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Veterinans EDITORIAL

Aquest és el seté número d'Annals
Veterinaris al que hi trobareu com a
tema de portada La Veterinaria a la

Comunitat Económica Europea. Hem
considerat adient fer un repás d'alguns
aspcctes de la veterinaria a Franca, Bcl^it a,
I.uxemburg. Gran Bretanya, Irlanda, Italia i
Alemanya donat que la nostra professió está
en continua evolució a tota Europa. Es
possible que hi trobeu a faltar alguns
aspectes i també dades actualitzades, pero la
nostra intenció és dedicar un article per a
cada país i, d'aquesta manera, ampliar la
informado que en aquest número us
apuntem.

Les relacions entre la Universitat i el
Collegi o, dit d'una altra manera, entre
l'ensenyamcnt i l'exercici de la professió, és el
tema de la Tribuna d'Opinió d'aquest
número que compta amb la participació
d'una jove veterinaria, Elisenda Rodríguez i
de la professora Teresa Paramio. Amb la
creació d'una comissió entre el Consell de

cultatde Veterinària de l a U A B i es
Facultat de Veterinaria de la UAB es pretén
Iluitar conjuntament per aquells problemes
que afecten a la professió, pero l'opinió
d'Elisenda que fa dos anys es va llicenciar i
de la professora Paramio ens donen la visió
real de la situació.

Fa menys d'un any que es va crear
l'Associació Veterinaria per Assistencia a
Fauna Exótica i Salvatge. Els companys que
formen pan d'aquesta Associació han
elaborat el reportatge que trobareu en
aqüestes pagines en el qual ens expliquen els
objectius que volen aconseguir, les activitats
que han desenvolupat i les que preveuen i
altres aspectes que, de ben segur, son del
vostre interés.

Aprofitem per a recordar-vos que la secció
de collaboracions és oberta per a tots aquells
que voleu fer arribar la vostra opinió així com
la secció d'anuncis també és a la vostra
disposició.D
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La professió veterinària
a la Comunitat Econòmica
Europea.

La Unió de l'Europa Occidental constitueix
una necessitat per a mes de 320 milions d'habí-
tants encara que el preu a pagar es molt alt i,
a partir de 1992, ho será mes amb Centrada en
vigor del Mercat Unic Europeu.

Pensant en aquesta perspectiva cal fer un re-

pás a la veterinaria europea en l'actualitat per a
teñir presents les diferencies de cada país i poder-
ne teñir una visió general.

Així dones farem un repás pels diferents paí-
sos: Franca, Bélgica, Luxemburg, Gran Bretanya,
Irlanda, Italia i Alemanya.
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Franca

A Franca ningú no pot exercir la veterinaria
sense reunir les condicions següents:

— Diploma de doctor veterinari (llicenciatu-
ra en veterinaria) lliurat per les diferents «Ecoles
Nationales de Veterinaire». Peí que fa ais veteri-
naris no nascuts a Franca hi ha en primer lloc cls
nacionalitzats francesos que, a mes, ostenten un
diploma (llicenciatura) equivalent al doctorat
francés. En segon lloc amb l'aplicació del dret
francés de la legislació comunitaria, els vetennaris
estrangers d'un deis estats de la CE poden exer-
cir, si el seu títol es reconegut com a equivalent.

— Inscripció en un Collegi Oficial. El
Col legi Oficial disposa básicament de tres po-
ders d'actuado: administrado de la professió, re-
glamentado de Uur activitat i I'acció disciplina-
ria per reprimir les infraccions contra les normes
deontológiques.

El Collegi és un interlocutor entre la pro-
fessió i els poders públics, assegura un bon ser-
vei de la professió envers el públie i, sobretot, la
necessitat de tota la professió liberal per a comp-
tar amb un organisme encarregat per delegació
de vetllar peí respecte a una ética i per l'excrcici
lliure de la professió.

També existeix un sindicat que té diferents
seccions dedicades a cada branca professional
existent. El sindicat manté unes relacions amb
el col legi bastant satisfactóries sobretot degut al
fet que les atribucions respectives están molt de-
limitades.

L'exercici a Franca és majoritáriament de ti-
pus liberal. En els darrers anys, degut ais canvis
en la ramaderia, molts veterinaris s'han «recon-
vertit» i també exerceixen com a dínics de petits
animáis. L'exercici liberal és de tipus tradicional.

Peí que fa a les agrupaciones de defensa sa-
nitaria hi conflueix el nou tipus de veterinari que,
a mes de ser un assalariat, continua exercint com
a professional liberal.

Tal com hem dit abans, l'exercici en el medi
rural tendeix a disminuir i evoluciona cap a la
medicina deis animáis de companyia. Podem dir
que ais darrers anys hi ha hagut una explosió i
s'observa una saturado a les grans ciutats i, ac-
tuaJment, ja comenta a notar-se en les petites ca-
pitals.

Peí que fa ais veterinaris de l'Administració
hi ha veterinaris-funcionaris en els diferents ser-
veis que compten amb la collaboració deis ve-
terinaris rurals. Aquests últims teñen un man-
dat sanitari expedit per l'autoritat pública. La hi-
giene deis aliments és competencia del Servei
Nacional depenent del Ministeri d'Agricultura.

El tancament progressiu deis escorxadors que

no reuneixen les condicions exigides per a la le-
gislació comunitaria, fa que desaparcixin els ve-
terinaris liberáis en el domini de la inspecció de
les carns com a delegats de l'Estat.

Un últim aspecte privilegiat de l'exercici de
la professió veterinaria a Franca és la farmacia ve-
terinaria que és competencia del veterinari.

Bélgica

La formació deis veterinaris a Bélgica te una
durada de sis anys. Aquest país té el percentatgc
mes alt de la Comunitat de veterinaris en excr-
cici. Hi ha un veterinari per cada mil bovins. En
general, el veterinari belga manté unes bones re-
lacions amb cls seus clients els quals li teñen gran
confianza. A Bélgica, la veterinaria és una pro-
fessió de prestigi; és per aixó que els estudiants
veuen la professió amb coratge.

A Bélgica disposen de dos Collegis Oficiáis
donat que aquest és un estat bilingüe. Les atri-
bucions que teñen els collegis son les mateixes
que abans explicavem sobre els collegis france-
sos.

Peí que fa a l'ámbit sindical, existeix la Unió
Sindica] Belga que és un organisme perfectament
estructurat i té bona acollida per part deis pro-
fessionals, a mes, és un ens present tant a l'ám-
bit nacional com a 1'internacional. Les atribucions
de la Unió Sindical ¡ deis Collegis profcssionals
están perfectament definides i no hi ha cap pro-
blema de relació entre ambdós organismes.

A Bélgica, els medicaments d'ús veterinari
son sotmesos a la mateixa legislació que els d'ús
huma després de la llei del 25 de marc, de 1964.
Les disposicions d'aquest text concerneixen a les
vacunes, serums, productes químics, productes
biológics i preparacions magistrals. L'adquisició
de medicaments s'ha de fer a través d'una ofici-
na de farmacia de la provincia. La llei de 25 de
marc, de 1964 dona el monopoli per a la venda
de medicaments ais farmacéutics. En alguns ca-
sos, els veterinaris poden teñir accés ais medica-
ments sense passar per les oficines de farmacia.
La venda de medicaments del farmaceuta direc-
tament al públie s'ha de fer mitjanc,ant una re-
cepta.

Els servéis veterinaris depenen del Ministeri
de Salut Pública peí que fa a la inspecció de carns
i a la higiene deis aliments. La sanitat animal és
competencia del Ministeri de Sanitat. Aquesta
situació és comú amb altres pai'sos del mcrcat
comú.

El sector del funcionariat és forc,a atractiu peí
veterinari belga des que existeix la plétora de ve-
terinaris dínics d animáis de companyia.

\
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Luxemburg

La llci de 29 d'abril de 1983 relativa a l'exer-
cici de la professió de metge-veterinari és un im-
portant document que contempla, de forma pre-
cisa, l'exercici de la medicina veterinaria al Gran
Ducat.

Luxemburg disposa d'un Collegi de Veteri-
naris amb poders administratius, reglamcntaris
i disciplinaris. L'autorització per a exercir la dona
el Ministeri de Sanitat previ avís del collegi Ofi-
cial. El Ministeri de Sanitat exerceix la tutela i
control sobre tots els actes del Collegi.

L'evolució de la professió segueix un caire li-
beral i ja existeix una saturació en clínica d'ani-
mals de companyia.

Peí que fa a la dispensació de medicaments,
existeix des de 1975 un text legislatiu relatiu a
la fabricado i importado de medicaments, la po-
sada en el mercat, la publicitat de les especiali-
tats farmacéutiques, la venda al públic... Els met-
ges veterinaris están autoritzats a teñir un stock
de medicaments dcstinat a les cures. La Mista
d'aquests medicaments és fixada conjuntament
peí Ministeri de Sanitat i el d'Agricultura.

Gran Bretanya

L'exercici de la professió está legislat per la
llei orgánica de 1966 mes altres disposicions deis
anys 1966 i 1983.

Les sis Universitats del Regne Unit (Bristol,
Cambridge, Edimburg, Glasgow, Liverpool, Lon-
dres) son autoritzades per a donar el diploma ve-
terinari. El reconeixement d'aquest diploma el
fa un Consell Privat. Els diplomes están regulats
per les directives 78-1026 EEC i 78-1027 EEC que
garanteixen la lliure prestació de servéis al Reg-
ne Unit.

Existeix el Royal College of Veterinary al qual
hi ha representants de la professió a Anglaterra
i Irlanda, de les Facultats de Veterinaria, del Con-
sell Privat i del Ministeri d'Agricultura i Pesca.
Els veterinaris de paísos no comunitaris poden
ingressar al Collegi previ examen.

El Royal College of Veterinary té poders ad-
ministratius, rcglamentaris i disciplinaris. El pa-
per d'aquest collegi és molt important per a la
professió.

Peí que fa a l'aspecte sindicat existeix la Bri-
tish Veterinary Association, homóleg al Sindicat
Nacional de Franca.

Respecte a fundó pública les funcions del ser-
vei veterinari son les següents: higiene deis ali-
ments d'origen animal, policía sanitaria, epide-

miologia, sanitat animal, importació i exporta-
do deis animáis i productes deis animáis,
legislado sanitaria i recerca.

La llei de 1968 sobre productes veterinaris i
humans és la que dictamina la fabricació i dis-
tribució deis medicaments de manera clara per
a protegir la salut animal i humana. La farmacia
veterinaria és reservada ais farmaceutics i ais ve-
terinaris. Els farmaceutics no poden vendré sen-
se prescripció, a excepció d'uns quants medica-
ments de venda lliure. També poden comprar els
medicaments directament ais fabricants, majo-
ristes o oficines de farmacia.

Irlanda

Té diferents vineles amb el Regne Unit: els
veterinaris irlandesos ingressen al Royal College,
el títol de la Universitat de Dublín és reconegut
al Regne Unit, exerceixen sota les mateixes for-
mes i atribucions que el Regne Unit.

Peí que fa ais medicaments no existeix una
legislado. La distribució deis medicaments vete-
rinaris es poden comprar a les farmácies, majo-
ristes i societats cooperatives. La llei de 1956 no-
més regula la preparado, etiquetatge i publici-
tat pero no fa referencia a la distribució. Els anys
1962 i 1974 es va publicar un text legislatiu re-
gulant les modaJitats d'utilització i control de les
substancies estrógenes i deis doramfonicol.

Al marge del Royal College existeix a Irlan-
da l'Associació Veterinaria Irlandesa, el Sindicat
Veterinari Irlandés i l'Associació de Responsabi-
litats Veterináries.

Les tasques de sanejament son dutes a terme
pels veterinaris liberáis. També els ajuntaments
contracten veterinaris liberáis a temps total o par-

i l .

Italia

Per a accedir a les facultats de veterinaria ita-
lianes cal un diploma certificant cinc anys d'es-
tudis secundaris, també hi poden accedir els es-
tudiants de formació professional i els deis Insti-
tuts Técnics Agrícoles. La durada deis estudis és
de cinc anys i hi ha deu facultats: Bolonia, Bari,
Milá, Messina, Nápols, Parma, Pisa, Sassari, Turí
i Perussa. Hi ha especialitzacions que duren d'un
a deu anys (microbiología, parasitología, higie-
ne alimentaria, patología...). El títol és llicenciat
en ciencies veterináries.

Per a exercir cal, a mes de la licenciatura, ob-
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teñir l'habilitació del Ministeri de la Instrucció
Pública i collegiar-se ais Collegis Regionals.

Els medicaments veterinaris son sotmesos a
la mateixa reglamentado que els humans. El rao-
nopoli el teñen les oficines de farmacia. Els fa-
bricants necessiten una autorització per posar al
mercat els medicaments veterinaris.

Pel que fa a la funció pública depenen del
Ministeri de Sanitat, la Direcció General de Sa-
nitat Animal i la Direcció General d'higiene deis
alimcnts i nutricio. Una llei que data del 1972
regula 20 direccions regionals de servéis veteri-
naris autònoms. A cada província hi ha una ofi-
cina veterinaria, 95 en total. La Direcció Gene-
ral de Sanitat Animal s'encarrega de la recerca,
assisténcia técnica i financera de l'estat en el sec-
tor veterinari, les relacions internacionals impor-
tado i exportació, servéis veterinaris fronterers i
campanyes de sanejament. La Direcció General
d'Higiene deis Aliments té al seu carree el con-
trol de les industries, policía sanitaria, protecció
animal, control de la fabricació d'aliments per
a bestiar i deis additius, lliurament de certifltats
de qualitats sanitáries pels aliments. Altrament,
les direcciones regionals son les encarregades de
l'aplicació de les campanyes de sanejament.

Alemanya

Existeixen quatre facultats: Berlín, Giessen,
Munich, Hanover. La carrera té una durada de
cinc anys i els funcionaris teñen un examen su-
plementari. L'accés a la Universitat está precedit
per la possessió del títol d'estudis mitjans i una
selecció basada en el curriculum académic. Les
facultats están obligades a acceptar cada any un
número d'estudiants. En conjunt, el nombre
d'estudiants és superior a les necessitats reals de
la professió.

Els medicaments veterinaris están regulats per
la llei de 5 de juny de 1974. Els veterinaris clí-
nics només poden vendré medicaments per la te-
rapéutica deis animáis que guareixen. Per obte-
nir la dispensació és necessária la recepta on cons-
ti la quantitat necessária peí guariment de
l'animal i les indicacions per a la seva utilitza-
als.

El sindicat alemany és el Deutsche Tietdrztes-
chaft amb seu a Wiesbaden.

Peí que fa a la funció pública el servei cen-
tral depén del Ministeri Federal de l'alimenta-
ció, agricultura i boscos i del ministeri federal de
la joventut, familia i salut.
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N ascui a Barcelona, el 29 de setcmbre
de 1940, aquest Doctor Enginyer
Industrial i Diplomat en
Administrado d'Emprcscs (escola

ESADH) ha assolit al llarg de la seva vida diversos
carrees en el món de la política a Catalunya. Des
de que l'any 1975 va accedir per concurs al Cos
d'Enginyers de l'Estat (fins al 1980 va [rehallar al
Ministeri d'interior, a Barcelona i a l.lcida), en Joan
Vallvc ha cstat Secretan General del Dcpartament
d'Industria i Energía de la Genrralitat de Catalunya
(1980-84), diputat al Parkmcnt de Catalunya i
membre de la Comisió d'Economia i Finances
d'íqucsta assamblca (entre 1981 i 1985), i Director
General d'Afers Intcrdepartamentals de la
Generalitat de Catalunya (1984). Aquest servei a la
política catalana va arribar al seu punt culminan)
quan al desembre de 1989 el Sr. Vallvé va ser
anomenat Consellcr d'Agricultura, Ramackna i
Pesca.

Un any després d'obtcnir el carree, en Joan
Vallvé fa balanc, deis rcsultats de la reestructuració
veterinaria de 1986, de les actualitats ramaderes i
veterinárics a Catalunya, i del futur de la ramaderia
catalana envers la propera entrada al Mcrcat Comú

P. Sr., conseller, quin es el moment .inu.il de la
veterinaria a Catalunya respecte a la resta de I'estat
Espanyol?

Be, históricament Catalunya ha estat sempre
considerada una regió de menor importancia
agrícola i ramadera, la cual cosa es reflcxava en el
camp de la veterinaria d'una manera negativa. No

JOAN VALLVE:
CONSELLER
D'AGRICULTURA,
RAMADERIA
I PESCA

hi havia una facultat a on estudiar-hi, llavors els
joves tenien que marxar a fbra de Catalunya per a
fer-ho. Afortunadament aquesta noció duna
Catalunya amb poca ramaderia ha cambiat —els
alts índexos de producció porquina així ho
demostren— i hem aconseguit una facultat de
veterinaria com mereixiem. Sembla dones que el
rcconcixcmcnt a la nostra ramaderia i a la nnstra
veterinaria respecte a la resta de I'estat Espanyol
finalmcnt ha arribat.

P. I respecte a I'estat .KIU.II .sanitari del IHMI.IT a
Catalunya, i mes concretament deis remugants;
quina és la realitat?

R. El fet de que Catalunya hagi estat declarada
lliurc de la pesta equina —tot i que sembla que a
Madrid aquesta decisió de la CE no sigui
acceptada— i tambe zona lliure de la pesta
porquina africana demostren un bon nivcll de
sanejameni sanitari del bestiar. Aixó s'ha aconseguit
grácies a l'actuació seria i determinant deis
veterinaris catalans.

Respecte ais remugants, pensó que s'han fet uns
avenaos molt importants, encara que és una tasca
sense acabar. La qualitat de la llet catsüana en
comparado a qualitats mes baixes d'altres
comunitats de Testal demostren que estem en el
bon camí per a un bon sanejament deis remugants.

P. Parlem de la reacció del govern central a la
declarado de la comissió especializada de la CE
que califica a Catalunya com a regió lliure de la
pesta equina.

R. Pensó que el govern central ha d'acceptar la
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decisió i comentar a establir uns controls sanitaris
entre les regions afectades per l'epidémia i les
zones, com la nostra, lliurcs d'aquesta malaltia,

Aquest cstudi de les regions afectades, insisteixo,
va ser realitzat per la CE, i el govern central té
l'obligació d'acceptar-ho i posar-se a treballar en
aquest aspecte.

P. Entrant en el camp deis nous veterínarís que
surten cada any de la universitat i per ais quals no
hi ha Uocs de treball, como és de greu la situado?

R. Pensó que aquest no és un problema
únicament deis Uiccnciats en veterinaria, sino que
és un problema que afecta a tota la nostra població
universitaria arreu del país. Degut a que l'estat es
el que possibilita amb els diners públics el que hi
hagi a les universitats un número mes elevat de
gent que els posteriors llocs de treball. Pensó que
és necessari per pan d'una comissió estatal d'un
estudi de com solucionar el problema de la falta de
treball per ais llicenciats.

Respecte ais cstudiants de veterinaria, sóc
conscicnt de que ells no son una excepció al
problema. Pero pensó que degut a que la
ramaderia catalana tendeix cada cop mes a establir
uns controls de sanitat i de qualitat mes alts, la
demanda de veterinaris ha d'augmentar per a
cobrir aqüestes necesitats tant tecnológica com
científicament mes avanc,ades.

P. En relució encara amb els joves, existeix a la
conselleria algún tipus de programa de subvendons
per aquell jove empresarí amb interés en el món de
la ramaderia?

R. Si, sens dubte, i amb la supervisió total de la
Comunitat Econòmica Europea. Tot i que és
destacable la disminució de la pan activa de la
població destinada al sector primari, també és
normal la continuitat en el sector per part de molta
gent jove. Per aquests joves amb desig de entrar en
el món de l'agricultura o ramaderia. La Comunitat
Econòmica Europea aporta un seguit d'ajuts
económics amb la colaboració de la administrado
local —com ara aquesta conselleria— que orquestra
l'ajut cap al jove ramader. Aquestes subvensions son
definitivament més elevades per aquells ramaders
de més jove edat.

P. Degut a que moltes vegades els controls
aduaners de sanitat dels animals importats a
Catalunya son molt fràgils, es posa alguna mesura
per part del D.A.R.P per a controlar el possible
bestiar malalt que entra a Catalunya?

Aquí es planteja un problema de caire polític. Si
és aquesta conselleria qui té una responsabilitat dels
animals que entren també tindríem que ser
nosaltres els qui poguessim controlar l'entrada dels
animals a Catalunya, és a dir, adquirir el cootrol de
les aduanes en materia d'importacions ramaderes.
Així el govern central creu que ha de mantenir les
seves competències en fronteres, però després aquest
control es portat a terme d'una manera força
deficient. Les conseqüències naturalment les tenim
que pagar nosaltres, l'administració autonòmica. El
que no podem fer és establir un doble control.

Tot això és fruit d'una falta de planificació que

comporta la situació política d'aquest pais. Si volcm
que les autonomics tinguin algún poder, ens
tindrien que deixar que exercicim aquest poder i
control sobre els animáis que entrena Catalunya
sense intervenció de l'administració central.

P. La reestructurado veterinaria de 1986 ha creat
tot tipus de sentiments entre els veterinaris. Com la
valora el conscller?

R. Potser no ha satisfet a tothom, sobretot a
aquells que estaven acostumats a una cena manera
de treballar, pero sens dubte ha aportat una
seriositat al treball de sanejament del bestiar cátala.
Catalunya és una regió lliure de pesta equina i
pesta porcina africana, i això es deu en gran
mesura a la reestructurado veterinaria. En
contrapunt, hi ha hagut comunitats on aquesta
reestructuració no s'ha produit, i brots de pesta
han aparegut.

P. Quins canvis ha sofert el veterinari-funóonari?
El veterinari-funcionari ha passat a pertànyer a

una xarxa d'oficines comarcals establertes pel
departament en un número aproximat a quaranta.
Això ha permés una presència veterinària a tOt el
territori. Aquests veterinaris tenen la possibilitat
d'integrar-se en els altres departaments que la
consclleria té a les seves oficines comarcáis.

P. Es por dir, aleshores, que la situaóó del
veterinari-funóonari ha millorat?

R. Envers la societat, la situació d'aquest
funcionari ha millorat pel fet d'entrar a pertànyer a
una xarxa amb organització i rigorositat en el
treball. En el camp del millorament personal, és a
dir, econòmic, jo no hi vull entrar.

P. De tota manera, i en referènóa al status
econòmic del funóonari, els més crítics a la
reestructuraóó creuen que el veterinari ha perdut
part d'aquest statuS i per això s'ha produit un
distanóament amb l 'administraóó. Quin es el
sentiment al respecte?
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R. Jo c rec que aquest statu, economic era la

lOmptabilitat d'unes activitats de veterinari públic
amb l'altivitat del veterinari privat. Abans etava
establert d'aquesta manera, i ara això ha canviat.
Potser aoan el veterinari en sortia guanyant, però
penso que ara és l'admistrat qui en surt beneficiat,
la cual lOsa és molt important.

P. Que en pensa de la «fugida» d'un cert
número de veterinaris cap al departament de
sanitat arrel de la reestructuració?

De cap manera penso que podem parlar d'una
fugida cap al departament de sanitat. Peno que
un dels drets del Funcionan es poder optar al
trasllat dintre dels diferents departaments de
l'administració, i dintre de b places que
corresponen a la seva titulació i les seves capacitat.
Per això l'administració lOnvoca uns concursm que
permeten el canvi de departament si aixi ho desitja
el funcionari. Així és com evaluo el tra,<¡lIat de
molts veterinaris cap a Sanitat.

P. Sr. Vallvé, els veterinaris més crítics de les
actuacions dels veterinari-funcionari pensen que
aquestes són més que discutibles des del punt de
vista deontològic. Creu vosté que potser un interés
econòmic ha d'estar per sobre de la deontologia
professional?

R. LA deontologia professional de l funcionaris
d'aquest departament sempre està per sobre de
qualsevol tipus d'altres interessos. Pensó que sense
aquet sentit deontològic del professinal, aquest
departament no podria tirar endevant de la manera
que ho está fent. Per tant, no cntenc o no hi estic
d'alOrd amb aquells qui pensen que els veterinari
funcionaris no treballen amb un entit deontològic
veterinari.

P. Fins a quin punt el veterinari profesional
respecta les seves tasques purament d'inspecció i
control per a no entrar en el camp de l'execuáó
destinat ds veterinaris lliures?

R Un i que el funcionan és limita sempre a
desenvolupar una tasca purament de control,
inspecció i sanejament, no es ex.rany que potSCI a
les poblacions mes peines i comarcáis, degul a que
el funcionan te un contacte amb l'admimstrat mes
personal i intens, aqüestes tasques es puguin anar
una mica mes enllá d'aqüestes funcions de control.
Pero, cree que, en general, les lasques deis uns i
deis altrcs están prou delimitades i respectades per
toes.

P. Es parla de que la lliln-n.ii d'acció o una
possible asecnsió de carree deis veterinaris del seu
departament és possible per a un grup reduit de
privilegiats a dintre del propi departament. Com
tunciona el procés de reciclatge?

El procés d'ascensió del vetexnari va regit d'acord
amb els concursos que, despres d'uns cursos de
formació, venen predetermináis per la normativa de
la furo 10 pública i en els cuals cree que actualmcnt
l'actuació de la Gencralitat es forca rígida peí que
fa referencia ais varems de puntuado,

Així, cree que s'aconscgueix el mínim grau de
deiisici discrecional i els anomenaments ais nous
carreo van regits unicament per les puntuación: en

els concursos. De tOta manera, com tota actuació
humana, sempre hi ha un marge d'error.

P. Parlem de la Llei de Protecció Animal. ( tim la
evaJúa el conseller?

És una llei molt ben feta, molt ambicioa, però
que la seva aplicació en molts momenes és fa prou
difícil. Penso que encara existeix una manca, per
part del ciutadà, de le seves responsabilitaes
enfront els ammals de companyia. AIXÒ fa que
l'adminitració és vegi obligada a fer una suplència
del que hauria de ser una actuació normal del
ciutadà. El problema dels gosos abandonats és una
manca de formació i conciència ciutadana. Així els
esforço de l'administració i les associacions de
protecció animal no poden uprimir aquesta manca
de mora

P. No creu vosté però, que aquesta llei de
Protecció Animal hauria de ser una part d'una llei
més global com la llei del Mitjà Ambient?

R. No, perque tot i que són dues lleis en relació
amb la natura i els animals —dos temes molt
relacionats — les dues lleis han d'estar duereniade
encara, com dic, que siguin ducs temàtiques
relacionades paralel'lament en el marc de la
convivènC Ia.

P. Respecte a la lliure circulació de mercaderies al
1992, en que hi pot guanyar la ramaderia catalana?

L'any 1992 Ics notres fronteres estaràn obertes a
340 milions de persones i això vol dir que els
nostres mercats estaràn obens a les altre
produccions que venen de la resta d'Europa.
Aquest mcrcat comú será molt exigent amb la
qualitai. Per aixó estem obligats a procedir amb un
treball destinat a les millore del sector perque
després de tot, en aquest mercat Europeu només
tindrán Uoc aquells produces de qualitat. Aquell
que ja des d'ara estigui trcballant per a millorar la
qualitat i sanitai del scu bestiar, tindrá unes bones
possibilitats davaní el repte que es planteja. Pero,
aqucll que no faci cap esforc, de millora, no tindrá
lloc en aquest nou mercat.

lambe sembla que comenca a existir una
tendencia a obrir les fronteres a pai'sos del tercer
niiiii que comencen a importar els seus productes
cap Europa. Aquest és un altrc focus de
competencia que obliga al ramader cátala a fet un
esforc, de millora deis seus proclucies

P. Quins contaaes comerdals ramaders ha
estahlert Catalunya amb els nous mercats de l'antic
bloc de pai'sos comunistes?

R. Km consta que alguns ramaders catalans han
cstablcrt contactes d'importado de bestiar de
alguns pa'isos de l'Europa de l'Est. Cal, pero,
esmentar que en aqüestes ¡mponacions tornem a
plantejar-nos el problema del control sanitari per
pan de les amontáis liontereres. En la sanitat del
bestiar no hi ha punts intermitjos; o és blanc o es
negre. Si aquest control és deficient, cns podem
i tobar que no solsamcnt la salut del ciutadá cátala
esta en pcrill, sino naturalmeni la salut del bestiar
caíala que pot rebre alguna malaltia deis animáis
importats. Cal dones potenciar un control estríete
deis animáis que entren a casa nostra
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El único en cOlJ1pr¡IJ1¡dos apetitosos

RONAXAN, antibiótico por vía oral para
perros y gatos, es el único preparado a base
de Doxiciclina en comprimidos apetitosos. Es
de excepcional eficacia en el tratamiento de
las afecciones respiratorias en particular y, en
general, de las infecciones en tejidos blan-
dos, gastrointestinales, así como de las vías
urinarias y aparato genital.

RONAXAN es un instrumento imprescin-
dible en el tratamiento de las afeccio-
nes producidas por gérmenes sensi-
bles a la Doxiciclina.

Su elaboración en comprimidos de gra-
to sabor para los animales, constituye un ven-
tajoso avance, ya que se evita el riesgo de
que el medicamento se derrame o sea recha-
zado.

Además de eficaz y apetitoso,
RONAXAN no entraña riesgo algu-
no suministrado a hembras en ges-
tación y carece de toxicidad e
intolerancias.

Es suficiente una adminis-
tración diaria.
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Veterin~i'ris TRIBUNAD'OPI

Universitat I
Professió

Tras dos años de haber acabado la carrera hago
memoria de mi sensación el día que obtuve el tí-
tulo: por fin, tras cinco años de lucha agotadora
y continua por sobrepasar exámenes difíciles, es-
túpidos, aburridos y que no demostraban nada,
había conseguido aquello que tanto anhelaba,
acabar. Y lo deseaba tanto porque al menos al
tener el título dejaría de perder el tiempo me-
morizando y empezaría a estudiar y a aprender.
Sensación curiosa y triste ¿verdad?.

Aunque teóricamente estaba preparada para
empezar como profesional, verdaderamente no lo
sentía.

A excepción de unas cuantas asignaturas, da-
das con una gran didáctica por parte de algunos
docentes (a los cuales siempre estaré profunda-
mente agradecida), el resto eran múltiples con-
ceptos no asimilados y agolpados en mi cabeza
para pasar los exámenes, pero que al no tenerlos
asentados, no sabía cuánto tiempo los iba a rete-
ner.

Ya era licenciada. Era como salir de viaje con
una maleta bastante vacía y sin saber en que di-
rección ir. ¿Qué debía hacer ahora? ¿A dónde di-
rigirme? ¿Con quién hablar? ¿Qué ofertas tenía?

Me dirigí al Colegio de Veterinarios. Lo cierto
es que no recibí mucha información.

Actualmente, tras dos años, estoy trabajando
en una clínica; empiezo a tener conceptos asen-

tados gracias a la práctica diaria y a la gran ayuda
de varios compañeros con años de profesión que
me han enseñado la mayoría de lo que se.

¿Qué quiero decir con todo esto?
1." De la Facultad no se sale bien preparado.

Hay que tener una buena base. Se necesita una
enseñanza didáctica y práctica, sea en bromato-
logía, producción o clínica.

2." Es necesaria una cooperación entre la Fa-
cultad y el Colegio de Veterinarios para cubrir una
especie de vacío que queda entre acabar y tener
trabajo: becas, bolsa de trabajo eficiente, semina-
rios para graduados y estudiantes, información,
etc.

Además hay que conectar a la Universidad con
la profesión; hay que acercar el mundo real que
se vive cuando uno es veterinario a las aulas.

Quien no tiene la inmensa suerte que yo he
tenido conociendo profesionales que en todo mo-
mento me han apoyado ¿qué hace?. Desde aquí
aprovecho para pedir a todos los compañeros con
experiencia que ayuden a los recién licenciados
que tanto se lo agradecerán.

3.° Espero que los docentes que lean este ar-
tículo se planteen si realmente lo que expongo
es mi simple opinión o la sensación de la mayo-
ría de sus alumnos, e incluso la suya propia cuan-
do se licenciaron.

Todos hemos de luchar para conseguir que el
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día que se obtiene el título se salga con una ma-
leta llena de ciencia, algo de experiencia, huma-
nística y cultura, y tener unas instituciones que
te ayuden a orientar los primeros pasos.

Cómo conseguirlo no es tan difícil. Siempre
se dice que no hay presupuesto. A veces el que-
rer reconocer las cosas que no funcionan y plan-
tearlas de otra manera hace más.

Ojalá que cuando uno abandonara la Facul-
tad sintiera cierta nostalgia; yo no la he sentido.

Ojalá que cuando uno empezara a buscar tra-

bajo no se sintiera «desorientado» y «desprotegi-
do»; yo me he sentido así.

Elisenda Rodríguez Portel!
Veterinaria

Las relaciones entre la
Universidad y la profesión
veterlnarla

A cualquier persona medianamente sensata,
a quien se le preguntara acerca de como tendrían
que ser las relaciones entre la Facultad de Vete-
rinaria y la profesión Veterinaria, lógicamente res-
pondería que deberían ser lo más estrechas y
acordes posibles, ya que ambas insitituciones pre-
tenden el mismo objetivo, es decir, conseguir pro-
fesionales veterinarios competentes, cultos y pre-
parados para un mercado de trabajo cada vez más
competitivo y dinámico. Sin embargo y por poco
suspicaces que seamos, la realidad nos demues-
tra que estas relaciones no son así ahora y por
lo que yo recuerdo de mi padre y de mi abuelo,
ambos veterinarios, no lo han sido nunca.

Existen numerosos artículos y trabajos escri-
tos, sobre las relaciones entre la Universidad y

la Sociedad. La verdad es que este tema nos preo-
cupa mucho a los docentes y lo solemos tratar
con bastante frecuencia en nuestras discusiones.
Una de las frustraciones más generalizadas en-
tre los profesores, y tenemos muchas, es la sen-
sación de que nuestro trabajo no es muy útil so-
cialmente y que nuestro principal papel es el de
meros expedidores de títulos.

Considerando estas premisas, el objetivo de
este artículo es exponer desde mi punto de vis-
ta, como veterinaria y profesora de la Facultad
de Barcelona, como son y cómo deberían ser las
relaciones entre la Facultad y los profesionales de
la Veterinaria.

En primer lugar he de decir que profesional-
mente me considero primero docente y en segun-
do lugar veterinaria. Esto quiere decir que mi
principal preocupación, es y ha sido el funcio-
namiento de la Facultad. Como todo el mundo
conoce, nuestra Facultad es muy joven, donde la
mayoría de los profesores hemos tenido que rea-
lizar trabajos para los que no teníamos suficien-
te experiencia ni la suficiente preparación. He-
mos ocupado puestos de gran responsabilidad a
edades en las que todavía tendríamos que estar
formándonos profesional y humanamente. Esto,
además de ponernos en una situación de miedo
e inseguridad, nos ha hecho cometer equivoca-
ciones y sobre todo ocuparnos de otras cosas que
no se limitaran al campo exclusivo de la Facul-
tad. Con esto quiero decir que acepto las críticas
recibidas sobre la falta de sensibilidad de la Fa-
ultad con respeto a los profesionales de la Vete-

rinaria. No obstante también tengo que decir y
hablo solamente a nivel personal, que muchos
de los profesores que hemos venido de fuera y
que lógicamente no teníamos demasiadas rela-
t iones profesionales, muy pocas veces (en mí caso
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ninguna) hemos sido invitado^ a reuniones del
Colegio o de la Academia de Ciencias Veterina-
rias, aún en discusiones acerca de las Facultades
y de los Planes de estudios. Algunos profesores
también nos hemos sentido desilusionados de la
falta de interés de los Veterinarios por todo lo
que hacíamos en la Facultad.

En conclusión, y a pesar de que estoy total-
mente convencida de que la falta de relaciones
entre ambas instituciones es más un problema
de exceso de trabajo y de prioridad por otros ob-
jetivos, la verdad es que al menos «oficialmente»
nuestras relaciones son deficientes por no decir
inexistentes y, como suele ocurrir con todas las
cosas, la falta de conocimiento mutuo provoca
rechazo e incomprensión.

Como he señalado anteriormente, el princi-
pal objetivo de los profesores de la Facultad, ve-
terinarios o no, es la formación de buenos vete-
rinarios. En nuestras condiciones de falta de pro-
fesorado, de exceso de alumnos, etc., etc. (ya se
ha hablado mucho de este tema) esto es espe-
cialmente difícil, pero aún en el caso de que la
Facultad cumpliera las condiciones óptimas para
dar una buena docencia, los profesores somos
conscientes de las limitaciones que tenemos en
cuanto a conocimientos de muchas de las situa-
ciones que se encuentran en el ejercicio profe-
sional y que nosotros desde la Facultad no sabe-
mos ni podemos comunicarlas a los alumnos. Esta
situación tan obvia para todo el mundo, nunca
había sido abordada por la Universidad. Es aho-
ra y gracias a las condiciones que tenemos que
cumplir en nuestros planes de estudio, para ser
homologados con los estudios de la CE, que he-
mos de incorporar al «curriculum» 6 meses de
prácticas no regladas, es decir, prácticas que pre-
ferentemente se realicen fuera de la Facultad y
dirigidas por profesionales no docentes. Sobre
este tema tengo que decir que durante mi etapa
como Vicedecana de Docencia, informé perso-
nalmente a diferentes responsables de la profe-
sión, tanto en trabajos públicos como privados
y todos aceptaron colaborar. De todas formas este
seta un tema que tendremos que preparar con-
junta y profundamente, ya que las consecuen-
cias serán importantísimas para nuestros alum-
nos, para la Facultad y para los profesionales que
se comprometan a cooperar en la formación de
300 alumnos anuales y por tiempo indefinido.

A parte de este punto, la mayor parte de los
profesores somos partidarios de que los profesio-
nales colaboren con nosotros en la docencia de
la Veterinaria. Sobre este punto sin embargo es
preciso aclarar algunas cuestiones. Salvo honro-
sas excepciones, la experiencia ha demostrado
que es bastante difícil compaginar el trabajo pro-
fesional con el docente y que entre esta disyun-
tiva el que suele salir más perjudicado es el tra-
bajo docente. A simple vista parece óptimo que
una persona con experiencia profesional transmi-
ta estos conocimientos a los estudiantes durante
3 o 4 horas semanales. Pero la labor docente ne-

cesita muchas más horas que las 3 o 4 horas se-
manales de clases teóricas, necesita mucho tiem-
po de preparación de los temas, de tutorías con
los alumnos, de organización de la Facultad, de
conseguir medios, etc. Creo que es frecuente oir
como se frivoliza con el trabajo de los profeso-
res, que si tenemos pocas horas de clase (en nues-
tro caso eso tampoco es cierto), que si tenemos
muchas vacaciones, que no tenemos grandes res-
ponsabilidades ni preocupaciones, etc. (como
caso curioso hay una encuesta que demuestra que
los docentes somos el colectivo con más enfer-
medades psicosomáticas). Estas críticas lo único
que demuestran es la ignorancia que existe acerca
de nuestro trabajo.

En general la sociedad da poca importancia,
y menos en el caso de la Facultad de Veterinaria
al trabajo de investigación que debemos realizar
los profesores. I J calidad de nuestra investigación
no sólo es el medio a través del cual los Departa-
mentos se dotan de infraestructura y medios eco-
nómicos, también es el criterio utilizado para
nuestra promoción profesional y, lo más impor-
tante, es difícil ser un buen docente sin ser un
buen investigador. Las Facultades de Veterinaria
no son escuelas profesionales. Por todo esto per-
sonalmente no soy partidaria de que haya mu-
chos profesores con dedicación a tiempo parcial,
a pesar de que repito la importancia de contar
con buenos profesionales en las labores docentes.

Actualmente la Ley de Reforma Universita-
ria permite contratar como Profesor Colaborador
a profesionales de reconocido prestigio profesio-
nal con objeto de mejorar la docencia. El único
problema de este contrato, es que el sueldo de
los profesores es puramente simbólico, por lo cual
y aunque para la Facultad sería importantísimo
tenerlos muchas veces no nos atrevemos ni a pro-
ponerlo.

Hasta ahora sólo he expuesto la importancia
que para la Facultad representa mantener unas
relaciones más fuertes con los profesionales ve-
terinarios, pero creo que la situación a la inversa
podría ser también interesante.

Pienso que ha sido un error muy común pen-
sar que los profesores de la Universidad lo sabían
todo. Actualmente creo que también es un error
pensar que los profesores no sabemos nada. Sim-
plemente y como todo el mundo sabemos del
tema sobre el cual trabajamos e investigamos y
que normalmente es muy concreto y especiali-
zado. La única ventaja que tenemos sobre el res-
to de los profesionales es que a nosotros nos pa-
gan por estudiar y por lo tanto como mínimo de-
bemos saber quienes son los especialistas mejor
preparados en determinados temas. Por todo esto
la Facultad tendría que ser el lugar de continua
formación y especialización de veterinarios y no
exclusivamente, como hasta ahora, el lugar don-
de se hacen veterinarios.

Maite Paramio
Professora Facultaí Veterinaria UAB
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A.V.A.F.E.S.: La inquietud d'un grup de ioves,
bàsicament estudiants de veterinària, envers
la veterinària aplicada als animals salvatges

Al man, del 89 uns quants amics i
companys parlávem de la veterinaria de
salvatges, de fer coses, teñir contactes,
bibliografía, no sabíem exactament el qué.
Básicament érem uns estudiants i algú ja
veterinari ais que ens entusiasmava molt el
tema i que trobávem molt insatisfet el nostre
neguit.

A cap de les facultats de veterinaria de
l'Estat s'imparteix docencia o práctica sobre
aquest tema; els veterinaris que coneixíem i
que traballaven amb animáis exótics havien
hagut d'anar aplicant els coneixements deis
doméstics ais salvatges i aprendre sobre la
marxa. Era —és— difícil trobar on preparar-
te, on formar-te professionalmcnt,
veterináriament per poder atendré aqucsts
animáis si no és a l'estranger, i sovini,
tampoc massa a prop d'aquí. La bibliografía i
documentació sobre aquests aspcctcs de la
veterinaria no és tanta com la que hi ha deis
animáis doméstics i sobretot no és tan fácil
de trobar.

A molts de nosaltres ens agrada molt la
natura, els animáis salvatges en general, la
muntanya... i fem moltes sortides al camp, de
forma que ens hem trobat animáis desnutras
o ferits (o ens arriben indirectament, a través
d'un amic que és naturalista i que se l'ha
trobat) —sobretot ocells— i no sabíem com
atendré'Is, pero ni tan sois per on agafar-los i
com subjectar-los. O de vegades, ais ja
veterinaris, ens arriben dients amb mascotes
exótiques —tortugues, hámsters, lloros...—
esperant una resposta professional de
nosaltres que no els hi podem donar.

I de les ganes de fer i la inquietud del no
saber vam decidir de tirar endavant, i de la
colla va sortir tota una associació Icgalitzada,
A.V.A.F.E.S. (Associació Veterinaria per
Assiténcia a Fauna Exótica i Salvatgc),
básicament formada per estudiants, pero
oberta a tothom que vulgui col laborar i
amb seu a la Facultat de Veterinaria de
Barcelona, a Bellaterra.

Una de les primeres coses que vam fer
van ser llistats bibliográfics personáis del que
teniem entre tots referent a la veterinaria de
salvatges, amb el teléfon particular de qui té
cada cosa. Entre tots hem arreplegat un munt
d'informació que ni sospitávem que teniem.
La informado román oberta per a qualsevol,
de manera que si a un l'interessa molt un
tema o un article pot posar-se en contacte
amb la persona o persones que el teñen per
demanar-lo prestat o fer copia.

L'organització de conferencies i seminaris
sobre temes rclacionats amb la veterinaria
d'exótics i salvatges ha estat un deis punís ;tl
que hem volgui donar mes empenta. Els

Al Centre de Recuperado de Fauna Salvatge
de Vallcalent (Lleida) uns membres d'Avafes
realitzen practiques d'empelt de plomes a
una cigonya. Amb el plomatge en molt mal
estat i amb una subluxació humeral, aquest
animal no pot volar i porta bastant de temps
en captivitat. Aprofitant les ales d'una allra
cigonya moría intentarem de deixar-li les
plomes de vol el mes perfecte possible, de
forma que amb unes bategades pugui fer
desplacaments curts i potser apare llar se amb
una altra cigonya salvatge que s'ha inslallat
a un niu artificial al costal del Centre.

is
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Hem aconseguit les resines i la fibra de vidre,
ens hem llegit tota la bibliografía que tenim
sobre el tema i hem consultat amb algún
veterinari que ha tingut experiencia al
respet te; /J portem uns quants dies de
tractament i avui ens disposem a fer la nostra
primera reparado de closca en aquesta
tortuga d'aigua de Florida que,
malauradament, ha estat víctima de les
mossegades d'un gos.

Aquest ericó va coix d'una de les potes de
dañera, accidentalment ha arribat a les mans
d'un particular i d'aquest a un alumne de
tinqué. Grades a la Unitat Docent de
Cirurgia de la Facultat —/ amb la seva
supervisió— I'hem administrat ketamina, i
com la palpado no ens ha aportat moltes
dades, ens disposem a fer-li una placa
radiográfica.

:iuiors hem estat de vegades els alumnes
matcixos (supervisats per veterinaris, si el
tema ho requería), de vegades becaris o
professors de la Facultat i de vegades gent
que teñen un contacte professional molt
directe amb el tema (veterinaris de zoológics,
representants de centres de recuperació de
salvatgincs, advocats bons coneixedors de les
liéis que fan referencia ais animáis salvatges
autóctons i exótics...). Totes les xerrades
positives al 100%, fan créixer 1'interés peí
tema, augmentar els coneixements, contactes
i intercanvis d'informació i finalment que
alguns animáis puguin rebre una atenció
veterinaria amb un nivell mes alt.

Hem tingut molta sort amb la
col-laborado de diverses unitats docents de la
Facultat d'una manera económicament
desinteressada. Potser son becaris o professors
els que realitzen investigacions relacionades
amb aquests temes o perqué els estudiants
estem com alumnes interns a alguns
departaments, des del primer moment al
departament de cirurgia vam teñir les portes
obertes, i portant alguns animáis de fora o bé
ajudant en estudis radiológics i intervencions
quirúrgiques que es realitzen sobre
traumatología d'ocells al departament, hem
pogut fer practiques. També al de
parasitología per realitzar analítiques de
femtes i identificado de parásits de salvatges,
després els de patología general i medica per
a fer análisis sanguínics, els d'histología i
anatomía patológica i els de toxicologia.

Indús s'han engegat recerques i tesis sobre
aquests temes.

Una de les activitats que ha tingut
bastant d'exit ha estat la participació deis
membres de l'Associació a practiques
realitzades fora de l'ambient de la Facultat.
D'acord amb centres de recuperació de fauna
salvatge planegem estades, que normalment
son d'una setmana, en les que podem viure
de prop el funcionament del centre i
treballar aspectes de la biología, maneig i
veterinaria amb els animáis ingressats, sota la
supervisió del responsable del centre. Els dos
que han tingut mes éxit han estat l'Estació
biológica, al Pare Natural del delta de l'Ebre
i el Centre de Recuperació de Fauna Salvatge
de Vallcalent (Lleida). També hem pogut
realitzar practiques al Pare Natural deis
Aiguamolls de l'Empordá, al Centre de
Recuperació i Cria en Captivitat de
Rapinyaires de Torreferrussa i al Pare Zoológic
de Barcelona.

L'última d'AVAFES és que estem traduint
al cátala i al castellá el llibre «Medical
Management of Birds of Prey» d'cn Patrik
Redig. Aquest llibre, editat originalment a
máquina i amb una enquadernació molt
senzilla, reuneix els tópics mes comuns de la
veterinaria deis ocells rapinyaires, explicáis
per un deis millors especialistes del món en
aquest tema. L'autor ens ha atorgat el seu
vist-i-plau per tirar-ho endavant de la manera
que l'hem explicat que el fem, que no és
gens habitual. El llibre, amb el mateix
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format, el vendrem a particulars guanyant
aproximadament unes 100 pessetes per
exemplar; però aquests diners no seran pas
per nosaltres, sinó que farem una edició de
franc per als 50 centres de recuperació de
fauna salvatge que hi ha a i'Estat. Per
aquets centres és molt important conèixer el
contingut d'aquest llibre i que el facin servir
com a eina de consulta. A l'octubre en
reunim el traductors, o sigui que calculem
que després d'haver passat els controls
lingüístics i científics. el llibre serà a punt a
finals d'any.

Ens hem subscrit també a un parell de
publicacione (The Journal of Wildlife
Diseases i Association of Avian Veterinarians
Today)...

Text l lotografies:
A VA FES

Facultat de Veten'nàna
Universitat Autònoma de Barcelona.

08193 BELLATERRA. (Barcelona)

Alguns dels seminaris, xerrades, col,loquis i conferències que hem organitzat a la Facultat de Veterinària de
Barcelona, obertes a tothom, de del març del 89:

Fins al juny del 89:
• Maneig d'animals salvatges (subjecció, immobilització i transport)
• Administracions a animals salvatges
• El veterinari de parc zoològic
• Biologia de mamífers alvatges

De l'octubre del 89 al juny del 90:
• Identificació d'aus
• Identificació de rèptils, amfibis i mamífers
• Maneig d'animals salvatges (subjecció, immobilització i transport)
• Alimentació i comportament en animals salvatges
• Anatomia de rèptil i casos dínics de tortugues
• Anatomia d'au
• Primeres atencions en ocells salvatges
• Apectes legals de la fauna exòtica i salvatge amb els que podem tenir relació els veterinaris. Espècies ptotegide: el

CITES.
• El Centre de Recuperado «Serrat del Duc» i la tasca de l'associació BIORAMA envers la rehabilitació de la fauna

salvatge.
• Empelt de plomes (teóric i práctic, amb coloms)
• Funcionament del Centre de Minnesota d'atenció a rapinyaires (The Raptor Centre)
• Oftalmología d'ocells i réptils
• Radiología d'aus
• Funcionament i activitats a alguns centres estadounidenes de recuperació de fauna salvatge.

Aquests son els objectius amb els que vam definir AFAVES en el moment de la nostra creació:

1. Investigar i estudiar la ciencia veterinaria aplicada a la fauna exótica i salvatge, i ajudar-nos d'aquests coneixements
per tal d'afavorir la seva conservado.

2. Divulgar i promoure els aspectes veterinaris referits a fauna exótica i salvatge, tant a dins com a fora de la Facultat.
3. Recopilar material bibliográfic i tota mena de documentació envers aquest tema.
4. Facilitar informado i formació a totes aquelles persones o entitats que les requereixen.
5. Col laborar i intercanviar tot tipus d'informació i experiencia amb altres institucions i entitats afins.
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Els dofins ratllats víctimes
de morbillivirus

DISTRIBUCIO PER COMARQUES DEL
NOMBRE I PERCENTATGE DE DOFINS

LLISTATS (Stenella coeruleoalba)
LOCALITZATS EN EL

LITORAL CATALA

Del 5d'agost al 5 de desamore de 1990

El propassat 5 d'agost del 1990, els nois que
jugaven, com de costum, a la platja de
Castclldefcls van teñir la desagradable sorpresa de
recollir un dofí mort. El fet, inusual flns aleshores,
es va comentar a repetir amb relativa frcqüéncia
en tot el litoral cátala i mediterrani. Des d'aquest
dia fins avui, mes d'un centenar de dofins han
arribat morts o greument malalts a les costes
catalanes. Localitats com Paiamós, Torrcdembarra,
Viladecans o Platja d'Aro, entre d'altres, han vist
com a les seves platjes apareixicn dofins morts,
especialment a partir del 20 d'agost, data en que
comencen a rccollir-sc de forma continuada.

Tots els anys a l'estiu es troben dos o tres
exemplars de dofins en el litoral cátala, ja sigui
per que han arribat morts o per que han
embarrancat. La gent, sorpresa peí descobnment
de I'animal, truca al Zoo de Barcelona o a
Marineland de Palafolls, segons a quina part de
Catalunya es trobi, per que vagin a recollir els
animáis. Pero, al llarg del mes d'agost passat
comencen a aparéixer amb moka assiduitat.
Aquest fet alarma els responsables del Zoo de
Barcelona i de Marineland, i tots dos inicien en
estreta col'laborado una serie de necrópsics per
intentar esbrinar la causa de la mort deis dofins.

Fotos cedida peí Zoo de Barcelona.

A mes a mes, i com cada any quan comencen a
aparcixer animáis morts, el Zoo es posa en
contacte amb l'equip de biólegs del Dr. Alex
Aguilar, que trcballa exelusivament fent
toxicologia, per oferir-los mostres de dofins.

Davant l'augmcnt deis exemplars apareguts a les
costes catalanes, es porta a terme una primera
necropsia feta en conjunt per totes les parts
implicadcs en l'cstudi de la possiblc causa de la
mort deis dofins, és a dir, el Zoo de Barcelona,
Marineland i l'equip del Dr. Alex Aguilar.

A partir d'aqucsta necropsia feta en comú, es
comcnccn a filtrar noticies a la premsa diaria,
filtracions que derivaran en una carta polémica
posterior entre el grups de biólegs i els veterinaris.

En un primer moment, Marineland i el Zoo de
Barcelona treballen donant supon ais animáis que
arriben vius, és a dir, sometent-los a control, fent
cstudis de microbiología etc. Durant molts dics i
de forma desinteresada son cls propis veterinaris i
personal del Zoo i de Marineland cls que
acudeixen amb els scus propis cotxes particulars a
recollir cls dofins que aparcixien pcl litoral cátala.
Pero, donat que el número de dofins apareguts
augmentava de forma alarmant, el Zoo,
contcmplant el risc que suposava pels seus animáis
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teñir en les seves instal lacions uns animáis malalts
i sensc saber quina era la causa, decidcix dcmanar
a la Generalitai la seva intcrvenció, ja que el
problema afectava tot el territori cátala.

El 30 d'agost, la Conselleria ¿'Agricultura,
Ramadcria i Pesca de la Generalitat de Catalunya,
a través de la Dirccció General de Pesca Marítima,
va posar en funcionament el pía de recollida i
trasllat deis dofins que es localitzessin a les costes
del litoral cátala i, alhora va coordinar i impulsar
els diferents grups de recerca que investigaven la
possible causa de les morts massives de dofins.
Així, es crea un Grup Cooperatiu de Recerca
fmanciat peí Departament d'Agricultura,
Ramadcria i Pesca i formal pels grups ¡nvesugadors
de les Facultáis de Biología de les Universitats de
Barcelona i Valencia, de la Facultat de Veterinaria
de la Universitat Autónoma de Barcelona, deis
Laboratoris Sobrino, del Pare Zoológic de
Banclona i de Marincland.

Amb la intervenció i finan<;ament per part de la
Generalitat, s'organitza la recollida i el trasllat deis
dofins amb Phabilitado d'un serveí ccntralitzai de
recollida de comunicacions i informacions deis
casos de dofins localitzats a Catalunya mitjancant
el teléfon (93) 237 26 84, que funciona
permanentmeni. Els recursos humans i maicnals es
centren en una Patrulla de Protecció deis Animáis
de la Direcció General del Mcdi Natural que
s'cncarrega de recollir tots els dofins vius i
d'aplicar el tractament d'urgcncia ais animáis i,
mitjanc,ant uns cquips técnics adequats i unes
lliteres de transports especiáis per a dofins cedides
peí Zoo de Barcelona, traslladar-los fins a la
piscina d'observado i mantcniment instal'lada al
Club Natació Barcelona. Els animáis ja no es
traslladavcn al Zoo o a Marineland davant la por
que existia d'un possiblc contagi ais altres dofins
d'aquests centres. Així, la Generalitat va habilitar
una primera piscina d'observado a Bcllaterra, pero
['excesiva distancia de Barcelona va fer que s'optes
dcfinitivamcni per la del Club Natació Barcelona.
Per altra part, dues Patrulles Especiáis de Protecció
deis Recursos Marins de la Dirccció General de
Pesca Marítima, equipats amb bosses i alircs
equips, s'encarregucn de la recollida deis dofins
trobats morts al llarg de tota la costa catalana.

Mcntrc els dofins continuaven arribant a les
costes catalanes, el Grup de Recerca treballava per
esbrinar la causa de la mort. L'estudi es va centrar
en les següents árees:

1. BIOLOGÍA BÁSICA
I TOXICOLOGIA

Aqucsts treballs han estat dirigits peí Dr. Alcx
Aguilar de la Facultat de Biología de la Universitat
Central de Barcelona Els resultáis prcliminars
d'aquestcs investigacions han permés definir l'estat
de nutricio, així corn els nivells de contaminants
(PCB y DDT) presents en les mostres deis dofins
analitzats. El sistema de trcball deis biólegs,

(tnirant-sc en una sene de mostres per analitzar la
toxicologia, els va fer arribar a una primera
conclusió sobre l'epidemia. El nivell de
contaminado del mar Mcditcrrani per PCB (vertit
tóxic format per sustancies sintétiques derivades
del petroli utilitzades en pintura, fibres i plástics)
afecta greument el sistema immunológic deis
dofins llistats. Aquests, al patir una carencia de
defenses orgániques, no poden defensar-se davant
l'epidemia que están patint i moren.

2. PARASITOLOGÍA
I ANALISI DEL CONTINGUT
GASTRIC

Treballs dirigits peí Dr. J. Antonio Raga de la
Facultat de Biologia de la Univcrsitat de Valencia.
Els resultats d'aquestes investigacions han
possibilitai concixer el grau d'infestació així com
les diferents especies d'ecto i endoparásits presents
en els dofins afectats.

Les análisis del contingut gástric han indicat la
disponibilitat d'aliment que han tingut els dofins
radiáis.

3. BIOQUÍMICA
I BACTERIOLOGÍA

El Dr. Ferran Costa i el Dr. Conrad Ensenyat
deis Servéis Técnics del Pare Zoológic de Barcelona
han dirigit aqüestes investigacions. Els resultats
deis análisis de les mostres de sang provinents deis
dofins afectats per la epizootia han permés
concixer els perfils bioquímic i hemátic deis dofins
ratllats. Així, amb els análisis bacteriológus
rcalitzats s'ha pogut descartar que la malaltia hagi
estat originada per un proecs infecciós de tipus
bacteria.

4. HISTO PATOLOGIA
I HISTOPATOLOGIA

El 20 d'agost, la Unitat Docent d'Histologia i
Anatomía Patológica de la Facultat de Veterinaria,
amb la direcció del Dr. Mariano Domingo,
comenca a collaborar en l'investigació. Els primers
resultats del estudi histopatológic indiquen que la
causa de la mort és un agent víric.

«Des d'un principi sospitavem que hi havia una
infecció vírica i teniem unes nocions sobre quin
tipus de virus podia ser, peí tipus de lesions que
hi produia» cns explica el Dr. Mariano Domingo.
Així, ens afirma que «I'existencia del virus es va
arribar a concretar utilizant una serie de técniques
de microscopía electrónica i d'aíllament víric. Es va
arribar a un primer diagnóstic que indicava que
s'havia comprobat l'existéncia d'una infecció
provocada per un virus anomenat Morbillinrun.

Aquest virus es caracteritza per afectar,
básicament, el sistema nervios central, on provoca
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PRONTO ESTARAN SANOS.
I Para los perros y gatos en Termos o convale

|MMM nenies, i ! control de la ración es funda
' J i lHni in i . i l . Algunos precisan incluso dictas
especiales. Pero por muy buena que sea una dicta,
nunca será útil si los animales no quieren comer.

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

DIGEST1BIL1DAU DE 1-AS
DIETAS CONCENTRADAS

( ANIÑAS Y FELINAS

Protrtnas

Grasas

Energía

WAI.T1 IAM está reconocido desde hace mucho
tiempo como \\n centro de Importancia mundial en
investigación, desarrollo y evaluación de productos
para alimentación de animales de compañía Su ex-
periencia en este terreno avala desde hace anos la
confianza de los veterinarios en productos EFFEM
comoPEDIGREE PAL o WHISKAS. La constante la
borde investigación y desarrollo del WALTHAM
CENTRE POR PET NUTRITION garantiza la adecúa
eion de estas nuevas dietas a sus necesidades prole
slonales.

Como auxiliares de cada I ral amiento, las míe
vas dietas WALTHAM conseguirán que los animales
a usted confiados se recuperen rápidamente.

Si desea mas información, consúltenos:
Waltham Centre lor IV! Nutrition.
iKIIem España Inc. y Cia)
María de Molina 40
3.a Planta 28006 MADRID

Alta Tecnología en Manejo Dietético

DIETA CONCENTRADA
CANINA

EM l25Kcals lOOfi

DIETA CONCENTRADA
FELINA

EM IIduráis lOOí

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 nutrieional
muy precisos.

desarrollados con

LA AUTORIDAD MUNDIAL EN NUTRICIÓN
Y CUIDADOS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA
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encefalitis, a les vies rcspiratórics i a la
l'.m•iii|iinn;i pulmonar, produini pneumonía, i ais
ganglis linfátics on produeix una destrucció
massiva de cellules linfoides, fei molí important
en aquesta malaltia, ¡a que provoca una
immunosupresió, és a dir, redueix la capacitai de
resposta immunológica deis animáis davant
qualsevol tlpus d'agent.

5. VIROLOGÍA

Aqucsts trcballs han estai dirigits pcl Dr. loan
Plana deis Laboraioris Sobrino, S.A. Peí encárreí
de la Gcncralitat el Departament d'investigado i
desenvolupament deis Laboratoris va rcalitzar
1'cstudi virológic de les mostres de ceixits
procedents deis dofins ratllats afectats.

El 3 d'octubre de l')90 els estudis donen cora a
probable el Morbillivirui com a causa de la morí
deis dofins, Aquest virus és el que produeix el
borm deis gossos, les marsopes i les foques, la
peste bovina i el xarampió huma. Per corroborar
aquesi diagnóstic, el 16 d'octubre una delegació
del Departament ¿'Agricultura, Ramaderia i Pesca
de la Generalitat de Catalunya integrada per D.
Ramón Jordana i de Simón com a representan! del
DAKP i Mariano Domingo, van viatjar ais
Vetcrinary Research Laboratories de Belfasi peí
confirmar els resultáis amb el Dr. Scamus
Kennedy, patólcg especialista en Morbillivirus.
Aqucsts laboratoris van estudiar la epizootia
causada peí virus que va acabar amb la vida de
17.000 cxemplars de foques a la zona del mar del
Nord al 1988.

Amb els anticossos monoclonals específics cedits
pcl Laboratori de Belfast, es va poder provar, amb
les diferents mostres de teixits de quatre dofins
llisi.ns, que la infecció havia estai motivada pcl
Morbillivirus.

Segons Mariano Domingo, «el virus del
Moquillo no és un virus qualsevol, és altamcnt
patógen, es un patógen primari, afecta a un
anima] que no está protegit immunológicamcnt,
amb el qual aqucsi animal poi morir pcrfcciament
d'aquesta malaltia».

Laboratorios Sobrino, postcriormeni, va locajitzar
un segon virus anomenai Herpesvirus, que
produeix inclusión! intranuclears i marginarlo de
la cromatina i de la membrana nuclear, que
podría aíegii la seva acció patógena a la del
Morbillivirus. Pero, encara és massa aviat per
determinar la incidencia que ha tingui en la morí
deis dofins.

Existeixen molts punís foscos sobre el tema. Per
cxcmplc, es dcsconeix la causa per la qual ha
afecta) nomís ais dofins ratllats. lis creu que pot
haver influit el que siguin población* molt
amplíes o potser per que algunes maJalties
necessiten un número mínim de individuus
susceptibles de ser infectáis. Ara per ara, la
principal esperanca per acabar amb l'epidcmia és

que el nucli mes fon d'aqucsts animáis sigui capac,
de poder desenvolupar els anticossos que- assegurin
la supervivencia, sistema que han seguit
habitualment els animáis amenacats

El que estl dar es que assajar una possible
vacunació és molt problemátic. En aquest punt,
biólegs i veterinaris están d'acord. Es molí difícil
accedir ais dofins, controlar la poblado i saber
quants s'han vacunat per no caurc en duplicital
de vacunacions. I, sobretot, hi ha un problema
de base No es pot mesurar ['eficacia d'un
producte sense haver-lo provat primer
expcrimcntalmeni en aquesta especie Es
necessisten experiéncies prevics per poder aduar.

Un altrc deis punís foscos és I'origen de
l'infecció i iom aquesta entra en contacte amb
I'especie Safirina que l'agent ha entrat al
Mediterrani per l'Atlántic, ja que no existía
anteriorment en aquesta zona. Al entrar es troba
amb una població desprevinguda, amb la qual no
ha lingut mai contacte Aleshores l'agem entra en
contacte amb els dofins ratllats que es deixen
infectar, posant-se malalts un bon número
d'individus al produir-se una epizootia Si els
dofins ratllats haguessin estat en contacte en altres
ocasions amb aquest agent, probablement, a la
població hi hauricn individuus protegits i
I'epidemia només hagués afectat ais mes joves com
succeix amb el borm del gos.

Durant tota I'investigado s'ha parlat molt de la
possible polémica que es va crear ais mitjans de
comunicado entre biólegs i veiennans. Els biólegs
han defensai la seva teoría on predomina l'agem
contaminan!, encara que no descarten la presencia
d'un virus, mentre que els veterinaris afirmen que
el virus es uint destructiu que per si sol pot acabar
amb la vida deis dofins. És, per lant. una
discussió centrada en l'índcx de responsahilnat del
virus en la mortalitat d'aquesta especie.

Ara bé, la postura deis veterinaris davant
l'epidcmia ÉS clara. Mai han alirmal que els dofins
no estiguessin acumulan! tóxics de forma crónica,
ja que al ser una especie de llarga vida, que és
puní final d'una cadena trófica, está ingerini i
recopilan! en les seves grases tota una sene de
tóxics liposolublcs que son, per iani, altamcnt
contaminants. Pero, el que s'ha de discutir segons
els veterinaris, és l'efecte d'aquests tóxics sobre la
moii dcN dofins. "Els dofins s'baguessin mort amb
0 sense contaminado Jegut a la virulencia
d'aquest agent infecciós. No necessitava d'altrc\
/jili)!'\t segons l'opinió de Mariano Domingo.

Malgrat les discrepáncies iniciáis, biólegs i
veterinaris han aunat csfbrcos per esbrinar la causa
de I'epidemia. «Ha estat una malaltia estudiada
des de dos punís de vista: biolegi i veterinaris,
cadascú ha estudtai la leva parí, que com es llbgic
san compUmentdries. Cap deis dos té la veritat al
cent per cent, uno que les dos versiom es
complementen», ens manifesta el Dr Contad
Ensenyai del Zoo de Barcelona..
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Veterifinals

La aSE: Encefalitis
espongiforme bovina

Aqucst upus de lesió ncuronal de-
termina un quadre clínic eminentment
nervios peí que aquesta malaltia ha re-
but, a I'especie bovina, diferents deno-
minacions: vaques boges, «tembleque»,
etc. Creíem que cal rebutjar aquest ti-
pus de nomenclatura barroera i mante-
nir I'original, mes exacta i científica, per
aixó respectem i acceptem el seu nom
inicial i l'anomenarem com a BSE (Bo-
vinc Spongiform Enccphalitis) malgrat
la manca de coincidencia d'aqüestes ini-
ciáis amb les que adopta la traducció ca-
talana de la mateixa: EEB (Encefalitis
Espongiforme Bovina).

La primera descripció de la BSE és
deguda ais treballs de G.A.H. Wells i
col. (1987) a Anglaterra en vaques de
Uet. L'actuació immediata i drástica de
les autoritats sanitáries angleses ha im-
pedit fins ara l'aparició de la BSE a d'al-
tres paisos europeus.

emiologia i
epidemiologia

La similitut de la simptomatologia

clínica i el quadre lesional amb l'Scra-
pie oví féu pensar inicialment en una
mateixa etiología per ambdues malal-
ties així com en la posibilitat d'una ín-
tima relació entre elles. Els treballs epi-
demiológics posteriors deJ.W. Willes-
mith i col. (1988) han confirmat aqües-
tes sospites.

L'agent etiológic de l'Scrapie, i per
tant de la BSE, s'inclou dins del grup
deis virus no convencionals o partícules
subvíriques (prions) ja que no son re-
conegudes com partícules víriques al
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microscopi electrónic i que es caracte-
ritzen per la seva elevada resistencia ais
agents físics (calor, raigs UV), químics
(folmaldehid) i biologics (EDTA, pro-
teases i nudeases); el seu periode d'in-
cubació és molt llarg; no provoquen una
resposta inflamatoria en el teixit afec-
tat sino canvis de tipus degeneratiu; no
son antigénics i la susceptibilitat a ells
está controlada gencticament.

Mes evidencies de l'estreta relació
entre l'agent etiológic d'ambdues ma-
laJties resulten de la presencia, en els ex-
tractes de cervell boví amb BSE, d'unes
estructures fibrilars idéntiques a les Fi-
bretes associades a l'Scrapie (SAF o
Scrapie-associated fibrils). Aqüestes fi-
bretes son reconegudes com a marcadors
patológics de l'Scrapie i shan observat
també en d'altres malalties del grup de
les encefalitis espongiformes.

La via de contagi és Toral mitjanc.ant
la ingesta de pinso contaminat amb
aqüestes partícules. Els treballs deJ.W.
Wilesmith i col. (1988) descarten la via
directa de contagi (ovella-vaca) i apun-
ten cap a la utilització de carcasses i caps
ovins per a la producció de farines usa-
des en l'alimentació bovina.

Afecta sobretot a vaques de llct
Holstein-Friesian de 3 a 5 anys (des de
2 a 11 anys). El risc d'infecció deis ani-
máis joves és 30 vegades mes alt que el
deis adults (>2 anys).

Els treballs de H. Fraser i col. (1988)
han demostrat la transmissió al ratolí
mitjanc,ant l'administració via oral de
mostres d'encéfal de vaques amb BSE.
La malaJtia també es pot reproduir mit-
janc.ant la inoculació intracercbral, in-
traperitoneal i subcutánia del mateix ti-
pus de material.

Quadre clínic i lesional

Clínicament la BSE es caracteritza
per una simptomatologia nerviosa i ge-
neral: l'animal está espantadís i esqui-
vo!, mostra un gran nerviosisme davant
qualsevol estímul i una discreta incoor-
dinació motora (no vol entrar a la sala
de munyir, s'allunya de les seves com-
panyes, tendeix a donar coces mentre
se'I munyeix, presenta ataxia pélvica,
etc.). També pot mostrar exoftalmia, lla-
grimeig, salivació, desgana en tumbar-
se, llepa objectes, etc. No s'observa prui-
ja encara que en molts casos pot mani-
festar un reflex de mossegar scmblant
al de TScrapie oví. Tots aquests símp-
tomes son progressius: agressivitat, hi-
perestesia, tremolor del cap i moviments

persistents de les orelles, decúbit pro-
gressiu i persistent i, finalment, la mort
de l'animal.

A la necropsia no s'observen lesions
macroscópiques significatives. L'estudi
histopatológic permet observar canvis
neurodegeneratius simétrics a la tija ce-
rebral amb vacuolització neuronal i del
neuropil (espongiosi). Els nuclis nervio-
sos mes afectats son el nucli dorsal del
nervi vague, el nucli vermell, la forma-
ció reticular i el nucli vestibular. El
nombre de vacuols per neurona varia
d'un a múltiples i el seu contingut no
es tenyeix. S'observa una gliosi discreta
i en algún cas neuronofágia.

diagnòstic
El diagnóstic de la BSE cal realitzar-

lo en base al quadre clínic observat,
confirmant-lo mitjanc.ant l'estudi histo-
patológic de l'encéfal, sobretot deis nu-
clis medullars.

Cal diferenciar la BSE d'altres pro-
cessos que provoquen una simptomato-
logia semblant: Hipomagnesémia, For-
ma nerviosa de la Cetosi, Listeriosi, In-
toxicació per plom, Abscessos
cerebroespinals i qualsevol trauma me-
dular.

Origen de la BSE
Els estudis de J.W. Wilesmith i col.

(1988) han permés establir amb exacti-
tut l'origen de la BSE. L'estudi epide-
miológic endegat aljuny del 1987 a les
granges on s'havia diagnosticar histopa-
tológicament la BSE demostrá que no
existia cap tipus de relació entre la ma-
laltia i l'ús de productes tóxics (herbi-
cides, pesticides, productes farmacoló-
gics i biologics). Tampoc no es podia es-
tablir una relació directa amb la
presencia d'ovins ja que la majoria de
les explotacions positives alaBSEten ienun
nyades de les ovines. Tanmateix totes les
explotacions positives a la BSE tenien un
tret en comú: totes usaven des deis ini-
cis deis 80 suplements nutricionals amb
proteínes provinents de remugants. Els
productes usats per les industries de
transformado angleses incloien carn,
medulla óssia, caps i carcasses ovines,
tractats a baixes temperatures i per uns
periodes de temps curts. Simultánia-
ment s'observa a Anglaterra un aug-
ment de la cabanya ovina, amb el co-
rresponent increment de la prevaléncia
d'Scrapie, malahia habitual de les se-
ves ovelles.

e s t e s sospitesi han por ta ta l go-
tes aqüestes sospites i han portat al go-
vern anglés a dictar una nova normati-
va en relació a la BSE que inclou: la no-
tificació oficial de qualsevol cas sospitós;
el sacrifici i destrucció deis animáis afec-
tats; la restricció de l'ús de material pro-
vinent de remugants per a la fabricació
de pinso; la prohibició de la venda de
despulles d'origen boví (encefal, me-
dulla espinal, melsa, timus i tonsilles)
per a consum huma i, sobretot, per la
seva utilització en l'elaboració d'ali-
ments infantils.

Referent a aquest darrer apartat cal
teñir en compte que les encefalitis es-
pongiformes també es presenten a l'es-
pécie humana. En elles s'han estudiat
diferents factors evidenciant-se que el
component étnic i els hábits culinaris re-
lacionats amb consum d'órgans nervio-
sos ovins (cervell, ull, medulla espinal)
a la malaltia de Creutzfeldt-Jakob, o els
rituals antropofagics amb consum de
l'encéfal d'humans difunts en el Kuru,
coincideixen amb una alta incidencia
d'aquest tipus d'encefalitis. La major
sensibilitat deis animáis joves per aqües-
tes malalties justifica les mesures pre-
ventives aplicades.

No s'ha demostrat fins ara una re-
lació directa entre la BSE, l'Scrapie i
l'espécie humana.

A Catalunya no s'ha diagnosticat
Scrapie ni s'ha realitzat cap estudi de
la mateixa; tanmateix, J. A. García de Ja-
lón i col. (1987) han diagnosticat Scra-
pie en ovelles a l'Aragó peí que creiem
que no estem exents d'aquesta malal-
tia i que caldria endegar els estudis per-
tinents per tal d'aclarir la seva presen-
cia al nostre país.
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L'homologació
de la Facultat
de Veterinària
de la UAB i la creació
d'una Comissió entre el
Consell de Colelegis
Veterinaris de Catalunya
i la pròpia Facultat

La Facultat de Veterinaria té davant scu un
repte molí important: assolir l'homologació del
títol de veterinari a nivcll de la CE.

La normativa de la CE per l'homologació exigeix
unes condicions basades especialmeni en: «ratio»
professors-alumnes, nombre de practiques i
instal lacions per a producció i práctica clínica. La
situació actual de la Facultat de Veterinaria a la
Universitat Autónoma de Barcelona fa difícil una
possiblc homologació per pan de la comissió de la
CE. Dos son els problemcs mes greus ais que s'ha
de donar una rápida solució: número de professors
i alumnes, i I'claboració d'un Nou Pía d'Estudis
(ja aprobat i que sortirá com a Real Decreto en el
B.O.E. durant el mes de gencr del 91).

El nombre de professors que té, ara per ara, la
Facultat és molt inferior al necessari. Així, el
Comité consultiu per a la formado de veterinaris
de la CE va aprovar l'any 1985 les «ratio»
cstudiants/professors i personal auxiliar/professors
mínims, així com les necessitats d'infracstructurcs
(sales de consulta, hospitals, granjes...) necessáries
per a procedir a l'homologació deis centres o
facultats. Seguint les recomanacions de l'American
Veterinary Medical Association i del Comité
«SWANN» del Regne Unit, «les ratios» máximes
son peí que fa a cstudiants/professors de 8/1, en
estudis prcclínics i de 4/1 en cstudis clínics i
paraclínics. La «ratio» global recomenada és de 5/1.

Si ens fixcm en la Gráfica 1, vciem com els 123
professors del curs 89/90 suposen, en rcla<i<> ;imb
els 1.477 alumnes matriculats, una «ratio» de 12/1.
Per tant, es pot deduir que hi ha una manca
evident de professors, en aquest cas serien 62 els
professors que es tindrien que incorporar a la
facultat per poder establir una ratio de 8/1 i 172
si volguessim teñir una proporció 5/1 A la
mateixa Gráfica, es pot observar el número de
professors necessaris en cas de reduir el número
d'alumncs matriculats.

NOMBRE DE PROFESSORS DE LA
FACULTAT DE VETERINARIA

Cura 1989 /90
123

1 477 1 200 1 000
NO ALUMNES

1 477 I ?00 1 00O
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La Facultat de Veterinaria de la UAB és, de

totes les de l'Estat espanyol, la que admei un
nombre d'alumnes mes elevat de nou ingrés.

(Vcieu Quadre II). Aquesta situació fa encara mes

aparent la mancanc,a de professorat si tenim en

compte que al primer curs no es fa la selecció que

es sol fer en altres carreres, amb el rcsultat d'una

notable acumulado d'alumnes en el segon curs

d'estudis ( Q u a d r e III).

Pero si tota aquesta situació sembla poc, s'ha de

teñir en compte que Espanya es, amb diferencia,

l'Estat de la CE que té mes estudiants de

veterinaria, tant en relació al nombre d'habitants

com al nombre de veterinaris en actiu (Quadre

III) .

Per tant, davant de la importancia que té rebre

l'homologació per pan de la Comissió de la CE,

s'ha de pendre el compromís de reduir el nombre

d'alumnes admesos, com a primera i única via

realista per aproximar-se ais barems comunitaris, ja

que a mes a mes, amb el nou Pía d'Estudis que

es posará en manca, les possibilitats del Centre per

impartir les practiques rcgladcs es fan impossibles

amb el número actual d'alumnes.

En aqucsi sentit i per trcballar en els problcmes

cabdals a l'hora d'obtcnir l'homologació, s'ha

creat una Comissió entre el Consell deis Collegis

Veterinaris de Catalunya i la Facultat de

Veterinaria de la UAB. La Comissió está donant les

seves primeres passes. De moment ha centrat el

MU treball en els dos punts mes conflictius:

1. Rebaixar el número d'alumnes que entren en

la Facultat de Veterinaria.

2. Modificado del Pía d'Estudis per obtenir el

títol de Vetcrinari.

En el tema de reducció d'alumnes, la Comissió

ha tractat la situació a nivell de Conscllcrics. Es

un punt, en el que l'avantatgc d'actuar en

Comissió, es centra en que ja no és la Facultat de

Quadre I

Limits d'admissió d 'alumnes de nou ingrés

Curs 1988-1989

Universitat

Universitat

Univeri tat

UniverItat

Universitat

Universitat
Univeri tat

Universitat

Universitat

Universitat

de C ò r d o b a . Facultat de Veterinàna

r e m a d u r a . Facultat de Veterinària

d'atdeLaLaguna. Facultat de Veterinària

de La L é o n . Facultat de Veterinària

de Léon. Facultat de Veterinaria

Límit máxim
autoritzat

225

125

125
75

175
i v e r s i t a t de Murcia. Facultat de Veterinària 113

de Santiago. Facultat de Veterinaria

de Saragossa. Facultat de Veterinària

de Saragossa. Facultat de Veterinaria

113
250

250

Quadre II

Nombre total d 'estudiants de veterinaria

Curs 1987-1988

Facultats

NOTA MÍNIMA
PER INGRÉS

Curs 1."
Curs 2."
Curs 3.°
Curs 5

Curs J.°

Total

Madrid

6,5

335
854
708
613
958

3.468

Saragossa

5,85

262

367

503

8767

767

2.375

Lleó

5,85

222

287

335

252

380

1.698

Córdoba

5.81

233

255

351

399

555

1.793

Barcelona

6,2

2553
335

285
275
236

1.414

Murcia

5,61

113
150

137
196
1.41

738

Cace res

5,6

150
137
139
139

73

754

Lugo

5,04

1872
274
259
108

811

Las Palmas

5,7

105

259

174

TOTAL

1.882
2.778
2.771
2.458
3.114

13.003

Del total deis 13.003 alumnes, 5.673 son dones, és a dir, un 4 3 , 6 % .

Quadre III
Demografía veterinaria 1982-1986

Bélgica

Dinamarca

Alemanya

Grecia
Espanya

Franca
Irlanda

Italia

Luxemburg

Holanda
Portugal

Rcgne Unit

N.° veterinaris

ica2

2.671

2.004

9.853
2.225
8.840
5.701

1.654

9.764

44

2.309

6.915

en actiu

187

3.187

1.118
10.634

2.388

9.575

6.257

1.667

11.928

56

2.368

1.707

7.444

N.°

1981-82

2.393

631
5.251

781

8.214

2.046

328

13.845

51

1.233
460

estudiants

1984-85

2.281

635
5.762

842

12.713
2.318

312

9095

56

1.229
464

Font: CE.
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Veterina'fis
Veterinària qui ho demana, sino que també hi ha
l'ajut dels professionals veterinaris. Els resultats
encara han d'arribar, però de moment s'ha
aconseguit que el número d'estudiants de nou
ingrès no augmentès. Serà en els pròxims cursos
quan 'assolirà de manera plena aquesta reducció,
ja que sino l'homologació seria impossible.

La modificació del Pla d'Estudis contempla unes
directrius de discipline o asignatures per que
puguin ser homologables els títols a tot alt nivell,
només per el curriculum.

El text aprobat per el Pleno de Consejos de
Univeridades el mes de març del 90 amb el nom
de «TItulo Universitario Oficial de Licenciado en
Veterinaria" i que en breu ortirà publicat en el
B.O.E. com a Real Decreto, establirà les directius
generáis própics deis diferents plans d'esiudi per
obtenir el títol. Una vegada hagi sortit en el
B.O.E.. les universtitats tindran un plac de tres
anys per adquirir i posar en manca aquests plans.

Els nous estudis es centraran en un primer cicle
de 2 anys i un segon cicle de tres. Una part
concreta d'aquest segon cicle, que ja s'está fent en
altres paíssos, serán les practiques fora de la
Facultat. En aquest punt, es on s'ha de destacar el
paper d'aquesta nova comissió Facultat-Conscll
deis Col legis Veterinaris de Catalunya. S'está
treballant mitjanc,ant les seves organitzacions per
trobar les empreses, industries, laboratoris, etc..
que podrien donar acollida ais alumnes. Uns
alumnes que no anirien com a Veterinaris, sino
que el seu objectiu seria millorar i completar la
seva formado practica tal i com s'está fent en
altres paissos.

El nou Pía d'Estudis marca que les estáncies en
període de formació práctica tinguin un valor de
30 credits, el que equival a 300 hores de práctica.

El que s'està dialogant, per part de la Comissió
amb la Comissió de Dt;cència, són les temàtiques.
Així, podria ser interesant distribuir Ics pràctiques
en tres grups que facilitarien una bona preparació
a l'alumne:

— Disposició Obligatòria. Estaria proposada per
la Facultat i estaria formada per temes comuns
que tindrien que fer totS els estudiants, com per
exemple podrien ser els Escorxadors.

— Treballs en Serveis de Sanitat, Laboratoris,
Serveis Comarcals, Higiene i Tecnologia
Alimentària, etc..

— Optatius. Segons l'especialitat de l'alumne.
Serien per exemple, l'exercici clínic a líniques de
Petits Animals, granjes, etc..

El Col'legi de Veterinaris centrarà la seva tasca
en contactar amb la possible llista d'emprees que
estiguessin disposades a participar dintre d'aquesta
«BOSSA DE PRACTIQUES».

Els temes que tracta la omissió són delicats
S'han d'estudia! forc,a abans de prendre qualscvol
determinado. La Comissió es troba en els seus
orígens. Ha d'estudiar en quines condicions anirá
l'alumne a fer les practiques. Si tindra
asseguranecs, quins drets tindra, s'ha d'afavorir
I'estància i els horaris, etc. É evident que la
Comissió per poder tot aixó dur a bon terme,
necessita continuítat, ja que els plans s'han
endegar abans que sigui obligatori iniciar-ho, per
veurc com funciona i analiuar quins problemes
presenta. Pero de moment el que queda mes
patcnt és l'acord i l'intenció per part deis
Col legis Veterinaris de Catalunya de col laborar
amb la Facultat de Veterinaria per assolir la tant
necessária i esperada homologado del Centre per
part de la Comissió de la CE.

Veterina'fis REVISTA DE PREMSA

Registre i identificació
de gossos

El Parlament Europeu, a la seva sessió de I'11 de
desembre del 1989, va remetre la proposta de
resolució de la Sra. Ewing i altres, sobre la
identificació de registre de gossos (document b3-
390/89) a la Comunitat Europea (en la que es
demanava a la Comissió que prepares propostes :\
les quals s'exigís que tots els gossos de la
Comunitat estiguessin identificats de forma
permanent i que introduís un registre obligatori
amb detalls de les vacunes deis gossos i el nom i
direcció del propictari), presentada de conformitat
amb l'articlc 63 del Rcglament a la Comissió del
Mcdi Ambicnt, Salut Pública i Protecció del
Consumidor, per examen a fons, i a la Comissió
d'Agricultura, Pesca i Desenvolupamcnt Rural, per
opimo.

A la reunió del 25 de gencr del 1990, la
comissió del Mcdi Ambicnt, Salut Pública i
Protecció del Consumidor va decidir elaborar un
informe ¡ designar ponent a la Sra. Pollack. Per
considerar-ho de moka importancia des á'Annals
Vetertnaris, transcrivim un extracte de l'informe
que va aparcixer íntegrament publicat a la revista
Boletín informativo del club español del perro de
pastor alemán (CEPPA).

1.a Comissió de Mcdi Ambicnt, Salut Pública i
Protecció del Consumidor sotmet a votació del
Parlament Europeu la següent proposta de
resolució:

1. Lamenta la decisió del Consell de Ministres
per la que es rebutja la proposta de la Comissió
en el sentir d'establir un certificat per gats i gossos
que romanen ais estats membres durant menys
d'un any.

2. Rccull amb satisfacció la intenció de la
Comissió d'erradicar la rabia de la CE.
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3. Considera essencial l'adopció de mesures per

controla! la lliure circulació de gossos atompanyats
pels sc-us propictaris entre cls Estats membres, al
temps que es garanteix que el Regnc Unit i
Irlanda podran salvaguardar la seva situado <li
paisos ais quals s'ha erradicat la rabia, fins que es
pugui declarar que la rabia ha estat toialmeni
erradicada de la Comunitat.

4. Demana a la Comissió que adopti mesures
pci les quals s'cxigcixi que tots els gossos que
siguin introduits a la CE ho facin amb un
certifica! de vacunado antirrábica i siguin sotmesos
a una análisi de sang obligatoria per confirmar la
seva inmuniiat abans de permetre la seva entrada.
Aqucsts gossos hauran d'ésscr identificáis amb un
senyal permanent (latuatgc) o per al tres medis
(microxip).

5. Demana ais governs un sistema
d'identificado i registre obligatori de gossos,
atompanyat d'un sistema d'execució adecuat, per
cxemplc, l'establimcnt d'un régim de supervisió
canina.

6. Demana ais governs programes cducauu.s.
dirigits ais propietaris deis gossos, per inculcar-los
sentil de la responsabilitai en la possessió deis
mateixos.
Identificado:

[.'informe Squarcialupi sobre la rabia, aprovat
peí Parlament Europeu al 1986, demanava a la
Comissió que, a la seva proposta de directiva sobre
la rabia, afegís normes reguladores de l'ús de
vacunes ais animáis domestics i I'identificado deis
gossos varunats. Al seu dictamen sobre la proposta
de la Comissió per la qual s'cstableix un certificat
per gossos i gats que s'introdueixin ais estats
membres per un període inferior a l'any, el
Parlament Europeu va confirmar aquesta situació i
va demanar que els animáis que circulessin entre
els Estats membres fossm tatuáis amb una senyal
permanent que permetés la seva identifícació.
S'assegurava així que el certificat de vacunació
presentar fos en realitat del gos en qüestió, donat
que només la descripció de la rac,a, el sexc i el
eoler és insuficient.

El métode del tatuatge s'ha practicat durant
molts anys a diversos estats, pero recentment s'han
creat altrcs sistemes d'identificado, com cls
implantamcnts de microxips.

Els dos sistemes teñen els scus avantatges. El
principal és que tots dos proporcionen cls medis
d'identificar permanentment un animal específic i
de registrar informado detallada, reduint-se el risc
d'abandonaments. Així, també es facilita la
possibilitat que els animáis robats o perduts tornin
a rcumr-se amb els scus propictaris

til sistema de tatuatge consisteix en tatuar un
número d'identificado a l'orella de I'animal o a la
part interior de la cuixa. Aquest número s'inscriu
en un registre central i en un certificat especial
que queda en possessió del propietari del gos.

L'implantació d'un microxip consisteix en la
inserció d'un petit microxip per sota de la pcll del
clatell de I'animal. Cada microxip porta inscrit.

mitjangant un codi de barres, un número
d'identificado que es pot llegir amb un scanner
manual.

Exposició de l'exposici
1.a primera pan de l'exposició tracta de la rabia.
I J segona pan és la que us transcrivim a
continuado. Se centra en el registre i identifícació
deis animáis.

Sistemes de registre
de gossos ais Estats
Membres de la CE

En molts Estats membres shan csiablert
sistemes de registre i identifícació, voluntaria o
obligatoria de gossos. En cls casos on les normes
son de compliment obligatori, son també
aplicables ais altres ciutadans de la Comunitat que
dcsitjin residir en aquests paisos. Per aquest
motiu, es necessária una homologado d aquests
sistemes a tota la Comunitat.

BÉLGICA: No existeix un sistema, a nivell
nacional, de registre o llicéncia de gossos; malgrat
aixó, existeixen registres voluntaris gestionáis per
organitzacions mercantils i de protecció ais
animáis. S'identifiquen els gossos mitjancant un
tatuatge.

DINAMARCA: El registre de gossos és
obligatori. La seva aplicació está a carree de la
policía. Els gossos han d'anar identificáis per una
xapa d'identat penjada del collar. Un i5°/o deis
propictaris també han optat per un número i.iiu.it
a l'orella del gos. La gestió del registre va a carree
del Kcnnel Club pels gossos de raca tatuats i deis
veterinaris pels creuats que hagin cstat tatuats.
Una nova legislació fará obligatori el tatuatge a
l'orella, en conformitat amb la llci sobre protecció
deis animáis.

REPÚBLICA FEDERAL ALEMANYA: Els
ajuntaments carreguen els propietaris de gossos
amb una taxa anual i a algunes zones s'apliquen
tipus incrementáis quan es té mes d'un gos. Sobre
els propietaris recau la responsabilitat de pagar la
taxa i que el gos porti una xapa penjada del collar
cjLIt- constata l'abonamcnt de la taxa. El registre de
gossos de rac;a és obligatori i existeix un registre
voluntari a nivell nacional per a la resta deis
gossos. Els gossos registran han d'estar identificáis
amb un número tatuat. El registre es
responsabilitat d'una organització comercial i de la
Societat Alemanya de Bcncstar Animal.

FRANCA: El govern ha establert, a nivell
nacional, un sistema de registre i tatuatge de
gossos. El registre está a carree de la Société
Céntrale Canine (Kennel Club). Des de 1971 és
obligatori el tatuatge de gossos de raga.

La vacunació antirrábica és obligatoria a les
zones on la rabia és endémica. Qualscvol gos no
registrat que sigui trobat errant és climinat segons
la normativa sobre la rabia.

GRECIA: Existeix un sistema de llicéncies, a
nivell nacional, gestionat per les autoritats locáis.
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El registre de gossos i la vacunado antirrábica son
obligatoria. Els gossos están identificats de diverses
maneres, tais com xapes d'identificació en el
collar, números tatuats. o descripcions Les
inadecuades mesures administratives, juntament
amb la taita d'aplicació de les normes, han donat
com a resultat que ni les llicéncies ni el sistema de
registre funcionin correctament.

ITALIA: Existeix un sistema obligaton de
llicéncia i de registre, a nivell nacional, gestiona!
per les autoritats locáis, pero el nivell d'aplicació i
la magnitut del problema creat pels gos.sos errants
varia enormement depenent de les zones. En el
moment de fer el pagament de la llicéncia es
demana ais propietaris deis gossos que els vacunin
contra la rabia i, una vegada vacunats, j'els
entrega una xapa perqué la porti el gos. A mus
les regions d'Italia els gossos porten una xapa
d'idcntificació penjada del collar i a set regions
també s'están identifican! mitjancant un número
tatuat.

I.UXEMBURG: No es demana la possessió d'una
llicéncia, pero existeix un registre voluntan portat
per les autoritats locáis. Els gossos están
identificats mitjan(,ant una xapa d'identitat
penjada del collar.

PAÍSOS BAIXOS: Les autoritats locáis están
facultades per imposar una taxa per la possessió
d'un gos; 400 de les 714 autoritats locáis ho fan.
La quantia de la taxa varia considerablement i poi
ser proporcional a la renta del propician.

fin comformitat amb el deefet regulador de la
possessió de gossos i gats, tots els animáis que
passin per una gossera han d'ésscr registráis Els
gossos de raí, a son tatuats i registrats en el Raad
Van Beheer op Kynologisch Gcbied (Kcnnel Club
Neerlandés). De forma voluntaria, la resta deis
gossos poden ser tatuats i registrats al registre
d animáis de companyia.

S'está investigant sobre la implantado de
microxips com alternativa al tatuatge. Una nova
legislado está en estudi per millorar les mesures
de control i per exigir el registre i la identificado
de tots els gossos, donat que la situació actual está
lluny de ser la mes satisfactoria.

PORTUGAL: Existeix un sistema de llicéncies, a
nivell nacional, gestionat pels governs locáis. Els
gossos queden identificats en la llicéncia i
mitjancant una xapa d'identitat penjada del
collarí. Les autoritats locáis porten el registre deis
gossos. El preu anual de les llicéncies varia segons
les zones i el tipus de gos. La Luga Portuguesa dos
Direitos do Animal, societat protectora deis
animáis, está intentant introduir un sistema
d'identificado mitjancant microxip.

REPÚBLICA D I R L A N D A : A I r landa exisieix
una poblado estimada de 600.000 gossos
doméstics, deis quals 200.000 compten amb
llicéncia de comformitat amb la Control of Dogs
Act de 1986. Les autoritats locáis son les
encarregades d'establir i mantenir sistemes de
supervisió de la població canina per controlar una
població aproximada de 150.000 gossos errants. Els
propietaris poden ser sancionats si permeten el

vagabundeig deis seus gossos. Les autoritats locáis
gestionen un sistema de concessió de llicéncies, a
nivell nacional. Els gossos están identificats a la
llicéncia mitjanc.ant la descripció deis mateixos

Oes de l'l de febrer del 1989, els gossos
guardians s'han d'idcntificar amb un microxip
implantat. La Irish Socicty for the Prevcntion oí
Cruelty to Animáis porta un registre nacional que
comunica al Dcpartament del Medi Ambient.

ESPANYA: Les autoritats locáis apliquen un
sistema de concessió de llicéncies a la major pan
del país, a cxccpció d'algunes zones rurals. lil H0%
de les autoritats locáis graven amb una taxa anual
la possessió de gossos; I'impon varia segons les
zones. No s'idcnnlica els gossos a les llicéncies. El
sistema de registre portal per les autoritats locáis
cobreix la totalitat del país i la inscripció és
obligatoria per tots els tipus de gossos. Els gossos
están identificats per una xapa d'identificado
penjada del collarí.

REGNE UNIT: 1.a llicéncia nacional per la
possessió de gossos (vigent a Anglaterra, Escocia i
Gal les), establcrta el 1976, va ser derogada per la
Local Government Act del 1988. Dcsprcs no s'han
adoptat noves mesures, malgrat la disposició que
faculta el Secretan d'Estat del Ministeri de
l'lnterior per adoptar disposicions per
l'establiment i administrado de sistemes de
registre de gossos per pan de les autoritats locáis.

La Royal Socicty for thc Prcvention of Cruelty to
Animáis ha solicita! la creado d'un sistema
nacional de registre al temps que advoca per
l'establiment d'un sistema de supervisió de la
població canina; les autoritats estañen encarregades
d'aplicar la legislado, dur a terme activitats de
formació pública i controlar els gossos errants
Aquest sistema s'hauria de financar, almenys en
pan, per les taxes recaptades a través del registre i
de les lliiéni íes

Es pot identificar els gossos mitjancant un
sistema de registre voluntan. Divcrscs socictats
protectores d'animáis i el Kennel Club porten
registres de gossos. Seis identifica amb métodes
diversos, tais com una xapa d'identitat penjada del
collarí, un número tatuat, la descripció, o un
microxip implantat. Per llei, s'exigeix que els
gossos portin un collar i una xapa, pero aquesta
obligado no es de compliment general.

La Northern Ireland Dogs Order, que va entrar
en vigor l'any 198i exi^cix l'obtcnció d'una
llicéncia pels gossos i que aquests portin un collar
amb el nom i 1'adrec.a del propictari, i una xapa
d'identificado de la llicéncia.

Registre Central:

S'ha d'exigir que tots els gossos majors de quatre
mesos siguin registráis i identificáis amb una
marca permanent de conformitat amb un sistema
homologar Els governs nacionals s'hauricn de
responsabilitzar de l'establiment d'un registre
central de gossos en el qual constessin les dades
del propictari de l'animal i I'historial de les seves
vacunacions. Per evitar una burocracia innecesaria
es podría oferir, en contrata, la gestió i
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administrado deis registres a les autoritats locáis o
a entitais profcssionals o voluntarles deis Estats
membres (com el Kcnnel Club o organitzacions de
benestar animal).

Es necessari, ara que augmenta la circulado
entre els estats, que les senyals siguin reconegudes
a altrcs Estats membres Peí aixo, es desitjable un
sistema homologat. Els números de registre
podrien portar el prefixc del país de residencia,
utilitzaní les abreviatures que s'apliquen a les
matricules deis cotxes.

Taxes de registre
i sistemes de supervisió
de la població canina
S'ha de facultar els governs per imposar una taxa
de registre, ja sigui de pagameni únic o renovable
anualment. El scu impon hauria d'estar
determinat a nivell nacional o local. Es podrien fer
excepcions al pagament d'aquesta taxa en (usos
com els deis gossos pigalls per cees i deis d'escolta
per sords. Així raateix, es podrien fer concessions a
les persones necessitades. S'haurien d'exigir
llicdncies generáis pcls criadors hornologats i pels
comerciants legalment cstablcrts. Els ingresos
procedents de les taxes de registre es podrien
utilitzar per financar la creació i manteniment
d'un servei adequat, per obligar al compliment de
les liéis, controlar els gossos vagabunds i
proporcionar installacions de custodia.

Els servéis de supervisió de la poblano canina
han de fomentar l'idea que la propíetai d'un gos
ha de ser excrcida de forma responsable, a través
de I'educado deis propictaris, actuáis o potenciáis.
S'ha d'informar ais propictaris potenciáis sobre les
implicacions que suposa teñir un gos i, en aquest
scntii, el requisit de pagar una taxa de registre pot
actuar com un tnccntiu negatiu respecte a

I'adquisició ocasional i impremeditada d'un
animal. S'ha d'alentar els propietaris a qué
esterilitzin, vacunin i identifiquin els scus animáis.

L'cstcrilització i castració complcixen un papel
importan! en el control i administrado de les
población* canines. Els gossos esterilitzats son
menys producüus i proclius .il vagabundeig.

Actualment, la policía s'encarrega del registre i
concessió de llicéncies de gossos. Pero, com a
conseqüéncia de la gran quantitat de fcina de les
lunes de l'ordre, aqüestes normes es compleixen
ben poi. Els servéis de supervisió de la poblano
canina farien una apluació mes eficat; de les
mesures de control, a la vegada que alliberarien a
la policía, que podria dedicar mes temps a altres
reines de la seguretat pública.

Avantatges addicionals
d'un sistema de registre
de gossos
Un informe elaborat per la London School of
Economics and Political Science al 1989 i titulan
«Els cosios generáis pcls gossos vagabunds» rcalitza
una estimació del número de gossos vagabunds al
Regne Unit i calcula el seu cost per a la societat.
Aquests animáis causen accidents a les carreteres
amb resulta! de mort o lesions deis propis gossos,
i a vegades de lesions o mort de persones. A les
/mus turáis, i ausen la mort de millers d'ovelles i
altrcs tipus de bestiar. La major pan d'aquests
gossos no están vacunáis i lonmbueixcn a la
propagació de grcus malalties canines com el brom
i el parvovirus. Els atacs a les persones també
constitueixen un problema, en particular a les
zones on els gossos formen gossades errants.

1 informe afirma que el cost d'un sistema de
registre a nivell nacional, representa un estalvi d'uns
30 milions de I.liures a l'any només al Rcgnc Unit.

I n v e r s e m b l a n t Veterina'ris COL'LABORACIONS

Sóc conscient que les dades en les
quals em puc basar no son les su-

ficients com per poder establir un judici
técnic-económic deis defectes o virtuts
del disseny macroeconómic del sector
agropequari a Catalunya. També entenc
que persones amb major capacitar, téc-
nica poden opinar i rebatre qualsevol re-
flexió que pugui fer, i m'agradaría que
així fos ja que sino hauré de pensar que
actualment ningú está treballant amb
mires a fer un plantejamcm técnic ade-
quat.

lis curios que en aquest sector de
prodúcelo primaria que ha anat tenint
uns grcus problemes, q u a s j scmpre p c r

uns defectes de comercialització del pro-
ducte acabar, s'estigui fent una polí-
tica encaminada a augmentar la pro-
duce ió.

Amb l'esforc de tots, les bases pro-
ductives están bastant aconseguides, i
millorar-lcs 6s veritablcment un proble-
ma d'ordre técnic menor, i a on aqües-
tes millores repercuteixen en un baix
percentatge deis factors de producció.

És a dir: el sector Meter pot millorar
els seus costos de producció en un 2-5%
deis actuáis amb un seguit de mesures
que están a la má de qualsevol rama-
der. Ara bé, el preu de la llet d'un any
per l'altre ha baixat un 20-25%. Sem-
bla, dones, que on s'hauria d'incidir no
és precisament en el factor productiu,
sino en el de comercialització. Tenim al-
tres sectors (fruits secs, pores, conill, etc.)
en els quals passa quelcom similar.

Ara bé, els ajuts que avui per avui
son tramitats van a parar, precisament,
a on potser menys falta fan, i on hau-

rien de volcar-se els esforc.os és a on no
hi son. Aixó ve motivat per la reglamcn-
tació 7lJ7 de la CEE, ja que els Estats
que formaven part abans de la integra-
do d'Espanya i Portugal ja havien solu-
cionat aquest problema i teñen unes es-
tructures comerciáis ben estructurades,
i el que es busca és assegurar la produc-
ció i incrementar la renda de les perso-
nes dedicades a aqüestes tasques.

Si ens integrem totalment és per
adaptar-nos «totalment» en totes les es-
tructures i, en bona lógica, una produc-
ció del sector primari sense sortida co-
mercial deis productes és quan menys
inversemblant.

Jaume Ba/aguer
President del Sindical de Veterinaria
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Una resposta de consens als
companys del Pic de Canigó

He llegit en els Annal Veterinaris del Consell
de Col'legis Veterinaris de Catalunya, número 4,
en la ecció de col'laboracions, un ecrit dels
companys del Pic de Canigó (Conflent), Toni
Argelich, Pere-Miquel Parés i Carles Soler que,
d'una forma molt especial m'ha interessat. rescrit
en qüestió demostra un interè que és compartit,
des de fa gairebé uns cinc anys, per un grup de
veterinaris del Col legi de Barcelona. També vull
recordar que, en els moments que es va constituir
el grup es va fer una crida demanant l'ajut de tots
el companys que puguessin dir quelcom relacionat
amb el tema per tal de començar a treballar-hi,
crida que es va realitzar des dels òrgans ofiiaIs de
comunicació d'aquest Col legi i, pel que veig, no
va arribar a aquests companys.

Doncs bé, nosaltre continuem amb la tasca
del que volem anomenar «Vocabulari de Termes
Veterinaris i Ramaders» i estem en una fase de
segona revisió que ens permet, per la metodologia
aconsellada pel Termcat Centre de Terminologia,
introduir-hi qualsevol mot que no estigui reflectit
en el nostre Vocabulari. I perquè estem en total
conformitat amb els principis exposats pels
companys ementats en el seu escrit-comentari de
la necessitat de reconstruir, com ells diuen, aquest
llenguatge científic i, alhora, ramader necessari per
l'exercici de la nostra professió en totes les
branques d'especialitat, vull, des d'aquestes ratlles,
dir-los que també tots nosaltres tenim el mateix
neguit de fixació i normalització lingüística
veterinària.

He pres puntual referència dels mots que
inclouen en la seva col ' laborac i ó comprovat,
també, si ó n entrat en el nostre vocabulari o no.

I ara sia'm permesa la segona part d'aquest
escrit-resposta: es tracta d'un prec i oferiment
alhora: El notre Vocabulari resta obert a tota
mena de col laboracions. Nosaltrcs mateixos som
conscients de la necessitat que tenim, per les
difkultats trobades, de rebre informació referent a
aquests mots que perta-
nyen a la branca de I'Etnología, de la Morfología
externa, capes i pelatgcs, etc.. i des d'ací proposo
entrevistes així com realitzar un recull de tot el
material que cns vulgueu fer arribar, simplcmcnt
adrc(,ar-vos a:

Grup «Vocabulari de Termes Veterinaris i
Ramaders»

Col legi de Veterinaris de Barcelona.
Av. República Argentina, 25.
08023 Barcelona.
I no en dubteu; posarcm a disposició de la

nostra classe professional, amb l'ajut de tots, una
obreta més o menys ben feta, més o menys
subjecta a modificacions i revisions, però que
eperem sigui útil i completada si més no pels qui
ens segueixin en el temp

Dr. López Ros
Véten'nan'

El XXIX Symposium de la Sección
Española de la WPSA

El XXIX Symposium de la Sección Española
de la WPSA tendra lugar en la ciudad de Valencia
entre los días 24 al 26 de abril de 1991. Se haIlara
organizado por un Comité local, cuya dirección se
dara oportunamente a conocer, operando en
estrecha colaboración con la Secretaría de la
Sección.

Aunque por e! momento aún no se tienen
muchos datos acerca de! temario de este
Symposium, ya se puede avanzar que, en
principio, se ha previsto abarcar los siguientes
puntos:

— Nutrición: materias alternativas y
alimentación de otras especies.

— Calidad de la cascara del huevo:
problematica que presenta y factores involucrados.

— Gestión informatica en avicultura.
— Enteritis necrótica de los broiler
— Producción avícola en la Comunidad

Económica Europea.
— Patología de! pavo.
AI igual que en anteriores Symposiums, sobre

cada uno de estos temas se invitará a diversos
especialistas con el fin de que preparen las
ponencias correspondientes. Con independencia de
esto, al Symposium también podrán presentarse
comunicaciones libres, bajo las condiciones que
oportunamente se darán a conocer a todos los
interesados.

En el Symposium sólo podrán participar los
miembros en activo de la WPSA, debiendo
recordarse a los interesados en el mismo que
pueden solicitar más información al Secretario de
la Sección Española:

José A. Castelló
Real Escuela de Avicultura
Plana del Paraíso, 14
08350 Arenys de Mar (Barcelona)
Tel. 93-792 11 37. Fax 93-792 31 41



Fris
Croquetas

La dedicación, la
experiencia, la
continua investiga-
ción... 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- w

fuerzos en el desarrollo de una inves-
tigación propia siempre en marcha, y es-
tableciendo acuerdos de colaboración

una gran marca,
confianza.

con diversas uni-
versidades en va-
rios países.
Usted ya nos cono-
ce y sabe que
nuestras fórmulas
han estado perma-
nentemente a la
vanguardia de los
mientos científi-
mientos científi-
cos, siempre con
un mismo fin: ofre-
cer la garantía de

merecedora de toda

Frisldes

EXPERTOS EN NUTRICIÓN ANIMAL



Laboratorios Dr. Esteve, S.A.
Investiga hoy para la

sanidad animal de mañana.
ESTEVE V-TERINARIA

f Laboratorios
Dr. ESTEVE.S.A.
Avda VirQon óm Montarral 22i 08026 Barcelona


