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A
poc a poc anem cremant
etapes. Fa un an\ i mig, en
constituir uns quants
Objectius com e l d e

complint. Objectius com el de
fer realitat aquesta revista, que avui veu
el tercer número. () com la creació de
l'arxiu d'identificació d'animals de
c< impanyia. l·ll primer i ibjectiu, pero, era
sense cap dubte la modificació dels
estatus per a adaptar-los a la

Aquesta primera
etapa que

s'acompleix
pub lica

publicació
dels estatuts

Llei tic Col·legis
Professionals,
perquè fossin un
instrument vàlid
per a regular les
il·lacions entre els
col·legis catalans i
per aglutinar els
interessos comuns
a la professió a casa
n< >stra. Aquesta era
la finalitat
d'aquesta junta
provisional; per
això va ser precís
crear l'ambieni
oportú que
permetés treballar
sense interessos
particulars ni
suspicàcies. I
aquest ha estat, al
nostre parer, el
més gran èxit.

Els nous estatus
van ser aprovats i
ja han estat
publicats al Diari
Oficial de 11

Generalitat del passat IS de març Annals
\ ETERINARIS els recollirà al pròxim
i nuncio, per tal de no alterar la confecció
Aquesta

Acinesia primera capa que
s'acompleix amb la publicació dels
estatus marca el final de la funció que se
li va encarregar a la junta provisional i a
partir d'ara comença Lina nova etapa amb
l'elecció de nous càrrecs pel ple del

el final
de la funció
que se li va
encarregar
a la ¡unta

provisional
i a partir d'ara
comença una
nova etapa

amb l'elecció
de nous

càrrecs pel ple
del Consell

Consell, càrrecs que moll probablement
ja hauran estat escollits al veure la llum
aquesl número. Aquesta nova etapa,
però, tampoc serà fàcil - i els problemes
ja apunten-, amb els recels que
provoquen els estatus al Consejo
General, recels que al seumomeni ja van
motivar sengles recursos contra els
estatus de Barcelona i Tarragona i que
previsiblement provocaran un nou
recurs en contra dels del Consell.

Aquesta reacció, que en part és
comprensible, ja hem dit que és deguda
a un conflicte p<>litic entre les lleis de
col·legis professionals de la< reneralitat i
les de la resta de l'Estat. Allò que cal
evitar és que aquesta situació provoquí
un distanciament entre el Consejo
General per una banda i cl Consell i els
ei )l-legis catalans per una altra. I In O >p
mes volem remarcar que tots tenim
l'obligació d'aplegar interessos en
contes de dispersar los ja que serem els
responsables de les eventuals
conseqüències.

I'ns agradaria que aquesta breu
reflexió servís per a c< tncienciar a t< >ts els
estaments de la professió a Catalunya de
la necessitat de cohesió i bon enteniment
que ha d'existir per a vèncer els
obstacles D
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'ovella,
animal ecològic

L'ovella és un animal ecològic perquè la seva peülla té una
mena especial de petjar i compactar el territori la
conseqüència del qual és un control de l'erosió i un
increment del nivell productiu vegetal.

•J L'ovella quan pastura lema el territori I ho fertilitza sense contaminar-ho i neteja els bos
cos de matoll i fanal amb lo qual es limita el risc- d'incendi.

•J L'existència de ramats d'ovelles provoca la presència humana en Indrets on aqusta no es
produiria; és també una alternativa a l'atur per centenars de persones a la perifèria de les grans
ciutats.

•J i·l principal problema del sector és el sanitari: entre avortaments, devallada de la fertili-
tat, mortalitat perinataJ i en altres estatus es perd anyalment el 30% de la producció.



J osep Casas Salvans és un gran defen-
sor de les ovelles perquè considera
quc són henl'fkioscs per a la societal
en s cntits, fonamcnt:tlmclll perq
què són beneficioses per a la societai

en varis sentits, fonamentalmeni perquè són eco-
lògiques. I també perquè el subsectoroví por ser
aturi i mig plac ungeneradi >r de places de treball
per a veterinaris.

Nascut al juliol del I950,josep Casas va esiu
diar veterinària a Saragosa (67-72),. Treballa amb
petits remugants per raons vocacionals i és, ase
gura, "autodidacta, m'he anal especializani pel
meu 11 mte, d< >ncs no hi ha una especialitat reco-
neguda i titulada que s'anomeni especialista en
petits remugants".

• És un problema que no hi haj>i aquesta
especialitat? Cóm es forma , doncs, l'especialista
en petits remugants?

J,C Per raons estructurals jo no estic massa
d'acord amb l'existència de especialitats tipifica-
des dins el nostre àmbit professional. Penso que
el veterinari ha de ser especialista per definició,
cinc la si (cietat m > té necessitat d'un n< imbre nu >li
elevat de professionals veterinaris i que la plè-
ii >ra el que pn >vi >ca es una devaluació de la quali-
tat i de la especifitat dels serveis veterinaris. És bó
que hagi especialistes, però a la pràctica és difícil
formar superesepecialistes quan ei mous en un
col·lectiu poc nombrós I n veterinari hade tenir
una personalitat professional qui1 comporti una
bona dosi d'experiència previa, a la clínica. Apar
tir de aqui la vocació i les portunitats que la vida
dona a eadasqun et projecten capa unes bessants
mes o menus concretes, És una cosa que depén
més d'actituds personals que publiques.

Josep Casas exerceis Jes de'l 1972. Fa 10 anys
es va instalar a Llinàs del Valles per facilitats de
desplaçament "viatjo molí 1 cobreixo bastant
territori" i des d'el 1986 té canalitzats el seus
asumptes professionals a liases dovis, creat al SO
per cent amb la seva muller, veterinària també i
11 inegui la analista. ()vis és un labi «ratori de | >at< 1
logia i producció animal, Ion nal per un equip de
cinc persones, entre titulats i no titulats.

• Per la seva formació autodidacta es pot dir
que es trobi amb mes problemes que hagi de
superar mes obstacles, que estigui condicionat?
lis pot pensar que els audidactes tenen mes
errors?

.I.C- Personalment tinc una gran confiança
en m i j o no he fet rap invent, 111 cap descobrí
meni; al dir auu ididai 1.1 no estic dieni que hagi
anal evolucionant exclusivament pel meu conte,
sinó que l'estudi, els que han vingui davani meu.
l'experiència diaria, els viatges, l'intercanvi d'< ipi
nió alguna idea propia, que també en tinc, etcé
lera han anal configurani un estil 1 una personali

tat professional viva, que va madurant. Admeto la
possihilii.ii de plantejaments de fondo erronis,
com també els podria tenir si hagués tingui LUÍ
mal mestre

• Per què no comparteix els meus coneixe-
ments amb altres professionals, per què no erea
escola?

!,(.,. Jo sempre ho he fet, sempre he tingut el
telèfon i la porta oberta a la disposició dels com-
panys que m'han distingit amb les seves cónsul
íes. Però ¡ono tinc vocació docent i no forma pari
de la meva escola de valors intentar < rear escola.
Sor un.11 iersi ma mes 1 < >neguda al mon de la pro
ducció animal, en medis empresarials 1 ramaders
que no pas en medis professional 1 universitaris.

• Quines son les diferències entre la pro-
ducció ovina i caprina d'aquí i de la resta d'Espa
nya i d'Europa?

J.C. Espanya 1 Gran Bretanya son els unies
païs( is de la ('.< imunitai Eun ipea I ( l: > (>n el cens
de petits remugants està en pn >gresió en aquest
momeni Catalunya és una de las autonomies on
el cens està en augment, 1 això per ires raons
fonamentals, l'na de tipus social: a l'àrea metro-
politana de Barcelona, així com .1 les perifèries
de les grans ciutats, hi han molts ramats propietat
de geni que a nivell d'economia marginal o semi
sumergida buscan una alternativa a l'atur i a la
vida. Dos, perqué hi ha grans finques que no se
explotaven ramaderameni i que a partir d un
momeni determinal van buscar una via ramadera
a mes a mes de l'agrària i van 111.ir petits remu
gants per les expectatives de futur que havia

JoMp Comí *i un
gran M M W d« !•«
ovoll*». L'any 1986
va enmr OwU, un

patología y prodn
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envers aquesta espècie en rela< ió amb la CE i les
males expec tatives del porqui i vaquí. I tres, i iei
la reducció d'explotacions t¡tic va haver en la
i li·i .iila dels 60 i dels "0: al reduir-se cl nombre
de ramats va augmentar cl territori per a aquells
que van subsistir a una primera etapa i a una
segona vam asistir al augment del nombre d'ani
mals dels ramals "sobrevivents",

Al uns de la integració a la CE i pel gran dèfu ii
il .H11u'si tipus de carn que hi havia a Europa. Un
anàlisi més senzill demostrava que el gran
Importador de la CE és França. El so per eem tic
importacions tic carn Tresca de sai a la CE les rea
lii/.a França. Les corves de preus a Espanya i
França es creuen dos vegades al llarg de l'anyper
tant amb una situació tic mercal molí dinàmic i
terriblement especulatiu com es la d'aquest suh
sector està força clar que es produiran curses
comercials en dos sentits nord-sud, sud-nord
Q u a n t e a s c a n a l s p e s a d e s d e x a i d e l i o I S q u i l o s
que no són adequades pel mercat nostre, que les
demanda més lleugeres i sí pel mercal francès,
tens produit un bé qui.1 a gran escala serveix
exclusivament per suministrar el mercat francès
lo qual provi ica una posició moll desfavorable de
ncg< i c i ac io a l l u n a d e iniciar u n a activitat cxp< ir
tadora regular. Li inexistència de<analsexpinia
dors rutinaris és el gran factor limitant del sub
sector. Els xais de 14 i is quilos serveixen exclu-
sivament pel mercal francès i només en situa
cions coj uniu rals moll especials molí especials es
posible exportar lo. És per això que en la pràctica
l'exportació queda recluida a una activitat cojun-
lural especulativa i propiciada per les posicions
del mercal francès.

En quant a les cabres, la gran explotació
extensiva de cabres es basa en un sistema d'e< o
nomia de mínima despesa. L'estructura de
cabrum a Catalunya dificulta l'existència de grans
ramats de cabrim que tinguin un producte brut
mínim per lal de superar els castos estructurals.
i explotació artesana! de cabres lleteres basada
en l'empresa unifamiliar i més producte brut
perquè es munyen les cabres i fins i iot perquè es
transforma la llet-va viure un moment important
que esià en regresio, no s'ha poguí superar la
problemàtica que comporta aquest sipus de
explotació per raons d'ajul i de poca presència
professional a les explotacions.

• lis pot desenvolupar una política agrària
vers els petits remugants pròpia de Catalunya si
no es contempla globalment el mercat únic
Europeu?

JC. Jo penso que la política verde comunita-
ria provoca un procés involutiu en la política
agrària autonómica. 1 no dic que sigui dolent. Dic
que en sembla que és lo que passa. La Política
Agrària Comú ( PAC)que no es una alna cosa que
un conjunt di' ajudes de la comunitat pels seus
producti us agraris i s'ejecuta a través dels poders

Ejífáitá*'',

centrals de cadasqun dels estats membres, que el
que fan és administrar el conjunt d'ajudes pro-
ductives que s'han programat i decidit a Bru-
sel Ics I li ha un dirigisme des de brusc I lesadml
nistrat i dirigit pel Govern cendal i projectat cap
a les autonomies. La tasca política agrària catalana
CUSID de si un escorxador ha d'estar simal a es
/ones ile producció o de consum i d'això s ha
parlat i s'haes< ni molí Ésun leí que el mercal de
carn fresca de xai té de ser àgil, dinàmic i opera-
tiu, que estem vertebrats en l'autopista i que
tenim l'estructura d'engreixadors homologáis
per ial que la activitat exportadora sigui Huida
D'una alna banda som l'autonomia que té de bon
iros el cens de places d'esc< irxador méselevaí de
tot l'Hsial i això ho lligo amb el que he dil abans
de les dificultats en consolidar les activitats
expoliadores, I.'estructura catalana d'engreixa-
dors, la posició geogràfica de Catalunya, la exis
tencia d empreses amb la dinàmica suficient peí
exporiar, l'autopista i l'existència a Catalunya
d'escorxadors homologats Importants, tol això
s'ha de aglutinar i promoure perquè Catalunya
pugui ser el cap de pont a i raves del qual es cana-
litzi bona pan de l'exportació del subsector .i
l'Estai espanyol. Toi això ho tindria d'apadrinar,
coordinar i promoure la Generalitat i es podi ien
crear empreses testimonis on tots els estaments
estiguessin implicáis.

• En quant al problema sanitari?
J.C l'el que la referència als av< mamentsel 7*5
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per cení dels episodis avortius «.-si.t produiï per
una d'aquestes tres etiologies: damldiasi, salmo
nelosi i brúcelos!. Li primera es endèmica a Cata-
lunya. La situació de que abortin toies les xaiesde
reposició sovinteja als nostres ramats. L'avorta-
ment per salmonela abortus està en regresió i
també per la brucelosi. Li camparia de vacunació
amb RF.V-I ha anat bé. encara que podria haver
anat millor D'un temps a aquesta pari estem tro-
bant toxoplasmosi, febre Q, leptospirosi en
expl( iiaciï iiis i m es regan els prats amb purins ele
porc i listeriosi on s'utilitza ensitjat. Resumint, és
bastant probablequeel lOperceni de lesovelles
de Catalunya vortí iots els .uns. Pel que fa a les
diarrees neonatals, quan sortim al camp veiem
que hi ha poquíssimes explotacions que lenen
nivells de mortalitat perinatal inferiors al X per
cent, que les situacions amb el LOoel is per cent
són les més freqüents i sovim intervenim en

situacions de 40%. Penso que torno a quedar
qurt quan dic que el 15 per cent dels xais nascuts
es moren abans dels IS primers dies de vida.

A nivell de laboratori trobem colis, clostri-
dlum, salmoneüa, bacteroides, pasteurella, rota
virus, criptosporidis, eimeries i unes quantes
altres coses, destaco les més importants i segur
que ni ha de moltes altres més perquè és lògic
que un problema tant important, de tanta inci-
dència, ha de tenir una etiologia, una solució i un
enfÒC bastant complexes. Per altra banda penso
que és un error plantejar aquests problemes
exclusivament ties del punt de vista de la patolo-
gia infecciosa. Els problemes de feblesa de cal< is
tre relacionats amb el nivell alimentici de la mare
i el microbisme i presió d'infecció lligats a la
mala estructura de les explotacions també inter-
venen de manera molt important.

En quant a la mortalitat de les Camèlies adultes
l'etadísiiea no es alta. Li tasa de reposició anyal té
dos componéis. Un, el d'animals que s'han de
reemplaçar per cubrir les baixes per animals
moris i l'altre és el dels animals que s'han de
reposar per reemplaçar els vells. A Catalunya la
tasa de reposició està per sota del 20%, el que
passa és que la mortalitat de famelles adultes pro-
ductives als t primers anys de vida és exagerada
i això c'l ramader ho compensa amb un allarga-
ment de la vida productiva de l'animal que pro
voca una disminució de productivitat als últims
anys de vida. Li mortalitat d'adulis als i primers
anys està condicionada pel nivell de parasitisme,
per forma pulmonar de linfoadenitis, que sovint
no es diagnostica, per paratuberculosi i també
per adenomatosi i maedi. Entre avortaments, per
paratuberculosi i també per adenomatosi i mae-
di. Entre avortaments, devallada de fertilitat, mor
laliuit perinatal i a altres estadis penso que el 30%
de la pr< iducció del subsecuir es perd anyalment.

• No creu que abans que una política d'erra
diació del maedi es tenia d'haver fet una campa-
nya d'erradieaeió d'altres malalties implantades,
com pot ser la broedosi?

J.C. L'únic que hi ha és Lina serologia oficial
|M isitiva del maedi al Vallès (Xcidenial I un a >nei-
xement públic del tema. Des de fa 8 anys tinc
positius al maedi. Al Primer Congrés de la Veteri-
nària Catalana, dins la ponència que coordinava
vaig dir públicament que a Catalunya hi havia
maedi. El reirovirus del maedi es poc transmisi-
ble i no es mneix la incidència del maedi ni a
Catalunya ni a la resta de l'Estat español, excepte
al País basi Penso que si s'ha d'incidir és .i nivell
administratiu central, encara que jo, particular
ment, haig de dir que no ho faria, per raons eco
nòmiques. No es coneix la incidència real del
maedi a l'Estat espanyol i la única tècnica de diag-
nòstic és la serologia; poden donar positius ani-
mals un any i mig i dos desprès d'haver-se donat
ei mi rol negatiu a la totalitat de l'explotació i com



1111 c- no lii ha vacuna l'únic sistema de lluita és el
sacrifici ilds animals positius. Resumint: la
extracció i l'analítica serà costosa, sortiran has
tant positius que continuaran després de l'últim
control negatiu i el sacrifici d'aquests animals .1
càrrec del pressuposi estatal serà costos, l hi han
d'altres prioritaris. Per mi la primera prioritai és
la problemàtica infecciosa reproductiva, la
segona es la problemàtica de la mortalitat perina
tal; la tercera prioritat és un plau de reestructura
ció de les instalacions, que shan de qualificar
molt.

• lli han altres malalties de les que s'ha par
lat últimament, com per exemple la tuberculosi
caprina. Creu que realment hi ha tuberculosi
caprina a (Catalunya?

J.C. Jo no sé si hi ha tuberculosi .1 Cataluyna,
perqué no he tuberculinitzat mai cap cabra El
<|u<.' si és que, segons autors de prestigi, les
cabres són moll por receptibles deis microbacte
riums. També sé que la forma pulmonar de la lin-
foadenitis és endèmica a Catalunya, que el
genere c< irinebacterium és terriblement estimu
lain del sistema reticulendotelial, que s'utilitza
com a potcnciador d'inmunitai barreja) amb
altres antígens quan es produeix una sèrie de
reaccions atípiques quan es practiquen proves
diagnostiques inmunológiques a animals que
han estat prèviament sensibilitzats per gèrmens
que pertanyent a aquesi gènere Personalment
tinc la experiència de fixacions de complement
envers brucelosi positives que feien "sen «"habi-
tualment quan s'han vacunat les cabres d'aquesta
explotarlo amb vacuna ¡nactivada de linfoadeni-
tis. Resumint: sóc prudent abans de dir que a
Catalunya hi ha cabres infectades pel microbacte-
rium i prèviament s'ha de fer l'experiència de
sensibilitzar cabres amb c< irinebacterium i veure
què passa un cop s'els hi practica la doble tuber-
culinització, Particularmeni penso que sortiran
positives, però és una mera hipòtesi

• Davant els intercanvis comunitaris d'ani-
mals vius que a partir d'ara es podran fer, estem
preparats pel risc de que existeixin malalties de
ír,;.s//;/f? Es pot fer alguna cosa per evitaries?

J.C A la CK no estan diagnosi nades malalties
que aquí no ho estiguin Penso que l'intercanvi
d'animals no pot agreugar la nostra situació sani
unia. Em precH upa un pestivirus, el que els Iran
cesos diuen petega, una malaltia desconeguda
causada per un virus que s'ha de posar dins el
capítol de virus nous, que va arrasar l'Aveiron i la
Lcaune fa das anys. Clínicament crec que ¡o n'he
visi a ( iaialunva pero parlo a nivell subjectiu. En
unengreixadord'animals importats Vaigpendre
les mules oportunes perquè nos'extengués i no
ho he tornat a veure. També ho he visi fora de
Catalunya, a engreixadors i en animals d'importa-
ció.

• HI veterinari especialitzat en ovelles pot
viure del sector productiu oví? Ja sabem que
vostè hi viu, però és, potser una excepció, no?

J.C. Sí, sobre el paper sí que poi viure, per-
què la necessitat del servei existeix. Tota la pro-
blemàtica fins aquí anomenada es resol en bona
part incrementant la presència del professional
veterinari, que actualment és escasa. A Catalunya
hi ha unes 700.000 melles, mes el cabrum, més
els engreixadors. Unitats de 8.000 a 12.000 ove
lles podrien ser gest ¡onades per un veterinari clí-
nic amb una relació estructural idònia eles d'el
punt de vista servei/cost. Llavors 120 veterinaris
tindrian aquí una plaça de treball. Però això és un
plantejament abstracte que s'ha de mtitzar. El
nivell de confiança del ramder en els professió
nals veterinaris no es alt però tambe haig de dir
que ha millorat i està en progresió, Nu havem
massa e s t ruc tu ra d'agrupació ramadera el m a r c

d'actuació del veterinari é s el de la c l ínica l l iure

1 cl clínic lliure al vell estil sembla que és una
espècie a extinguir Shan de trobar fórmules
d'articular aquesta relació entre veterinaris i
ramaders i d'una manera genèrica. Penso que la
plétora professional que es viurà els anys pro-
pers pol provocar una revifalla del clínic rural
lliure i que una pari d'aquests es poden decantar,
en benefici propi i del sector, cap als petits rem
nugants perquè al subsector li la molta falta la
presència de bons veterinaris i .1 Li veterinària, en
un futur, li caldran moltes places de treball, 1 aquí
hi pot haver un punt d'encontre. •



Veterinaris ENTRMSTA

JOAQUIM VINAS
Representant

dels veterinaris iubilats
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J ( )AQU1M VIÑAS I BERNA! >AS, nascui a
Ripoll (Girona), l'any 1921, Fa 43 que és
veterillari. La seva activitat professiollal
veterinari. La seva activital professional

l'ha repartit entre l'exercici de la veterinària
titular i la clínica d'animals de renda. I Hiram molt
anys forma part de lajunta de Govern del Col·legi
de Veterinaris de la Província de Girona, on
exercia la pr< ifessió; fa sis va ser elegit
representani dels veterinaris titulars de lajunta
del Col·legi de Barcelona, passant finalment a
representar als veterinaris jubilats en la mateixa
¡unta.

Ens podria resumir quins son aquests
prohlcm:ll

J.V. L·i problemàtica dels Veterinaris Jubilats
presenta dues vessants: una es refereix als
problemes que afecten indistintament als
jubilats, qualsevol que sigui la seva professió i
('altre als que ens atanyen com a veterinaris; dins
aquesta vessani cal distingir també entre els t|ue
afecten als jubiláis de l'Administració i els que n< >
hi pertanyen.

l'cl que es refereix als problemes comuns a

nostra voluntat la solució dels pr< (blemes, en
m< >lis c a s s i >s, s i n o d e l s n u n i u s i l e s
circumstàncies de la jubilació.

En cl cas dels veterinaris fun< i< >naris jubilats,
podríem dir més o menys recents, el canvi de
l'edai de jubilació dels 70 als 65 anys ha fet variar
per aquest sol motiu la seva vida: psíquicament
(no havies pre\ ist que prescindissin de lú, per
vell, cinc anys abans del ei impte) i
econòmicament (qui mes qui menys s'havia
organitzat la seva vida comptant amb una
ei Hitinuïtat d'ingressos fins als 70 anys).

l'el que e.s refereix als ni > funci< maris, s'ha de
tenir en compte que fins fa pi >cs .uns. Li gran
majoria dels veterinaris eren al mateix temps
veterinaris titulars i exercien lliurement la
I ii i ifi NSI< i. és .i dir que son pi iquíssims els

veterinaris que es jubilen únicament de la segona
activitat: per altra banda la seva jubilació es
produeix, si in) hi ha motius greus de salut, quan
psíquicament i econòmica els hi coiné.

A\ ui s han invertiï els i ermes ¡a que una
mínima pari del col lectiu veterinari és
funcionari Li resta (afortunadament gairebé iots

totsels jubilats tothom .sap que el més important
és el de passar d'una activital mes o menys
i nu-usa a una passivitat també més o menys
intensa dependent de la idiï «incracia de cadasc ú
i de les circumstàncies (de salut, familiars,
econòmiques, etc. >; la solució ha de sortir de
nosaltres mateixos, de l.i nostra capacitat de
superar el canvi, si be cal remarcar que en
comunicat és nies fàcil aquesta superació, i aquí
sí que la col·laboració amb entitats, professionals
o no, és una valuosa ajuda.

I en quant a la segona vessant?
J.V. Aquesta és la que realment ens interessa

més, i cal remarcar que aquí ja no depèn de la

ells geni jove (tot i que no els hi pressa pensaren
la jubilació tenen opció .i la Seguretat s< >cial
i Règim General 11 Autònoms segons els cassi « 11
a les nombroses propostes d'assegurances a títol
personal (fons de pensions, et<.). Per altre banda
aquesta mínima pan que en podríem dir
funcu m.iris j< ives s ha de supossar que
l'Administracú > tindrà cura de preveure amb
temps la seva situació a l'arribar als 65 anys,

Sí, perquè tinc entès que a part «.U- l'edat de
jubilació han sortit perjudicats per una altra
causa els actuals jubilats: en l'import de la
pensió.

|.V. Efectivament el Decret ls~ l%7, va fixar,

Joaquim Viñas i
Bemodaidiun
veterinari jubilen
preocupat pels
•ntereuos dels. dos
col·lectius dels que
forma pari, el dels
veterinari* i el dels
iubilah.



\ / , . A n n a l s .Veterinaris

Joaquim Viñas
denumia la reduciio
del 25% que han
sofert les pensions
torresponenH als
ony^ oiiT^noff oi
1975, lo qual suposa
una discriminació
respecte a la resta
dols funcionaris de la
seva mateixa

sense mi nlifïcar l.i dedica» ió, una retribuí ió als
sanitaris K icals iit-1 so "., dels altres funcionaris,
cusa que va durar fins al 51 de desembre de l('~-
en que el Decrei 23 í i 1972 fixava el 100% de
rL'trihuciú a aplicar escali madameni durallt l'is
anys 1973(75%), 1974(87,5%) i 19751 100% I

I)(mes bé, tot allò ha origina) ara que se tis
redueixi L'n un 25% l'impon de la pensi(') en q U :
0 rresp on al~ :tnys anteri irs al ISl7'), result:lIl1
que queda mi >h : , r haix dL' I:t resta dl'l~
funcionaris de ll os tra mateixa categoria, cosa
¡no imprensible ja que la Llei deia que els
'>.tnitaris Locals que l'~ in >baven en aniu al
rl'~tahlir se el 100% de dedicació Tan) ISl72 els
hi computarien al 100% els seus serveis, en la
base reguladora.

Els interessats, han recorregut?
J.V. I \.llll, ell primer lloc al Ministeri de Sanitat

1 Consum, amb resultat negatiu; posteriormeni a
la I íirección General de ( '.< «tes de Persi mal i
Pensiones Públicas del Ministeri d'l lisenda, i al
ésser denegada la petició, al Tribunal Económico
Administrativo Central on es troben els re< urs< is
a< tualment, sense que tinguem constant iadecap
11 intestació a col·legiats de liare (.-lona. Nu així
d'altres llocs, jaque dons tani per pari de laSaki
del ( i intern i< is Administratiu de la Audieni ia
\.u i< mal com per la del Tribunal Et on, mm
Administratiu Central s'han resoli favorablemeni
nombrosi >s rasi »s: evidentment no som juri si es
nen i sembla que a l.i \ ista d'així i s'hauria de
produir allò que crec en diuen «sentar
jurisprudencia».

No scr;i que no s'han fet amb prou rigor
aquests recursos?

J.V- Ni I I re< < |ue l'Administrat ió estigui

esperant el l1Iés petit detall per escatimar a un
funcionari seu all(') que en justicia Ii correspon a
altres amh idèntica situació.

I no hi ha cap organisme que d'una mam:ra
general defensi aqucsts drets?

Si, amh seu a Madrid existeix la Asso ciaci(l
Nacional de Veterinario s Juhilados que
insistentment gestiona prop de l'Administraci()
la solució dels prohlemes que ens afecten en
quan a les relaci ons amh ella, AquL'sta a,sso ciac
rec olzada pd (Co nsejo i G eneral de (Co legios
Veterinarios d' EspaÏla est:1 adherida a a
A'iociaci()n Nacional de Juhilados de los Colegios
l'n ilcsiï onales que co m indica cl seu nom integra
a tots l'Is juhilats d ' le.s difL'rents professions. Li
seva tasca a més d'aquestes gestions
reivindicaUv's, és eMimular L'I contactL ' la
col'lahoraci() entre els as~ociat~ fomentant visites
culturab, excursions, est~lncies en zo n
turístiqu's, tertLdi's, etc.

Totes aquestes activitaLs de m oment Il omés
es dUL'1l a lerm' a Madrid, si hé la intellci( )
estimular a lL's altres «()munit~ns a seguir per
aque~t camí: cal remarcar que si nohi po~em una
mica d'interès per la nostra part ~l'rú difíci
d'a onseguir hons resultats

Iels Col.Jegis de Veterinaris de Catalunya no
han pres cap iniciativa?

JV, l'ci quc l'l'Sp'eta al de Barcelo na tenim la
intencic') de (onv()'al' una n.:uni() de juhiIal.s i pre
juhila\.~ per mirar d'enfocar l'assumptc en cn
selllit indicat; fins ara sempre que hem cOllvocat
una reuni() per mirar de posar fil a l'agu
1n ohelll tingut éxit :Imh l'assistència: esperem q
aqUl'sta vegada canviin Ie~ cose~,

Apart d'aix() i dins un pla més general, o sigui
que afecta a toLs, la Junta del Col'legi i els
respon~:lhil's dcl Fons Mutual del mateix han
tingut contane,s amh una important companyia
t rass'gurallces a fi de poder of'rir a to l.s eb
col·legi:lls la opció de complementar Ics minc es
pre,tac i ons d'I Fo ns Mutual amh una
a,sseguran<:a co l·lectiva que p ' r ser ho , ens
podría resultar més heneficiosa que les
individuaLs,

Resumint, què creu que podria millorar la
situació ilels veterinaris jubilats'

JV. Econ()miGlmellt i en quant als veterinaris
titular.s juhilaLs, que l'Administracic') reconegués
el 100% de la jubilació com a li >ts els altres
funcionaris.

l'el que respecl:l a la qualitat de vida del
jubilat, i contant que cadascú s'organitza la
pr¡)pi~ 1,~eg on.s les ,~'ves circumstànt ¡i :s
personals, incrementar les relacions
~n ive l l s tinguem en comptL' que si a tots

lr l'S es promociona I:t intcgraci(') dels
jubilats en asso C iacions, c1uhs, entitats, etc. de

r i g o r amh molts hons resultats, més
pi ídem esperar de iot això, si hi pi >sem el
cognom «veterinari». •
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• A n n a l s\ i J ««fináis» ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™^^^«

Veterinaris TRIBUNA D'OPINIÓ

V
El Col·legi, com a organisme viu que és, està
influL'nciat pel mL'di qUL' l'l'll\oll:1 i fl'nl un:1 mica
d'història es veu clar que les circumstàncies han
canviat i això ha varial les seves funcions, D'ésser
un organisme burocratitzat per !:Isques pn')piL'
de l'Admini~tr:lciú que l'sl:lVl'n cedide,~, rel que el
Ina mes vendible econòmicameni però menys
indL'pendel1l, h:1 passaI a ésser l'organbme
representatiu de 1,¡ professió veterinària amb la
responsabilitat de cobrir les necessitats del
col·lectiu.

i n altra < < «a que ha varial al Col·legi és l'edai
mitja del col·legial la qual cosa és noia. La geni
li ive m ) te I inèrc ia d A\].\¡ al i i i l · legi i e n c< >nse-
qüència és molt més sel-lectiva, per tant la seva
participació es pn ipi irci< mal al grau d'interès de
l'oferta.

El parlar de «passotisme» de manera general
no crec que sigui rigorós perquè hi han molls
lets que ei miradeixen l'hipi itesi, i en < ertes i ica
sions es barreja la manca d'imaginació dels que
tenim responsabilitats o tl-legials amb el «passo
tisme» dels més joves.

Els que creiem en els Col·legis estem conven
çuts que si no els tinguéssim els hauríem de
crear, els hem heredai i l'obligació de la profes
MI i es adaptar-los als temps actuals

líl repte està servit. Per una pau la gent ¡ove ha
>l( participar amb el Col·legi en tots els temes
que afectin la seva formació i els seus interessos
i informar als Col·legis de les seves necessitats;
per alna pari l'( )rganització had'i (ferir els serveis
que cobreixin la demanda

Quinti Camprtibi i Font
President del ('ol·legi

Í/C Veterinaris de I/< •/< le i

:lrtinl dl'1 tíl()1 de l'anicle, crec que en n01
pn )pi i en L'i de la maj or part dels jm ' e s Vell'l'in
ris de Ics Comarques de T:lrragona, la IXlrticip
ció que in isaltres api irtem és mínima per in > dir
nul'la, m:t1gral :tlguns tí1l1id~ inlenl~ qUl' s'han fel
per pan ele la Junta de Govern per fomentar la.

l.e.s causes que han propiciat aquesta manca
dïnlerls, podrÍL'n ~er m()lll'~ i divl'rses, pl'rú a
I íli il persi mal pi nien ser resumides en dues: per
un:1 part, la dh'ersilk:lci(') de sortidl'S lJue s'han
produil en la professió (A.D.S., ramaderia, sani
tat, escorxadors, empresa privada, lliures, etc.),
han lei que ens allunyem per motius diversas del
(.{il·legi; aquesi la uns anys c< imptaba, per expre-
sar In i d'alguna manera, amb dos tipus de veteri
nari d i lu ía i s i lliure:.), el q u e donà peu , i al i com

eia regulada la funció dels veterinaris a que fos el
propi Col·legi el pum de connexió entre ells i la
participació dels mateixos o al menys el acudir hi
es realii/aha de forma més continua. Per altra
pari. nosaltres actualmeni no hem insistit prou
en fomentar i acudir a les activitats col·legials i
lins i lol ens ha lel peresa el participar a les que
s'han desenvolupat, tret de- comptades excep
cions.

Així doncs, els veterinaris d'aquestes últimes
promocions, hauríem de fer entre tots un esforç
per activar la vida participativa, donant a conèixer
els nostres problemes i inquietuds, i fem del
Col·legi el punt de convergència d'aquestes, però
a pari de l'esforç, que nosaltres hem d'aportar,
toia del IOI imprescindible que la Junta de
Govern tingués mes receptivitat a l'hora d'estu
diarels projectes i suggeriments, i a la vegada fer
palesa una major empenta per què es pi >rtessin a
terme

si unim aquests esforços, la vida al nostre
Col·legi, serà molí més atractiva pera tots i reper
cutirá de forma positiva en la professió i la sode
tat.

JoséFco Ramon Ferré
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l (arrerament, hem poguí llegirà les circulars del
Col·legi de Girona, que els joves veterinaris parti-
cipem cada vegada més als actes organitzats per
aquest, tot i que s'anuncien cafès col·loquis, que
v:tI a dir, són nies col·loqui que cafè.

Els veterinaris «no tan joves» tenien por de
que tol el que havien fel desapareixes amb ells
De momeni no és aquesta la intenció, així s'ha
ilfiiiosir.il en Ics últimes reunions on els nies
grans han quedat sorpresos en veure que gairebé
són minoria.

Es nota al Col·legi un cert esperil de despenar
els joves; perquè se'ns noti. se'ns escolti i se'ns
vegi, però sembla que el despertador nu araba
d'arrih:lr a tothom.

Problemes, preocupacions, dinars, sopars...,
totes aquestes paraules i més son motius sufi-
i ¡ents per a reunimos al Col·legi més sovint.

líl Col·legi som lois nos, i li res. i ara que hi som
podem dir que cada vegada mes els joves, homes
i donL', en formem p:lr\ :ICIi\'

Anna Pascual l'ich
Montserrat Lloret Pujol

l'I gran aumento de número de licenciados en
Veterinaria en los últimos años ha traído parejo
el que los Colegios de Veterinari» >s hayan quintu
plicado prácticamente su número de colegiados,
originando may< >res demandas por nuestra parte
en los aspectos social, profesional j científico

Los cambios tanto científicos \ profesionales
como de gestión .son tan rápidos, que quedaría-
mos obsoletos en un corto periodo de tiempo, si
no nos sometiérami isa un reciclaje permanente

En algunos Colegie >s, v léase esto como crítica
constructiva, sus funciones apenas se limitan a
canalizar unas cuantas conferencias anuales v
algún que otro cursillo, quedando en un plano
meramente decorativo o simplemente como
medio de solventar ciertos requisitos administra
tivos. Esto, unido a las dificultades que conlleva
encontrar trabajo para las últimas promociones,
quizás influya en que la participación de losjóve
nes Veterinarii >s en las ael ividades c< ilegiales sea
bástanle escasa.

Por otra parte en muchos Colegios se han
Jen-, lado estas necesidades de formación per
níanenie, coordinando y organizand< >, I nen solos
bien junto a oirás entidades i > asociacii mes, pic i
gramas de formai ion que bien merecen toda la
e i ilaborai ion posible por nuestra pane

Jesiis Jiménez fiiasi <<



N U T R I e I Ó I e o M P O R T A M E N T DELS IIF

utrició i comportament

dels etits imals"
Jaume Camps i Rabadà presta els seus serveis com a
veterinari a una empresa fortament arrelada a Catalunya i
al món que gaudeix d'un gran prestigi al sector de
l'alimentació, tant humana com animal: Gallina Blanca
Purina. Actualment és director dels Serveis Professionals,
després d'haver passat per diversos càrrecs i ocupacions.
Des de fa sis anys, juntament amb el també veterinari
Valentí Rosell Lizana, està al front del Centre de Recerca
Purina, situat al mas Bernich, a Masquef ar, on viuen 60
gossos i 40 gats amb els quals investiguen el comportament
dels animals de companyia. Rosell, com a nutro I eg i ell, com
a investigador dels comportaments. De tots aquests
aspectes, així como de la trajectòria de l'empresa va parlar
Annals VETERINARIS amb aquests dos professionals.
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PETITS ANIMALS"

Jaume ('amps i Rabadà presta els seus serveis
com a veterinari a una empresa fortament
arrelada .1 c latalunya i al món que gaudeix d un
gran prestigi al sector de l'alimentació, tani
humana com animal: Gallina Blanca Purina.
Actualment és director dels Serveis
Professionals, després d'haver passat per
diversos càrrecs i < icupacu >I1S. I )es de la sis anys,
juntament amb el també vetei inai 1 Valentí Rosell
l.i/ana, està al froni del Centre de Recerca Purina,
situat al mas Bernich, a Masquefar, on viuen 60
gossi is i 40 gats amb els quals investiguen el
comportament dels animals de companyia.
Ri (sell.com anutróleg i ell, com a investigador
dels (omportaments. 1 )e 11 its aquests aspectes,
així como de la trajectòria de l'empresa va parlar
Annals VETERINARIS ami) aquests dos
professionals.

( ial l ina Blanca, S.A. va ser creada l'any 1963
per dos socis que creien en el futur de
l'alimentació animal .1 Espanya: el soci espanyol
ésAgrolimen, SA, el primer grup d'empreses
del país.creai per un català, Lluís Carulla < latíais,
que actualment te 84 anys, L'altre soci é.s
nordamericà, Ralston Purina Company, fundada
l'any 189 1 a Saint Louis, Missinuí ( Estats l nits).
primer produeti >i' mundial d aliments en set per
a gossos i gats 1 que intervé de manera important
en altres sectors productius bàsicament
relacionats amb l'alimentació humana i animal
Al llarg dels seus 2S anys d'existència Gallina
Blanca, S.A. s'ha convertit en l'empresa líder al
mercat lliure de pinsos composts i en l'empresa
numeri 1 13 del sector espanyol d'alimentai ¡11
segons el rànking de Fomento de l<i l*roducciót¡
1987. l.es ventes dmant aquell any van ser de
22.000 milions de pessetes. Te set fabriques de
nutrimeni i una d'aliments per a animals de
companyia en les quals es di ma lema a 570
persi >nes

Jaume Camps destaca l"imp< >rtàneia que a
Gallina Blanca Purina té la recerca, prova de la
qual és el citai centre de Masquefar on ara es
concentra la seva feina."Abans, però, va treballar
al sector de l'alimentació per a conills, al qual la
seva empresa domina el 1(1 per cent del mercat.
A aquesta especialitat «vaig passar per t< ites les
lases- assenyala Jaume Camps ••primer com
assesor tècnic i després com a responsable de
limes de productes amb la fi irmulació mes
adequada, seleccionar l'envàs més adequat en
cada cas i finalitat, decidir la presentació del
producte, ja los en granulat, en farina u en tacos,
pel qual haviem de realitzar tests a les granjes
dels clients amics i, finalment, supervisai el
llançament del producte.»

l'urani cl primer congres mundial de
cunicultura Camps \a ser escollit vicepresident
ami) I obligació de1 crear la Asociación Española
de Cunicultura (Asesen), de la i|lial va sei
president durant el mateix pern ule que era

vicepresideni mundial, de 1976a ll'K0. Aquest
últim any va ser elegit president del segon
congrés mundial de cunicultura, que 1 irganit/a
el World K.ihbit Sciencie Assiiciation 1WRSA),
càrrec que va ocupar lins a 1984, en el que \.i
succeir un catedràtic romà.

«Quan vaig deixar la cunicultura» diu
JaumeCamps- «vaigingresai alsectoi d'aliments
per .1 animals de companyia, al qual se li volia
donar mes importància, la importància que es
preveia que, cada cop mes aniria assolint .1
Espanya, de la mateixa manera que ja succeía .1

EU gouoi que viu*
al cutir* d*

Mico*

d'altres païssos. \ra, a un a gerent de serveis
professionals desenvolupo una tasca tota I ment
diferent, que consisteix bàsicament en donar
imatge de la c 1 ¡mpanyia. ei tnvèncer els
veterinaris i criadors de la conveniència dels
in isires productes ¡explicar, a través de xerrades
i o inferències, tots els aspectes de la nutrició 1
Tet o logia, que és la ciència que estudia el
11 importament dels animals envers alio que els
envi 1I1.1 ••
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I aqui hem arribat al pum d inflexiï i de ki
nostra entre\ ista amb Jaume Camps, un
entusiasta de les 10 nies del fuire de I et< >1< >gia,
lv inrad 1.01 en/, premi Nobel de, mon el passal
nies de man «Coneixem els aspectes del
c< mipi iriameni animal estudiats per l'et< >I< >gia es
pm millorar molt el tracte d'aquests animals, així
comeldissen\ mésconvenieni dels seus hàbitats
i les pautes de ei inducte mes adients per
a< i inseguir una ci >n\ ¡vencia més satisfactòria. Per
exemple, sabem que el comportameni de felins
i caninsésmoll difereni Mentre que el gos és un
animal gregari, el gat, <• < un tots el.s felins, és
predador i individualista. El gos viu en grup. del
qualescolleixun ¡efe, que és el mésgr< is i potent
si viu en manada i que sustitueix per l'amo quan
viu en un medi huma. aut< iritat que accepta a
través dels seus gestos i comportameni de
si ni KM i meni \l gat, pel contrari no s'ei [iot renyai
ni pegar ja que no reconeixi ap superioritat, tots
els subjectes són el.s seus iguals, in) creu ni admel
I existència d un ¡efe. És per això que a la nostra
si ii ietat, entre els animals de c< >mpan\ ia hi han
més gats desequilibrats que no pasgossi is. l;.l gat
no arriba mai a l'edat mental adulta, són sempre
jovenívols i el que per les persi mes és anormal
pel gai es d allò mes natural. Aquesta, estudiar el
comportameni de gossi >s i gats, és la meva feina
al Centre ilc Re< erai Purina, .1 la vegada que
realitzar amb ells els íesis dels ni >sires
pi 1 11 hules...

Vi Centre hi viuen ftO g< iss( is, distribuïts en
gàbies netes i espaioses en grups de cinc, de
diferents races, (.l'un pes mig de ,S ¡ > 1 kilos, amb
mají 11 ia de (amelles, que son de milli >i maneig.
Tant els gais com els gossos son de ra< es pures,
lliures de malalties, encara que en els g< >ssos és
mes difícil d'aconseguir-ho. Tot ¡usi ara es
comencen a reproduir, ¡a que fa tres anys que van
ser comprats. El.s g< »ssi is tenen un lloc comú per
.1 menjar i beure i un altre permenjar, un cop al
dia. «Allà els observem» explica Jaume Camps
i els oferim dos productes diferentes, que
perii idií .mu'Mi .11 .ula test, canviem de I loe A
cada pial, numeral, hi han 700 grams de
pi( id ueie Passats IS minuts pesem el menjar que
deixen i fem el tesi de Willci ixs< in Amb l'anàlisi
de su menjades afegeix Jaume Camps es
suficient per conèixer el percentatge de
preferència, Ijes proves de digestibilitai les Ien 1.1
la facultat de Toulouse, perquè a Espanya no hi
haaquesi servei a cap facultat. A les anomenades
1 .uses de digestió recollim els o rius i els Ien is i
els analitzem per saber què ha quedai dintre
l'animal i el grau de profit del producte.» lü resta
de la sel mana, dissabte, diumenge 1 dilluns, el.s
loo habitants animals del Centre de Recerca
Purina tenen plena llibertat de moviments, ja que
ne 1 hi ha tests.

Elsgatsi les gates viuen en gàbies individuals
grans i alternen un mes i mig en gàbies amb un
mes i mig lliures (li un que els gais menjen niés

is
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La dedicación, la
experiencia, la
continua investi-
gación... son indis-
pensables para
poder ofrecer pro-
ductos de calidad.
Friskies lleva más
de medio siglo ela-
borando alimentos
completos para
animales de com-
pañía. Realizando
importantes es-
fuerzos en el desarrollo de una investiga-
ción propia siempre en marcha. Prueba de
ello son los últimos avances presentados
en el pasado Congreso Munidal (WSAVA)
acerca del metabolismo de la taurina, el
síndrome urológico felino o la absorción

Croquetas'jff^i \ I S K I 6 Sde proteïna par-
cialmente hidroli-
zada en el perro.
Usted ya nos co-
noce y sabe que
nuestras fórmu-
las han estado
permanentemen-
te a la vanguardia
de los nuevos co-
nocimientos cien-
tíficos, siempre
con un mismo fin:
ofrecer la garan-

tía de una gran marca, merecedora de
toda confianza.

Frisldes

EXPERTOS EN NUTRICION ANIMAL
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lentament, els tests se Is hi fan des de les i de la
tarda fins al migdia següent, Estan, doncs, 2(>
hores davant l'aliment, en froni dels IS minuts
deLsgossos. «La malaltia més comuna actualment
entre els gais de companyia és l'urolitiasis o
síndrome urológica telina, que u insisteix en un
i.ipi mament de l'uretra amb minerals que m< »lts
veterinaris diuen que està relaci< mai amb
l'ingestió d'alimem sec. Els nostres gats no n'han
ungiu mai i sempre menjen només menjar se< I
jo no crec que s'hagi incremental ara l'índex
d uroliuasi. el que passa és que els veterinaris
se'n adonen ara perquè és ara quan els
propietaris acostumen a portar los més SOM ui al
veterinari, I >e qualsevol manera, el 80 o el 90 per
cent dels gais encara s'alimenta amb sistema de
pagès. Probablement només I I pei cent del total
de gais pateix d'urolitiasi, encara que suposi el
11i per cent dels gats que pi nien a les clíniques
veterinàries \< «altres, desprès d'haver realn/ai
els tests descartem rotundament que el factor
cansant d'aquesta malaltia sigui el menjar sec.
pi >tser el que succeeix és que n< > se'ls hi di ma
suficient quantitat d'aigua i els gats tenen un
poder de c<incentració de l'< nina superi<ir als
altres animals.

Els animals del Centre de Recerca, presenten
un aspecte net i saludable -i són feliços, tan de
bó ti its els animals de company ia estiguessin tan
ben cuidats com aquests» exclama cl doctor
Camps, un gran amant i defensor dels drets dels
animals, como ho demostra la seva presència al
pairon.it de la fundació Purina, que és
11 irganísme impulsor, entre d'altres projectes, de
la campanya contra l'abandó d'animals, aquella
que diu «No l'abandonis Ell mai ho faria», que
UllIn: . . .~o popul.lr ha IiIlgut

La fundació Purina, creada l'any \l)HH, està
prL'~ldlll;¡ per ,\1.1I1ul'l de Pr:ldo ~ Colón de
Carvajal i el seu vicepresideni es I.Uns Carulla
Font, fill del fundador de Gallina Blanca. Entre
els seus M n ,ils hi destaquen la gran si >pran< >
i ai. i lana Montserrat Caballé, el doctor José Luis
l 'oieste. campió olímpic de l'equip espanyi >1 de

vela, el doctorjavier Castroviejo i Cristina (iarcía-
()i coven Tormi i, així com d altres membres
directius de Gallina Blanca Purina A nus de la
citada campanya, la fundació Purina ha instituí!
els premis Fundación Puritiapara t íinú os,
àmpliament c< tneguts entre els pn ifessú mals,
així com d'altres activiats culturals i benèfiques,
sempre amb l'objectiu de «promoure el
reconeixement públic del rol social dels animals
de companyia i de la seva importància dins
l'estructura de relat ions humanes de la societat
espanyola.» I I

Un. . lnatalaclona
grana I notes acull·i
a 100 anl_1a d .
companyia
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PRONTO ESTARAN SANOS.
I Para los perros ygatos enfermos o convale

TM&A cientes. el conlrol de la r(1ción es luncla
'fllHiiiciii.il. Algunos precisan incluso dietas

especiales. Pero por muy buena que sea una dieta
nunca será útil si los animales no quieren comer.

Ahora existe una linea de dielas totalmente
nuevas para perros y gatos, desarrolladas en base a
la autoridad científica del WALTHAM CENTRE FOK
PET NUTRITION. Elaboradas por una compañía
hermana de EFFEM en instalaciones de reciente
creación, estas dietas poseen el más alto nivel de pa
latabilidad alcanzado hasta hoy. Por ello, usted pue-
de estar seguro de que los animales a losque tiene (MI
tratamiento, tendrán la nutrición que necesitan. Y
de la forma que ellos prefieren.

D1GESTIB1L1DAD DE LAS
IMKTAS ( ()N( :ENTRAI )AS

CANINAS V KKI.INAS

l'rnlflILIs

DIETA CONTENÍ HADA
CANINA

EM !25Kcals IOO{

DIETA! ONCEVTKAIIA
FELINA

ÍM llOKcals IOOÍ

Esta linea de dietas puede ser una gran ayuda
en aquellos tratamientos en los que el animal nece-
sita una comida de composición y valor nulrieional
muy precisos.

WALTIIAM está reconocido desde hace mucho
tiempo como un centro de Importancia mundial en
investigación, desarrollo y evaluación de producios
para alimentación de animales de compañía. Su ex
periencia en este terreno avala desde hace años la
confianza de los veterinarios en productos EFFEM
como PEDIGREE I'AL o WHISKAS. La constante la
bor de Investigación y desarrollo del WALTHAM
CENTRE FOR PET NUTRITION garantiza la adecúa
Ción de estas nuevas dielas a sus necesidades prole
sionales.

Como auxiliares de cada tratamiento, las nue-
vas dietas WALTI IAM conseguirán que los animales
a usted confiados se recuperen rápidamente.

Si desea más información, consúltenos:
Walt ham Centre lor Peí Nutritlon.
(Effem España Inc. y Cia.)
María de Molina. 40
3.a Plañía - 28006 MADRID

Alta Tecnología en Manejo Dietético

MÁXIMA AUTORIDAD EUROPEA EN
NUTRICIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA
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El Consell estrena logotip
Kl dissenyador Ignasi Reventóss'ha inspira)

en El petit príncep, per resoldre alguns aspectes
de! nou emblema.

Nous temps requereixen n< >ves f< >rmes i ne >us
organismes requereixen noves fórmules de
presentació. Per això. el Consell de Col·legis

\eiet mans de Catalunya va decidir, a la reunió
plenària del II de desembre del 1987, crear un
nou emblema. Aquesta feina va ser en< arregada
a Ignasi Reventós, dissenyador de reconegui
prestigi que ¡a ha\ ia col-laboral amb els

veterinaris,

Fins aquesi mamem el logotip que s'ha fel
servir és el que es \ a crear per a la federació de
i < 'I legis de Catalunya, afegint-li el logotip

representatiu de l'organització col·legial
veterinària. Ara. aprofitem l'avinentesa per
reunir en un sol logotip tots els aspectes
representatius c< >l·legials i per a unificar
gràficameni tota la documentació del Consell
amb una imatge més anual

Ignasi Reventós, aparellador, dissenyadi >r i
pintor barceloní de ¡H anys va ser l'autor de

l'emblema i el cartell de l'últim Congrés Mundial

de Petits Animals celebral a Barcelona l'octubre
de 1988. Precissameni aquell cartell va ser la
portada del primer numen > d'Annals
VETERINARIS.

En aquesta ocasió la feina va requerir pi itser
una mi< a més d'esfi >rç, ¡a que es tractava
d'efectuar una ruptura gràfica radical pero

respe< tani al mateix temps una sèrie d'elements
conceptuals. Aquests elements eren cl sol, els

i ics un ous. l'ovella, la creu de Malta, el llorer i

l'inscripció, elements ti >ts sis que hi eran a l'antic
emblema

• l'ei arribar al nou disseny» diu en
Reventi w «vaig seguir un procés d abstracció i
partició de tots i cadascun dels elements, per

arribar finalment a la màxima simplifica! ió
I. clement que mes dificultai va presentar cu

aquesi proi es \,i ser I ovella. Finalment, després
d'alguns intents que in > m'agradaven, una

xerrada amb la meva lilla estudian!
d arquite* tura i, com tota la família, molt

interessada per la literatura i per t< ite.s les
manifestacions culturals em va sugerir l'idea
definitiva.»

V |uesta idea la va trobar Ignasi Reventós tol
recordani un célebre conte. El petit príncep,
d \ii i i une de saini Exupén U conte, com tots els
que ho hagin llegit recordaran, el narrador és un
pilot l'avió del qual pateix una pana al desen del
Sahara I el passatge exacte que va ajudar en
Reventós va ser ,n |uest:

"La primera nit vaig dormir damunt la sorra a

mil milles de tota terra habitada.Jo estava, de
molt, més isolat que no pas qualsevol nàufrag
sobre un rai al mig de I oceà. Imagineu, doncs, la

meva sorpresa, quan, de bon mati, una vencia

tota curiosa em desperta. 1 )eia la vencia

Si et plau... dibuixa in un xai!

Què dius?

I (ibuixa'm un xai!

Vaig fer un boi ei >m si un llamp m'hagués
caigut damunt. Em vaig fregareis ulls. Vaig mirar

amb tota l'atenció. 1 vaig veure unnoiel estrafolari
que em mirava amb posat greu. Vegeu el rei rai

d'ell que em va quedar millor, quan vaig intentar
de fer-ne un. Però el meu dibuix, naturalment,

no és, ni de bon tros, tan xiroi com el model. No
es pas mesa, la culpa. La geni grau em varen
desanimar de la carrera de pinti ir quan tenia sis

anys, i encara < i havia après de dibuixar res, llevat

de be íes i ai nai les i Ix íes i ibertes.

Contemplava, doncs, aquesta aparició amb els
ulls ben < iberts d'estranyesa. Ni >«iblideu que em

in ibava a mil milles de ti>ia terra habitada. Però
el meu homenet no semblava que anés perdut,
no mori de fatiga, ni mori degana, ni mort de sed.

ni mort de| >< >i Ni i tenia gens ni nuca l'aparença
d'un noi perdut en mig del desert, a mil milles de
iota tena habitada. Quan vaig poder parlar, li vaig

dir:

Però, què hi las aquí?
I el. molí a poc a poc, com si es tractes d'una

ei is.i nu ill seriï >sa:

Si el p lau. . . d i b u i x a in u\) xai . .

Quan un misteri és massa interessant, hom no
gi >sa des< ibeir. Tan absurd com pi igues senil >lai
me a mil milles de lot lloc habitat ien perill

demori, vaig treure de la butxaca un full de paper
i una estilogràfica. En aquell moment, però. vaig

rea irdar que ji > havia estudia! principalmeni
Insti n ia , get (grafia, càlcul i g ramà t i ca , i li va ig dir

(amb una mica de mal humor) que de dibuixar
no en sabia. Em respongué:

Ni I hi la res, I Hbuixa'm un xai

Com quede xai no n'havia dibuixai mai cap.

vaig tornar a fer, per a ell, un dels dos dibuixos
que ¡o era capaça de fer. El de una boa tancat la.

Vaig quedar de pedra quan em digué:
No! No! No és pas un elefant dintre d'una boa

el quejo vull. Una boa és molí perillosa i un

del.i ni la massa ni isa, Al meu país tol es molt

petit. J( i necessito un xai. Dibuixa'm un xai.

Llavors li vaig dibuixar.

Se'l va mirar amb atenció i digué:
\ o ' Aquest està malalt. Fes ne un altre

Vaig tornar a dibuixar.

Ell si mitigue i (.'in va dir amb indulgència:
Que no ho veus? . Això no ho és pas un xai,

és un marra. Pi irta banyes ..

Vaig fer un altre dibuix...

l'iIU refusat o>m els anterú>rs:
Aquesi és massa vell Vull un xai que visqui

molts anys.
Llavors se m'acabà la paciencia, i com que

>'



tenia pressa de començar a desmontar el motor
tic*] meu avió, vaig garbotejar aquest dibuix

I Ii vaig L'llgcg:
Això és l.i caixa. El xai que tu demanes és

ilin.v
Em \'aig més que ~ o r p r l ' ll d r c

¡Iluminar se la cara tlt-l meu petil jutge:
Això és cl c|iu' ¡<> volia! Que et sembla que li

cal molla 11L'rh:l, a aquesi xai?

1Per què'
Perquè al meu país iot és tan petit...

la n'hi haurà prou segurament.. T'he fel un
xai ben petit.

Hll contemplà el dibuix.
No pas tan petil com això... Guaita! S'ha

adormit..."
Oi que ara s'entén millor el nou emblema?

O R I

C O N S E L L D

C O L · L E G I S

v E T E R I N A R I s

D e A T A L u N Y A
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Entrevistas a la Conselleria de
Sanitat i S.S.

El passat día 6 de febrer va tenir lli >c a
l.i Conselleria de Sanitat l'entrevista
que per part del Col·legi Oficial de
Veterinaris de Barcelona s'hav ia
soi-licitai a l'honorable Conseller Dr.
Trias, per tal de poder saludar-lo i
expi isai h els problemes de la
professió en allò referent .i la seva
Conselleria, amb motiu del seu
nomenament.

\ arem ser-hi presents, per pan de la
(.< mselleria, el Conseller Dr. Trias, el
Director General de Salut Pública Dr.
Salieres i l'assesor del < .< >nseller I )r.
Men ade; per pari del Col·legi de
liaiwli ma hi assistiren els membres de
la Junta Sr Monné, Florit, Sabaté, Viñas,
Molisi 1 Sra Gurria

Es parlà dels temes més candents en
aquest moment o >m poden ser le.s
oposicions al Cos de Veterinaris, el
concurs de trasllats, les normatives
d'etiquetatge 1 circulació de pn iductes
càrnics elaborats, complements
específics per a Veterinaris
d'escorxadors, i de la reducció que es
fa als jubilats en la seva nòmina pel
temps treballat a dedicació pan tal

L'entrevista va tenir lloc en un
ambient molt cordial. diMès. sense
presses, i amb vi iluntat per les dues
parts d'intentar solucionar els
problemes abans que es presentin.
Se'ns va di mar la possibilitat d'exposar
clarament tots i cada un dels temes
esmentats,tot a< ordant deler reunions
periòdiques per tal d'intentar donar-hi
solució, mitjançant una comissió que
fos representativa de totes les
intitucions veterinàries catalanes
(col·legis, d msell 1 Sindical ) per tal
d'evitar duplk itats en les entrevistes

I ja dins d'aquesta línia, el dia 8 de
febrer, sens va demanar una entre\ ista
urgent pera tractar d'un tema
monogràfic c< mvocati 11 ia
d'oposU ions 1)'acord amb el Consell
1 el smdicai. la reunió va fer-se el dia l^
de Febrer L·i mateixa traí tava d evitar
el fel de que pogués repetir se la
història d'una convocatòria d'unes
1 ipi isa i( ms a "Salut Pública" per pari de
l'Administració, seguida
auii imaticament per una impugnació
per part del Consell de Col·legis
Veterinaris de Catalunya, al no donar
opció als Veterinaris a presentar s'hi.

Recordem que aquest fel ja s'havia
donat en la "Convocatòria de places
col·lectives especifiques per al ingrés
,il Cos de Titulats Superiors de la
Generalitat, Salut Pública" ordre de 1 l
88.D.O.G. n.°939de 15/1/88, que
in unes permetia l'a< ces a les mateixes
a metges, famacèutics, biòlegs i
químics, i no a Veterinaris, i que va
ésser impugnada pel consell, primer
davant el propi I ïepartamenl de Sanitat,
després davant l'Audiència Territorial
de Barcelona, que va Tallar en contra i
que actualment es troba a la sala quinta
de lo Contenciós-Administratiu del
Tribunal Suprem.

I ja a la reunió, per pari de
l'Administració, van exposar se les
raons que els duien a voler convocar
unes noves oposicions a "Salut Pública"
amb els mateix» »s c< >ndici< mants que la
11 invocatoria anterior, i per pari dels
Veterinaris asisstents (Monné, Balagué,
Sabaté i Molisi) van exposar se els
motius pels que manteníem el recurs a
la convocatòria anterior, fet que ens
impossibilitava el pe >dei ai ceptar
novament una segona convocatòria
excluinl als Veterinaris. Assistiren a la
reunió per pari del Departament de
Sanitat, el seu Secretari (leneral Sr.
Servat, el Director General Dr.,
Salieres, el Cap de Personal. Sr Palou, 1
se'ns va presentar el s< >ts 1 íirecti >r 11< i
Saluï Pública I >r Arqués, que serà la
persona responsable de les qüestions
que afectin a la Veterinària dins la
Conselleria.

Al in i arribar per les dues paris
l'acord pretès, per pari de la
C o n s e l l e r i a s'ha donat ja "via l l i u r e " a
que es convoquin les opi wicions per
places de "Salut pública", i el mateix dia
convocar les oposicions al Cos de
Veterinaris de la Generalitat. Per pan
de la professió és mé.s que possible un
nou contenciós contra la convocatòria
de "Salut pública".

I1 u 1 amb l'absència d'ací ird, la
reunió va ésser positiva en el sentit de
que 1 >er les dues paris hi ha v< iluntat de
diàleg 1 de seguir tractant d'altres temes
en properes reunions.

Tarragona

El pasado 31 de enero de 1989 se
celebro una sesión de estudio sobre la
enfermedad vírica hemorragica de los
conejos v olía sobre la nueva

legislación de apáralos de rayos \
dentro de las actividades que organiza
el Patronato de (liencias Veterinarias
ton la intervención de los Dres
Bonacasa, Rosell y asesores de
empresas de servicio.

La enfermedad denominada
"Enfermedad Vírica I lemorrágica"
afecta a los animales con edades
superiores a los 2S 30 días, así como a
los reproducti ires.

Lis lesiones principales son
pequeñas hemorragias en intestino,
pulmón, corazi in \ aumento del
tamañi> de baz< 1 e hígado.
(>casionalmente hay hemorragias en
riñon e ictericia.

No existe1 una terapia
medicament! isa adecuada pen > sí hay
una vacuna en lase experimental que
es distribuida por la Administración en
aquellas zonas en que ha sido
permitida, pero no son todas las
Comunidades Autónomas.

Por todo ello adquieren gran
relevancia las medidas de diagnóstico
\ sobre iodo las medidas de
prevención.

II Diagnostico clínico se debe
basar en los dalos epidemiológicos,
evolución de la mortalidad y lesiones,
mientras que el diagnóstico
laboratorio! se basa en la demostración
del p< ider hcmagliilin.mte del virus
présenle en macerados pulmonares.

Lis medidas de prevención se
deben basar fundamentalmente en el
aislamiento y lucha comía vectores
(conejos, roedores e insectos).

Por olía parle la reunión sobre
apáralos de rayos X acordó una serie de
medidas de cara a la legislación y
actualización de estas instalaciones de
tara a la nuesa normativa.

Tarragona, 9 de mar/o de 1989
Fdo.: El Jefe de la Sección

1 éenú .1

Jaime R< irrell Valls

Girona

Benvolgut company i amic.
Trema veterinaris, molts de joves i

d'altres menys joves, ens vàrem reunir
amb motiu del cafè-col·loqui del mes
passat. Això és el que vol lajunta.queel
Col·legi sigui I loe de i robada i conversa
Esperem que suggeriu temes per m ives
reunions.



(iveimectina)

Ahora, para vacuno, también

(¡vermectina y clorsulón)

antiparasitario y además fasciolicida.

División Merck Sharp & Dohme
^ Josefa Valcárcel, 38. 28027 Madrid. Tel.: 742 60 12

® IVOMEC e IVOMEC-F son marcas registradas de Merck and Co Inc. Rahway. N.J., USA



. i , . A n n a l s .Veterinaris

EL SINDICAT DE VETERINARIS DE
i .Al Al.I íNYA ha demanai el nostre local
per a convocar w >s pròximament a una
reunió per parlar de problemes
laborals i exposar la seva organització.
la us donaran detalls, A nivell estatal ni
hacen moviment per enfrontar
sindicats i col·legis i aconseguir que la
col-legiactó no sigui obligatòria,
Creiem que les Facultats son les que
d< >nen c< ineixements i garanteixen el
grau d'adquisició d'aquests, i que la

principal missió dels Col·legis es
garantir la conecta aplicació d'aquells
coneixements i assegurar que la
si K ietai tingui professionals que actuïn
correctament. El Col·legi ha
il assessorar, ajudar .1 mantenir i
augmentar coneixements, facilitar un
re< u latge continua) i estar al dia, i

¡ir responsabilitats quan tii hagin
transgressions. A nivell de Consell de
Col·legis Catalans s'està elaborant un
CODI DE DEONTOLOGIA
PROFESSIONAL, del que us facilitarem
un exemplar quan estigui aprovat,
i Ireiem que pel veterinari en actiu la
pertinença a un Sindical és voluntària i
al ( < il·lcgi és < ihlig.ida I que els
interessos d'un i altre són compatibles.

EL CONSELLER DE SANITAT,
XAVIER TRIAS va ésser .1 (íirona fa uns
dies i va < itar els Presidents de Sanitat.
Farmacèutics, metges 1 assistents
sanitaris varen exposar les seves
situacions i al preguntar nos els
problemes del nostre Col·legi els hi
vàrem dir que c-l mes fort és el
problema econòmic, que se'ns ha tret
el subministre d'impressos per les
indústries i ens hem quedat sense fonts
de finarçament. l queel problema greu
dels veterinaris de Sanitai és que han
de certificar la salubritat de molts
productes dient que compleixen la
normativa de la ( I I-. i no es tenen
mitjans per poder comprovar residus
d anabolitzants, fàrmacs, metalls pesats,
radioactivitat... Es va demanar que
s'equipes degudament el laboratori
provincial però va dir que prenia nou
de la qüestiï > i no d< >nà ca| 1 esperança
de que s'arreglés el problema.

Mayor producción de
Aves de cames selectas

Aunque ni 1 se dispone de datos
ofi< ¡ales, diferentes fuentes avícolas,
generalmente bien informadas,

coinciden en apreciar un incrementi 1
en la demanda del consumo por otros
tipo.s de carnes aviares diferentes a la
del pollo broiler Algunos mataderos
h.m registrado durante la pasada
(ampaña navideña un notable aumento
de sacrificios de pollos de color,
capones, patos y faisanes,
principalmente, con respecta al año
anterk ir, li > que, a taha aún de cifras
concreta , puede corroborar aquellas
impresiones.

Ello confirma el hecho de que la
diversificación en el consumo de
cunes aviares está adquiriendo una
importancia cada vez más relevante,
por li > que su pr< iducción despierta el
interés de jóvenes avi< ultores deseosos
de criar otras aves no tan corrientes
como el pi 1II0 broiler, explotado hoy
intensivamente.

Por < iir.i pane, la presencia
creciente de pr< >duct< ires eun >pe<is de
este upo de carnes en el mercado
español contribuye a estimular el
paladar de las clases medias altas, que
buscan en esas aves n< > sú|< 1 mantener
o aligerar la línea física, sinó una
alternativa al cansancii > que pr< iduceel
pollo de común de reiterado consumo.
líllo incentiva, al propio tiempo, el
inures pi ir su t rianza, n< 1 sól< 1 a nivel
familiar sinó también empresarial

Per< > la expl< ilación tic esas aves
pavos, faisanes, perdi< es, codornices,
palmípedas grasas 11 tic carne, polli >s y
pintadas "label", capí mes, pali irnos,
colines, etc. algunas ion aplicat iones
cinegéticas, no es fácil y presenta serios
problemas derivados de la falta de
conocimientos, de especialistas y de
información.

I (esde luí e varíeis añ<>s, la Real
Escuela d e Avicultura, en Arenys d e Mar
( Barcelona I, se está ocupando de es te
tipo de producciones, de indudable
futuro, llamandi > también la atención
del sector productivo para que nuestn 1
país no pierda la oportunidad que el
clima) la estructura social brindan u las
mismas.

Para ello, sigue organizando un
Seminario si ibre pr< iducción de aves
de < arnes selectas que, en el présenle
año, se celebrará del 17 al 26 de abril
próximo, para lo que cuenta ce >n la
participación de destacados
especialistas españi iles y extranjeros.

Real Escuela ()ficial v Superii >r de

Avicultura
Arenys de Mar
(Barcelona)
Tel. (93)792 II 37

I Jornades Catalunya - Midi
Pyrenees Diagnòstic Bioquímic
en Salut Anit

Principat d'Andorra, 9 10Juny 1989
()rganii/.a la Comissió de Química
Clínica Animal de la Sociedad Española
de Química Clínica i la Comissió de
Bioquímica Clínica de la SFBC.

Amb la participació de la Facultat de
Veterinaria de la I Autònoma de
Hellatcrra i l'Ecole National Veterinaire
deToulou.se.

A m b e l si ip< 111 d e la ( \ M i s e l l c i 1.1

d Ensenyament 1 la Conselleria de Salut
Pública de la Generalitat de Catalunya,
el Conceil Regional de Midi l'vrenées,
el Col·legi de Farmacèutics d'Andorra,
la Conselleria de Ci imerç. i Agricultura
1 la de Sanitat d'Andorra.

Participen les Entitats:
Sociedad Española de Química
Clínica SEQC.
Societé Française de Biologie
( . h i n q u e Si'liC'.,

Col·legi de Farmacèutics d'Andorra.
Si Socil'dad Españi >la 1
Farmacéuticos Analistas Al l \
Si H iedad Española de
Farmacéuticos de la Industria AEF1
( onsel l d e Col·legis d e Vel crina ris

de (Catalunya.

Dies 9 - 10 de Juny de 1989 al
RealConlú d'Andorra

Sala de Congressos i Exposicions del
( 1 >mú d'Andorra la Vella

(Principal d'Andorra)

Comitè Organitxador

M.Aranda Comissió de Q( \<le

la SEQC

I. Bona Presidenta del C de Far
macèutics d'Andorra

J.P, Braun l'iof /•< oleVétérinaire
de Toulouse

F Floril President del Consell de
Col·legis Veterinaris de
Catalunya

s.Livín Pro/F Veterinària
Barcelona

V ,1.1 >mbarte//í/>< »cil< >ri Fides



R. Mora Veterinari de Salut
Pública

F. Ramón Secretari de la S.E.Q.C.
K. Rierola li'l'. Laboratoris Bayer
J.Soler D'l' Lab. Knickerbocker

Comitè Científic

Eitan Bogin/ffmro» Veterinary
Instituto. Israel

R.Gz\ima.nySecretaridelaComisió
Científica de la SEQC

E. (l( iñali>ib/hw'iFacu.lt. \ \ï<rfwà
riaBarcelona

I GuinovzrtPrqf. Facult Veterinària
Barcelona

A Mariné Director General d'En
senyament l'nifersitati

I'. Mercader Avexsor ¿fe/ Conseller de
Sanitat en Matèria
deS.P.

A ( i . Kicii /'/ÏJ/'/•.<.•<)/(• Vétèrinaire

Toulousse
l.l. SWWVYAS I liivcloriiencnil

de Salut Pública
l.Yin.is Prof.Fucult Veterinària

Barcelona

Comitè Local Andorrà

Casimir Arcijol h'arràs
Veterinari t/c Ui Conselleria d'Af>ri

cultura ih'll'riini/Hii d'Andorra
Francesc Alay Ferrer
Veterinari t/c la ('onselleria d'Agricul
tura del l'rhictjnii d'Andorra

Comitè d'Honor

M.l.J, Lipcino
Conseller d'Ensenyament <lc la

(¡eneralitat de Catalunya
MI Sr. I. Magi Maestre Camdern'w

Conseller de Treball I Ihtwstar del
Principat d'Andorra
M.l. Sr. I,. Molné Armengol

Conseller de Treball i Benestar del
Principat d'Andorra
\\ I \ Trias \ KI.II d e Llobuteras

Conseller de Sanitat i Se^itre/ai
Socialdi' la Generalitat de Catalunya

par Eitan Bogin, Vice President t i r
l'ISAt li

Moderador: I RIER< )LA

Tarda: DIAGNÒSTIC BIOQUÍMIC
DELS ANIMALS DE LABORATORI.

Moderador: A (, RICO.

Dissabte, 10 de juny de 1989

Matí: DIAGNÒSTIC BIOQUÍMIC
I SALUT EN ELS ANIMALS
DE COMPANYIA.

Moderador: F. FLORIT.

Divendres, 9 de juny de 1989

Matí: DIAGNÒSTIC BIOQUÍMIC
i SANITAT DELS ANIMALS
DE RENDA.
09,00 h. Introducció General: Nou
veaux appareils el réactifs pom le diag-
| |c)siii liiiichimique en santé
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— Inducci6n del celo en cerdas d e s t e t e .
— Inducci6n del celo encerdas del destete.
— Inducción del celo en cerdas en anoestro.
— Disminución del intervalo parto-cubrición.
— Aumento de la prolificidad.

LADORATORIO5
OVEJERO. 5.A.



Veterinaris COL·WORACIONS

ORGANITZACIONS I
DIVERSIFICACIONS PROFESSIONALS
La història de Ics organitzacions professionals es
remuonta a l'albor de k-s formacions gremials. \
l;i meitat del segle XIX prenen forma les associa
cions amb preocupacions científiques, i als inicis
del selgle XX neixen els col·lectius professionals
que agrupen a les persones titulades d'una
mateixa professió.

Neixen així Ics primitives estructures dels
col·legis professionals i acadèmies de ciències
veterinàries.

A la mes recent història del nostre col·lectiu
hem de fer esmena de la necessita! reivindiï ativa
dependent dels col·lectius. Es creà d'aquesta
manera el Sindical de Veterinaris.

Alguns companys durant l'etapa de l'anterior
règim van tractar de crear un sindicalisme inde
pendent; la idea no prosperà per condicionants
propis del règim polític, però el quevasucceïi es
que els col·legis van començar a fer unes fun
cions que en altres països més desenvolupats i
democràtics feien els sindicats Això comportà
que d'alguna manera es dignés que els col·legis
professionals eren uns sindicats verticals institu-
ci( analitzats pel mateix poder polític que negà la
lliure associació dels professionals amb fins rei-
vindicatius, i pel qual va donara aquests col·legis
una sèrie d'atribucions para-administratives i
que condicionaven la llibertat d'actuació
d'aquestes associacions.

Aquest fel que es pot considerar romo quel
rom positiu per les economies col·legials no
deixà de ser un handicap a l'hora de tenir inde-
pendència reivindicativa per pari dels estaments
professionals.

Al meu entendre ha d'haver hi tres organitza-
cions diferenciades quant a la seva estructura ia
les seves fites i que donin lomia a tota la repte
sentació professional.

I !n Col·legi, de caràcter obligatori que reguli
els professionals, que es preï icupi de la seva pro
blemàtica d'ordre social i assistencial, lligant
molt he tots els aspectes econòmics que com
porti el manteniment d'un mateix nivell de vida
després de l'etapa de treball actiu

I ii Reglament de Deontologia, estricte i
d'obligat compliment. Aquesta ha d'ésser la veri
table arma dels col·legis professionals, ¡a que han
de ser aquest estaments els que garanteixen vers
la se (cietat la professà inalitai dels sens membres.

Els col·legis provincials avui en dia estan unifi-
cats a través d'un Consell de Col·legis Veterinaris
('e Catalunya, i al mateix temps aquest col·legis
estan sota |;l tutela d'un consejo general de Cole
gios Veterinarias de España. Aixo presenta
alguns problemes d'interpretació de lleis auto-
nòmiques i centrals.

El leí que jo contemplo és que d'alguna
manera es camina cap a un col·legi únic a Catalu-
nya, amb diferents delegacions provincials.
Aquest col·legi únic serà el que avui en dia és el
Consell Català i que aquest tindrà de ser el repre-
sentant de la veterinària catalana dins l'organitza
ció col·legial espanyola.

Aquests col·legis han de donar cabuda a les
altres organitzacions professionals, albergant
les, protegint-les i protenciant les

L'Acadèmia de Ciències Veterinàries, centre
de li irmació c< >ntinuada dels professi* mals, ha de
preparar el tercer cicle acadèmic juntament amb
les escoles o facultats de veterinària.

lla de ser la mare d'altres organitzacions de
caire científic específic que vagin si irgint, tal com
poden ser els especialistes en petits animals,
remugants, porcins o higiene alimentària,

lla de ser subvencionada pels col·legis però
ha de poder ser autònoma respecte els seus pro-
grames i actuacions.

I n Sindical Professional Veterinari, lliure i
independent de contingui polític i on totes les
reivindicacions de caire professional i econòmu
hi tinguin cabuda, i que confederats amb sindi-
cats veterinaris de la resta de les autonomies de
IT'.stai Espanyol configurin un sindicat veterinari
espanyol que conjuntament amb els seus homo
legs europeus tinguin quelcom a dir a les deci
sions lecnico professionals en els camps que li
son propisa la nostra professió.

El dia que s'arribi a aquestes fites, els col·lec-
tius veterinaris tindran el pes específic propi dins
el Consell de laCEE, llot o n a partir d'ara es pren-
dran toies les decisions importants que afecten al
mim de la ramaderia i de la producció alimentà
l i . I

Per toi això crec que s'ha de limitar molt bé
cadascuna de les funcions de cada un dels esta
ments professionals, no barrejant-se unes amb
altres, però sí tenint uns criteris unificats i defi-
nits del que volem que sigui la ni isira professió.

Jaume Baiagué i Estrems
President del Sindú <//

Í/C Veterinaris de la
.Administració de Catalunya

EHot que jo
contemplo o* que
d'alguna mañero es
camine capa un
col·legi únic a
Catalunya, amb
diferents delegación*
provincial*.
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Veter inar is IMSTA DE PREMSA

La peste de los conejos no daña
al hombre

Mataró i De nuestro corresponsal) -
La Asociación Española de Cunicultura
hiz<) públú < > ayer un comunicado de hi
Dirección General de Salud Alimenta-
ria y Protección de los Consumidores
en el que se asegura que no existe nin-
guna razón para afirmar que la enfer
medad que padecen actualmente los
conejos, una especie de peste, sea
transmisible al hombre.

En ese texto, firmado por el director
general de la citada dirección general,
Ismael Díaz Yubero, se indica que "no
existe peligro para la salud dejos con
sumidores". También se subraya que
"las carnes de conejo procedentes de
mataderas legalmente autorizados han
sufrido la obligada inspección veterina
ria previa, que acredita su aptitud para
el consumo. Las carnes deben ir provis
las de un marchamo sanitario que ase
gura la inspección."

Asimismo, Jordi Peix, director gene-
ral de Producción e industria Agro-ali
mentaría de la (ieneralitat, calificó ayer
de "anecdótica" la enfermedad que
padecen algunos conejos de crianza.
Estas declaraciones fueron realizadas
en Mataró, donde desde ayer, se desa
rrolla la Feria Técnica de Horticultura
Intensiva.

l¡i Vanguardia febrero 1989

Autorizado el traslado
controlado de
caballos andaluces

Sevilla. Kl gobierno andaluz auto-
rizó ayer el traslado controlado de
caballos en la comunidad autónoma,
ante la evolución fav< irable de la peste
equina No obstante, la consejería de
agricultura \ pesca dispone la necesi
dad de mantener las precauciones esta
blecidas para el control de la epidemia
\ mantener la productividad de las
ganaderías El traslado podrá realizarse
siempre que se disponga de una guia
de origen, aunque en el CIM i de que el
movimiento se lleve a cabo en una zona
alei lada, los documentos deberán estar
refrendadas por la delegación provin
cial de Agricultura correspondiente
Las zonas de peste equina se encuen
ir.in en municipios de Cádiz, Huelva,
Malaga \ Se\ illa.

El Periódico, febrero 1989

Una gran epidemia de salmonela
afecta a Gran Bretaña

Londres. —Un informe científico
difundido en (iran Bretaña confirma la
amplitud de la epidemia de salmonella
en los huevos, la cual varios ministros
han negado reiteradamente. Al menos
dos millones de británicos han sufrido
en el último año losefecti >sdc la salmo-
nelosis, una intoxicación alimentaria,
que puede incluso ser mortal, debido a
una bacteria que normalmente se
encuentra en los huevos La polémica
salmonella obligó a la v íeeministra de
Sanidad a dimitir iras haber aceptado
públicamente que "la mayor parte de la
producción de huevos estaba contami-
nada". Tres meses después de la polé-
mica dimisión, las afirmaciones de la
viceministra han resultado ciertas.

El Periódico, febrero l<>s<>

Deberán dimitir varios
presidentes de colegios
profesionales, según el Supremo

Importante sentencia sobre la colegia
ción

Madrid. Miguel Ángel Martín

L·i Sala Cuarta del Tribunal
Supremo ha reconocido en una impor-
tante sentencia que para ser presi-
dente ele un Consejo General de cual-
quier profesión, además de- los requisi-
tos generales, hay que ser presidente,
decano o sindico de un Colegio Pro-
vincial y estar en activo, lista sentencia
va a obligar a que varios presidentes de
(lonsejos, que no reúnen estas dos ulli
mas condiciones, tengan que dimitir y
convocar nuevas elecciones.

El texto de la sentencia, que ren tge
mos casi integro al pie de esta página,
\a a tener una importante repercusión
en lodas las profesiones, pues exige
que para ser presidente de un (lonsejo
General hay que ser español, no estar
inhabilitado, llevar cinco años de cole-
giación, estar en activo y ser presidente
o decano de algún Colegio Provincial.
El fallo se ha producido tras un recurso
presentado por José l.uis (lardón, ex
secretario del Colegio di- Veterinarios
de Madrid y hoy delegado en la Comu
nidad Autónoma de Madrid de la Aso
ciación Sindical de Veterinarios Titula
res, que recurrió la elección de Ant< >n¡< >

Borregón como presidente del Con
sejo de Veterinarios de España. Kl Tri-
bunal Supremo le ha dado ahora la
razón,

ABC, I defebrerode 1989

«lis necesario ser presidente,
decano o síndico de un Colegio
Provincial para serlo
del Nacional»

Las gaviotas de Banyoles serán
exterminadas con fogueo

(lirón.i. (Europa Press) Lis gavio
las que contaminan el lago ele Banyoles
serán eliminadas por un sistema de
fogueo, ki Dirección General de Poli
tica Forestal de la Conselleria de Agri
cultura se ocupará de la tarea

Kl consistí irio de Banyoles propuso
anestesia!' a las aves con un producto
francés en el vertedero de Puigpalter
lugar en el que se alimentan- para que,
una vez dormidas, se procediera .i
matarlas.

La presencia ele un gran numen i de
gaviotas ha provocado un aumento de
la contaminación del lago debido a que
las aves se posan en las aguas del lago,
dejando unos doscientos kilos de resi
tinos diarios

Kl aumenii > de la contaminación del
lago preocupa al ayuntamiento y a los
vecinos, consumidores de su agua,
pues a la c< mtaminación de dichas aves
se suma la de las explotaciones agrio i
las.

i ti Vanguardia 22 de febrero de I')S<)

Los ecologistas controlan que no
se pegue a un burro

Càceres, Ecologistas inglésese úa
líanos se desplazaron hasta Villanueva
de la Vera (Càceres) para comprobar
que el burro de las fiestas de Pero-Palo
no sufre agresiones. La actriz italiana
lea Massari, dedicada a la defensa de
los animales, llegó a divulgar que en
estas tiestas cacereñas se asesinaba al
animal En realidad, la fiesta se celebra
desde hace siglos y nunca se ha matado
ni pegado al burlo.

El Periódico S de febrero de 1989
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Cataluña: Engordan terneros
con hormonas a pesar
de que la CE lo prohibe

Barcelona. Fuentes del sector
ganadero aseguran que la prohibición
comunitaria de utilizar hormonas en el
engorde del vacuno destinado a carne
ha generado en Cataluña una red ilegal
de tráfico de estas sustancias por un
impone de alrededor 1.000 millones
tle pesetas.

Tras la legislación comunitaria, que
entró en vigor el I de enero de 1988, la
Oficina ile Asociaciones de Consumí
dores Europeos considera que casi el
30 pi ir cieno > de la carne que consumi-
mos continúa siendo tratada con ana-
U ilizantes y que, en determinad! »s paí
ses. al ')() por ciento de los terneros se
le aplica hormonas ilegalmente.

lúi el caso concreto di1 Cataluña,
diversos ganaderos aseguran que la
aplicación de hormonas a los terneros
aún es una práctica "generalizada",
mientras que Jordi l'eix, directiu de
l'n aducción Agn alimentaria de la Con
selleria d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat, asegura que el
sistema de engorde a base de piensos
utilizado en Cataluña hace innecesario
el usi i de estos productos.

Ui Vanguardia 8 de febrera de 1988

Incendios provocados por
campesinos y furtivos
amenazan con el fin del
oso pardo

«Los pirómanos pretenden arrasar
toda la Cordillera Cantábrica»

Oviedo. Ep

Los incendios forestales que asolan
Asturias este invierno, considerado el
mas seco en lo que va de .siglo, y la
acción de los furtivos, enfrentados en
ocasiones con guardas forestales por
rencillas personales, han recrudecido
las amenazas para una de las especies
protegidas del Principado y de la launa
ibérica, en general: el oso pardo, según
lia denunciado Guillermo Palomero,
experto en estos animales en grave
peligro de extinción.

El concejo de Som iedo, que alberga
una de las principales reservas natura
les de Asninas, ha sido, durante las úlii
nías semanas, objetivo de continuos

incendios forestales, imputables en
ciertos casos a la acción del hombre. Lo
inaccesible de algunos locos de luego
dificulta su extinción y ocasiona la des-
trucción de áreas considerables de
arbolado afectando, al mismo tiempo,
al habiiat d e l< >s i >s< >s pardi >v

El naturalista Guillermo Palomero.
que desde hace más de seis años si-
dedica al estudio v seguimiento de la
población de i «osen la /ona de Somie-
do. resaltó la desprotección que sufren
los ejemplares de esta especie de la
Cordillera Cantábrica \. concretamen-
te, los que alberga la masa forestal de
Somiedo, debido a la acción de los
pirómanos. Ion >s o irresponsables que,
en cualquier momento pueden pren-
der luego en el área, ce >n total impuni-
dad.

Palomero ha seguido, según reco-
noció, para su desgracia -en vivo y en
directo» una sucesión de incendios,
previsibles en muchos casos, que se
han resuello por si misinos, sin que se
tomara ningún tipo de medida urgente
para su control \ eximí ion. «UJS piró-
manos—dijo el naturalista pareceque
han enloquecido en los últimos días y
están dispuesto a quemar no solo
Somiedo, sino texia la Cordillera Canta
lírica.

De acuerdo con los primeros datos
ele los que dispone l'ah micro respecto
a la repercusión de los incendios si >bre
la reducida población de osos quesuh
siste en el concejo di1 Somiedo, -los
siniestros continuos son un disturbio
temporal que les obliga a huir de los
loi os de luego, pero suponen también
una agresión importante al habitat de la
especie, se han quemado superfii ies
importantes de arbolado que- proveen
de alimento y cobertura a los animales
y. lo que es peor, habida cuenta del
escaso número de osas en edad de
reproducirse en toda la zona de la Cor-
dillera Cantábrica (apenas se localiza-
ron siete carnadas el año pasado), las
quemas han afectado a los lugares habi-
tuales ile cria-.

i uaniK) la quema ¡ >curre señal» >
en un lugar donde existí1 una osera
hecho que se ha producido ya en
Somiedo y en esa osera se encuentra
una osa criando, se destruye la camada,
ya que los oseznos nacen con apenas
medio kilo de peso v si la madre aban
dona la cueva por huir del fuego, las
crias se ven condenadas a una muerte
prácticamente segura.» Por todo ello,

el naturalista c< insidera que muy pr< da-
blemente alguno de estos incendios ha
a< aludí i ei m una de las pocas carnadas
ile oso panli > de la Cordillera Cantábri
ca. «Resulta increíble manifestó Palo
mero que no existan los más mínimos
medios para apagar incendios.»

Di1 hecho, uno de los incendios más
graves declarado hace días en una /.ona
de oseras, tuvo que ser extinguido por
grupos provenientes de los concejos
de Salas.

Sobre la responsabilidad di- los
incendios, v de acuerdo con su expe-
riencia como estudioso de la /ona.
Palomero considera que en un porcen-
taje no desdeñable sería imputable «a
gentes que, con un criterio mas que
i uestionable, queman para mejorar los
pastizales y el fuego se escapa luego a
su control l'n otro porcentaje muy a
tener en cuenta agregó , el móvil es la
venganza \ Í'\I este grupo de causas
habría que situar los incendios que han
afectado a las oseras".
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• las quemas han afectado a
los lugares habituales de cria

El Gobierno no ha determinado
las causas del brote de
Peste Equina

Madrid. ( Redacción i. El direí ti w
general de la Producción Agraria. Julio
Blanco, reconoció ayer en la comisión
di' Agricultura del Congreso di' los
Diputados, que el (•< ibierm > aún no ha
podidí (determinar las causas que < >rigi
n.iion la reaparición, en octubre del
año pasadt >. de un nuevo brote de peste
equina en Andalucía IU j CP pidieron
su dimisión por considerar «que ha fra
lasado en su misión». Todos los grupos
de la oposición acusaron a la Dirección
de l'n iducción Agraria <\v actuar -larde
v nial-. El diputado de IU Francisco
Mi Hviu i. calificó la situación de «esper
peino nacional-

Julio Blanco aseguró que quedan
descartadas las hipótesis de una reai ti
vación del brote registrado en Madrid
en 19H7 y de una posible activación del
virus \acunal. Señaló como causa más
probable, aunque todavía no confirma
da, la intn iducción de animales pr< >ce
dentes tic África.

l.i falta de control sanitario en las
fronteras españolas lúe, precisamente,
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NO BAJE DE 80

RESPUESTA VM I SAI A LAS 6 SI VANAS 01 EIMD
EN PRESl V( M />/ ANTH ( ERPOS MATI KNAI.ES

'-

Un titulo de anticuerpos de 80 (prueba de la Inhibición de la Hemaglutinación) se considera
como protectivo frente a la parvovirosis canina.

Sin embargo, ninguna vacuna comercial, hasta ahora, era capaz de romper semejantes niveles
de anticuerpos maternales (los resultados publicados de la cepa Corneli no alcanzan el 70 %
de protección con títulos de 10
en el momento de vacunar), con
el consiguiente vacío inmunita-
rio durante varias semanas.

Un estudio en 176 cachorros
evidencio una tasa de protección
del 78 % después de una sola
inyección de Nobi-vac Parvo-C
a las 6 semanas de edad: 71 %
de los cachorros con un título
de anticuerpos maternales de
80 respondieron positivamente.
Una segunda inyección a las 10 <-'" " <" ""
semanas de edad en los cacho- muios ES H MOMWTO DE ,A VACUNACIOS

rros que no habían respondido a la primera, indujo siempre a una respuesta positiva (100%
de protección después de 2 inyecciones de Nobi-vac Parvo-C).

CON NOBI-VAC PARVO-C

Laboratorios Intervet, S. A.
Polígono Ind. «El Montalvo». Salamanca.
Tel. 2198 00. Télex 26.837.

avanzamos invesíigarulo.



el objeto de las críticas del diputado
centrista, Juan Casiano, quien aseguró
que su grupo tiene pruebas de que
cada día llegan a España numerosos
animales domésticos procedentes de
África sin ningún control veterinario.

Kl director general de leona, San*
tiago Marracó, destacó la dificultad de
conocer el origen, la extensión y la
forma de contagio.

l/i Vanguardia 9 defebrero de l'>s{>

Tarragona solicita que su
pescado azul tenga
denominación de origen

Tarragona. J. Blasi. - La Agrupación
Provincial de Mayoristas v Detallistas de
Pescado di- Tarragona (Agrupesca) ha
solicitado a la Generalitat que se reco
no/ca la denominación de origen para
la sardina y el boquerón el llamado
pescado azul- propios del litoral tarra-
conense. La iniciativa intenta obtener
un respaldo oficial para potenciar la
calidad de estos producios piscícolas.

Los pescadores de Tarragona. Cam
brils \ L'Ametlla de Mar son los impul-
sores de la propuesta ya que trente a
sus o islas se encuentran K >s principales
caladeros de Cataluña. El pasado año
estos productores facturaron doce mil
toneladas de pescado azul. 1.a denomi-
nación de origen en lo que se refiere a
especies marinas tan solo la ostenta la
anchoa salada y el molusco del delta de
l'Ebre. Kn caso de obtenerse el recono-
cimiento requerido a la Generalitat, un
consejo regulador se encargará del
control directo del pescado, tanto
desde su punió de vista sanitario como
de l.i calidad ofrecida.

l'no de los primeros pasos dados
por Agmpesca ha sitio preparar un
envase específico para el transporte de
pescado azul, que será mas pequeño
que la caja tic treinta kilos utilizada
hasta ahora. En los recipientes se deta
Mará la clase de alimento, fabricante y
otras características para el consumí
dor.

ABC 10 de febrero de 1989

H 53% de los catalanes, por la
prohibición de las corridas
de toros

Sólo un 8,3 por ciento es favorable al
festejo taurino

Barcelona, Un 53,5 por ciento de

la población catalana está rotunda-
mente en contra de las corridas de
loros v, en consecuencia, no admite
otra fórmula que su supresión, según
una encuesta elaborada por la empresa
Meiraii por encargo de la Generalitat.
Kl sondeo pone de manifiesto que el 91)
por ciento de los encuestados rechaza
parcial o totalmente las corridas de
toros. Seis de cada diez catalanes esta-
rían de acuerdo no sólo con la prohibí
ción total de las corridas de loros, sino
con la eliminación de los <• corre bous».

Kl sondeo, para el que se llevaron a
cabo un total de 800 entrevistas el
pasado mes de diciembre, muestra un
interés creciente de los ciudadanos
hacia los animales, la launa autóctona v
las especies en peligro di' extinción.
Por el resultado de la encuesta se
deduce que los catalanes piensan que
la Ley de Protección de los Animales,
aprobada por todos los grupos del Par
lament, se «quedócorta» en su objetivo
proteccionista, puesto que los encues
lados estiman que sería necesario,
incluso, llegar más lej< >s

La encuesta pone de manifesto que
nueve di' cada diez catalanes rechazan,
aunque con distinto grado de énfasis,
Lis corridas de loros v uno di' cada
lineo solamente estaría a favor del les
tejo laurino en el caso de que no se
matara al animal. Por contra, sólo es
partidario de los toros uno de cada diez
encuestados: exactamente, el 8,3 por
ciento. Miró i Ardevol, valoró positiva
mente el interés que despierta la pro-
tección de los animales en Cataluña.
Ixi Vanguardia II defebrero de 1989

Tregua en la «Guerra de las
Hormonas» EE.UU.-CE

Un comité conjunto estudiará un com-
promiso amistoso antes del próximo •>
de mayo

Bruselas. (De nuestro correspon-
sal)—Finalmente europeos y americà
nos se han rendido a la evidencia: la
carne con hormonas no merece una
guerra comercial. En consecuencia. l< >s
ministros di' Asuntos Exteriores de la
CE aceptaron [atregua «defacto» nego-
ciada este fin de semana en Washing
Ion.

De aquí al 5 de mayo próximo, un
grupo ile altos funcionarios de ambos
bitKjues se esfe irzarán p< >r c< «icretar un
c< >mpn imisi i amisti >s< >. Entre tann>, nin

guna di1 las palles quiere admitir que
se equivocó. Los americanos insisten
en que las h< irnn mas no hacen daño a
nadie y que vengan sino los científicos
y que lo comprueben. Mientras, los
europeos no parecen demasiado segu
ros de que la ciencia les dará la razón
Creen que llevan más las de ganar recu-
rriendo a argumentos jurídicos. Por
eso, los ministros comunitarios deci-
dieron ayer continuar su acción en el
GATT, «a fin de obtener la condena de
las medidas unilaterales de los lisiados
Unidos». Al mismo tiempo, los doce
«invitan al nuevo Gobierno di- los Esta
dos I 'nulos a si ibreseer la aplicación de
las medidas unilaterales».

Esta absurda guerra, en la que todo
lo que está en ¡uego son 100 millones
ile dolares de un comercio total de
166.000 millones, empezó el año
pasado cuando la Comunidad,
cediendo a presiones de ecologistas v
di' o insuiniili ires, pr< thibió la imp< irta
ción ile carne de vacas americanas «do-
padas» con hormonas. Los EE.UU., en
lugar de agradecer esa leí ción de higie-
ne, se enojaron y doblaron los arance-
les sobre un puñado de productos
europeos valorados en la misma canti
dad de loo millones de dólares.

Se ha iniciado una «desescalada»

La CE, no contenta con esa «ley di4

tal ion», volvió ,i disparar una andanada
ile medidas con t ra o í ros liiu mi l lones

di' productos americanos importados.
Esa espiral ha sid< > c< litada en sea i v se
ha iniciado ahora la «desescalada». Los
americanos se avienen a enviar a
Europa carne sin hormonas, aunque de
modo «provisional». Los europeos, por
su parte, reducirán sus represalias a
medula que se desarrollen esas impor-
taciones «deshormonizadas». De
hecho, quedan congeladas las medidas
hostiles por ambos latios.

Algunos ministros europeos hacían
valer ayer en privad< >, el cambi< i de aeti
luik'iici nitrado y demostrado por parte
de la nueva Administración Bush, más
flexible en este tema que la mantenida
por la ile Ronald Reagan. También se
comentaba que la actitud ile la Presi
dencia española, con Fernández ()rdc>
ñez, es bastante más pacifista que la de
los griegos, que la precedió,
La Vanguardia 14 de febrero de 1989
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I / • « A n n a l s *Veterinaris

Una matanza a puerta cerrada

Juneda.-De madrugada ya habían
matado a cuatro. A las once de la
mañana moría el quinto «tusino», que
asi es ionio ellos lo llaman, lira el
último de los animales sacrificados
para la tiesta de la -matança del porc»,
que se celebro este fin de semana en
Juneda de forma intensiva y maratonia-
na. l n.i fiesta casi igual que la del año
pasado, y la del otro y el otro.

«Antes tenia más color», decía uno
de los organizadores.

A partir de 1989 esta fiesta será un
poco diferente a las anteriores: la Con
selleria d'Agricultura de la Generalitat
ha prohibido, de manera expresa, la
matanza del cerdo como espectáculo
público.

-¡Oh' ¡Oh! -exclamaba una señi tra
Qué quieren, ¿que no matemos el cer-
do? Y cómo vamos a comer los pemi
les,

-Sí que podemos matarlos, pero en
el matadero. En la calle no nos dejan.

-|Ali!
En Juneda, al igual que en la mayo

ría de I. «calidades que lian celebrado la
tiesta de la •• matança», no han sacrifi-
cado .1 los animales en la calle-, como
indica la tradición, sino que lo han
hecho en los mataderos, a puerta cerra-
da. Sin público. Aunque la manera de
matar al animal ha sido la de costum-
bre: con un gancho clavado en la gar-
ganta del animal porque asi da mejor la
sangre,

Bullicioso e inagotable

Los que se encargaron de montar
inda la tiesta fueron los compone-ules
K\C \A Penya l Illa, un grupo nacido para
la juer.ua que tiene fama de bullicioso e
inagotable. Algunos de ellos estuvieron
despiertos casi 48 horas. Porque a las
tres de la madrugada del sábado,.loan,
el matante i ificial de la I' (calidad, había
d.ido muerte a dos de los cerdos. V la
tiesta no concluiría hasta poco antes del
amanecer del domingo

loan y su ayudante Josep volvían a
coger sus aperos de trabajo dos horas
después del primer sacrificio para acá
bar con otro par de ejemplares.
Cuando eso ocurría, en casa de uní > de
los miembros de la peña va realizaban
el ••mondongo», A las ocho de la
mañana tenían que desayunarse con

butifarras y longanizas de los cerdos
muertos. Y así ocurrió.

-Siempre los habíamos matado en
la calle, aunque no es lo más destacado.
Lo importante es la fiesta que se orga
ni/a en torno a la matanza.

Fernandi > Sans es el presida ite de la
Penya Ulla, que en ejercicio de su cargo
organizó el montaje del recorrido por
el pueblo de una charanga c< >n el fin de
entretener a los niños y lograr una
mayor participación de éstos. La gente
menuda, en lugar de butifarra, desayu-
naron chocolate y «coca».

A las once. Joan y Josep actuaban de
nuevo. Era el quinto y último cerdo que
mataban para la fiesta de este año. En
meni >,sde una hora el animal estaba tn >
i eadoy metido en unos recipientes «ad
hoc».

lisa caja es para el cura.
¿Para el cura?
Es tradición darle algo. Lo lleva a

las hermanitas de los pobres,
-¿Qué es h > que se le da?
-Lo que sobra. Los tajos buenos no

li is regala nadie.
En una de las vías principales de la

localidad, los de la peña tenían mon-
tado su «chiringuito». En el centre >, una
l< igata ardía de' manera perenne. En ese
luego se iban a condimentar los 280
kilos de carne magra que los vecinos de
Juneda se comerían durante la fiesta.
«1.a juerga durará hasta que se acabe el
cerdo», comentaba uno de los organi-
zadores. En un árbol relucían las butifa-
rras y longanizas colgadas.

-Aunque la matanza no es lo princi-
pal, antes tenía más color porque los
vecinos participaban. Kn lugar de atar el
cerdo, la gente lo retenía para que el
matarife hiciera su faena. Y los niños
jugaban a ci >gerl< > de la ce >la.

L·i Conselleria d'Agricultura ha acá
bado con esta tradición, porque los ani-
males eran sacrificados en la calle sin
las debidas garantías sanitarias estable-
cidas en las leyes españe das y c< imunita-
rias.

«El veterinario -subrayo Fernando
.sans todos lósanos lia revisado las car-
nes de los cerdos que matábamos».

La «chulla» duró hasta las cuatro de
la madrugada del domingo. Entonces
acabo la juerga. Para cenar se repartie-
ron 1.700 panecillos Durante la tarde
del silbado hubo concursos y baile. Y a
la hora de comer se dio carne magra y
"les1 ilets...

-¡Qué, señora! ¿Está bueno?

-Yo no como cerdo. Yo, costillas ele
cordero.
La Vanguardia 21 de febrero de 1989

Juneda celebre la fiesta
de la 'matança del porc
este fin de semana

VA sacrificio se realizó en
un matadero y no en la

calle, como era tradieional

División de opiniones

Lis C>pini( >nes elIIre los vcciiu IS de- la

localidad de Juneda estaban divididas.
Mientras unos aseguraban que "la fiesta
de la matanza siempre se ha realizado
en la calle v no se hace ningún mal-,
oíros afirmaban que era mejor que el
sacrificio de los animales se efectuase
•en secreto, porque no es un espectá-

culo».
Kl médico del pueblo, un hombre

de origen árabe, comentaba que «a
nivel sanitario, da igual que se haga en
la calle como en el matadero, I'ero en el
aspecto humano considero que malar
un animal no es una diversión».

Sin embargo, la farmacéutica le
replicaba que "hemos visto mal.ir cer
dos desde siempre y no me importa
que lo sacrifiquen en la plaza. Además,
el ¡abugo nos gusta a todos».

«Sí, sí -le decía el médico-, pero es
que yo no puedo ver morir un animal.
Líjate si me gusta poco que en el pue-
blo que estaba antes les dije que yo me
< >liei i.i a anestesiar al cerdo.

Reacciones

La prc ihibición de la (¡eneralitai, que n< i
afee I.I a la matanza domiciliaría, ha pro-
vocado bastantes reacciones en contra.
Los alcaldes de Ogassa y Vidrà, ambos
pueblí >s de la comarca del Ripollès, lie
garon a declarar que «si no podemos
seguir haciendo la matanza será mejor
que clausuremos los pueblos». Kn la
comarca de Osona también hubo
numerosas protestas, aunque no fue-
ron tan duras.

Fuentes de la Conselleria d'Agricul
tura explicaron que cJ asumo se ha
magnificado, a la vez que indicaron que
«no nos consta que se hayan generado
grandes protestas».

De momento, en Lleida, li >s Serveis
Territorials ya han abierto dos expe



dientes; uno, a la Confraria de Vins de la
l'ena Ferma, por una Resta celebrada
en Vilanova de la Barca Ixis organiza-
d( >res del acto indican >n que la matanza
se desarrolló en un matadero; e! otro
expediente abierto ha recaído sobre
unos vecinos de la localidad de La Sen
IÍU de- Sió, comarca de la Noguera, que
sacrificaron el cerdo en una calle del
pueblo. Algunas fuentes consultadas
subrayaron que en Lleida posible-
mente habrá más expedientes.

Las sanciones

Las sanciones que puede imponer la
Generalitat por realizar la matanza en
la calle oscilan entre las 10.000 pesetas
y los dos millones y medio. Además se
pueden sumar L00.000 pesetas más poí-
no respetar las normas sanitarias.

En Juneda, el Ayuntamiento advirtió
a los organizadores que no podían
hacer la fiesta en la calle. Uno de los
participantes de más edad decía cons
tantemente que "la prohibición está
muy mal, está muy mal-.

lis una cosa tradicional -decía
i un i , de loda la vida, y porque' a unos
se les antoja ya no lo podemos hacer.
Más les valdría preocuparse de otras
cosas.

Los animales sufren l< > mismo en la
calle que en el matadero,

Por si acaso, los organizadores de
esta fiesta de Alcoletge, que se cele-
brará el próximo día 5 de marzo, ya han
hech< > saber que <• respetande > la legisla-
ción vigente de la (¡eneralitat, el sacrifi-
cio de los cerdos tendrá electo en el
matadero municipal \ la fiesta conti-
nuará en el pabellón municipal-,

Li idea del médico de anestesiar al
animal no gustó a los vecinos de June
da: la sangre no saldría bien.
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Mueren dos estudiantes
en Valencia por
una enfermedad parasitaria

I-i leishmaniosis se transmite a los
humanos desde los perros y ratas
mediante las picaduras de mosquitos

ADOLF BELTRAN, Valencia-La
muerte de dos estudiantes del instituto
de Formación Profesional de Alberique
(Valencia) ha obligado a la Consejería
de Sanidad de- la (leneralitat valenciana
•' •"'• 'Ptar medidas para a mibaiir la apa

rición de un brote de leishmaniosis en
esta localidad de 8.600 habitantes de la
comarca de La Ribera Alta

El conocimiento público de la apari-
ción de la enfermedad ha generado
una considerable alarma entre los
padres de alumnos del centro, cuyo
consejo escolar recibió ayer explicacio-
nes por parte de las autoridades muni-
cipales y sanitarias.

La leishmaniosis es una enfermedad
parasitaria endémica de la cuenca
mediterránea, aunque no resulta muy
habitual. Los perras y, en menor medí
da, las ratas son los animales portado
res de la misma, que las picaduras dé-
los mosquitos transmiten a los huma-
nos. En el período comprendido entre
los meses de' enero a octubre del año
pasado se diagnosticaron Sil casos de
leishmaniosis en toda España.

La detección de la enfermedad se
produjo, según explicó ayer a este dia
rio la doctora Carme-la Moya, jeta del
Servicio de Epidemiología de la Conse-
jería ele Sanidad, hace poco más de una
semana, cuando el médico ele Alberi-
que notificó el fallecimiento de un
|c »ven de 17 añ< >s cuya pau >l< >gía se diag
nóstico posteriormente como propia
de 1.1 leishmaniosis.

Las investigaciones realizadas por
Sanidad detectaron la muerte, por cau
sas diferentes, en mayo del año pasado,
de otro estudiante ele la misma edad
c|ue, sin embargo, presentaba también
h is síntomas de esta dolencia. «Normal-
mente esia enfermedad no provoca la
muerte», dijo la doctora Moya. que
explicó c|ue la leishmaniosis tiene un
periodo de incubación que va de unos
meses a l< >s d< >s años.

Secadero de excrementos

El director del instituto, Salvador
Bellver, declino ayer realizar declara
dones, a la espera de la reunión del
consejo escolar prevista para última
hora de la tarde Las medidas adoptadas
por Sanidad, que fueron explicadas al
Ayuntamiento v a los responsables del
instituto, consisten en el estableci-
miento de mecanismos para el diag
nóstico precoz de los posibles casos y
su notificación; el control veterinario
de los perros v la captura de aquellos
animales que se encuentren abandi »na
dos; el tratamiento con insecticidas de
las dependencias del instituto y la zona
próxima, en la e|ue- existen numerosas

acequias y solares; v la eliminación de
un secadero de excrementos ubicado
en las proximidades del centro, así
como ele aguas estancadas y verteden >s
incontrolados.

Finalmente, las autoridades sanita-
rias han previsto que, dentro de unos
meses, cuando aumente la temperatu-
ra, se proceda a la fumigación c< >n avi< >
netas para impedir la aparición de mos-
quitos.

/•:/ ruis 2. ¡ de febrero de 1989

Gran Bretaña vive desde hace
dos meses bajo la psicosis de las
intoxicaciones alimentarias

Quesos y comidas precocinadas
en mal estado sustituyen a la

salmonella causada por los huevos

Londres. (De nuestro correspon-
sal.) La misteriosa epidemia de sal
monella que desde hace dos meses
inquieta a la opinión pública ha remi-
tido ante la aparición de un nuevo
frente de amenazas en l< >s supermerca
dt is. Tras las si «pechas s< >bre la eludí >s,i
salubridad de los hueve >s de gallina, los
certificados sanitarios se han desviado
hacia los quesos elaborados con leche
no pasteurizada, el hallazgo de mercu
lio en determinada mantequilla y las
condiciones de1 las comidas prepara
das.

La listeria ha deshancado a la salmo-
nella en los titulares ele prensa en una
campaña orquestada, al menos parcial-
mente, cíesele el exterior, según los res-
ponsables del Ministerio de Agricultu-
ra, cuyas acusaciones a pumo han
estado de provocar una ••guerra del
queso» con el vecino francés, principal
exportador a Citan Bretaña. Lis acusa-
ciones hirieron el orgullo nacional
trances, que replicó denunciando a su
vez oirá campaña organizada con la
intención de desviar la atención de la
salmonella

Un ministro británico ha creído
encontrar la solu( ion a la listeria en la
condena de la "histeria» desatada por
la prensa.qucen másele una ocasión ha
llenado el vacíe) temático nacional a
base de reducir hasta límites insospe-
chados lo que, al parecer, ya no está
libre de toda sospecha en la cesta de la
compra británica

La situación ha afilado la pluma dé-
los edite irialistas de la prensa londinen-
se, que con las cosas de comer se ha

35



Veterinaris

mostrado beligerante. «El Gobiérnese
encontraría en dificultades si tuviera
ui i.i oposicii tn», ironizaba el «Financial
Times- .unes de denunciar la «inepti
tud» de los poderes públicos, «que no
han sab ido conci l iar los intereses d e I.i
sanidad con los ele los productores»,

La crisis nene su miga. Y su prueba
del nueve sería la reciente constitución
de un comité de emergencia que,
curándose en salud, preside la mismi
sima primera ministra, Margaret That-
cher. iji un comunicado, el líder de la
oposición, Neil Kinnock, ha afirmado
que la descoordinación entre los
departamentos gubernamentales en
ionio a esie asunto «sería motivo.de
risa si la cuestión no lucra tan seria»,

l Ina señal de peligro la dio el pasado
día c> ilc lebrero el diarn «The Times»
con la publicación de un informe confi
dencial del Gobierno en el que se
afirma que existe en (iran Bretaña una
epidemia de salmonella de «amplitud
considerable». El documento preci-
saba que la intoxicación podría afectar
a dos millones de persi mas.

Kl aviso del diario consenador se
produjo dos meses después de que la
entonces subsecretaría de Sanidad,
Edwina (.une, se \ ¡era < ib ligada a dimi-
tir tras afirmar que - la mayor ía de los

huesos de gallina producidos en este
país están infectados por la salmone-
lla..
¡a Vanguardia _'. >' defebrero de 1989

Teros, cerdos y pollos

En Estrasburgo, los diputados del
Parlamento europeo se han pronuncia
do, al parecer por aplastante mayoría,
c« Mitra las corridas de toros A nuestros
eurodiputados, nuevos en aquella pla-
za, se les han subido N >s co lo res .1 I.i

cara, mientras que aquí reaparecía la
vieja polémica entre defensores \ abo
licionistas de la llamada fiesta na< ¡«nal,
aunque no tiene nada de nacional v
bien poco de fiesta, al menos para el
protagonista principal del acto. Nueva
mente han saltado, pues, a la palestra
los que, por un lado, defienden el
espectáculo en base a su arraigi i popu
lar y larga tradición y los que, por otro,
no aciertan a ver en él otra cosa que una
primitiva v salvaje escabechina

Ni I me interesan U >s toros en absolu
io He de o mfesar, sin embargo, que no
me dan tanta pena romo esos polli >s o
esos cerdos de las modernas granjas,

condenados al hacinamiento perpetuo
y a la alimentación sintética. Lloro
menos por la muerte del toro de lidia
que, pi >ngam< »s p< >r casi >. p< >r la vida del

cerdo.
Según fuentes fidedignas, estos seis

millones que comemos aquí en Cata-
luña sacrificamos anualmente unos
diez millones de cerdos, todos los cua
les han sido criados en el llamado régi-
men de ganadería intensiva, eufe-
mismo tras el que se enmascara un sis-
tema de engorde contra reloj basado
en la pura inmovilidad del animal.

Ya sabemos que el pobre tiene Lina
muerte eléctrica, casi instantánea y que
ni se entera, pen > es que esta muerte es
para el como una liberación del
infierno que ha pasado en vida. Los
pollos, amontonados en espacios irri-
sorii is, in > salen jamás al aire libre, des-
conocen otra lu/ que no sea la ele los
neones \ no comen más que los insul-
sos piensos compuestos por la química
industrial. Es como si a nosotros nos
condenaran a pasar la vida en el metro,
en una hora punta interminable y no
comiendo más que harina de pes* ado

El toro ele lidia pasa evidentemente
un mal rato en ese cuarto ele hora que
precede a su ejecución en la arena.
Pero en cambio, los cinco años ele su
existencia los vive como un príncipe.
Vida sana, alimentación natural; el toro
pasa el día en plena dehesa corriendo
libremente y comiendo tóela la hierba
in-si .1 que le \ iene en gana. ,-;(v>ué más
podría pedir?

Los eurodiputados de1 Estrasburgo
deberían ponerlo tóelo en la balan/a j
no sopesar tan sólo los últimos minutos
de vida de1 la res. Si lo pensaran ele-te
niela v fríamente, puestos a escoger,
seguramente preferirían ser un toro
andaluz que un pi illi) danés i > leridano.
Por eso, la escritora sueca Astrid Lind-
gren, creadi ira de la fam< isa Pipi (¡alzas-
largas, se ha c< in\ ertidí > a sus s i añ< >sen
paladín ele1 li is derechi >s ele li >s anima
les ele granja, hasta el punto ele1 haber
conseguido ele-1 Parlamento ele' listo
i olmo una le\ única en el múñelo por
su rig< ir e'i i la pr< itección ele' est< >s seres,

Lo que no ha logrado la señora Lind
gren es frenar la propagación de la
inseminación artificial. •• l·Iii mi juven
tud dijo hace p o c o la v.u a tenia la

garant ía ele-al m e n o s un elíaele- lelie idad

al año: el día de la visita ele'l t o r o - Los

pr<igie'siis tecni »lógic<>s le- van negand<>
\a a la vaca hasta ese mínimo placer

para ofrecerle tan solo un horizonte
infinito de aburrida y forzosa castidad.

Para los que no somos aficionados,
las corridas de toros podrían desapare-
cer mañana misino. Ahora bien, si
alguien pidiera mi opinión, no le' reco
mendaría prohibir nada; si en cambio
que' ayudara,simplemente, a c|iie' -la
fiesta» se vaya muriendo poco a poco.
Como los toros en el ruedo.
la Vanguardia 24 defebrero de 1989

Animales perdidos

Durante los últimos meses he visto
cómo en esta sección se publican con
relativa frecuencia cartas ele1 propieta-
rios de perros y gatos preocupados por
su desaparición. L< >s mi rtivi »s s< >n diver-

sos, pero e'l hecho siempre es el mis
mu: el animal no aparece y solicitan
colaboración para localizarlo.

V.n algunos casos, gracias a la des-
cripción detallada de sus característi-
cas, se ha logrado dar con ellos Pero
otras veces estos datos resultan insufi
cientes y, lo que es más grave, ante la
sospecha de que pueda estar el animal
en posesión de otra persona, resulta
problemático y difícil demostrar la pro
piedad de este

Teniendo en cuenta el problema,
hace unos meses el consejo de Colle
gis Veterinaris de Catalunya creó el
Archivo ele Identificación de Animales
de Compañía, noticia que fue publi-
i ada en su día en EL PERIÓDICO.

Como allí se informaba, éste es un
sistema que funciona desde hace años
en varios países europeos y es muy sen-
cillo v útil. A través de un tatuaje' previa
mente c< «Jificado, e'l animal queda defi-
nitivamente identificado, y sus datos
registradi >s informáticamente en dicho
archivo.

En Francia, gracias al tatuaje pudie
ron ser localizados en 1988 más de
JO,()(l() p e r n >s y gati >s extraviad! is,

Francesc Florit, presidente del con
sejode C( illegis Veterinaris de Cala I un
va. Barcelí >na.

ElPeriódico 17de marzo de 1989

Concesión del premio
de investigación en
Microbiología e Inmunología
«Santos Ovejero» 1988

La Real Academia de (acucias Veteri
narias, como consecuencia de la reu
nión del [lirado calificador del «Premú i
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d' Investigaciún en Microhiología e
Inmunolngí:1 "SANTOS OVI~IERO"
patrocinado por LahoraLOrio~ Ovejero
SA, ha olOrgado el cit:ldo premio : 1
Eladio Vilïuela et al., por su trahajo "In
leracciún del virus de la pe~te porcina
afriern;! con células productora~ y no
produclOra,~")' y que mereci el (
unúnime del Jur:ldo nomhr:ldo a tal
electo».

La Sesión Solemne de la Real Acade
mia de Ciencias Veterinarias en la que
se entregar:! el citado Premio tendrá
lugar el día 18 de Mayo de 1989 en el
Salón de Actos del Consejero General
de Colegios Médicos de España, Villa
nueva IM." 11, i:' planta • MADRID

En dicha Sesión serán investidos
también como Académicos Extranjeros
los Doctores: Mario Coelho de Moráis
(Portugal) yjoselio de Andrade Moura
(Brasil).

Nueva Bacteria en alimentos
alerta a científicos de EE.UU. y
Gran Bretaña

Sólo en 19S"7 provocó 274 intoxica
ciones en embarazadas y niños

Madrid. JA Aguirre de Cárcer

los envenenamientos masivos por
alimentos que contienen «listeria»,
una bacteria cuya acción negativa
puede llegar a provocar la muerte, tie-
nen un fuerte impacto en Estados Uni-
dos y en Gran Bretaña. El hallazgo ele
que no se trata de un microorganismo
que surja por la adulteración de los
productos, ha ayudado a propagar
entre legisladores, empresarios y
medios de comunicación lo que ya se
denomina "histeria listeria».

l.i firma de un convenio entre la
Administración de Alimentos y Drogas
d e l o s E s t a d o s I n i d o s d l > \ i j l a s a u t o
ridades francesas, para un mayor con-
trol tic la importación de quesos, lia
sidi i el primer resultadi > de esta preo-
cupación generalizada por los electos
de esie microorganismo, según New
Science.

La «listeria monocitógenes» es una
bacteria gram positiva no espurulada.
cuya entrada en el proceso alimentario
por vía de la leche, carne o vegetales
parece inevitable, afirman algunos
expertos. Se desarrolla a temperaturas

de O a ñ grade os; dc l11allCra lellla hasta
los i grados, pcro espectacularmellte
el1!re 5 v 10 grados. A~il11ismo, puede
.lolerar altas concentraciones de sal.

Algunos cienlíncos inglescs v nor-
teamericanos estiman su crecimiento
cn un mili<'lI1 de célul:ls por milímetn i
en algunos alimentos durante un
periodo de varios días.

(jeitos tipos de listeria no se han
mostrado dañinos para el hombre,
pero el serotipo tb ha sido deteclado
en casos de intoxicaciones masivas,
que en algunos casos han tenido conse
cuencias mortales. El número de falle-
cidos por electo tic este míen torga
nismo alcanzó los cien hasta 1986, v
sólo en ll)J-T se registraron un total de
274 casi is d e int< >xicaci< mes.

A juicio de los expertos, la listeria
puede producir desde meningitis a
abortos, pasando por septicemia, pneu-
monía, alen iones en la piel v retraso
mental en niños.

La mayor parle de los fallecidos
habían perdid< >su sistema inmunológi-
CO, pero fetos v recién nacidos se
encuentran también entre los prim ipa
les grupi is de riesg< > A est< is habría q u e
añadir los alcohólicos, embarazadas v
.llenados de SIDA. No obstante, la
mayoría de las muertes son atribuidas a
la meningitis

Los principales alimentos donde ha
sido detectada con mayor frecuencia
son los quesos, algunas carnes y las
ensaladas preparadas. Su capacidad
para sobrevivir en células animales,
especialmente las de li >s glóhuh >s blan-
cos, hacen que la listeria se configure
como un agente parásito, Algunas per-
sonas pueden ser portadoras del
microorganismi >, aunque no sufran sus
electos patógenos.

I ii opinión del doctor laime Irave
día, «las infecciones que provoca la lis-
teria son tremendamente raras en
España, aunque en listados l 'nidos las
estadísticas muestran que es la quinta
causa de meningitis bacteriana".

Las autoridades norteamericanas
han cen t rado su guer ra contra la liste
riosis rechazando cualquier comida
preparada que levante sospechas. La
lï >A argumenta que esta política sanita
ria es la única posible hasta que se
conozca mejor esta bacteria

I >e hecho, en los últimos dos y tres
años, varios lotes de quesos suave sui
/os, como el Brie, pescados v helados
han sido retirados en este país, porque

k is i.~ efectuado s han revelado i su
presencia

La, ~Il1cdida,~ dr:blicas del Gohielï1o
esudoullidense l'Ol1lrastan COl l cauta
política il1glcsa, SegCII1 los expertos, las
autoridades sanitarias inglesas deseo
nocen suficientemente los peligros de
la listeria

No obstante, el departamento de
Salud británico hizo una fuerte (.un
paña de prevención sobre1 el queso
suizo Vacherin durante el año pasado.
toda vez que se hizo público que treinta
v una personas podrían haber muerto
cu Suiza por este queso durante los
ultimi is cinco años.

• Algunos expertos estiman su
crecimiento en un millón de
células por milímetro

Lis autoridades sanitarias recono
cen en última instancia que la •listeria»
está presente en muchos quesos suaves
Y comidas preparadas que no han sitio
retiradas.

La contusión sobre la listeria es
generalizada, ya que «el mecanismo
infeccioso en el h< imbre es p< ico cono-
ciclo», asegura el doctor Iravedra. Li
()rganización Mundial para la Salud \ el
1 H'partamento de Salud británico reco
mienda a los producti >res el análisis de
los alimentos, pero no hay acuerdo
sobre si deben ser retirados.

Ello obedece, a juicio de algunos
expertos, a que hasta el momento no se
han podido lijar los niveles pernicio-
sos. Los empresarios ingleses, según
New Science, temen encontrar listeria
si proceden a los análisis, aunque no
sabrían qué hacer en caso positivo

Tras el análisis realizado en Inglate
rra de 2J.2 qucsi >s adquirid» is en distin
tos establecimientos, se comprobó que
tino de lacla diez estaba contaminado
por listeria. sin embargo, la mayor
parte de ceñiros sanitarios de- control
de carácter local no se esfuerzan dema
si.ido en la búsqueda de esta bacteria.

I node los mayi >res obstáculos en la
prevención de la listeriosis es que se
requiere de una a ocho semanas en ais-
lar e identificar su presencia en los ali-
mentos, En este mismo sentido, resulta
igualmente difícil determinar cuál es la
dosis nociva.

ABC 8 de febrero de /')s<>

D
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CURSOS, CONGRESSOS
• Del 22 al 24-5-89, a la Universitat
Internacional Menéndez Pelayo, de
Santander, SEMINARI SOBRE
M< )l >ERNS MET( )1 >ES MI< IR< miOLÒ-
GICS. Quotes: abans de L'l
p r é s = ,)0.000'- pte~. des
prés= 50.000' ptes.
• A València, del 5 al 9 de ¡uny de 1989,
Xlll CURS INTENSIU D'ANÀLISI
MICROBIOLÒGIC DAUMENTSI CON
TROL DELS PROCESSOS DE FABRICA-
CIÓ N." de places per ordre d'inscrip-
ció: 20.- Daia límit d'inscripció: 10-5-
89.- Drets d'inscripció: 50.000'-

Organitzats per L'Acadèmia de
Ciències Veterinàries:
PETITS ANIMALS
• 22 y 23 d'abril: CURS DE RADIÓLO
(¡IA, amb el patrocini d'ELECTROM
RAY i COMERCIAL QUIRON.- Sessions
independents de petits animals i
d'èquids. llaces limitades .i l'espai dis-
ponible ( 170 per petits animals i 30 per
équids).
• 20 y 21 de maig: SEMINARI SOBRE
PATOLOGIA I CIRURGIA DE IA
(:< )LI IMNA VERTEBRAL, a càrrec del Dr.

J.F. Barda (França). Sessions teòri
ques i pràctiques.- Vídeo íntegre de les
pràctiques. Texte. Limitat a 20 places.
• 3 de ¡uny: II JORNADES D'ETOLO
GIA I COMPORTAMENT ANIMAL,
patrocinada per EFFEM ESPAÑA.

ÉOUIDS
• l·i\ L5 d'abril: 1 PART DEL I CURS DE
CLÍNICA EQI UNA ( Reproducció, Nutri-
ció í Podologia).
reproducciú Te cnologia de la
reproducció -Tecnologia de la repro
ducció Ecografia Tractaments hor-
monals -Cirurgia Patologia de la
reproducció.
Ponents: Dr. Peter D. Rosdale (U.K ).
I >r. Enrique Al< >na i (San Sebastian), I )r.
José A. Pérez Ruiz (Saragossa), Dr.
R<>l>ert(i Rupérez (:resp<i ( lúdela)
Quotes: Curs complet = 80.000'- pies.,

ciú = 20.00()' ptes., Cirurg
ció = 20.000'- ptes .Cirurgia = 30.000'-
ptes.

PATOLOOIA LABORATORI
• 17 y 18 d'abril: Especialment adreçat
a professionals dedicáis a laboratori,
CURS PRÀCTIC DE DIAGNÒSTIC PEL

MÈTODE D'ELISA DE MALALTIES
INFECCIOSES.
Ponents: Dr. W. Bommeli (Berna -Suis-
sa). Dr. Forschner (Hannover, Centre
Estatal de Diagnòstic Veterinari).
Limitat a 20 places.- Quota = 10.000'
ptes.

CONFERENCIES
• Dia 17 d'abril, 2O'3O h., Col·legi Ofi
cial de Veterinaris de Barceh ma. El 1 >r.
Roben Norhman, Nutricionista, de Sani
Louis (l'SA), pronunciarà una confe-
rència sobre DARRERS AVENÇOS EN
i A l'ATOI.CK ¡IA I >E IA NUTRICIÓ DELS
ANIMALS DE COMPANYIA.- Desprès
del col·loqui compartirem un vi d'ho-
nor ofert gentiment per I'l 'KINA.
• Dia IS de maig, a les 19 hores,en un
acte amb la col·laboració de l'I.R.T.A.
(Institut de Rei t-rca i Tercnologia Agro
alimentària), el Dr. David Armstrong,
de la Universitat de Newcastle (U.K.),
pronunciarà la conferència BIOTEC-
NOLOGÍA EN EL FUTUR DE IA PRO
DUCCIÓ ANIMAL, la qual serà seguida
d'un col·loqui.

ACTIVITATS
• Abril Vil Jornadas A.V.E.E.PA-
EFFEM los días 28 29-30 de abril en San
Sebastián sobre el tema de pediatria. El
preprograma se encuentra en hoja
adjunta. El plazo para la presentación
de comunicaciones libres finaliza el IS
de- Mar/o.
• Viernes 12 de Mayo tendrá lugar en
el Colegio de Veterinarios de Barceló
na, organizado por la Vocalía de la I
región de AVEPA, (I >r. Eduardo Saló).
Seminario de CARDIOLOGIA a cargo
de los Dr. Jordi Lou y |ordi Manubens.
AVEI'A pretende comenzar la organiza
don de Actividades para estudiantes y
post graduados de los últimos años. La
entrada será gratuita para los socios \
estudiantes suscriptores ele AVEPA, y
para los no socios será de 2.000 ptas. La
inscripción se realizará en la secretaría
de AVEI'A por las lardes de i a 8 h. La
asistencia deberá ser continuada tele-
fónicamente a esta misma secretaría.
• Los días 2(i. 2"" y 28 de Mayo tendrá
lugar en Üoret de Mar en el hotel Mon
terrey las 11 Jornadas de DERMATOLO-
GÍA organizadas por el grupo de espe-
cialistas de Dermatología tic AVEPA
• Junio los días 9, 10 y I I de este mes
tendrán lugar en Zaragoza las Jornadas

A.V.E.E.PA- FRISKIES sobre el lema de
Medicina del gato con los temas di'
Medicina interna y Dermatología a
cargo de los Drs. SHERDING y KEN
KWOC1IKA de la I Iniversidad de ()hi< i.
• Octubre, Los (.lías 2(>, 27, 28 v 29 Jor-
nadas Nacionales de AVEEl'A en
Madrid. Sobre los lemas de Cirugía
oftálmica y Hematología Clínica a
cargo este último del \h'. Coutto, con el
cual ya se ha contactado.
• El día 7 de octubre organizado por la
\( H al ía de Levante y exp< >ns< >rizad< > por
Purina tendrá lugar un seminari( > s< >l>re
Gastroenterología.
• Noviembre. III lomadas sobre Medí
ciña y Cirugía organizadas por AVEEl'A
y el Colegio de Veterinarios de Caste-
llón.
• Diciembre. I curso de Laboratorio en
la Clínica de Pequeños Animales orga-
nizada por la Vocalía de Levante y
exponsorizado por Laboratorio Bayer
Ames.
• Los días M) de marzo a 2 de abril
1989 Congreso Mundial W.S.A.V.A.-
B.S.A.V.A. en I larrogale. I -I I programa y
la hoja de inscripción de este congreso
se enviará a todos los socios que los
soliciten.
• 14 y 16 de abril. Congreso de la Aso
dación Veterinaria Holandesa en Ams
terdam. El programa está a disposición
de la secretaría de AVEEl'A.
• 26 y 28 de Mayo en Munich 3-er Con-
greso Europeo de Cirugía Veterinaria
El programa está a disposición de todos
los sotios en secretaría.

PRÀCTIQUES
• El Col·legi de Girona informa que els
estudiants de veterinària de Saragossa
han demanat fer pràctiques amb veteri-
naris catalans en temps de vacances. Si
cap veterinari està disposat, que ho
comuniqui al col·legi i els hi faran
saber.

OFERIMENT DE TREBALL
• BIO-ACCALI, SA, empresa dedicada
al Control de Qualitat de Productes de
Consum, desitja contactar amb veteri
naris/es interessats en actuar com "Co-
rresponsal Representants" per la zona
de Catalunya.
Descripció del lloc: General: lasca de
prestació de serveis tècnics a l'àrea de
bromatologia (no vendes),
Especifica: Inspecció d'instal·lacions
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(fàbriques/sales u'elaboració/centres
comercials, etc..) Recolliua d ' mostre:
A<;sessoria de lients sobre prouuctes,

prouucció i normativa legal -Inve:-,tiga-
ció de meral. Es requereix: Bona pre-
sència (indispensable) -Vehicle propi

Entu~ia,~me (grans possiblitats de
desenvolupament). Condicions econò-
miques a convenir. Formació a la seu
de l''mpresa. Contractaió a compatibtemps pari-
'iaI. Possibilitat (inicial) ue compatibi-
lit/.ar amb altre treball U ocupació. Inte-
ressats: Enviar currículum amb fotogra-
fia (indispensable) a: Laboratorios Bio-
Accali, SA. carrer Los Vascos, 27, 28040
Madrid, Tel. 234 5929/233 1383, Fax
253 li 93, Ref.: Representani /ona. Pos-
sibilitat d'entrevista personal a Barce-
lona Fira "Tecno-Agroalimentària" Dies
10, 15 (inclòs) de març (Pavelló n." 6,
Stand 6.1.

AUTO FÀCIL
• Ofereixen fins un 5% de descompte
sobre preus f.f. d'automòbils per estre
nar, de qualsevol marca, sigui de fàbi i
cació nacional o d'importació. Aquest
descompte també serà aplicable sobre,
el preu de venda dels automòbils semi
nous que composen el seu stock de la
I )I\IMO de V.O. Tambe ofereixen una
reducció (9%) sobre la prima dels
seguis en qualsevol ram: Automòbils,
Multi-risc de la llar i del comerç,, Vida,
Pensions, Jubilacions, etc. Interessats
posarse en contacte amb el Senyor
Canal, Gerent, al Tel. J1.->SHW>, o bé
directament alaTrav.de Dalt, 25,27, de

Barceli ma.

PREMI PURINA 1989 PER
VETERINARIS CLÍNICS
D'ANIMALS DE COMPANYIA
• L·i fundació Purina convoca l'esmen-
tat l'remi amb una dotació total tle
2.ooo.otio de ptes., sota les següents
bases: I ) Podran optar al l'remi tots els
treballs d'investigació realitzats amb
medis inaccesibles pel veterinari pràc
tic. S'atorgarà un primer CiRAN PREMI
de it.ii amb 600.000 ptes. pel millor tre-
ball, sigui quin sigui el tema. S'otorga
ran dos segons premis ue 1')0.000
liles, i dos segons premis ele 150.000
pies. per "Medicina" i •Cirurgia", res-
pectivament. S'atorgarà un primei
premi "Ciutat Menor" de 200000 ptes
sobre qualsevol tema dinic, peí a vete
rinari o grup de veterinaris, amb clínica

i consultori, exclusiu, en ciutat de
menys de 50.000 habitants. S'atorgarà
un primer premi 'Jove" de 200.00 ptes.
sobre qualsevol tema clínic, per veteri-
nari jóve (menor cie 30 anys), o grup
amb una mitjana d'edat inferior als 30
anys. Els treballs han d'enviar-se a: Fun-
dació Purina, Pg. Sant Joan, 189, ]
Barcelona, abans del 31 tle juliol de
1989. Li resta tle les bases són enaquesi
Col·legi a disposició dels interessats.

PREMI CIBA-CEIGY
D'INVESTIGACiÓ A
SANITAT ANIMAL
• Amb la finalitat tle fomentar la inves-
tigació i distingir els assoliments en
aquest camp, CIBA-CEIGY Sanitat Ani-
mal i ¡fereix, ties tle 1987, el seu premi a
la investigació destinai especialmem a
científics que hagin realitzat avenços
importants en el tractament o preven-
ció tle malalties en animals. V.\ Premi,
amb una dotació tle tres milion set cen-
tes mil ptes., s'atorgarà durant el mes
tle febrer tle 1990. Els treballs per
pe >tler c >ptar al Premi hauran tle ser pre-
sentats abans tlel 31 de maig de 1W9.
Per a més detalls i copies tlel impressos
amb les bases per optar al concurs,
poden adreçar-se a: Dr.Theodor Ramp,
CIBA-CEIGY Limited, R-1001.B.1.83,
CH-4OO2 Basel (Switzerland).

PREMIS
• Gallina Balnca Purina, SA institueix
on/e premis pels millors gossos d'Es-
panya 1989 < deu g< >ss< s , nats a Espanya,
un tle cada grup segons l'Cl vigent,
seran els que guanyin el premi consis-
tent en un talc') tle 100.000 ptes., i el gos
tle raça espanyola, a pan el possible
guanyador del grup, que hagi tingut
millor puntuació, guanyarà Premi,
(aquest tle 200.000 ptes.) Els aspirants
dels exemplars aspirants als Trofeus
Purina, hauran d'enviar abans del 31 1
90 al domicili tle la RSCFRCE,carrer los
Madrazos, 26, 28014 Madrid, una nota
per exemplar amb les dades que es
demanen a les bases tle la convocatòria.
Els programes i bases tle tot l'esmentat
en aquesta circular són en aquest
Col·legi a disposició dels interessats.

BORSA DE TREBALL DE LA
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
BARCELONA
• Li Universitai autònoma ha engegat
una Borsa tle Treball pels alumnes tle

4art. i ')è. cursos i llicenciats de les
Facultats tle Veterinària i de iències
Econòmiques i Empresarials. Amb
aquesta iniciativa la Universitat Autò-
noma de Barcelona pretén proporcio
nar a les empreses, entitats i professio >
nals que ho sol·licitin la pre-selecció
d'estudiant.~ universitaris en funció tlel
perfil i dels requisits demanats Alhora,
vol donar als seus alumnes la possibili-
tat tle posar en practica els coneixe
ments que han adquirit durant la seva
fe irmació, es pe >den adreçar a Prc ¡nu >t i<>
Estudiantil-Borsa tle Treball, Edifici del
Rectorat, 08193 Bellaterra, tle dilluns a
divendres, tle les 9 a les 14 hores, i de
les is.1 les 17h.,Tel. SHI 14 72,

TRADUCCIONS, INTÈRPRETS
I CLASSES D'IDIOMES
• L'empresa NKW WAY ofereix tra-
duccions i intèrprets de i a tots els idio-
mes, així com cursos d aprenentatge
Els interessats en aquests serveis | >< x leí i
posarse en contacte amb el Sr. José
Luis Alan al Tel. 21502 32, o bé infor
mar-seen aquest Col·legi. També tenen
serveis tle Telefax, realitzen traduc
tions jurades i tenen servei, fins i tot
diumenges i festius.

LEGISLACIÓ
• Departament d'Agricultura, Rama-
dèria i Pesca: ()rdre de 29 1 I 88, tle
creació tlel Registre tle nuclis /ex (lògics
de Catalunya (DOGC 30-12-88).

OPOSICIONS
• CONVOCATORIA PROVES SELECTI-
VES PER A L'INGRÉS AL COS DE TITU-
LATS SI (PERlí )RS I >E LA GENERALITAT
DE CATALUNYA. El D.O.G.C. n." 1113,

tle (.lata 1-3-89, publ ica una O r d r e del

I K-panament t le Governació ( l o 2-89),
tle convoca tor ia tle p roves select ives

p e r a l ' ingrés al Cos tle titulats s u p e r i o r s

tle la Generalitat de Catalunya, veteri-
naris (n" tle registre tle convocatòria
2^/8H). Kn full a part, adjuntem les
bases tle l'esmentada convocatoria.

Hi Col·legi tle Barcelona organitza
un Curset preparatori a les esmentades
oposicions durant els mesos d'abril i
maig, dimarts i dijous, tle (> a 8 tle la tar-
da. Preu aproximat S.OOO'-ptes. Inte-
ressats posarse en contacte amb
aquesta Secretaria.
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Veterinaris

CONCURSOS I BEQUES
• DEI.CI R.I.T. (Generalital deCaulu
nya): Beques d'e~pl'cialil/:lci<') per a
tllul<lr~ unlversilari. ~1ll,ljor~ de 2'i any~ a
Caulun~a, pera la realilzaci¡') de pr ojec
le~ de recerca ,~usceplthles d'aplicach'
tecnl)I()giCt
( o ncur,~ per adjudicar hecan~ amh titll
Iaci¡') univl'rsitàrta a departaments de
recerca i desl'nvolulxllllenl de 11l'tite ~
mitjanes empre,~e.~ situ:lde;o, a Catalun-
ya.

ALTRES OFERIMENT DE TREBALL
• L'Associació VETERM< )N, Veterinaris
per Tercer ¡\1('m, ncce~,~iu un veterinari
per a treballar duralll dos anys en un
pn>jecte de l'Associació 1NTERMON
amh la qual e;o, ¡roha coordin:lda. I.'ano
melUI projecte e~ realllzar:1 al 'f\,ad i
con;o,hlir:1 en la creaciú d'<.:;o,tahle
cOl1luniuri;o, de zehLls, en control sani
I:lri i productiu del;o, mateixo,~, així l'om
donar formaciú als camperols en eh
temes de maneig i cura del hesti:tr. Es
requerirà bon domini de l'idioma l'ran
ces ¡ es valorarà esperiència. Interessats
e;o,çriure a \l:TERMON, Facultad de
Veterinària, Universitat Autònoma de
Barcelona, 08193 Bellaterra.
El B.O.PAP de "'"2-H9 puhlica convoca-
tòria d'oposició a una plaça de veteri-
nari (bromaloleg) en règim e n
nari de carrera. F.l plac de presentació
de sol·licituds acaba el 2 3-89. l'era niés
informació: Oficina d'Informació, Ini-
cialt\es i reclamacion de l'Administra-
ció del Principat d'Astúries (c/. Cabo
Noval,5,Tel.985 H \l 06(Oviedo).

CONVOCATORIA DE PREMIS PER
A ORFES DE VETERINARIS
CURS ACADÈMIC 87-88
• D'acord amb l'Art, /Vi del vident
Reglament del Fons de Previsió Veteri
nària del Consejo de Colegios Veterina
rios de España, es convexa concurs de
mèrits per adjudicar premis als orfes
que demostrin un aprofitament relle-
vant, d'acord amb les següents bases
I I PREMIS Un de 50.000 ptes pel millor
expedient acadèmic al finalitzar els
estudis d'EGB, GRADUAT ESCOLAR O
FORMACIÓ PROFESSIONAL DE PRI
MER GRAU. Un de 75.000 pies pel
millor expedient acadèmic al finalitzar
els estudis de HI P, COI o FORMACIÓ
PROFESSIONAL DE SEGON GRAI I n
de 100,000 [Mes. pel millor expedient
acadèmic de TÍT< )l. I N1YHRSITAR1 1 )E

(¡RAU MITJÀ. lln de 12'i,OOn ple,~, pel
millor expedient aCldèmic de TITOL
INIVERSITARI SUPERIOR. un de
l'i(),OOO pIes, pel millor expedient aCI
dèmic de LLlCECIAT EN VETEI{INÀ
RIA
2) CONClIHSANTS E1.~ pen,~ionisle;
que llAC I ACABAT EL~ E S T l I l )
corresponents a Gldascun deL~ premi:
al ( CUR, ~H7, HH i TIN(;I IlN CO M A MíNIJ
INA QIIAI.IFICACI() DE NOTABI.I':,
d'acord amh el següent barem: S o h r l '
sortiIlt M,lI. = 5 punts, Sohre;o,;o,orti11
1 = 4 pUIlI.~; Nouhle = 5 punb; Aprov:1I
o hé = 2 pUIll~; ~unciL'llt = I pUIlI;
Insuficielll = I pllllt: I\tolt del1cil'1l1 = •
2 punts.
l'RESETACIÓ DE ~OU.lCITIIJ)S A la
Secció de Previsió del < !< »nsej< i < ¡eneral
de Co!egios Veterinarios de E s p : 1 l1a

Villanueva, I I, V . i sooi Madrid,ohw/s
del 15d'olm'lde 19hV Les sol'licituds
hauran d'all:lr :lcomlxlIlyade;o, de Ics
c< irresponents Certificacions accidenti
ques acreditatives de les qualificat ions
de curiasen)/ delsCursos corresponents
<<l <j,mu acadèmic pel qual demanen el
premi ,El orfl'~ que optin al premi de
COI . a niés de les qualificacions
corresponents al mateix hauran d en
viar les obtingudes als tres cursos de
IM 'P. En cas de que per cadascun dels
premis assenyalats hi haguesin dos o
mes concursants que tinguessin la
mateixa puntuació, el premi serà repar
IÍI entre ells

RESIDENCIA LLAR PER A LES
PERSONES D'EDAT
• HI Col·legi de Metges de Barcelona,
per mitjà de la seva Secció de Metges
(|in els faci el menjar, remar la roba i no
estar sols i aïllats. Aquesta llar no té les
comoditats d'un hm cl. pi TO tampoi no
és un asil. és a dir, les habitacions son
individuals i els serveis correcles, així
com l'alimentació. Els estadants tenen
tots un nivell de cultura i educació uní
versitari, el que fa molt agradable la
convivència. Per a més informació
poden dirigir-se a la I.lar del Metge Jubi-
lat, carrer Còrsega, 2S"1 pral., telèfon

el Servei d'lnvesligació Agr~lria de 1
1 Dipulaciú General d'Aragó i el Consell
Superior d'Investigacions Ciel1línques.
Per a més informaciú podeu adreçar
vo.~ a: AnlOnio Purroy l Inanua, S>crelari
de :AII)A, Apanal 727, 'iOOHO Saragossa,
0 a la se:crelaria d'aque:sl Col·legi.

PEET·FOODS
• (AIimenlos para peqUl'11o;o, animale~)
nl'C'sila velerinario i para la z ona (Calalu
nya -Levalltl', Perfil del GII1lidato :Vl'te
rill:lrio de 22 a 2H :1I10S, sl'r\'icio militar
cumplido, e:1 dispoller de vl'hículo pro
pio e~ opcional pero deh' e~lar dis
pue~to a "iajar con frecuencia. I{e~id('n
1 I.I en Kan eh ma. Interesante trabajo de
lllHlCi(l1l de ventas. Condiciones
e('onúmica;o, a cOllvellir
Env iar curriculom a:

Piellsos I Iens, SA
I agollal, 60 ' i
Dpto, Recursos I lumanos
OH02H Ibrc l ' lo l l

D

III JORNADES SOBRE
PRODUCCiÓ ANIMAL
• Fils dies 9, 10 i 11 de maig de 1989 tin-
dran lloï a Saragossa les esmentades
Jornades, patrocinades per l'Institut
Agronòmic Mediterrani de Saragossa,
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RHONE MERIEUX
LAS VACUNAS

PORCINAS
DE ULTIMA GENERACIÓN

GESKALONE
vacuna viva liofilizada contra la enfermedad de Aujeszky, para cerdos de engorde

GESKYPUR
vacuna inactivada contra la enfermedad de Aujeszky a base de subunidades virales

GRIPORIFFA
vacuna inactivada contra la gripe porcina, con adyuvante oleoso

IMOCOLIPOR 5
vacuna Inactivada y adyuvada contra la colibacilosis neonatal del lechón

PARVOJECT
vacuna inactivada adyuvada contra la parvovirosis porcina

RHINIFFA
vacuna inactivada adyuvada contra la rinitis atrofica

RUVAX
vacuna inactivada, adyuvada, contra el mal rojo

LABORATORIOS
RHÒNt MÈWEUX c/Germà Estruch, 9 - 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona) - Telé). (93) 370 13 11 - Telefax 370 5654



Con sus cuidados profesionales
y la nutrición cODlpleta de Purina,
viviran fuertes y sanos,... felices.

Millones de animales de compaNa disfrutan d una vida mas larga y saludable, gracias, cada vez mas,

•

a rigurosos y atentos cuida.dos profesiona1es y a una completa y equilibrada nutrición.
Purina, lider mundial en la alimentación animal, lo sabe. Por eso desde 1926 ha desarroUado en su

centro de investigación de Gray Summit, (Missouri), el mayor del mundo en su especialidad, una extensa
g a m a de productos destinados a proporcionar una equilibrada nutrición a perros y gatos.

Productos que contienen hasta 43 nutrientes esenciales que ayudan a los animales domésticos a estar
en plena forma durante mas años, siendo ademas, muy digestivos y apetecibles para el animal.

Puppy Chow,Dog Chow, Hi-Pro y Cat Chow, forman una gama de atimentación
completa y equilibrada, resultado de una
labario'a investigación y cuya calidad ha sida
dematrada en todo el mundo.

Por eso, para asegurar una vida mas
larga y saludable a perros y gatos, recomiende
una nutrición completa y equilibrada.
Recomiende Purina, con toda garantía.

La investigación
es la diferencia.

na

Una completa y equilibrada nutrición
para una vida mas larga y saludable.


