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Ahora decide usted...

Nadie conoce mejor que usted sus necesidades, por eso, en A.M.A. le ofrecemos

4 modalidades de seguros para su Automóvil.

Ahora, además, premiamos su fidelidad
Ponemos a su disposición un servicio de Asistencia Jurídica

Telefónica Especializada, de manera totalmente gratuita

para consultas en los ámbitos personal y profesional

TELÉFONO DE ASISTENCIA JURÍDICA

91 572 44 22

• * *

AMA.
agrupación mutual
aseguradora

LA MUTUA DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS

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

•AMA. Barcelona 934 120 492

Gran Via de Las Corts Catalans, 613 - 2° 08007 BARCELONA

barcelona@amaseguros.com

• A través de internet: WWW.amaseguros.com
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EDITORIAL

Reptes per a la professió
veterlnarla en un temps
de crisi complicat

La realitat és muir crua. Estem en un moment de <. risi, de recessió econòmicai i l'hem d'a-
in.nl.n de la manera més estable possible. Tots els Motors estan afectats i el nostre, ma-
lauradament, nu scrfi menys. De tota manera, hem de veure aquesta situa< ió des d'una una

perspectiva responsable, reahsia i col·lectiva. Pol ser que els propers anys no siguin de benestar
n i ui. IIIIK i que mol t s pal irem d ' u n a m a n e r a ii u n a a l t r a , p e r ò c o m a professió h e m de t e n i r d a r
que hi haurà reptes en diferents punts d'acció que cal temi en compte. Pel que fa a L'acció so-
cial, hem d'estar preparats per fer froni a alguns aspectes, com po) ser ['increment Í\C\^ abandó'
naments d'animals de companyia.
Ens preocupa que, en part, els animals acabin pagant la situació econòmica de les famílies. Estarem
pendents d'això, perquè, en tot tas, les dades seran significatives pel B nosaltres en un Sentit o en
un altre: si s'incrementen els abandonaments, hem d'alçar la veu per defensar els que més ho

necessitaran, els animals. 1 si la crisi no afecta l'augment del
tens als centres d'a< ollida d'animals, hem de valorar el bon grau
de sensibilitat sot ml i de responsabilitat en la i inença de mas-
cotes. D'altra banda, com afectarà la crisi a la marxa econònü
i. a dels negocis veterinaris?(bnèixer la realitat dels negocis és
imprescindible per poder donar suport amb la intenció de mi-
nimitzar els aspectes mes negatius i potenciar-ne els positius.

En aquest punt, cal remrdar que el COVB compta amb un servei d'assessoria empresarial i finan
cera que va néixer fa set anys amb l'objectiu d'ajudar els col·legiats que ho necessiten.
A nus, el manteniment i l'augment de l'ocupació laboral veterinària és un aspei te permanent en
['agenda de treball, per exemple, en totes les oportunitats d'ocupació pública que puguin sorgir per
a hi professió, com es el cas recent de la convocatòria teta pel Departament de Salm Pública de la

( ¡eneralitat de C ,'atalunya. També eal ategir en aquest objectiu L'acreditac ¡Ó de la Figura del vetei i
na ri i nin a assessor agrari per part de les institucions oficials. Un tercer aspecte que pol ajudarà cre
ar ocupació és la formació continuada: reconèixer quines són les oportunitats en el desenvolupa'
m e n i professional dels col · legiats es la nos t ra feina i a ix í h o a s sumim.
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ACTUALITAT VETERINÀRIA

El COVB, al costat del personal
de la gossera de Vilanova
L'EQUIP VETERINARI DEL CENTRE MUNICIPAL D'ACOLLIDA D'ANIMALS DE COMPANYIA
HA ESTAT VÍCTIMA DE PRESSIONS I INGERÈNCIES PER PART D'ALGUNS VOLUNTARIS

E
l passai I ) de juny, < 11 Kai i de Vi

i v;i publiï .11 una informa-

c i.i segons Li •. I I I. I 1 la Unió Pro-

tectora d1 Animals del i iarral

(UPAü) denunciava la "total
deixadesa" de l'equip veterinari .1 la

r.i municipal de Vilanova 1 la (reltrú. La

• afirmava haver preï entai ala porta*

vrus deb partir.-, pulirás amb representa* ii í

a l'Ajuntament unes fotografies "extn ma

dameni dures" que, suposadament, demos-

traven "l'escassíssim nivell veterinari «im-

s'aplica als animals ferits o malalts" al cen-

tre. A mes, assegurava haver presentai ofl-

(ialmeni una in tara ta en la qual demana

va que no es renovés el * ontrai te a aquests

professionals i que fossin substituïu per un

veterinari fix i exclusiu.

Però la polèmica persegueix la gossera de Vi-

lanova des d'abans Jc la denúncia esmenta

da 1 1.1 al març s'havia 1 onstituïi una 1 orni

si<5 d'investigació muniï ipal pel «\ aluai el

IMIK ionameni 1 la gestió del < entre, que en-

cara no ha fel públiques les conclusiï >ns. Els

ionals veterinaris que treballen en

aquesta instal·lat ió pública 1 els -.ens ¡, ,\\.,

boradors porten moll de temps parim tol n-

pus do restriccions 1 intromissions en el de-

seni 1 ilupamem de la n va a< tivitai

professional, curiosameni pei part d'alguns

deb voluntaris del centre. Aquests, emparats

pa determinades associacions, es dediquen a

qnestii >nar 1 obsta< ulir r.ir les decisions preses

1 Kntal espe< ialitzat 1, fins 1 tot, a vul

nerar Ics normes del centre quani a alimen-

tació, mèdic a< ió 1 distribució dels animals.

EL SUPORT DEL COVB
: aquesta situa* ió, el O )VB ha mos-

trat n .1 el supon als professi* mal • 1 terinaris

de la gossera i ab seus col·laboradors en un

comunicat del qual va donar compte, entre

d'altres, • I 1 >iari de Vilanova l'agost passar.

n.i.l.i 1 ei la presiden-

ta .lel OOVB, Mana Teresa Mora, 1 el repre

•«mani dels veterinaris especialistes en pe

- • . ;

nis animals a la Junta ile ( " ivern del

1 Í 'VI'», M.iiH-l i luis, recorda que el veteri-

11.111 és el tè< nic professional qualifú at pei

administras traí tameni veterinari ab ani-

mals; per establir-los la dieta; pei agrupai

IDS de la milloï manera possible davant la

in.in. .1 l'espai; per administrat eb re< unos

|ue es tenen, in< li lent-hi el personal vo

luntari, ile manera que siguin com niés he-

iH f i. íosos millor per als animals; per certi-

ficar si U ü iais animals sún adequa ta

peí di mar-Ios en .1 li pi ióo no (segons la pe

rillositat, el comportament o algun altri > M

reri meilk o de comportament), i, finalment,

| . 1 1 rendre la lecisió de si cal practicar una

eutanàsia 0 no.

I I dol 11111 > 111 afegeix que in ics aquestes de-

cisions són molt complexes, difícils i de ve-

gades doloroses, ja que el veterinari Ca l'o

bligació de preservar la vida animal tant com

es pugui 1 evitat patiments innecessaris. A

més, aquestes decisions s'han de prendre se >

ia la pressió de mirades que, ernparadi¡ en

l'anonimat d'alguns pamflets amb un menys-

preu iil'si ilui a la dignitat 1 la imatge profes-

sional, es ledicjuen a la crítica destructiva

ai. 1I1 la intenció clara d'ofendre 1 d'in ten tai

ter mal, en lloï de col·laborar amb els vete

rinans seguim les dire< trius d'aquests pei as-

solir L'objectiu que es persegueix; el lunes

1.11 Jéis animals. A més, el I X )VB Límenla

que el missatge que sVsia oferint a l'opinió
pública sigui dirigit, interessat i, Im^ 1 tot,
aprofitat aml1 Rns polítics.



EI Fons d'Ajuda del Col·legi Oficial de Ve

terinarisde Barcelona (FACOVB) va ator-

a.ir, ;il llarg de l'any 2007, un total de

IOO.04O.7.! 6 en concepte d'ajuts de diver-

B8 naturalesa. Així es reflecteix en la memo

riadel FACOVB presentada a l'Assemblea

(ieneral Extraordinària Ji- (lol·legiats, i|iu-

v.\ tenir lloc i·l 18 de |un\ passat,

UN TOTAL DE 581 AJUTS
Segons aquest informe, I'impon esment n

es va repartir entre 581 ajuts. D'aquests, 9

\.<11 MT peí defunció) 4^ per naixement o

adopció de lili1- i 19 per intervene mus qui-

rúrgiques. A més, 7 van ser mensuals p<.r

invalidesa i 141 trimestrals peí ¡ubilació,

II 1 \i IOVB també va concedir ajuts des-

tinats ;i la formació. En concret, 8 per ;i

postgraduats di- menys de cinc anys de lli.-

Els ajuts del
FACOVB el 2007

EL FONS D'AJUDA DEL COVB
VA ATORGAR 100,000 EUROS,
UNS 23,000 MÉS QUE EL 2006

cene i atura, 69 peí estimulat l'estudi dels

fills, < pet .i !.i publiï a< ió de tesis d a torals

i I per .i l'assistent la .i congressos de nu-

norsde 55 anys Per acabar, es van repartir

22S obsequis a vfdues ¡ jubilats (loteria de

N;ui;il) i 56 invitacions peí .i la Festa di'

Sani Francés* a col·legiats jubilats.

CADA ANY MÉS INVERSIÓ
La despesa feta pel FACOVB l'any 2007 en

,iiutr. contrasta amb la registrada el

t|in- va ser d«- 76.640,46 euros. La difieren

i I.I entre els dos anys és de 2 i.400,26 i-u-

ros, I.i qual cosa representa un augment del

J0.5 %. És signifi< atiu que l'any 2006 ¡a es

rv^isrnS un incremem de I1 impon destinat

.i ajuts de 7.217 euros en relació amb el

ZOOS. No obstant això, l'augment, del 10,4

%, no va set tan a< usat com el 2007.

Neix a Xile una vedella autòctona
clonada per evitar-ne l'extinció
PERTANY A LA RAÇA WAGYU I FORMA PART D'UN PLA DE
CONSERVACIÓ DE GENS D'ESPÈCIES ENDÈMIQUES EN PERILL

\ k im i.i. Atnh aquest nom tan significatiu ha

estat batejada la primera vedella wagyu i lo

nada, nas< uda a Xile grài ies al programa de

conservació de fons genètics d'espè* ies ani

mals salvatges nadiues i endèmiques en perill

d'extinció. II pla, posat en marxa el 2005 per

I.i I undai ió por ;i la Innovac ió Agrària xilena

i I.i Facultat de Medi< ¡na Veterinàriade lal oi

viTMi.n de( «IIKI|H ión,té l'objectiud'establiï

un IIIK de recursos genèrics d'animals xilens

amenaçats, com el huemul meridional, el gai

guiña (salvatge) o la guineu chilota.

HAND MADE CLONING

El mètode de reproduce ió aplicat per portara

terme el (lonatge ha estat denominat hand

made cloning. ( onsisteix a eliminar el nucli

d'un òvul de vaca corrent i substituir-lo per un

altre nu< li extret d'una i èl·lula de vaca wag

VII. A continuat ió, s'implanta l'òvul a una tei

cera vaca. Es tracta d'una tècnica poi i me

guda .incu del món, encara que té un ,ili

percentatge d'èxit i és econòmica, jaqueno re-

quereix sofisticats equips nücromanipuladors.

LOLA I VICTÒRIA
hls invesrigadors van aconseguit prenyai dues

vaques, però l'altra < ría, anomenada I ola, va

morir pocs minuts després de néixer. Totes dues

ho van fet peí i e ài la

II fet que s'hagi trial aquesta espèi ie per fer el

primer clonatge respon M fet que es coneix la

M.'\.I biologia reproductiva i a la importància

econòmica.

Mor l'escriptor,
poeta i veterinari
Ventura Ametller
II i s iK- IIIIHII va morir, als 7S anys, Buena

ventura Claveguera i Claveguera, més co

negut pel pseudònim literari ventura Amei

Un Va ser president del( X >VB entre els anys

1980 i 1983, després d'exen li • om a veten

n;in (col·l. 283) ilur;int la segona meitat dels

anys < inquanta i gran pari dels seixanta a

Mataró, encara que va néixer .11" u 1

i 'mu ;i [iruU--Mi1n.1l, 1 laveguera es va im

pi K .11 en el desenvolupament agrícola 1 ra
mader de la comarca, on es va convertir en
un referent entre el sa toi ramader 1 el vi
nitari, 1 va teniï sempre una participació
activa dins de l'organitz ició col·legial. ( om
ii escriptor, Ventura Ametller és autor d'n-
n.i obra ricai( omplexa, prim ipalment poè-
tica 1 assagística, Destaquen especialment
les novel·les Summa Ka ** .11 11>NM 1 Resa
Kaòtica (2008)

Josep Vilacís i
Argila ens deixa
Al final de juliol v.i mont Josep Vil u ¡ 1

Argila. Va ser fundador .1 La coman .1 d ( )

i un.1 indústria < àrni< a que •- 1 dirigir

lins ;I!N darrers dies de La seva vida 1 es va

dedicar principalment al sector por« [.

Cientíñc independent, amb els seua en

senyaments va influenciar moltes indús-

tries, en espei tal quant .1 la prodw i ió de

pernil cuit. Va estudiat a Saragossa entre

els anys l l»4 l) 1 1954 1 <-'s va especialitzar

tant al nostre país com .1 l'estrangi

brètol a Alemanya. Les exèquies van tenir

llot el Zl de |uliol .1 Sani (renís de Tara-

dell (Osona).



TEMA DEL MES

el PRBB treballen sis veterinaris.

Doctor Aiguader, 88

VILMA FERNÁNDEZ RecUxio ANA PALMA I otografia

Aportació veterinària
La recerca biomèdica és interessant per al desenvolupament de la
professió veterinaria. Tot i que no és la branca que compta amb més
veterinaris, és una professió que aporta molts coneixements

M
alalties i ardiovasculars,
diabetis, nua , eti i a
recorta biomèdica no Os
ii. imés< osa de metges, rar-
in,u CIIIK i i biòlegs, sinó

que també ois veterinaria hi tenen una partí-
cips ió importara que cada cop augmenta més,
luí i que gradualment,
Aquesta participació veterinària en la recei
ca biomèdica no és nova; noms tan Il·lustres
com Ramon Turró i Joaquim Ravetllai van
deixar els primera testimonis d'aquestes apor-

ta» ii >nv Fnis Ai n es van i entrar en la bacte-
riología i hi immunologia.

RAMONTURRÓ
Luis Moroim Fernánde l aparrós, presidem
de I'Asociación Madrileña de Historia de la
Veterinaria (AMI IV), recull en un anide

i lie que Turró va destacar al comí
meni de la seva carrera < ientífti a amb el i ul-
i ui de gonocot en mitjans ai ids, en el desen
volupameni del ml·· Tumi por al cultiu de
gèrmens anaerobis i en la creació de] mètode

de la reao ió Jo l'tndote en les defecac mus
colèriques, Ambeltempselcienrífti es va In-
teressar vivamem |XT lafisii ilogia experimental
i al final del segle M \ els seus estudis sobre im-
munologia i endocrinologia es van qualificat
Jo notables.

JOAQUIM RAVETLLAT
I In nitro veterinari il·lustre, històric porò gai-
i . l , desi onegut, va ser el gironí Joaquim Ra-
vetllat, contemporani de Ramon Turró. Es va
interessat peí la investigació de la tubérculo'



BÍ a partir deia treballa que es duien a terme a

l'Institut Alfons XIII de Madrid. Ravetllai y ¡

i. i ela seus estudis de veterinària .1 la < apital

d'Espanya, on va entra en contacte directe

amb la primera òpooa de l'estudi de ta bacte-

riologia, una c iència de laboratori que va Ju-

nar l.i resposta a alguns dels grans interrogants

de la medicina.

L'historiador veterinari José Manuel (ludé

rrez García, en l'article "El Impacto del labo-

r,iii mi 1 en la renovación de la veterinaria es-

pañola: el caso Joaquim Ravetllat", descriu les

vicissituds que va patir el veterinari por de-

senvolupar lea seves Investigacions en sólita

11. Malgrai tots ela Beua esfi tic ts, la manca de

finançament va aturar decididamem les in

vestigacions del científic, que bàsicament pa

gava els (ostos derivats dels seua estudia amb

ois ingressos que percebia com a veterinari dí-

niï 1 1111111K ipal. Posteriorment, i gràcies a la

solidaritat de la professió veterinària, al su-

port d'algunes revistes especialitzades de l'è-

po 1 1 a les gestiona del metge Ramon Pla,

Ravetllai va rebre una ajuda econòmica de

les institucions catalanes 1 la possibilitat de

trasllada! el seu laboratori casolà a un pavo-

La indústria farmacèu-
tica va invertir a

l'any 2007 922
MEUR en R+D

116 del sanatori mental de Salt, la localitat gi-

ronina on cIusi6

Amh k> investigacions inicials, |oaquim va

arribar a la K>IK lusió que la tuberculosi està

provocada per tres formes evolutives d'una

mateixa espèc iebacteriana que piulen evolu-

cionar .i alt ros varietats si lea condicions am-

bientals ela són adverses 0 perpetuar-se si ois

són favorables. I l'altra banda, amb ela estudia

posteriors va creare! serum Ravetllat-Pla 11'-

hetno-antitoxina Ravetllat-Pla, que es van

comercialitzar fins ala dè« oda deb seixanta

LES XIFRES DE LA RECERCA
En L'època en la qual van investiga] fuird 1

Ravetllat no hi havia fons destinats a la re

cerca dintre dels pressupostos de l'Estat Els

investigadors, si tenien la ran de treballat

por a un laK iratori 1 ificial, rebien uns dinen

que amb prou feines cobria los necessitats.

En i anvi, si estudiaven per compte propi, los

persones interessades els havien de firi

1 posar diners de la seva butxaca, si n o és que

assolien el favoi ilo los instituí Ions, que eb

podien oferir una petita subvent ió o al^un

equipament públi<.

fiu tualmonl la roalital ós una aln.i In n Jik-

rent! la re< en a està finançada des de Juos

vessants, la pública 1 la privada. En oi 1 u Ie

la recerca biomèdica, principalment pel |ue

la a la u n n a de fàrmacs, la indústria

HI idr que més lii inverteix.

Segons les dades Jo l'enquesta sobre activi-

tats J'R+D que anualment elabora Fai

maindustria als sous associats, la cobertura

dols quals supera oi 96 % do l'R + Ii Jo cot el

sector, la indústria farmacèutica a Espanya

va invertir l'anv 2007 922 MEUR en R+D.

Això representa un increment del 15,1 %

respei te a l'exercici 2006.

Les despeses en R+l >de la indústria van pas-

sar Jo 765 MEUR el 2005 a mos de 922 MEUR

al Min ameni del -007.1:1 gruix d'aquesta In-

es va dedica: 1 assajns dínics (41 I

Ml I i 1 v, Jols ijii.ils pn.p Jc la meitat os van

destinar a assajos m fase III); 154 MEUR es

van destinar a recerca bàsica; 94 MEUR a re-

cerca galènk a; ''2 MEUR a recen .1 pre< hm

ca; N7 MEUR a farmacoeconomia, epide-

Recerca que porta vida
El Departament de Salut dels Estats Units va quantificar en anys de vida els
beneficis de la recerca biomèdica amb animals:assegura que ha permès aug-
mentar 20,8 anys l'esperança de vida dels éssers humans als països del pri-
mer món. Cada vacuna, cada medicament, cada avenç decisiu per a la hu-
manitat s'ha consolidat amb l'experimentació animal.
Des del 1901. 144 dels 189 Nobel de Medicina guardonats han experi-
mentat amb conillets d'índies. Pocs científics entenen el seu treball sense
la presència dels animals. Ratolins, conills, mosques,porcs i micos han acom-
panyat el progrés de la ciència gairebé des de l'inici.



TEMA DEL MES

tniologia i estudis pogcauRxitz» ió, i WMEUR

;i desenvolupament tecnològic.

l'el que l.i .1 les dades di- l'Instituí N « tonal

.l 'Ix.iJisik a, l.i despesa cu K + l) ;i Espanya

l'any 2006 es va simar en I'1,2% del produc-

te interior Imul (PIB). Recentment, la minis-

tra ile Ciencia i Innovació, l 'risima ( ral

iiu-iiili.i, va explicat en una compareixença

davant d Senat que, amb el nou Pla nacional

d'R + D+l, el Ministeri de I jenua i Innova-

> I. i i raí tara d'au inseguir que el 201 1 el 2,2 %

del PIB es destini a R+D, i que el 60% d'a-
questa dctpCM hauria de ser executat pel sei •
tor empresarial.

VETERINARIS EN BIOMEDICINA
A més ile Ics xifres d'inversió, també cal te-

nir presents les x i t t i sd ' .K up.u i.i. A part ir de

l'enquestadc Farmaindustria es |KII confirmar

que la i tea id de II<K I d<- treball en investi-

gació a Espanya va augmentar l'any 2007 el

6,2%, davant del 2¿>%del 2006. Això equi-

val a un total de 4-708 (lenlilii.s dedil it ' a

aquest camp.

Seria ideal oferir dailes més concretes sobre

investigadora veterinaris dedk ats a biotnedi

i ina,peròe9 una dada gairebé Impossible d'a-

conseguit, atès que la majoria no estan indo

susen nòmina, sinó que participen de manen

tcmpí ralo treballen peraall rrs empreses en-

carregades di- desenvolupar una lema COI!

i n i a dins d'un pn tjecte de recerca.

No obstant ateò> ena en podem fei una idea

a partir de les dades que ha donat Pfizer, la

companyia capdavantera del mena t tai -

macèutic a escala mundial, que ha manifes-

tat a Veterinaris que té 700 treballadors de

dicats a R+D, dels quals 275 són veterinaris.

L'empresa no té dades i mu retes per a Es-
panya, coi i que assenyala que ln ha 22 ve-

terinaris en el departament d'Animal 1 le-
.iltli a i'fi:cr Espanya.
Pel q u e fa a l.i KM en B pública, t a m p o i no

és gaire senzill c o n è i x e r le tjfrí - sai tes

de veterinaria especialitzats en recerca
biomedií a .1 causa de l'augmem i la diver*
. iiii ai 10 del-, instituts dedicats a la re» e n a

1 de la temporalitat d'alguns contra* tes. Tan-

mateix el més habitual es que aquests in

vestigadora estiguin contractats com -i be
i ans, ( om Va ser el < as de la I aura ( laganí

Pfizer ha manifestat
que té 700 treballadors
dedicats a R+D, dels
quals 275 són veterinaris

mentre feia d doctorat; veterinària col·le-
giada en el ( X )VBambel número 2543, tre-
bal la a l ' I n s l i l i i l ( a l a l a d e ( i e n i les C a r -

diovasculars (ICCC), situat a l'Hospital de

Sant Pau, on forma part de l'equip de la I Va.

Lina Badimon.

Laura és la responsable de la I Initai d'l • 1 •<

rimentació Animal (UEA) de l'ICCC. Al

2006 va presentar la seva tesi doctoral amb

un títol molt piK I requem entre les tesis doc-

torals veterinàries: "Prevenció de la atle

nosi lerosi: efectes cel·lulars I molet ularsd'in-

tervenc ions dietètiques i l;irmai olo|jique.s".
Es va publiï u gi u ies a l'ajuda dels ions del

I V 1 )VBdestinats a això.

( lasani va d e m a n a r a l e n . tó< ap al p e t i t grup

de veterinaris que es dedica a la rei eri a

Ini •medii a (amh ella treballen dos vetenna

ris mes): "I lem de ler saher que el papi i del

v e l . M i l . l l i e n l a l e , e n .1 i n - . l i | i > e n t I V i -

iiie-. en lemes de sanitat i produOt i " animal

0 de m:\nute iK 10 dels e s l a h u l . m s on a l t res

investigadors, biòlegs principalment, però

també rarm» èutics, enginyers i metges, tre-

ballen. Els veterinaris qui Investiguem hem

d est. 11 rei oneguts , |a que els nos t res com i

xements en fisiologia animal son superiors.
Atès que hem après sobre bioquímica i bio-

logia molecular i cel'tulai som capaços i com-

petents pel estar 8 primera línia de la te. i-i

Ca") assenyala a m h contundenc ia la

veterinaria.

RECERCA AMB ANIMALS
1 'aspe< ie més i ontrovertii quani a l'opinió

pública de la recerca biomèdica pot ¡ei la

Utilització d'animals, pe roe l \e le r ina t i que

es dedii B 8 aquesta hiatu a, 1 om es el 1 as de

Laura (lasaní, té i l a r que el problema mes

|U( "mal .miad . l luen t hi ha ^enl q u e

n o sap trehall.it a m h an ima l s . IJs 1 asos q u e

su r t en a la te levis ió són els pitjors, p e l o 1111

i s el q u e passa sempre . I'ls vi- lerinaris q u e

investiguem tractem de fet tol el que com-

porta (rehallar di rei lament amh els animals.

Tenim nies i uta, sens duhle, 1 V tola mane

la, a l'hora de treballa] pnx urern triar geni

q u e t ingui CUTO a m h i l s a n i m a l s " . *
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JUAN MARTíN-CABALLERO
Director of Laboratory Animal Units. Pare de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)

"Molts dels investigadors s'han
format fora de la Facultat"
Veterinari i col·legiat núm. 3918 del COVB.

Dedica tota la seva vida professional a la re-

cerca biomèdica. En el seu departament hi

ha 6 veterinaris, però la xifra augmentarà

fins a 15. Entre les anècdotes que pot ex-

plicar hi ha la d'haver conegut personalment

el fill del bichero del premi Nobel Santiago

Ramón y Cajal, un gitano que es deia Ma-

nuel Vargas.

Què li va explicar Manuel Vargas?
Entre moltes anècdotes, la manera en què

treballaven. En aquell temps els animals que

s'utilitzaven en la recerca eren animals aban-

donats o agafats del camp, per la qual cosa

hi havia una gran variabilitat en els resultats

dels experiments i calia fer servir molts ani-

mals. No hi havia cap mena de regulació.

La recerca biomèdica és un camp de
treball per als veterinaris?
Sí, i no només a Espanya sinó també a Eu-

ropa. Estem observant que a Europa hi ha

una gran demanda de veterinaris formats

en animals d'experimentació per als prò-

xims 10 anys.També als Estats Units, on el

consell de l'Acadèmia Nacional de Ciències

ha creat un subcomitè per valorar les ne-

cessitats dels veterinaris formats específi-

cament en aquesta branca.

Exactament, quina és la feina que
pot desenvolupar un veterinari en
aquest camp?
Hi ha tres linies: pot ser l'expert en salut i

benestar animal per dirigir un estabulari,

per la qual cosa pot coordinar projectes de

recerca amb els investigadors; també pot

ser l'encarregat de la salut i el benestar dels

animals del laboratori, I, per acabar, pot es-

tar involucrat en un grup específic de re-

cerca com un investigador més donant su-

port en assajos amb models animals, com

ja fan molts col·legues.

"A Europa hi ha
una gran Jelnanda
de veterinari
fonnats en animals
diexperitnentació"

Com ha evolucionat la recerca biomè-
dica amb els veterinaris?
Aquesta branca va començar sense partici-

pació veterinària. Fa 30 anys érem minoria.

De fet, no es tenia en compte com a sorti-

da professional,principalment perquè en to-

ta la carrera només hi havia un parell d'ho-

res de pràctiques de fisiologia i farmacologia

al laboratori amb ratolins.Ara fins i tot hi ha

una societat científica: la Sociedad Española

para las Ciencias del Animal de Laboratorio.

Hi ha hagut un punt d'inflexió en la
participació veterinària al laboratori?
Sí. Es va produir per raons legals. A partir

del 1988 s'ha regulat l'ús d'animals verte-

brats en experimentació i altres finalitats

científiques.Amb el RD 223/1988 es va exi-

gir personal especialitzat per vetllar pels ani-

mals de laboratoris. Posteriorment això es

va ampliar amb regulacions com les de

Catalunya del 1995 i del 1997, que obliguen

a tenir un veterinari expert en salut animal.

Considera que la recerca biomèdica
és un camp desconegut en l'ensenya-
ment de la veterinària?
A la Facultat no s'orienta els estudiants cap

a aquest futur professional perquè no hi ha

professors dedicats a això, no hi ha assig-

natures. Molts dels investigadors que ara s'-

hi dediquen s'han format fora de la Facultat

tant a Europa com als Estats Units. Només

hi ha matèries optatives. Esperem que amb

el nou Pla de Bolonya això canviï.

La recerca biomèdica dóna per viure?
Sí.A més cada dia hi ha més demanda i menys

oferta de personal amb experiència, per la

qual cosa cada vegada milloren més les con-

dicions econòmiques i laborals.



ANIMALS DE COMPANYIA

Els gats es poden infectar am¿> b variant H5N1.SNI.

H5Nl en gats: estat actual
La tran ' ini ' ió horitzontal cntr ' gat.. infectat' slha dClnostrat de lllancra
c..pcritnental, per tant, }a prcocupacü')laposibilitat del potencial zoosllbc1íniqnotic del gat és
lo¡ica, i tné M es considera la posibilitat dlinfeccions sllbc1íniqlle~

ALBERT LLORET Servei de Medicina Interna de l'Hospital Clínic Veterinari de la UAB. Membre del comitè europeu

L
'any 1996 es van descriure els
primers casos d'una grip avià-
nu altament virulenta en ;nn
domèstiques causada pel v ïms
H5N1. Aquesta malali

apartixei en països de l'Àsia, des d'on es
va estendre a Europa i .1 l'Àfrica pel flux
migratori de tes aus salvatges, l Ina de les
característiques de la variani II5N1 és la
i apa< ¡tal de traspassar la barrera 1
ei* 1 infectar 1 causat malaltia en mamí-
fers d'una manera ràpida, sense un perío-
de d'adapta< íi 1
A I1 Asia la malaltia va provocar nombro-
ses morts en persones que vivien en con-
tacte amb aus infectades. Aquest fet va
general pur i preocupa< Ió davani de la
possibilitat d'una pandemia de grip avià

La transmissió de
l'H5Nl és possible
en felins salvatg<
gats domèstics, petits
mamífers i

ria en els humans i es van establir tot un
seguit de normes de seguretat sanitària
mundial per prevenir-la.
La transmissió de I'l I5N1 és possible en
felins salvatges (riures i lleopards), gats
domèstics, petits mamífers 1 recentment
s'ha destnt l,i min - ió en gossos a Tailàn-
dia i Rali. En un estudi ret en una regió
de Tailàndia s'ha demostrat una ser. 'i in

valença (exposició) del 25 % en gossos.
La susceptibilitat a La infecí ió dels felins
i dels gats domèstics ha cebut molta aten
ció per part dels investigadors 1 de la opi-
nió pública. En els nats s'ha descrit cant
la infecció natural com la infecció expe-
rimental i s'ha estudiat a fons aquesta ma-
laltia. Els gats malalts pateixen una
pneumònia intersticial severa, efusió pleu-
ral, signes de malaltia sistèmica i, en al-
guns casos, afectació neurològica.
L'any 2006 es va trobar un ^at mort a l'i-
lla de Rügen (Alemanya) i la necropsia
va demostrar que estava infectat 1 malalt
de urip aviaria per la variant H5NI. En
aquesta illa hi va haver nombrosos casos
d'aus salvatges afectades. Uns mesos des
pres es va diagnosticar la infecció per
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115N I de eres gats vius d'un refugi ;i (.ïraz
(Àustria), que confirmaven que la infec-
ció put ser subclfhica en els gats.
Tot això va fet saltar les alarmes sobre el
potencial zoonòtic dels gats i la possibili-
tat Jc transmissió de l'H5N 1 a les perso-
nes en aquestes zones, on hi havia aus ma-
laltes i gats domèstics que vivien a, l'aire
lliure, 1 .1 transmissió horitzontal entre
gata infectats s'ha demostra) de manera
experimental, per tant, la preo< upa* iódel
potencial zoonòtic del gat és lògica, i més
si es considera la possibilitat d'infeccions
subclüiiques.

EL CAS D'ALEMANYA
Especialment a Alemanya es van establir
unes normes i unes recomanacions sobre
l.i tinença de gats que en limitava l'accés a
l'exterior en zones on s'havien descrit ca
sos de grip aviaria en aus. tanmateix, en-
cara no s'ha documental mai un casen pei
vit H-s associat al contacte amb gats malalts
ii infectats i mai no s'han descrit brots o
episodis d'infecí ió i malaltia en gats di
tic-, sinó que s'ha tractat de casos esporà-
dics. Pes de l'any 2006 no s'han comuni-
cat més casos d'infecció per H5N1 en gats
domèstics a Europa, penant, sembla que el

risc que la malaltia es propagui de manera
ràpida als gats és baix.
I lavant la p< ir que el gat pugui actuar com
a reservón del virus 1 1SN I i atès que s'han
Jex lit infeccionssubcUniques, recentment
s'han dut a terme alguns estudis en els quals
s'ha valorat la vacunació contraía grip avià'
ria en gats a les zones de risc. En un estudi
ja publicat es demostra que una vacuna ex-
perimental derivada d'una variant H5N8
desenvolupa una bona resposta immunità-
ria i un alt nombre d'anticossos que oferei-
xen protecció creuada amb variants! 15NI
del virus. Però en aquest moment noes( 0
mercialitza cap vacuna que tingui registre
per ser administrada als gats. D'altra ban-
da, cal remarcar que, segons alguns estudis
[KJ publicats, la percepció de CISC que Ic
nen la majoria de veterinaris de petits ani-
mals a les zones on s'han diagnosiK ai ca
sos en gats és baixa.

l.es mesures preventives més importants
són les que eviten el contacte entre els gats
i les aus pol et K talment infectades o malal-
tes a les zones on la malaltia lla estat des

crita. Per tant, en aquests llm s cal mante-

nir els gats dins de casa, evitar que puguin

caçar o menjar aus salvatges I no donat I"--
de menjar carn d'au < rua

Tot i e l l els Ien in mb qli
variant I I5N 1, sembla que n [üent
ni important a Europ

T o t i q u e e l s g a t s es p u j e n i i i tecl . i l a m b

la variant H5N1 i contribuir potencial-
ment a la transmissió de la malaltia en
persones, sembla que això no és freqüent
ni important a Europa, tal com demos-
tren els estudis de seroprevalcni/a en zo-
nes on existeix la malaltia en aus i el fet
que des de la dos anys no s'han descrit
nous casos en gats a Europa. Tanmateix,
les mesures de prevenció en gats s'hau-
rien de mantenir a les zones de risc atesa
la gran capacitat de mutació i canvi que
tenen aquests virus i d'adquirir una m;i-

¡01 i tu in ta en la transmissió als gats i a

les persones, fins i tot en les condicions
de vida dels països occidentals.
MarschallJ.et al. "Prevalence ot influen-
za A H5N1 virus in cats front areas with
oceurrence ot highly pathogenu avian
influenza in birds". J Feline Med Surg. 18
de juliol del 2008.

Vahlenkamp, T. W. et al. "Protection ot
L.ns against lethal influenza H5N1 cha-
llenge infection", | Gen Virol. Abril del
2008;89(Pt 4):968-974.
Thiry, E. et al. "I lighly pathogenic avian
influenza H5N1 virus in cats and other
carnívores". Ver Microhiol. 16 de maig
del 2OO7;122(l-2):25 í 1.
ABCIX Avian influenza H5N1-A& 7 >n
commendationsontheprat tícalapptoachcà
infected and suspected can ( htidelines mi
Fclinc /n/i'itions I Hseases, 2006.

Seroprevalença
¡ presència del
virus H5NI
En un estudi publicat recentment
s'ha determinat la seroprevalença
i la presència del viru H5NI en
171 gats que sortien a l'exi
en una zona on s'havien detectat
casos esporàdics d'aus. En cap d'a-

ts gats no es van detectar an-
ticossos que indiquessin exposició
al virus ni presència del virus (mit-
jançant RT-PCR) en mostres d'oro-
faringe. La concíusió d'aquest estu-
di és que el risc de la malaltia en
gats és baix, fins i tot en zones on
les aus estan infectades, tot i que
no és impossible.A Itàlia s'ha fet un
altre estudi similar de seropreva-

esultats
allà no s'han descrit casos de la
malaltia en aus.
Contràriament, estudis elaborats
a l'Àsia han demostrat una alta se-
roprevalença en gats en contacte
amb les aus afectades. Aquesta di-
ferència en els resultats podria re-
flectir diferències en a patogeni-
citat de les variants HSNI de
i d'Europa o en el tipus de vida dels
gats, la probabilitat de contacte
amb les aus afectades i més infec-
ció als països de l'Àsia.
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EGURETAT ALIMENTÀRIA

V.F. Redacció

Pimes i seguretat alimentària
Els estàndards internacionals de seguretat alimentària són recursos
actuals per a la petita i mitjana empresa, que pot aprofitar els
avantatges d'aplicar-los per reforçar la seva posició en el mercat

E
l2 de juny va tenir lloc a
I rihina el seminari "Principis
bàsics sobre estàndards inter-
n. K ii mals de seguretat alimen-
tària i reptes específics per a les

petites i mitjanes empreses". Forma p;iri
dels i djjectius del pn ijecte INPUSTA, que
ha posat en marxa l'Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentària (IKTA), com
1111 dels jeus 16 s< >eis, i ha finança! ta Unió
Europea amb l'objectiu de proporcional B
tes pimes informació sobre qualitat iestàn-
dards alimentaris Jes de l'abril del 2007 al
març del 2009. El seminari, el san orga-
mr:ar INPLISTA, l'IRTA i el Centre de
Noves Tecnologies i Processos Alimenta-
ris (CENTA).

PREGUNTES BÀSIQUES
Mana Dolors Guàrdia, investigadora de
l'IRTA en tecnologia dels aliments, va
obrir foc en la jumada plantejant
preguntes com: què és un estàndard?, per

L'estàndard garanteix
la seguretat del
producte, protegeix
la marca i compleix
els requisits legislatius

què es necessita un estàndard de
seguretat alimentària', quins estàndards
SÓn els més adequats per a cada cas
particular?
El primer interrogant va tenir una
resposta ràpida a partir de la definició:
'Un document consensuat que i¡mic
especificacions tècniques o altres
criteris precisos que s'utilitzen com a
normes, guies <> altres definicions o
i iracterístiques, per assegurar que
materials, productes, processos o serveis

Siguin a d e q u a t s per al p ropòs i t hii.il.'

La segona qüestió es va respondre cambé
d'una manera moll senzilla: l'estàndard
garanteix la seguretat del producte,
protegeix la marca, compleix els
requisits legislatius, promou la millora
econòmica i l'eficiència i augmenta la
confiança del consumidor. També
elimina la càrrega de les visites rutinàries

associades a la diligència deguda, permet
Centrar-se en el desenvolupament
de nou, productes i proveïdors \ genera
recursos importants per afrontar
temes controvertits com el control

d'al·lergògens o la traçabilitat.
Per saber quin estàndard és el més
adequat en cada cas cal conèixer la
realitat d'una companyia. És important
saber que els estàndards són privats, que
són una mesura d'autoexigència de
l'empresa que no inclou una obligació
Legislativa i que es van engegar a pan ir
del L963, quan la FAO I l'OMS van
constituir la Comissió del Codex
Alimentarius. El Còdex va néixer per

desenvolupar normes alimentàries,
reglaments i codis de bones pràctiques
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u.,llistes de control són molt útils
por dur a terme l'autocontrol.

amh la finalitat de protegir la salut dels
consumidors, assegurar unes pràctiques
de comerç (lares i pronux ionar la
i oordinació de cotes Ics normes alimen-
tàries acordades per les organitzacions
governamentals i no governa-mentals.
lil com \ ;i explicar Guàrdia, hi ha dos

grups d'estàndards en seguretat ali-
mentària: un de sistemes de gestió i un
altri.' de certificació de producte. Els
primers estan dirigits pels productors
d'aliments. Proporcionen requisits per
desenvolupar un sistema de gestió que
permeti establir unes mesures de control
adequades per garantir aliments segurs,
com és el cas de l'ISO 22.000, el I )utch
HACCP i l'Scheme A.

7 principis APPCC
I. Elaborar una anàlisi de perills

3. E s t a b l i r I I m i t s critics de

control (PCC)

3. Establir límits crítics

4. Crear un sistema de vigilància del

control dels PCC

5. Instituir les mesures correctives que s'-

han d'adoptar quan la vigilància indica que

un determinat PCC no està controlat

6. Dictaminar procediments de compro-

vació per confirmar que el sistema

d'APPCC funciona eficaçment

7. Establir un sistema de documentació

dels procediments i els registres apro-

piats sobre els principis i l'aplicació

d'aquests

Hi ha dos grups d'estàndards: un de sistemes
de gestió i un altre de certificació de producte

Els principals distribuïdors internacionals
gestionen els estàndards de certificació.
Proporcionen especificacions i requisits
per garantir que els productes i les
condicions de producció compleixen Les
garanties legals i les espe< inques, corn el
BRC, l'IFS, el GlobalGAP, i l'HACCP
Scheme B.

AUTOCONTROL
Lluís Picart, i.ip de l'Àrea de Salut
Alimentària de l'Agència de Proteo ió
de la Salut de la Generalitat, va recordar
en la seva intervenció que lii ha una
legislació comuna dins de la Unió
Europea per com rolar la seguretat
alimentària, amh independència de la
dimensió de l'empresa.
També va comentar que la nova
orientació del control oficial es basa en
variables de risc (APPCC [anàlisi de
perills i punts de control crítics)). Sobre
els estàndards, Picart va explicar que els
estàndards alimentaris actuen com a
elements d'autoexigència en els .sectors
empresarials i Impulsen l'autocontrol i,
indirectament, simplifiquen el control
ola tal. Un dels punts que va posai sobre
la taula són els aspectes que dificulten
l'estandarditza< ió a les petites empreses i
mu roempreses, que son els següents:
manca de visió de la utilitat del sistema,

limitació de recursos humans, falta de
recursos econòmics, absència de
demanda per part dels clients, m.inca de
comunicació i inèrcia.

APORTACIÓ DE L'ESTÀNDARD
Finalment, José Manuel Gil Mon'm, de
l'empresa d'inspecció i certificació de
qualitat Burean Veritas, va explicar què
aporta un esquema de certificació
d'higiene i seguretat alimentària:
p r o p o r c i o n a els c r i t e r i s p e r al d i s s e n y , la

implantació i el funcionament del
sistema de gestió, que és, potser, el que
mam a normalment ¡i les legislacions dels

p a ï s o s , a l e s q u e s ó n J e C a i . n t e r g e n è r i c ,

Fils criteris són uniformes entre els
diferents països, i això permet que es
parli el mateix llenguatge i s'eliminin les
barreres a la comercialització per

problemes tècnics relatius a la taka de
seguretat i d'higiene dels productes.
Proporcionen els elements d'organització
que permeten gestionar la seguretat
alimentària de manera eficaç. La
gestió activa dels perills associats als
diferents processos productius permetrà
recuperar la confiança deU consumidors.
Finalment, proporciona un valor a les
empreses, que el podran comunica] i
iotes les baules de la cadena alimentària,
incloent-hi el consumidor.
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PRODUCCIÓ ANIMAL

Lluita contra la llengua blava
La luajor part de l'Estat ha patit l'estiu del 2008 el efecte d'una
lnalaltia el erotip de la qual estan avanç'ant a tot Europa

A BLAVJ RESTRICCIÓ PER ZONES (7 DE MAIG DE 2008)
Àrees

Serotips afectades Patró gràfic

Redacció

S
ens dubte, és la malaltia animal
in. mediática de La segona mei-
rat del 2008. La llengua blava
ai apara els tituláis un dia rere
un altre i acaba amb la pacièn-

cia del sector ramader de petits remugants
i del bovt Ela aerotips 1,2,4, 8, 9 i 16 su-
men desenes de milers d'animals afe tai i
.i tol Europa des Jcl mnindel 2007, de ma-
nera que el continent està en situat u i d'a
lanna sanitària i s'ha recomanat als terri-
toris de la Unió Europea vacunar d'una
manera urgent i massiva.

EXPANSIÓ I XIFRES
< om s'observa en el mapa que hi ha sobre
aquestes línies, els serotips amb més preva
Lençasónl'l ielN, tots dos presents al nord
de la península Ibèrica (Astúries, Canlà-
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bria i el Paía Basc) desde la primavera del
2008. Però també hi ha una importan!
presènc ia del serotíp 4 al sud del territori,
sobretot a Andalusia i a Extremadura.
Quant a les xilrc-., cal mencionar que des
del maig del 2007 <\ Europa s'han produït
46.931 casos de llengua blava del serotip
8. D'aquests, ÍO.d72 són en hovms i 10.570
en perits remugants. El pafs amb un nom-
bre més elevat d'infeccions en bovina ha
i in França, amb ll>.4f>2 casos. En petits
remugants, el me-- atei tat ha estat Aleman-
ya, amb4-822 casos, l'el que ta al serotip
8, a Espanya només hi ha hagut II casos.

-i
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Tanmateix, les xifres canvien en el cas del
serotip I. El sud d'Europa és el més alee.
tat, ates que registra 8.083 IMS!», lot i que
les estadístiques de la Unió Europea sumen
16 caso-, més detectats a Tunísia. Espanya
és el país més afectat per aquest serotip:
6.526 casos de petits remugants i 82 casos
de bovins.

A CATALUNYA
De moment, a Catalunya només s'han
detectat tres casos de vedells que van do-
nai positiu davant de PCR per llengua
blava. Va succeir al principi del mes de

eo del maig del 2007 'han produït 46.931 cas
de LLB del crotip 8 ( Europa. D'aquct) 30.672
à-'ón n bovin i 10.570 en p t i t ' rluugants



juliol del 100$ en una explotació de la
demarcació de Tarragona, on els vedells
\ ;in arríbaí com .1 pan d'un escamot d'a-
nimals imporrars de Franca. Però aquest
positiu no va comportar la dut larai ió oli

cial de focus de llengua blava al territori
i atalà pur l'absència d'indicis Í\V circula*
ció del virus al territori.

ÀREES DE RESTRICCIÓ
I >es de l'agos< del 2008 Catalunya ha es-
tai declarada àrea de proteo ió per llen-
gua blava. Està inclosa en la declaració
de protecció pel serotip 8 ¡untament amb:
Galícia, Astúries, Cantàbria, Navarra,
Aragó i les províncies de Burgos, La Rio-
ja, Lleó i Palència a la comunitat autòno-
ma AL- Castella i Lleó.
Segons la informació de lus administra-
cions implicades en la declarat ió de l'am-
pliació Í\<~- la zona i\c restricció, aquesta
respon a l'existència d'un risc elevat àc
dissemina* ió dels serotips per la proximi-
tat amb altres zones de restrú ció a Espan
,1 o a l ranca. Peí exemple, Astúries va
re< 1 imanar als ramaders que evitin les un
portat ions d'animals sensibles a aquesta
malaltia després que les autoritats vete-
rinàries franceses comuniquessin l'e-
xistüncia de la circulació vírica del suro-
np 8 al País Basc francès un diverses
explotac ions situades a molt pocs quilò-
metres Av la frontera amb Espanya. Sum-
blaque l'origen d'aquesta circulació víri-
ca us troha en el moviment d'animals que

La zona de restricció
respon a l'existència
d'un elevat risc de disse-
minació dels serotips

l ian donat positiu dus du la zona rusi un-

gida du Franca.

VACUNACIÓ MASSIVA
La llengua blava o febre 1 atarral ovina us
una malaltia inclosa c\\ ui codi loosam
tari interna* lona! du l't )rganització M u n -
dial du li Sanitat An imal (O1E) i en la llis-
ta A de malalt Les de declarat i< i i ibligatòria
de la Unió Europea. Les mesures especí-

fiques AÍ- lluita contra la malaltia estan
regulades pel Reial decret 1228/2001, de
s du m ivembre, pul qual s'estableixen me-
sures específiques de lluita i eradicat ió de
la malaltia com la vacunació m;i.ssiva.

\ Espanya s'ha estat combatent ui sero-
tip 4 Av la malaltia mitjançant la vacuna-
110 massiva del best iai boví i oví a les zo-
nus atuctades. No obstant això, l'aparit ió
del serotip I al sud peninsular a mitjan
2007 i ui salt al nord d'Espanya al final de
l'any, juntament amb l'aparició al JJCIKT

del primer focus di: surorip 8 a la cornisa
cantàbrica, també ta necessària la vacu-
nació d'emergència davant d'aquests eh >s
nous serotips pur evitar-ne la propagació
a la resta del territori.

Vacunació contra llengua blava als bovins a Catalunya
Catalunya està inclosa a la zona restringida per
serotip I i 8. Per això la vacunació per llengua
blava és obligatòria i cal iniciar-la de manera
urgent i massiva. El DAR habilita els veterina-
ris per vacunar però, tal com diu un comuni-
cat d'Iscle Selga, coordinador de programes
sanitaris de la Subdirecció de Ramaderia, cal
precisar que en el cas del boví reproductor; ha
de ser el veterinari del sanejament del grup
qui s'encarregui de la vacunació. Per als vedells
d'engreix, ha de ser el veterinari habilitat de l'ex-
plotació (en cas que no en tingui, es pot habi-
litar un veterinari col·legiat que disposi del vis-
tiplau del titular de l'explotació).
En una carta signada per la directora general
d'Agricultura i Ramaderia tramesa al principi
del mes d'agost a tots els ramaders de remu-
gants, se'ls comunica, entre d'altres coses, que

el personal veterinari responsable de dur a
terme les actuacions de vacunacions esmen-
tades s'han de posar en contacte amb ells per
concretar la data per dur a terme l'actuació.
És possible que algun ramader estigui espe-
rant que el veterinari es posi en contacte
amb ell: aleshores cal que des de les oficines
comarcals es revisi si totes les explotacions
de boví ja tenen veterinari habilitat per va-
cunar. Si no és així, cal que se n'indiqui la ne-
cessitat urgent al titular
Les tasques que duran a terme els veterinaris,
les pagarà el DAR a les entitats sol·licitants de
l'ajut grups de sanejament de vaques i Agru-
pació de Defensa Sanitàna (ADS) de boví de
carn (única per a tot Catalunya) per a les ex-
plotacions de vedells i de vaques que no esti-
guin incloses en un grup de sanejament
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Junta de Govern i objectius.
Qui s'encarrega de cada tema
El COVB ha començat una nova etapa presidida per la catedràtica Maria
Teresa Mora, que disposa d'un equip amb experiencia i molts reptes

VILMA FERNÁNDEZ Redacció / HUGO FERNÁNDEZ I XAVIER VALLS Fotografia

L
'Assemblea ( leneral de col·le-
giats és, tal com diuen els esta
tura, L'òrgansobirà del< bl·legi.

irrere d'aquest, el següent
estament amb capacitat de ges-

tió és la Junta de ( iovern, que "està cons-
tituïda per mi degà o degana, I|IK- també
es pol denominar president o presidenta;
un secretari o se retaría, i set vocals [...]. Els
vocals són l'enllaçentre [ajunta de Govern
i les diferents modalitats d'exercici de la

18

professió veterinària". En les pàgines se-
güents presentem quins són «.Is eru arregats
d'ocupar les vocalies durant elspropersqua
tre anys i qui és el secretari. Aquests for-
maran l'equip de Junta de (iovem al cos-
tat de la nova presidenta del ( X >VB, Maria
Peresa M< ira.

MISSIÓ
"EI nostre proje< te és de i ontinuïtai res
pe< te al >iIK' v;l 'lss'•'" '•' [unta de (¡iivern

anterior. Per això molts dels seus membres
continuen", ha manifestat la nova presi-
denta. En el seu càrrec, Maria retesa Mo-
I.I té l.i missió d'assumir la representació
ordinària del ( bl·legi en toies les esferes
d'actuació, especialment davant dels po-
ders públics, les entitats, les corporacions
i les diferents personalitats. Limbo té la
ta* i, entre molies altres funcions enu-
merade en els estatuts de l'entitat, de
representar legalment el ( bl·legi;de con



Faculta! d« Veterinari*
BiWtówt
Mitin v

vocaí i presidir totes les sessions de la

Junta de (iovern i LK- l'Assemblen de

< lol·legiats; d'exercir els drets i Les a<

cions que o irrespi mguin, en defensa deis

drets Jéis i ol·legiats, i de fer executat tots

i Is u i uils de les juntos di- govern i de les

assemblees generals.

Per dur a terme aquesta missió, La presi-

denta compta ambla col·laboració de l'e-

quip de govern. Al mateix temps, cada

membre il<- La [unta té una sene de run

c mus corresponents ;il carree assignat i

uns objectius que ha de complir davant del

col·lectiu professional que representa.

Kls avenços, projectes, problemes, et<

es posen sobre La taula en Us reunions

mensuals que convoca la presidenta, toi

11 [ue, si i al, l'equtp pot fer trobades ex-

traordinàries.
^ • M | 3 i ^ ^ ^ presidenta del COVB.

Emili Revilla i Vallbon

vicepresident,
A més de ser vicepresident, actua com a repre-

sentant dels veterinaris en l'exercici lliure de l'es-

pecialitat d'animals de renda.

Un dels objectius principals que ha d'assolir és

incrementar la participació dels col·legiats d'a-

questa branca professional dins del COVB. Per

això ha de convocar reunions específiques per

informar-los de les qüestions que els poden in-

teressar, elaborar propostes i establir unes pau-

tes d'actuació.

D'altra banda s'ha compromès a continuar de-

senvolupant institucionalment la figura del vete-

rinari d'explotació i posar en marxa l'estatut in-

tern corresponent. En el seu programa d'actua-

ció hi ha un punt que crida l'atenció: l'assessora-

ment agrari."Pel que fa a aquest tema s'ha d'actuar

en formació, acreditació d'entitats i qualitat del

servei", explica Revilla. El vicepresident ha de tre-

ballar perquè el COVB organitzi cursos formatius

amb assessors reconeguts per l'Administració i

perquè les empreses i les societats veterinàries

que ja fan aquesta feina es puguin acreditar com

a assessories, i ha de sol·licitar una política de con-

trol de l'assessorament agrari.

"Farem que el sistema d'assessorament agrari pre-

vist per l'Administració s'ajusti tant com es pugui

a la realitat dels serveis veterinaris", ha manifes-

tat el nou vicepresident del COVB.

Iñigo Lyon i Magrinà
Secretari
Durant els darrers anys ha format part del Co-

mitè de clíniques de petits animals del COVB.

Per ell, treballar per a la professió és un pas més

del compromís que va assumir quan es va fer ve-

terinari. "Tot l'equip de govern comença aques-

ta nova etapa amb il·lusió i consciència", va co-

mentar poc després de la proclamació de la nova

Junta de Govern.

Cada dimecres al matí és al COVB per atendre

les seves obligacions, ja que, d'acord amb el cà-

rrec de secretari juntament amb la presidència

i la gerència, ha d'estar pendent de les qüestions

més quotidianes.Segons els estatuts del Col·le-

gi, part de les relacions institucionals del COVB

estan sota la seva responsabilitat, com també

redactar documents oficials, com la memòria

anual d'activitats desenvolupades; exercir el co-

mandament del personal del Col·legi;portar els

llibres d'entrada i sortida de documents; custo-

diar els arxius de conformitat amb els precep-

tes reglamentaris; tramitar i autoritzar tots els

assumptes generals i informar-ne degudament

la junta de Govern.i fer les llistes dels col·legiats

i mantenir-les actualitzades, sobretot quant a les

adreces; controlar el Registre de Societats Pro-

fessionals, i lliurar certificacions amb el vistiplau

de la presidència.
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Marta Legido
vicesecretària,

J< >sep Gómez i Muro
Tres( )ier
Compta amb un equip que designa per

desenvolupar la funció de tresorer i de

responsable de la comptabilitat del

Col·legi. La seva signatura és la que fi-

gura en els documents financers del

Col·legi. Cada any ha de formular el

compte general de tresoreria i el pro-

jecte de pressupost.Tots dos han de ser

aprovats per la Junta de Govern i per

l'Assemblea de col·legiats. Una de les

seves responsabilitats és informar pe-

riòdicament a la Junta de Govern de

com van l'administració i l'economia del

Col·legi.

També és representant dels veterinaris

en el servei de l'Administració i cap de

la secció econòmica. Un dels objectius

que té dins del sector públic és pro-

mocionar reunions amb els represen-

tants dels diferents departaments i en-

ticats locals per assolir millores en

l'activitat professional diària.

Per acabar, lidera la col·laboració amb

l'Administració per elaborar temaris d'o-

posicions que s'adaptin a la realitat pro-

fessional. A més, ha de promoure la cre-

ació d'una borsa d'interinatge i de

substitucions específica per al cos de

veterinaris que es pugui nodrir de la

borsa de treball del COVB.

A més de vicesecretària, és cap de la secció de

relacions amb la Universitat i cap de la secció

social i laboral. Un dels reptes que ha assumit

és el d'assessorar i col·laborar des del COVB

amb el desenvolupament i la posada en marxa

del nou pla d'estudis (2010-201 I) de la carre-

ra de Veterinària a Catalunya. Per a aixó comp-

ta amb el suport deTeresa Rigau, professora ti-

tular del departament de medicina i cirurgia

animal de la Universitat Autònoma de Barce-

lona, que ja va dur a terme aquesta tasca du-

rant els darrers quatre anys.

Legido ha de revisar l'acord signat entre el

COVB i la Fundació HCV UAB i vetllar perquè

es compleixi.Aquest acord garanteix la funció

docent i investigadora de les activitats que es

desenvolupen al centre universitari.

En el vessant social i laboral és la representant

dels veterinaris en els fòrums en els quals es

tractarà la millora i el compliment de la legis-

lació, per exemple, en matèria de seguretat en

el treball.

Com a vicesecretària, ha de substituir el se-

cretari quan aquest està absent, col·laborar

amb ell en els temes acordats amb la Junta de

Govern i dur a terme les tasques acordades

per aquesta.

Ignasi Pulido i Belles
Empresa privada
És el representant dels veterinaris de l'em-

presa privada a lajunta de Govern del COVB,

tasca que ha exercit durant els darrers qua-

tre anys. En el vessant empresarial, és un dels

veterinaris amb una trajectòria més comple-

ta des que l'any 1995 va cofundar una clínica

especialitzada en urgències i serveis de re-

ferència.

Vol continuar treballant en els objectius se-

güents: mantenir informats els col·legiats so-

bre les qüestions legals i fiscals que permetin

millorar la gestió de l'empresa; preservar la

Manel Oms i Pueyo
Petits animals
És una de les noves incorporacions a la Junta de

Govern, tot i que no és la primera vegada que

treballa per a la professió des del Col·legi. Va

pertànyer a la comissió redactora del primer

Reglament per l'exercici de la clínica de petits ani-

mals, l'any 1999, i a la comissió per a la modifi-

cació d'aquest, l'any 2002.

Ara ha assumit la responsabilitat de representar

els veterinaris especialistes en petits animals.

Des del COVB, és un dels membres de la co-

missió redactora del projecte de Conveni col·lec-

tiu, juntament amb el secretari Ignasi Pulido, re-

presentant dels empresaris.

Tanmateix, vol oferir serveis funcionals als col·le-

giats del sector.com per exemple fidelització de

clients i formació científica continuada.

A més, Oms té el repte de treballar per a la imat-

ge social del sector de petits animals, per a la qual

cosa ha de fer campanyes d'informació sobre les

tasques fonamentals de la branca professional,

com la protecció de la salut de les mascotes i

dels seus propietaris, i per a la difusió mediática

del nivell científic de l'especialitat.

La comunicació externa és primordial dins de la

seva funció, ja que és una de les especialitats ve-

terinàries que rep més consultes per part dels

mitjans de comunicació,



fluïdesa entre la borsa de treball del COVB i

les empreses perquè continuï sent una eina

útil.àgil i dinàmica, tant per oferir llocs de tre-

ball com per trobar-los, i fomentar la forma-

ció en gestió, legislació, fiscalitat i mercat per

als veterinaris empresaris.

La seva tasca principal és de continuïtat, ja que

des de fa vuit anys la filosofia establerta al

Col·legi és intentar incrementar des de totes

les branques els coneixements i els recursos

dels veterinaris amb negoci propi.

Atès que la part empresarial de la veterinària

és aliena a la part científica, els professionals

necessiten una orientació afegida per opti-

mitzar-ne els recursos des del punt de vista

financer i estratègic.

Marcel C ïrané i Gurgui
Jubilats
El seu currículum professional abasta un

ampli espectre d'especialitats veterinàries:

des de la pràctica clínica privada de petits

animals al treball per a l'Administració pú-

blica, passant per l'assessoria en la fabrica-

ció d'additius i pinsos i la inspecció per

controlar la pesta porcina africana. Durant

els darrers quatre anys ha estat el repre-

sentant dels veterinaris jubilats, i continua

perseguint els objectius establerts per de-

fensar-ne els interessos dins de l'organit-

zació col·legial.

"L'experiència professional dels veterina-

ris jubilats és imprescindible pel bé del

Col·legi, per tant, cal que treballem con-

juntament per obtenir assessorament mu-

tu. Els veterinaris jubilats tenen una funció

molt important per la seva experiència,

per això formen part de comissions d'as-

sessorament com les del fons d'ajuda col·le-

gial, deontologia, història de la veterinària

catalana, etc.", assenyala Grané.

Com a representant dels jubilats, és un dels

organitzadors d'esdeveniments tan signifi-

catius com l'homenatge als veterinaris que

compleixen 50 anys com a col·legiats dins

de la commemoració de Sant Francesc

d'Assís. Però la feina d'aquest veterà no

acaba aquí: també és cap de la secció de

prevenció dins del repartiment de funcions

de la Junta de Govern.

Maria Pifarré i Valero
Equids
És la primera vegada que entra a formar

part de la Junta de Govern del COVB amb

responsabilitats, però els darrers anys ha

realitzat una tasca important com a vocal

del Col·legi en el CCVC (Consell de Col·le-

gis Veterinaris de Catalunya), on va ser una

de les veus veterinàries escollides per de-

fensar la postura de la professió amb l'ob-

jectiu de canviar la redacció del punt 2.2

de la Llei 12/2006 de 27 de juliol, que re-

gula l'esterilització obligatòria dels animals

de companyia de Catalunya.Aquesta mis-

sió, que va dur a terme juntament amb el

president del CCVC, la va convertir en

portaveu veterinària davant de la Comis-

sió de medi ambient del Parlament Català

i de la Comissió per a l'esterilització ani-

mal de la Conselleria de Medi Ambient.

Pifarré és la cap de la secció tècnica i l'en-

carregada d'atendre les necessitats dels ve-

terinaris especialistes en èquids.un sector

que es troba en una situació concreta molt

complexa que planteja reptes com actua-

litzar els honoraris i les tarifes mínimes;

impedir la competència deslleial;lluitar per-

què s'accepti la identificació animal per part

d'un professional veterinari col·legiat i re-

conegut per l'Administració autonòmica, i

garantir que els ramaders puguin escollir

el professional que acrediti la formació re-

querida per fer la identificació.
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Vocal ió
Permanent del CX WC
Teresa Rigau i Mas i Francesc Monné

i Orga són els vocals que ha designat

la Junta de Govern del COVB perquè

la representi a la Comissió Perma-

nent del Consell de Col·legis Veteri-

naris de Catalunya juntament amb la

presidenta, Maria Teresa Mora.

La Comissió Permanent és el màxim

òrgan de govern del CCVC.Tant Te-

resa Rigau com Francesc Monné ja

n'han estat membres. Tots dos acu-

mulen una extensa experiència de

treball per a la professió, que fa que

els seus currículums professionals si-

guin coneguts pràcticament per tot-

1
hom en la professió veterinària. A

més, Francesc Monné ha estat esco-

llit per ocupar la presidència

del CCVC durant els pròxims qua-

tre e l s

Entre els objectius que s'ha imposat

Monné en aquest càrrec destaca el

de millorar en el funcionament, el di-

namisme i l'agilitat de l'Arxiu d'Iden-

tificació d'Animals de Companyia de

Catalunya (AIAC) i el de difondre to-

tes les mesures que s'han posat en

marxa en l'àmbit administratiu per

prevenir els avenços dels serotips I

i 8 de la llengua blava a Catalunya.

JUNTA DE GOVERN

Acords

En la reunió de Junta de Govern del ju-
liol s'ha acordat donar suport a alguns
veterinaris afectats pel cas de la convo-
catòria d'oposicions al cos superior de la
Generalitat per a veterinaris, després d'es-
coltar l'informe emès pels serveis jurí-
dics del COVB i pel representant dels ve-
terinaris al servei de l'Administració,Josep

Gómez Muro. La Junta donarà suport als
afectats, però encara ha d'esperar a conèi-
xer el contingut de l'acte definitiu de la
convocatòria. Aleshores s'estudiaran les
actuacions legals.

D'acord amb l'informe dels serveis jurí-
dics, el COVB ha de sol·licitar reunir-se
amb el senyor Llebaria, president de
l'ASP del Departament de Salut, i ha de

presentar un escrit en el qual constin
les funcions dels tècnics en salut públi-
ca i les competències professionals dels
veterinaris perquè puguin participar en
les futures oposicions a salut pública.

Rey SP
S'ha informat que el Departament de
Justícia ha declarat adequat a la legalitat
el Reglament de creació i funcionament
del Registre de Societats Professionals
del COVB, que va ser publicat en el
DOGC de 18 de juny de 2008.

AGENDA Formació

octubre de 2008

Ponent: Sra. Núria Tabares. Clínica
Veterinària Manescalia
Programa: Casos clínics.
Lloc: COVB
Preu col·legiats COVB: 38 euros
Període d'inscripció obert

Abdomin.
08 de 9.30

Ponent: Sr. Jordi Cairó. Hospital
Veterinari Canis de Girona
Lloc: COVB
Preu col·legiats COVB: 38 euros
Període d'inscripció obert

3222212
rs i conills
008 de 9.30

3.30 hores
Ponent: Sra. Núria Tabares. Clínica
Veterinària Manescalia
Programa: Casos clínics.
Lloc: COVB
Preu col·legiats COVB: 38 euros
Període d'inscripció obert

Ponent: Sra. Núria Tabares. Clínica
Veterinària Manescalia
Programa: Casos clínics.
Lloc: COVB
Preu col·legiats COVB: 38 euros
Període d'inscripció obert

Per a més dades: podeu consultar la web
<http://www.covb.cat>; Secció Formació>,
trucar al departament de Formació -Tel (93
211 24 66 - Extensió 3) o escriure un mail a:
depformacio@covb.cat.



Curs d'estiu a Lugo

El departament d'anatomia i producció animal de la Uni-
versitat de Santiago de Compostella va organitzar per als
dies 10 i 11 de juliol el curs d'estiu "El veterinari com a pro-
fessional de la nutrició, el maneig i la protecció dels animals
de companyia", en el qual van participar més de 70 estu-
diants de veterinària. La Fundació Affinity hi va presentar els
seus plans d'acció per al benestar humà i animal. Entre els
ponents va destacar Ainare Idoiaga Basessis, veterinària del
Drill Rehabilitaron Center a Nigèria.

Microxip d'última
generació
Virbac ha llançat Biotecun nou microxip
d'última generació. Està fabricat amb el
polímer biocompatibleVectraA530,apro-
vat per la FDA per a cirurgia plàstica en
medicina humana. Biotec és un I 2 % més
lleuger que el vidre, pràcticament irrom-
pible i segur per a l'animal ateses les ca-
racterístiques biològiques i antimigratòries
excepcionals que té. S'aplica amb sistema
CAR (clic antiretorn).

I Jornadas Finadyne
Antiestrés de Schering

De vegades les condicions laborals del
professional veterinari condueixen a si-
tuacions d'estrès que perjudiquen consi-
derablement el seu treball i incideixen di-
rectament en la seva vida social i personal.
Amb l'objectiu d'ajudar-lo a millorar en
aquest aspecte, Intervet-Schering Plough
va organitzar les jornadas que van tenir
lloc els dies 6, 7 i 8 de juny aViladesuso
(Pontevedra).

neració còmoda i èquids
per a bovins i èquids
La nova detomidina de Virbac registrada
per a cavalls i bestiar boví, Medesedan,
proporciona una sedació còmoda i ràpi-
da que facilita l'exploració i el maneig de
l'animal. Farmacològicament és bioequi-
valent a la detomidina original. És molt útil
en procediments quirúrgics menors.Amb
aquest producte.Virbac augmenta l'ofer-
ta de medicaments genèrics disponibles
per al professional veterinari.

SECRETARIA

Mònica Rodríguez
Telèfon: 932 I l 2 466ext. I
covb@covb.es
Támara Guillén
Telèfon: 932 I 12 466 ext. I
secretaria@covb.es

COMPTABILITAT

Andreu Garcia
Telèfon: 932 112 466 ext. 5
depadm@covb.es

BORSA DE TREBALL

FORMACIÓ

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

a 18.00 h
Marta Palau
Telèfon: 932 I 12 466 ext. 3
depformacio@covb.es

ASSESSORIA JURÍDICA

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

ASSEGURANCES

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

MARQUETIr
ivendres de 9.00 a

Ferran Alcaraz
Telèfon: 932 I 12 466 ext. 8
depinformatic@covb.es

INSPECTOR DE CLÍNIQUES

Francesc Olives
Telèfon: 932 112 466 ext. 9
comitecliniques@covb.es

SERVEI DE REGISTRE DE
L'AIAC A BARCELONA

Luis benito
Telèfon: 932 112 466
lbenito@covb.es

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

CENTRALETA 932 I 12 466
FAX 932 121 208
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La informació dels proveïdors del sector veterinari, al seu abast

ASSEGURANCES I
ENTITATS FINANCERES

Agrupación Mutual Aseguradora

Gran Via de tes Corts Catalanes,
630,2a plante
06007 Barcelona
Tel. 93 412 04 92
Fax: 93 317 92 98
bcn@amasegura5.com
www.amaseguros.com

EQUIPS I PRODUCTES
DE DIAGNÒSTIC I
INSTRUMENTACIÓ

Bastos Medical, S.L

Colonia Gabbart, s'n
08270Navarcles
(Barcelona)
Tel.902320310
Fax. 93 8310426
www.medica-vet.com

Asepeyo

Anglí, 38-40
Barcelona
Tel. 902151002
www.asepeyo.es

Tecnocrèdit

PI. Catalunya, 1
08201 Sabadell
Tel. 93 72890 12
Fax: 93 59160 50
www.tecnocredit.com

ASEPEYO

TecnoCredlt

LABORATORIS D'ANÀLISIS

Laboratorios Anabiol, SA

Cencías, 91-93 PI. Pedrosa
08908 L'Hospitalet de Llobregat
(Barcebna)
Tel. 93 264 93 /'
Fax:9326493/
anabol@adv.es
wwwanabiol.com

ASSESORAMENT I CONTROL • UBORATORIS FARMACÈUTICS
DE RAIGS X I FORMACIÓ I L A B O R A T O " ' S «KMACEUTICS

Unitat tècnica
de protecció U1PKÏ

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici M- Campus UAB
819 Bellaterra (Cerdanyola del Vallés) Barcelona
Tel. 93 58134 52
Fax: 93 58132 32
utpn8uab.es
www.uabes/s-unitat-tecnca-prrjteccio-radiologica/

EQUIPS D'IDENTIFICACIÓ

Avid Microchip de España, S.L

Miquel i Badia, 24 Baixos
08O24 Barcelona
Tel. 93 284 93 39
Fax: 93 2849390 A V I
info@avidesp.com
www.avdesp.com

¡d)

Laboratorios Calier SA

Alta Ribagorza, 6-8
08820-El Prat de Llobregat
(Barcelona)
Tel. 935069100
Fax: 93 5069191
L l i . |l II • - l l l l i

www.calier.es

Laboratorios
MaymóSA

Vi.i A; 11 ;ir .!, i. 'IV

08017 Barcelona
Tel. 93 237 02 20
Fax: 93 206 43 81
comeraal@maymo.es
www.maymo.es

CALIER

Merial
Laboratorios, S.A

Tarragona, 161 beates D/í
08014 Barcelona
Tel. 93 292 83 83
Fax 93 292 83 89
httpfe.merial.com

Novartis Sanidad Animal S.L

í'> NOVARTIS
Marina, 2066a. planta
08013 Barcelona
Td. 93 306 48 48
Fax: 93 306 47 13

Química Farmacéutica Bayer, S.L

M M Bayei i ic i l ih i lare

División AH / Doto. Animales de Compañía
Afda.Baix Llobregat, 3-5
08970 Sant Joan Desp (Barcelona)
Tel. 934956801
Fax: 93 495 68 76
www.bayervet.net

S.P. Veterinaria, S A

V . i p . vfrtaKiM. u .

Cira. Reus-Vinyols, km. 4,1
Apartado de Correos, 60
43330-Riudoms
(Tarragana)
Tel. 97 786 0170
Fax: 97 785 04 05
¡nfo@spveterinaria.com
www.spvetennaria.com

Virbac,SA

Ángel Guimerà, 179-181
08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona)
Tel. 93 470 79 40
Fax: 93 37191 11
SAC. 93 473 58 42
infacliente@virbac.es

MATERIAL QUIRÚRGIC

Centauro

El Maci 08510
Masies de Rode
(Barcelona)
Tel. 93 854 00 00
Fax: 93 850 03 75
centauro@centauro.es
www.centauro.es

NUTRICIÓ ANIMAL

Affinity Petcare

PI. Xavier Cugat, 2 Edif.D, 2 Planta
Parc Sant Cugat Nr «I
08190 Sant Cugat del Vallés
(Barcelona)
Tel. 93 492 7000
Fax: 93 492 70 03
www.advanceveterinary.com

Nestlé Petcare España, SA

Poilg. Industrial Conde de Sert
08755 Castellbisbal
(Barcelona)
Tel. 93 772 45 00
Fax: 93 772 45 95
¡nfo.spain@fnskies.nestle.cofn
www.fnskies.com

Roy.il Cinin Ibérica SA

i'.»n Empra Aitmito.Va
de tos Pobl. 1 eclif. 1 . ^
edif.B6tapla. ROY>ÍLCkNIN
28033 Madrid
Tel. 914492180

TÈCNIQUES MOLECULARS
PER AL DIAGNÒSTIC VETERINARI

APPLUS

Campus UAB
08193 BELLATERRA
Tel. 902 400 175
Fax: 935 672 000
gpla@appluscorp.com
www.applus.es

.S)

ANUNCIÏ'S A
VETERINARIS

93 254 1940
snapcotnercial®grupoacií.info



SIN FRONTERAS

Produdos de Veterinarios Sin Fronteras

Compra tu camiseta en:
www.playattltude.com

www.veterinariossrnffronteras.org

haz tu pedido al
902 012 380



50LUCION ORAL

araceamo s.

Paracetamol 30 %
ESPECIE DE DESTINO E INDICACIONES:

PORCINO TRATAMIENTO SINTOM TICO DE LA FIEBRE.

POSOLOGCEA Y MODO DE ADMINISTRAD N:

VCEA ORAL EN EL AGUA BEBIDA A LA DOSIS DE 1 MIA.

TIEMPO DE ESPERA: 1 DCEA. Registran...: 1707- ESP

s.p. veterinaria
Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 - Ap. Correos, 60 - Teléfono 977 850 170* - Fax 977 850 405

43330 RIUDOMS (Tarragona)

www.spveterinaria.com


