES ESGOTADES

Monografia:

Urgències en oftalmologia II.
Ponent:Teresa Peña i Marta Leiva

(Departament Cirurgia i Hospital Clínic

Veterinari - Facultat Veterin.n la)

Inscripcions a partir del 30 d'octubre.

Al tancament d'aquesta edició estàvem

organitzant una sèrie de conferències i

altres monografies que podreu trobar

anunciades al <http://www.covb.es/>,

secció de Formació. Per sol licitar la

butlleta d'inscripció o per obtenir més

informació, ens podeu trucar al telèfon

932 I 12 466 - extensió 29 - o enviar

un mail a <depformacio@covb.es>.

.cords

L·LABORA
El COVB inicia una experiència de

col laboraciò comunicativa amb el

programa Hola üorcelono de BTV. Les

col laboracions dels col legiats

versaran sobre diferents qüestions

d'interès general com els tipus de llet.

les maneres de conservar-la, com s'ha

de tenir cura d'un animal exòtic, etc.

init.il lació d un estand dels veterinaris

durant l'organització d'Expoaviga 2006

div.int de la manca de resposta del CCVC.

FORMACIÓ DE
..DICIONALITAT

Es va proposar la creació d'un curs de

formació de condicionalitat al COVB

destinat a col legiats assessors

d'explotacions. Per això se cercarà la

col laboració del DARP

de medi ambient que modifica els

registres d'animals de companyia a

Catalunya i mostra una clara mancança

d'assessorament veterinari en matèria

d'esterilització.

La Junta de Govern va acordar deixar

totes les iniciatives en matèria de la llei

urina posada en marxa al

Parlament de Catalunya en mans del

comitè d'experts taurins del COVB.

La Junta de Govern va aprovar la no-

La Junta va acordar participar en la

redacció del reglament de la nova llei

També es van aprovar altres Iniciatives
administratives.

TELÈFON CENTRALETA:
932 112 466
FAX: 932 121 208

SECRETARIA

Mònica Rodríguez
Telèfon: 932 I 12 466ext. I
covb@covb.es

i i Guillen
Telefon: 932 1 12 466ext. I
secreta na@covb.es
Andreu Ga
Telèfon: 932 1 12 -166 ext. S
d·padm@covb.es

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

BORSA DE fAMENT INFORMÀTIC
divendres d* 11.00 a

Elizabeth Mata
Telèfon: 932 112 466 ext. 2
apropem@covb.es

Ferran Alcaraz
Telèfon: 932 112 466 ext. 8
depinformatic@covb.es

DEPARTAMENT DE FORMACiÓ INSPECTOR DE CLfNIQUES

Estanis Simon
Telèfon: 932 I I2 466 ext. 3
depformacio@covb.es
Elizabeth Mat.
Telèfon: 932 112 466 ext. 2
apropem@covb.es

ASSESSORIA JURIDICA
9.00

a 20.00 h
Elena Oller
Telèfon: 932 I12 466 ext
depjuridic@covb.es

Francesc Olives
Telèfon: 932 I12 466 ext. 9
comitecliniques@covb.es

Mireia Mancera
Telèfon: 932 I 12 466 ext. 9
comiteclinlques2@covb.es

ASSEGURANCES

Rosa Ordóñez
Telèfon: 932 112 466 ext. 7
Info@seguros.com



Maxivac, nova gamma de vacunes canines

Veterinària Esteve ha llançat una nova gamma de vacunes per a animals de compan-
yia. Maxivac la componen diferents vacunes contra el Parvovirus caní, moquet caní, he-
patitis vírica canina, leptospirosi canina, parainfliuença i laringotraqueitis. El conjunt de
vacunes Maxivac és fruit de l'última tecnologia en R+D en el terreny de la veterinària
i ofereix les màximes garanties per a la immunització canina. La seva eficàcia ha estat
provada també en cadells amb anticossos maternals o en altres situacions. Així ma-
teix, veterinària Esteve ofereix un període de garantia després d'un any d'administra-
ció. Els laboratoris també col laboren amb Veterinaris sense Fronteres.

Affinity Petcare reuneix tots els membres de
'AVAC al V 'workshop' organitzat a Mallorca

Affinity Petcare va organitzar elV workshop
d'Affinity Petcare Advisory Council (AVAC)
a Mallorca. Del 9 al 10 de setembre, tots els
membres de l'AVAC es van traslladar fins a
Mallorca per treballar en la millora de la nu-
trició i el desenvolupament de nous con-
ceptes per incrementar la qualitat de vida
de les mascotes. Aquesta trobada es va dur
a terme conjuntament amb l'equip d'R&D
d'Affinity per refermar la marca.
A la trobada van assistir tots els membres
d'AVAC, els doctors Lluís Ferrer, Dominique
Heripret.lngo Nolte.TheresaW.Fosum,Gui-
llermo Couto, Michael Herrtage, Claudio
Bussadori i Jan Routhuizen. Aquests espe-
cialistes procedeixen de diferents països (Es-
tats Units. Gran Bretanya. França.Alemanya

i Espanya) per tal de proporcionar una visió
multidiscíplinària entre destacats especialis-
tes en medicina veterinària a la recerca d'A-
VAC.

PATROCINA L'ECVIM-CA
D'altra banda, Affinity Petcare ha participat
com a Regular Sponsor al 16th Europen Co-
llegue of Veterinary Intemal Medicine - Com-
panion Animals Congress (ECVIM-CA).que
va tenir lloc a Amsterdam els dies 14. IS i
16 de setembre. Aquest congrés tracta de
treballar en el progrés i la millora dels co-
neixements i les pràctiques de la comunitat
veterinària especialitzada en la protecció de
les mascotes.

Per a cada etapa de
la vida del gos
Els productesAdvance d'Affinity Petcare apor-
ten beneficis a la salut dels gossos en cada
etapa de la seva vida. I és que cadascun es ba-
sa en el mètode Health for Life per afavorir
que els gossos disposin d'una bona salut tant
interna com externa.
Aquest mètode consisteix que tots els pro-
ductes incorporen l'Avance Antioxidant Sys-
tem, una combinació d'antioxidants que aju-
da a endarrerir l'envelliment cel lular i a
millorar el funcionament del sistema ¡mmu-
nitari. Els ingredients principals són el pollas-
tre i l'arròs, fonts importants de proteïnes.
Els àcids grasos omega-3 i omega-6, d'altra
banda, proporcionen impermeabilitat i hidra-
tado, mentre que els minerals ajuden a pre-
venir la formació de càlcul dental i són es-
sencials per a la pell de l'animal.
Tot això depèn de l'edat, la raça. el pes i les
característiques específiques de l'animal, que
marquen així mateix les seves necessitats nu-
tricionals úniques.

La línia Advance d'Affinity Petcare inclou ali-
ments per a cadells, adults i sèniors, dividits
per etapes. Per exemple, per als cadells, un
període en què els gossos han de reforçar la
seva estructura òssia, les dents, la visió, els
músculs, etc..Affinity disposa de l'Advance Mi-
ni Pupyy (2 a 8 mesos) i Medium (2 a 12).
Entre els cadells de races més grans, propo-
sa Advance Maxi Puppy (2 a 12) i Maxi Júnior
(12 a 24). La firma també cobreix les edats
adultes i sèniors,

Affinity és líder en el sector d'alimentació d'a-
nimals de companyia a Espanya i un dels Key
P/oyers a escala europea.

El saló Sommet de
l'Elevage, tot un èxit
Entre el 5 i el 7 d'octubre a Clermont-Fer-
rand (França) va tenir lloc la XV edició del
primer saló europeu dels professionals de la
carn bovina, Sommet de l'Elevage. amb uns
850 expositors i més de 70.000 visitants.
Durant el saló es va dur a terme una pre-
sentació dels sectors bovins. ovins i equins,
a més d'organitzar-se concursos nacionals
de les races bruna i simmenL11.Així mateix,
el programa de la fira va proporcionar els vi-
sitants la possibilitat de visitar criadors, as-
sistir a col 'Ioquis, conferències, trobades
comercials, al concurs d'innovació tecnolò-
gica i al Congrés europeu dels criadors de
la raça Bruna. En l'edició del 2006 Polònia
ha estat el país d'honor. En çol laborado
amb Ubifrance i l'oficina tècnica de coope-
ració internacional de l'Institut Nacional de
Ramaderia, ha estat convidada al saló una
important delegació.

'Fastbook' per a la
clínica de gossos i gats
L'editorial Servet ha publicat Fastbook, una re-
copilació dels fàrmacs més utilitzats en la
clínica d'animals petits. Aquesta guia dispo-
sa de tota la informació sobre principis ac-
tius, dosificacions, pautes de tractament i
vies d'administració, basada en l'experiència
clínica dels autors a l'ús dels protocols i me-
dicaments.
L'obra està editada en format de butxaca,
amb 278 pàgines que permeten a l'usuari
consultar de manera ràpida i eficaç la infor-
mació adequada en qualsevol moment
Les dades estan ordenades alfabèticament i
s'hi ha inclòs informació d'anàlisis clíniques,
test de diagnòstic i classificacions de ne-
oplàsies.També Fostbook conté totes les clas-
sificacions de col 'Iiris, antibiòtics i corti-
coides. D'aquesta manera es facilita al clínic
una consulta ràpida i una prescripció segu-
ra del petit animal.
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En la meva empresa ens vam proposar reduir la
sinistralitat laboral implantant la cultura de la prevenció,
oferir una assistència sanitària de qualitat als nostres
empleats i disposar del millor suport per a resoldre amb
eficàcia els tràmits administratius. Estic satisfet d'haver
pres la decisió encertada.

www.asepeyo.es
902 151 002
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