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PRODUCTES PER A LA JUBILACIO

Per afrontar el f utur amb conf iança, actuï avui.
Per afrontar el f utur amb tranquillitat i
seguretat plena, pensi i actui avui. Ara ho
té molt fácil: Caixa de Catalunya li ofereix
tres solucions per planificar el seu futur:

• Pía de Pensions.
• Pía de Jubilado Garantit.
• Llibreta Previsió.

Com avanc, li recordem alguns consells
básics per a una bona elecció:
— Informi-8e'n bé. Actui amb coneixement

i convenciment; el millor pía, a la seva
mida, només és un.

— No es deba portar per previsions massa
optimistes.

— Consideri el seu Pía de Pensions com
un complement de la seva pensió de
jubilado de la Seguretat Social.

— Determini vosté mateix com i quant vol
estalviar sense deixar-se influir
exclusivament pels avantatges fiscals.

Pensi-s'ho bé. La seva jubilació és important.
Li oferim els mes de 600 punts d'informació
de Caixa de Catalunya.

CAIXA DE CATALUNYA
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EDITORIAL

E l próxim dia 16 de juny s'hauran cclcbrat les eleccions
generáis per cobrir els carrees de les Juntes ais Collcgis
provincials i al propi Consell. Finalitza així un període
de 4 anys de gestió de l'Organització colegial a

Catalunya.
La professió veterinaria s'ha hagut d'adaptar en els últims

anys a un increment considerable del número de veterinaris, a
causa espccialment, de la sortida de les primeres promocions de
la Facultat de Veterinaria de la U.A.B. Aquest increment, pero,
no s'ha vist compensat per un augment de la demanda.

La reestructurado deis veterinaris titulars amb la seva
adscripció funcional a un Dcpartamcnt concret amb
responsabilitats i condicions diferents a cada un d'ells, ha
comportat també una serie de canvis considerables. A la vegada,
el canvi per una estructura comarcal ha comportat unes
variacions socio-cconómiques en el conjunt deis veterinaris de
Funció Pública, que en molts casos es van veure reflectides en
rclacions tibants amb l'Administració. Aqüestes relacions van
provocar en el scu moment la creació del Sindicat de Veterinaris
de Catalunya per assumir el paper reivindicador en aquest
sector, ja que la Gcncralitat no reconcixia el Consell ni els
Collegis com intcrlocutors válids.

Com s'ha exposat anteriorment, la demanda de veterinaris
no sois no ha augmentat en aquest any, sino que sembla
estancada, mentre que sembla decantar-sc per llocs de treball de
carácter mes comercial i en competencia amb altrcs professions.
Aquesta nova situació ha provocat que les noves promocions
hagin dipositat les seves esperances en les places d'oposicions a
veterinaris titulars, i per altrc part, s'hagin abocat a un terreny,
tan atraicnt com la clínica de petits animáis, que malgrat ser un
sector en alc,a, difícilment podrá absorbir un coliectiu que está
creixent a aquest ritme.

En els próxims quatre anys es consolidará la temuda plétora,
que pot ser la mes important deis últims decennis, sino s'actua
mitjanc,ant una reducció drástica del cnumerus clausus», tal i
com pretén el Consell d'acord amb la propia Facultat.

Un deis reptes mes importants del próxim govern será
afrontar la integració plena a la CEE. El lliurc tránsit de
veterinaris per Europa, encara que de moment no es pot
preveure, tindrá evidentment unes conseqüéncics que han
d'anar encaminades a la demostrado de la nostra competitivitat.
És, per tant, el gran repte deis proxims anys.

El paper deis Collegis haurá d'ésser imaginatiu ja que
buscará altcrnatives per a diversificar la professió i per poder
aglutinar els diferents interessos i, a la vegada, assumirá el
protagonisme de reivindicació, alhora que es controlará de forma
decidida l'actuació professional mitjanc,ant la potenciació i
l'estricta aplicació de les normes dcontológiqucs.

Una vegada finalitzat aquest període de govern és el
moment per rcalitzar un balanc del que han estat els quatre
anys de gestió del Conscll.

Un deis objectius inicialment proposats fou el de la creació d'un
clima adequat en les relacions entre tots els estaments veterinaris de
Catalunya, especialment entre el Consell i els Collegis. Aqüestes
bones rclacions es van fer evidents en l'elaboració i aprovació d'uns
nous Estatuts del Conscll, que actualment son un exemple de
sentiment democrátic que ha permés continuar treballant sense
tensions internes de cap tipus. Fins i tot aquests estatuts han servit
d'exemple per altres professions.

Les bones relacions també s'han fet extensives a altrcs estaments
com el Consejo General. Malgrat les dificultats iniciáis s'está en el
camí d'establir unes millors rclacions, ates que el Consejo General
está estudiant la possibilitat de canviar els scus estatuts per assumir
el reconeixement del Conscll de Catalunya, que de moment es l'únic
lcgalment constituít a l'Espanya de les Autonomies. No s'ha
d'oblidar, pero, que actualment el Consejo General té recorreguts
els estatuts del Conscll, així com els deis Collegis de Barcelona i
Tarragona.

Per altra pan, el Conscli va collaborar en l'organització del 1.a

Congrés de la Veterinaria Catalana. Aquest congrés va teñir una bona
acollida dintre i fora de la professió i sensc cap mena de dubtes tindrá
continuítat en un futur. Cal destacar, en la rcalització i gestació del
congrés, ais companys Carol, que va ser l'anterior Prcsident del
Consell, i Scculi, que durant tants anys fou Prcsident del Collegi
de Barcelona.

S'ha creat també en aquest període una comisió permanent entre
la Facultat de Veterinaria i el Conscll, convenc,uts que és
imprescindible i indispensable el contacte i la col'laborado directa
entre Universitat i professió.

La creació d'uncs noves normes dcontológiques que han de ser
el marc de l'actuació professional dintre deis límits que no
perjudiquin la llibcrtat deis altres, han suposat una altra actuació
durant aquesta última etapa de govern. Per últim, des d'ANNALS
VETERINARIS es vol destacar la creació de I'ARXIU
D'IDENTIFICACIÓ D'ANIMALS DE COMPANYIA, que a ben
segur tindrá repercusions interessants tant per al Consell com per
al conjunt de la professió.

Per finalitzar, s'ha de recordar que fa aproximadament dos anys
es van celebrar eleccions generáis al Collegi de Tarragona que van
provocar canvis en tots els carrees de la Junta, i a la vegada en els
seus representants del Consell. Els nous representants han permes,
sens dubte, seguir amb el mateix ambiem de treball. ANNALS
VETERINARIS vol recordar, a través del Consell, els representants
que van iniciar la gestió pero que van haver de marxar per raons
diverses. Espccialment s'ha de recordar dos companys, Joscp Tous,
que recentment ha assumit el carree de Director General de Producció
i Industries, i Lluís Ballabriga, que malauradament va morir i de
qui tothom guarda l'inmillorable record perqué va ser un entusiasta
collaborador i entranyablc amic, al qual, sens dubte, es trobará a
faltar. D
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ALIMENTOS SECOS PARA GAT
Amplias investigaciones llevadas a cabo por el centro de Investigación de Fnskíes en California y por la comunidad científica,
han confirmado la conclusión de que:

1) El FUS es un compleio patológico multifactorial.

2) Los gatos que se alimentan con dietas secas formuladas para producir una orina ligeramente acida (menos de pH 6.5).
en general no presentan problemas de FUS.

Teniendo esto en cuenta, podemos informarles de que desde enero de 1988, todos los productos Fnskíes secos para gatos
de todo el mundo se están formulando para que produzcan un pH urinario ligeramente acido.

Creemos que esto contribuirá a una menor incidencia del FUS en los gatos, y que está en linea con nuestros continuos
esfuerzos por proporcionar unas dietas óptimas que garanticen el bienestar de nuestros animales

El Síndrome Urológico Felino (FUS) es una enfermedad común del gato domestico y un problema importante para sus
dueños. Existe una posibilidad de conexión entre la dieta y el FUS que nos afecta particularmente como fabricantes de
productos para la alimentación animal.

La familiaridad de los propietarios de gatos con la enfermedad parece ser mucho mayor que la tasa de incidencia. Los
factores que el consumidor en general asocia con la enfermedad implican a la comida. Nuestra Sociedad esta interesada
en mantener bien informados a los veterinarios españoles para que puedan recomendar nuestros productos con toda
confianza

Hace unos cuantos años, se creyó que el contenido en cenizas en un alimento para gatos era importante al determinar qué
alimentos teman más probabilidades de originar el FUS. A medida que la teoria de las cenizas se detalló, los investigadores
empezaron a señalar al Magnesio como el culpable de originar el FUS. Los cristales de estruvita están compuestos de tres
partes: fosfato, amonio y magnesio. Ya que el contenido de magnesio en la orina esta influido por la dieta, se creyó que
cuanto más magnesio hubiera en la dieta, mas probabilidades de formación de estruvita y mayor nesgo de FUS Hasta la
fecha, nadie ha verificado una relación entre el nivel de magnesio en las dietas comerciales para gatos y la incidencia del
rUo

Las investigaciones actuales sobre el FUS dirigen su atención sobre un punto mucho mas importante en los alimentos para
gatos su habilidad por producir una orina acida La estruvita se disuelve en una orina ligeramente acida a un pH de 6 5 o
menor

Las investigaciones sobre los productos Fnskíes confirman que poseemos el conocimiento para formular dietas para gatos
que produzcan un pH urinario ligeramente ácido (menos de 6.5). Los gatos que se alimentan con estas dietas, en general
no sufren problemas de FUS

Fnskíes pone todo su esfuerzo y recursos para proporcionar dietas adecuadas y sanas para que los veterinarios puedan
recomendarlas con toda garantía

GAMA

Friskies Frískies
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Garantía de inmunidad prolongada
Rhóne Mérieux tiene más de vein-
te años de experiencia en el desa-
rrollo y puesta a
punto de IMRAB,
la primera vacuna
antirrábica veterinaria,
producida sobre cul-
tivo celular, que pro-
tege a cualquier es-
pecie de animal
doméstico garantizando

la mayor y más prolongada inmu-
nidad con una sola dosis.

Actualmente más de
50.000.000 de carnívoros do-
mésticos, en todo el mundo,

han sido vacunaque
con esta situada que

está situada en el
primer lugar de

Europa y EE.UU..

IMRAB es la primera vacuna en Europa y en los EE.UU. que ha sido tomada como referen-
cia, gracias a su inocuidad, prolongado período de inmunidad, actividad y resultados obte-

nidos en pruebas de laboratorio y en las campañas antirrábicas.

IMRAB
La primera vacuna antirrá-
bica para todas las espe-
cies animales.
IMRAB es la vacuna contra la rabia de gran efi-
cacia que satisface todas las recomendaciones
de la OMS.. Cada dosis alcanza unos títulos
medios de 5,7 y 10 U.I..

Los animales vacunados con IMRAB resisten
una prueba virulenta, capaz de matar al 80%
de los animales testigos no vacunados.

A la gran actividad y perfecta inocuidad de IM-
RAB, incluso en hembras gestantes, hay que
añadir su compatibilidad con otras vacu-

nas virales de Rhóne Mérieux, para perros y ga-
tos, así como la doble facultad de ser inocula-
da por vía subcutánea o intramuscular, sin pro-
blema alguno.

IMRAB es el mejor STOP a fa rabia.

IMRAB
20 HUMOS DE I DOSIS DE I mi

MOMA W1IIIIU1IU MWINMU HHMUCIO» SUME
CWIKO COUUft. NH0MB0 « MDROH» H
«Himno, PMU IDUS IAS ESKOCS «NIMM.ES

# " '

RHÓNE MÉRIEUX
LE AYUDA

A PROTEGER
LA VIDA

r
'•r

% \

LAtOHATORIOS KHONÍ MtRItUX

Germá Estruch, 9-11 - 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona). Tel. (93) 478 22 23 - Fax. (93) 478 48 76
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TEMA DE PORTADA

Nova Conselleria del Medi
Ambient.

L'cspccial transcendencia que ha assolit la protecció del medi am-
bient i la nccessitat de dur a terme una gcstió unificada deis dife-
rents ámbits que incideixen en l'adopció d'una política global de
preservado del medi han portat a la Generalitat de Catalunya a la
creado d'un departamcnt, com a responsable máxim d'cstablir i cxc-
cutar les directrius generáis de la política de medi ambient, d'acord
amb les oricntacions generáis del govern.

Des d'ANNALS VETERINAR1S, doncm la bcnvinguda a la nova
Conselleria, ja que aquesta representa que s'ha creat una conscicn-
cia socio-política en un tema tan important com és el medi ambicnt,
que permetra, en un futur inmediat, unificar criteris d'actuació.

La nova Conselleria reagrupa les competcncics que en aquesta
materia están actualment disperses en els departaments de Política
Territorial i Obres Publiques; Agricultura, Ramadcria i Pesca, i In-
dustria i Energía. D'aquesta manera, el nou departament está divi-
dit en quatre direccions generáis:

— Dirccció de Qualitat Ambiental
— Direcció General de Patrimoni i n a t u r a l .
— Direcció General de l M e d i F í s i c .
— Direcció General del Medi Físic.

Al Departament de Medi Ambient correspon la preparado i l'exe-
cució de la política del Govern de la Generalitat sobre el medi am-
bient, i també, la direcció, planificado, coordinació i avaluado deis
ambits medioambicntals sobre els quals se li assigni l'cxercici de com-
petencics i funcions.

Així, correspon al nou Departament: la formulació de plans tc-
rritoiials sectorials, planificado i gestió deis residus sólids, tractament
d'aigües residuals, protecció de l'ambicnt atmosferic, control de qua-
litat de platges, protecció del sol contra l'erosió i la protecció del
paisatgc, la intervenció administrativa en les activitats elassificades,
protecció d'cspais naturals, entre d'altres. Així mateix, el Departa-
ment assumeix del Departament de Política Territorial i Obres Pu-
bliques les competéncies següents: les atribuídes a la Direcció Ge-
neral del Medi Ambient, les de la Junta de Residus, les exercides
per la Junta de Sanejamcnt, les de la Direcció General d'Obres Hi-
draúliqucs i la Junta d'Aigües en relació amb control i anSlisi de
qualitat de l'aigüa i abocaments d'aigües residuals. Per últim, Medi
Ambient, assumeix d'Agricultura, Ramadcria i Pesca, les competén-
cies relatives a la rcgulació, la utilització, el control, la inspecció i
la sanció en materia de fertilizants o adobs i fangs de depuració, uti-
litzats en 1'agricultura, en relació amb la seva acció contaminadora
sobre les capes subterranics i sobre el medi ambient, també recull
del DARP la reglamentado i control en materia de recollida i elimi-
nado de purins deis animáis, deis animáis morts, ineloent els resi-
dus deis escorxadors, i també els residus vegetáis d'origen natural.

Descontaminado, formació i, sobretot, prevenció, han estat els
tres punts principáis sobre els que ha actuat Medi Ambient alhora
de definir les seves primeres competéncies. Espcrem que les deci-

sions polítiques que manquen per a constituir plenamcnt la nova
Conselleria, siguin les adequades i que busquin básicament una mi-
llora del medi ambient i no un ámbit de poder polínc

El president de la Generalitat, Jordi Pujol, ha cscollit a l'engin-
yer Albert Vilalta i González, President de les empreses publiques
Fcrrocarrils de Catalunya i TABASA, i home que té fama de bon gestor
dintre de l'administració catalana, per fer-se carree de la nova Con-
sclleria.

La Conselleria de Medi Ambient cátala és la primera que fun-
ciona en una autonomía de l'Estat Espanyol i s'ha avangat a la pos-
sible creació en el futur d'un ministeri encarregat d'aquesta materia
en el govern central de Madrid. Cal recordar, que el govern espanyol
és l'únic de la CEE que no té cartera de Medi Ambicnt.

La creació d'aquesta Conselleria suposa, tal i com han fet la res-
ta de paísos europeus i en especial Alcmanya, reconéixer un proble-
ma amb la creació d'un remei. Ha estat, sens dubtes, un pas valent
el que ha rcalitzat la Generalitat, ja que no tots els govcrns volen
assumir aquesta rcalitat ecológica. Paralclament a la creació del nou
departamenl, la Facultat de Ciéncies ha fet les primeres passes per
l'elaboració d'un avantprojccte del que seria la futura llicenciatura
en Cicncies Ambientáis. La nova titulació estaría integrada per qua-
tre anys d'cstudis que comenc,aricn el 1992.

Els veterinaris com a técnics competents en la materia i com a pro-
fcssionals que ja avuí hi estem trcballant en termes relacionats amb el
medi ambicnt, desitjem un exit total a la nova Conselleria, alhora,
que ens oferim per a seguir trcballant en el tema del medi ambient.

Així des d'aqüestes pagines volem recordar les funcions que de-
scnvolupa el veterinari, principalmcnt centrades en els camps de la
ramaderia i 1) la Salut Pública:

1) Salut Pública: Assessoramcnt i informació en temes com:
— Fosses séptiques i femers. El veterinari ha de supervisar la co-

rrecta eliminació d'excretes i ha de controlar que el sistema a seguir
en l'explotació permeti l'eliminació higiénica de fems, purins, i ex-
crements per evitar qualscvol tipus de difusió de malalties.

Per tant, será el veterinari qui decidirá si una construcció d'aquest
tipus reuncix les condicions idonies o si, peí contra», ha de ser re-
butjada.

— El veterinari participa activament en les mesures que afecten
al Medi Ambicnt relacionades amb la Iluita contra la Pesta Porcina
Africana. L'eliminació deis focus de malahia es realitza de forma in-
mediata amb el sacrifici i destrucció higiénica deis animáis de l'ex-
plotació afectada, d'acord amb lo previst per la legislado. De im-
portancia cabdal per evitar la propagació de la malaltia és el tracta-
ment que es pugui rcalitzar sobre els cadavers, ja que aquests poden
resultar greument perjudicials per la salut pública i la sanitat ani-
mal. Actualment, per a la destrucció de cadavers d'animáis morts
a conseqüéncia de malaltia infecto-contagiosa o comú, existeixen qua-
tre procediments:
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— Per cremació directa o en forns especialment destinats amb
aquesta finalitai.

— Per solubilització en ácids o lleixius.
— ExcepcíonaJment, i quan no sigui possible la destrucció deis

cadávers per qualsevol deis proccdimcnts anteriors, es procedirá al scu
entcrrament en llocs acotats com fosses de cadávers.

— En centres autoritzats peí aprofitament de cadávers d'animals.
El veterinari vigilará per que la destrucció s'cfectui en condicions

de máxima garantia i seguretat per les explotacions pecuáries de la
zona. També s'encarrcgará de supervisar que l'eliminació de residus
i altrcs productes contaminats es faci amb totes les garanties higicnico-
sanitáries.

Será el veterinari, dones, qui supervisará aquest aspecte, ja que
la legislado vigent és clara al afirmar que queda terminantment pro-
híbit abandonar animáis morts o moribunds, llenc,ai-los a femers, rius,
pous, carreteres, canyades, etc..

Des de l'l de novembre de 1990 la importancia de la producció
de fangs, procedents de la depurado d'aigües rcsiduals domestiques
o urbanes está plantejant seriosos problemes de magatzenament i, so-
bretot, d'eliminació. La composició d'aquests fangs els converteix en
una font de materia orgánica i d'elements fertilizants per a la seva
utilització a l'activitat agraria, que resulta ser la via mes adequada
per a la seva climinació, al permetre la seva incorporado ais cides na-
turals de la materia i energía. Per tant, es produeix un doble benefi-
ci, ambiental i agrari, conseqüéncia, per una pan, de la seva elimina-
do sense alterado relevant de I'equilibri ecológic, i per altre, del efec-
te que es deriva de la seva aplicació en els terres, que observen una
accelerada disminució del seu contingut en materia orgánica. L'apli-
cació d'aquests fangs ha permés adquirir una notable experiencia en
rclació amb la seva naturalesa, forma i dosis d'aplicació i efectes sobre
el térra, l'aigua, la coberta vegetal i la salut humana. S'ha constatat
el carácter perjudicial que teñen els fangs quan determinades espe-
cies químiques inorgániques com els metalls pesats, abasten concen-
tracions superiors a un cert umbral i son aplicats de manera sistemá-
tica, en determinats terres, a dosis molt altes en deierminats moments
del cicle vegetatiu de les plantes que serán posteriorment aprofítades
pels animáis domestics o el mateix home.

Pl -»^^B k^*V«9i

Per tant, s'ha establert una normativa que regula la producció de
fangs de depurado i la seva utilització agraria a Espanya. En aquest
sentit. el paper del veterinari és el de técnic encarregat de supervisar
el procés de tractament i composició deis fangs produíts.

Dintre del camp de la ramaderia, el veterinari s'encarrega també
d'cmetrc informes sobre Activitais Classificades. Així, quan un ramader
vol sol licitar permís municipal per l'installació d'una explotado, si-
gui cunícula, porcina o avícola ha de presentar a l'administració lo-
cal, que te competéncies en activitats molestes, insalubles, nocives i
pcrilloscs, una memoria on rccull el programa sanitari que realitzará
I'explotado ramadera. En aquesta memoria, el veterinari donará el
vist i plau a la situació sanitaria de l'explotació, ais controls que es
rcalitzaran sobre malalties, calendan anual de vacunacions, tractaments
programáis, programes de desinfecció, programes de desparasitació,
destrucció o eliminació de cadávers, eliminado d'excretes, etc.

Per últim en el camp de la ramaderia, cal destacar l'important
paper d'assesoramcnt a Corporacions locáis, comarcáis i Generalitat
que rcalitzen el veterinari

Dintre del camp de la salut pública s'ha de remarcar la tasca d'as-
sessorament que el veterinari rcalitza al industrial cárnic, básicament
com a interventor sanitari. Especialment aquesta col'laborado es pro-
dueix en mesures correctores de les installacions, en controls d'aigües
d'us a les empreses, controls d'aigües residuals, eliminació de sub-
productes i en les plantes d'aprofitament de subproduetcs.

Així, la reglamentado técnic-sanitária d'escorxadors, quan parla
de les condicions sanitáries d'aquests centres exposa que les depen-
déncies estarán provistes de desguassos amb els dispositius adecuats
de tancament hidraúlic que evitin el retrocés de matéries orgáni-
ques i olors i l'accés de rosegadors, desembocant directament a la xar-
xa d'evacuado d'aigües residuals. Aquesta xarxa s'ajustará a lo dis-
posat en el Rcglament d'Activitats Molestes, insalubles, nocives i pe-
rilloses.

La xarxa d'evacuació d'aigües residuals terminará en una cstació
depuradora, abans d'abocar en xarxes generáis o en corrents riberen-
ques o marítimes. No será exigible aquest requisit si el Municipi en
el que es troba ubicat l'cscorxador disposa d'estació depuradora de
suficient capacitat i l'Ajuntament autoritza a l'emprcsa el vertit a la
xarxa general municipal. En aquest cas, les aigües residuals es somc-
tran a l'escorxador a un tractament previ de depurado primaria. Els
Servéis Veterinaris Oficiáis deis cscorxadors controlaran que les aigües
vertides ais condueles públics o mars reuneixin les condicions sanitá-
ries adequades.

En quant a l'asscssorament a corporacions locáis com a sanitari
local i a Consells Comarcáis i Generalitat, els veterinaris estaran en
contacte amb les administracions per fer complir totes les funcions
d'ordre técnic, així com el Reglamcnt d'Epizooties, el reglamcnt de
zoonosi i quantes disposicions complementáries siguin dictades Fer
tant, activitats com el control higiénic de les manipulacions, sacrifi-
cis, inspecció ante i posí morte/n, destrucció deis productes decomi-
sáis, control d'aigües, etc.. son algunes de les competéncies en el camp
de la salut pública en les que la tasca de control del veterinari és fo-
nalmental.

Aqüestes son, breument exposades, les funcions básiques que de-
scnvolupcn els veterinaris relacionades amb el Medi Ambicnt. fcls ve-
terinaris ja estem treballant des de fa temps per una millora del Medí,
ara amb la creació d'aquesta nova millora tots els aspectes relacionats
directament amb el tema ambiental
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Veterina'fis
A DEBAT

LA NECESSITAT DE LA
CAMPANYA ANTI-RABICA

D urant els últims anys i, espe-
cialment en els darrers mesos,
s'ha especulat molt sobre la
necessitat sanitaria de l'obliga-

torietat de la campanya anti-rábica.
En dctriment d'aqucsta, s'afirma en

moltcs ocasions que, ais altrcs paisos la va-
cunació no es obligatoria. Fins i tot, en al-
guns d'aquests teñen declaráis brots de ra-
bia selvática i tampoc és de compliment
obligatori. Cal recordar, pero, en aquest
punt, que l'erradicació prácticament de la
rabia a Espanya i Catalunya no s'ha produ'i't
per si sola. Ha estat conseqücncia de la in-
sistencia de les autoritats sanitárics en obli-
gar a la vacunació de forma anual, així com
del control sistemátic d'aquclls animáis que
han mossegat.

Si bé és cert que hi ha paisos on la va-
cunació no és obligatoria, també és cert que
en aquests, es controla sanitáriament els gos-
sos grácies al cens. Es podría afegir, a mes
a mes, que la cultura sanitaria de la major
pan de la població d'aquests paisos está a
un nivell molt superior respecte a l'existent
al nostre país.

A Catalunya i a Espanya en general,
l'únic control central i sanitari que es pona
a terme sobre els gossos (no així en el cas
deis gats), está centrat exclusivament en la
Campanya anti-rábica.

Per altra part, durant molts anys s'ha
aconseguit sensibilizar a la població i ais

propictaris de petits animáis en particular,
de la necessitat d'aquesta campanya. És mes,
la gran majoria basa quasi tot el control deis
animáis en aquesta obligatorictat.

Pensem, per un moment, qué podría
passar si se suprimís la campanya obligato-
ria. D'entrada, el número de gossos i gats
vacunats davallaria, pero aixó potscr no se-
ria el mes greu. Sense cap mena de dubtes
el problema seria que desaparcixeria tot
tipus de control existent sobre aquests
animáis. Aleshorcs, quin sentit tendría la lli-
breta de vacunació, si aquesta no fos obli-
gatoria? Els gossos, dones, podrien anar le-
galmcnt «indocumentats». Per tant, cal que
trobem resposta a tota una serie d'interro-
gants que son fonamcntals a l'hora d'enten-
dre el perqué és necessária aquesta campa-
nya.

Així, preguntes com: Que ocurriría amb
els censos? Si tenim en compte que els que
disposem actualment son insuficients. No-
més cal recordar que 1'incidencia d'aquesta
campanya, hores d'ara, no arriba al cinquan-
ta per cent del total d'aquests animáis a Ca-
talunya, i que si cada any es vacunen contra
la rabia uns 250.000 animáis, segons els fa-
bricants d'aliments, el cens d'aquest arriba
al triple. Per altra pan, quin tipus de con-
trol sanitari podría realitzar-se en aquesta
situació? Que podria ocórrer si es dones en
alguna zona del nostre territori un brot de
rabia?

Rcalmcnt, en Tactual situado, no creiem
que aquest sigui el moment adequat per su-
primir la Campanya anti-rábica, si, a mes
a mes, tenim en compte que la política sa-
nitaria vindrá influida en un futur cada ve-
gada mes proper per les decisions de la
C.E.E. Si la supressió arriba, s'hauria d'ini-
c iar un procés de canvi de política de cen-
sos, de controls sanitaris que no incloguin
exclusivament la rabia i de influencia en la
societat, per assolir una consciéncia sanita-
ria molt mes responsable sobre a tinenta
d'animals.

Com a últím punt i element de reflcxió
en aquest debat es pot afirmar que, última-
ment, el Conscll de Collegis de Catalu-
nya, tenint en compte totes aqüestes cir-
cumstáncies i entenent que s'ha de col-la-
borar en buscar solucions valides, ha presen-
tat al D.A.R.P. un projeetc que preveu un
control sanitari animal obligatori per gos-
sos i gats. Un control que hauria d'adequar-
se cada any ais criteris que es consideressin
mes urgents o de major importancia peí bon
control sanitari.

Per altra part, es contempla en aquesta
proposta l'obligatorietat progressiva de la
identificado de gossos i gats mitjanc.ant un
sistema fiable com es el del tatuatge o els
microxips de implantació subcutánia, com
a mitjá mes propici per poder realitzar con-
trols sanitaris.



Vetennaris
ENTREVISTA

Teresa Bonilla:
«No s'ha sabut valorar
la nostra professió
com cal».

Per Mario Ruiz
Foto: Alvaro Monge

'

pnmci.i rieruuru t Catalunya.

Teresa Bonilla va estudiar veterinaria a l'Escola Superior de Ve-
terinaria de Saragossa. A l'Espanya de la postguerra deis anys qua-
ranta, molt poques dones estudiaven en les facultats espanyoles. Fins
aquells anys, només una valenciana havia obtingut el títol de veteri-
naria. La segona dona que ho va aconseguir fou aquesta catalana,
filia de Puigcerdá. Teresa Bonilla recorda amb nostalgia la seva épo-
ca d'estudiant. Les anécdotcs, dificultats, oposicions, les lluites per
obrir-sc camí, viuen ara en el scu record. La seva activitat laboral,
grátics al seu esperit de ttcball i al seu carácter obcrt, ha estat molt
nombrosa. Parlar de veterinaria amb ella, es fer-ho del que ha estat
la seva vida ja que aquesta transcorre fidel a l'evolució de la veteri-
naria al nostre país. Teresa Bonilla, reconeguda com una de les grans
veterinarics a 1'Estat espanyol, ara ja jubilada, continua realitzant

L'únic moment en qué em vaig sentir discri-
minada, van ser els dies d'explicado de l'apa-
rell reproductiu masculí. Alcshores, els pro-
fessors m'aconsellaven que no anés a dasse.

l'altra gran passió de la seva vida: viatjar. Han estat molts anys dedi-
cats quasi exclusivament a exercir la veterinaria. Ella va obrir el
camí a les dones, tant a la facultar com en el món laboral vete-
rinari. Moltcs generacions la van teñir com a excmplc, i tot perqué
un dia un amic del seu pare li va propossar anar a fer un curs de
parasitología.

Quan va comencar a estudiar la carrera de veterinaria?
Vaig comentar a estudiar després de la guerra, a l'Escola Supe-

rior de Veterinaria de Saragossa. Quan vaig acabar la carrera, a 1 any
1944, vaig anar d'intcrina a l'escorxador de Sabadell. fins que, a
l'any 1946, vaig aprovar les oposicions a l'Ajuntament de Barcelona.
Per tant, he treballat com a veterinaria de l'Ajuntament del 1(>46
fins a l'any 1986, que vaig jubilar-mc.
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Com eslava estructurada la carrera en aquells anys?
La duració de la carrera era, com ara, de cinc anys. L'organit2ació

del curs era per semestres, així, t'cxaminaves al febrer i al juliol. La
realitat és que, de practiques veterinárics amb animáis, no se'n fcien
gaires. Les úniques remarcables les feiem quan anáv«m a l'escorxador
per inspeccionar els aliments. Pero aixó, eren tres o quatre dics a l'any,
0 sigui, molt poques vegades.

Va ser vosté la primera dona veterinaria a Espanya?
No exactament, quan vaig comentar a estudiar ja havia acabat una

noia valenciana.
Quines anécdotes recorda de la seva época d'estudiant, quan era

Túnica noia de l'Escola Superior?
El que mes em va sobtar, quan vaig arribar, era el fet que l'Esco-

la, en no haver-hi dones, no tenia lavabo de senyores. Jo no em vaig
tallar gens i en vaig demanar un de nou per a mi sola, ja que no volía
seguir utilitzant el deis professors. La protesta va sorgir el seu efecte,
1 la Direcció de l'Escola va fer un lavabo per dones, que en un princi-
pi i fins que van venir mes noies, era jo Túnica que Tutilitzava.

Quin va ser el comportament deis seus companys de curs amb
vosté?

La relació amb els meus companys va ser molt bona. A mes a mes,
vaig teñir la sort que ja hi havia hagut una altra dona en aquell cen-
tre. Recordó que, en aquella época, la calefacció era una estufa i a
mi sempre em deixavcn seure al seu costat per no teñir fred. En gene-
ral, em van acceptar molt bé. En aquest sentit influcix molt el carác-
ter de la persona i, en ser una dona molt oberta, no vaig teñir cap
problema per connectar amb els meus companys de carrera.

Va teñir algún tipus de problema amb el professorat peí fet de
ser dona?

No, cap tipus de problema. De tota manera, l'únic moment en
qué em vaig sentir discriminada, van ser els dies d'explicado de l'aparell
reproductiu masculí. Aleshorcs, els professors m'aconsellaven que no
anés a elasse.

Els anys posteriora a la guerra van ser molt difícils per a tothom.
Com va viure políticament la postguerra a l'Escola superior de Vete-
Sinceram

Sinccramenl, he de confessar que no vaig viure directament els
problemcs polítics de l'Escola. El que sí recordó, era que, en ser noia,
tenia l'obligació de teñir el Scrvei Social acabat, i jo no I'havia fet.
En acabar la carrera, vaig rebre el Certificar Oficial d'Estudis sense
teñir aquest servei fet. El Director del centre va ser expedientat per
haver-mc donat el títol, pero per sort es va poder solucionar el tema
amb l'administració central.

Quina va ser la seva primera experiencia laboral?
Una vegada acabada la carrera, vaig comentar a trcballar a l'cscor-

xador de Sabadcll. M'cncarregava del funcionament del triquinóscop.
Van ser uns anys molt profitosos ja que treballava prácticament sola,
ates que un deis meus companys es va jubilar i l'altre va marxar en
aprovar les oposicions a veterinari titular.

Posteriorment, vosté va obtenir placa de veterinaria titular a l'Ajunt-
ment de Barcelona?

Efectivament, vaig anar a Madrid a estudiar el curs per ser veteri-
naria titular, ja que per presentar-mc a les oposicions a l'Ajuntament
de Barcelona era imprescindible aquest títol. Va ser en aquesta época
quan vam mantenir un plet amb l'administració, perqué els vcicri-
naris titulars volíem que se'ns reconegucs com un grau superior da-
vant els altrcs veterinaris, ja que nosaltres havíem passat dues oposi-
cions. A l'any 1946 comento a treballar a l'escorxador de l'Ajunta-

ment de Barcelona. Aprofitant la meva experiencia anterior, vaig
cncarregar-me, com a Sabadell, del triquinóscop.

En un moment en qué tot son oposicions, com recorda les seves?
Van ser tan difícils com ho son ara?

Cree que el grau de dificultai era molt semblant a Tactual. El te-
mari de temes veterinaris era molt extens. La nostra sort va ser no ha-
ver de estudiar temes d'Administració Pública o jurídics com es fa a
les oposicions actuáis.

Per qué va escollir el camp deis escorxadors per exercir la veterina-
era

La veritat és que mai m'havia plantejat treballar en aquest camp.
Fins i tot en els meus anys d'estudiant a Saragossa mai vaig interessar-
me per aquesta pan de la veterinaria. Va ser quan vaig anar a Saba-
dell que em van destinar a l'escorxador. Aquest cscorxador tenia dues
seccions, una que controlava tots els embotits que arribaven i Taltra
que era el servei de triquinóscop. Al no teñir gent suficientemnet pre-
parada, em vaig fer carree d'aquest servei i d'aquesta manera em vaig
anar engrescant en Tactivitat deis escorxadors.

Quan arriba a Tescorxador de Barcelona quina feina li enco-
manaren?

De bon principi, em vaig encarregar de tot el servei administra-
tiu. És a dir, de la realització de totes les guies, especialment de la
carn, que procedía deis paísos de TEst. Va ser una época en qué vaig
treballar molt en la pan de triquina, ja que aquest parásit cstava molt
estés. La causa d'aquesta propagado eren els nombrosos sacrificis de
porcí criats en abocadors, collegis o convents sense cap tipus de con-
trol. A vegades, en trosos petitíssims es trobaven fins a cent triquines.
Vam haver de filar molt prim per no posar en perill la salut del con-
sumidor.

En el sea treball va teñir algún tipus de problema peí fet de ser
dona?

El que sc'n diuen problcmes de veritat, dones no. Ara bé, recor-
dó moltes anécdotes com quan, a Tépoca en qué m'cncarregava del
triquinóscop, anávcm ais convents a inspeccionar els sacrificis, espe-
cialment de porcí. Acompanyada pcls matarifes em desplac.ava en un
taxi fins ais convents, pero moltes vegades em trobava que, en ser de
clausura, no em dcixaven entrar, fins i tot en convents de monges em
succedia aixó. Em deien que només podia entrar un veterinari i no
una dona. Aleshores, el que fcicn era trossejar Tanimal i me'l treien
en una safata per que supervises el fetge, els ronyons, etc..

Una altra anécdota que recordó, era quan els caps de setmana feiem
guardia a Tescorxador. Els dics que hi havia cursa de braus a la plac,a
de les Arenes ens ponaven els animáis un cop sacrificáis. Nosaltres
comprovavem Tcstat de Tanimal. A mi se'm permetia fer-ho perqué
eren bésties ja sacrificades, i se les considerava carn mona. Ara bé,
jo no podia panicipar en cap altra activitat relacionada amb les curses
de braus, ja que exisia una Llei, no derogada fins a la mon de Franco,
en la qual es prohibía a les dones teñir pan auiva en la Festa Nacional.

Sempre ha estat vinculada al món deis escorxadors?
D'una manera o altra sí. Encara que he realitzat moltes aJtrcs ac-

tivitats. Vaig estar durant molts anys, fins que cm vaig jubilar, cap
del Centre Oficial de Zoonosi de l'Ajuntament de Barcelona, situat
a TArrabassada. En aquest centre dúiem tota la campanya antirrábica
de Barcelona, tots els fitxers i els controls de vacunacions, fins que
aquest servei va passar a dependre de la Generalitat de Catalunya.

Veient la seva intensa activitat laboral, es podría afirmar que a la
seva época hi havien moltes mes possibilitats de treball que ara?

La feina estava repanida per arces. El que era fcina oficial, de Tad-
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ministrado, n'hi havia molta. Pero, per excmple, les ofertes de tre-
ball en clíniques i laboratoris eren molt reduídes. La gent no estava

mentalitzada a cuidar els petits animáis com ara. Sincerament, cree
que s'ha de agrair molt el treball d'AVEPA en aquest terreny.

Quines altres activitats laboráis ha realitzat?
En no teñir consultori privat, podia dedicar-me a moltes activi-

tats. Així, vaig ser durant vint anys veterinaria de les exposicions cani-
nes. Complimentava, revisava i acceptava ais gossos que hi prenien
pan. Recordó gratament les que es realitzaven al Turó Pare que, pos-
teriorment, van ser traslladades al Pare de la Ciutadella i, sobretot,
l'Exposició Internacional rcalitzada a Madrid, on jo vaig ser la veteri-
naria responsable.

En aquella época els veterinaris teníem la ciutat dividida en dis-
trictes, i, cadascú al seu, excrcíem els controls a les industries d'cm-
botits, xacineries o escorxadors d'aus.

També ens encarregávem del control sanitari en l'obertura de bo-
tigues, bars i restaurants. Inspeccionávem, principalment, les installa-
cions sanitáries com lavabos, cuines, etc..

Scgueix en contacte amb els veterinaris de la seva promoció?
Si, ens reunim tots els dimecres. Fins i tot ara ens trobarem els

que fa 50 anys que vam finalitzar la carrera.
Participa en la vida Coliegial?
Si, a mes a mes, semprc he estat vinculada al collegi, especial-

ment, quan vaig ser Presidenta del Tribunal de Deontologia. Ara par-
ticipo perqué m'agrada, i sobretot, perqué ho sentó.

Per últim i amb I'experiencia que ü han donat els anys, com creu
que es podría millorar la imatge deis veterinaris?

El nostre problema és que no se'ns ha valorat com ens mereixíem.
Nosaltrcs defensem lasanitat, i hem demostrat que moltes epizootics
s'han erradicat d'Espanya, per tant la nostra participado ha estat ac-
tiva. El problema es que molta gent desconeix les nostres atribucions,
es crcuen que només som els metges deis gats o gossos. No s'han sa-
but valorar la nostra professió com cal. Encara hi ha gent que se sor-
prén quan s'assabenta que fem control d'aliments, etc.. S'ha de do-
nar a conéixer obertament les nostres activitats, sobretot el nostre ámbit
sanitari dintre de la societat.D



Veterina'fis
REPORTATGE

Serveis veterinaris
de La Bisbal: un nou tipUS
de clínica veterinària
per a boví.
Per Mano Ruiz
Fotos: Alvaro Monge

Desquerrá .1 dieta lenim .il laume Harté, Joscp Mana Rufí, Pantaleó Uuncll 1 Antoni Manich

En els anys setanta, a les universitats es-
panyoles es respiraven aires d'idcalisme. Tot-
hom volia aportar la seva collaboració per
canviar el país. Aqucst idealisme, tambe
arriba a les facultats de Veterinaria. Moltcs
van ser les idees de joventut descnvolupa-
dcs a les áules, moltcs les hores de tertulia
per trobar el camí per poder posar-Ics en
práctica, i tot aixó, per evolucionar, trans-
formar i modernitzar la situació veterinaria
a Espanya.

En aquells temps, quatre joves veterina-
ris catalans, en Pantaleó Lluncll, l'Antoni
Manich, en Jaume Faflé i Xavier Carré de-
cidiren especialitzar-se en clínica veterina-

ria de boví. Conscients que s'havia de do-
nar un nou servei al camp per millorar-lo,
comentaren a realitzar un tipus de feina
molt diferent de la practicada fins alesho-
res a la zona. Amb aqüestes intencions de
canvi va néixer fa onze anys, SERVÉIS VE-
TKRINAR1S DE LA BISBAL, societat vete-
rinaria que s'cncarrega d'atendre les cxplo-
tacions ramaderes del Baix Empordá.

Com a tota activitat laboral, els princi-
pis van ser molt durs. Els quatre joves es van
haver d'obrir camí en una societat conser-
vadora, reservada i tradicional com és la del
camp cátala. Els antics veterinaris de la co-
marca, els reberen amb un cert recel, pero

aixó no va desanimar el grup, 1 poc a poc,
des de Fuixá a Palamós, de Torroclla a La
Bisbal, Servéis Veterinaris comengava a ofe-
rir un nou tipus de veterinaria que es va
guanyar la confianza deis ramaders gironins.

Tots els membres del grup coincideixen
que les dificultats van ser moltes, fins i tot
li recorden aqüestes aljosep Maria Rufí, l'úl-
tim en arribar al grup quan en Xavier Ca-
rré va passar a ocupar la Gerencia de SEME-
GA, servéis de millora ramadera depenents
fins ara de la Diputació de Girona. Pero
maigrat les dificultats, va ser una época molt
enriquidora. Es van adonar que l'idcalismc
no era suficient per treballar, i van adonar-
se, així mateix, que el carácter del ramader
no era fácil de guanyar. Es van centrar en
la rcalitat, i van vcure com ja no podicn rea-
litzar la típica funció del veterinari d'abans,
aquell que feia una veterinaria lligada a l'ad-
ministració, havien de plantejar-se el scu tre-
ball com un servei profcssional. Van ser mol-
tcs les hores que dedicaren a mentalitzar el
ramader. Excrciren de predicadors per mi-
llorar les cxplotacions agráries, fins que
s'adonaren que la seva relació amb els ra-
maders havia de ser puramcni empresarial.
Ara, amb l'cxpericncia que donen els anys,
creuen que van escollir el sistema corréete.
Els camps están molt mes delimitáis, el ve-
terinari ja no és el «senyor» que era abans,
ara son unes persones que realitzen, com
tothom la seva feina diaria. S'ha perdut
aquella antiga confianza, pero aixó no vol
dir que no hi hagi una bona relació, el que
domina, tal i com ens diu en Pantaleó, és
«una rclació empresarial».

Actualmcnt, el grup centra la seva acti-
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vitat principalment en boví, encara que, tam-
bé, han comenc,at a treballar amb petits ani-
máis. Servéis Veterinaris ofereix 24 hores de
scrvei, ja que sempre hi ha un deis quatre
membres de guardia. L'activitat relacionada
amb les cxplotacions ramaderes se centra en:

— Reproducció
— Maneig i alimentació
— Genética
— Sanitat
En un principi, els quatre es dedicavcn

a tots els terrenys de la veterinaria de boví.
Pero, per oferir una major qualitat de servei
van decidir que era molt millor especialitzar-
se en temes específics, pero sense perdre el
contacte amb les altres árees. Per aquest rao-
tiu hcm parlat amb cadascú deis membres
del grup d'una d'aqucstes quatre activitats.

Reproducció

La primera sortida que vam fer en arri-
bar a Tbrroella fou amb el Dr. Pantaleó Llu-
nell. La seva especialitat dintre del grup se
centra en el control de reproducció. Vam
acompanyar-lo a fer una de les seves visites
diáries. Realitza el control de reproducció
amb una periodicitat mensual. L'objcctiu és
intentar que les vaques puguin parir un cop
cada any, ja que si el ramader deixa passar
15 o 20 dies, sense preocupar-se de tractar
de fecundar cada vaca dintre de període con-
siderat com a óptim, esta pcrdent diners.

En Pantaleó arriba a l'explotació de bon
matí. Visita les vaques que el ramader li va
indicant. El scu treball és vctllar perqué les
vaques tinguin un bon ritme reproductiu. Ha
de controlar que l'animal tingui un part amb
el menor número de trastorns possible, que
tingui una evolució postpart satisfactoria, que
presentí el primer cel cap els 40 dies i que
puguin quedar gestants en un 65-70 % en
la primera cubrició o inseminació. El rama-
der anotará en un full on controla l'estat de
cada animal, les indicacions que li faci el ve-
terinari. «S'ha de veure quan mes aviat mi-
llor si una vaca está prenyada o no, ja que
si está buida li podem provocar un nou cel
per tornar-la a inseminar. S'ha de teñir una
técnica que et permeti detectar de seguida
si está prenyada. Jo comento a diagnosticar
ais 35 dies, i la possibilitat d'error es quasi
inexistent», ens comenta en Pantaleó Llunell.

Una vegada ha parit la vaca, la feina d'en
Pantaleó se centra en el control de la matriu
i els ovaris. «Després de parir se li solucio-

Hn Jaume Fañc s'encanega, principalment, de I'alimentado i del sanejament.

nen els problemes que puguin teñir com a
conseqüéncia del part. Rctcncions de placen-
ta, metritis, és a dir, els problemes de la ma-
triu son els que es tractaran durant el pri-
mer mes després del part. Del primer al ter-
cer mes, es faran controls deis ovaris. S'han
de preparar perqué quan surti en cel una al-
tre vegada, es pugui cobrir. El bon progra-
ma de reproducció es fonamenta en un bon
registre de dades i una bona detecció deis
cels, tal i com fem nosaltres».

Maneig i alimentació

En Jaume Fañé s'encarrega, principal-
ment, de la part d'alimentació i de saneja-
ment. El seu objectiu és que les vaques esti-
guin sanes per poder produír una llet de
bona qualitat. Per obtenir un bon rendiment
és imprescindible l'cstabliment d'un bon
programa d'alimentació, a la vegada que s'ha
de Doss6nels gransgr u p s de malalties

Dos son els grans grups de malakies trac-
tades en el sanejament. Les que es poden
transmetre a l'home i les propies de l'ani-
mal. «Básicament, s'ha de mirar que no si-
guin tuberculoses, i peí que fa a la sang, que
no pateixin brucelosis, perincumónia o mal
de la perdiu i leucosis», ens afirma en Jau-
me fiiñé. Dintre del sanejament, tant ell com
els altres membres del grup, es troben diá-
riament amb encostipats, mastitis, cetosis,
etc.. que han de tractar i curar per poder
mantindre sans els animáis i possibilitar el
seu maxim rendiment.

Servéis Veterinaris ofereix un servei que
s'está potenciant, dia a dia, donada la seva
importancia en els altres terrenys de la pro-
ducció és l'alimentació. Un bon maneig con-
sisteix a cobrir totes les necessitats de nutri-
cio de les vaques a cada edat i període pro-
ductiu, sense excés ni defecte. «A l'alimen-
tació, es tracta que els animáis mengin peí
que necessiten, és a dir, que ni s'engreixin
ni s'aprimin. Perqué donin I óptim de llet
s'intenta que tots els animáis tinguin una
condició corporal ideal», afirma en Jaumc.

Si tenim en compte que l'alimentació os-
cilla entre un 30 i un 70% del cost total de
l'explotació de l'animal, es pot comprendre
la importancia d'aquest aspeetc en la produc-
ció Hetera.

«El ramader em diu el tipus d'alimenta-
ció que dona ais animáis, els quilos de blat,
pinso, etc.. Aleshores, cm pregunta quants
litres de llet cobreix amb aquesta alimenta-
ció. Jo li compto, peí promig de la quadra
que té, els quilos que necessita de manteni-
ment, encara que no fessin llet ni estigues-
sin gestants, i li dic els litres que pot cobrir».
Pero moltes vegades aquest sistema que ens
comenta en Jaume está desequilibrat, poden
sortir mes o menys proteines que energía, o
mes minerals que els que realment li perta-
nyen. Quan aixó succeeix, en Jaume li comp-
ta i diu al ramader quines quantitats de pol-
pa, pinso o altres productes pot donar ais ani-
máis per assolir l'equilibri destijat. «L'objectiu
és optimizar les racions, és a dir, plantejar-
li, al ramader, i dcmostrar-li, que si equili-
bra l'alimentació amb les pautes que nosal-
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tres li marquem l'animal etarà capacitat per
produir el número de litres que, per genèti-
ca, està dotat per fer.., afirma en Jaume Fañé

El principal problema, en aquest terreny,
és el paper que juguen les empreses fabri-
cants de pinsos. No tots els ramaders es dei-
xen aconsellar pels veterinaris. És un terreny
en què incideix molta gent, ja que hi ha una
part comercial molt important en joc. Totes
les empreses de pinso intenten vendre el seu
producte donant el seu assessorament als ra-
maders. Però, malgrat tot el que puguin ma-
nifestar, el seu consell sempre estarà vincu-
lat a la part comercial. Per demostrar al ra-
mader l'importància que té l'alimentació en
els altres terrenys de la producció, com la pa-
tologia o la reproducció, aquest é un servei
que el grup veterinari ofereix de franc. «És
un camp que s'ha de potenciar i per poder
fer-ho,ens hem de guanyar, dia a dia, la con-
fiança del ramader. Els veterinaris rurals te-
nim un avantatge respecte a les cases de pin-
so. Veiem el que mengen els animals i el que
evacuen, fem un seguiment diari que ens per-
met saber exactament quin tipus de pinso i
alimentació necessita l'animal. Per tant, es
pot dir, que el nostre interés és la seva pro-
ducció

Genètica

Fins fa tres o quatre anys, en el món de
la genètica es tractava que les vaq;.¡es dones-
sin molta producció. Des de fa un parell
d'anys, en veure que s'exigeix cada vegada
mrs qualitat a la llet, és a dir, m é greix i
més proteïnes, s'està tractant d'ineminar
amb toros que donen aquesta alta qualitat
desitjada. Fa deu anys que Serveis Veterina-
ris treballa en ci camp de la inseminació. El
seu responsable directe és l'Antoni Manich
«La nostra intenció és la de posar tipus a les
vaques, no tipus per guanyar concursos, sinó
per obtenir robustesa, és a dir, que l'animal
tingui unes bones cames, bon cos i sobre tot
un bon munyir, aquest és el nostre treball
principal., segons ens explica l'Antoni Ma-
nich. La zona del Baix Empordà, era una co-
marca que estava a un bon nivell quan ell
van començar. El que Servis Veterinaris ha
assolit és que aquestes vaques, millorades en
proteïna i greix, tinguin molts anys de pro-
ducció

Normalment, els grups lleters de la co-
marca compren, amb l'assessorament dels vc-
terinaris els toros per utilitzar-los en Ics in-
seminacions. «Davant l'elecció d'un tipus o

In Pamaleó ¡untameni amb ti ramader ;>lcn l'esui de i ada animal

altre de toro, aonsellem fixar-se primer en
la producció, é a dir, en la qualitat de llet
i en el tipus de l'animal. Ens fIXem en el con-
junt de la comarca, ja que el tòpic d'un toro
per una vaca determinada reulta car i tam-
poc és convenienl.». En la genètica s'observa
la població en general, mai una vaca en par
ticular. El toro més utilitzat a la zona del Baix
Empordà és en aquest moment, el Maraton,
vuitè al ranking mundial; es caracteritza per
estar força alt en proteïna i greix, oferint un
bon tipus

«El nostre plantejament va ser el de te-
nir cura en un principi la llet perquè les va-
ques produïssin i el ramader veiés aquest mo-
viment i guanyé diners per fer altres coses.
En segon lloc, vam treballar en millorar la
qualitat de la licI.», en manifesta l'Antoni
Manich

L 'Antoni é , també, dintre del grup,
l'encarregat del control de la qualitat bacte-
reològica de la llet. Aquest és un punt clau
dintre de la producció, ja que la llet té un
preu segons la seva qualitat bactereològica
El límit són 100.000 bactèries, tot el que e
per sota lé unes bonificacions i els que ho
superen tenen unes penalitzacions. Molts són
els factor que influeixen en la millora de la
bactereologia, per exemple, tenir unes sales
de munyir en bone condicions, tenir uns
tancs que refrigerin correctament i, sobretot,
munyir amb netetal. «Si quan fem l'anàlisi
bactereològic un ramader té un recompte
més alt del permès, anem i li mirem com està

la sala de munyir, cridem al tenie per que
la revisi, li comprovem el tanc i buquem on
pOt haver-hi un focus bacterià:., en comen-
la l'Antoni

Sanitat

Josep Maria Rufí és el més jove del grup
Fa tres anys que s'ha incorporat al grup. Din
tre de Serveis Veterinari juga el paper de co-
modí. «M'encarrego molt de fer visites de dia
és a dir, analitzo els problemes que poden
tenir els animals. Si aquests problcme es re
fereixen a la reproducció o a l'alimentació,
aviso en Pantaleó o en Jaume perquè s'ho
estudiin, però si el problema és purament ili
MU o d'inseminació, extracció de sang, etc.
ho faig jo mateix». El seu paper, doncs, és
el de metge de capçalera. Això no vol dir
però, que no practiqui altres camps dintre
del grup. Precisament, la seva condició poli-
valent permet que, quan és necessafl, ass
meixi tant la part de genètica com de ma
neig, és sens dubte el comodí de luxe que
voldria tenir tot equip laboral.

Aqueta és la feina que realitzen aquest
quatre veterinaris, que, junts, formen el
SERVEIS VETERINARlS DE LA BISBAL.
Un treball de veterinaris rurals realment dur.
No tenen horari, le festes sacrificades són
moltes, però també és ben cen, que és un
SIA rific i directament lligat a la feina dels ra-
maders, una de les més dures que es poden
trobar en el món laboral. O
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TRIBUNA D'OPINIÓ

La ley del
medicam.nto
Juan Beltrán Rahola
Asesoría Jurídica
Col. Vet. de Barcelona
Foto: Alvaro Monge

El B.O.E. de 21 y 22 de diciembre de 1990, publicó a Ley del Me-
dicamento que responde a la necesidad de la ordenación de los me-
dicamentos, de acuerdo con reiteradas instancias de la O.M.S. desde
hace años para aplicar una política de envergadura en relación con
los mismos, y numerosas directivas y recomendaciones de la propia
Comunidad Económica Europea, desde 1965.

Esta Ley esperada desde hace largo tiempo, viene a cumplir con
lo previsto en el Art. 43 de nuestra Constitución, que reconoce el de-
recho a la protección de la salud, reservando a ios poderes públicos
la organización y tutela de la salud pública y a la Ley el estableci-
miento de los derechos y deberes de todos al respecto.

Asimismo, el Art. 149.16 de la Constitución, dispone que el Esta-
do tiene competencia exclusiva en relación con la legislación sobre pro-
ductos farmacéuticos.

La Ley del Medicamento pretende ser el marco legal estable que
constituye la referencia estratégica de la industria farmacéutica, la cual
se afirma tiene un gran futuro, siendo el mercado español de medi-
camentos el octavo mundial, a la vez que las empresas establecidas
en España que forman pane de este sector, hacen de éste uno de los
más dinámicos de la economía nacional.

Entre los objetivos primordiales de la Ley, destacamos algunos que
menciona su misma exposición de motivos, y que son los siguientes:
el principio de intervención pública antes y después de que el medi-
camento es puesto a disposición de los profesionales sanitarios y del
público; lista cerrada de las categorías de medicamentos legales; con-
diciones a que debe ajustarse la investigación de medicamentos espe-
cialmente en personas; y criterios sobre el proceso de evaluación pre-
vio a la autorización de la especialidad farmacéutica para comprobar
que se puede poner en el mercado.

Es pues importante destacar que esta Ley inicia el proceso de ar-
monización con las directivas relativas a medicamentos, y que reco-
noce que se completará con las disposiciones reglamentarias que se
promulguen en desarrollo de la misma.

Con anterioridad a su promulgación, el Consell de Collegis Ve-
terinaris de Catalunya y el Sindicat de Vcterinaris de Catalunya, reali-
zaron un pormenorizado estudio sobre el proyecto de Ley, que segui-
damente pasamos a resumir.

Ante todo, se hacía constar que si bien era necesaria aplicar una
política en relación con los medicamentos de acuerdo con la O.M.S.
y la intensa normativa de la C.E.E. desde hace más de 20 años, no
había que olvidar que la profesión veterinaria constituía una base in-
dispensable dentro de la salud pública y los profesionales sanitarios.
Se recordaba que en los países de la C.E.E. se reconoce la interven-
ción de los veterinarios en todo momento como indispensable en re-

lación con los medicamentos en muchos aspectos, y se adjuntaba di-
versa documentación y normativas que así lo acreditaban.

Lamentablemente hemos de reconocer que nuestras aspiraciones
en este sentido, no se vieron plasmadas en la citada Ley, aunque tam-
bién hay que decir que recoge varias de las enmiendas propuestas por
el Consell de Collegis Veterinaris de Catalunya y el Sindicat de Vete-
rinaris de Catalunya, como después comentaremos.

Encontramos en la Ley demasiadas ocasiones desperdiciadas para
que el Veterinario quede encuadrado dentro de la Salud Pública, com
un profesional imprescindible con funciones y competencia propias.
Así, por ejemplo, no se le incluye en el Art. 13.1 cuando se observa
la necesidad de disponer de estudios en animales, cuyos resultados
demuestren las acciones farmacológicas producidas por sustancias me-
dicinales. Tampoco figura en los Comités Éticos de Investigación Clí-
nica del Art. 64.3, aunque sí quedan incluidos como obligados a co-
laborar en el Sistema Español de Farmacovigilancia (An. 58.3).

Es una pena, asimismo, que no se establezca una mayor distin-
ción respecto a la dispensación de medicamentos de uso humano en
general y aquéllos en que la salud se vea alterada por una causa de
origen animal, o que se exija que los Hospitales deberán disponer de
servicios o unidades de farmacia hospitalaria e incluso de farmacolo-
gía clínica (Art. 91), y que no se prevea la necesidad de un servicio
veterinario para el cumplimiento de determinadas funciones que son,
a nuestro entender, de su exclusiva competencia e imprescindibles.

Por último, resultan también insuficientes las disposiciones relati-
vas a los medicamentos veterinarios en general, especialmente en lo
que se refiere a su disposición.

En concreto las enmiendas propuestas por el Consell y el Sindicat
se referían a los Arts. 13.1, 22.2, 49, 50.1, 50.2, 50.3, 58.3, 63.3, 64.3,
65, 75.1, 80.1., 87 y 91.2 f), que fueron a su vez presentadas a Conver-
gencia i Unió, que junto con otros Grupos Parlamentarios, formula-
ron las suyas respectivas ante la Mesa de la Comisión de Política So-
cial y Empleo al Proyecto de Ley del Medicamento. Todas éstas apare-
cieron en el Boletín Oficial de las Cortes del 5 de marzo de 1990.

No vamos a mencionar todas las enmiendas y comentarios que
se efectuaron por el Consell y el Sindicat, aunque sí podemos afirmar
que casi todas ellas fueron presentadas por CIU y al menso cuatro
fueron admitidas y lograron la modificación del Proyecto de Ley. Nos
referimos en concreto a los siguientes artículos:

— Art. 49.1., en el sentido que se incluye al veterinario como el
profesional que debe expedir la receta.

— Art. 50.1.1., en lo referente a que en la realización de progra-
mas zoosanitarios, las entidades o agrupaciones ganaderas deben contar
con servicios «farmacéuticos y veterinarios», cuando en el Proyecto de
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Ley se decía «farmacéuticos o veterinarios».
— Art. 50.1.1.2., que entendemos de gran importancia y que per-

mite utilizar botiquines de medicamentos veterinarios por razones de
urgencia y lejanía de las Oficinas de Farmacia.

— Art. 58.3., en el que se hace constar expresamente a los veteri-
narios junto con médicos y farmacéuticos, para colaborar con el Siste-
ma Español de Farmacovigilancia, cuando en el Proyecto no se les ci-
taba, incluyéndolos dentro de los «demás profesionales sanitarios».

Por último, quisiéramos mencionar nuestra enmienda al Art. 63.3.
que solicitaba la inclusión necesaria del veterinario en relación con
los ensayos clínicos en animales, puesto que no se hacía constar dis-
tinción alguna con los de los humanos.

En la Ley no se acoge esta enmienda, y se habla sólo de «un profe-
sional sanitaio suficientemente calificado», pero reserva para los mé-
dicos la vigilancia de los ensayos clínicos en humanos, lo que nos pa-
rece del todo insuficiente, puesto que deja la puerta abieta a otras
profesionales distintas de la veterinaria, en relación con los animales.

En definitiva, la Ley del Medicamento consta de 117 artículos, 7
disposiciones adicionales, 5 transitorias, deroga cuántas disposiciones se
opongan a la misma y, finalmente, autoriza a] Gobierno para que aprue-
be los reglamentos y normas para su aplicación y desarrollo, que como
es lógico, constituirán la pieza fundamental de su normativa práctica.

Se estructura en diversos títulos y capítulos, estableciendo en el
título primero las disposiciones generales y siendo objeto de regula-
ción por la Ley no sólo los medicamentos de uso humano y veterina-
rio, sino también los productos sanitarios utilizados con finalidad te-
rapéutica, preventiva o diagnóstica. Asimismo es objeto de su regula-
ción la actuación de todas las personas que participan en la circulación
de estos productos, además de otras cuestiones que se incluyen den-
tro de la competencia exclusiva estatal, como importación y exporta-
ción de productos farmacéuticos, fomento de la investigación científi-
ca y técnica en los mismos, ordenación económica, etc., todo ello con
independencia de las diferencias que los Estatutos de Autónoma, pre-
sentan en cuanto a las competencias asumidas por las Comunidades
Autónomas en las materias reguladas por la Ley del Medicamento.

En este punto, el Art. 2.° señala la legislación sobre productos far-
macéuticos y su normativa básica. Es decir, qué preceptos de la Ley
son de competencia exclusiva del Estado, y cuáles otros son normas
básicas o de coordinación general de la sanidad. El apartado 3." del
mismo, se refiere a los Arts. 87, 91 y 92 relativos al uso raciona de
medicamentos en la atención primaria a la salud y en la atención hos-
pitalaria y especializada, que serán de aplicación en todo el territorio
nacional, en defecto de regulación específica por las Comunidades
Autónomas, con competencia normativa en ordenación farmacéuti-
ca. Es preciso pues, tener muy en cuenta este artículo en relación con
Cataluña.

Entendemos que el capítulo fundamental para la profesión vete-

rinaria es el Cuarto, que se dedica a los «Medicamentos Especiales»,
y dentro del mismo, la sección quinta titulada «Medicamentos Vete-
rinarios», Arts. 43 a 54.

Debemos insistir que estos artículos se han elaborado de acuerdo
con la normativa comunitaria antes citada, y que como la propia Ex-
posición de Motivos menciona, «la Ley regula estos proeuctos partien-
do de la confirmación y del carácter del medicamento que les otorga
la normativa comunitaria y que exige consecuentemente, su regula-
ción en una Ley del Medicamento, teniendo en cuenta por otra pane
su posible incidencia en el ser humano, de forma indirecta, mediante
el consumo de alimentos».

Para terminar, pasamos a citar las siguientes observaciones sobre
la Ley del Medicamento en relación con los Veterinarios, que a nues-
tro entender merecen destacarse:

1.° No recoge con la suficiente amplitud la figura del veterinario,
que queda en la mayoría de las ocasiones absorbido por el concepto
de «profesional sanitario».

2.° Resalta con demasiada importancia, la profesión, funciones y
competencias de los farmacéuticos, e incuso de los médicos, con de-
trimento en muchas ocasiones de los veterinarios, aunque por otro
lado, les obliga a colaborar, junto con aquéllos, en el Sistema Español
de Farmacovigilancia.

3° Sin duda habrá que esperar al desarrollo de esta Ley y de las
Normas y Reglamentos que se dicten para su aplicación, para despe-
jar muchas dudas sobre la interpretación de diversos conceptos y fi-
guras. Por ello, es imprescindible estar en todo momento pendientes
de las disposiciones legales que en este sentido, puedan dictarse en
un futuro próximo.

4.° Los exhaustivos trabajos, gestiones y enmiendas del Consell de
Collegis Vctcrinaris de Catalunya y el Sindicat de Veterinaris de Ca-
talunya, si bien sólo en parte han logrado un resultado efectivo, de-
ben alentar a estos Organismos para continuar planteando en la
aplicación de la Ley, cuantas propuestas sean oportunas para que
la figura del veterinario y sus competencias queden encuadradas en
el lugar que legítimemente les corresponde por su indudable impor-
tancia.

5." Finalmente, sería conveniente que cualquier Veterinario Co-
legiado, interesado en el desarrollo de la Ley del Medicamento, for-
mule al Consell de Col legis Veterinaris de Catalunya, al Sindicat de
Veterinaris de Catalunya, o a su propio Colegio, cuántas sugerencias
estime oportunas para que puedan ser recogidas en los próximos tra-
bajos c informes que se iniciarán en este sentido para intentar mejo-
rar la presencia de los Veterinarios en el desarrollo de la misma.

Creemos sinceramente que la mejor forma de que esto pueda lle-
gar a conseguirse, dependerá en buena pane de la mayor participa-
ción de Colegiados que aunen sus esfuerzos y propuestas en tal sentido.
Barcelona, a 15 de abril de 19911 ]
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La veterinaria de salut
pública en la Llei
d'Ordenacíó Sanitaria
a Catalunya.
Eduard Mata Albert
Cap del Servei de Veterinaria
de Salut Pública

La Llci del Parlament de Catalunya nú-
mero 15/1990, de 9 de juliol, d'ordcnació
sanitaria a Catalunya (LOSC) constitueix el
nou marc jurídic a través del qual s'haurá
de procedir a la reorganització de la Sani-
tat a Catalunya, basada en una concepció
integral de la salut i que posa fi a la tradi-
cional dicotomía entre salut pública i assis-
téncia sanitaria.

Per al complimcnt de les prestacions i
les funcions sanitaries es crea el Servei Cá-
tala de la Salut (SCS) com a cns personalit-
zat, i es fa considerant-lo com un ens pú-
blic i no com un organisme autónom. Or-
ganitzativament el SCS s'estructura de
forma profundament desconcertada, de ma-
nera que queda territorialment estructurat
en tres nivclls (les Regions Sanitaries, els Scc-
tors Sanitaris i les Árecs Basiques de Salut),
cada un amb les seves própics funcions i co-
meses que venen fixades a la Llei. Mentrc
no es determinin peí Parlament de Catalu-
nya altres demarcacions tcrritorials, les Re-
gions Sanitaries equivaldrán al que ara son
les Arces de Gestió de l'Institut Cátala de
la Salut. Els Scctors Sanitaris es correspon-
dran, aproximadament, a Tactual estructu-
ra comarcal, excepte, lógicament, a les grans
aglomcracions urbanes.

Les funcions del SCS son les següents:
— Ordenado, planificado, programado

i avaluado i inspecció sanitáries, socio-
sanitáries i de salut pública.

— Distribució deis recursos económics
dcstinats al flnancjament deis servéis i pres-
tacions que configuren el sistema sanitari
públie i de cobertura pública.

— Gestió i administració deis centres i
establiments sanitaris integrats en el SCS,
així com l'cxecució de les actuacions deis ser

veis i prestacions del sistema sanitari púbic
a Catalunya.

La LOSC declara el SCS adscrit al Dc-
partament de Sanitat i Seguretat Social que
té atribuídes la seva direcció, vigilancia i tu-
tela, a la vegada que el control, la inspecció
i l'avaluació de les seves activitats.

L'instrument fonamental de planificado
sanitaria esdevé el Pía de Salut de Catalu-
nya en el qual es contemplen les línics di-
rectives i de dcsplcgamcnt d'activitats, els
programes i els recursos del sistema sanitari
de Catalunya, i al qual haurá d'ajustar-se en
la seva actuació 1'Administració sanitaria. Peí
que fa a la Higiene Alimentaria, aquest Pía
determinará els principáis problemcs de sa-
lut relacionats amb els aliments, els objec-
tius de salut amb les activitats i els recursos
humans assignats per tal d'assolir-los.

En el moment d'escriure aqüestes línics
ja s'está procedint, mitjanc,ant una batería
de Decrets, al dcsplcgamcnt reglamentan
de la LOSC de manera gradual. Els primers
han fixat l'cstructura ¡ organització centráis
del SCS, la reestructurado del Departameni
de Sanitat i Seguretat Social i l'estructura
de les Regions Sanitáries del SCS.

Dintre d'aquest nou esquema organit-
zatiu s'han de fer uns comentaris sobre com
quedaran integrats els servéis de salut pú-
blica i, mes concrctament, la veterinaria de
salut pública, tenint en compte que, com
no s'ha produít el dcsplcgamcnt de mane-
ra total, solsamcnt podem dibuixar els grans
cixos.

La Direcció General de Salut Pública,
amb el seu Servei de Veterinaria, queda ads-
crita al Departament de Sanitat i Seguretat
Social amb missions, fonamentalment, de
concepció, planificado i avaluació.

Existcixen, d'altra banda, un grup de
persones que están fent tasques de salut pú-
blica a l'Administració de la Gencralitat (unes
900) i ais Ajuntaments (800 aproximada-
ment) que s'integraran al SCS. En aquest
grup es troben inclosos tots els veterinaris
que, en un o altre tipus d'Administració, tre-
ballen en la salut pública. La ubicació
d'aqucst collcctiu será, fonamentalment, ais
Scctors Sanitaris que suplirán Tactual orga-
nització comarcal, ais Ajuntaments i una
part, mes petita, s'adscriurá ais equips de sa-
lut pública de les Regions Sanitáries.

Els veterinaris que prestem servéis en
l'Administració de la Gcneralitat hem pas-
sat, els darrers anys, diversos processos or-
ganitzatius d'adequació i modernització.
Primer va ser la transferencia des de l'Ad-
ministració central, després la reestructura-
do i, per últim, els que treballem al Depar-
tament de Sanitat, afrontem el desplcga-
ment de la LOSC, que, com els altres, afecta
mes Torganització que les nostres funcions
sanitáries.

Sóc del parcr que qualsevol canvi
d'aquesta mena s'ha d'abordar, per part del
collectiu de veterinaria de salut pública,
amb una perspectiva positiva de capacitat
professional, sintonitzant amb el que la so-
cictat ens demana: vigilancia i control per
garantir que els aliments que consumeix son
innocus i de qualitat. Ens hem d'alincar cla-
ra i decididament amb aquest corrent, sen-
se dubtes ni vacillacions, pensant que, al
marge de qualsevol canvi organitzatiu, sol-
samcnt criteris de dedicació i competencia
técnica i científica poden fer que la veteri-
naria de salut pública ocupi a tots els nivells
el lloc que li correspon en la lluita per pro-
tegir la salut de la població.L]
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L'AFLATOXICOSI
EN ELS ANIMALS.
Dra. Yvonne Espada. Patología General i Medica. Fac. Veterinaria.
UAB.
Dr. José Gómez. Patología General i Medica. Fac. Veterinaria. Uni-
versitat de Saragossa.

L'aflatoxicosi es una intoxicado alimentaria, produída per les afla-
toxines, metabolits secundaris deis fongs Aspergillus flavus i Asper-
gillus parasiticus, així com d'altres especies á'Aspergillus. Va ser des-
crita per primera vegada a Gran Bretanya al 1961 després de produir
la mort de 100.000 pollets d'indiot (Allcroft i col.).

Es caracteritza per ser un procés hepatotóxic. A mes, una aflato-
xina en concret, l'aflatoxina B| (AFBi) es un deis carcinógens mes
potents deis coneguts fins ara.

La importancia d'aqucst procés és que els fongs productors
d'aqüestes toxines son ubiquitaris, i son els factors climatológics i
tcrritorials els que determinen la seva presencia tant al camp, du-
rant la collita, com a 1'aJiment emmagatzcmat.

Els aliments deis quals s'han aíllar aflatoxincs son molt diversos,
des de ccreals, fruits secs, vi, especies, productes d'origen animal com
llet, farines de peix o de carn.

Material i métodes

Vista la importancia de l'aflatoxicosi varem creure interessant re-
produir experimentalmcnt la intoxicado en pollets broilcr des del
primer dia de vida.

Várcm intoxicar 100 pollets amb AFBi durant 21 dies, 50 amb
una dosi de 0,2 /¿g/g pes viu i 50 amb una dosi de 3 tiglg pes viu,
mantcnint 50 pollets mes sense intoxicar els quals van constituir el
grup control. L'aflatoxina s'administrava directament al pap.

Un cop finalitzada la intoxicado es van mantcnir amb vida 10
dies mes per observar la recuperado deis animáis.

Des del 6é. dia i durant tota la prova es van sacrificar 3 pollets
de cada lot a dies alterns, deis quals es van agafar mostres de sang
per fer hematología, proves de coagulació i bioquímica i mostres de
tcixits per fer l'estudi anatomopatólogo i de residus.

Quadre clínic

La manifestació clínica de la intoxicació varia en funció de l'es-
pecie animal, la receptivitat propia de cada individu, el seu estat

fisiológic, la quantitat d'aflatoxina ingerida i l'cdat de ('animal, es-
sent els animáis mes joves els mes susceptibles a la toxina.

És un procés predominantment hepatotóxic. L'animal manifesta
anemies, diarrees i una simptomatologia nerviosa amb senyals de
postrado, convulsions, contraccions musculars, parálisi i opistótons.

Així succeeix a les aus, i Gimcno (1988) descriu a mes a mes una
hiperqueratosi de la cornea i de la mucosa bucal, malformacions ós-
sics de les extremitats, ossos tous i flexibles amb parálisi de les cx-
tremitats i fragilitat óssia. També pot aparcixer una cianosi, edema
parpcbral inflamatori i dermatitis. El plomatge de les aus afectades
es molt escás i de mal aspecte.

lin Hs pollets broiler hem observat una gran disminució del pes
i del tamany sempre en rclació a la dosi d'aflatoxina ingerida (figu-
ra 1). Els de dosi mes elevada presentaven pallidesa, diarrea i un
retard en l'aparició de plomes i de la cresta. Els animáis que morien
per la intoxicació estaven letárgics i feien moviments basculants amb
el cap.

En animáis d'altres especies, com els pores es pot acompanyar
d'una ictericia i apatia. En vaques son habituáis les manifestacions
de dolor abdominal, diarrea lleugera i en vedells s'ha descrit una
fotosensibilització en árees poc pigmentades, un edema submandi-
bular i algunes vegades queratoconjuntivitis.

En gossos, es responsabilitza a les aflatoxines d'instaurar una coa-
gulació intravascular disseminada, possiblement perqué els hepató-
cits lesionats aliiberen substancies procoagulants que no poden ser
retirades de circulació degut a que el fetge está lesionat i no com-
pleix amb totes les seves tasques funcionáis (Hagiwara i col., 1990).

En moltes ocasions, sobre tot quan la quantitat d'aflatoxina in-
gerida es baixa les úniques manifestacions que trobem son una dis-
minució marcada del pes i una reducció del nivcll productiu de l'ani-
mal.

L'estat immunitari de l'animal s'artcta molt per la intoxicació,
afavorint llavors l'acció d'altres agents patógens, per la qual cosa és
habitual trobar una aflatoxicosi concomitantment amb altrcs pato-
logies complicants (parasitosi, infeccions o altrcs micotoxicosis). De
fet s'arriba a la conclusió que els efectes de l'aflatoxina sobre l'im-
munitat i la defensa orgánica davant les infeccions poden variar en
funció de l'espccie animal i l'agent implicat. Aquesta immunodc-
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Figura 1. Pollcts broilcrs de 12 dies de vida, obscrvi's el difercni tamany, en
funció de pertányer al grup control o al grup de dosi elevada (3 i*g AFBj/g
pes viu).

Figura 2. Hs pot observar la colora< iódel fetge i l'augmeni de la vesícula biliai
en un pollet de 8 dics que rebia la dosi elevada d'aflatoxincs.

pressió la produeix l'aflatoxina per actuar directament sobre la im-
munitat cellular i humoral, interferint en ocasions amb la formació
d'anticossos vacunáis.

i presentant una dilatació deis túbuls proximals. Lcsió que hem ob-
servat únicament en els animáis que rebien mes quantitats de toxina
del del 12é. dia d'intoxicació i, a mes, desapareixia rápidament.

Quadre lesional

Aqucst quadre dínic inespecífic en totes les especies animáis
s'acompanya d'unes lesions anatomopatológiques que poden arribar
a caracterizar la intoxicació.

Son frequents en totes les especies les imatges que rcflecteixen una
perturbado de la coagulado, bé en forma de petequies, equimosí o
fins i tot hemorrágies, facilment observables a la pcll.

En els pollets broilers les lesions son mes marcades en els animáis
que reben la dosi mes alta d'afktoxina.

Observem una hipertrofia hepática i esplénica. Macroscópicament,
el fetgc está decolorat i ocasionalment a la seva superficie s'identifi-
quen uns nóduls groguenes. La vesícula biliar está augmentada de ta-
many (figura 2). Totes aqüestes lesions no desapareixen fins 7 dics des-
prés de suspendre la intoxicació.

Histopatológicament l'aflatoxicosi es caracteritza per la vacuolit-
zació deis hepatócits degut a una infiltrado greixosa, que vam evi-
denciar amb una tinció específica per lípids, i la reorganització de
céllules basofiles en acinis prop de les árecs periportais. Aqüestes imat-
ges poden complemcntar-se amb una fibrosi locaJitzada a nivell deis
espais porta (Merlcley i col., 1987). D'aquestes lesions descrites la que
va persistir mes temps després de suspendre la intoxicació va ser la
vacuolització deis hepatócits i era Túnica que es podia observar en
els animáis que rebien la dosi inferior d'aflatoxina.

A la bossa de Fabrici hem observat una dcpleció ccllular en la
medulla folicular, que persisteix en el període de recuperado; així
com la presencia de quistes epitclials de tamany variable. Aqüestes
lesions s'acompanyen d'una atrofia de la bossa de Fabrici i del timus.
L'atrofia del timus també ha estat descrita en altres especies animáis
i demostra el compromís del sistema immunitari en l'aflatoxicosi.

Sccundariamcnt, el ronyó pot veurc's afcetat augmentat de tamany

Biopatologia

L'alteració hcmatológica present a una aflatoxicosi és una anemia
hemorrágica, de diferents característiques segons els autors que la des-
criuen.

Un deis índexs mes fiables del grau d'intoxicació en pollcts és el
temps de protrombina, dones augmenta considerablcmcnt durant l'ad-
ministració de toxina i es normalitza al suspendre-la (figura 3). Aquesta
modificado explica en pan la presencia de lesions hemorrágiques en
els animáis afectats.

En gossos, es registra una reducció deis nivells de fibrinógen en
sang, que junt a una trombocitopenia, reflectcixcn la instaurado d'una
coagulado intravascular disseminada (Hagiwara i col., 1990).

Les modificacions bioquimiques que orienten a l'hora de fer el
diagnóstic son principalment la disminució en el nivell de proteínes
totals, essencialment de l'albúmina. Les proteínes seriques totals, evo-
lucionen en els pollets com el temps de protrombina, rcflectint les
fases d'intoxicació i les de recuperació (figura 4).

En les aus el metabolisme lipidie també está altcrat i hi ha un
incrcment del contingut lipidie a nivell del fetgc, responsable de l'es-
mentada vacuolització deis hepatócits. Aquest fet s'acompanya d'una
reducció deis nivells de lípids series totals, amb disminució de coles-
terol i trigliccrids. Aqüestes variacions es deuen a una disminució de
la lipogénesi o a una alterado del transpon lipidie. Nosaltrcs en aquesta
prova hem determinat una disminució deis nivells de colesterol, no-
més quan s'administraven els nivells mes elevats d'aflatoxina.

L'acció de les aflatoxines sobre els enzims es produeix sobre tot
en els enzims hepátics, que augmentaven la seva activitat sérica. En
aus s'ha descrit també una disminució de l'activitat deis enzims pan-
crcátics relacionada amb la presencia d'esteatorrca. En la prova expe-
rimental amb pollets els resultats han cstat bastant variables, pero so-
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bretot s'han caractcritzat per una disminució de l'activitat enzimáti-
ca.

Deis ions series, el cale, experimenta una disminució, la qual cosa
pot relacionar-se amb l'alteració del temps de protrombina, a l'hora
de produir les alteracions de la coagulació.

Diagnóstic

La millor forma de fer el diagnóstic és aillant les aflatoxincs en
el pinso deis animáis afectats, bé sigui per técniques cromatográfi-
ques en capa fina o en cromatografía líquida d'alta resolució (HPLC)
(Micco i col., 1988), o bé una aproximació semiquantitativa per kits
comerciáis. Pero existeix el perill que encara que hi hagin animáis ma-
lalts en el moment d'agafar la mostra de pinsos sospitosa de contenir
aflatoxincs, aquesta ja no les contingui per pertányer a una remesa
nova lliurc de les mateixes. Per aixó ens hem de basar en altres proves
diagnostiques com pot ser la identificado de les lesions hepatotóxi-
ques característiques o bé per la presencia de residus d'aflatoxines en
els propis teixits animáis.

En els fetges deis pollcts que varen rebre la dosi mes elevada d'afla-
toxina varcm aíllar un promig de 2,27 ng AFB|/g de teixit durant
tot el períodc de inioxicació i fins 3 dies després de suspendre l'ad-
ministració de la toxina varem continuar dctcctant-les, pero en quan-
titats inferiors.

Tractament i prevenció

S'ha de dir que en principi no hi ha tractament i Túnica possibi-
litat que hi ha d'aturar l'aflatoxicosi en una explotació en la qual s'ha
diagnosticat el procés, és el canvi radical de pinso, assegurant-nos de
l'abscncia d'aflatoxines en la nova partida. Els animáis que sobreviuen
a la intoxicació poden arribar a reruperar-se, si les lesions encara no
son prou extenses, pero mantenint sempre una diferencia marcada
en el nivell productiu respecte ais animáis que no han estat sotmesos
a 1'intoxicado.

Degut a l'ámplia difusió de les aflatoxines, s'han desenvolupat
diferentes mecanismes per prevenir la intoxicació deis animáis en el
cas que no sigui del tot possiblc obtenir un pinso Uiure d'aflatoxines.
Actualmcnt es prova amb l'addició ais pinsos de determinades subs-
tancies (aluminosilicats) que per la seva capacitat de reduir la biodis-
ponibilitat d'aflatoxina, prevenen la seva absorció a nivell intestinal
i per tant la inioxicació (Harvey i col., 1989). Així i tot, el mes im-
portnt és evitar la contaminado de la collita amb els fongs produc-
tors, evitant les condicions ambientáis idónies per la contaminado i
elaborado de toxina, tcnint molta cura en les condicions d'emmagat-
zematge de les materies primeres deis pinsos i deis aliments finalit-
zats.

Repercussió en l'home

Hcm de teñir en compte que si bé és importam l'aparició d'aqucst
procés a nivell deis animáis, per les perdues cconómiques que com-
porta, encara ho és mes la possibilitat que quedin residus en els pro-
ductes derivats d'aqucsts animáis i que aquests puguin destinar-se a
la llarga al consum huma. De fet s'han aíllat aflatoxines tant a la llct,

Figura 3. Evolució del temps de protrombina en pollcts broilcr. O g r u p con-
irol, DO2 = grup que rebia 0,2 ¿ig AFBi/g pes viu, D3=grup que rebia 3 /tg
AFBi/g pes viu.

Figura 4. Evolució del nivell de proteines sériques en 3 grups diferents de po-
llcts. C-grup control, DO2=grup que rebia 0,2 ng AFBi/g pes viu, D3 = grup
que rebia 3 ng AFB,/g pes viu.

com ais ous i a la carn d'animáis intoxicáis. És per aixó que la gran
majoria deis paisos disposa d'una normativa que regula i controla el
contingut máxim d'aflatoxines en pinsos d'animals i en aliments des-
tinats al consum huma (BOE 214 de 6.IX.76 i BOE 121 de 20.V.88).

A l'home de forma primaria s'ha relacionat amb el carcinoma hc-
pátic i el virus de l'hepatitis B, per aparéixer ambdues afeccions si-
multaniament en un mateix individu. Com a micotoxicosi primaria
s'ha descrit únicament en paisos del tercer món, on les condicions
higiénico-dietétiques son molt escasses. Així i tot crciem convenient
teñir sempre en compte el risc que suposen les aflatoxines per la sani-
tat animal i humana.D

Agratments: Pan d'aquest treball ha pogut ralitzar-se grácies a una
beca concedida per la CIRIT.
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FISIOPATOLOGIA
DE L'ESFORC DURANT
LA COMPETicIÓ DE RAID.

Drs. Lluís Monreal i Uuts Viñas
Patología General t Medica. Facultat de Veterinaria.
Universttat Autónoma de Barcelona.

Les proves de Raid son un tipus de curses en les que els cavalls
recorren distancies molt llargues, de 40-80-130 i 160 km. en un dia,
o també 160-200 km. en dos dics. Es mesura la capacitat de resis-
tencia deis equids a l'esforg. Pero els animáis han d'acabar les proves
en bones condicions físiques, evitant i climintant-se tots aquells que
manifestin algún símptoma de sobreesforc o de coixera.

Es vol assegurar la integritat deis cavalls i que no pateixin quan
corren un Raid. Així, s'evita qualsevol excés o abús per part deis ge-
nets, que conduirien a patiments, lesions o fins i tot la mort de l'ani-
mal.

Aquests controls clínics deis equids son realitzats per veterinaris
abans, durant i en acabar les proves. Scrvcixen per assegurar el bon
cstat físic deis participants, o eliminar de la competició qualsevol
cavall que manifesti símptomes de cansament o d'altres afeccions
lligades al sobreesforg.

A Catalunya hi ha molta afició en aquest tipus d'esport, pero
ni havia molts cavalls eliminats per sobreestoy. Aquest fet ens va
portar a aprofundir sobre la fisiopatologia de l'csfbn; de llarga dura-
da per intentar esbrinar les causes d'aquestes eliminacions i la forma

de millorar el rendiment esportiu deis cavalls. Per aixó, és interes-
sant revisar les característiques metabóliques i les conscqüéncies fi-
siopatológiques de l'esforc de llarga durada per exposar després els
nostres resultats.

Metabolismo muscular de l'esforc
de llarga durada

El Raid es un esforc de llarga duració pero de poca intensitat.
Aquest fet fa que les fibres musculars de l'animal puguin utilitzar
principalment un metabolisme aerobi amb la degradació oxidativa
majontána de greixos, i un mínim de metabolisme anaerobi forma-
dor d'acid láctic. Quant menys láctic es formi, mes es pot allargar
l'esforc i la resistencia.

Per aixó, és necessari mantenir la intensitat i la velocitat adequa-
da durant el Raid, per romandre dintre del llindar aerobi. Un excés
suposará el cansament muscular i la seva eliminació.
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Conseqüéncies fisiopatológiques de l'esforc
de Marga durada

Aqucst tipus d'esforc, es caracteritza perqué el factor limitant fo-
namcntal és la gran producció de calor metabólica. L'animal assegura
la seva eliminació amb els mccanismes termoreguladors que contro-
len la temperatura corporal. Els principáis mecanismes termoregula-
dors en els équids son: la sudoració i la hiperventilació. Quan els me-
canismes termoreguladors fracassin, el cavall patirá una hipertermia
patológica.

Les intenses sudoracions deis cavalls de Raid suposen unes pér-
dues d'aigua corporal que indueixen importants deshidratacions i he-
moconcentracions. Pero, la suor equina és cspecialment hipertónica,

Él
el que significa que és més rica en electròlits. Per això les sudoracions
suposen unes pèrdues d'aigua però sobretot d'electròli~; concretament
de clor, sodi, potassi i calci. Les pèrdue d'aquests electròlits compor-
ten la instaurado duna alcalosi d origen metabòli

Però per eliminar la calor metabòlica excessiva el cavall de Raid
també incrementa la seva freqüència respiratòria al ~àxim. Això col la-
bora a perdre més aigua per evaporació i, a més a mes, s'hi afegeix
una alcalosi d'origen respiratori.

Per tant, les conseqüències fisiopatològiques de l'esforç de llarga

durada son principalment tres: unes pérdues hídriques, unes elcctro-
lítiques i una akalosi. Les pérdues hídriques es calcula que son uns
40-50 litres de mitjana en un Raid de 80 km. amb condicions am-
bientáis mes aviat cálides. Aixó suposa unes deshidratacions intenses
que cursen amb importants hcmoconccntracions. A mes a mes, la h¡-
pertonicitat de la suor equina condueix a unes grans pérdues d'elec-
trólits i un tipus de deshidratació hipotónica que es caracteritza per
la progressiva pérdua de la sed.

Si la deshidratació, les pérducs electrolítiques i l'alcalosi son exa-
gerades, els cavalls poden manifestar diferents processos clínics com
son: la Síndrome de l'Esgotament, la Rabdomiólisi, la Contracció Dia-
fragmática Sincronitzada al ritme cardíac, cólics, infosures, etc.

Material i mètodes

Per a la valorado de les modificacions produídes en l'csfbrg de llarga
durada, vam estudiar 150 cavalls participants a diferents proves de Raid
de 40-80-130 km. Ais animáis se'ls feia una explorado clínica abans
de realitzar 1'csforc, i trenta minuts després de finalitzar-lo, on es re-
gistrava les freqüéncies cardíaca i respiratoria.

Aqüestes exploracions es complementavcn amb la recollida de ducs
mostres de sang. Una mostra amb anticoagulant per analitzar els pa-
rámetres hematológics del hematócrit i I'hemoglobina. 1 Paltra mos-
tra, per recollir serum i determinar les proteínes sériques, el clor, sodi,
potassi i calci, per analitzar les pertorbacions hidro-electrolítiques que
caractcritzcn l'esforc, de Raid, així com la CK i la AST com enzims
músculo-cspecífics del cavall per controlar la integritat de les fibres
musculars.

Per estudiar les causes de I'eliminació deis cavalls de Raid, es van
diferenciar els climinats deis que van acabar correctament la prova.
Rose (1983) va comprovar que la evaluado de la freqüéncia cardíaca
al finalitzar l'csforc de Raid serveix per valorar l'estat general de l'ani-
mal. Una rápida recuperació ais valors normáis després del Raid és
indicador d'un bon cstat físic, mentre que la no recuperació de la
freqüéncia cardíaca ais trenta minuts és indicador d'un sobreesfore,.

Snow (1990) fa referència que els cavalls de Raid poden presentar
dues intcnsitats de sobreesforc.. Un primer grau o «cansament», carac-
teritzat només per la manca de recuperació cardíaca i astènia; i un
segon grau mes intens o «esgotament», amb una simptomatologia clí-
nica característica i una necessitat d'assistència veterinària inclús ur-

gent.
Per a l'estudi de la fisiopatologia de l'esforç de llarga durada, vam

classificar els nostres cavalls en tres grups segons aquests criteris. Un
grup constituït per aquells animals que van acabar l'esforç en bones
condicions físiques i una bona recuperació cardíaca. Un segon grup
de cavalls «cansatS», amb una falta de recuperació de la freqüència
cardíaca, pero sense presentar cap quadre clínic concret. I un últim
grup d'animals «esgotats., amb una simptomatologia evident de Sín-
drome de l'Esgotament, Rabdomiòlisi o Contracció Sincronitzada del
Diafragma

Resulta ts

Lestudi comparatiu entre els resultats dels diferents paràmetres
abans de la cursa i trenta minuts després dóna resultats molt interes-
sants. Sobretot quan e comparen els cavalls classificats amb els eli-
minats per cansament o esgorament. Així doncs, comentaren cada pa-
ràmetre per separat.
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En primer lloc, la freqüéncia cardíaca durant 1'esfbrc, augmenta
com a resposta de la síndrome general d'adaptació, que regula el bon
rendimcnt de 1'animaJ durant 1'esforc. Quan l'animal acaba la cursa,
aquest parámetre es normalitza rapidament, indicant el seu bon es-
tat general. Si el cavall pateix un sobreesforc,, la freqüéncia cardíaca
romandrá augmentada com a senyal d'excés o com a signe de malal-
tia.

Durant l'esforg de llarga durada, la freqüéncia respiratoria aug-
menta molt per eliminar la calor metabólica amb Taire espirat. Quan
acaba la prava i si I'animal controla la seva temperatura interna, aquest
parámetre baixará rapidament per sota deis seus valore normáis. Aques-
ta hipoventilació és un mecanismc per compensar TalcaJosi que pa-
tcixen. En els cavalls cansats o esgotats, el fracás de la termorcgulació
es manifesta en la falta de recuperació de la freqüéncia respiratoria,
amb unes hiperventilacions significatives.

L'hcmatócrit i l'hemoglobina augmenten amb 1'esforc, del Raid
per un increment deis eritrócits circulants pero sobretot per la gran
pérdua de líquid plasmátic. Els increments registrats son molt supe-
riors en els cavalls cansats i esgotats perqué les pérdues plasmátiques
son significativament superiors.

Les proteínes sériques augmenten durant 1'esforc, en funció de la
pérdua de líquid plasmátic. No hi ha increment real significatiu
d'aqucst parámetre. Per aixó es poden utilitzar per calcular el grau
d'hcmoconcentració que patenten aquests animáis. Els cavalls en bou
cstat físic han presentat un grau mig d'hemoconcentració de 12,5%,
molt mes inferior que en els cansants (19,7%), i encara mes en els
esgotats (24,5%), que reflecteixen les importants pérdues plasmáti-
ques en el sobreesforc,.

Com les variacions sériques deis electrólits son sempre mínimes,
la gran pérdua de líquid plasmátic durant el Raid arriba a emmasca-
rar els seus valors després de 1'esforc,, i per tant, els resultats reals de
les variacions sériques. Per aixó. hem calcula! els valors reals o abso-
luts deis electrólits després del Raid, compensant l'hemoconcentració
que presentaven. D'aquesta manera, coneixíem la variació real degu-
da a 1'esforc, de llarga durada.

Els nostres cavalls de Raid presenten unes disminucions reals deis
electrólits series importants, reflcctint les intenses pérdues per la suor.
Pero, el mes significatiu és que el grau de hipoclorémia, hiponatré-
mia i hipocalcémia son molt mes exagerats en els cavalls cansats i es-
gotats; la hipopotassémia no reflecteix bé les pérdues orgániques per-
qué son majoritáriament intracel lulars.

Quant a l'estudi deis enzims musculais, vam comprovar que els
increments series no es rclacionaven gaire amb els cavalls eliminats.
Nomcs els esgotats manifestaven uns increments significativament su-

periors. Aixó s'explica perqué les altcracions clectrolítiques en l'csgo-
tament son suficientment intenses com per alterar la funcionalitat i
la integritat musculars.

Amb tots aquests resultats comprovem que els cavalls cansats i es-
gotats presenten unes pérdues hídriques i electrolítiques molt clcva-
des, que no les poden compensar. Suposen la descompensació fisio-
patológica que portará a la pérdua de capacitat esportiva i al mal ren-
dimcnt a la cursa. Per aixó, si s'intentés aminorar les pérdues
hidroelectrolítiques administrara moka mes quantitat d'aigua i d'elec-
trólits durant el Raid, els cavalls no acusaríen tant les perdues i po-
drien millorar el seu rendimcnt esportiu final.

Així dones, una assisténcia assegurada durant el Raid, donant el
máxim d'aigua possiblc, amb suplemcnts d'electrólits, donant tam-
bé ferratge frese (son rics en electrólits), i ajudant a eliminar l'excés
de calor amb dutxes a les paits baixcs deis animáis, constitueixen la
forma adequada per contrarestar la hipertermia de l'esforc, i minimit-
zar les pérdues hidro-electrolítiques. Aixó ajudará a allargar la resis-
tencia i el rendiment del cavall de Raid.D
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TEMA D'ACTUALITAT

Creació d'un laboratori
d'obtenció d'animals
transgènics a la Facultat
de Veterinària de la U.A.B.
Per Mano Ruiz
Fotos: Montserrat-Ubeda-Ruiz

El passat mes de novembrc es va ende-
gar al Departament de Bioquímica i de Bio-
logia Molecular de la Facultat de Veterina-
ria un laboratori de microinjecció d'ADN
a ous fecundats que permetrá en un futur
próxim obtenir animáis transgénics.

La transgéncsi va comentar a descnvo-
lupar-se fa aproximadamcnt deu anys, pero
ais últims quatre ha viscut un auténtic
«boom». La introducció de gens a la línia
germinal d'un mamífer és un deis avanzos
tecnológics mes importants en el camp de
la biología. Els animáis transgénics han con-
tribuí! a proporcionar noves aportacions ais
mecanismes de la regulado genética, de l'ac-
ció deis oncógcns i de les interaccions cellu-
lars dintre del sistema inmunológic.

Els centres mes importants del món es
troben ais EE.UU., on es treballa, des del
punt de vista veterinari, especialmcnt amb
porcs, a Australia i Nova Zelanda amb ove-
Ues i al Canadá amb boví. A Espanya, aqucst
és el primer centre que funciona encarat di-
rectament cap a la Veterinaria.

L'auténtica «alma mater» del projecte ha
estat la Doctora Fátima Bosch, cap de la uni-
tat del Departament de Bioquímica de la
Facultat de Veterinaria de la U.A.B. i coor-
dinadora d'un nombrós cquip multidisci-
plinar que está integrat per veterinaris, far-
macéutics, biólegs i metges.

«Tot aquest projecte va comentar quan
vaig anar ais EE.UU. Vaig estar a la Case
Western Reserve University de Cleveland a
Ohio treballant en un projecte de manipu-
lado d'animals dirigit cap a la terapia gé-
nica mitjan^ant la utilització de vectors re-

trovírics. Aquesta facultat va comentar una
línia de producció d'animals transgénics que
vaig considerar molt interessant. Quan el
meu director ais EE.UU., el Doctor Richard
Hanson, va venir a Barcelona a visitar la
U.A.B., em va convencer de la possibilitat
de muntar-ho, ja que considerava que era
un enclavament molt adequat, dones aquí
tením la possibilitat d'abordar el tema
d'animals ramaders i, a mes a mes, dispos-
sem d'un departament de producció i de re-
producció on cal destacar la collabaració de
la Dra. Rigau, alhora que tenim molts es-
tudiants de veterinaria dispossats a colla-
borar», —ens comenta la doctora Bosch.

La posada en funcionament d'aquest la-
boratori de microinjecció ha suposat un llarg
esforc. Durant quasi be un any, una vegada
organitzada la ¡dea inicial, s'han hagut de
coordinar els aspectes de finan^ament, for-
mació de l'cquip científic i l'aspecte técnic.
El laboratori ha estat financ,at grácies a ajuts
de la D.G.U. de la Generalitat de Catalu-
na l que va aponar 6 milions, i Amb e l s Na-
cional que va aportar 10 milions. Amb els
mitjans económics necessaris es va poder
perfilar l'aspecte técnic i la formació i ensi-
nistrament de l'equip científic.

L'aspecte técnic es va solucionar grácies
a la col laborado del Doctor Richard Han-
son que va portar a la doctora Bosch a l'Edi-
son Animal Biotcchnology Centerde la Uni-
versitat d'Ohio. «En aquest centre van
orientar-me a l'hora de comprar tots els apa-
rclls necessaris, des del mes gran al mes pe-
tit» —afirma la Dra. Bosch—. A mes a mes,
la doctora Jeung Soon Yun d'aquest centre

va visitar la Facultat de Veterinaria de la
U.A.B,, per ultimar dctalls de la posada en
marxa del laboratori. El centre on treballa
la Dra. Yun no solament es un deis mes
avanzas en la investigado d'animals trans-
génics, sino que té patentat el métode de
microinjecció.

En l'aspecte d'equip huma, la doctora
Bosch es va envoltar d'un equip d'invcsti-
gadors entre els que destaquen la Dra. Cris-
tina Filial, el Dr. Joan Enric Rodríguez, Al-
fons Valera i Cristina Costa, entre d'altres.

Cal destacar en aquesta tasca de forma-
ció, l'important paper que ha jugat la doc-
tora Yun i el Dr. Hanson, ja que han asses-
sorat i preparat la gent que la Dra. Bosch
els enviava ais EE.UU., cotn foren, per excm-
ple, els casos de la Dra. Cristina Fillat i la
Sra. Valera. «Puc afirmar que la veterinaria
ha d'estar molt agrai'da al Dr. Hanson, ja
que si aquest centre funciona és en gran pan
grácies al scu ajut» —afirma la Dra.
Bosch—. Actualment, el programa d'inter-
canvi de becaris del Ministeri, que vol pro-
mocionar els veterinaris que demanin be-
ques per millorar la ramaderia, ha permes
que hi hagi una serie d'univcrsitats esperant
els estudiants que en un futur, i una vega-
da millorades les seves técniques de trcball,
s'incorporaran al grup de recerca. «El pro-
blema es aconseguir veterinaris a qui rcal-
ment fací illusió la biología molecular, ja
que és una activitat que requercix molt trc-
ball de laboratori» —ens comenta la Dra.
Bosch.

El grup de trcball té actualment traja-
des ducs línies d'experimcntació:
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1) Estudis que teñen com a objccte in-
troduir millores en animáis d'intercs rama-
dcr amb experiéncies en les quals s espera ob-
tenir millores en el rcndiment deis animáis.

2) Investigacions ccntrades en la creació
de models de patologics, com la diabetis i
diferents tipus de cáncer.

«Nosaltres intentem manipular especies
i fer-les mes rcsistents a les malalties. Per
exemple, ara tenim un projecte que és el de
produir un tipus de conill resistcnt a les ma-
lalties, mitjancant la incorporado del gen
huma del interferon beta, que els ajudará a
ser rcsistents ais atacs de malalties víriques.
El proccdiment tracta de fer passar per la
glándula mamaria l'interferon beta, perqué
les cries quan mamin de la seva marc el va-
gin incorporant, i eliminin molts problemes
de malalties» —ens explica la Dra. Bosch. Un
cxperimcnt rclacionat amb aquest tema es
va rcalitzar al Centre Edison amb ratolins,
i va donar un resultat que prová de forma
definitiva que l'interferon beta protcgeix de
les infeccions per virus.

També en aquesta unitat s'intentará crear
una raca de conills transgénics de creixement
precoc,. mitjancant la introdúcelo ais cromo-
somes del mamífer del gen de 1' hormona del
creixement. D'aquesta manera, possiblcment
es podrá aconseguir que el conill vagi a l'es-
corxador en un termini mes curt, ja que crei-
xerá molt mes rápid, i encara que no es faci
mes gran de volum. la relació del que men-
ja amb el que guanya de pes és molt mes pe-
tita. Per tant, els beneficis económics que aixó
suposaria pels ramaders serien considerables.

L'altra gran área d'estudi promoguda per
aquest grup se centra en l'cstudi del meta-
bolisme utilitzant animáis transgénics com
a models de certes malalties humanes. Així,
els dos primcrs treballs de la unitat teñen dos
objectiuis clars, com son obtenir ratolins
transgénics per investigar sobre la diabetis i
a la vegada estudiar el funcionament de di-
versos promotors, que son les sequéncies de
ADN que regulen l'cxpressió d'un gen de-
terminat. Linteres en l'estudi del proecs dia-
betic es concretará amb la creació d'un mo-
del metabolic transgénk capac, de produir in-
sulina peí fetge. L'objectiu futur está en
intentar crear un tipus de terapia génica que
permeti al diabétic produir per si matcix in-
sulina, cnlloc d'haver-se de punxar cada dia.
Aixó potscr es podrá assolir en l'home reim-
plantant en la seva propia pell céllulcs que
produeixin insulina de manera fisiológica. En
aquest aspecte es fonamental el paper del
promotor. «Iieballem amb un promtoor molt

regulable que és el de la PEPCK, gen espe-
cífic del fetgc» —comenta la Dra. Bosch—.
La principal característica d'aquest promotor
és que pot ser activitat o inhibit a través de
l'alimentació de 1'animal.

El métodc utilitzat peí grup per rcalit-
zar aquests experiments es el de microinjec-
ció. La microinjecció és només un métode.
El que és realmcnt important en aqüestes in-
vestigacions és l'abans i el després de la in-
vestigado.

cQuan ens plantegem la transgénesi no-
saltres volem saber exactament del que dis-

poscm i a partir d'aixó, cstablim quin mo-
dcl volem crear. L'esboc comenca al labora-
ton, on es dona forma al gen que será intro
duít en el procés de microinjccció. Treballcm
amb cines de biología molecular per modi-
ficar els ADN. L'objectiu és que aquests pu-
gin ser efica(;ment transmessos a l'animal i
a la seva descendencia. En aquest proecs es
poden diferenciar tres fases:

1) S'agafa el fragment d'ADN que asse-
gura que el gen es podrá expressar.

2) S'escull el gen estructural que és con-
ferirá en el fenotip que desitgem.

62



> • . l A n n a l S i

Veterina'fis

3) Es fusionen Ics fases primera I segona
per obtenir la suficient quantitat i posterior-
~ent recuperar-ho amb un grau de puresa,
Ja que la fase posterior de microinjecció re-
quereix aquest estat::. —enscomenta l'Alfons
Valera integrant del grup de recerca.

Una vegada finalitzada aquesta fase, s'ha
d'iniciar el procés de treball directament amb
els animals. «Es tracta de tenir dos tipus dife-
rents de ratolins. Uns que seran els que apor-
taran els embrions i els altres que els accep-
taran» —explica la doctora Cristina FiUat. Els
tipus de ratolins utilitzats són geneialment
htòrids, ja que solen ser més fènils i d'aques-
ta manera és més fàcil obtenir els embrions.

Er¡ la segona fase es treuen els embrions
situats en l'ampul'la, dintre del oviducte.
Una vegada extrets, s'ha de realitzar una fase
de rentat. Durant tota aquesta manipulació,
e1.s embrions estan en un medi gasejat amb
nltrògen,37grau oxígen i CO l, i a una temperatu-
ra de 37 grau.

Una vegada aJllats el embrions comen

ça una tercera fase que és la d'injecció. Amb
l'ajut d'un potent microscopi i unes pipetes
de vidre de punta diminuta, que s'han de
fabricar cada dia per evitar que s'omplin de
pols, s'injecta el gen escollit en un dels dos
pronuclis d'un òvul fecundat recentment.

«Un cop fet tot el procés d'injecció, es
realitza la reimplantació dels embrions al se-
gon tipus de ratolí que tenim, que actuen
com a receptors dels embrions. Aquestes no-
ves mares, per poder rebre aquests embrions
i que es puguin desenvolupar en el seu úter,
necessiten estar en un etat de pseudo-
gestació, que es provoca cobrint les femelles
amb mascles vasectomitzants. D'aquesta ma-
nera acceptaran sense complicacions els em-
brions que els posem_, —en explica la doc-
tora Filiat. Si el gen s'ha integrat al lloc ade-
quat, començarà a funcionar i la nova qualitat
serà transmesa a la descendènia. eS'ha de
tenir present que s'introdueix l'ADN en una
fase de pronuclis, quan encara no s'han fu-
sionat, i per tant no ha començat la replica-
do d'ADN. D'aquesta manera, totes les
ecl lules de l'animal tindran aquest gen que
li hem introduït::. —ens comenta la doctora
Filiat. Ara bé, una altra cosa és que l'animal
expressi aquest gen, és a dir, que s'hagi tra-
duït en la proteïna corresponent La proteí-
na ja no estarà present en totes les cèl'lules
dels teixits, sinó que dependrà del gen in-
troduït i del promotor, ja que si existeix al-
guna especificitat de teixit, aquesta recau en
el promotor. Per exemple, si s'introdueix un
promotor que només es dispara quan está en
el fetge, llavors la proteïna només la troba-
rem al fetge

Les conclusions a què ponen aquestes in-
vestigacions etan encaminades en primer Uoc
a una total verificació de les hipòtesis de tre-
ball. Si aquestes són correctes, suposaran unes
repercusions econòmique considerables pels
ramaders especialment en el camp de millora
de la producció i des del punt de vista de

millora sanitària
En aquest centre també s'estudiarà l'on-

cogènesis, especialment amb la creació de
models d'animals transgènics afectats de càn-
cer de fetge, en els quals serà possible ana-
litzar el mecanisme molecular de l'expressió
i la cooperació entre protooncògens, oncò-
gens i antioncògens.

Els plans de futur són molt esperança-
dors. El grup de recerca ha aconseguit im-
ponants subvencions com la del FIS per es-
tudiar la diabetis, la de Caixa de Pensions
de Barcelona per l'estudi esmentat dels co-
nills i, actualment ha sol'licitat ajuda al Plan
Naconal per tractar el càncer. És una recerca
econòmicament cara, ja que tot alió referent
a biologia molecular dispara els preus, i a més
a més, s'ha de tenir en compte que el cost
animal és molt elevat.

«Hem intentat acoplar els nostres conei-
xements anteriors als nostres desitjos futurs
La nostra base era metabòlica, per tant hem
fet una reconversió cap a la biologia mole-
cular. Però penso que aquesta base metabò-
lica és molt imponant per entendre molLS
processos. Podem abordar molts problemes
que tenien interès metabòlic des del pUnt de
vista de la biologia molecular, ja que aques-
ta soluciona molts dels interrogants que no
es podien explicar per les tècniques tradicio-
nals del metabolisme, com per exemple, in-
tentar aconseguir un animal que produís in-
sulina pel fetge. —manifesta la Dra. Bosch,
coordinadora del grup.

La transgènesi permet a l'home l'escudi
en viu de com es desenvolupen certs tipus
de malalties. Suposa un pas endavant per-
fectament entes per aquest equip huma, que
amb el seu treball diari i els seus projectes
de futur, constitueixen un deis pocs centres
d'aquestes característiques i dirigit cap a la
veterinaria de l'Estat cspanyol. Per tant des
d'ANNAlS VETERINARIS us hem volgut
donar a conéixer la seva aciivitat.D
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Bayovac

El valor de la solidaridad
vuando el trabajo
de veterinario adquiere
una dimensión totalmente
distinta y la profesión
se convierte en devoción,
la solidaridad se
transforma en un bien
de valor incalculable.
En Bayer elegimos
la línea de la solidaridad.
No sólo admiramos
acciones rebosantes
de Humanidad, como las
de Vetermon (Veterinarios
para el Tercer Mundo),
sino que además
colaboramos activamente.
Por eso, cuando Usted
elige nuestros productos
biológicos para animales
de compañía está
eligiendo también la
línea de la solidaridad.
Hoy el valor de la
solidaridad se está
demostrando en
Guatemala. Mañana en
Zaire. Y pasado donde
haga falta •

Bayovac:
solidaridad
sin fronteras.



Veterina'fis

NOTICíES VETERINÀRIES

Campanya
anti-ràbica 1991

El passat dia 7 de març, va celebrar-se
a la seu del Col'legi Oficial de Veterinaris
de Barcelona, una reunió convocada peí Cap
de Sanitat Animal, Dr. Roca, a la qual van
ussisiir el Cap de Scrvci Territorial, Dr. Gou,
el Cap del Scrvei de Veterinaris de Salut Pú-
blica, Dr. Eduard Mata i el President del
Consell, Dr. Florit, a mes de representants
de tots els laboratoris productors de vacu-
nes anti-rábiques. L'objectiu de la reunió c-ra
la presentació de la Campanya Anti-rábica
de 1901.

El Sr. Roca va informar, en primer lloc,
que la Campanya a Catalunya seria, malgrat
els insistents rumors, obligatoria i continua-
da, és a dir, de gener a desembre, tal i com
es ve realitzant en els últims anys.

El Cap de Sanitat Animal, Sr. Roca es
va mostrar tallant a I'hora d'anunciar que
aquest any será molt controlada la venda de
vacunes i sepelís, així com les dades deis ani-
máis vacunats, ja que es pretén rcalitzar un
cens el mes real possible.

Aquest any la veter-indústria no ha prc-
sentat un prcu unificat per les vacunes i, per
tant, el preu de la vacuna és lliure. Tenint
en compte aquesta situació, el Sr. Roca va
proposar ais laboratoris que fossin ells ma-
teixos els que decidissin si intervenir o no

en la Campanya Anti-rábica. En cas aiirma-
tiu, els laboratoris presentaran una oferta a
la Gencralitat indicant el preu de la seva va-
cuna. D'aquesta manera, será el veterinari
qui. una vegada complerts els requisita d'ad-
quisició de segells del Consell i de pagament
de les taxes de la Generalitat, podrá esco-
llir lliurement la marca que desitgi.

Al no fer-se cap altrc proposta millor so-
bre el tema per part deis assistents, es va do-
nar fins al mes de marc, com a termini ais
laboratoris per presentar les seves ofertes.

L'Última informado que disposcm sobre
vacunes i prcus és vcu a la Taula 1

Per altra part, aprofítant la Campanya
Anti-rábica, el Conscl! de Collegis veteri-
naris de Catalunya, conjuniamcnt anih el
DARP i la cátedra de Parasitología de la Fa-
t ultat de Bcllatcrra, realitzará un estudi so-
bre la incidencia de la teniasi en els gossos
a Catalunya. Per realitzar aquest estudi, del
qual s'está ultiman! el scu prorocol, s'hau-
ran d'extreure mes de 3.000 mostres d'cx-
crements de diferents comarques catalanes.
fent especial incidencia en aquelles on el
cens de béstiar oví sigui mes abundant.

Una vegada ultimat el protocol, així com
les normes per a l'obtenció de mostres i el
seu procés, es publicaran per facilitar la
col'laborado d'aquells companys que ho de-
sitgin. Una vegada finalitzat tot 1'estudi es
publicará a la nostra revista ANNALS VE-
TERINARIS.

TAULA 1
Relació de vacunes: Campanya 1991

I . IIM ru tón Marca Ptes. IVA Ptcs.
+ IVA Presentació

Baycr

Bohcringcr Ingelheim
Cofal, S.A.

Cooper Zcltia
Cynamid
Intcrvct

Ivcn
Upen, S.L.
Ovejero

Rhone Mcrieux
Scheiing Plough, S.A.
Smiihkline
Sobrino, S.A.
Solvay

Syva
Virbac
Virbat

Bayovac-R
Ontavett
Annumunr

Rahdomun
Canazoo
Nobi-Va-
Nobi-Va-R
Nobi-Vac-RL
Ivenrab
Candimicon
Dog-Vac

Kuhisin
Eufcnor
Endurall-M
Sobri kan-Rabia
Dohyvacir

Kabisyva VP
Rabigcn-L
Canigen
Mha2plr

160
160 +

160

161
165
155 +
165 +
165 +

160
151 +

170

180 + _
15')

175 +

161
165

160 +
490 +

490 +

10 vials de 1 ds. + xeringa
10 víais de 1 ds. + xeringa
50 x 1 ds.
50 x 1 ds.
10 vials de I ds. + xeringa
10 x I 1 ds.
1 x 1 0ds

10 x 1 ds.
160 x I ds.
1 ds. + xeringa

0 x 1 ds.
5 vials de I ds.

2(1 vials de 1 ds.
1 ds. + xeringa
i ds.
10 x 1 l s 1

10 vials 1 ds.
1 5 0 x I ds.
10 x 1 ds.
1 de 10 ds. + xeringa
10 i 50 vials
10 i 50 vials

Eleccions colelegials

Ja han transcorregut 4 anys des de les ul-
times eleccions, per tant, tal i com prcvcucn
els estatuts del Consell de Collegis Veteri-
naris i de cada Collegi en particular, s'han
de celebrar noves eleccions generáis a cada
Collegi provincial i, com a conseqüéncia al
seu Consell. La data de celebració será abans
del dia 16 de juny.

Ara bé, no tots els Collegis de Catalu-
nya celebren aqüestes eleccions. El Collcgi
de Tarragona será una excepció, ja que les
va dur a terme fa dos anys, a proposta del
Consell General, i per tant, encara no ha

esgotat el seu mandat Tactual cquip de go-
vern. No obstant, existeix la voluntat de
adaptar-se ais períodes que marca el Consell
en la próxima legislatura.

Com totes les eleccions, aqüestes venen
determinades pels estatuts deis respectius
Collegis, és a dir, aquests fixen els terminis
legáis de presentació de candidatures, publi-
cado de les matcixes, bases de les campan-
yes electorals i dates de les mateixes, tot aixó,
en definitiva, per donar pas a les noves Jun-
tes que gestionaran en un futur els dcstins
deis Collegis.

El segon pas a donar será l'elecció del nou
Consell que, cal recordar, está format pels
quatre Presidcnts provincials i per dos mem-
bres mes de cada Collegi, escollits especial-
ment peí carree per la seva Junta.

Una vegada reunits els dotze membres
del Consell, es nomenará la nova Junta i el
seu nou President.

Des d 'ANNALS VETERINARIS volcm
recordar a tots els collegiats l'obligatorietat
que existeix a l'hora de participar en la
votació de les candidatures, així com la lli-
bertat per presentar-sc, segons estableixen els
estatuts.

En el próxim número de la nostra revis-
ta us informarem detalladament deis resul-
tats d'aqüestes eleccions.
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RECÓ DEL LECTOR

El laberint
de la F.P.V.

Si algú preguntes quín número de ve-
tcrinaris están treballant exactament a la Gc-
neraJitat, ocupant places de vcterinaris, dub-
to que se'm poguc respondre amb exacti-
tud. S'hauria de suposar que la relació sí que
existeix en nomines, pero aquesta no s'ha
donat a conéixer mai a l'opinió pública.

La base de la qual hem de partir es el
catáleg de llocs de trcball, modificat poste-
riorment peí D.A.R.P. en ducs ocasions i en
una per la Conselleria de Seguretat Social.

S'ha d'afegir, així matcix, a aqüestes
modificacions legáis, les de provisió de pla-
ces de comandament (normalment per Huiré
dcsignació) i que sitúa a veterinaris en llocs
de treball no específíes per a veterinaris. Per
aquest motiu, deixen el seu anterior carree
vacant; si aqucst no es cobert, deuria ser una
placa dotada pressupostáriament pero sen-
se ser ocupada per un veterinari.

Desprcs de l'última oposició peí Cos Su-
perior Vctcrinari s'adjudicaren les places deis
admesos, de forma definitiva, fet que va pro-
vocar un allau de recursos individuáis, que
están actualment encara per resoldre, a
aquesta destinado. Pero, els recursos presen-
tats pero CC.OO. a l'atoragació definitiva
després d'una oposició sense el preceptiu
concurs de mérits, ha cstat estimada i sen-
tenciada favorablemcnt peí Tribunal Supe-
rior de Justicia de Catalunya, havent-sc de
repetir el concurs.

Aixó produeix una sensació de provisio-
nalitat i de manca de transparencia molt
semblant a les que es teñen quan es prctén
ocultar alguna cosa.

La valorado en el scu carree d'un técnic
deu fer-sc per criteris tecnics, pero aquí, en
algunes ocasions, sembla prevaler el criteri
de l'camiguisme o l'cnxufisme», no concor-
dants amb els criteris de seleccionabilitat
que desitgem.

Molt aviat tornará a convocar-sc un pró-
xim concurs de trasllats, i pot donar-se la
paradoxal situació que la sentencia del Tri-
bunal sigui a posteriori d'adjudicar aqües-
tes places, peí que Icgalmcnt si la sentencia
fos conseqüent amb l'antcrior, que anuí la
les adjudicacions definitives, hauria de
tornar-se a repetir el concurs.

Una altra causa d'impugnació del con-
curs de trasllats, seria el que les places ofer-
tades no fossin totes les que están ocupades
interinament o provisionalmcnt, o bé no
ocupades, pero sí catalogades com a tais,
com és molt probable que així succecixi.

Jaume Balaguer
President del Sindical de Veterinaria

Estimats senyors,

M'he decidit adjuntar aquest escrit al
«cuestionario del reglamento», perqué l'es-
pai destinat a «observaciones» m'ha semblat
insuficicnt.

Primerament dir-vos, que m'agradaria
molt haver rebut aquest qüestionari d'ac-
tualiuació del registre de centres, en cáta-
la. No rebem el Butlletí Informatiu Colle-
gial i els Annals Veterinaris en cátala? Sen-
yors! estem coilegiats a Barcelona?

D'una banda m'alegraria pensar que te-
ñir la consulta o la clínica registrada pogués
servir d'alguna cosa, pero quan veus colle-
gues —alguns d'ells jubiláis, d'altres ni
collegiats o amb incompatibilitats
funcionarials—, insta! láts en un recó de casa
seva, d'alguna ocelleria, comercial de pin-
sos, medicaments..., quan veus que un sol
veterinari és «titular» de quatre, cinc, sis o
mes clíniques o consultoris —quan les nor-
mes dcontológiques només ct permeten ser
tiular d'un, i amb permís especial de má-
xim dos (Normes Dcontológiques, III,
3.9)—, et desanimes una mica, i ct pregun-
tes, de qué serveix actualitzar el registre de
centres veterinaris que acompleixen el regla-
ment?, evidentment tu estarás en regla, pero
quina gracia ct fará veure que el del teu cos-
tat pot passar olímpicament de tot, i el
Collcgi no fa res.

Quan vcus que es fan propaganda per-
sonal, anant casa per casa com si de grans
magatzems es tractés, o llencant propagan-
da al vent com si 1'arribada del Gran Circ
s'anunciés, quan es parla malament del veí
per aconseguir mes clients, quan es reben-
tcn preus...

Quan aixó passa, em cau la cara de ver-
gonya, i mes quan és de domini públic. Mol-
tes vegades, m'he sentit realment indignat
de ser veterinari, llavors ve quan em depri-
meixo i pensó qu cscria mes noble ser de
qualscvol altrc gremi.

Pero tranquils, no passa res, ja hem pa-
gat el nostre trimestre al Collegi correspo-
nent i aixó ens dona tot el dret a saltar-nos
tots els rcglaments i les normes mes bási-
ques de Deontologia. Sí, la mateixa Dcon-
toogia que s'cns ensenya a la Facultat i que
tots tenim aprovada «teóricament».

A si, em dcixava la Rabia, vull dir la va-
cunado de la Rabia, quins problemes, que
si preus rebentats, que si baralles davant deis
alcaldes, que si aquest poblé és meu per-
qué el vaig fer l'any passat, que si ho faig
jo prque sóc el titular, o perqué tinc una
consulta en aquest poblé, no!!!, ho faig jo
que vaig neixer en aquest poblé!... Qui té
rao? Suposo que tots una mica, el que pas-
sa és que si no s'arriba a un acord entre tots
i es repartcix la feina —cosa impossiblc a
la meva comarca— guanya qui es mes amic
del Consistori. Personalment cree, i no sóc
l'únic, que el Collcgi s'hauria de definir
d'una vegada per estalviar baralles, que cns
rebaixen i envileixen davant la societat, dient
qui pot fer i qui no pot fer les concentra-
cions, i establint normes de repartiment
cquitatiu.

Potser m'equivoco, i en faig un gra massa
i és només en la meva Comarca on per al-
guna confluencia cósmica de malastrugan-
ca pasen aqüestes coses, tant de bó fóssim
els únics, pero em temo que no.

De vegades pensó que mai s'arrcglará
res, que son problemes d'aquclls que no es
sollucionaran mai perqué som mediterra-
nis, i som així, i quan a mes hi ha «pcls»
peí mig, la balanca s'inclina i no hi valen
res n i els pesos del companyerisme, ni del
sentit comú, ni de les normes de deontolo-
gia, ni de les regles colegiáis.

Em sembla que la solució no depén no-
més del Collegi, depen de cada veterinari
el donar una imatge digna de la nostra fei-
na, imatge que s'embruta quan utilitzem
la professió només per a satisfer les nostres
ansies de lucre i de poder.

Toni Argeltch
Colegtat n.° 983
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Para algunos sólo importa lo mejor.
Purina PROPLAN. Directamente importado de Estados Unidos.

En todo el mundo hay personas a las que, cuando se
trata de alimentar a sus animales de compañía, sólo
les importa darles lo mejor. En nuestro país, natural-
mente, también las hay. Y para todas ellas llega, por
fin, PURINA PRO-PLAN. Directamente importado de

Estados Unidos. El mejor alimento. Exclusivamente
con carnes frescas como principal ingrediente. El
único con un índice de digestibilidad del 85%. En
venta, de forma exclusiva, en las mejores tiendas es-
pecializadas y en clínicas veterinarias.

•Purina.

Msmentii ftaru perrrn

Sólo impórtalo mejor.
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Laboratorios Dr. Esteve, S.A.
Investiga hoy para la

sanidad animal de mañana.
ESTEVE VETERINARIA

Laboratorios
Dr. ESTEVE.S.A.

Avda. Virgen de Montserrat, 221
08026 Barcelona


