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EDITORIAL

Donem respostes davant de
les necessitats que detectem
i de les que ens arriben

En aquest número de Veterinaris i robareu dues ac cions moll importants per a nosaltres com
,i col·lectiu i com ¡i Col·legi. En primer lloc, s'inclou ['informe científic en què donem el

nostre rebuig ;i l'au tele que exigeix l'esterilització obligatòria de i adelb a la Llei 22/2OOÍ

de protecció animal. L'absència d'assessorairtenl veterinari qualificat i amb opinions basades on lex-

perièm ii i ¡entffica i l'ètica ens \;i deixar ¡mpactats.

Per MIMI. i com a prova <lel compromís <lel col·lectiu veterinari, vam desenvolupat un document que

IHMH presentat cant a la (lonselleria de Medi Ambient i I labitatge com als diferents KruPs parlamenta
ris al Parlament de ( latalunya. Nosaltres, tom ;i veterinaris, sabem que tenim una responsabilitat molt
e l e v a d a a m b la I n f o r m a c i ó q u e d o n e m a l s p r o p i e t a r i s s o b r e l.i n e c e s s i t a t d ' u l e n i i t u a r c o r r e c t a m e n t la

seva mascota; tenim la responsabilitat de donai d'alta l'animal en un arxiu oficial, el de l'Aiac, en d
moment en qui se li Implanta un icip d'identificació. Som responsables, d'alguna manera, de l'auten-

ticital de les dades i que aquestes estiguin recollides a iots <. Is

camps que sol·licita el document oficial. ES una tasta que sabem

positivament que és bàsica per localitzar l'animal durant la resta

de la seva vida, així que les pèrdues que son facilitades per una

deficient comunicació d'alta la sentim també com una responsa-

bilitat nostra.
C 'om que sabem que aquesta tasea es prou important i laboriosa,

al (!()VB introduirem les Jades dels documents d'alta ile la província <le Barcelona, l'àrea de la nostra

influència. Ja estareu informats que l'Aiac demanava que cada veterinari donés d'alta els xips que im-

plantava. ( tom que ens sembla que aquesta tasca no ha de representar un afegit a la lema de cada dia,

ja per si mateixa complicada, lietn i real un nou servei Jins del COVB que s'emarteya d'introduir les

dades i corregir les Incidències que se'n deriven.

El compromís veterinari amb la societat és efectiu i ampli i sabem que gradualment aquesta s'adonarà

de la tasta que desenvolupem, amb poc soroll però amb molta eficàcia. A poc a pot s'obren camps que

ens donen oportunitats de futur i d'influèni la, i ona l'assessorament alimentari o l'agrari. No son les
mateixes tasques i, en (.invi, son punts d'obertura per a la nostra professió.

L'ABSÈNCIA
D'ASSESSORAMENT
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MA DEL MES

A r a 111atcix é u n J e l s g r a n ' Jebé l t al v o l t a n t d e la v i d a a n i t n a l . El c m n p
¡Dés afectat é el de la produccú'), pero continua hélvent~hi punt conflictius
per al anin1als de e)tnpanyia, com és el ca de l'esterilització obligatoriê

VILMA FERNANDEZ. Redacció

L
'enquesta del 2005 de l'E
har òme tre v¡¡ reve/Clr que en 15
del. 25 estar membres la majo i
na de ciuwdans pensava que el
benelar ¡¡nimal no rebia prou

mencl6 a les polítiques agrícoles. lUna de
les dem¡¡ndes que feien a través de La con-
sulta era que s'incremntés la pr otec ció de
Ics diferents espèc ie animals de producci6.
La política de benestar animal a la Unió
Europea va començar 1';1nY 1974. Ale
res o va desenvolupar l a i primera legislat N i
europea amb la finalitat de protegir els ani-

mals i d'a'segurar-ne el henesl<Ir a les ex-
plotac ions ramaderes, durant el tranpor t
en el moment del sarifi i . Aquesta va ER
una declaració d'intencions realment in-
novadora a l'èpo i. ja que es trac tava del
1rimer op que es reoncixia que els :1nima
són éssers ~ensihles. Les II'is europees, peí
tant, volien evitar dolor o [1<1liment tnne
cessari ¡¡b ¡¡nimals i ohlig¡¡r tant els pro-
i ópietari i om els cllld¡¡do rs a respccwr uns re-
qUlsits mínims de beneSLar.
Però al volU1nt del henestar hi ha molt s
teresos que s'han de tenir en compte. En

primer lloc, es necessita una delinició uni-
ficada sobre què é benetar animal.

UNA DEFINICiÓ
Jordi errat osa, IleaJofUnitAnimnl I I l c n
sill1J Animal Wc/¡;1f'European h«*1 SiI (C
AurhorilY (ER>'A), treballa actuè11ment en
un projecte a m h i i s i molt omplex: una
guia que rermeti donar el criteris lècni
que failiten l',valuació d I rios que t<
l'ahsencia de henesU1r sobre la salut de
anim'lls. "Mi i In h a ap definic ió clara i ne-
t,l del benesLHr", explica erratosa, "ac-



Hi ha molts interessos per aten-
dre en benestar. A baix.Jord
Serratosa, tècnic de l'EFSA.

tualmeni el benestar no té paràmetres que
defineixiri i .ip impacte sobre la seguretat
alimentària i, per tant, com que l'acord sa-
nitari i fitosanitari DE l'rganitzHci6 Mun-
dial de omerç ( O M ) preval per sobrede
totesI les normatives que impedeixen que hi
hagi tmnsmissió de malalties amh animals
< > plantes o probleme per ,1 la salut públi-
ca; el benestar animal no està c~ltalogm din-
1 re del que pugui proJuir un impate nega-
tiu i, per wm, no es considera. L'aord
ll1unJi,11 de omerç refereix que l'e lE (
ganització munJial pera la salut ,mimal)és
l'org,misme Je refernc ia per a Ics r« orna
11.11. ions de salut animal, pen no paria de
benestar. Llavors no tenim cap organisme
Illundial de heneswr animal referenc ial i,
rer tant, hi ha una man,111\,1 de referents.
L'any 2002, l'OIE va fer un,l reunió imer-
nacional i va dir que es faria càrrec de la
qüetió del benestar. Però només va parIar

"El benetar no té para~
netre que dcfinixin
cap ilnpacte obre la
segurtat alilncntària"

del transport, de l'atordiment i de mètodes

de sacrifii, a més d ' omenr,è1r definint una

'èrie de problemes més que donar una de-

FINIC ió de benestar.

Ara la ( o m í s i ó Europea ha posat en mar

xa el pla d'acc i6 sobre prOleció i henestar

animal 2006-2010 i el novembre va u nú

lloc una reunió a D.lrm,hurg en la qual van

coincidir el ( onsell d'Europa i l'OIE. Els

dos van signar la declarackí &nt~,tar animal

a Europa: èxits i projectes ñituis amb e\ com-

promís l e proporionar un suport mutu i

cooperaió en la reerca, clnborar lleis de

benestar animal i donar formllció Bis pro-

fessionals 1 veterinaris. Jordi Serratosa üé,
per davant, un any intens i complicat "L'Or-
ganització Mundial de la Salm fa una va
lorac i6 de risc os per fixar qualsevol criteri.
Per ram,.si tenim perill que una espècie ani-
l a l pateixi Ljuabevol efecte negatiu, s'ha
d'avaluar. Torhom veu moltclar avaluar co-
ses, però no tenim um paràmetres ni unes
guies d'avaluaicí per al benestar animal.
Nosaltres estem treballant per fe¡ una guia
1etodoli)gica d'avaluació de risos Jcl del
nestar animal. LI guia servirà perquè tores
les avaluac ions segueixin els marcixm, cri-
teris; sense això, l'OM no reconeix que
hi pugui hHver certes barreres. 1La primera
cosa que hem encarregar ha est<ll reunir to
ta la inform:Ji6 de tots els c entres d'ex-
cel leiu i, mundial de benestar animal I . I

enarregm a una universitat de Milii un es-

tudi d'una guia de telèfons del benestar ani-

mal qu. ul·ii .mm al web de l 'EFA. lIn-



EMA DEL MES

REBUIG DEL COL·LECTIU VETERINARI CÁTALA A
L'ESTERILITZACIÓ OBLIGATORIA D'ANIMALS DE COMPANYIA

Líele 2.2 de la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en medi ambient)

La presen ia d'animals perduts i abandó
iii.i un peu problema i

ia nostra societat, ja que, d'una banda,

aquest» poden piovocar problemes sanitaria I de

la circulació viària, ría de formal bandades i

ímpactessobn Pi casi iti ma i la

i.niii.r.iKi'stn-, batalles i agressions,en ,idi Pal

Cta, implica patiments considerables peí al

lll.lls.

Així mateix, els ajuntaments cenen l'i ibli

de gestionat la rw oUida i d mantenimeni d'a-

quests animals i-n iciurcs d'acollida ilc titulan-

i,n privada o pública.

m entrada en vig * de l'article II de la

I li i 22/2003 il> pn'ii·i i ki animal,que estableix

la prori " rift ai mal idi o impan

vi.i .iK centres d'acollida, comporta un conside-

rable augmeni dt-i nombre d'animals allotj

aque i u ni de

mimi ¡palspei mantenir losen unes

curulli lona adequades.

I amb d que ja va manifestar el col·lectiu

veterinari respecte a les noves mesures introduï-

des per la Llei tic l'any 2001, aquí

aprovat •• l i- i' nu en o mpte determinad

seqQèni ies >i"r podia i omportai la

ció si les diferents administracions implk adés m

pn nien determinada mesures, l enintencomp

ce cl nombre d'abandonaments que hi ha a (Sa-

I a l l II n a . i ; - r v l . l i · l i l q u e aVUI n u a i a l i . > -.'li;n i p r e í

lires adients per reduir aquest problema,

• i lesal'legackHisidcinfbnnestecnicsque

ha aportat >-l i oi-li·i tiu veterinari

El control quirúrgk de la reproduci ió, la cas-

tració o l'esterilització és la milloTopi ió]

pi i ni pennani ntmenl la repri iduï i ii i que n» i

té una (mahi ai reproduí r IV.I. Noésunasol iK in

nova, ¡aque els animals qui es donen e n adop-

ció han d'haver e s ta esterilitzats, desparasitats

i ¡ i l . - i i i i l i i a i - p r è v i a m e n t . O l n l a i i i r n i I

In .H ió és una mesura peí evitai la. a
controbda i l'augmenl Je la i ¡ue, ma-

lauradament i amb massa freqüent in, és víctima
d'ahandonaments. Però una Intervenció qUI-

rúrgti a tan i nu nti ¡ta i xi tnpta di ri« os i

d'important! efect » laris,
I ,i I l e i n o i spei i iu a l ' eda l e n '|u<' ••'han d ' e s t e r i

litzar els animals, peti i la majoria d'aquests s'ad-

quireixen quan ei nen i ntn dos i tr

puberal 0 defensors i detra tots; la

piil-xL-ri.il és una làse biològk a i fisiològica i n* ial

per a l'organisme idetenninanl en el seu desen-

volupament ffeii i psk 11]

li efectes e undaria prim ipalsd'aqui sta ino i

-Immaduresa deb i tgans genitals externs (Johns

ton i altres, 2001).

- Augmeni de la incidència de malalties adrenala

(Johnston i altres, 2001).

'Engreixameni prr la reducció de l'índex me-

tahòl i i i de I I hii.ni

I altres, 2004).
- Increment de l'agressivitai en femelles ^ 1< «d»
nants (Borchelt, 1983).
• Alopecia nopruriginosa (Scott, 1990).

I ndanerhneni en el tant ameni delcaitflagepi'
Ssari (Rooi labes, 1997).

In. ontínènda urinària que afecta de mitjana

el 9,7% di I' D rilitzades i augmenta i n

¡0kg(C*kensiahres,1997).
Pr oblemes rclac .umatsamb la mterven cló

rúrgicaque po den ¡¡rr ihara la m on de l'animal.

Sr. Anget Guerrera

PrE";Jdnt del Consell

d Col'legJS Vetennans

de C1talunya I del

COV de 1arragona

Sr. Francesc Monné

i Orga. Prwdnt del

CoI'I~J OficliIl de Ve·

tennans de Barcelona.

Sr. Bernat Serdà

PreSident del Col'legl

OfiCial deVeterinans de

Girona

Sr. Jordi Ricard

PreSident del Col'legl

OfiCial de Vetennaris de

Lleida.

El risi .li la Intervi ni ¡ lera bab i n

animals adulis vans, però pol arribai a sei moll

ah en animals moll ¡ovej i rhurmor i altres,

1996). llur a ten

imb un protocol o irrei tmi ni

niiili iliin il «i i a n i m a l s de p a i m« » ! d e d e -

ti n u ï n idi ret i

( . i inp lua i i o n s p ' i- p rati ri< i n aquei i tipus

d'q ¡ i H ions tenen llot en d 19 % de gossos Ien

its aproxünadami ni (P lüari i ídtn .

- És irreversible.

nir.i natura, elimina ¡ > redueix l'instint na-

tural, pol i nivi.li eli otnp ni ai ii'111 i compróme!

la integritat a a l %

d'aquestes qüestions contrastades cientl

li., ii, i. |ue ia n n a mi urai ini i mgruent

• NCH-S pol penaliï ai i Is mima! ipa la falta d'e-

du ai k 'i en ilbilitai di la m i itra si K ietat. En la

nava de me
sures, u>iii la identificació, l'exen i< i de 11

i.ii sani ionadora pei penalil ai 11 abandona

ments, el control i la inspecció dels nucli

k . li • ampartyes de ¡ensibüii a< ió iedu

i ai i" de la so< ietat, ec . adequades pei 6 uní ntai

la tinença responsable dels animals de companyia

• Incongruèrw iade la proposta: modifu ai una llu

que vetlla peb animals amb mesures qu

contra de l'esperiï de la llei mateixa. I >"una i an

da, aquesta norma prohil

t,'i<s com i·l ial I d'orelles, el tall de i ues o la l>

sunglai ió, però de l'altra, obliga a dur a terme un

ii.i. rameni ira li i rueni i irreveisible, quan ¡a hi

ha mitjans alternatius vàlids. Als I in i Iniï

li referen ia i amb ra h anyf d'< xperièn

> ia), l'esd riliï ai ii i moll uniu a

Ja i i n omanada, peu i sempre voluntaria, mai

obligatòria A Ni ituega, per exemple, esta pi nin

b i i i .i i i . i i . . . . . I · I I . i m o t i u s in-- d i c s o i n a n l

M l . l i s I I i l l a , r l i . ) , . A l | , i l

In 11 a Alemanya ests prohibit eliminar

òrgans. . para i Pi igans, però es permet i ai traí

I v cota manera, l'opinió pública d'aquesi ¡

qui b nen unaforta tradiï ió en ladef rua i la pro

dOra.Teresa Rigau Mas Sr. Josep Llupià i

Prof. respon'1b1e de Re- Mas PreSident de

prodUCCIÓ Animal. Dept 1'.A.cademla de Cièn

de MediCina i Cirurgia Cies Veterinàries de

Animals. UAB Catalunya.



tecció dels animals, i tdadiaés més contrària autí
litzar procediments invasius a voluntat dels humana
(Fastad, 2004).
- Hi ha al i niri e\ Itai ••• * •
. uní- ni• desitjadi . i ora i la pngestàgens i les va

immuni N uniu, eptives, moll menys in
ves per als animals. Això demostra un cop més la
manca de rigor (ientffk d'aquest
- A més, posem de manifest la tni i ngruèni ia d'u-
na norma amb un àmbit territorial aplicable a Ca
talunya que tipifica com .1 tnfraci id la transaa ióq
comercialització d'animals de companyia ii" > st
rilitzats, però no la seva tinença Què pa aambel í
min il i | i .n i deni ¡de fora >li ( atalun^ 1' Aqu
llei, en lli« de 1 ontrolar, pol fòmentai la pii ardía
amb l'entrada d'animals de fora de (latalunya I n
les disposiï ions de proteo tó dels animals de totes
les comunitats aui es, l'esterilització és una op

n del propietari.
Altres ibli s són li"- següents;
Kli nrjfli ai bligatòriaefei tiva 1 concrol del cora

plimentde les mesures ¡a previstes al texi inicial de
la Llei de l'any 2003.
( amp inyi ¡ le sensibilitza! ió 1 edu at ió a la

nesde la tinença d'animals de < 1 tnpanyia, amb es-
pe 1.1I n 11 l·lrm la en la identificació i el control de
Li reproduí 1 i •
-T;ix.i local 0 autonòmica pa la tinença d'animals
no cástrate. Aquesta mesura s'apliï .1 en altres pal

i . K s I l u i t s .

( ontrolar l'origen dels animals: com passa er al
ires espè< les, només són reproducti 1 11 mimáis
que provenen de nuclis roològicsautoriï
11.1IM K-m dels centres de cria.

• 11 IIM ai ii 1 • reu peí l'abandin enl 1 control
poliï ial efec un.
I n definitiva, l'esterilitza* lóésunactemèdu vete
rin.iri i, com i col le un, presente n
n tunda peí l'elaborat ii i d'una lli 1 que 1 ni implit 1
de ple i que no ha considerat l'opinió i el consell dels
tèi nies veterinai n la mati tia n guiada.
Els veí ' omi 1 intraris a l'est» nin 0 >m
.1 mèti idede 11 mtn J de l.i repti iduï 1 li i, sin ide l'es
tetiliï MI ¡1 * amb 1 ara* cer obligatori 1 generaliï ada
I1 anil1l,lls joves.
I ,1 nuïn ,1 de 1 onsulta .1 la professió veterinària

• u-ix Li poi " l i i i -

1 objecte d'aquest Informe 1 Introduïda .1
l'artIcle 2.2 Jc la 1 Lki 12/2006 al text k la lleI
22/2001, de 16 de Juliol, de protc' cc llídels ani-
1als dc < atalunya.

Sr. Josep Arús i

Martí Plc',ldent de

GERPAC

Sr. José Aguilo

Bonnin

PreSident de AVE PA

Experts de rol el món
trobaran una metodolo-
oia obr l'avaluió de
benestar animal

drem tots el centres que treballen amb te-
mes de benestai animal, 1 que han fel ava-
luacióde riscos, 1 totes les publicacions prin-
cipals accessibles a tothom en aquesta
publicació. Els centres estaran classificats
segons la importància, les publicacions que
han K-i 1 sobre quins temes. En total són
500 pàgines. La donarem oficialment al fi-
nal de març i segununeni el mes d'abril serà
publicada,"

CRITERIS SENSE PROVA
La guia i|uc comenta [ordi serà el pum de
pnrtiLh1 que permetrà trehallar l'is exl'erts de
tol el m<Ín en Ics guies d'avaluació de fISCOS
per a totes Ics espèc ies, però sense aporl<lr
prove'> cien1Ífiqu's. "Posar una guia no vol
dir tenir tOles les proves de 101, si¡.,rlllfica
quins són els 'Iements que es necessiten per
d'mostrar di(en:ncles significatives per < a
.da un dels temes de h'nestar. QUIll" són els
criteris que han de prevaler, unll orientac ió i
hilsica perdllnar idees < lares de què ésel que
necessitem per respondre Ics pregunles que
ens plantegen en benl'Slar anima!. Aixl) ho
volem aconseguir en un any i és molt am-
hiciós." Ohtenir un manual d'¡1V¡1Iuaci, í
risos serà una tasca majl"ula en la qual
partiiparan l'Xpl'rh de tOl arreu.
Dc moment, en ci projecte estan treba-
lIanr 10 tècnICS de l'EFSA que, un cop es-

Els terminis per al
benestar animal
La pnmera opinió c obre
el benestar animal es produirà en
una espècie de producció int<
da: el porquí. Durant els mesos de
l'estiu, juliol, agost o set-
donarà una resposta sobre el
benestar a la producció de porcs.
En el cas del vaquí les respostes

1 an una mica més: l'any 2009
és la dada que s'han imposa
donar una metodologia. El d
en aquest camp va començ.
passat 27 de febrer.

tigui elaborada la guia de centres d'ex
cel·lència, dividiral1 la (cina, en la qual
participaran t'xperls de tOl el mlÍn, ell grups
de Irehall d'especialitwció. Semn l' I<,
1 arregats de trohar una metodologia i|iif
permeti (ER l,III de quins són els pun
iiiuns I quins .,ón ci punts particulars so-
hrc henl'star ,mim'l!. "La primera reunió
serà per definir el henl'qar a tmvés de
l'OMC; ¡¡leshores haurem d'anar c o m
etanl amh c ada un dels grups a veure si es-
ho¡¡¡n d'acord o no, com una feina addicio-
nal, que és la (cina més petita 1 I
divertida, perquè el més lhfícd és c;Halo-
gar els p,lràmetres fistològin, l'Is pari1me-
tres quc slgUIll mesurahles per a cadasc u
na1 de Ics espèues, per a cada,cun dels
temes", conc lou Serr¡¡rosa.



ANIMALS DE COMPANYIA

Eficàcia davant de la parvovirosi
uní el (:PV-2, CPV-2a, CPV-2b i (:PV-2c causants d'enteritis

REPRESENTATIVITAT DE LES VARIANTS CPV-2 EN LA POBLACIÓ
CANINA AFECTAOA PER LA DIARREA

PROTOCOL: Van ser analitzades
aproximadament 315 mostres de
gossos amb signes de diarrea des de
l'any 2000 fins al 2005. Les mostres van
ser analitzades mitjançant una nova
tècnica que permet el diagnòstic de
totes les variants de la parvovirosi.

Mostras CPV-2a
negativas

tan: Duaro I * m XX»

M ERIAL Redacció

1.1 parvovirosi es manté com l'agent vf-
M. més freqüent i importan) .i laclíni-
i ,i veterinària mitjançant les seves va-
riants: la CPV-2 (parvovirosi canina
tipia D; laCPV-2a¡ la CPV-2b, i la
CPV-2c. L'última correspon només a la
pobla< ió canina d'Itàlia i d'Espanya,
(Decaro i altres, 2005).
La variant CPV'2c va sorgir permuta-
i ió de les variants ¡a existents. Resul-
tats recents de l'anàlisi de mostres le-
(alsde 115 gossos a Itàlia van demostrar
que 116 mostres eren positives al CPV-
2a, í2alCPV-2bi55alCPV-2c.

SUBSTITUCIÓ
A Espanya ja s'han detecwr <1lguns ca-
sos proVOC(llS per la variant i PV-2L; si
analitzem històricament l'evoluci(¡ de
Ics variants, es demostra un desplac,"d-
ment de les m 6 antigues que nf,1Vorei-
xen les més recent. D c fet, al LLIBRE de

I ecaro s'afirma ljue la variant (PV-2c
substitUirà pròximament la r V - 2 b a

Itàlia, :i Espanya i a la resin d'Europa.
Els signes i lum s no difereixen: diarrea

mucoide, depressió i Leucopènia amb
limfopènia són els signes manifestats
pels gossos afectats per la CPV-2c. Tot

i així, en com onutan i I;I amh els coro-

n.n inis, Li \ .li i,nu CTV-2c va induir la

mort de diversos exemplars afectats i

jense vacunal i rèviameni (I )ecaroi al-
tres, 2006).

I )es ilel puní de vista d'una prevenc ió
eiu aç, l'interès es fer servir uns sot a
vaccínica que indueix una immunitat

completa davant Ics dlver,es variant
i tractem d'immunitzar una pohlaL i

i anina mitjant<;ant unfl soca vaccíni
ca específica davant d'una variant
aquest grup quedarà desprotegit im

muniràriament davant la resUI de va
riants. A m6, poteni¡¡dem la divers
f ia ió vírin i afavmirf'm la presènc i
de la resta de variants.
cPer això l'estratègia de Merial al camp

de la immunologia ha eSU1l selecc io nar

diverses soques potents i actuals davant

del virus. < ¡OIM retament, en l'àmbit es
|HH ihi d e la p . i r v o v i r o s i e s \';i s e l o i í( •

nar un,i KX a | 'i• HI potent i amb efiï ï

eia demostrada davant de totes les

variants del virus.

LA C78091 6
Totes les vacunes de Merial contra la
parvovirosi canina estan constituïdes
per la mateixa soca: la c780916. S'ha
detectat una excel·lent resposta itn-
niuiiiiaiia en gossos \acun,us amb

aquesta solució, incloent-hi la variant
óPV-2c. Es podria afirmm que és la pri
meni vacuna doumentada davant de
totes Ics variants de la pmvovirosi ( [
sier registro; Toulemond' i altr
2006)

La vacuna, juntament amh un a E
tratègia ndaptada i Ics me,ures hig
niques més adequades, disminueixe
situac ions de màxim ris' en determi

nades ,dat i races.
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CPV-2C

Vacunacción
T O T L

Merial ofrece en sus vacunas la
maxima protección frente a todas
las variantes de parvovirus.

O BÍ

Vacuna viva atenuada contra la parvovirosis canina, en suspensión inyectable
COMPOSICIÓN Cada dosis de 1 mi de vacuna contiene Parvovirus canino atenuado (cepa Corneli 780916) > 105,5 DICC50 en cultivos celulares de gato (equivalente a 107.8DICC50 en cultivo celular de perro) INDICACIONES Inmunización activa del perro contra la
(Mirvovimsis la respuesta vacunal se alcarua de forma rápida intonsa y duradera Irenle a los subtipos del parvovirus CPV 2a y CPV 2b U tasa protectora se alcanza al 4° día tras la vacunación. Es posible creat inmunidad en el 95% de los cachorros cor una inmunidad
maternalde 1/80 U Copa COme1l 760916 ha sldo atenuada por 115 pases SUC8slvos por cultlvos celulares. Es genéUcamcnle estable, Esta probada su lnoculdad en cachol"ros y hembras gestanles vtA DE ADMINISTRACIÓN Inyectar por via subcuténea unadosIs 1
mana sml",gún la puta do vacunación unavacuna.Igulenlodeparvovlrus: P,lmovacunaolOOclAslcamonovalonto: Primera Inyocción a daaPrimerpartl, do rocuerctola adad ,Unde fi semanas con PRIMOOOG En caso de ,I.sgo Importante, puada admlnls l . . . . . una segunda Iny""clón 2 • 3 ",manas d.spués, Segunda Inyacclón despu6s dr las 1?
:¡nn;ui;i:. ¡te cil.nl c v,.i:uiiii rr píiivoviíiis cliisn .i miiiiiw.ih'iitr-1, ,I';IK M i ftblW Mi iaft(l Jipilél fe ll prVMMI Un* Ifa COTÍ UTO v:n un:« fe pHWAU CÜtiU mOnOVÜe MH M i RKUOrdM [WtBflorM Cadí 'los iftoia M W U M Ele [MVOVlrU
cli\sIca monovalente o esoclada Recucrdos onuales para o,plolllClones coolamlnadas lITlUZACIÓN OURANTELA GESTAClÓN Y LA LACTANCIA. Los asludlos 'eallZados coo ~ vacuna Prlmodog no Indican ningun elacto adVorso sobre las hemb<as geslantes, COmRAlNDICAClONES
No Inyectar por vra endovenosa ,OBSERVACIONES UtlUzar la vacuna Inmedlalamenle después de la reconslltucl6n del llof!llzado con el dlluyente Vacunar anlmales en perfecto estada de salud y correctamente desparasltados Respetar las condicIones habltuales de
a",ps l . U t l l l " , pa. . la Inyeccloo material e'lè,lI, desprovlsto de cualQulo, I,aza do antlsèptlco. Se ,,,,,omlenda no somete' al perro a esfuerzos IIslcos lmportanles durante el pe,lo<Io de Insl81"loo de la Inmunldad EFECTOS SECUNDARIOS. Como cualQulor vacuna,
excepclonalmenl0, la vacunaclÓf1 puede poncr do manlflesto un estada de hlpersenslbllldad Instaurar entonces un tratamlento slntomiltico CONSERVAClON Conservar entre +24'C y +8'C, protegida de la IUl No congelar DISPENSACION Con prescrlpcl6n veterlnaria
PRESENTACIÓN cala de IO ~ascos d e I ml N' de ,eglstro 1227 ESP

Eu,lcan- MHPPl2-L
Vacuna viva Ilofill,ada del moqulllo, de ~s adenovirosis, de la parvovirosis y de las afecciones ,aspl..lor1as poc la Paralnlluen,a de tlpo 2 e lnac1!vada de las leplospl,osis poc Leplosptra canlcola y Leplosp¡.. lcte,ohaemOffllglae del porro COMPOSlCIÓN POR OOSIS Cada
cIosls de 1 ml dO vacuna contlene I tJofllizado: Virus DEL maquillO atenuada como mlnlmo 10 4,0 DlCCSO Adenovirus canino lCAV2) atenuada, como mlnimo 10 2,5 DICCSO Pa~ovlrus canillO atenuada, como mlnlmo 10 4,9 DICCSO Virus Paralnnuenz8 tlPO 2 atenuado
como mlnlmo 10 4,7 0ICC50 Olluyonle Leplosplra ClI11Ico1a, Leplospl.. icierohaBmorrhaguK maciivadas canUdad suficleole para la proleccl6n segun la farmacopea Europea. INOICACtONES Y PROPlEOADES En el porro InmunlzaclÓ!l actJva coolra el moqulllo, las ad8J1OVlrosl.
la parvovi,osls, las ,Iecclone. ,asplmlorlas por paralnfluen,a de llPO 2 Y las leplospl,osi. poc Lep losp l .."nlCOla e Icterohaemorrhaglae .vIA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGIA, Subculénea Una dosis de I ml segun la pauta de vacunaclón a!gulenle. PrlmovacunaclOO
r Inyección: a partir de la '" semana de edad T inyección. 3 a 5 semanas después. a partir de las 12 semanas de edad Revacunacl6n. Anual Pam prolecclón frente a leplosplra, en caso de rlesgo,se recomlenda un recuerdD semestral OBSERVACIONES : la
vacuna Inmedlatamente después de la reconsllluck)n del lk)flllzado con m diluyeme utilizar para la Inyecclón material estéril y desprovisto de cU8~uier traza de antlséptlco 'Ilo desinfectante Vacunar unlcamente los anlmales en perfocto estada de salud y correc1Dmente
despa, asltados al menos 10 dlas o n l . . de la vacunaclon Se 'acomlonda no someler al animal a o.loerzos Ilsleos Importanl•• du..nte ol po,lOdo de Instauraclón de la Inmunk!ad EFECTOS SECUNOARIOS La vacunación puado desencadena, reaoclones de hlpenrenslbllldad
Enloncos hay Qu. lnstaum, un 1..lamlcnlo slnloméUco OISPENSACIÓN Con ,,,,,ela vela,lnaria PRESENTAClÓN ca¡a do 10 frascos de I dosi. do llOfllizado, mAs 10 l,ascos de I dosi. de dlluyenle
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Patologia
e es ge1ve

Les malalties primàries de la geniva que
atecten principalment els animals domèsti
són la malaltia periodontal i diversos tipus de
neoplàsies
LAURA FRESNO, XAVIER MOLL, ASIUL CHACALTANA, ANNA ANDALUZ, FÉLIX GARCÍA
DEPARTAMENT DE MEDICINA I CIRURGIA ANIMALS DE LA FACULTAT DE VETERINÀRIA DE LA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

U
na de les afe < ions gingi-
vals més comunes en els

• - la gingivostomati-
tiv En els gossos, pati Jii
gies com la gingivitis nl-

cerattva necrotitzant a^uda són menys
freqüents. La malaltia periodontal es li

més i omuna; afecta tani gossos com gats i
pol repercutir tant en l'àmbíi local com
en el sistèmic. Per això Os important prac-
i" ii exàmens omís periòdica i tracta
ments profilàctica en aquesta pacients. Els

teixitsperiodontals proporcionen suport a
les dents dins de la cavitat oral: l'os alve-

olar, el lligament periodontal i la geniva,
|untament amb el teixit connectiu de
suport i eh v;i.sos sanguinis.
Li gingivitis consisteix en li inflamació
de Li geniva Aquesta Inflamació és rever-

sible: quan en desapareix la causa! desapa
reïx l'efecte. Inicialment l-i gingivitis es
presenta com un envermelliment i un

edema dels mar^e*. de hi geniva. En casos
més avan<,ms, el procés és més sever i 1<

geniva pot estar totalment enrogida, u i e -
rada i presentar agnat espontani.
La periodontitis con.i.teix en una infla-

mació que afecra els teixits periodnntals,
exc loent-ne la geniva, tot i que sempre v a
acompanyada Je gingivitis. De (et, la pe-
riodontitis és una osteomielitis de l'os al

veolar, que provoca unn pèrdua d'nd

herència del teixit c o n n e t i u entre l'arrel

dentàrIa i l'os alveolar. De vegad's es p Ol
identificar de manera radiogn(ica com una

pèrdua de la radiodensitai òssia.

ETIOPATOGÈNIA

1 11 avirat oral proporciona un ambient hu-
mit, calent i ri< en nutrients que afavoreix
el creixement de microorganismes. Quan la

higiene dental no rs òptima, es forma la

plaïa dental, una inmplcxa pel·lícula bac-
teriana que es diposita a les superfícies inerts

de U-s dents. Aquesta placa dental, junta-

ment amb els dipòsits de sals de carbonat i
fosfat i alt ii procedents de la saliva, es cris-
tal·litza .1 la Superfície de la dent i forma

càlculs dentals, que són més difícils d'eli-

El pH lleugerament
alcalí de la cavitat oral
delí is i del
afavoreix el dipi

ilculs

minar. El pI I lleugerament alcalí de la ca-
virat oral Jel, gossos i deb gats afavoreix el
dip(sit d'aquests c~1uls
Encarf1 qu la causa real de la gingivitis i la

reriodontitis són l,s hatl'ries de la rlac a
dental, ,ohretot les h,lc rèries anaeròhiques,
la formaió dels càlculs dentals tamb' t
nen importància clínica. PropnrLionen un

allotjament (ísic per al desenvolupament
de l aria a i so lc s que promouen el creixe-

ment de haterb ana'robis. Un cop s'h

Els mctodes^lcànics
poden ser |Vs lossius

formal els Càlculs, aquests no es poden eli-

minar si no es aplicant una acció mec.'ini-

t a sobre la superfd ie de la dent.
I a formai ió de placa tienta I i la conseqüent
reacció inflamatoria de l'organisme provo

ta una desi meno del leixil periodontal ¡os-

teomielitis de l'os alveolar. La pèrdua o>n

tinuada d'os causa inestabilitat i mobilitat
de les dents. Si el procés es perllonga, fi-
nalitza amb l'eventual caiguda de la dent.

DUf<1nr el llarg perfode de temps que pol

transc6rrer entre la glllgivitis inicial i la

pèrdua de la dent, Ics h¡¡ctèries poden co

tf1tar amb els capil·lnrs ¡¡djaents i provo
car ba terièmia, que pot oc nsionar e ~

sistèmis en (lrgans més di,u1I1 t

PREVENCIÓ I TRACTAMENT

I es mesures de prevenc i6 contra In m
tia perioJ()nml trdc tcn J'evitar l'acul11uh1
i ió de placa i GIculs denta

Un raspallat dentnl di"n, o (¡lLla dos di

nés ,I metode de prcven i6 p'r exel · len ta



que pot practicare! propietari. No obstan i
això, els animals no sempre col·laboren en
aquesta tasca. Una freqüèni ia >le raspallat
inferior és de dubtosa eficàcia. I b altre mè-
tode efec tiu d, ontml al domiil i és l'ad-
ministmció d'agents retard;1dnrs de la pla-
ca, om la c10rhexidina al O,I-0,2 %, tot i
>.]in.- In pui.icunstàik i; i en cl Iradament en

redueix l'efectivitat.
Tamhé és reomanable usar diàriament jo-
guines dissenyades especialment P'R esti
mular la masticac 16 dels gossos i mantenir
així una hom1 higiene dental, enara quc no
s6n universalment efective.. Per Hixò s'h¡¡n
de plantejar altres estrmègi's de profilaxi.
En nlguns asos, només mitjanc,'¡lI1t Ics ne-

de h o a periòdiques s'eviw l'acumu-
lac ió de placa i de d l lu ls dentals.
Addiionalment, també es pOl atuar so-
hre altres c auses com corr'gir la dieta oal-
i n factors inherents al pacient que puguin
estar exaerbant la periodontitis, prevenir
l'acumulaci6 o reduir b severitat dclsefe

tes de les bactèries patògenes i suprimir la

rea( i ió inflamatoria periodontal.

NETEJA BUCAL
És un procediment que onsbteix a elimi

nar l e forma mecània la plaa i els càluls

dentals i que s'ha de p m t i a r sora anestè-

sia general. La neteja bucal es recomana

com a mètode tant de profihlXi com de trac-

tament, 'n cnsos de ginvivitis/periodonti-

i is establerta. Quant n la periodontitis ex-

tens¡¡, es pot recom¡¡nar l ' a d m i n i s t m

d'antibiòtic durant 7-10dies previs a la ne-

teja per disminuir la inflamaió dels teixits.

Els passos que al seguir en la neteja hucal

són els següents:

Neteja supragingival. (onsisteix a elimin

la p laa i els càlculs p'r sobre del marge

gingival. 'han de retirar els dipòsits de à

cul dentals més grollers mitjançant un fòr-

ceps per despré fer el raspatge supragingi-

val. eneralment, s'han d'emprar mètodes

mecànis (raspadorsd'ultrasons) (Figura 1)

que són més ràpids, però que poden ser més

loius per .i Li dent per la calor que gene-
ren, i no eliminar totalment els càlculs. Es

imprescindible que surti un generós aero-
sol d'aigua desde la punta oscil·lant per re-

fredar i netejar els detritus. I In escalfament

excessiu podria provocar lesions a la pulpa

dentaria i n« rasi del teixit. S'han d'utilit-
r.n -ambla mínima potència eficaç, tent pas
sades lleugeres sobre la superfície dental i

durant un màxim d'uns 1 i segons per dent.

Si la dent no ha quedat prou nets, hi po-
dem lomar més endavant, quan hagi recu-

perat la temperat 111,11 iot mal, desprès ,|,

lej.ir una altra dent. De vegades, es

n i amana, després de la neteja mecànica,

calfamen
siu podria

la pul]

del rei

la neteja manual, mitjançant un raspador

punxegut, pet assegurar la retirada com-

pleta dels càlculs,

Raspatge Jc h placa i deb càlcuk dentáis sub

gingivah \i\ pas més important es l'climi-

na« ió de la placa i dels càlculs subgingivals,

que consisteix B eliminar la placa i els càl

culs localitzats per sota del marge gingival.

Tot i que es poden utilitzar raspadon mecà-

ni< s amb pumes periodontals especialitza-

des que permetin el pas de l'aigua per la

punta oscil·lant, per evitar possibles lesions
tèrmiques de la geniva i de l'arrel dentaria,
és preferible emprar rapadOts manuals, com

una urem (Figura 2). Amb el uretatge
l'arrel es pretén que quedi una capa de ci-

ment sana que cobreixi la superfície per fa-

cilitar-ne la reepitelitzaci6. al evitar un

curetatge excesiu que pugui deixar expo-

sada la d n t l n a . Quan les dents presenten

massa inestabilitat i estan massa afectades

com perconservar-les, l'única opci6 és l

traci6 dentària.

3. ['oliment. El poliment é un pa, molt im-

portant, ja que el raspatge, tant m e à n i

com manual, deixa la uperfície de la dent

rugosa i porosa i ,ugmenta l'adherèn i

l 'acumulaci6 de la p l a a amb m é ràpide
sa. El poliment es du a terme amb un ma-
ii r ial adequat, normalment una pasta lleu-
gerament abrasiva que s'aplica miljanç'Jnt
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una copa i un contraanglc de profilaxi a
uno $.000*5.000 rpm, que confereix una su-
perítete llisa .i la dent Es poi passat el p>>-
Iklur per la lona subgingival, pren urani no
lesionar la geniva. Recentment, s'ha c o
mercialitzat un producte de poliment que
s'aplica immediatament després ik-1 raspat-
gi lental. Els propietaris l'han de reaplicar
periòdicament
Reraaçe. I tesprésdel poliment s'hadenece
jar abundantment el solc gingival, por eli-
minar les restes de detritus i pasta polidora,
ambsèrurn sali fisiologtc o una solució diluï-
da aJ 0>5 % de clorhexidina, |a que els detri-
tus que puguin quedar allotjats ;>l sac perio-
donta] poden originar abscessospertodontals.

DIETA
Els animals alimentats amb pinso sec pre-
senten menys, prevalença a patir limfadeno
patia mandibular, càlculs dentals i malaltia pe-
ríodontal que els alimentats amb dietes toves
o casolanes. Les dietes en què l'animal ha de
fa poca ocapfbrçad'oclusití fen que I.I qua-
IH.II del itil·l·i^-n periodontal es degradi. En-
cara que la composició quimil ,i ,k les dietes

influeix en l;i formació dels càlculs dentals ¡
en La progressió de l·i periodt incitis, alguns es-
tudis han demostrat que la forma de la dieta
és molí importan) per controlar l'aparic ú ide
In plaeu dental i la gingivitis.
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La gingivostomatitis es defineix com la inflamació general de la

geniva i la cavitat oral. Histològicament es pot diagnosticar per

la presència de cèl·lules reactives en la mucosa oral. La gingivos-

tomatitis felina, també coneguda com a estornatiüs limfoplasmo-

dtica o estomatitis gingivitis plasmocítica limfocítica, afecta els gats

de qualsevol edat i raça.

JIA

Encara que la seva etiologia no està ben descrita, es coneix la

participació de complexes interaccions del sistema immunitan

(51) i diversos antígens en l'aparició i l'evolució de la malaltia. Un

elevat nivell d'immunoglobulines sovint confirma una resposta

immunomediada exagerada, que normalment respon a una

infecció multifactonal que inclou bactènes, virus, factors genètics,

nutricionals i ambientals. Quan hi ha una bona resposta immu-

miiria, no hi ha evidència de progressió de la malaltia. En canvi,

quan els mecanismes de defensa de l'animal s'activen produint

una resposta inflamatoria per localitzar i destruir el material

estrany, normalment acaba amb la destrucció del teixit, derivat

del procés inflamatOri, que agreuja la malaltia. La persistència de

la placa bacteriana afavoreiX l'apariCió de la malaltia, I es corela-

Clona amb la latènCia I la cronicitat. Hi ha factors assoCiats a l'a-

pariCió de la ginglvostomatltls felina que cal tenir presents, com

malalties cròniques per calicivirosi, virus de la immunodefiaènda

felina (FIV) o virus de la leucèmia felina (FeLV), malgrat que

només es diagnostiquen en el 50-75 % de casos.

Inicialment els animals presenten halitosi, ptialisme, disfàgia, ina-

petencia o anorèxia. Amb el temps es van agreujant, produint

gingivitis, retrocés gingival, malaltia periodontal i pèrdua de peces

dentàries. Aquests signes són més evidents als premolars i

molars. En els casos més greus, podem observar lesions, nor-

malment ulceratives, a les comissures bucals, al paladar tou i dur

i a íorofaringe. A l'hora de fer el diagnòstic cal dtferenciar-la de

la malaltia periodontal greu, de les immunosupressions associa-

des al RV o al FeLV, del complex granuloma eosmòfil i de malal-

ties orals i periodontals greus. La confirmació del diagnòstic es

du a terme a partir de la simptomatología, la realització de sero-

logies de FIV/FeLV i l'examen histopatològic, on es pot observar

l'aparició d'una infiltració inflamatoria amb cèl·lules plasmàtiques,

neutròfils, limfòcits i histíòcits.

TRA(

A causa de la seva patogènia, el tractament de la gingivostoma-

tltis ha d'anar dingit a disminUir la càrrega bacteriana i la respos-
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ta inflamatoria i immunitàna. Si només es

tracta una de les dues causes, no es millo-

ra el quadre clínic. La neteja de boca i

l'extracció de peces dentares, l'adminis-

tració d'antibiòtics sistèmics com l'amoxi-

cilma/clavulàmic, la clindamicina, el me-

tronidazole, l'ampicilina o la doxiciclina; i

l'administració de glucocorticoides (prin-

cipalment d'alliberació lenta) seran l'es-

tratègia inicial per al tractament de la gin-

givostomatitis felina.

Quan aquestes mesures no són suficients,

l'extracció de totes les peces dentarles

pot representar fins al 80 % de la curació

clínica. L'administració de ddosporina o

de sais d'or també poden ajudar a dismi-

nuir la resposta del SI. No hem d'oblidar

que estem tractant amb animals que pre-

senten carències nutritives i que caldrà

aportar una dieta caloricoproteica per

suplir aquests dèficits nutricionals.

Finalment, com que és un procés que

ocasiona dolor; l'administració d'analgèsics

com la buprenorfina pot afavorir la recu-

peració de l'animal.

L'abandonament es multa
El passat 25 de febrer el jutjat d'instrucció número 41 de Madrid va condem-
nar una dona per abandonar dos gossos en un habitatge durant més de dos
mesos. Els fets van ser denunciats per l'associació El Refugio. Els veïns de l'e-
difici donaven de menjar als gossos fent servir un pal de quatre metres de
longitud que van comprar en una ferreteria. La propietària dels gossos haurà
de pagar 12 euros diaris de multa durant 30 dies.

Els gats poden transmetre I'H5N I als mamífers

Un grup d'investigadors holandesos de l'E-

rasmus Medical Center de Rotterdam va

descobrir que els gats poden ser una font

d'infecció de l'HSN I per als humans. La in-

vestigació es va centrar a esbrinar si els

gats es podien infectar a través de les vies

respiratòries o menjant pollastre infectat.

Aquesta conclusió indica que els gats po-

den transmetre el virus aviari als mamífers.

La relació directa de transmisió de I'H5NI

de gat 3 humans és encara una afirmació

molt arriscada, tot i que la relació és més

que possible.
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Laminas masticables para mantener limpia la dentadura
del perro. Previene la formaci6n de sarro de forma natural,
ya que la masticaci6n intensa y duradera hace que el sarro
se elimine eficazmente de forma mecanica, estimulando ade-
mas que el propio organismo I¡bere enzimas endógenas que
contribuyen a la higiene dental. Contienen espirulina, un alga
especialmente caracterizada por su gran contenldo en vita-
minas, minerales,oligoelementos y, sobre todo proternas alta
mente digestivas -, sustancias esenciales y pocas calorías.

LÁMINAS MASTICABLES PARA
LA HIGIENE DENTAL DEL PERRO !•.

www.bayervet.net



'IMALS DE COMPANYIA

NUTRIVET

La nutrició és una qüestió de base
Una taxa de creixement ràpida no vol dir que sigui òptima. S'ha demostrat
que algunes malalties son conseqüència de la dieta durant els primers mesos

AFFINITY Redacció

Els animals joves són població de risc
quant a infeccions viráis, bacterianes o
parasitàries, però una nutrició adequa-
da durant l,i gestació, la lai lanc la i el
creixemenr ajudarà a disminuir-ne les
conseqüències. ( '. >i 11 .1 moll aviat, po-
dem començar a oferir aliment se< als
cadells a partir de les 2,1) setmanes, i,
mm a molt Card, a les 4 setmanes. En
aquest moment, la llet ja no pot apor-
tat iin.i alimentai ió i iptitna peí a iots

.-k i adells.

LACTÀNCIA
Durant les dues pruneres setmanes de
vida, els cadells si'm moll susceptibles
a la deshidratació. L'emmagatzematge
del glucogen hepàtic és baix i depèn
de la ingesta de llet per sobreviure. És
molí important proporcionar unadie
ta molt palatable i alta en energia a la
gossa al final de la gestació (les ires fil-
times setmanes) i també duranl la
lactància per assegurar que aquesta si-
gui bona i, per tant, que l'acabal de
néixer tingui un desenvolupament
adequat. En gosses de races grans ta
capacitat d'ingesta de menjar pot li
untar la Ingesta energètica; en gosses
de races petites, la palatabilitat de les
dietes pot sei un fa* tor [imitant.

ENERGIA I CREIXEMENT
Els animals en creixement necessiten
m é energia en comparaió amb els
adults. 1 lan de cobrir els requeriments
de manteniment i neessiten energia
per al desenvolupament ossi i musu-
lar. La taxa de c reixemnt d'un indivi-
du depèn de diversos f;¡tors: potencial
g'nètic, rac;.è1, s'xe, entorn, alimnta-
i ió, etc. La ingesta energètica exerce i x
una innuència directa sobre ¡¡questa:
(.nin més m n j el cadell, més ràpi-
dament creix. Però una taxa d (rcixe-

ment ràpida no signifit1 una taxa de

creixement òptima. En gOSSOïde races
grans, una ingesta excessiva d'energia
provoca un pes < orporal excessiu en un
sistema osteoartiular immalur, d ma-
nera que mlgmentt1 l'estrès mec;ni so i
bre els c artílags i Ics plaques d c reixe-

ment. 'ha ci'mostrat que hi ha reia ió
entre la displàsia d, maluc, l'osteo
condrosi,el mJiusurvus, l'osteodistrò·
fia hipemèJfica i un exé~ tic p'~ durant
el creixement. Però, prohablement,

mecàni no é l'úni manisme
impli;¡t.
L'obesitat I una ingesta energètiC<l ex-
cessiva provoquen t,mbé modif¡a ions

e n les s e c r e c i o n s h o r m o n a l s (II ¡I 1,

hormones tiroidals, eu.), les conse-
qü'n i's en gosso. de Ics quals en ira
no ban estat valorades. En gossos de
rac;a pelita, les r'perusions d'una in-
gesta nltH en energiél sohre >1 sistema

osleoartiular é menys important, però
pot provoar l'ohesitat ' n els adults jo-
V'S. L'obesitat preoç i un excés d'e
nergia en eb gossos predisposen a p a t
div'rses patologies (resistènc ia a t1 la
euliml, diahetis, dislipidèmia, hiper
tensi<í, ost>oartntis, àncer de mama,
malaltia renal, etc.) i disminueix l'
peranc;a de vida.
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www.affinity-advance.com

Protégele como una m

'
ADVANCE

cPu^py
MÀXIMA PROTECCIÓN Y DESARROLLO

Ahora ya puedes asegurarle, durante toda su etapa de cachorro, eL mismo niveL
de nucleótidos que Le proporciona La Leche materna.
Las primeras semanas de vida de tu cachorro son decisivas para su futuro. Al fin y al cabo es un bebè que
necesita una alimentación específica, un cUldado especial y la maxima protección para crecer sano. Éste es el
objetivo del último desarrollo científico de Affinity Advance, la nueva lfnea avanzada de nutrición funcional
Special Puppy Care. Una fórmula exclusiva reforzada con nucleótidos, con el mismo perfil que la leche
de la madre. Estos nutrientes son los principales responsables de la multiplicación celular y por tanto del crecimiento.
Special Puppy Care proporciona mayor protección inmunitaria, mejora la función intestinal y desarrolla al maximo
el potencial genético del cachorro: Ciencia e instinto maternal.

Disponible en las mejores cllnicas veterinarias y tiendas especializadas.



SEGURETAT ALIMENTARIA

L'ENTREVISTA

MARIA TERESA MORA I VENTURA

Catedràtica de Nutrició i de Bromatologia del Departament

de Ciència Animal i dels Aliments. Facultat de Veterinària de la UAB

"A Bellaterra tots els estudiants volen fer
cirurgia clínica, i això és un error"

Aquesta catedràtica de bromatologia de la Fa-

• de Veterinària de Bellaterra fa, entre al-

tres tasques, la direcció de diverses tesis doc-

torals en les quals la seguretat alimentaria és

una qüestió bàsica.

La seguretat alimentària és una qüestió de pri-

mer nivell informatiu. Què li semblen des d'un

punt de vista científic les informacions que so-

vint es publiquen als mitjans de comunicació?

Hi ha de tot. Podríem parlan per exemple, de les

informacions que van sorgir abans de Nadal so-

bre el paràsit anisakis i l'obligació de congelar el

peix. De fet. això ja era obligatori des de fa temps.

Ja hi havia una legislació que exigia, per a tots els

peixos que eren susceptibles de menjar-se crus o

fumats, l'obligació de congelar-los abans que s'ar-

nbessin a ingerir per matar el paràsit i que no arri-

bés a fer mal al consumidor

"Hi ha ramaders que
volen guanyar mes
dincr~ i apliquen
ub'tandes per augtncn..

tar el pe dels anitnal,"

Es té en compte l'opinió d'experts en bromato-

logía i nutrició en veterinària per fer aquest ti-

pus de recomanacions?

Hi ha comitès que estan formats per repre-

sentants dels diferents ministeris i experts, per

exemple, de la Unió Europea. Aquests regulen

tot el que és la carn fresca o els productes d'o-

ngen animal. En aquests comitès hi ha veteri-

naris, consumidors i fins i tot industrials. Els ve-

terinaris participen més en els aspectes més

Científics I to el que puguI afectar la transmlS

SiÓ de malalties.

Ara mateix és moda la qüestió de control de re-

sidus en aliments, sobretot d'origen animal. És

un control d'araí

No, ja existeix des de fa molts anys: sempre s'ha

tingut cura que no hi hagi substàncies prohibides

,il\ aliments d'ongen animal. De vegades, hi ha al

guns ramaders que volen guanyar més diners amb

el mateix treball. Aleshores hi apliquen substàncies

prohibides per millorar-ne el pes. Això es contro-

la des de fa vint o vint-i-cinc anys. Per als residus

que deixen els medicaments, com és el cas dels

antibiòtiCS que se submlnlstrn sense conrol ve-

tennan, hi ha un pla de reSidus a escala estatal que

controla la presència de substàncies permeses i no

permeses. S'actualitza permanentment, ja que, de

les permeses, hi ha uns nivells tolerats màxims.

Com a catedràtica, podria valorar el sistema es-

panyol en seguretat alimentària? És un nivell de

mínims o s'hi innova?

És diferent segons la comunitat ilUonoma. A Ca-

t. llunya som bastant capdavanters a aplicar-ho tot

i a intentar fer complir les coses. Això no vol dir

restano ho l'U i; t;¡mbé ho fa però de ma-

nera més laxa. HI ha un bon control I aquí a a

talunya tots els Industnals h,\n fet un gran esforç
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per posar les coses al dia. per aplicar-se el seu pro-

pi autocontrol, com exigeix la legislació. L'inspec-

tor veterinari fa una auditoria de l'autocontrol que

fa l'empresa. En la reglamentació europea hi ha ha

gut un canvi molt important, perquè fan respon-

sable de tot l'empresari alimentari, l'operador de

l'empresa alimentària.

Què vol dir?

Que qui fabrica un producte és responsable que

aquest surti en condicions òptimes per al consu-

midor Per això ha d'aplicar un sistema de control

i tenll cura que la neteja sigUI eficient, per la qual

cosa és obligaton fer controls de les supelficies on

es treballa perquè estigUin n tes I deSinfectades.

Ha de guardar tots els documents en papel o ar-

en diSCOS perquè quan hi vagi l'autontat

competent puguI compmvar SI les coses estan

ben fetes o els resultats de les anàlisIs. A més, l'em

presan té l'obligació de conserval aquests docu

ments durant dos anys, un temps que es redueiX

a SIS mesos SI el producte és penble.

En cas que a l'empresan II surti un resultat de con-

trol d'anàliSI que digUI que el producte no és Ido

ni, ha d'aVisar Immediatament I responsable sa-

riit.in. I si aquest producte pot representar un pe-

rill imminent s'ha d'enretirar immediatament del

mercat. També cal dir que l'empresari és el res-

ponsable de la seva marca sanitària i té l'obligació

de tenir un pla de formació per als seus treballa-

dors sobre bones pràctiques higièniques.

Els estudiants a la Facultat tenen tendència a

valorar la seguretat alimentària com un camí

o sortida a un futur?

No. Si més no a la facultat de Bellaterra no ho

valoren.Tots són estudiants que van dirigits a clí-

nica i a pocs els interessa la branca d'aliments

0 la de producció animal. Tots volen fer cirur-

gia clínica i és un error. |a que molts, per trobar

treball, es comencen a col·locar els caps de set-

mana a escorxadors i, aleshores, no els agrada

1 fan el treball a desgrat.

I no obstant això és un treball molt ampli.

"A Bel hi terra tots els
estudiants van dirigits
a clínica i a pocs els
interessa la branca
d'aliments"

Té molt de camp, és una branca, i no només s'-

ha de ser funcionari. Dintre de les empreses hi

ha controls de qualitat i fins i tot es pot mun-

tar un laboratori d'assessoria de control:-

les empreses que no tinguin el seu propi, entre

d'altres possibilitats.

Per què el veterinari, tot i tenir una experiència

en bromatologia, queda sempre una mica de

banda en l'elaboració d'informes científics i,

en canvi, se li dóna més importància a un far-

macèutic o a un metge?

Perquè a Barcelona sempre hi ha hagut Facul-

tat de Farmàcia i nosaltres només portem vint-

i-cinc anys.

El departament de bromatologia d'aquesta fa-

cultat és molt més conegut que el nostre, els

consumidors no coneixen les tasques que fan

els veterinaris de salut pública, que controlen

tots els aliments d'origen animal.

Presidenta del Comitè de Deontologia del COVB

Teresa Mora va començar el 2007 amb el
nomenament, per part de l'Assemblea del
COVB, de presidenta del Comitè de Deon-
tologia, un òrgan del qual. segons les seves pa-

¡, "s'espera que doni solucions a dife-
rents queixes que hi ha de companys o de
consumidors". La resta dels companys de tre-
ball en aquesta tasca són:
Irene Ferrer Fernández

Isidre Otero San Mauricio
José Manuel Mora Ayneto
Marta Legido Mateo M

Mercè Almirall Hill
Neus Izquierdo Figarola
Noemí Galí Hernández
Octavi Panyella Costa
Esther Fernández Plana

Substituts:
Eduard Martí Blanch
Ricard Adan Milanès

Assessor:
Marc Val Trepat
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Al·lèrgies i intoleràncies
alimentàries en restauració
L'increment de casos de persones afectades per aquestes patologies repre-
senta un repte per als veterinaris higienistes, que s'han de posar al dia
sobre les causes més freqüents de les reaccions i fer planificacions adients

Redacció

Les al·lèrgies alimentàries
s'han triplicat durant els
darrers Jou anys a Espanya.
I fn estudi qtie es va presen-
tar recentment a la reunió

anual de l'associació aragonesa d'al·lèr-
gia v;i mostrar que s'han triplicat a tol
el territori i que afecten entre I'l % i el
'i "<> de hi població.

Aquestes xifres afecten també els veteri-
naris especialistes en higiene. Pet això
AVHK , va organitzatt el passat nius de
desembre, una reunid amb el títol "Into-

leràncies i al·lèrgies alimentàries en la
restauració col lectiva". En aquesta oca
sui els ponents van ser: Jordi Altimira,
veterinari i membre de l'associació
Immunirns Vera; Ramon Lleonart, metge
al·lergòleg de l'hospital de Bellvitge; Ma-
tilde Torralba, presidenta de l'associació
SMAP Celfacs de Catalunya; Joan Tu-
rull, gerent de Proceli, una empresa que
fabrica aliments sense gluten, i lordi ( Hs-

hort, veterinari i assessor alimentari.
Aquest darrer, com a organitzador de la
¡ornada, va ser l'encarregat de moderar la
taula rodona que, una vegada més, \a
tornar a omplir la sala d'actes del COVB.

INTOLERÀNCIA I AL·LÈRGIA
Un dels primers temes que es van traí tai

i la diferència entre intolerància i

al·lèrgia alimentària. Aquest punt va ser
aclarit pel d o t o r L1eonart. (Grllies a ell

es va poder veure la distància que sepa'
ren <Iquetes due reacciom del nostre
organisme. Els pa ient ac ostumen a

anomenar a/·lèrRia i qual sev o l rea i ci d
d'hipersensihiliml a un aliment, i aixl
n o sempre es correpon. A Ics reacions

adverses que es prdueixen, en ocasions,

en inferir un aliment o un additiu con
tingut en aquest s'acostumen a anome-
nar, g;lirehé sempre, aJ.Jèruies¡ (¡no, i tot
aah,1ns de ~;aher quin ha estaI el mecanis-
me ique 1 ha desenc adenat aquesta rea
lió. Tot i així, ci terme a/·/èr¡;ia ;¡Iimcnt
riai s'utilitzarà només en Ics Cormes
immunològiques. La resta de readons

no immunològiques sef<lIl inloler~nc ia

llim'nt¡lria.

Ll hipersensihilitat als aliments és v
CU"lla per èl·lules Illc<1litZ<1des a l'intesl I

mitjançant diferents mCGlI1l~meS immu-
nològics. No ohswnt aixl, la gmn majoria

d'antígens que ingerim amh els aliments
s6n hlllquej;Jts per la harrem gasrrointesti-
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A sota, un menjador escolar.
A la dreta, un xoc anafilàctic

provocat per una al·lèrgia

nal, ja sigui hlnquejanl la penetració d'an-
tígens, jn sigui proe!int a la ruptUn1 d'a
quests (per 'nzims i ¡\cids), i només una
quantitat mínim;1 d'antigen és absorbida i
transportada. La (reqliencia amh què un
aliment pOl oasionar al·lèrgia dependrà
de moltes variahles, om l'edat d'intro-

dels aliments a la dieta dcl nen, eb

hàbits dietètics de cada persona 0 família,
0 la freqüència amb què es prenguin.
IA'S famílies d'aliments que estan més
implicades en l'al·lèrgia alimentària són;
fruita seca, peixos, mariscos, fruita fresca,
llet, ous i fruita tropical.
Aquesta és un.1 informal ió que els veteri-
naris higienistes valoren com "moll inte-
ressant". "Primer i.il conèixer .1 quin
públic va destinat el menjar que se ser-

"'ha de fer un pla
d'autocontrol i incorpo,
féuo,hi lnesures prevcnti,
ves, com es fl éltnb la
~è:lhn()llCl·l()si"
veix, per exemple, 'n un col·legi o en un
servei d'àpats. És (onamenral saber com
(unciona la malaltia i quin perill hi pOl
haver. Per això hem de s<1ber com funcio
na I" malaltia i quin perill pot representar.
Un cop sc sap s'ha de planificar un pla
d'autocontrol i incorporar-hi mesures pre
ventives. S'ha de fer en el mateix sentit
en què preparem un pla de prevenció de
salmonel·losi n d'un altre microorganis-
m'. Entre Ics primeres tasques, hi ha la
d'ident i(j ar els possihles al·lèrgens i la de

formar les persones que s'ocupen de servir
11 preparai els aliments. Al mateix temps
1 ,il evitar caure en falsos mites sobre les
al·lèrgies", explica |ordi 1 iisbert.
En aquest pum el veterinari recupera La
informació donada pel doctor Ueonart.
L'allergòleg va remarcar, sobretot, que en
el diagnòstic hi ha la clau, i que s'ha de
dur .1 terme un diferencial per determina]
quins casos són al·lèrgies 1 quins ínto
leràncies.

UN CAMP AMB MOLT DE FUTUR
Per als veterinaris higienistes s'obre un
camp de (utllr, jH que aporw un repi
del control microbiològic. "Tamhé en-
tmríem al camp de nutrii6 i dietètic
c,lLla dia s'adverteix que la salut alunen-
tària no no més està rclaionada amb la
higiene, sinlí tamhé amb la prevenci6 de
l'ohesitat, i que és un camp relacionat
amb In seguremt dels aliments. Quin és
el paper dcl veterinari? Sohretot assesso-
rar les empreses. Per 'xemple, la qüesti6
de l'etiqucU1rgc és molt imporrant .
aaquest punt té un p,lper molt important,
ja que es coneix a la pcrfecci6 el detall
dcls ingredients que té un producte o un
plat preparat. No només cls que es fbi
mulen, sinó U1mhé els ingredienrs c om
postos, com els additius que poden por-
tar, com és el cas d'espessid(rs o derivab
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al paper de l'assessor
alimentari en l'elabora-
ció de l'etiqueta és fona'
mental. Es qui millor
coneix els ingredients

de la lactosa. Aquesta és una informal ió
que s'ha d'incotporar a ['etiqueta, tol i
que de vegades no es fa. Es pensa en el
component en si i no en els components
d'aquesl ingredient, per la t|u.il u w i·l
nostre papel cora a assessors és impor-
tant", destaca (iisbert.

UNTEMA QUE DÓNA PERA MOLT
El desembre hi v;i haver la primera jnr-
n.ni.i que l'associació de veterinaria hi-
gienistes de (Catalunya ha dedica) a Les
al·lèrgies i les intoleràncies en la restau-
ra ió. Però, si jutgem pel debai que '̂hi
\ ;i generar, pot sor que el ronu s'ampliï i
ii ,il·i derivan) en una nova convoi atò

r\.\. Així reflexiona Jordi Gisbert; "Ena
hauríem de ii\;ir més en al·lèrgies d'una

El cost dels aliments per a
celíacs va generar un debat
durant b |ornada que hi va

haver al COVB.

banda o en intolerànc ics de l'altra; es va
tractar po< La qüestió de la intolerant ta a
la lactosa, i la de los al·lèrgies al Làtex,
que són moda, i van quedar una mica
desateses. La malaltia celfaca, sobretot,
v;i rebre molta atenció. I és important

destacar un cas humà: el que v;i exposar
JorJi Altimira quan va parlar del cas del
seu fill, un nen amb nl-li-r^in a diferents
aliments. Impressiona com és de complí'
cal gestionar, dia ;i dia, un cus com

J_J_

poLva
r

9
ANTIINFLAMATORIO

ANTIPIRÉTICO

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

INDICADO PARA
PORCINO Y POLLOS
Acido Bcetilsalicilico al 65 %
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Arriba el Prava, un pla per
actualitzar i ampliar el Piracc
El Pía distingeix, per primer cop, els conceptes Je residu i contaminant
mediambiental. Així s'obté un important avenç en matèria Je vigilància

Redacció

E
l Pla di' residus en animals i
carns tresques ,i (latalunya
(Piracc) data de l'any 199O¡
Ics noves mesures comunità-
ries demanaven una revisió.

Per això s'Iia creal el Pla de vigilància i
centroide residus animals, vegetals i ;ili-
ments (Prava), que regula i coordina co-
tes les intervencions sobre la vigilància
i el control de substàncies i residus en
animals, vegetals i aliments. El Prava
afecta els aliments d'origen caní animal
com vegetal, en tota la unien,! ali-
mentària, des de la producció primària
Ims ;i la distribució final.

NOU INSTRUMENT
Aproval mitjançani el Decrei n/2007,
distingeix els conceptes de residu i de
i ontaminani mediambiental. I lefincix
els residus com les substàm ¡es no destí •
¡adés que poden aparèixer en un alimeni

Els contan1inants
lncdiarnbientals
s()n suhstàncic~ que
s'incorporen de 111(U1crl
no intenciona da

,i c onseqüènc ia de l'LIS de mediC<lment
veterinaris, de productes fitllsanit<1ris o
de suhsti\nc ies prohihides. Els cont,ulli-
nants m'diamhientals qued'n renectits
C0111 les suhsti\ncies que s'incorporen de
manenl no intenc ionada en un aliment
en qU<1bevol punt de la producLió o dis
trihuió de la cadena aliment~ri<1. lIes-
i <1 a que 1<1 seva presènc ia no és atrihuï-
hle a la negligència dels operadors

comercials. Per tant, el Prava n'exclou
cls contaminants mediambientals i pre-
veu la continuïtat de la seV,l vigilàn
'n tota la c adena alimentària, dins el
marc dcl Pla de seguretat <1limenti\ria de
( Cat alunya.

SENSE DISTINCiÓ
•\ l'ef i te de les a tLlacinns del Prava no
i i,i distinció entre cI~ produtes pro
duïts dins 1'81l1hit territorial de awlllnya
i eb cI<1borars en allr's territoris de l'Es-
Ull, la l Unió Europea o de rercers països
que es comerialitzin a ' <1talunya. Tnts
s'han de sotmetre a les mateixes condi-
(ions de vigiliinc ia i control.
El nou pla preveu les suhst<lncies i els re-
sitlm, que cal investigar, d'ac ord <lmh el
que determinen Ie... normes en vigor i as

senyala els laboratoris designars per in-
vestigar aquests residus i suhsti\IlL i es
nou projec te ha d'estahlir les mesures que
s'h an de prendre en cas que es detect in
resultats de no-conformitat de Ics mostres
recollides i cls mecanismes per supervi
~;¡¡r els autoontrols dels titu!;,rs d'em
preses agroalullentàries. Tamhé fomen
tar~ els autocontrols duts a terme pels
titulars de les empreses agroalimentaries,
que slÍn els respnns,lhles principals de la
,eguret<1l dels seus productes.
I a c omissió directora d'aquest Pla es
tarf1 formada per una representai6 dels
departaments de alut; d'Agriultura,
Alimentai6 i Acci6 Rural; de Medi
Amhient i I lahitatge, de l'Agènci a (!a
talana del 'onsLlm i de representants
JeU ens loc a!..
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PRODUCCIÓ ANIMAL

L'ENTREVISTA
JOAQUIM LLENA I CORTINA

Conseller d Agricultura, Alimentació i Acció Rural

"En l'assessorament agrari els veterinaris
tenen un paper fonamental i justificat"

VILMA FDEZ. Redacció / HUGO FDEZ. Fotografia

La seva conselleria és la conselleria per ex-

cel·lència del sector veterinari dedicat a la pro-

ducció. I si hi ha una qüestió que crida l'aten-

ció és la seva formació.

Fa temps que treballa, dins de l'Administració,

en polítiques d'Agricultura. Ramaderia i Pes-

ca, però la seva formació és de filosofia i me-

dicina... Hi ha certa relació, to t i que en prin-

cipi no ho sembla. Què li ha portat a tenir

aquest currículum formatiu i aquestes res-

ponsabilitats polítiques?

La filosofia parapsicològica està relacionada amb

humanitats.Tot va començar l'any 1995.Treba-

llava d'adjunt a l'hospital de Sabadell i a l'hos-

pital Clínic i em van diagnosticar un càncer.Ales-

hores vaig decidir que si havia de morir "me

n'havia d'anar al poble". Havia d'estar dotze me-

sos de baixa i als dos ja treballava a l'hospital

comarcal, a atenció primària, i em va sortir l'op-

cíó de presentar-me a les eleccions. M'hi vaig

"QuCln e parla d'agri,

cultura "e'ta enviant
un nüatge J'un sector
ptit que rerrecnta
n10lt poc din dels
cctor productiu"
presentar, vaig guanyar i així va començar la me-

va carrera política. De broma en broma, l'any

1999 em van proposar d'anar al Parlament de

Catalunya I el 2000 em van fer primer secre-

tan del par t l a Lleida. Com és que sóc a agrl-

cultural Primer vaig ser-hi com a vicepresident

de la comissió de política terntorlal l, en un mo-

ment donat. se'm va demanar. per qüestions de

política terntollal. que haVia de reforçar la co-

missió de política agrícola, Em van fer secreta-

ri de la comissió i vaig tenir relació amb el sec-

tor. Quan van nomenar conseller William Car-

nes em va cridar perquè fos el secretal., gene-

Ial de la conselleria.

De secretari a conseller el salt és molt gran?

No, són dos aspectes complementarIS. El se

cretan general és qUI està més de portes en-

dins, mirant que la casa funCioni, que la és prou

difícil I complicat. El conseller està més de por-

tes enfora.

Per primer cop s'inclou el concepte d'ali-

mentació

Sí. Fem una aposta molt potentAI final tota la nos-

tra produCCIó conver-gelx en l'alimentaCIó'Tam-

bé esta Inclosa en el tema l'alimentacIó anima

que és un sector molt potent. Quan es parla d'a-

gricultura s'esta enviant un missatge d'un sector
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petit que representa molt poc dins dels sectors

productius del país, que té poca mà d'obra ocu-

pada i que és un sector amb una manca d'il·lu-

sió, desmotivat i amb molt problemes conjuntu-

rals i estructurals. En canvi, quan es parla

d'alimentació, s'obren les portes a un mercat

molt potent, a una necessitat fisiològica que te-

nim tots de menjar cada dia i, a més, a una de-

mande de la societat de productes de qualitat i

d'excel·lència,

Quins són el objectius que s'ha fixat en

aquest mandat en la conselleria quant a ali-

mentació?

Fer esforços perquè totes les explotacions ra-

maderes siguin competitives des d'un punt de

vista econòmic, ambiental i social, un valor que,

com a país, hem de ser conscients que volem.

No és veritat que la natura és molt maca si no

hi ha un home que actuï de manera intenciona-

da. En segon lloc, s'ha d'aprofitar la potència de

la Indústna perquè estln del sector productor. És

a dir. fer entendre al productol que per prodUir

estan els xinesos I que sempre ens guanyaran si

no som capaços de generar més valor afegrt.

També hem d'afaVOrir que els nostres produc-

tes i la nostra agrolndústna siguin capaços de

vendre bé aquí I fora. Fins ara havíem estat molt

centrats n la producció.

I quins instruments es faran servir?

S'han d'aprofitar els que tenim més alguna no-

vetat. Alguns dels Instruments que tenim són

el pla de desenvolupament rural (PDR). En el

marc del PDR potenCiarem totes les actua-

Cions que vagin en aquesta línia a part de les

tradiCionals d'IncorporaCió de Joves I tots els

plans de millora. QUins Instruments específics

utilitzarem? El contracte d'aval d'explotació, in-

tentant que totes les explotacions vulguin fer

millores i inversions. Un altre instrument és el

pla d'estructuració, de reestructuració i de mo-

dernització de cooperatives; la idea és que si-

guin empreses, que agafin una dimensió. I un ter-

cer instrument són les mesures de promoció

i comercialització que han d'evolucionat

vés de Prodeca.

Com assumeix la seva relació amb el col·lec-

tiu veterinari?

Com a conselleria. Els veterinaris tenen un pa-

per important en seguretat alimentària, que és

la qüestió del futur; no tracta de si l'aliment està

en bones condicions, sinó de saber com s'ha pro-

duït Aquest és un camp per recórrer molt inte-

ressant i és el que ens demana la societat. S'han

de treure el barret d'inspectors sancionadors.

Aposta per gestiona*
l'alimentació
"És aquí on podem reforçar I1*
gricultura. la ramaderia i
pesca. Si nosaltres aconsegui
no parlar només d'agricultu
sinó de tot el cicle, des de
producció fins a la consumi''
no som una anècdota d
PIB; ni des del punt de vista d
gent ocupada. El sector agroali-
mentari és la primera potència
del país en quantü.

"Els ramaders voldrien
tenir la seva persona
de confiança perquè
els portés la seva
explotació"

Hi ha una figura pendent que és la del vete-

rinari d'explotació.

El veterinari de capçalera; això acabarà quan hi

hagi prou demanda o estigui pnou madur el te-

ma, ja que els ramaders el que voldrien tenir és

la seva persona de confiança perquè els portés

la seva explotació. Es una figura que entenc i que

m'agrada; jo penso que és una qüestió multifac-

torial al sector i que tots plegats hauríem de veu-

re si som capaços de posar-lo en marxa

Per quan podria ser possible?

Aquesta feina no depèn de l'Administració, cor-

respon més aviat a la societat i gairebé a la rela-

ció entre el sector i els professionals veterinaris.

Hi ha una mica de t o t ja hi arribarem. La idea

m'agrada, pèro falten moltes coses.

Dins del COVB tenim uns projectes de for-

mació en assessoria. En té coneixement?

És un aspecte que a partir d'ara serà universal:

la condicionalitat i l'assessorament Aquí hi ha una

discussió amb el Govern de l'Estat que planteja-

va que la gent ho fes sense ànim de lucre. No-

saltres vam fer una consulta al tribunal de la com-

petència de per què els professionals que estiguin

formats i han fet qualsevol de les carreres rela-

cionades amb això no hi poden accedir Això ha

generat certa confusió. Es farà universal. En l'as-

sessorament agrari els veterinaris tenen un pa-

per fonamental que està totalment justificat.
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SALUT ANIMAL

La malaltia respiratòria afecta el grup
5RB és una malaltia infecciosa de caràcter agut o sobreagut que

necessita determinades condicions ambientals per instaurar-se

SCHERING-PLOUGH.

Li SRR és el procés morbós més impor-
tant per al bestiar K>\ í, tant pel que fa a
l'àmbit econòmic com al productiu. L;i
patogènesi d'aquesta malaltia és compte
xa, |;i que implica la inten» i ió i ipoituna
entre agents infei i ii «i >s, fai ti irs imbien
tali oirosanis i l.i resposta de l'animal
(BabtuketaL 1991). Des del puro de vis
ta 'If la rrtedú ina de la pri dui i ii >, ta uni-
tat i|iin.il tenir en considera ióenaquest
prw és IM és l'individu de manera única,
sinó tot el conjunt, perquè estem parlani
d'una malaltia <|iu- \ ;i unida .1 un sistema
de producció en grup (Martín ei al 1990).
Malgrat que la important ia potencial de
cada patogen depende la història 1 ta ma
nera de pi irtarel ramat, és habitual l·i se-
va combinació en un mateix procés. D'a
questa manera, bactèries, virus i
microplasmes poden relacionar-se per-
fet cament en 1 onjuni en brota concrets
(Bowlandy Schewen, 2000). Mamhdnw
haonoikica, Hísí p/uAjss >mm 1 Pasteurella
inuhiKkLi són i-I-, agenta ba< terianta pro-
pis de la SRfique s'aïllen normalment en
Li majoria <le brots. Fambé és possible tro
bai I"-- en les t Les respiratòries superiors
d'animals sana. El papel fonamental dels
virus consisteix a crear un estat d'immu-
nodepressió que les bai ti rii aprofiten
pa e 1.1I In la malaltia. I Centre aquests
cal destacat el< bronavirusBoví(CVB),
l'Herpesvirus Boví tipus I (VHB-1), el
V'inis Respiratori Siru itial Bo\ 1 (VRSB),
el vüusdela diarrea \ írk .1 bovina, l'ade-
novinu boví, el virus de la parainfluenza
bovina í, eti

Indiscutiblement, les actuacions preven
tives són el sistema més rentable per llui-
tat contra aquest procés. Les darreres
ti ndèru iea indiquen que la si ilvu tó anti-
biòttcaés força més eficaç quan s'aplica
seguint el sIStema de dl<1gnòstiL precoç
dels animal, potenci;-¡lmel1t mnlalts, ha

sant-se en la presa de la temperatui 1 •
ui (Temp & Tretai).
IVrò malgrat el millor dels sisteme! pre
ventius, no és possible evitar l'aplicació
de tractaments, ¡a que es tracta d'una
malaltia moll Insidiosa 1 difd >l di
trolar. < lal que el tractament sigui apro-
piat 1 que persegueixi un doble objei tiu:
controlat l'agent infecciós desencade'
nanl i modulat la resposta inflamatoria
de l'hostatger, |a que aquesta t;s poten
11.lliurin tan perillosa <om el mateix
agressor (Lekeux, 2006).
La majoria de le estr:1tcgles de Iracta
ment impliquen l'tb d'<1nlthi(ltlcs per

1 ontrarestai la infecí ió inicial. Aques-
tes estratègies, però, resulten eficaces
només en els estadis mes inicials de la
malaltia, quan la resposta inflamatoria
no suposa una amenaça. Però en els 1.1
sos més avançats, que solen ser els més
abundants, no són efect ius perquè la in-
flama< ió és la que planteja realment pro-
blemes majors. Investigacions recents
mostren que la combinació d'un anti-
biòtic i un AI NE mi llur; 1 moll els resul-
tats, sobretot quan aquests dos produ< -
tes s'administren de manera simultània
1 comhinada en un mateix produ
(Lm:kwond et <11, 2003)



Terapia de Protección
Pulmonar (TPP)

AINE

Pulmones mas sanos

La n e s i # • • de la TP en el SRB
Cuando el ganodo vacuno padece el SRB, no sólo desarrolla
sintomas visibles. Lo infección provoca uno inAomoción y pueden
desorrollarse lesiones irreversibles en los pulmonesl2

Desofortunodamente, una vez que oporecen estos lesiones, el
ternero nunca se recuperaró completomente. De hecho, la
presencia de lesiones pulmonares se ha osociado directomente
con un escaso crecimiento, que reduce tonto la cantidod como
la calidod de la carne34 • B ú ^

Por tanto, para lagror unos pulmones mós sonos en el gonado
vacuno, una economia mós saneoda para los ganaderos y
mejores prescripciones de los veterinarios, es necesario trotar
tanto la infección como la inflomoción en el
SRB" \ De ohí la necesidod de la mejora en
la protección de los pulmones que
proporciona la Terapio de Protección
Pulmonar.

TPP)
Schering·Plough
Animal Health

Bibliografía:
1 Wh,lley lO oí ai J V t Inirn Mec! 1992, 6: 1 I22.
2 lekevl\ P Procecdings SPAH. Symposivm 24" w a c

Nlce, O,tober 2006.

Conservar y proteger

3 Gordnr BA Ial J Anim Scl 1999, 77: 3186·75
4 Thompson PN Ial J Anim SCI 2006, 84: 488·98
5. Bureou f el al. J AllIm SC! 2001; 79: 130 A.
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La veterinària de les normes
Normativa i veterinària estan íntimament lligades... i fins i tot, .sense
estudis específics, por arribar a ser una especialització

V. F. Redacció / C. S. Fotografia

O
i cavi Panyella és veteri-
nari de formació i vete
ritiiiri lc^al de professió. Es

tracta d'una bram .1 sense
estudis específics, ni màs

ten ni postgraus, però es una opció molí
interessant per fer carrera a la indústria
farmai èul i< a Kl veterinari legal no subs-
titueix l'advcH .11, sinó que s'In comple-
menta per trobar una solució .1 qualsevol
deia interrogants que es plantegen. Si de-
manes a t'( V tavi una definició de què és
sor veterinari legal el dirà que: "lis l'exer-
cici professional encarrega! de posareis
mecanismes per adequar La cièn< ia vete
rinaria a la legislació vigent. 1 li ha molts
professionals veterinaris que treballen amb
la legislació. Normalment s'anomenen tà
wcsenteguladóo tècnics en registres. És una
feina molt orientada al sector privat, so-
bretot d'empreses farmacèutiques, on Les
normes 1 els requisits per posar en circu-
lació un medicament o un altre produc te
necessiten una sèrie de permisi e."

COMPANY DE L'ADVOCAT
"Moltes vegades, quan parlo de què és ser

veterinari legal, em pregunten: però això
ne és feina de l'advexat.' La respi 1 1 >
sempre és la mateixa: no. I ladas< ú té el
seu 1 amp. Els dos treballem en les lleis

enfocades a Ics ciències veterinàries,
però mentre que els advo< ats dominen
més la part jurídica, nosaltres tenim clar
la més científic.1 1 tècnica, pirque sovint
l'advocat mi coneix què fa terapèui íi a
inc-nr un producte. Jo, normalment,
treballo amb diversos advocats I mai
ningú no m'ha comentat cap qüestió
d'intrusisme. Ens <complementem", ac la

ra l'Oc tavI.

I a història r< 1 O nal d'iqm si veter inari,
que V;:J seguir la carrera a la I UA B,
molts plints interessants. En acahM la
carrem va fer el servei militar, una

obligació quc ara semila d'una altra

xòalvocat no conCL'
que fa terapeuticcllnenr
un producte. Ens
COlnplcn1cnteln"

època. Durant aquell any va exercir la
seva primera feina 1 om ,1 veterinari: el
\ an des tmai c o m a c. Iiiui. al des tacament

de l'llospitalet, on va tenir ' u r a dcls
ió avalis i d'altres ,mim¡lb Je companyia.

La pr¡¡ctia clínica no el v¡¡ o n v è n
I,I tot per ontruir el seu futur a partir

d'aquestCl, però, en c<1lwi, sí que va refi n
çar una tendènia que ja el perseguia d

que era petit: el lahoratori. "Quan em

vaig llicnCl<1r, a la mdi m' 's tava sense
feina I me'n va sorrir una en un

laboratori de Girona per treballar en
qüestions de registre i regulació", explica
l'( \ tavi sobre els seus començaments en

el MI lnr le^al de la professió. "I Vsprcs de
set anys, va sorgir l'oportunitat de tornai
1 Barcelona. Jn sóc d'aquí i ho vai^ a

aprofitar."

ELS PAPERS DE CADA DIA
Si In ha u n a ( a la i I n ísi u a pròpia de la

veterin¡¡ria legal és q u e , sobre to t , v iu e n
un mar de papers. "El dia a dia és mo

variat. Ara sóc cI ap de registres de

Indukern S.A., així que superviso i tre-

ballo amh les qüestions més Jelicades.

Tamb~ d e d i o temps als In'dicaments,

que ja els tenim enregistrats, però que

necessiten una modificaci6 per man-

tenir-los vigents i vius. om que el
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HOM re grup és un grup d'empreses en el
i|u;il també In ha la branca de fartnàc ia
humana, sovint viatjo per reunir-me amb
dtres companys. Els temes que portem
són molí diversos i hem de coordinar
diferents províncies; també cal atendre
re< lamacions i informacions addú ionals
que es demanen sobre els nostres pro-
ductes i homologar-los perquè com-
pleixin In legislació vigent."
Si li preguntem a l'Octavi què és el més
difícil de la seva feina ens respon que
"podei temi controlades, realment,
totes les normatives, perquè constant-
ment es modifiquen. També tal tenir
i ontrolads tota l'a< m itat e< onòmica.
Portem moltes línies Je productes i a
cadascun d'aquests s'apliquen unes nor-
mes diferents. Pot set que una norma ja

la t ingui s p e r la mà, p e r n un dia surt 1111,1
altra que és contradictòria i l'has de
sabei interpretat 1 resoldre un dubte si
es necessar i . S o v i n t t e n i m m o l t s t e m e s
urgents alhora i això genera moll d'es-
très p e r q u è t e n s un t e r m i n i m o l t e u r t
per fer les notificacions a l'Adminis-
tració en eas que calgui". El treball al
departament de registres d'un laboratori
farma< èut i< >;s un dels lloes Je mes

no només per obligació sinó per
implicació... per fer-la més aplicable a
la pràctica diària Je tots els sectors
implicats. Es tracta d'una contribució
l'et 11,1, però que dóna una idea de la
importància que ré la participació i el
compromís ,unl. L professió.

El departanlcnt de registres d'una Clnpresa far~
tllacèutica é un lloc dc tnoIta rcsponsahilitat

responsabilitat. L'Octavi no ho diu, però
aquest pum es, pet dir-ho d'alguna
manera, l'enlhu. entre la ciència 1 l'em-
presa. Sense un registre i una homo
logaci6 no es pOl comerialiLZm un medi-
c"ment i, per tant, el dep<1rtament de
mflrqueting no el pot donar a Clnèixer
als professionab que l'han de presriure.

LA LLEI DEL MEDICAMENT EN
DUESVISIONS
Un,l anècdota curiOS~l és que, com a
'specialisl<1 en veterinflri¡¡ legal i per
inquietud personal, l'Oct<lvi trehalla
amh diferents associacions i, per més
d'una hnnda, s'h::l vist implicat en Ics
propostes de modificació Je la Llei d,I
mediC<lment i en la redacci6 del regla-
ment que la regula, en els apecte, més
tècnics i oncrets. És una manera de
viure, de trehallar i de onèixer I¡¡ llei,

Però aquesta setuò, en la qual parlem
dels professionals veterinaris, ié sempre
nom propi 1 est j dedicada a parlar d'una
opc ió profession¡¡1 més. POt ser més o
menys oneguda, però sempre serH una
possihilit,ll per elegir. La veterinària

legal no es cap opció a la universitat, on
només In ha una matèria sobre el tema
que estudia, sobretot, els aspectes deon-
tologies de la professió. En canvi, es un
c a m p m o l í a m p l i q u e e x i g e i x la p r e -
p a r a c i ó L leni iin .1 ileK ve ter inar is .
"Hi ha laboratoris farmacèutics espe-
c i a l i t z a t s e n v e t e r i n à r i a q u e v o l e n i n -
c o r p o r a r v e t e r i n a r i s " , d e s t a c a O i t . i v i
Panyella. 1 !a1 re< ordai que en els apai
tais Je seguretat 1 eficàcia un veterinari
està mol t m e s t . i n n l i t a r i t : a t a m b ois p r o -
cessos patològics 1. pet tant, té una pre-
paració idònia per elaborar i preparar hi
documentació que es demana des dels
1 li ganistnes que regulen 1 controlen me-
d i c a m e n t s i p r o d u c t e s a l i m e n t a r i s de
ioi 1 ipus, espí 1 talment els dissenyats
per ab a n i m n

Xerrades amb poc èxit

Tot i que Octavi Panyella va fer una
sèrie de xerrades a la universitat so-
bre quines són les funcions d'un ve-
terinari especialitzat en legislació i
registres, no va quedar gaire satisfet.
L'interès per la part més normativa
de la veterinària que van demostrar
els estudiants va ser escàs,
1 JnS ílltríl 3í~tltl iH Ác IJ ni iO +onon a\c
Ui id diu d aLULUU cb la í_|U" Lcílcil GIS i

que, després d'una experiència de-
cebedora a la clínica, volen optar per
la carrera farmacèutica.

L.̂̂

n
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Trobada dels veterinaris
un altre cop a Vallnord
Festa i competició van anar una vegada més de la mà. La tradicional
esquiada dels veterinaris va repetir èxit de convocatòria i diversió
TEXT i FOTOGRAFIA. DANIEL GIMÉNEZ

XII Campionat d'esquí del Col·legi de Veterinaris de Barcelona
V campionat d'esqui dels Veterinaris de Catalunya

Aquesl any, hem gaudit
novament del cap de sel
mana .1 la neu 101 per-
sones, de Ics quals han
paí 1H ipat fiï la compe

tició 54, entre adults 1 nens, tots ells ve-
terinaris, familiars >> amics. Tur i que el
clima era fot\~i variable, la neu pols du
ra era suficient pei poder gaudir del de
cens. La prova os va fer a la pista L'E.sra-
di del sector P<11 de Va11nord i, com
sempre, va consistir en un i-slalom B dues
mànegues. La rivalitat entre els compe
1 ido rs va er purament esportiva, com es
v , poder comprovar després, durant la
festa de la nit.
Els parli ip<1nts van poder optar al Tro-

feu Nestlé Pet-( 'are al millor temps d'u-
n.i mànega; al trofeu del (lol·legi de Ve-
terinaris de Barcelona al millor temps
d'una mànega per a veterinaris exclusi-
vament; al trofeu Pfizer a la millor suma

E va evidenciar l'ex~
cel·lent nivell de les
futures generacions de
veterinari'
dels temps dels dos desensos; al trofeu
A v e p a a Ifl categoria i n f an t i l ; al trofeu
Dr<1xxin-Pfizcr al d e s e n s m é , c o n c e n -
trat i al trofeu Anabiol a la segur'tat en

el descens, [in la categoria infantil hi ha-
via una prova especial de menys desni-
vell, però, tol i així, molts nens van fer
també la prova dels adults. Això va per-
uieiie evidenciar l'excel·lent nivell de
les luiures generacions de veterinaris.
Tots els guanyadors figuren en les taules
annexes.

FESTA A LA NIT
A la nit, desprès de sopar, durant la les-
'm d ' e n t r e g a d , p r e m i s al puh i r l and e
l 'hotel , es van rifar e n t r e e ls a s s i s t en t
els diferents lots d regals aportats pels
uol·laboradors (pernils, ¡ ¡noras , en
des p r al cinema, e t . ) . TOlS els pmti
P¡¡nts es van ' ndur de r e o r d la samarrela



ofii ial del campionat patrcx ¡nada pel

Consell de ( bl·legis Veterinaris de I !a

talunya (CCVC) i dissenyada per Obje-

to Indirecto. Com sempre, Ics despeses

generades per aquest campionat han es-

tat assumides per Laboratoris Anabiol i

por Pfizet Salud Animal. Sense la seva

desinteressada col·laboració això no hau-

ria estat possible, fanmateix, Nestlé Pet-

í lare va cedir trofeus per als guanyadors,

mentre que Avepa vs aportat eh premis

i regals per als nens que hi van partici-

TROFEU AVEPA INFANTIL 2007

(fins a 14 anys)

I r ADRIÀ GUSTÀ CARBONELL

2a CLARA GUSTÀ CARBONELL

3r JOAN BUXEDA GARCIA

4a ORIOL CABARROCAS R

5a DÍDAC BUXEDA GARCÍA

6é ANDREA ADAM GALLARDO

7a JULIA CABARROCAS R

8a CRISTINA COSTA SANZ

9a EVA CALLÍS BARDAJÍ

10a CLARA GIMÉNEZ SOLER

par. També van col·laborar amb regals

(írupo Jorge-Frio I impío de Aragón SL,

Cinesa Espanya, C.'EVA Salud Ani-

mal.Vallnord Vacances, l'Hotel Màgic

la Massana, el restaurant La Burda Rau-

hert de la Massana, Talleres (¡alindo i

Espais Parapent. fils ho agraïm a tots.

La Comissió d'esquí agraeix l'inestima

ble ajut del COVB i del CCVC i de les

empreses patrocinadores i col-laborado

Mereixen una menció especial cl

u-ran esperit esportiu i U-s ganes de pas-

Mereix una menció
esperit el gran
esperit esportiu de
tots els participants
sar-ho he que van mostrar tots els part

i ipants i assistents en aquesta dotzena

edicii i del < ampionai d'esquí dels ••

rinaris de i 'atalunya.

Us convidem a participar en el tretzè

i ampit mat. Fins aleshores!!!

S'Nestlé PetCareTROFEU NESTLÉ

PET-CARE 2007:

CLASSIFICACIÓ FINAL MASCULINA

1

2

3

4

5

6

7

8

DANIEL LINAN

ALEX MARTINO

ADRIÀ GUSTA CARBONELL

XAVIER BUXEDA

TONI CALLÍS

CARLES BUSTAMANTE S.

MARCEL GUSTA

DANI GIMÉNEZ

41.42

42.00

46.48

47.77

48.03

48.63

49.90

50.01

9 ALEX SALA-GORÓN 50.61

10 JOAN de TOMÀS 51.26

11 SVENANDERSSON 51.31

12 JOAN MOLlST BADIOLA 51.81

13 JAUME UBÚ BALAGUÉ 53.38

14 FERRAN FLO 53.94

15 ORIOL CABARROCAS 54.52

16 JORDI FERRÉS 54.74

17 JOAN BUXEDA GARCiA 57.22

18 RICARD MAGAÑA 59.17

19 ALBERT GALlNDO PEUGEOT 59.46

20 IGNASI BALLBER 59.48

21 ORIOL CABARROCAS R 1.03.01

22 JOSEP CARBÓ NADAL 1.04.38

23 ENRIC BLADÉ 1.08.26

24 JORDI ADAM 1.14.71

25 DIDAC BUXEDA GARCiA 1.21.19

26 jUAN PEDRO CASAS 1.24.56

TROFEU COL·LEGI de VETERINARIS de BARCELONA C O V B

MILLORS VETERINÀRIES

la ROSA CARBONELL

2a PILU CASTRO SOT

3a SARA LÓPEZ

MILLORS VETERINARIS

IrÀLEX MARTINO ALERM

2n TONI CALLIS PASCUAL

3r MARCEL GUSTÀ

PREMI ANABIOL (a la veterania)

JOSEP CARBÓ NADAL Perquè durant el campionat aquest

veterà veterinari va demostrar estar molt en forma. Això és seguretat

TROFEU ORAXXIN de PFIZER (al descens més concentrat)

SARA LÓPEZ 3.07.95 (i una ma lesionada)

TROFEU PFIZER a la regularitat (suma de les 2 mànigues en totes

les categories)

Ir
2n

3r

4t

5é

ALEX MARTINO

ADRIÀ GUSTÀ

XAVIER BUXEDA

ANTONI CALLlS

CARLES BUSTAMANTE

44.38 + 42.00

46.48 + 47.13

48.70 + 47.77

48.03 + 48.61

48.63+50.12

1.26.38

1.33.61

1.36.47

1.36.64

1.38.75

TROFEU NESTLÉ PET-CARE 2007: I

CLASSIFICACiÓ FINAL FEMENINA

1 ROSA CARBONELL 00.50.56

2 CLARA GUSTA CARBONELL 00.50.67

'Nestlé PetCare

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

16

17

SÓNIA BUSTAMANTE

MARTA LLUCH

MONTSERRAT MOSCATEL

SARA LÓPEZ

jULlA PONS

MARTA Ll ÑAN

DOLORS NUÑEZ

PALOMA PELEGRIN

PILU CASTRO

jENNIFER BIARNÉS

ROSALIA GARCiA

RUTH SOLER

jULlA CABARROCAS PELEGRIN

ANDREA ADAM GALLARDO

LAURA RUIZ

00:52.27

00:53.10

00:55.09

0 0 : 5 5

00:58

1 0001

1.00.21

1.02

1.03

1.05.12

1.06

I.10.44

._15

1.18.23

1 24 78

18 CRISTINA COSTA SANZ

• • • •



EL COL·LEGI INFORMA

El COVB inaugura un nou servei
Luis Benito s'encarregarà de recollir tota la informació sobre la identificació
dels animals de companyia que pertanyen a la província de Barcelona

VILMA FDEZ. Redacció / HUGO FDEZ.

El mm servei del ( ï >VB ral do
nar facilitats als col·legiats. "I )es
de fa aproximadament un any

II de( bl-legis Veterina
ns de ( atnlunya té la filosofia

que cada col'legi s'introduei.x els Seus pro-
pis microxíps i que cada veterinari els pot
introduir directament", explica Francea
Masoller, gerent del c X )VB. "Ni «altres cn-
cenem que aquesta és una casca que • • I ve»
terinari li costarà portar a terme i, per tant,
l,i decisió que hem pres és incorporar el
Luis, perquè és una persona experta en
aquest aspecte, ¡a que porta sis ain.s treba-
llant dintre de l'arxiu d'identificació de
l'Aiac (Arxiu íidentifli ai ió d'animals de
companya de ( atalunya)".

PROPIETAT DE L'AIAC
Aquest nou servei no vol dir que el propie-
tari de l'arxiu d'identificac ió M^UI ar.i el
c X )VB. IVr a aquest efa te l'Aia< continua
sent el propietari de les dades. "Nosaltres
només ens encarreguem d'introduii L
des dels xips que ha venut ell OVB i no po-
dem donar cap informació ni assumir tasques
que pertanyen a l'Aia ", explica el respon-
sable del servei al ( X )VB, Luis Benito.
"Per explicar-ho d'una manera senzilla", in-
tervé M.isiïllcr, "és com una sur* ontrai ta
i'ii'>, com si l'arxiu subcontrai tés una em

Per a aqucot efecte
l'Aiac continua cn t el
propietari de les dade.

presa per II1troduir aquests XipS. Aleshores
ha suhcontmc tat aquestes t<1'illues alsqua
ni i ol·legis professionals; Ics dades conti-
nuen sent propiet<1t de l'arxiu d'ldentifk a
cl6, nosaltres ci que fem és II1trodulr-les I
tenIr accés a la inrIrmm:l\í de tola la pro-
víncia d , Barcelona", puntualitza Masoller.
AI ( ' A h no es donarà cap informal íi i
n ii·i «i fi .1 la hase de dades de l'AIac . A

Ban elona, dintre de 1'arxm, es fian diver-
ses coses. Una és introduir els documents
d'identificació, les alies d'aquests docu-
ments i les modifiulclons posteriors. Un
propietart pot donar a\ ui unes dades, i
demil tenir un C<II1VI de telèfon m()bil, de
i asa, eii Potes aquestes dades noves s'-
han d'introduir \l1itjan<.~mt un document
d e I I H H 1 I I K . I I i ó .

Ac tualment c i X )VB no hI pnt introduir
modi(¡acIOns. El que sí que fa és detecmr
les lI1lidenc ies que pOL haver en un d » u
ment o(¡u,¡[ de regIstre I corregir les defl
CIències en el tnoment dldonar l'alm. "POI-
ser ,Irrthen docul11'IW, d';llm ,>em,e el lDNI

Jel propietari o sense la signatura del vete-
rinari i del propietari. Aleshores no es pot
registrar l'animal a l'Aiac. Llavors enviem
una carta al vetennari perquè ho cmregel-
xi I ens !Orni a enviar ci document", comen
ta ci I LUI.,. Estem p,lrlant d'un document ofi-
cial que identifkl l\mimal pera tota 1; \ ida.

S i les d a d e s n o s ó n ( m i eu e s , e s l a u i i i i o i n -

plet'S o són falses, 1;, mascota es queda des
protegida davant d'una pèrdua.
"Ili ha un procedllnent que 6 lent, pen
que garanteIx la protec c i(l de le" dade" i
l'Atac 111,IrGI un sistema que s'ha de segU
i que no 'ns podem saltar, p<:r llei, en cap
i as", ftna lit z I rancesc Ma,>oller.



CONSULTORI DE GESTIÓ EMPRESARIAL COVB
E. Oller serveis jurídics; F. Masollen assessoria financera

A/e: premsa@covb.es

A quin tipus impositiu es graven els serveis
veterinaris? Segons la Llei 37/1992 de l'IVA, arti-
cle 91, U, 2.1 I i la resposta de l'AEAT de 22-07-
1999: El tipus aplicable als serveis que presta un
veterinari que tinguin per objecte la prevenció, e
diagnòstic i el tractament de les malalties dels ani-
mals, amb independència que el destinatari del ser-
vei sigui una entitat pública o privada o un particu-
lar, serà el reduït del 7 %.

Per tant, els serveis que presti un veterinari que no
tinguin com a finalitat l'estrictament sanitària tribu-
taran al tipus general de l'impost del I 6 %.

La formació està exempta d'IVA?
Segons la Llei 37/1992 de l'IVA article 20, U, 10 i la res-
posta de l'AEAT d'I I -07-2002: Els veterinaris que esti-
guin d'alta al grup 01 3 de l'IAE estan facultats per exer-
cir exclusivament aquesta activitat, és a dir; totes les
actuacions per les quals faculta la titulació universitària
de veterinària. Les activitats de formació veterinària
estaran exemptes d'IVA quan es compleixin les condi-
cions següents: a) Que les classes siguin prestades per
persones físiques; b) Que les matèries estiguin incloses
al pla d'estudis de veterinària; c) Que no sigui necessa-
ri donar-se d'alta al grup 082 de l'IAE (activitats empre-
sarials per prestar classes). L'AEAT entén que som
davant d'un empresari quan l'activitat d'ensenyament
s'exerceix, no com a manifestació de la capacitat per-
sonal, sinó al servei d'una organització empresarial des-
vinculada de la personalitat del professor

Clausura de la primera edició del curs
d'oposicions del COVB

Ja s'ha publicat la convocatòria d'oposicions al cos superior de la

Generalitat de Catalunya per a veterinaris, un anunci que va coincidir

plenament amb el calendari fet pel COVB en la programació de la pri-

mera edició del curs d'oposicions. El 9 de març va tenir lloc la clausura,

que, per obres a la seu del Col·legi, es va fer a Pimec.

Un cas d'intrusisme

El passat S de març un col·legiat del COVB,

ens va advertir que un grup de metges havia

operat un ximpanzé a Girona. L'operació va

ser notícia aTV3,que la va donar alTelenotí-

cies comarques i al canal 3/24. Un cop es va

conèixer aquesta situació es va comprovar el

cas d'intrusisme professional. L'operaciò va

tenir lloc el any passat i el grup de metges va

donar ara el alta al ximpancé. El COVB ha

pres les mesures oportunes per denunciar el

cas d'intrusisme. Els fets són greus, ja que la

veterinària té entre els seus membres espe-

cialistes molt reputats dins del camp de la

neurologia animal i els metges que s'ocupen

de la medicina humana no han de traspassar

la barrera d'una tasca que ja té prous profes-

sionals qualificats.

Agricultura, aigua i alimentació

És el primer dels dos títols del llibre que

acaba de publicar la Fundació Agrícola Ca-

talana. L'enunciat sencer queda així: Agricul-

tura, aigua i alimentació: el repte de Catalu-

nya per al segle XXI. Eduard Maluquer,

gerent de la fundació, explica que "aquest

llibre és la recopilació dels articles que van

publicar al diari AvUI des del juny del 2003

al setembre del 2005. L'objectiu dels arti-

cles era donar respostes positives als rep-

tes del sector agrari i alimentari a Cata-

lunya i a Europa. Aquests articles són fruit

de Ics reflexions expressades a les reu-

nions de patronat". El 2006 la Fundació

Agrícola Catalana va complir el 25è ani-

versari i aquesta publicació va ser una ma-

nera de celebrar-



La gastronomia des del
punt de vista científic
Juan Amidh Galí ha publicat un llibre que
obre els ulls sobre com gaudim del menjar
Redacció

Es titula Los elementos científicos de b gastrono-

mía i es tracta d'una obra única en l'alimentació

i la gastronomia. És l'última obra de Juan Amich

Galí, doctor en veterinària, enginyer industrial i

graduat en economia "Una trobada amb el cui-

ner italià Ciro Calvagno em va donar la idea",ex-

plica Amich Galí. "Durant una trobada interna-

cional a Davos vaig visitar la seva cuina i vam estar

parlant sobre què feia que unes patates tingues-

sin un gust tan especial i deliciós. Ell em va expli-

car que procedien d'una determinada regió molt

reconeguda per l'excel·lència del seu hort... i jo

JUNTA DE GOVERN

Aconds
Decret d'assessorament agrari
El senyor Emili Revilla ha estat nomenat com a
representant de la professió en la Comissió
d'Assessorament Agrari que, entre altres
funcions, aprova els criteris de la formació dels
tècnics de les entitats d'assessorament agrari.

TELÈFON CENTRALETA:

932 112 466 FAX: 932 121 208

SECRETARIA

Mònica Rodríguez
Telèfon: 932 I 12 466 ext.
covb@covb.es
Támara Guillén
Telèfon: 932 I I2 466ext. I
secretaria@covb.es

COMPTABILITAT

Andreu García
Telèfon: 932 I 12 "166ext. S
depadm@covb.es

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

vaig pensar que també actuaven la calor i
una multitud d'elements. Des de la cuina

fins als sentits."

Amich Galí explica en l'obra com ens in-

flueix tot a l'hora de cuinar i de menjar. Al

llarg de divuit capítols va definint la gas-

tronomia i els seus factors psicosomàtics,

els mecanismes sensorials i la fisiologia del

gust, la naturalesa química dels sabors i les aro-

mes, els aspectes fisicoquímics dels aliments, els

complements gastronòmics, etc.. un recorregut ex-

tens i complet que dóna a aquest llibre el caràc-

ter d'obra de consulta i de referència.Ja s'ha gua-

nyat les ressenyes d'alguns il·lustres cuiners com

és el cas de Santi Santamaría. No obstant això,

l'autor destaca que hi ha volgut homenatjar un

dels professors que més el va influir en la seva

joventut: Cesáreo Sanz Egajña.

Contenciós
El Jutjat del Contenciós Administratiu niim. I
de Barcelona va dictar sentència en un recurs
ordinari contra l'ordre de cessament d'una
clínica veterinària dictada per l'Ajuntament. La
sentència estima el recurs interposat i que ha
estat defensat pels serveis jurídics del COVB.

iari d'cxplot3ció
Es demanarà una reunió amb la Sra. Montserrat
Gil directora general de producció, innovació i
industria aproalimentaria del DAC per tal de
presentar una proposta de regulació de la
figura del veterinari d'explotació.

BORSA DE TREBALL DEPARTAMENT INFORMÀTIC

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 CLÍNIQUES

Francesc Olives
Telèfon: 932 112 466 ext. 9
f o rmac io@covb .es

Elizabeth Mata
Telèfon: 932 I 12 466 ext. 2
depformacio@covb.es

ASSESSORIA JURíDICA SERVEI DE DOCUMENTACiÓ DE
L'AIACA BARCELONA

ena Oller
Telèfon: 932 I 12 466 ext. 4
depjuridic@covb.es

Luis Benito
Telèfon: 932 I12 466
Ibenito@covb.es

ASSEGURANCES

Rosa Ordóñez
Telèfon: 932 I 12 466 ext. 7
Info@seguros.com



'Alimentació i Salut', tema dels premis científics
L'Agrupació Mutual Asseguradora (AMA) ha convocat l'edició 2007 dels premis cientí-

fics sota el tema "Alimentació i salut". L'asseguradora ha volgut cridar l'atenció des del

punt de vista científic sobre la dieta correcta que hem de seguir les persones. L'alarmant

augment de l'obesitat i,de l'altra banda,els trastorns de l'alimentació, ofereixen una pers-

pectiva molt preocupant quant a nutrició humana. L'organització espera que la respos-

ta i els treballs dels professionals sanitaris donin contestacions de molta qualitat.

Solució antiplaca per als
gossos i per als gats

Vet-Aquadent és una solució antiplaca

amb xylitol i clorhexidina, palatable i re-

frescant. S'afegeix a l'aigua de beguda de

gossos i de gats.

Els estudis demostren que la simple ad-

ministració diària de Vet-Aquadent re-

dueix significativament la placa i la for-

mació de càlcul dental i proporciona un

alè fresc.Vet-Aquadent, com a part d'un

programa global de salut bucodental.

ajuda a mantenir la higiene oral de gos-

sos i de gats d'una manera senzilla i cò-

moda.

Cortavance: el primer dermocorticoide
en medicina veterinària

Virbac España va ser present en el XXIV Congrés anual

d'AMVAC i va presentar el seu nou producte: Cortavan-

ce. És el primer dermocorticoide en medicina veterinà-

ria. El seu principi actiu, la ktdrocortisona aceponat, s'acu-

mula i es metabolitza a la pell de manera que presenta

una elevada potència antiinflamatòria a escala local amb

mínims efectes sistèmics. Cortavance tampoc no provo-

ca atròfia cutània. Es presenta en un esprai d'ús tòpic que

no necessita massatge i actua a la pell, i només a la pell.

Això el converteix en el tractament simptomàtic ideal de

les dermatosis pruritiques i inflamatòries del gos Aquest

nou producte representa, per tant, una manera nova i di-

ferent d'utilitzar els corticoesteroides en dermatología.

Cortavance estarà molt aviat al mercat els veterinaris de

l'Estat seran els primers del món que podran disposar d'a-

questa novetat internacional.

Seminari de dermatologia veterinària
El passat 20 de gener Lluís Ferrer, membre de l'Affinity Veterinary Advisory Council i

professor de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, va con-

duir el seminari sobre dermatología veterinària patrocinat per Affinity. Ponent i assis-

tents van fer una anàlisi dels estudis publicats o presentats en congressos de dermato-

logía per treure'n la informació més rellevant í debatre'n sobre els resultats.

Al seminari es van tractar qüestions com l'alopècia congènita i hereditària, la dermati-

tis atòpica, els avenços més recents en dermatología veterinaria, les noves teràpies en

les otitis externes o les dermoteràpies de descripció recent.Va tenir especial valor la

discussió i el debat que es va generar amb la presentació dels casos clínics plantejats

pels assistents a la ¡ornada.

Per a gats amb
problemes urinaris

Hill's Prescription Diet Feline és una Ifnia

de productes d'alimentació per a gats amb

problemes del tracte urinari. La companyia

ha reformulat els seus pinsos de prescrip-

ció per a aquesta patologia i ha aconseguit

alleugerir amb rapidesa la inflamació i el

malestar que provoquen els problemes re-

nals i vesicals. El nou Feline cId sec es pre-

senta en dos sabors, pollastre i peix, i és in-

dicat per al tractament d'urolitiasi per

estruvita i oxalat

ADVANCE

pua tu Cacfumo

Guia imprescindible per
a gossos en creixement
Affinity Advance ha publicat la guía Cuidados para

tu cachorro. Guia especial de salud y educación En

60 pàgines reuneix la informació pràctica i im-

prescindible sobre temes com el deslletament la

socialització, la higiene i l'ensinistrament

Els gràfics i les il·lustracions, molt realistes, donen

una qualitat a la publicació, que està feta, edito

rialment, amb molta cura. El llibre té un bloc to-

talment dedicat a la nutrició del cadell. Ja des que

està a l'úter de la gossa és necessari tenir cura de

la seva alimentació per tal que el seu desenvolu

pament sigui complet i adequat.
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Asistencia 24 horas por

profesionales cualificados.

901 116 214
Le enviamos un presupuesto personalizado a la
medida de sus necesidades.

Protección Jurídica y asesoramiento

jurídica telefónico.

915 724 422

AMA
agrupación mutual
aseguradora

LA MUTUA DE LOS PROFESIONALES SANI

40 años asegurando a los profesionales sanitarios
Infórmate sobre todos nuestros Seguros y Servicios:

AMA B arcelona 934 120 4 9 2
Gran Via de Las Corts Catalán s, 613,2o 08007 BARCELONA

barcelona@amaseguros.com

A través de internet: WWW.amasegurOS.COITI



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

www.asepeyo.es
902 151 002

* ASEPEYO
Experts en /a sa/ut de /a teva empre
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