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Veteriii~rris
EDITORIAL

A quí estem una altra vegada. Aquesta és la primera
revista del nou Consell de Col.legis Veterinaris de
Catalunya que es va constituir a fináis de l'any 1991.
Arribem tard, no reconeixem, pero per fi, un cop

superats tots els problemes que hem tingut amb les editorials
hem trobat la solució per tornar a sortir al carrer.

Hem volgut fer un número en el qual estigués represen-
tada des de l'opinió del nostre president, Sr. Jordi Ricart, a la
de tots els estaments propia de la veterinaria com poden ser
Sindical o Facultat de Veterinaria. També hem optat per
introduir temes que com el del clembuterol, ja no son
d'actualitat, pero per la importancia i peí que va suposar al mes
de febrer mereix ser tractat.

El nou Consell ja funciona. I ho demostra amb fets. El seu
objectiu prioritari és el de consolidar la professió veterinaria en
la societat catalana. És a dir, donar a conéixer al públie, a la gent
del carrer, que el veterinari no només treballa per cuidar
animáis, sino que té uns altres ámbits d'acció com poden ser
la prevenció i el control deis aliments. Per aquests motius les
Primeres Jornades de Salut Pública organitzades a Reus
suposen un trencament. Un nou punt de partida. L'adéu.

El Manifest de Reus va obrir els ulls a qui dubtava de la
capacitat deis veterinaris. Va denunciar tota una serie
d'irregularitats com poden ser la recepta veterinaria, l'engreix
amb productes il.legáis, ['actuado de les institucions etc, i ho
va fer per demostrar que la veterinaria no era una professió
passiva. Activitat, aquesta és la paraula que tots volem sentir
quan parlem del Consell. Que la feina es faci en el moment
oportú i de forma contundent. Peraixó, en aquell mes de febrer
es va protagonizar un moviment de protesta que ens va portar
a diaris, radios i televisions per concienciar a la gent que els
veterinaris tenim uns problemes que 1'Administrado en molts

casos no vol arreglar.
1 X-.s de Reus fins ara, les coses es pot dir que han canviat.

S'ha signat la creado d'una Comissió mixta amb el Departament
de Sanitat per regular els problemes que pugui teñir el sector.
Per primera vegada, i després de molts anys s'ha assolit aquesta
col.laborado amb la Generalitat. El primer pas está donat.
Potser vindran uns altres. Amb Agricultura i Governació,
aquesta és la nostra intenció. Per poder guanyar la partida hem
de teñir un Consell fort, com ara, que no dubti en prendre
accions. Que funcioni.

S'estan produint molts canvis a Europa. Caminem cap a
la creació del Mercat Únic l'any 1993- Molts serán els aspectes
professionals que canviaran. La professió veterinaria s'ha
hagut d'adaptar en els últims anys a un increment considerable
del número de veterinaris a causa, especialment, de les noves
promocions que han sortit de la Facultat de Veterinaria de
l'UAB. Per competir a Europa hem d'estar preparats, qualifi-
cats, per aixó des del Consell es dona suport a totes les
iniciatives que es plantegen sobre cursos de postgraduat i de
reciclatge. Aquesta és la millor forma d'apropar-nos i conéixer
les noves practiques, tecnologies i aplicadons.

Per últim, des de les planes d'aquesta publicació i des de
l'opinió del Consell es lluitará contra l'intrusisme professional.
La professió veterinaria ha contemplat sense fer res durant els
últims anys com altres professions, com poden ser els
farmacéutics, biólegs o metges els hi anaven prenent atribucions
que eren históricament práctica deis veterinaris. Ara ha arribat
el moment de dir prou. D'aixecar la veu. De denunciar
qualsevol practica d'intrusisme que hom contempli. Només
d'aquesta manera, amb l'ajut de tots podrem teñir una professió
veterinaria respectada. El Consell treballa per aconseguir-ho.
La resta depén de tot el col.lectiu. Lluitem dones, tots plegats.
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Veterin~Wis
TEMA DE PORTADA

Jordi Ricart: «Només amb un Consell
fort la veterinària catalana
serà escoltada»

Quan va arribar, concretament al mes de
juny, data en la que va ser esollit president
del Col.leg! Oficial de Veterinaris de Lleida
ho va fer envoltat d'una incògnita. Poques,
molt poques persones, a Barcelona e
coneixien. Tenia d o n s que lluitar per
demostrar la seva vàlua. I ho ha fet. Aquest
lleidatà, llicenciat en veterinària a la Facultat
cie Saragossa a la promoci6 75-80, ha
demostrat que sota la seva presidència, el
Consell cie Col legis Veterinaris de Catalunya
funciona i el que és més important, ha asolit
objectius que sempre havien estat diñcilsde
realitzar. La creai6 d'una comissi6 mixta
entre el Consell i el Departament de Sanitat,
la primera que es realitza amb un departament
de la Generalitat, la celebrac a Reus de les
Jornades Veterinàries de Salut Publica, on es
va fer públic el Manifest de Reus, per donar
a conèixer la posici6 del m6n veterinari
sobre el problema del Clembuterol, son
alguns dels seus exits i de la seva Junta de

overn. Però, per damunt cI'aquests, el
Consell ha permes que la tasca dels veterinaris
fos reconeguda per la soietal. El Consell,
sota la clirecció dejordl Kicart, eslá apropant
la veterinària a la gent del carrer. Aquest és
el seu objectiu perseguit en totes les seves
intervencions davant els mitjans de
comunicaci6 i davant les autoritats
institucionals més significatives.

S'han complert sis meaos des de que
fos escollit com a nou president del onsell
Fa mes de 170 dies que treballa per
l'instituci6 més important de la veterinària
catalana. Per tant, es moment de passar
balanc del que han estat aquests meaos de
govern. De parlar sobre el present i el futur
de la veterinària a Catalunya.

- Sr. Rlcart, voste va viure com a
prcsldent un deis moments mes
Importante de la veterinaria catalana.
Qué van suposar per a voste i per la Jordi Kicart, Presideni del Consell.
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veterinaria en general, el Manifest de
Reus?

" El Manifest de Reus suposa, a tots
nivells, un gran canvi peí món de la veterinaria.
No només aquí a Catalunya, sino també a
l'estat espanyol. Així, per exemple, hem
rebut felicitacions, tant deis signante del
Manifest com d'al tres Comunitats
Autónomes com la del País Base i Castella i
Ueó. Vam assolir que tota la professió estigués
interessada per un tema tant important com
és el de la Salut Pública arran de la importancia
present i la futura incidencia que poden teñir
temes com el del clembuterol o altres
productes que s'utilitzen per l'engreix
il.legal deis animáis.

- Alxí, que vosté valora posltlvament
les Primerea Jornades de Salut Pública
ceLlebrades a Reus?

"Tant a nivell personal com a president
del Consell de Col.legis Veterinaris de
Catalunya estic mes que satisfet. A Reus es
van reunir veterinaris de tota Espanya. Les
Jornades van teñir un abast social, donada la
massiva presencia de mitjans de comunicado,
molt important. Aquest fet ens va permetre
que la societat, mitjancant aquests Manifest
de Reus, tingues constancia de que els
veterinaris no només s'encarreguen de
curar els animáis, sino que realitzen una tasca
importantísima, entre d'altres, de prevenció
i control deis aliments, dintre de l'área de
la salut pública.

- Com vosté afirma, el Manifest va
teñir repercuslons a nivell nacional. Per
tant com valora les relacions entre el
Consejo General 1 el Consell des
d'alesbores?

"El Consell de Col.legis Veterinaris de
Catalunya i el Consejo General de Madrid
han d'anar coordinats, Hem de lluitar tots
plegats per assolir una unificació de criteris
a nivell nacional per poder ser forts. Pensem
que a nivell del Consejo General a la seva
Assemblea Permanent, Túnica Comunitat
Catalunya que té e l representant au
Catalunya. Tenim el representant autonómic,
el Sr. Jesús Liñan, President del Col.legi
Oficial de Veterinaris de Tarragona, i jo com
a President del Consell. Per tant a Catalunya
se l'escolta. Es mes, se la respecta. Tenim
dos veus a totes les problemátiques que
pugin haver-hi a Madrid. La relació actual
amb el Consejo de Colegios Veterinarios de
España i el seu president Sr. Borregón, és
excel.lent. Només hem tingut facilitats i ajudes,
sobretot en el tema de la integrado del
Consell al Consejo.

- Pero, com vosté molt bé coneix hi
han unili.s sectors que afirmen que per
qué s'ha de pagar al Consejo al ja tenim

Jesús ¡iñánjordi Kicart, José/} Codis ijoaquim Sabaté, els quatre Pnsidents deis Col.legts de Catalunya.

El Sr. Ricart i el Conseller Sr. Xavier Trias signen la Constitució de la comissió Mixta de Treball.

el Consell?
La gent ha de trencar amb aquesta idea. Es

totalment equivocada des del moment en que
es contempla la problemática les accions que
poden fer el Consejo i el Consell. Amb aixó
vull dir que el Consell té un ámbit ben delimitat
que és Catalunya. Estem en contacte amb les
Conselleries, Ajuntaments, etc, pero el Consejo
té un ámbit d'acció nadonal i europeu, i per
tant si tenim un problema que requereix
reunions amb ministres com el de Sanitat,
Interior o Agricultura, el nostre interlocutor
válid i óptim representat és el Consejo. Per
aixó, si volem una veterinaria amb una veu
forta, és necessari teñir un Consejo i un Consell
fort, tal i com el tenim en aquests moments.

- Pero, deixi que tornl al tema Inicial.
Des de Reus flns ara que ha fet el Consell?

"S'ha assolit una fita molt important
com és la creado, per primera vegada, d'una
Comissió Mixta entre la Conselleria de Sanitat
i el Consell. El fet de firmar aquest conveni és
molt important perqué flns ara a nivell de la
Conselleria tot el que era la professió veterinaria,
inclosos els Col.legis i el Consell, no tenien vial
d'entrada per tractar qualsevol tema polémic

que sortís. Ara amb la creado d'aquesta
Comissió mixta hem creat una vial d'entrada
per tractar qualsevol problema que tinguem
els veterinaris, siguin contractats, lliures,
funcionaris, d'indústria, es a dir, tots. Per a
tots els problemes que afectin al camp de la
sanitat tindrem una vial directe per parlar de
tu a tu. Es a dir, qualsevol problema de caire
sanitari s'ha de resoldre en aquesta Comissió
que mantindrá unes reunions periódiques
cada dos mesos. Fins ara no s'havia creat
una comissió d'aquest tipus, cosa que si
tenien altres col.lectius com els metges,
farmacéutics i els ATS. Per tant, cree que fem
incidencia dintre del departament perqué
ens escolti.

- I, concretament de que van parlar
en la primera reunió?

La flnalitat de la Comissió és la de servir
d'órgan de consulta de tot el que faci
referencia a la professió i que emani del
Departament de Sanitat i Seguretat Social. En
la primera reunió, i després de la constitució
formal de la mateixa, es va vam passar a
parlar de l'ordre del dia que contemplava
la discussió d'un esborrany de
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reestructura) ló del sector de Salui Pública de
la professió que fou ditos pels sindicats que
ho estant negociant en la seva vessam
reivindicativa, Alxf, per exemple, el Consell
es va manifestar en contra de la proposta
presentada en els aspectes d'establir toma
roí ai oris d'inspecció, així coro en lacrea< 16
il'im.i linia di1 velerinaris inspectora deis
servéis veterlnaris i en el no reconelxemeni
de la figura del Director Técnics Sanitari.
També vam acordar en aquesta reunió
Impulsar la (reacio de la figura del Auxiliar
del Vctcrinari Oficial d'escorxador,
pero reglamentaní Huí accés mitjancani la
vial de la FP-2. El Consell també va reivindicar
la possibilital d'accés de veterlnaris en
oposidons .i Técnics Superiors en s.ilut
Pública", vial que lins ara ens ha estai vetada.

- Es fará el matetx amb Agricultura?
En aquests moments, está prevista la

creado també d'una Comissió Mixta. 1
tampoc sha de descartar que es forml una
altre amb el Departameni de Govemadó.
Alxí, d'aquesta manera, dndrem comlsslons
Formadesa tots els ámbits deis quals depenen
els veterinarls.

- Com han rcaccionat els col.lcglats
davant la creado d'aquesta Comissió?

"La geni veu< [ueel< :< msefl fundí ma, Novull
amagar que quan hem vaig fer carree de la
presidencia mote ool.legiats van sospltar do la
meva valúa. Pero de mornent, totsels membres
del Consell esieni demoMnint, en els sis meSOS
queportem oreballant, que només volem portar
la veterinaria cap endavant,

- Per que la veterinaria catalana fun-
clonl s'han de solucionar temes preocu-
pants com poden ser les relacions amb la
Facultat de Veterinaria. Com es troben
en l'actualitat davant l'homologació i les
tesl''Iacions a degá?

Les relacions actuáis entre el Consell i la
Facultal son molt minses. Quasl mil.les.
MalgTSH tot es va fer una reunió el passal mes
de malg amb la degana, Margarida Arbolx,
que va presentar un balancesperancadoi per
un íuHir. Vull recordar que es va crear una
comissió a ['anterior Consell perd que no
va funcionar correctament, L'actltud del
Consell es que aquesta comissió tomes a
fundonar amb forca, dones personalmeni
cree que ha d'haver un lligatn molí Fon
entre Conselll Facultat de Veterinaria, Ames,
encara que les inlencions de ttitur de | a

degana actual son bones, continúen) creien
que el nou degá o degana de la Faculta! ha

fesús Uñan, Antonio Borregón ijordi Ricart, la roda de premsa queesta donara les Ifornades
Veterináries de Reus,

de ser un veterinari, Noines alxí, el perfil
vctcrinari es podra cnieiulre i respectar, Pero,
malauradameni i malgrat teñir una catedrátics
de molí prestigi ningú vol presentar-se i tot
sembla indicar que Tactual degana es
inantindrá en el seu carree. Per tan!, es
convenían mantenirreladonsfluides amb ella,
i mes des de que ens ha promés una major
col.latx irado,

- Un altrc tema prcocupant , és
rintrusismc professional 1 la manca de
snl.lk iiuis de veterinaris en determinats
concursos de treball?

"El perill de l'intruslsme és un tema que
isia d'actualltat. Mi han varíes carreres que
es \<ilen Indoure dlntrede tol el que es la pan
de salul pública i controls o, Indús el medí
ambient, com poden ser metges, químics,
hit ilegS, tarm.H cutíes etc. I tes del Consell hem
parla! amb el Conseller de Medi Ambient, Sr,
Alben Vilalta, per parlar sobre la creado
d'inspectors de Medi Ambient i preguntar-li
perqué la seva Conselleria només solidtava
biólegs, químics i farmacéutlcs, i no pas
veterinaris. La posidó de la Conselleria es que
els temes de medi ambient no corresponen ais
veterinaris. Nosaltres li vam argumentar la
riostra protesta raonanl li que els veterlnaris
lambe som especiaÜstes en bromatologia i
sanitat. Fer tant, comencarem acdons per a
defensar els nostres drets en aquests terrenys,
encara que Túnica forma de lluitar és
demostrar)! que som els millors.

- Pero, no creu que a vegades han estat
els propls veterinaris qui s'ho han detxat

perdre?
\W veterinari potser si que ha comes

aquesi error duran! uns certs anys, i'eró ara
ho podem evitar si donem una imatge de
professió i realcem la categoria de la
veterinaria. I ho podem fcr lluitant tots units.
Peni cursos de reddatge, e.stant al dia,
evolucionant, D'aquesta manera no ens
Ündría que leí porque altrescarreresvulguln
indoure dlntre del nostre ambil. I Iem de
un istrar unió. Si detectem un cas d'intrusisme
sha ile denunciar al Consell o ais Col.legis
provlnclals. No s'han de permetre
humiliadons, I Iem de demostrar, torno a
repetir, la riostra qualiñeadó.

- Per ulliim. 1 parlant d'una altre
qüestió, en quln punt es troba la regulació
del sector de les ADS?

De momnet el Con.sell ha creat una
c'.omissio per estudiar i establir la regulado
de l'exercicl lliure deis veterinaris.
responsables del fundonament i execudó
deis programes sanitaris obligatoria pera les
diícrcnls especies animáis dins les
Agrupa t ions de Defensa Sanitaria i Crups de
Sanejament Ramader, L'objectiu d'aquesta
comissió es defensar els Interesaos deis
veterinaris responsable, proporcionar una
base legal per a garantir unes condicions
d'ampara económica ais veterinaris
contractas i fixar uns honoraris mínima a
percebre, segons el nombre d'anlmals ¡
dedicació horaria, d'acord a uns moduls
establerts a l'efecte.
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A DEBAT

A qui correspongui

Senyor: En vista de la insistencia de
noves, obtingudes de diverses fonts, del
proyecte de desvincular l'activitat deis vete-
rinaris ocupats en la higiene alimentaria i les
zoonosi del departament de Sanitat i Seguretat
Social de la Generalitat de Catalunya, per
integrar-los al departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca, m'adreco a vosté per a
sotmetre a la seva considerado les raons
que, segons el meu modest entendre, augu-
ren com a desafortunat, si no inviable, aquest
canvi de dependencia; i perqué des de l'alta
dignitat que vos ocupeu ni intervingueu
aportant llum i enteniment.

More legal

Nombrases normes legáis avalen les
tasques que en l'área de la Salut Pública fan
els veterinaris, des de l'antiga normativa que
regula els sanitaris locáis, passant per la Llei
General de Sanitat, les Directrius de la CEE,
la I.lei d'Ordenació Sanitaria de Catalunya...,
fins a les recomanacions de la FAO, l'OMS,
en el sentit de donar embranzida ais servéis
de la veterinaria en el terreny de la Salut
Pública.

Tot aquest bagatge legal considera les
responsabilitats i les funcions que exerceixen
els veterinaris com a professionals al servei
de la higiene alimentaria en el marc d'una
SOdetat cada vegada mes sensibilizada per
aquests afers.

Els imperatius sanitaris i
els condkionaments económics

El DARP, des del seu funcionament com
a tal, s'ha desenvolupat de forma extremada-
ment condicionada peí sector productor,
quan la tendencia actual és supeditar el
condicionament polític a les necessitats del
consumidor.

Aquest tráete de favor cap ais interessos
deis productors s'ha materialitzat en un
desenvolupament de les campanyes de sa-
nejament ramader qualificable, com a mínim,
d'ambigu, i en una deliberada descuranca en
el control deis productes zoosanitaris, només
per posar dos exemples. Aquests fets fan

trontollar el desitjable equllibri entre els inte-
ressos económics i les exigéncies sanitárie.s.

La sanitat animal

Treballant en aquesta direcció ha anat
minvant l'intervencionisme de l'administració
en el món ramader i s'ha fet panegíric de
l'autocontrol de les empreses per si mateixes,
de manera que ha quedat a les mans deis
sectors productius qualsevol iniciativa.

Se n'ha fet un gra massa, especialment en
alió referent a la sanitat animal, a la qual ha
tocat el rebre. Fins i tot, l'estructura orgánica
del DARP, així com la distribució deis recursos
disponibles, han anat deliberadament en
detriment de la cura del sector ramader, quan
és clara la desproporció de pes específic a
favor de la ramaderia en el PIB agrari cátala.

L'escorxador

En la competencia estrictament veterinaria
de la sanitat animal, volent decantar el favor
cap al sector productor, s'ha portat a terme
una desregulació, amb l'abolició de la "guia
d'origen i sanitat pecuaria" per a la circulado
de bestiar dins de Catalunya, que trasllada la
ubicado del filtre sanitari de la granja cap a
l'escorxador.

Aquesta abolido s'ha revelat com un error
historie, i ara per esmenar-lo es giren els ulls
cap a l'escorxadora manera de fúgida endavant,
ja que, abans de desdir-se cal esgotar tots els
recursos.

Fins avui, el DARP s'ha adrecat comptades
vegades ais veterinaris destinats ais eseorxa-
dors, gairebé els ha ignorat, infrautilitzat la
potestat que li atorga el decret de reestructu-
rado deis servéis veterinaris de l'any 86, on
s'estableix la doble dependencia funcional
d'aquests funcionaris (del dep. de Sanitat i del
DARP).

Qualsevol intervenc¡6 administrativa en el
bostiar, fora de qüestions puntuáis, anterior a
la seva arribada a l'escorxador ha anat de-
sapareixent, i ha quedat concentrada en el
veterinari destinat allí tota la responsabilitat.
Ni tan sois s'han elaborat manes zonals de
riscos per a mantenir informat, per l'origen

deis animáis, el veterinari interventor sanitari
de la possible incidencia de zoonosi en la
seva tasca.

Tot plegat sembla que vol fer oblidar que
la fundó principal deis veterinaris a l'escor-
xador és de salut pública, i que la fundó de
sanitat animal hi está subordinada.

Fuga de veterinaris del DARP
cap al departament de Sanitat

Aquest curios fenomen que es posa en
evidencia cada vegada que es fa un concurs
de trasllats o s'assignen destins a nous fun-
cionaris té una explicado ben senzilla en la
línia del que s'ha expressat amb anterioritat.

L'abandó imposat del control del bestiar
despiafa el veterinari funcionan de la labor
de camp sobre la granja cap al despatx, on
gestiona, per posar un exemple, les primeres
donades al sector oví; aixó genera una
profunda insatisfacció en el professional,
que, per poc que pugui, fuig.

Les competentes de <ada
departament

Si es teñen en compte els esglaons que
van de la producció al consum: produedó,
elaborado, transformado, conservado, en-
vasament, emmagatzematge, transport i ven-
da per a consum, al DARP, només li pertoca
el control sobre la producció. Amb aquesta
inkiativa de traspás de personal que ara es
planteja, vol abastar, pero, la resta de graons.

No és nou l'afany acaparador i la
tendencia a sobredimensionar-se d'aquest
departament, ara es tira l'ham cap al
departament de Sanitat i, indirectament, cap
a les taxes comunitáries sobre els caps de
bestiar sacrificats i el moviment de les sales
de desfer carn.

En darrer terme, dues conclusions: els
criteris sanitaris no sempre coincideixen
amb els económics i els interessos del con-
sumidor, avui, prevalen sobre els del pro-
ductor.

Amb l'esperanca d'haver fet comprendre
que la modificado organitzativa proposada
no té ni cap ni peus, el saluda atentament.



EL RESULTADO DE LOS CONOCIMIENTOS DE WALTHAM

Nutrición
Dietética
Avanzada
Presentamos nuevos avances en la gama de

Dietas Caninas y Felinas.

Las dictas caninas Pedigrec*\ ahora
también secas, y las dietas felinas Whiskas°°,
vienen a sumarse a los productos ya
existentes, para cubrir una amplia gama de
necesidades.

Estos nuevos productos, fruto de la
experiencia y conocimientos de Waltham ,

perros y gatos con necesidades dietéticas
especiales.

Dietas caninas Pedigree" y felinas
Whiskas": productos dietéticos avanzados,
para una nutrición dietética avanzada.

aportan la proporción óptima de energía y
nutrientes, buena digestibilidad y, por
supuesto, excelente palatabilidad, para De venta exclusiva a través de veterinarios.

Investigación avanzada. Desarrollo avanzado.
Nutrición dietética avanzada.



NO HAY
NADA

COMO UN BUEN
GOURMET

«S.

Ser Gourmet no es tan fácil solo unos
pocos saben lo que es bueno. Y yo soy
uno de ellos.
Me encanta variar de menú (pero eso
si... que sea GOURMET!)
Gourmet es mi preferido. Porque con
Gourmet de Friskíes. cada día como
"a la carta": hoy tarrina de salmón, ma-
ñana hígado y buey... Y todavía quedan
cuatro variedades mas... ja cual mejor!

son algo único.
Gourmet de Friskíes Para mi.no hay
nada igual.

Friskies

/ /
Ar

r
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Veterina'fis
LA POLÈMICA

Els residus a la carn
Eduard Mata i AlU-n
Cap di' Serve) de Veterinaria de Salut Publica

l.a creenca de que la carn és un vehide
de contagi de determinades malaltles deis
animáis .1 l'home existía j.i en les antigües
dvilitzadi ins I queda re< 1 illlda en els preceptes
d'algunes religlons, molt abans d'ésser
conegudes les causes blológiques de les
malaltles. Fins la meltat del segle XIX. pero,
no es va establlr dentfflcameni la inspecdó
de la carn ais escorxadors com a métode
eficac per tallar la cadena epidemii ilógica de
zoonosis parasitáries, bacterianes 1 víriques.
En els darrers anys s'han modiflcaí els
pn iblemes de la Inspecdó veterinaria ilegut
a la millora deis sistemes de prodúcelo
animal i la disminució de la ln< idénc ia d'al-
gunes eplzooties clássiques.

í'n aquest nou contexi es manifiesta la
pivtií upado de les administraclonssanltáries
de diversos pa'fsos envers l'ús abuslu de
produ( tes naturalso di- stntesi en les expía
tadonsramaderes per tal d'aconsegu ir mili ores
en la produedó de carn, així com la presént ia
en aquesi valuós alimeni de residus de
substándes emprades amb Finalitai terapéu
l i i a .

l.a uiilii/.u i6dequalsevolsubstancia per
a la terapéutica o l'alimentació animal vi'
condicionada per la necessltai de que siguí
innocua i efectiva pels animáis 1 que no
presentí problemes pera la salul humana.
peí ella mateixa o pels scus residus en els
productes obtlnguts, És així com s'han esta
blerl llistes de productes admesos per l'ali-
mentado animal 1 t^ S(.VI,S normes d'ús
(llistes posltives)llll8te8de productes prohlbits
per les seves conseqüéndes nodves com
provades <>. simplement, p o l'absén< la de
dades sobre la Innocuitai ¿listes negatíves).
Així, dones, un producte s'utilltza di- forma
ll.legal quan:

a) Figura expressament prohlbtt en una
Ulsta negativa.

10 No (¡gura expressamcni auionl/at per
una Illsta positiva,

c) Encara que autoritzat, s'usa de forma,
a dosis, en espede animal o temps no
autoritzats,

Les substándes que s'investiguen son.
sense voler ser exhaustius, les següents:

A. Hormones i productes hormonals.
A.l. Estllbens.
Oieiil i'siilho estrol, hexestrol, dienestrol,

etc. Son substándes slntétíques d'acdó hor-
monal o derostátlca d'ús en animáis).

Segons el .urup tli1 treball de BUthoven els
estllbens "a diferencia deisesteroldes naturals,

aplicado en animáis d'engreix (R:D:1423/
87). S'atiK >rity;i el seu ús en animáis reproducé >rs
exdusivament en els següents supdstts:

Tractament terapeuta individual en
trastoms reproductors.

-Interrupdó de la gestado no desitjada.
-Sincronització de zels,
En i ls eres casos sota el control d'un

veterinarl col.legiat i els animáis trac tais no

no son destrufts en el fetge amb rapidesa, per
la c|iial cosa els residus en els productes
cárnica son actius", A un deis productes d'a-
c|uest grup, el D.E.S., se- ['imputa, per diversos
ivsiudis i iciiniiis. aedó can Inogénica.

A.2. Hormones naturals.
Estradiol, Beta-estradlol, testosterona,

progesterona.
A.3. vil n-s substancies d'acdó hormo-

nal.
Nandrolona, trembolona i zeranol.
En els dos casos está prohibida la seva

poden sac iilkar-se Rns que expirl elperíode
de supresió llxat en l'auíoiii/.n 16 i onc edlda
al prepara! zoosanitari aplica!.

Els seusefectes sobre la salul pública son
disiutits. [.'informe Lamming, després de
l'anállsl del problema, va dictaminar la man-
ca de dades que fadn pensar en problemes
toxlcológlcs assoiials a la ulilització
d'hormones naturals.

a Tireostátics
Metil-tiouracil, metílmazol, etc,
Expressament prohlbits per [lista negatl-

1 1



Veterinaris

va (R.D. 1423/87). Actúen produint un acúmul
d'aigua en els teixits animáis per la qual cosa
el seu subministrament es considerava mes
com un frau. Recents esrudis indiquen l'asso-
ciació de la ingesta de residus de metilmazol
i substancies del mateix grup, amb l'aparició
de problemes teratogénics (aplasia de cutis
en nadons).

utilització. No disposen d'estudis o assaigs
que ens indiquin amb claretat els efectes que
poden produir sobre els consumidors.

D. Inhibidora.
Antibiótics, sulfamides i substancies

semblants.
Es poden utilitzar per la terapéutica ani-

mal amb les mateixes condicions que s'han

C. Medicamento veterinaris
C.l. Beta-agorüstes
Clenbuterol, salbutamol, cimaterol, ter-

butalina, etc.
No autoritzats com a promotors del crei-

xement per no figurar a cap llista positiva. Sí
que es poden utilitzar, en canvi, com a
quimioterápics per lluitar contra diverses
afeccions respiratóries. En aquest supósit
han de ser prescrits per un veterinari col.legiat
i els animáis tractats no poden sacrificar-se
fins que expiri el període de supressió fixat
en l'autorització concedida al producte
zoosanitari aplicat.

El clenbuterol acumulat en fetge i carn ha
ocasionat intoxicacions a diverses CC.AA.
(marc-juliol de 1990), a Franca (setembre
1990) i a Catalunya, País Base, Valencia i
Balears (febrer 1992), amb la qual cosa és un
veritable problema de salut pública.

C.2. Beta-bloquejants.
Diazepan, etc.
Es pot dir el mateix que pels Beta-

agonistes quan les condicions de la seva

descrit pels medicaments (prescripció
veterinaria, període de supressió, etc).

Solament uns poca están autoritzats per la
seva acció auxínica ja que no s'usen en
medicina humana i teñen una absorció intes-
tinal prácticament nul.la.

Els problemes que per a la salut humana
poden comportar la presencia d'inhibidors o
deis seus residus en la carn, son l'aparició de
saques microbianes resistents i de reaccions
al.lérgiques en els consumidors.

Els plans ¿'investigado de
residus en animáis ¡ carns

La investigado de totes aqüestes
substancies s'han sistematitzant mitjancant
plans específics. La Comunitat Europea, des
de la seva fundado, va abordar aquesta
problemática amb normes tendents a unificar
els criteris deis estats membres, establir sistemes
de control, flxar les substancies sotmeses a
especial vigilancia, etc. Finalment, amb la vista

posada en el Uiure intercanvi intracomunitari
de mercaderies, s'aprová la Directriu 86/469/
CEE, relativa a la investigado de residus en
animáis i carns fresques i que obliga ais estats
membres a establir plans d'investigació i
control, duts a terme de forma harmónica i
similar per pan deis estats membres.

A l'Estat Espanyol es promulga el R.D.
1262/1989, peí qual s'aprová el "Plan Nacio-
nal de Investigación de Residuos en los
Animales y las Carnes Frescas", que va ser
préviament aprovat per la Comissió de la CE.
Aquesta norma preveu que totes les ac-
tuacions son competencia de les CC.AA. i es
crea una Comissió com a órgan coordinador.

El 29 d'octubre de 1990 es publica al
Diari Oficial de la Generalitat el Decret 241/
1990, de 4 de setembre, peí qual sestableix
el control i la investigació de residus en
animáis i carns fresques a Catalunya (PIRACC)
i on es preveu la creado d'una comissió
Directora amb tasques d'elaboració, direcció
i coordinado deis plans anyals d'investigació
de residus en l'ámbit de Catalunya.

El PIRACC de l'any ha permés la recollida
i posterior análisi de 13.248.

La veterinaria
a la carn

els residus

La carn és un aliment básic en la dieta de
la nostra poblado i ha d'arribar al consumidor
sense cap substancia aliena a la seva
composició natural. La professió veterinaria
té un compromís amb la societat perqué aixó
sigui una realitat que exigeix un comporta-
rnent deontológic impecable per tal de pro-
legir el dret a la salut de la poblado i respectar
les normes legáis actualment vigents. Aquest
compromís no Higa únicament a la veterinaria
de salut pública, si no a tots els veterinaris
que teñen relació amb els animáis d'abast al
llarg del seu cicle productiu (clínics, nutrólegs,
zootécnics, etc.); i s'ha de prendre sense
dublés ni vacil.lacions, assumint que cap
argument económic pot estar per sobre d'un
prindpi superior: la salut de la poblado. És
cert que d'algunes substancies no disposem
dades que indiquin possibles problemes
toxicológics, pero s'ha de reflexionar
seriosament sobre el fet que algún producte
com el D.E.S., ara anatemitzat perla comunitat
científica internacional, en el seu dia va ser
considerat innocu i sense incidencia sobre la
salut de la població per alguns investigadors.

1 2
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Veterinans
ENSENYAMENT POSTUNIVERSITARI

Beta-agonistes i producció de la carn.
Consideracions i reflexions

R. Ferrando* i M. Vanbelle

Resum

Bis beta agonistes análegs estructuráis de l'adrenalina i de la
noradrenalina son especifics de receptor* beta I Hurta .!. lis ciescrluen
les diverses Influencies que eran a tais exerceixen sobre l'organisme,

Els autora analitzen els seus efectes sobre els animáis produ< tors
de carn. Posltius peí que fa al desenvolupament muscular i la
disminució deis greixos, .son susceptibles"d'alterar les característiques
organoléptlques i nutritívesde la carn i de teñir sobre els animáis i els
consumidora de la carn iccions nefastes (no autoritzades per la Clili).

Mots chin: Beta agonistes. Prodúcelo de carn.

Rec, Méd. Vét, 1989, 165, 91-96,

HO
ADRENALINA

CH

CHCH,NCHC-R Formula general
ARII.liTANOLAMINA

Introdúcelo

I.'engreix está sotmés .1 diverses influencies que a vegades teñen
poca reladóamb els elements que en condicionen eldesenvolupament
directe. La prohibido en el man de la CEE deis anaholitzants, malgrai
els advertiments d'instánctes eientiiiques tais mm els comités
científles comunitaris o els mixtos OMS-FAO, en son un primer
exemple. lils lípids de la nostra alimentado consideráis com la
principal causa, si no l'única, de les malalties cárdio-vasculars, tret
d'altres etlologies --com l'estrés de la vida moderna-- generades
per una vida urbana poc saludable, en son un altee exemple. La
conjuncio d'aquests dos aspee tes condueüc a voler Icr servir els
beta-agonistes per a engrelxar els animáis productora de carn. Quines
son les potencialitats i lesconseqüénciesd'aquestús.queactualment
está prohibí! a la CEE i en altres Indrets?

[ntentarem fer-ne una aproximado a partir deis principáis treballs
<[ue a(|uestes mnlcrulea ¡a han inspirat. Hns renietrcm, en particular,
a la ressenya genera] sobre els seus efectes sobre el creixement i la
qualitat de la compledó editai perHanraban.

Els Beata-agonistas: estructura ¡
farmacodinamica

I'ls beta-agonistes teñen una eonstitució química análoga a la de
l'adrenalina, la noradrenalina i la isoprenallna, es a dir, una
estructura beta-feniletanolamlna. Pertanyen al Krup de les
ariletanolamlnes, de les quals Indiquem tot seguit la fórmula general
junt amb la de ['adrenalina.

lils diversos radicáis situáis al nucli i la cadena lateral de
l'ariletanolamina generen nombrosos compostos: metaproterenol
Cerbutalina, salbutomol, soterenol, carbuterol, clenbuterol, cimaterol,
mabuterol, polubuterol, prenaiterol. En l'engrebc s ha experimentat
amb dos d'aquests compostos: el clenbuterol i el cimaterol, segons
les publicacions de que disposem. N'indlquem tot seguit les
formules, lis pot constatar la seva analogía estructural amb la de
l'adrenalina,

H,N

OH

CHCH,NHC(CHJ,

CH

CHCH .NRCH (CHJ;,

CLENBUTEROL

CIMATKKC )L
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Aquesta dos beta-agonistes son específi< s receptora beta 1 i beta
2. Bxerceixen a través del seu intermediari efectes broncodllatadors
pero Igualment teñen Influencies no gens negllgibles sobre el sistema
eárdio-vascular: taquicardia i vasodepressió, i sobre el sistema
neuromuscular: tremolors i rampes. La propordó deis receptor* beta
1 i lieta 2 varia segons els órgans Per exemple hi ha mes teta 1 que
beta 2 al cor i els ronyons. Passa a la inversa en els músculs de
l'esquelet i el fetge.

Fiems ha presentat un esquema d'efectes generáis deis beta-
agonistes sobre els diferents órgans i els teixits així com les seves
funcions.

Aqüestes diverses influencies mostren la complexitat ele les
acdons beta-agonistes i els múltiples efectes biológica en cadena que
impliquen. Entre aqüestes repercussions es traben, en efecte, al costal
de propietats Interessants des del punt de vista de la zootecnia, les
actlvitats que sus< Iten alguna motlus d'inquietud tant des del punt
de vista de la higiene com des del punt de vista de les fisiopatologies.

Hi ha en primer lloc una disminució del pes de molts órgans: cor,
fetge, pulmons i melsa, que ha estat assenyalada per nombrosos
autors. Aqüestes diverses acdons poden ser fins i tot lnduides per
nivells extremament febles. Amb 0,1 a 1 mg de clenbuterol per kg
d'altment, Williams i col. a la vedella i Greife i col. amb 1 mg/kg

d'aliment en el porc per engreix, en fi Mac Rae i col. amb 1,5 ing/
kg de ració en els xais castrats, assenyalen, després d'haver
subministrat aqüestes dosis, diversos trastorna com ara: taquicardia i
desceña de la pressió sanguínia, 'lambe, inapetencia a partir de la dosi
superior a 1,5 mg/kg d'aliment, Aixej s'explica per les múltiples
Influencies biológiques anotades per Fiems en el seu esquema,
I >'altra banda, en els ratolins máseles de tronc M. 1(> caracteritzal per
un guany de pes rápid entre- les 3 i les 6 setmanes posteriora al
deslletament i els ratolins ICR no selecionats, Eisen i col. observen,
sota l'acció d'un régim a base de SO a 200 mg/kg de cimaterol, una
mortalitat del 12,5 per cent en els M.16 contra II.-i per cent en els
ICR, segons els testimonis. I li ha igualment variacions Importants en
certs parámetres sanguinis. Els autors conclouen que aquesta reposta
peí que fa al subministrament de cimaterol tradueix les diferencies
genétiquesen la regulado deis mecanismesmetabdlics. < >bservadons
análogues han estat l'etes per Beme i col. el I9HS sobre1 'i trones ele
rates si mes no peí que fa a l'acció sobre el desenvolupamenl
muscular que variara segons e'ls músculs.

lis retroben aqüestes diferencies d'accló quan s'cxaminen les
influencies deis be'tn agonisles sobre k-s eliverses especies d'anlmals
d'engreix.

Aliment + Beta-agonistes (HA)

Ingestió inhibida

Estómac Rumen

Intestí

Sang

Contracció inhibida
Fermentada Inhibida (i)

SISTEMA NERVIOS

IIIPOTÁLAM
GLÁNDULA PITUITARIA ~

HORMONA DE CREKEMENT
(Estimulado?)

TIROIDE

Fundó orgánica
s g receptors)

i hormona tiroidiana
acció pennissiva sobre ISA ?

així mateix sobre' les
GIÁNDULES SUPRARENALS

i els glucocorticoides

COR
(taquicardia)

Utilització deis
nutriente en e'ls teixits

TEDtrTADIPÓS
Lipogènesi d i 'm inu ïda
Tennogènesi incrementada
Termogenesi incrementada

PULMÓ
Inhibido ele' la contracció
deis músculs bronquials "

FETGE
Estimulado ele la
glicogenólisl i de
la neoglucogénesl^—

PÁNCREAS
estimulado de glucagéi
Inhibido de la insulina

MÚSCULS
Síntesi proteica estimulada,

degradado proteica disminuida, increment
ele la glueeilisi de la pnxlueeió de lactat,—I

de la utilització d'O2 -^—
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Veterin~rris

Efectes deis Beta-agonistes en
els animáis productor; de carn

Efectes positius

Williams en va fer una ressenya genera] i critica el 1987. En la
mateixa línia que Plems, abans dtat, i de Vanbelle. Els autors que han
examinat les conseqüéncies de l'ús deis beta-agonistes en diverses
especies productores tle carn son nombrosos, Sembla que existeixen
algunes diferencies de reaedó degudea versemblantment a les
variacions metabóliques i els efectes no son pas análegs segons el
sexe deis animáis. Les femelles son mes sensibles que els máseles i
els Individua castráis a aquestos substancies les principáis acclons
posltlvcs de les quals son les segÜentS:

--Augment de pes viu variable segons les molécules utültzades.
Dismlnudó diversa segons la localltzacló atómica deis greixos

de dipóslt la composlció deis quals está modificada en relació amb la
normal.

—Millor rendimenl a la matanc/a, incrementa! en una miljana del
6 per cent pels animáis de l'espécie bovina, el 9 per cení pels xais,
el 3 per cent per l'aviram. No hi ha pas modifleacions slgnlficatives
en el cas del porc. Dalrymple i col. així com Ricks i col., cltats per
l'iems, han assenyalal també les reduccions en la cretxenca d'aquesta
especie.

--L'índex de conversió alimentaria millora. A(|in-si efecte varia
Igualmenl segons les especies. De l'ordre del 4 per cent en el
pollastre i el porc, és del 10 o l'll per cent en els animáis de les
especies bovina i ovina. Noobstant aixó, si ladosi óptima esdepassa,
sobrevé la inapetencia, que dura S dies. com Hrockway i col. han
observa) en els moltons que han rebut dosis dláries de clenbuterol
superiors ais 1,5 mg.

Les accions mes destacades, sobre les quals insistirem. son les
dues primeres.

El desenvolupament muscular és degul .i l'augment de
l'anabolisme proteic conjugat amb la dlsminudó del catabolisine
nitrogenat. Hi haurá mes aviat una hipertrofia que no pas una
hiperplasia de les libres musculars. Kim i col. no troben pas, en els
xais creuats Suffolk x Rambouillet, diferencies entre la proporció de
les libres de contracció lenta (tipus I) i les de contraedó rápida (tipus
ID, pero aqüestes darreres están moltméshlpertroflades, al voltant del
SO per cent, que les del tipus I*. La concentrado d'ADN, extreta per
miriagram/g de múscul livsc (> per miriagrarn per gram de proteína és
de manera manifiesta mes feble en els xais que han rebul el cimalerol
queenelstestimonis. Aixó tendetx a fer pensar que el desenvolupament
muscular es completa sense la incorporado addii ional deis nuclis
provinents de les cél.lules satel.lits.

Beennan i col, tan igualment observación* semblants sobre els
xais. Constaten un augment del 30 al 35 per cení de les protéines de
TAHN deis músculs, al cap d'entre 7 i 12 se tmanes que els
individua reben 10 mg de e irnaterol per kgde régim durant un peifode
de 7 a 12 setmanes. L'ADN ha disminuít el 22 per cent al cap de 7
setmanes. Esdevé normal al cap de 12 setmanes Aquesta resultáis
confirmen alió que Kim i col. c-n alió concement ais nuclis de cél.lules
satel.lits. Noobstant aixó, si l'augment en referencia ARN/ADN posa
en evidencia un augment de la capaeltat de desenvolupament proteic
no está pas demostrat l'augment degut a l'ARN i a la velocitat de
trasladó, lín primer lloc s'observa en aquesta xais una baixada
espectacular de la insulina i d'IGF I M plasmátic, respectivamnel de
55 i 34 per cent segons els testimonis. La somatropina és dues o tres
vegades mes elevada en el plasma, en el qual les concentracions de
cortisol, prolactina i glucosa no son pas modlflcades al cap de 6 o 12

setmanes. Els autors subratllen la importancia d'aquestes alteracions
endocrines en els processos de desenvolupament muscular
determinada peí cimaterol.

La dlsminucló deis greixos de dipósit, melosos els
intramusculars, que confereixen a la carn la seva sapiditat, és una altra
conseqüénda de l'acció deis beta-agonistes***. Williams, a la
ressenya general leta sobre aquesta compostos, presenta dues taules
en qué reuneix els resultats de molts estudis i posa en evidencia
aquesta acció en els animáis de les especies lx>vina i ovina així com
en el porc i els volátils. Un esquema il.lustra aquest efecte en el vedells
sobre els quals estudia amb diversos col.laboradors els efectes del
clenbuterol, Greife i col. observen que, en els pores amb un pes
d'entre 70 i IOS kg, 1 mg/g de ració de clenbuterol augmenta la
iil.u ió carn/greix de la complexió de mes del 20 per cent en favor de
la primera. El greix dorsal disminueix un 11 per cent. En els pores que
pesen de 30 a 65 kg uns efectes análegs sobre la qualitat de les
carcasses podran ser obtinguts amb 10 mg/kg de ració. Segons sembla
els autors no han examinat les qualitats organoléptiques de la cam
deis animáis tractats ni la qualitat de les seves protéines.

Segons Vanbelle (22 i 23) els greixos deposats en menys quantitat
serant mes insaturats en el xai i el porc. Serán, en particular, mes rics
en ácid linoleic. Aixó és interessant des del punt de vista de la dietética
deis consumidora pero ho és menys en alió referent ais processos
d'oxidació susceptibles de descabdellar-se en el curs ele
l'emmagatzemament de les complexions. Tot i aixó, aqüestes
constatad) ms son sobretol valides pels animáis de les especies Ixwina
i ovina. En els volátils els índexs deis ádds pollinsaturats son
Importants. lín c-l porc, Sharma i col. han notat, en els greixos
intramusculars deis músculs: dorsal ampie, transvers de l'abdornen
i bíceps del lémur, un índex important d ácids grassOS essencials.
Dones bé, els beta-agonistes disminueixen la propordó de lípids
d'aquests músculs, Sembla indispensable examinar amb detall
aquesta acció a nivell deis greixos Intramusculars tañí per les seves
repercussions nutridonals com per les organoléptiques. A partir ele la
documentada que posse'im, no sembla pas que s'hagi realitzat
encara i cal fer-ho.

Hi ha diverses observadons i hipótesis ressenyades per Williams
concernents a I'origen del fenomen. Hi hauria un augment de la
elespesa energética en els animáis tractats. Seria del 12 per cent en els
vedells i del 8 per cent en els xais. La lipogénesi disminuiría i la Upollsi
augmentarla, RecentmentMillericol. han constatat, sobre M vedelles,
en el curs d'un estudi d'una durada de 50 dies, que el clenbuterol
disminuebt l'activitat deis enzims UpogéniCS, les taxes deis ácids
grassos lliures aglomeran! les proteines, la lipólisi basal i la incorporado
de l'acetai en els ácids grassos lliures deis glicérids en els teixits
adiposos subcutanis. No hi hauria pas influencia sobre la lipogénesi
o la lipólisi en el teixit adipós intramuscular. La depressió de la
lipogénesi seria dones el meeanisme grades al qual el clenbuterol
disminuirla el posll del greix subcutani en el bestiar boví. La carn
vinsada ele' greix no seria dones pas modificada en aquests animáis.
Aquests autors asse'nyalen, igualment, en vista delsexámens efectuáis
invitro, que el medicament no afecta pasa llargtermini l'alliberament
de l'hormona del creixement.

lín el cas del xai, Coleman i col. estimen, segons les observadons
fetes in nitro, que el clenbuterol no disminueix pas el pósit deis
greixos subcutanis toi inhibint la lipogénesi. Hi hauria fíns i tot un
desecas deis adipodtS rics en lípiels en relació amb els que es
produeixen en els testimonis.

Segons els autors, els mecanismes d'acció no son pas iguals, i
nosaltres en suposem per tant les diferencies Interespecíflques, Seria
important de conéixeHos.
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Efectes indesitjables o negatius

Ja hem esmental 1'aparlció de la taquicardia. Segons Williams
aquest efecte pot esdevenir Important. En els xais que reben amb la
llet de substitució 2 mg de denbuterol per kg de pes viu les
palpitacions passen de ?=> a 120 per mlnut i a 150 si la dosi és de 20
mg. En els xai.s amb 1,5 mg/dia d'aquesi producte les pulsacions
cardlaques van de 150 a 250 per minut i la temperatura rectal s'eleva
1 grau centígrad. Sainz i Wolff igualmeni han observai. en la rata, un
augment de la producció de calor de II1 per cení per kg de pes
metabólic.

Brockway i col, subratllen que aqüestes acceleradons de ritme
cardlac, fms i tejí durant moltes hores, representarien un problema
flsiológic considerable que no s'hauria de negligir encara que el
retorn a la normalitat es produeix després d'algunes hores.
L'augment de la pérdua calórica també és preocupant. Així matelx,
s'ha observa! una disminució del volum del cor que podría
exterioritzar una subatróña, c< >rn ara una atrofia d'aquest 6rgan, com
del fetge i deis pulmons. Al xai li sobrevé una acció vasodepressora
durant les H pritiRTes hores que segueixen l'administració de
denbuterol, segons Br<x:kway i col.

Una influencia negativa important resulta de dues acd< >ns conjuntes
que els beta-agonistes exerceixen a nivell muscular, Per una pan. hi
ha les fihres musculars del Üpus II, q u e , com ¡a h e m assenya la i abans,

son els m e s hipertroñats p e r o t a m b é els m e n y s rics en gUcdgen. Per

altra banda, aquestsmedicamentsredueixen la glicogenólisi del tendó
del múscul. En resulta una glicolisi posi mortem Insuficieni que
comporta un pH massa elevat. Aquesta conjugado d'accions
determina un color negros de la carn (dark cutting) com s h a
remarcat a nivell del múscul dorsal ampie deis xais que han rebut el
dmaterol. Aquest pll insufldentment baix afavoreix la pol.lució
microbiana de les complexions amb totes les conseqüéncies que alxó
pot comportaren el terreny de la higiene alimentaria.

S'ha remarcat tanmateix I existencia de varlacions entre els
xais i els animáis de l'espécie bovina. No obstant aixó. tenini en
compte les diferendes que el perfode precedent al sacrifid deis
animáis i els fendmens d'estrés son susceptibles de provocar en
aquest procés, es delicat de pronundar-se,

Les complexions están menys grasses, el sen refredameni corre el
risc de ser mes rápid, cosa que influeix de manera desfavorable en la
tendresa de la carn. En fi. elpercentatge d'aigua de les complexión*
ha augmenta.! en els xais. els bous, els peces i els volátils, com
assenyala Fiems dtant, respectivament pera cada especie, Bakc-r i
col., Ricks i col., Jones i col.i Dalrymple i col. Aquest fenomen resulta
ile I augment deis pereentates protelcs, cada gram de proteína
suposa una retenció de 3 g d'aigua, segons Robelin i ciea\

A partir de les xifres que hem extret de la bibliografía l'augmenl
de la dosi d'aigua a la vianda seria : de 8 a 12 per cení en els xais,
del (•> al 10 per cent en els animáis de l'espécie bovina, de 4 a 5 per
cent en el porc: i de mes del 7 per cent en el pollastre. Aquesta aigua
excedent es retrobará a la cassola, l'olla i, en fi, el plat del
c< mswmidc ir. Remetem nos encara a les diferencies posslbles d eficacia
proteica.

El problema de la dosificado i sis residus

Com ha remarcat Borles a invé de disposar de métodes d'análisi
adequats per identificar i dosificar els beta-agonistes en els aliments
composats aixi com en els seus residus en els teixits. Aixó é.s essencial

perqué hem vist com cenes reaedons deis organismes podlen variar
en funció de la dosi d'aquests compostos, Remetem nos, per
exemple, alfei que al margede lesaccionssobreelcorila vasopressió
observáis en el xai, es eomprova la Inapetencia a partir d'1,5 mg/
kg d'aliment,

Peí que la ais residus és indispensable de poder mesurar els
percentatges de l'ordre deis microgram. Alguna treballs redactats
per Williams tendeixen a mostrar que els beta-agonistes son rápidameni
metabolitzats.

En vista d'aixó, cal assenyalar que a partir d'cnlre els /í i els
5 diesd'ha ver retira! aquests compostos de la ració les modiflcacions
que han induít, en particular a nivell de inelabolisnies proteics i
lipidies, desapareixen, S'experimenta un retom a la normalitat. Tot
i aixó, Williams estima que "duran! un periode de tractameni el
compost queda reüngut en altres órgansdel eos, tais com el fetge. els
ronyons o el greix". Per aixó les recerques s'han d'emprendre
ambl'ajudade métodes de dosiflcaciómolt sensibles per determinar-
la exactament. En aquest terreny i amb aquesta mena de substancies,
shan d'adoptar les máximes picea ucions. Com observa |. (¡irault
a la seva tesi dedicada a la dosificado del denbuterol en el medi
biológic la posada a punt d'una técnica d'avaluació "d'un
[irincipi actiu, administra! quotidianament en les dosis unitaries tan
minses com 40 miriagrams, respresentaria un serios repte per a
['analista", Aquesta remarca referida a lactivilal terapéutica
d'aquesta quantitat inquieta tambe I higienista . El condueix a exigir
métodes d'análisi de la máxima precisió. 1. autor de la tesi declara
que ha arribaí a "quantiflear amb presido els nivells de plasma tan
baix c o m ara 5 picograms pe r mi d e ele irhidral d e d e n b u t e r o l " . Aquesi

métode, validen medicina humana, ¿pot fet se servir de forma correni
i económica en el quadre de control higiénic de la carn i de les
vísceres? Hi ha, per tant, un altre problema a resoldre,

Reflexions generáis i conclusions

La multiplicitat complexa de reperc ussions deis beta agonistes
sobre diversos órgans i metabolisme ha d'indtar a la máxima
prudencia els qui vulguin fer-ne servir per l'engrelxament. La seva
analogía estructural amb I'adrenalina i la noradrenalina fa que les
pseudo hormones tinguin una aedó sobre els receptora adrencrgics.
Aquests son els beta estimulants biológicament actius sobre els
receptors postslnáptlcs beta I i beta 2.

Els receptors alfa leñen sobreíoi funcions estimuladores:
vasoconstriccló, contracció de l'úter, secredo salivar. Determinen
¡gualmcnt una Inhibido del perislallisine intestinal i de- la secreeió
d'insulina.

Els receptors Beta i predominen en el telxit cardlac i estimulen
la lipólisi.

Els receptors beta 2 es troben essendalmeni en els músculs Uisos
d e i s bronquis , d e i s v a s o s i d e l 'úter .

Segons Williams el denbuterol tindria una acció sobre beta 11 beta
2, pero sembla, segons els Informes, que per ara és massa delicat
(I esbrinar les interferéndes de les activitats que els beta-agonistes
exerceixen sobre c-ls dlferents receptors. La taula que Ttaamerman ha
presentatd'aquestesaccdonsmostra com beta l i I"1'11 2 coexisteixen
en dlferents teixits. Beta 1 domina sobre beta 2 en el cor i els ronyons,
beta 2 está en p< «ido inversa en els vasos sanguinis, els músculs llisos
i els bronquis, l'úter, etc. i el metabolisme deis músculs estriáis, els
adipocits, del panucas i el fetge.

Traducció: Marta Prats Geli
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Agroturisme: un nou sistema
de conèixer la natura
l'or Olga Boluda

L'agroturisme i el turistne rural s'han
convettli en una nova modalltat p>erconéixer
Catalunya que cada cop té mes adeptes,
Consistebt a allotjar-.se i-n cases de pagés o
masies ubicades ;i les zones que es volen
visitar. Aquesta és una practica compartida
amb d'altres paísos europeusonel turismo
rural la molí mes temps que es practica que
no pasa les nostresterres, Enrealitat, elsseus
orfgens os troben a l'edal mitjanajel costum
d'allot)ar-se a les cases de pagés a (lataluhya
va desaparétxer amb la Industrialltzadó, í
toma a ressorgir ara amb torva. En canvi,
Inglaterra o Austria en presenten unatradií 16
continuada que s'ha Lncrementat des del
segle XI Rns ais nostres dles.

La diferencia básica entre l'agroturisme
i el turisme rural es que en el primer la base
económica tic les famílies es ['agricultura,
mentreque el turisme rural es sitúa també en
zones agrfcoles, pero els propietaris no
pertanyen forcosament a la pagesla, I és que
dinire d'aquests noms genérlcs s'inclouen
una amplia gamma ele modalitats <|iie van
des ¡le la masía llogada "claus a la ma", flns
al pagés que deixa habltaclons de la seva
propia residém la.

Els cllents mes habituáis son parelles
amb nens petiis. pero .1 causa del ventall
d'oferles, hi han c ases i zones pera t"ts els
gustos i geni di- la mes diversa procedencia.
"El turisme de Barcelona encara s'ha
de formar, a l'estranger la clientela sap
exactament el que vol. Ara per ara ens
podem basaren ells, i en un futur, espero
que próxlm, loferta de Barcelona i
d'altres clutats catalanes arribara a ser
important", ens comenta Joan Botey,
president de Turisverd.

Els meSOS d'hivern son els que
tradlcionalment teñen menys afluencia de
turistes, el fred es un deis principáis frens
alhora d'escollir passar uns dlea de deseans
residint en unes masies que encara que están
condicionades, no teñen la Infrastructura a la
qual esta habituat l'home de la ciutat,
Catalunya presenta parücularltats dlferents
en els seus hahilalges rurals en fundó de la
zona on es trobin ubicats. Ais Pirineus les

cases s'agrupen en poblesoals seus voltants,
a la Catalunya Vella velem les masies aillades
i al Tarragonés, zona menys potenciada, fins
a 1.1. "estempromodonant la part del delta
de l'Ebre, perqué proporciona un altre
ti pus de vivenda molt interessant, les cases
en mlg deis arrossars, petltes i faclls de
restaurar", ens explica Joan Botey

TI turisme rural a Catalunya va iniciar-se a
les comarques de muntanya a causa de la
necessitat d'arrodonir les rendes amb altres
solucions que no l'ossin la ramaderla o
l'agrlcultura. La zona de la RJbagorea va ser-
la pionera a potenciar aquesta modalitat de
turismeaJ I983i a poca poc, i Independentmeni
es va comencar a desenvolupar de forma
diferentat adascuna de les comarques catalanes
i va anar creixent la práctica del turisme rural
per les nostres Ierres, lín un prindpl els
pagesos s'agrupaven en dlferents
associac ions d'ámblt local pero la necessltai
d'un organismo que les coordines va portal
a la creado de Turlsverd, "Es vela ciar, que
s'havla de fer una federado o agrupado
que englobes a totes les de Catalunya. Va
nélxer fa un any 1 mlg, grácles a l'Instltut
Agrari que va considerar que era una
iniciativa de relleu que necessltaven la
ilustra agricultura 1 la nostra ramaderia",
afirma Joan Botey.

El primor pas per a empényer
l'agroturisme a Catalunya va ser la signatura
del conveni, al desembre de l'any p.iss.n.
entre el conseller d'Agricultura, el senyor
Joan Vallvé, el de Turisme, Alegre i el maloix
Joan Botey. D'aquesta forma comencava
una tasca conjunta que compren la formado
d'una taula amb dos representants de
! .1.1.Lsi una de les [res instiiui ions, per trae lar
i agilitar les qUesdonS que vagin sortint sobre
el tema, aixi cora la creado d'una central de
reserves que comentara a funcionar aquost
anFi

Flns ara Túnica font d'informació és un
catáleg, que es pol trobaí a qualsevol oficina
de turisme, on s'expliciten els diferente tipus
de cases que es poden escollir. La central de
reserves es basara en termináis que serán a les
cases deis propietaris, a la central deTurisverd

a Barcelona, en algunos oficinos del DAKT i
a les oñdnes de turisme. Amb aqüestes
termináis s'interrelacionaran el cllent i el
propietari, de forma que el primer des de
qualsevol punt de la nostra geografía podrá
inli limarse de les dlferents ofertes i del
calendan de dates lliures i podrá reservar
directament el lloc triat. A la central de
Barcelona, aquesl servei será mes sofisticat,
la terminal li proporcionara a mes a mes
fotografíes de les masies i els plánols per anar
flns on es troba la casa escollida.

Turlsverd, a part d'aglutinar totes les
associac ions dedicados a potenciare] turismo
rural i agrarl, i ser un lloc de referencia peral
possible client, s'ha convertí! en
l'tnterlocutor entre ['administrado i els
pagesos. Aquesta poden reine dlferents
subvencii ins en fundó de les característíques
d e l e s c a s e s i d ' o n e s t r o b e n u b i c a d o s , l i i
ha diverses classes d'ajuts específics
generalit/ats que provenen de eme
departaments dlferents: dos de l'Institut
Territorial d'ObreS Publiques de la elirec c io
general d'Arquitectura i Habitatge, un del
departament d'Agricultura per a "nous
arrendaments forestáis i un altre de co
f¡nanc.at amb Brusel.les, el de "residencia
de pagés" del departament de Turismo i. del
de Cultura pera "casesdemanifestinterés
cultural", a part deis ajuts del departament
d'Energia que encara que no son
espeí [flcameni per al turisme rural, mllloren
els servéis de les cases; desgrac'¡adamen! a
les pones dej .segle XXI ttobom encara llocs
.1 Catalunya a on no hi ha ni teléfon, ni
electricitat, ni calefacció. Aixó és un fre
evident alhora d'escollir aqüestes zones
per fer turisme.

A poc a poc aquestos mane ancos van
minvant i Tagroturisme i el turisme rural es
van convertint en una nova fon na de conéixer
les nostres terres peraquelles persones a les
quals agrada e.star en ce intacte amb la natura,
i els veterinaris no en son una excepdó, a
part de proporcionar al pagés una font
d'lngressos per poder mantenir les seves
masies en uns Indrets que val la pena sens
dubte visitar.
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la Fageda, quan la tasca del
veterinari és humanitària
Por Olga Boluda

"La Fageda" és una cooperativa que es va
crear l'any 1982 per iniciativa del seu actual
director, el psicóleg Cristóbal Colón, 1 'I iospital
de Girona i la Coordinadora de Tallers de
Catalunya amb la intenció de reinsertar
laboralment i socialment els disminuits
psíquics. Situada a la carretera de Santa Pau,
en el terme municipal d'Olot, La Fageda s'ha
convertit amb els anys, grades a l'esforc del
grup huma que la dirigeix i del seu eficac
personal, -actualment son 84 els disminuits
que hi treballen-, en una de les primeres
empreses de la comarca.

En els seus inicis, el projecte es va
encaminar cap a la producció de llet d'alta
qualitat per a ser veñuda a centráis Hetera de
la comarca, pero la caiguda del preu d'aquest
producte en els darrers anys ha portat a
buscar noves sortides com la fabricado de
postres láctics; així, tant el seu director com
els dos veterinaris encarregats del control
sanitari teñen previst obrir aquest mes de
juny una planta de manipulado de llet de
manufacturado.

La Fageda rep subvencions de la
Generalitat i del ministeri de Treball a través
de I'lnem. Compta amb 110 treballadors,
entre professionals técnics que tiren endavant
lea activitats productives assistencials, així
com les dues classes de treballadors assistits
que pertanyen al Centre Especial d'Ocupació
(amb dret a salan, seguretat social i vacances)
i els del Centre Ocupacional, amb un grau
mes elevat de deficiencia psíquica, que es
troben en régim de relació assistencial.

Dues son les tasques principáis que es
porten a terme a la granja: el cultiu de plantes
autóctones de la regió i la cria de vaques per
a Pextracció de llet. Per ajudar a realitzar
aqüestes tasques la Cooperativa compta amb
les técniques mes avancades, com son el
control de l'alimentació del bestiar per
ordinador o un sistema d'espargir l'aigua
amb fertilitzants per sondes electróniques
per ais seus cultius. Ara, l'obertura de la
fábrica de postres láctics suposará nous llocs
de treball per a d'altres disminuits psíquics de
la Garrotxa. La seva posada en funcionament

£Zs cultius de plantes autóctones és una altra de les activitats que esfan a la Cooperativa.

coincidirá amb el desé aniversari de la Coope-
rativa i el 500 del descobriment d'América, fet
anecdótic si tenim en compte que el seu
director es diu Cristóbal Colón.

La fàbrica de postres làctics

El projecte, sota 1'estríete control de l'equip
de veterinaris de La Fageda, consistirá a trans-
formar la llet que es produeix a la granja en
postres artesanals com mató, iogurt i altres
derivats. La idea és transformar el 100% de la
producció de llet en productes per a institucions
sanitaries de tot Catalunya, és a dir, muntar una
petita fábrica, técnicament moderna, on partint
de l'alta qualitat de la llet els postres tinguin
aquesta mateixa categoría.

Amb la construcció de la fábrica "La Fageda"
donará per aconseguit el seu objectiu, que
segons Cristóbal Colón, el seu director, és
"reinsertar laboralment 1 socialment els
disminuits, retornar-los la U.lusió ele vlure,
fent-los sentír-se útils amb un treball on
ells poden veure tot el procés des que
s'allmenta el vedell flns que la seva llet

servelx per a elaborar postres que
posteriorment es servirán ais hospltals".

La Fageda té actualment una poblado de
150 a 200 vaques cuidades pels mateixos
disminuits i sota el control d'un técnic
encarregat que supervisa la seva feina, alhora
que fa de monitor. "Els disminuits fan les
tasques de peonatge, son molt útlls per a
aquests tlpus de tasca, perqué son perso-
nes que s'adapten amb facilltat a les feines
repetltives 1 de tipus manual", eos cu unen
ta Josep Amatell, veterinari de la Coopera-
tiva. Periódicament, dos veterinaris visiten el
bestiar per fer els controls sanitaris i de
repn iducdó, a part de les assisténcies a parts
difícils i el servei de salut. Com és habitual el
control sanitari se centra en la previsió
malalties com la tuberculosi, la brucelosi, la
leucosi, les peripneumónies, i ara, amb la
utilització de la llet per a la fabricado de
postres, la tricomaniosi i la mamitis.

Per assolir una bona alimentado s'intenten
compaginar els productes conreats a la gran-
ja amb els comprats a fora, encara que
aquests en son la majoria, ja que "La Fageda"
té poca térra per a dedicar al cultiu. Es tracta
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t le• donar a les vaques la millor alimentado

al iníniín cost. La Cooperativa té, a mes, un
sistema Informatitzai d'alimentaclódel I íesttar
que abasteix cada anima] donant-U la quantitat
d'aliment que necessita per a produlr mes
lk'i d'acord amb les seves característlques.
Toi aquesi procés queda controlai a la fiíxa
Individualltzada de cada vara. Com és tradi
clona] en el sector, ['alimentado base
consisteix princ¡palmen! en: blat de moro,
oserda, gira-sol, bagas i pinso, entre d'altres.

Cada quinze dles es porten a terme
controls de reprodúcelo. Les vaques son
Inseminades artlflcialment a la matelxa Coo-
perativa, seleccionant el tipus de toro per
;u (inseguir una millora genética del bestiar,
perqué es corregeixin les seves mancances
i perqué produelxin un tipus de Ilel
predeterminat. "El nostre fl és que les
vaques ens donln llet de qualltat, equili-
brada, amb un tant per cent de grvix
adequat a les seves 1 Inalltats. Grades a
les característlques del nostre clrcult de
refrigerado 1 al seu funcionament
perfecte, les bacterics que trobem a la
Uet a les análisis que fem diáriament
están a nlvells molt balxos", afirma Je isep
Amatell.

Les primeres vaques de La Fageda van
Bel i fiMtli-.s per la 1 Hputadó ele dirima, n'hi
havia aproximadameni una cinquantena,
que junt amb les quinze que es van Importar
de Dinamarca conformaren el primer ramat
de la Cooperativa, a hores dará samba
gairebé ais dos-cents caps. Aquesta poblada
es manté estable. Tot i que anualmeni s'en
poden enviar uns vint a l'escorxador, els
nous vedells equilibren el nombre. Les lires
i els concursos no resten fora de les seves
activitats; així, aquest any la cooperativa ha

/•:/ sistema informatitxat de la Cooperativa permet regular la quantitat d'aliment de cada animal

quedaí cinquena en produedó de llet de la
comarca i una de les seves vaques ha
esdevingui la major productora de la zona.

Altres activitats

A part de les activitats ja esmentades, la
granja té també un viver de plante.s autóctones
que ven els seus productes a nlvell nacional.
Els seus treballadors realit/.en activitats externes
com el manteniment del setanta per cent de
les zones veriles d'OIot i el total de la zona
volcánica de la Garrotxa, Els seus vivéis s'han
benefldat cambé de les noves tecnologies i
han incorporal un sistema de reg amb
fertllltzants per sondes electróniques que
millora la qualitai del seus cultius.

La Fageda és una cooperativa que
aconsegueix bons rendlments, pero per
damunt de tot es una institució amb la
ftnalitat de reble persones ambdisminucions
i [loriar a terme tota una serie d'estratégies
perqué "fundonin laboral i soclalment".
"L'important és donar-los una
iipiiriiiiiii.il, que se sentln útlls amb la
seva felna, retornar-los l'autoestlma,
fent-los saber que el seu treball té unes
flnalitats concretes que ells poden
comprovar per si matelxos", ens comenta
Cristóbal Colon, director del centre.

A mes, pera tots aquellstrel talladora que
no poden viure a la llar familiar, bé perqué
es troba desetruc turada, o perqué els seus
pares no poden tersen carree i assumir la
responsabilltat de teñirlos a casa, la Coope-
rativa els ofereix una residencia. Els pisos on
poden viure es troben a Olot i hi conviuen
en grups reduits atesos en tot moment per
un monitor. És sens dubte una tasca
humanitaria on destaca, el paperdel psicóleg
Cristóbal Colón. Iíls veterinaris, treballen dia

a dia amb els disminuits, escoltanl els seus
problemes, les seves preocupacions,
explicant-lcxs dubtes que per a ells son
terrlblement desconeguts, participen en una
tasca que s'allunya de l'exercici propi de la
veterinaria. És una tasca generosa que
demostra com, jornada a jornada, la veter-
inaria aporta a la vida d'aquestes persones
una lxjna dosi d'humanitat.

Els vedells també es crien a La Fageda
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Introdúcelo

1 >os del mes de gener de 1991, encara
que ja existia una col.laborado anterior, es
va establir un conven! amb el depaitamenl
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya per a l'estudi
ecopatológic de la fauna silvestre,
principalment d'ungulats Cartlodáctlls).
Durant I'any 1991 ens hem ocupai
d'aspectes ecopatológics de diferents
especies animáis, tant aus com mamlfers,
encara que la pan principal del treball
l'estem dedicant a l'estud i al muflo.
Aquestany l'estem dedicant a l'estudi de
la cabra salvatge i del cérvol i continuem el
pía tnarcat per a l'isard i el muflo.

La finalitat d'aquest conven) és portar
a terme en les diferents reserves i pares un
pía de control ecopatológic (veterinari) per
a cadascuna de les especies d'ungulats
silvestres que existeixen a Catalunya: cabra
salvatge, muflo. Isard, dalna, cérvol i cablrol
(també porc senglar).

Linteres per les malalties de la fauna
silvestre os un fet relativament recent a toi el
món, afavorit en part per l'incremeni
alarmant en els últims anys del nombre de
processos patotógics que afecten aqüestes
especies, amb repercussions ecológiques,
sodals i económiques molt Importants. Com
a exemples mes propers podem anomenar:
la malaltia vírica hemorrágica del conill
salvatge a tot Espanya, la sarna de la cabra
salvatge i el cérvol a Cazorla i la querato-
conjuntivitis infecciosa de lisard.

Aquesta darrera malaltia és la que ha Fel
que ens plantegéssim amb l'interés, la

col.laborado i Tajuela de ['administrado,
l'estudi de les malalties de l'isard i
posteriormeni de la resta d'ungulats
silvestres, ja que fins aquest moment no
s'havia plantejai un estudi dentíflc de les
possibles malalties d'aquestes especies.

És important remarcar que encara que
cada dia es parla mes de la degradado que
pateix el medi natural, en l'actualitat s'está
produint una recuperado natural de les
poblacions d'ungulats silvestres. Aqüestes
especies en allre.s temps es trobaven
distribuldes per toi Catalunya i per diferents
motiiis (com la pressió cinegética) es van
extingir (cal afegir pero, que els ungulats
silvestres no son un bon indicador de
l'equilibri ecológic en una zona). Al mateix

temps i per a facilitar aquesta recuperado es
duen a tenue projectes de reintroduedó,
Introducdó o repoblado.

Aquesi increment d'ungulats silvestres
que s'está produint en tot el país fa nec c-ssari
un seguimeni ecopatológic continuar I.a
neslio racional de les poblacions d'ungulats
silvestres ha d'avaluar necessá ríame ni
l'lmpacte de les diferents malalties de qué
poden ésser victimes. Per aixó, s'ha
d'establlr un control rigoróa del seu estat
sanitari. D'aquesta manera seria pOSSlble
evitar en part o disminuir la Incidencia de
cenes malalties que afecten duna forma
Importan! aquesta animáis.

Tot aixó contribuetx a un increment deis
recursos naturals que comporta una
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explotado cinegética racional d'aquests
animáis. L'actlvitai cinegética s'está
potenciam en l'actualltai a causa de la gran
demanda que existelx i la importancia
económica que su posa, i és un recurs que
s'hadetenirencompte pera les comarques
de muntanya, considerades com a zones
económicameni deprimldes. 11 i ha
ajuntamentsqueobtenen una pan Importan)
deis seus Ingresaos a partir de l'activltai
cinegética.

Ecopotologia d'ungulats
silvestres

El terme de control ecopatológic es
ampli, i a »nté tani els aspectes sanltaris com
medies d'aquestes especies animáis, Kl
terme ecopatologia (del grec oikos casa;
pathos • paliiiicnl, per extensió malallia i
logos • cractat), es va aplicar en un prlncipl
a les especies d'animals doméstica en < ría
Intensiva, par a estudiar el conjuní de factors
que és susceptible d'induir un estal
patológic i/o afectar la seva productivital o
a la qualitat del productes (patología
multlfactorial de la cria Intensiva I.

A Franca existeix un Centre
d'Ecopatologia i un Laboratori
d'Ecopatologia que depén de ('Instituí
Nacional de la Investigado Agronómica. En
aquesta centres s'estudia la patología
i nu l l i l . i i i( n ia l i l e la cria i n t e n s i v a e n l e s
diferents especies d'animals doméstlcs,
Pero, és en les especies animáis de vida
silvestre, on aquesl terme d'ecopatologia
té mes gran Significat, ja que existeix una
relació estreta entre l'animal i el medi en
el qual es desenvolupa, perqué depén
totalment d'ell. I.'origen d'una malaltia
és multifactorial: existeix un desequillbri
entre el conjunt de factors ambientáis i la
capaeltat d'adaptacló de l'animal. Quan
parlem d'aquestes especies animáis cal
teñir present que es trac la d'espécles
dnegéüques, que e s gestionen de forma
diferem a la resta d'animals silvestres.

A paisos con, Franca, Su&sa, Austria o
Italia, en els quals es van crear els priméis
pares i reserves, el control veterinarl de la
fauna silvestre es realitza des de fa mes de 20
anys. A Franca, fa anys es va crear un grup
d'estudi sobre l'ecopatologia de la fauna
silvestre tic muntanya, al qual penanyen
mes de 80 veterinaris de diferents paisos
europeus, la reunió anual de la qual se
celebra aquest any durant el mes de maig a
Bol GUeida).

La bibliografía exlstent sobre les malaltíes
deis ungulats silvestres és amplia ais Estats
Unlts i Canadá, pero moltes vegades els

resultats nosi >n comparables. A Europa, on la
launa silvestre es molí semblan! a la nostra, hi
hanpublicatsalguns llibres interessants encara
que antics (Bouvier i col., 1958; Wetzel ¡
Rieck, 1966). La querato conjuntivitis de
l'isard é.s la malaltia mes estudiada (Congrés
d'Itália, 1982), i després ho son els parásits
de diferents especies. A Suissa es publiquen
anualmeni els casos de mortalltai de la launa
salvatge.

Toies les especies d'ungulats salvatges
poden patir una serie de malaltíes (infecdoses,
parasitáries, nutricionals, etc.) Algunes
d'aquestes malalties solen afectar
principalment una especie (querato-
conjuntivitis de l'isard, sarna de la cabra
salvatge), mentre que altres son comunes a
diverses especies d'ungulats, tani silvestres
com doméstics (brucellosl, parasltosis
pulmonars ¡ digestives, etc.)

Control ecopatológic

De les sis especies d'ungulats silvestres
ambles quals treballem, a Catalunya únicament
ha presenta! problemesflnsal moment l'isard,
a causa deis hrois apareguts de querato-
conjuntivitis Infecciosa. També la cabra salvatge
(parásits digestius), pero en aquest moment
estera realltzant el sc-u estudi i nodlsposem de
resultáis.

El control ecopatológic (veterinari), s'ha
de realitzar:

a) Sobre els animáis que es repoblen,
reintroduelxen o Introdueixen.

b) Sobre els animáis en el seu medí
natural.

a) El control ecopatológlc deis animáis

que es repoblen, relntroduelxen o
lcontrolveterina

Kl control veterinari és imprescindible
per evitar Introdulr animáis portadora
il agente patógena o malalts al medí natural.
1.a linio Internacional per la Conservae i< > de
la Natura ha preconitzal l'elaboració d'un
codl deontológk per les reintroduedons. Se
n'indiquen quaire regles, de les quals una
d'elles dlu textualment: exerdr un estríete
control genétic i veterinari sobre els Individus
que s'alllberen.

Si els animáis provenen de zones on es
pona a tenue un control veterinari periódi)
no es necessita realitzar els paSSOS que
Indlcarem a continuado. L'ideal seria teñir
els animáis durant uns dies en observado
< peni >de de quarantena), pero generalment
110 es pot fer i cal allilx'rar-los rápidamc-ni.
De lotes formes, és convenient realitzar:

Segulmenl de lacapturaieltransport.
Aprontar peí obtenlr mostrea.

-Examen Rsic (el mes senzill amb una
mica d'experiénda, ens pot proporcionar
chulés de gran importancia).

Análisi de sang:
• Hemograma complet,
* Bioquímica sanguínia.
Serologia: bnicel.losi.
Copre ¡logia quantitativa (orientatiu).
Desparasitadó.

Si no es detecta cap alterado, com
succeeix normalment, es poden deixar en
llibertat. Si hi han alteracions se separen i
s'obra en conseqüéncia:

Animáis fatigats: cal ler-lc a descansar.
-Animáis malalts: cal tornar-los al seu

lloc d'origen o practlcar-los eutanasia
humanitaria.

En cas que surtin dubtoses o positives
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les serologies, s'han d'enviar a un
laboratori oficial.

b) Control ecopatològic dels anima1s
en el seu medi natural.

Com s'ha indicat anteriorment, durant
l'any pasat hem posat en marxa un
protocol de control veterinari periòdic de les
poblacions d'ungulats silvestres. Vam
començar-lo amb l'isard i el mufló, però
amb petites diferències segons l'espècie
animal es pot aplicar a la resta. En el cas del
mufló és senzill, mentre que en el ca de
l'isard, que està ditribuït per tot el Pirineu,
és més complicat (cal l'obtenció de major
nombre de mostres per obtenir resultats
significatius)

Contràriament a les investigacions
realitzades en els animals domètics, les que
afecten la patologia de la fauna silvestre
només autoritzen a un tipus de mètodes
d'estudi molt limitat. Existeixen una sèrie
de dificultats:

Dificultat d 'observació deis
animáis.

Dificultat de realització de mostratges.
Dificultat d ' interpretació de

resultats:
* Poques mostres, no

representa tives.
* Qualitat de les mostres

generalment no gaire bona.
Per a posar en marxa un control veterinari

periódic el primer que cal és conéixer el que
existeix (des del punt de vista ecopatológic)
i per aixó realitzem una enquesta ais
encarregats de la gestió i ais guardes.
L'enquesta conté les següents preguntes,
totes relacionades amb aspectes
ecopatológic s:

Situado de l'espécie a la zona,
Incidencia de Pactivitat humana.

Animals trobats malalts o morts.
Altres ungulats salvatges a la zona.
Altres animals salvatges a la zona.
Animals domèstics que conviuen.
Animals assilvestrats a la zona.

Una vegada tenim aquestes dades,
determinem en quine zones recollíem les
motres. El animals mostrejats pertanyen a
algun dels egüents gtups:

Animals capturats vius (amb trampes
o anestèsia).

Animals trobats malalts o morts
Animals caçats.

El nombre d'animals mostrejats varia
segons els cens i l'extenió de la zona.

Programa de control periòdic

Una vegada recollides aquestes motres i
analitzades, es divideix la reserva en zones
segons el risc ecopatològic i es determinen els
llocs als quals els anys següents es recolliran
mostres peí seguiment ecopatológic continuat.

A part d'obtenir aqüestes mostres, per
realitzar un control continuat cal teñir en
compte els següents punts:

1.-Animáis doméstics (principalment
ovelles i cabres). En alguns pares francesos
s'ha indicat la prohibido de l'entrada
d'animals doméstics a zones on les
poblacions d'ungulats son importants.
Nosaltres pensem que aixó no es pot realitzar,
pero sí que és necessari controlar des del punt
de vista sanitari els seus efectius.

2.-Animáis assilvestrats (cabres i gossos).
Control.

3.-Alimentado hivernal. No recomanable
en molts casos. Pot ser mes perjudicial que
beneficiosa.

4.-Administració de sal (amb
antiparasitaris). Controlar els llocs: zones

poroses, inclinades, on el nombre d'animals
que arriben sigui reduït.

5.-Fitxa d'animals trobats malalts o
morts. Enviament si e pot a un laboratori
especialitzat per realitzar el seu estudi.

6.-Animals malalts. Eliminació segons
els casos mitjançant tir selectiu per evitar
contaminació d'altres animals.

En realitzar un control ecopatològic
periòdic cal tenir present que algunes
d'aquestes espècies han repoblat Catalunya
des de França, com és el ca del cérvol,
cabirol o el mufló. N'hi ha d'altres, com
l'isard, que en funció d'una sèrie de
circumstàncie, tant es poden trobar a un
costat de la frontera com a l'altre. Per a
aquests animals no hi han duane. com per
als domèstics, quan passen la frontera ningú
els demana el certificat de sanitat. Això és el
que fa que la relació entre les perones
encarregades de la ge t ió sigui molt
important.
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IV MASTER EN EQUINOTECNIA.

La Universitat de Córdoba en col.laborado
amb Plnstitut de Zootecnia del C.S.I.C.
organitza el IV Curs Master en equinotecnia
que es desenvolupará en dos cursos.

PROGRAMA DEL PRIMER CURS:
- Nutricio i alimentado equina.
- Reproducció equina.
- Millora del cavall.
- Etnologia i producció.

AG.ENDA

- Fisiología de Pentrenament.

PROGRAMA DEL SEGON CURS:
- Patología Medica del cavall.
- P a t o l o g i a quirúrgicad
- Patología quirúrgica del cavall.
- Malalties infeccioses.
- Anatomía i anatomía patológica del cavall.
- Farmacología i toxicologia equina.

Dlíector del Curs: Dr. Antonio Rodero.

Prelnscripció: Fins el 31 d'agost del
1.992.

Preu: 100.000 ptes. per curs. Per fer el
segon curs cal haver realitzat previament el
primer.

Informado: Secretaria de la Facultat de
Veterinaria de Córdoba. Av. Medina
Azahara. Córdoba. Teléfon 957- 21 86 60-

22



Veterina'iis
COL.LABORACIONS

Helmints paràsits de carnívors
silvestres a Catalunya. Interès sanitari:
I l . Famílies felidae i viverridae
Dr. Joan Carles
Dr. Joan Carla Casanova
Dr, Jordl Miquel
Dr. Caries Fellu
Unitai de Parasitología. Departamenl de
Microbiología i Parasitología Sanitaries Fai uliat
"le lannácia. Universitat de Barcelona. TeL¡
_«() T) 19 i Fax; WOK2 74

La península Ibérica esta poblada per
quatre especies de carnivors silvestres que
pertanyen a la superfamília Feloldea. En
concret aqüestes son: Lynx pardina
Temminck, 1824 i Felis sUvestrts Schreber,
1776 (Felidae); Genetta genetta (Unnaeus,
1758) (Viverriclae) i Herpestes tebneumon
(Unnaeus, 1758) (Herpestldae). No obstara
aixó, l'lcnéumon (II. Ichneumon) mal ha
pohlal Catalunya. Per altra pan, si lié no fa
galre temps el linx Lberic, Lynxpardina, era
presen) al Plrineu, actualment tol la pensar
que en aqüestes contrades s'ha extlnglt,
malgrat que alguns mastozoólegs dii.en que
hantrobatalgunespetjadesqueelslnduelxen
a pensar que tal vegada encara restl algún
exemplar errátil, que sens dubte ha d'estar
destina) a lextinció.

Aixi dones, es po) afirmar amb tota
segúrela! <|ue ai lualmenl a Catalunya l'únii'
representara de la familia Felidae és el gat
minués, n< unenat també gat fer, Felissihvstris,
i que l'únlc representant de la familia
Viverridac (a Catalunya i a tota Iberia) es la
geneta, anomenada també gal mesquer,
Genetta genetta. En aquesi sentí) cal
esmentar, petó, que si be el g a t mesquer es
present a bona pan de les nosi res a imarques,
fias i tot amb una densitat poblacional
relativament eievada, peí que fa al gat
muntés pur sembla que cada cop n'hi ha
menys exemplars, que van essent substitutos
per exemplars Wbrida d'etologia silvestre
(gats Msilvestrats), fel que queda ben palés
amb les moslres que hem pogut analitzar.

Aquest escrit, el segon de la serie, sobre
els cues parásits deis carnívors silvestres a
Catalunya, pretén posar de manil'esi els

espectres vermidlans coneguts Bns ara en
referencia a aquests unios Peloidea silvestres
que viuen a Catalunya, el gai fer, Felis sivestris,
i el gat mesquer, Genetta gerwtta, així com
analitzar la posslble Incidencia sanitaria de
llurs helmintofaunes vers els animáis doméstíes
i l'home.

Material i métodos

l'er a portar a terme el treball shan
dlssecctonat i estudia! helmintológicament 14
gats fers (5 Felis stivestrtspurs i »/•'. silvestris
h(hrids) i 117 gats mesquers proeedents
majoritáriament de la meitai septentrional de
Catalunya. En concret, els 14 F.sUvestrisvaiea
ésser capturats ais següents Indrets, dtats per
ordre alfabétic: massís del Montseny (9, els
híbrids) a la provincia de Barcelona; Plañóles
( D a la províneia de Girona i Cervera (2),
Montroig ( D i Huraña ( D a la provincia de
Lleida, Peí que la ais 117 exemplars de C.
genetta, la seva procedencia es: San Cugat del
Valles ( D i massís del Montseny (89) a la
províneia de Barcelona; Agullana (16),
Campmany (i), Castell d'Aro (2), CorCá (1)
i Palol de Revardit (1)a la provincia de Girona;
Artesa de Segre (1), Cervera (1), Ribera de
Cardos (1), Sudanell (1) i Tora de Rlubregós
(1) a la provincia de Lleicia, i Valla (1) a la
provincia de Tarragona.

Els animáis autopslats, per norma general,
ens varen arribar al laboratori sencers i
o mservats, ja tos per congelado o bémltjancant
llqulds conservadora com l'etanol al 70% o
el fomiol al 4%. Cal dirque fonamentalment
procedien de eol.leccions mastozoologiques

de diferents biólegs col.laboradors. Alguns
d'ells també ens va arribar en frese a través
de diverses persones que els havien trobal
atropellats. En aquest sentít, iatesa l'evideni
dificulta) d'obtenir material per a un lutur i
aprofundll estudl parasltológic, voldrfem
aprofitar per demanar ajut a veterinaris i
alie ionats, quant a la possible coLlaboradó
enl'obtenció de mes material. I'osteriorment
es van dissecdonar i estudiar llurs cVgans i
vísceres a li i efecte d'afllarels parásits. que
van ser processats pels métodes i técnlques
emprats habitualment en helmltologia.

v e s t r i s

l-'ins ara les especies d'heinints que
hem detecta) parasltant al gat fer (Felis
silvestris) a Catalunya son les següents:
CESTO! )i:
Fam, Taeniidae Ludwig, 1886

Hydatigera taeniaeformisíRítech, 1786)
Fam. Dilepididae Railliet et Henry, 1909
Joveuxtetta pasqualei (Diamare, 1893)

NIÍMATODK
Fam. Ascaridiidae Baird, 1853

Toxoeara cali (Schrank, 1788)
Toxocara cali (Schrank. 1788)

a Physalopteridae Railliet, 1893
PhysalopterapratputialisCVnnlÁnsUiw,

1899)
En el cas de la geneta (Genettagenetta)

el quadre vermidiá que hem trobat fíns ara
a Catalunya és el següent:
TREMATODE
Fam. Opisthorchiidae Braun, 1901

Metorchls albidiis (Braun, 1893)
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CESTODE
Fam. Taeniidae Ludwig, 1886

Taenia parva Baer, 1926
Fam. Mesos<xestoididae Perrier, 1897

Mesocestoides ¡itterutus(Baxscii, 1786)
Fam, DUepidldae Railliet et Henry, 1909

Joyeuxiellapasqualei(Diamare. 1893)
NEMATODE
Pam. Ancylostomatidae doos, 1905)

Ancylostoma sp.
Pam. Ascaridiidae Baird. 1853

Toxocara genettae Warren. 1972
Fam. Spirocercidae chirwood et Wehr, 19 M

Mastopborus mutis (Gmelin, 1790)

Així dones, l'helmintofauna del gat
muntés a Catalunya fins ara está constituida
per cinc especies ( i cesn ules i 3 nematodes).
mentre que la del gat mesquer ho está per
set especies (1 trematode, 3 cestodes i 3
nematodes). Altrament, cal remarcar que
amb la futura ampliado de les mostrea
estudiades possiblement cambé s'enriquiían
aquests quadres vermidians, tal eran es
desprén de certos dadea obüngudes en el
nostre lalxiratori i encara no elaboiades
definítivament.

A continuació s'assenyalen molt es< arl
dameni los caracterfstiques morfológiques
diferenciáis (CMD) de lea especies
detectados. A mes. es fa també un petit
esmeril tle llurs cii les biológica (CB). En el
cas despecies |a citades a l'helmintofauna
tle Vulpes Vttlpes i que ¡a van ser
caracteritzades en el primer treball de l.i
serie (vegeu Torres i col., 1991), hem optal
per ometre-les per raons obvies.
D Metorcbis albidus (Brzun, 1893)

CMD:longitud mitjana de 2,5mm.
Dlámetre de la ventosa bucal de 205 um.
Diámetre de l'acetabul (ventosa ventral)
de 198 um. Organs genitals situats al tere
posterior del eos. Longitud de l'ovari: 200
um; del receptacle seminal: 340 um; deis
testicles: 320-380 um. Dimensions deis ous,
que son operculats: 25-29 x 14-16 um (Simón-
Vicente, 1981).

CB: Desconegut. Tanmateix, per
analogía amb altresrepresentants del genere,
com per exemple M. conjunctus (Cobbold,
1860) tot fa pensar que es tracta d'un
Dtgénid trihetemxe de cicle aquátic que
iifi essita del concurs de certs carge ils d'aigua
dolca com a primers hostes Intennedlarls,
diversos peixos, també d'aigua dolca. com
a segons hostes intermediaris i una gran
varietat dhostes deflnltlus (félids, cánida,
l'home, etc.) (Yamaguti, 1975).
2) - Hydatigerataeniaeformúdiatsi.h, 1786)

CMD; longitud total: 15-60cm. Escoles
armat amb una doble corona de ganxos

grans i petlts, disposats altemativament.
Nombre total de ganxos: 32-36. Dimensions
dels ganxos petits: 240-280 um (Murai
deis ganxos petlts: 240-280 um (Murai, 1982).

CB: Indirecto(parásil diheteroxé). Noces
sita el concurs d'un hoste intemiediari (moltes
especies de micromamífers) i un hoste definitiu
que ha d'ósser un carnívor (principalmont
félids) (Abuladze, 1970).
3) - Taenia parva liaer, 1926

CMD:longitud total: máxim5,5cm, Escólex
armat amb una doblo corona de ganxos grans
i petlts, disposats altemativament. Nombre
total de g r a n s : 320-376um. Dimensions deis
ganxos grans: 320-376 um. Dimensions deis
ganxos potils 210-245 um (Verster, 1969).

CB.Indirecte (paráslt diheteroxé).
Nei essita el concurs d'un hoste intermedian
msegadoT(Apodemussylvaticusa [berta) i un
hoste definitiu que ha d'ésser un carnívor
(</ genetta a la península Ibérica) (l-'eliu,
1980).
4) - Joyeuxiellapasqualei (Diamaro, 1893)

CMD:longitud total: flnsa 36 cm, Escólex
annat amb i inc (orones de ganxos en nombre
de 10-15 cadascuna, Les dimensions deis
ganxos decreixen progressivamenl dos de
l'ápex (12-17 um) fins a la base (4-8 um).
Anells amb dos porus genitals. Bis anells
grávids presenten capsules uterinos que
sobrepassenels cañáis excretors (Jones, 1983).

CB:Indirecte(parásit diheteroxé). Necessita
el concurs d'un hoste intermedian (diversos
réptils com per exemple el dragó comú,
Tarentola mauritanica(\.mx\d^\\s, 1758) i un
hoste deñnitiu que ha de ser un carnívor. En
el cicle pot introduir-se algún micromamífer
com a hoste paraténic (Agrawal i Pande,
1980).
5) - Ancylostoma sp.

CMD:es tracta duna especie d'Ancylos
toma no nominada cora a conseqüénda
d'estar encara Immergida en el procés de
descripció. Difereix notóriament de les altros
especies del género amb tros párolis tío dents
que parasiten certs carnívora (A. tubeaforme,
A. caninum, etc.) Mesuren entorn deis 5 i 7
mm de longitud, segons es tracti de máseles o
femelles respectivament. Longitud de les
esplcules; 1,1-1,3 mm. La longitud del
gobernacle és molt constant (95 um). Les
femelles teñen la vulva situada a l'lnld de
l'últtm terC del eos. La cua, que és robusta
i fa entre 97 i 115 um, acaba amb una pettta
espina.

CB:Desconegut, encara que és molt
probable que tingui un cicle directo de tipus
gei iholmint (parásil monoxé) com la resta deis
representants del genere.
6) -Toxocara cati (Schrank, 1788)

CMD: presenten ales cefáliques molt

desenvolupades, que teñen una ampiaría
máxima, a nivell posterior, que supera els
200 um. L'esófag és estrongUolde i acaba
amb un ventrlde. Los esplcules, subiguals
¡ alades, son d'l,7-1,9 mm. l'.ls ous son
subglobulars (65x77um) (Warren, 1970).

CB:directe (paráslt monoxé) de tipus
pseudogeo-helmint Molt similar al del T.
canis, encara que no ós tan normal la
introdúcelo en olí d'hostes paraténics. No
presenta Infestado prenatal (Wilford (>lsen,
1974).
7)- Toxocara genettae (Warren, 1972)

CMD:No presenten ales cefáliques.
L'esófag os ostrongiloide i acaba amb un
ventrlde. Los espíenlos, caracleristiques del
genere, oscil.len entorn deis 2mm de
longitud. Els ous mesuren por terme mitjá
71,3 x 59,5 um (Warren, 1972).

CB:Desconegut, Molt probablemeni
dlrecte de tipus pseudogeohelmlnt (parásil
monoxé) amb la possibilit.it tl'incorporar
alguns hostes paraténics. L'únic hoste
conegut a la península ibérica que l'allotja
és la G. genetta.
8) - PbysalopterapraeputialtsO/on Linstow,
1889)

CMI >:la boca presenta tíos pseudo-llavis
que a la vegada ostenten un nombre variable
do donts i dues paplMes externes, líls
masdes fan entro 13 i 45 mm. Les espícules,
que son subiguals, fan (1000-1400 um la
drota i 840-980 um l'esquerra). Les femelles
son un xic mes grans (15-58 mm). La vulva
té una situado lleugeramerd pre-equatorial.
Dimensions deis ous. 45-58 x 30-42 um
(Levine, 1980).

CB:Indirecte (parásit heteroxé).
L'estadi aduli parásita certs carnívora i
necessita el concurs d'algunes especies
d'onópters (per exemple representants
del genere Gryllus) com a hostes
Intermediaris (Zago Filho, 1962).

Interés samtari deis parásits
trobats

La repercussió sanitaria que poden teñir
els helmints albergats peí gat muñios i peí
gat mequer cal contemplar la dos de dues
vossants (a nivell animal i a nivell huma).

lis obvi que la Implicado sanitaria de
l'helmintofauna del Felis stívestris i la
Oenetta genetta es veu molt reduída en
zones urbanos i somiurbanes, on aquests
carnívora pricticament no son presenu.
Tanmateix, en indrets rurals, la possible
infestado dánimals doméstica o
semidoméstics i l'home mateix és mes
íaciibk-, sobretot pensant en el cert grau
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d'an tropofOia que tt-nen el.s gats hibrids i
els gats mesquers.

Cal recordar que la G. gcnalta té un
origen atrita i que va colonitzar una pan
d'Europa (Espanya, Portugal i la meitat
meridional de Franca) no se sap ben l>é
quan, ja que hi ha diverses teories. Una
d'aquestes propugna, per exempie, que
el gat mesquer va ésser Introdull a la
península Ibérica per l'home. Siguí coni
siguí, el cert és que la geneta sempre ha
tlngut contacteambl'home, be permotius
cinegeiics o perqué se l'ha considera! un
animal de companyia (segons Kingdon,
1977, al nord d'África les poblacions de
barbarescos encara consideren el vivérrid
com un animal doméstic).

A les noslres eontrades, malgrat que
necessita uns requeriments ambientáis de
lipus mediterranl, la geneta lambe es troba
en zones submediterránies i molí rarament
en lloes de característiques eurosiberianes,
No sol sobrepassar els 1500m d'altura i sol
poblar pinedes i indretson predominen les
Sureres (Quercus súber), sempre que la
temperatura mitjana sigui superior ais 1
graus centígrads. Altrament, la G. genetta
també viu en árees de cultíu i pot, flns i tot,
ocupar cases abandonades o poc
freqüentades, fet que va permetre capturar
els anys setanla alguns individua a les
I >.m i.ules d'I loria i IVdralbes (Ruiz Olmo,
1990).

Deixant a banda les especies comunes
a la guiñen, que ¡a varen ésser tractades peí
quefaaaquesi aspecteen l'article anterior
(Torres i col., 1991), i que en concret son:
MesocestoideslitteratusiceSü ide) i /avocara
canis i Mastophjorus mutis (nematode),
respecte de cadascuna cal dir:

-El Metorcbis albidus és un digeni que
ha esta! detecta! parasitant en el gat i en el
gos. i.a infestado deis hostes definitius
implica forCosament la ingesta de peix
d'aigua dolCa eru o poc cuit que allotgi la
forma metacfclica de metacercária, Tambe
ha estai denuncia! parasitant l'homc
(Sidorov i Belyakova, 1972),

-VHydatigera taeniaeformis, peí que fa
ais carnívors doméstics, ha estat detecta!
nombrases vegades en el gat (Jiménez Millan
1959, entre altres) i menys freqüentmen! en
el gos, sense anar mes lluny a Barcelona
(GallegolPumarola, 1952). Tambéhaestai
denuncia! parasitant l'home (Sterba i Barus,
1976).

-F.l Taenia parva és un ténid molt
especule deis representants del genere
Genetta i per tant segons les no.stres dades
no ha estat trobat en cap altre Carnívor ni
tampoc en l'home.

-El Joyeuxiella pasaualei és un dilepídid
que ha estat delecta! parasitant gossos i mes
raramenl gats a F.spanya (López-Neyra, 1947;
Pozo-Lora, 1960 i Martínez-Gómez i col.,
1974).

-El Physalo¡itera praeputíalis també ha
estat detecta) parasitant gossos i gats doméstics
a l'estómac, ais quals Infligeix una patología
bastan! severa (Soulsby, 1965; Levine, 1980).

-líl Voxocara cati és un nematode
cosmopolita que en estat adult parásita una
gran varieta! de carnívors, si be té una cena
preferencia pels ñéllds, com per exempie
queda proval amb les troballes de Jiménez
Millán (1959) i Pozo-Lora (1960) en gats de
Madrid i Córdova respectivament.

A mes, igual que succeix en el cas del T.
canis, les larves ele l'ascárid poden entrar
per vía bucal en l'home i causar-li una
patología coneguda com a síndrome de larva
migrans visceral que', molí esporádicament,
pot arribar a ser greu ce MU en el cas, descrit per
Schoenfeld i col. (1964), d'una parasiiacio
cerebral en una nena de cinc anys d'Israel
que va presentar febre, convulsiona i fins i tot
coma.

-El 'lavacara genettae és una especie de
recent creado per pan de- Warren (1972), que
es molí poc coneguda bu >1< tgicament. Sembla,
pero, que es específica deis representants del
genere Genetta i de dlstribudo eminenment
africana com els seus hosles. Malgrat aixo. a
Europa ha estai descrita dues vegades,
ambdues a Espanya, parasitant la Genetta
£ene«íj(Árvarezicol., 1990 i Kscera, 1991). El
fet que diverses especies del genere estíguin
Implicades en parasitísmesextraviats (síndrome
de larra migransvisoenl per pan del T. canis
i el T. cati, entre d'altres) ens la pensar en
un potencial patogenlcltat del T.genettaevers
l ' h o m e .

-VAncylostomasl>. no ha pogut ser nominat
específicament per la rao al.ludida abans i.
com a conscqüéncia d'aixó, no podem
aprotundir la seva biología, 'l'anmateix, per
regla general, molts deis representanis del
genere son agents responsables ele parasitismes
en gais i gossos que els causen una patología
Intestinal, respiratoria (deguda a la migradó
¡ntraorgán¡ca)itamlvcutánia(BakeriGrinzes,
1970). Peí que fa a l'home, les larves deis
representants del genere Ancylostoma, en
principi, poden causar-li un parasitisme
extraviat, a nivel! cutaní, que es coneix com a
síndrome de lama migransexaam.

Bibliografía

-Ahuladzv, K.I.: "Taeniata of Animáis
and Man and 1 )iseasesCaused by Them". din.s

lissentials of Cestodology, vol. IV. Ed. K I
Skrjabin, Moscou, 549 pp, 1970.

-Agrawal, R.D. i Pande, B.P.
"Cysticereoid of Joyeuxiella pasqualet in
the wall-lizard and its experimental
development in kitten". ludían J.
IU'lminthoi, 31, pp. 75-80, 1980.

-Álvarez, F. Iglesias, R. Bos, Tojo, J i
Sanmartín, M.L.: "New flndings on the
helminth fauna of the common european
gene! (Genetta genetta I..): fírst record of
Toxocara genettae Warren, 1972
(Ascarididae) in Europe", Ann. Parasitol
llum. Comí>., 6=>, pp, 244-248, 1990

-Baker, K.P. i Grinzes, TI).: "Cutaneus
lesions in dogs assoclated with hookwonn
infestation", VetRec, 87, pp. 376-379,1970.

-liscera, M.: Sobre la helminontofauna
de Genetta genetta (Linnaeus, 1758)
(carnívora: Viverridae)enelMontseny. Tesi
de [.licenciatura, Pacultat de Farmacia.
Universltat de Barcelona, 1991.

-Miu, C:.: Contribución al conocimiento
de la helminto/auna de micromamíferos
Ibéricos. Helmintos de Glirídae y Mwridae
(Rodentia), Tesi doctoral, Facultai de
Farmacia, Universltat de Barcelona, 19H0.

-Gallego lierenguer, J. i PumaroUi
Busquéis:"líl parasitismo por helminic is en
los perros vagabundos de Barcelona", dina
íbér. l'arasitol,, 12, pp. 205-213, 1952.

-Jiménez Millán, V.: "Contribución al
estudio de los helmintos parásitos de los
animales domésticos', Rev.lbér. Parasitol.,
19. pp. 25-28, 1959.

-Jones, A. "A revisión of the cestode
genus Joyeuxiella Fuhrmann, 1935
(Dilepididae: Dípylidiinae)", System.
Parasitol., 5, pp. 203-213, 1983.

- Kingdon, |.; liast African Mammals: an
atlas ofet'olution in África (Camivors), vol.
M] A. Academic l'ress, London, 1977.

-Levine, N.D.; Nematode parasites of
domestic animáis and of man, Ed. Burgess
Publishing Company, Minneapolis, USA,
pp. 477, 1980.

-lópez Neyra, C.R.: "Helmintos de los
vertebrados ibéricos", 3 vol.. Imprenta
Urania. Granada, 1947.

-Martínez-Gómez, F. Hernández-
Rodríguez, S. Calero-Carretero, R. i Becerra-
Martell, C: Contribución al conocimiento
de los zooparásitos en la provincia de
Córdoba. 11 Platelmintos. III. Reun. Nac.
Centros ¡nvest. Gan. del C.S.l.C, Córdova,
1974.

-Aluraí, V..; "Taeniid species in Hungary
(Cestoda; Taenüdae), II, Larval stages of
Taeniids parasitizing rodents and
lagomorphs", Mise. Zool. Hung., 1,27-44,
1982.

25



Veter ina '

-Pozo-Lora, R.: "Aportaciones al
inventarlo y ecología de los helmintos
españoles. Especies encontradas en
Córdoba", Rev. Ibér. Parasitoi, 20, pp. 403-
410, 1960.

-Ruiz-Olmo,).. "El poblament delsgrans
mamifers a <"atalunya. I: Carnívors: Distribudó
i requeriment.s ambientáis", Butlletí Instituí
Cátala Historia Natural, 58 (sec. zool., H),
pp. 87-98, 1990.

-Schoenfeld, A.1-. Ghitnic, 1!. i Rosen, Y:
"Granulomatous encephalitis due to
Poxocara lanas (visceral larva migrans)",
Harefuah, 66, pp. 337-339, 1964.

S¡d(in)v,Y..G.\Belyakova, H.G.: 'Natural

nldus of Metorchis and the biology of the
agent". Dins: Contributions i<> the natural
nidalityofdiseades. Acad. Se Kazakh, 5, pp.
133-150, L972.

-Simón-Vicente, V.: "Metorchis albidus
(Braun, 1893), Loosí 1899)en Genettagenettcf,
Rev. Ibér, Parásito!., 41, pp. 121 123, 1981.

Soulsby, E.J.L.: " Textbook of Veterinary
Clinical Parasitology Helminths", Vol. I.
BlackwellSdentlficPublicatíons, Oxford, 1965.

-Sterba, J. i Rarus, V.: "First record of
5rrüfo(tocfn;íix/a.sx'to/am('raeniidae-larvae)in
man", Folia Parasitológica, 23, pp. 221-226,
1976.

-Torres, J. Miquel, Casanova,}.(',. i Feliu,
C.¡ "llelmints paráslts de Carnívors silvestres
aCatalunya: interéssanitari: I. FamiliaCanidae",
Annah Veterinaris, ¡1991.

-Verster, A.: "A taxonomlc revisión of the
genus Taenia Llnnaeus, 1758 s. str.
Onderstepoort, J. Vet. Resch,, 36, pp. 3-58,
1972.

-Warren, E.G.: "Studies on the

morphology and taxonomy of the genera
Toxocara Stiles, 1905 and Neaascaris
Travassos, 1927", Zool. Anzeiger. 185, pp.
393-442, 1970.

-Wartvn, Lí.G.: "Two new specles oí
Toxocarahom Viverrkl he ¡sis", Parasitology,
65, 179-187, 1972.

-Wilfbnl oiscn. O,: " Animal parasites
Ibeir Ufe Cycles and Ecology. University
Park Press, Baltimore. Maryland, pp. 562,
1974.

-Yamaguti,S:. Asynopticalrewiewoflife
histories of Digenetic Trematodes of
Vertebrales. Keigaku Publ. Co., Toquio,
1975.

-Zago-Filho, II.: "ContribuCao para o
conhecimento do ciclo evolutivo da
Pbysalopterapraeputialisvon Linstow, 1889
(Nematoda: Spiruroidea)", ArquivosdeZool
do Estado de Sao Paulo, 11, pp. 59-98, 1962.

NOTíCIA

ió de la primera guia d'animals
mnnnuin

Creació
de companyia

El Consell General va presentar a Valencia
dintre del marc de l'Exposició Mundial
Canina, la seva Base de ludes I Guia
Nacional d'Animala de Companyia. La
nova Guia neix amb l'objectiu
d'aconseguir dades científiques i
professionals sobre totes les empreses,

mes i animáis que compossen aquesi
tnón tan complex com és els tk-ls petlts
animáis.

Per ponar a terme aquesta tase a shan
dlsposat una serie tle Rtxes en les que es
soliciten dades concretes que poden ser
complimentades per tota aquella que no
des'itgin.

D'aquesta manera, en pocs mesos i
depenent de l'agilitat deis components
del col.lecüu per a enviar les seves Roces,
podran disposar d'una GUIA queoferirá
innumerables perspecüves al sector. A
partir de la seva immedial a pi ista en marxa,
les dades recollides ens permetrá crear la

infraestructura necessária per al seu millor
desenvoiupamenl i control; tanmateix, ens
i limará la mida real de les ilustres própies
forces davaní els poders administratius;
dignif icara les d i l e i c i i t s profess ions
relacionades amb els animáis; ajudara a
empényer ladefídent industria canina na< ii mal
i.ic onseguirá, potser, < ondenciara la poblado
davaní els problemes que envolten la vida
animal.

La GUIA podra ser consultada a través de
les xarxes d'Ibertex de la Companyia
Telefónica Nacional d'Espanya (Serve! de
Informado de Videotex). El Consell que havia
leí la sol.licitut de subvendons al programa
STAR de la Comunitat Europea i a la I Mrecdó

General de l'elecomunicacions, ha aposta!
per Videotex atenenl els seas avantatges:
agilitat,comoditat,baixcost,fadlitatd'accés
a la Informado i capadtai de interaedó.

i ('aquesta forma, a qualsevol hora del dia,
amb el modem o terminal adequat es podrá

accedir a una foni inexaurible i
imprescindible de Informado. Les
empreses podran presentar les seves
novetats farmacológiques I els seus nous
accessoris, el veterinaris dlsposaran a
l'instant de les formules del Vademécum,
aixi com de les dades que precisin sobre'
qualsevol animal extraviat, els criadora
comptaran amb un exceleni aparador per
mostrar les seves especies, i iot els
col.legiats podran consultar la legislado I
les novetais s'hagin produíl en ella.

L'acceptac io d'aquest non producte
ha esta unánime a Valencia, I ja son
nombrases les persones i emitáis que han
entrega! les seves dades, Al maleta temps,
els diferents mitjans de comunicado han
considerai la GI'IA com una important

font de Informada sobre el sector,
defensant-la i proposani la seva difusió,
Per aportar dades o ampliar Informado
trucar al lelefon -91-101000.
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Manifest de Reus

A lesjornades de Veterinaria de
Salul Pública organitzades els dies H
i 9 de febrer del 1992 peí Col.legi
()ficial de Veterinaris de la provincia
de Tarragona, a la ciutat de Reus,
entre altres temes es va tractar de la
responsabilltat de la professió
veterinaria en materia alimentaria,
cono a garantía per al consumidor,
especialment en la prevenció i el
control de substancies d'engrebi (leí
bestiar d'escorxador per a evitar el
ri.st- sanitari que suposa la presencia
de residas a la carn ielsseusdcrivats.

L'Organització Professional
Veterinaria, integrada en aqüestes
Jornades peí Consejo General de
Colegios Veterinarios de España, el
Catalunya,els de Col.legis Veterinaris de
Catalunya, els Col.legis de Veterinaris
de Tarragona, Barcelona, Lleida,
Girona i les Balears, el Sindicat de
Veterinaris de Catalunya i les re-
presentacions de la Unió de
Consumidora de Catalunya (UCC),
de l'< )rganització de Consumidors i
Usuaris de Catalunya (OCLJC) i
l'Associació de Consumidors de la
Provincia de Barcelona (ACPB), van
analitzar la situado d'alerta sanitaria
produida per diversos brots
d'intoxicació de 179 pera >nes a causa
del consum de fetge i carn de boví
en el període que compren de l'l de
gener del 1992 fins a aquesta data,
a les províncies de Guipúscoa,
Barcelona i les Balears, ft-t que- j l m i
amb els brots d'intoxicació detéctate
els anys 1989, 1990 i 1991, Indica la
necessitat d'establir un sistema de
control mes efectiu. L'Organització
Professional Veterinaria está

dispossada, com és el seu eostum, a
col.laborar amb l'administració i
accepta la responsabilitat que li cor-
respon, pero, al mateix temps, exigeix
la responsabil i tat de les
administracions publiques i una
organització congruent deis servéis
oficiáis veterinaris amb el mateix criteri
administratiu, així com funcional, a
K ites les autonomies.

Per aixó es tan publiques les
següents manifestaclons:

Primera

La presencia de substancies po-
tencialment toxiques per al
consumidor a la carn i els productes
cárnics, com a contaminants residuals
metabolitzables o no, entre les quals
hi ha el clenbuterol, té el seu origen
en el subministrament ais animáis en
vida de productes quimics,
farmacológica i hormonals, abans de
ser sacrificáis, que poden persistir en
l'animal, principalment al fetge.

La característica principal és que
els animáis, a la carn i a les vísceres,
no presenten cap anomalía detectable
mitjancant una simple Lnspecció; a
mes, aqüestes anomalies son
impossibles de detectar en el
reconeixement que es fa a
l'escorxador, de manera que el control
s'ha de fer a la mateixa granja o
explotado ramadera.

Per tant, és responsabilitat deis
departaments i servéis d'Agricultura
impedir practiques de
comercializado il.legal; per dur a
terme aquesta tasca de control cal la

col.laborado deis veterinaris
d'exercici privat dins d'un marc legal,
a mes de la comprovació de l'Or-
ganització Col.legial Veterinaria de
la deontologia d'aquesta actuació.

Segono

Partint de la base que el producte
origen deis brots d'intoxicació en
el c (msumidor ha estat el clenbuterol,
substancia prohibida pera l'engreix
del bestiar a tota la Comunitat
Europea, sugerim que l'administració
espanyola ha d'imposar la supressió
temporal cautelar de la
comerdalitzadó de productes que
amb destinado a processos
patológics pulmonars s'expenen
legalment a les oficines de farmacia,
amb l'objecte d'evitar la desviació
de la seva utilització per a l'engreix
fraudulent del bestiar, fins a la
implantado de la recepta veterinaria
homologada.

Tercera

Els departaments i servéis
d'Agricultura han de teñir un gran
mes elevat de coordinado amb els
departaments i els servéis de Sanitat.
Aquests últims son responsables
directes davant el consumidor, tot i
que en aquests casos l'actuació
prioritaria correspon a Agricultura.

Cal aplicar amb tot el rigor la
legislado pertinent, en especial la
Reglamentado Técnico-sanitaria
d'Escorxadors, la Llei del Medi-
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cament, el Fia Nacional de Residas a
la Carn i els Froductes Cárnics, la Llei
d'Organització Sanitaria, la Llei sobre
Disciplina de Mercat i Defensa de
Consumidors i Usuaris, i altres dis-
posicions concordants.

Quarta

Se sol.licita la publicació d'una
normativa legal que obligui que les
explotacions ramaderes, tant a nivell
individual com en agrupació, tinguin
un servei veterinari d'emptv.sn
constatat per l'Organització Col.legial
com a garantía, davant l'administra-
ció i els seus servéis oficiáis
veterinaris, de l'estat sanitari deis
animáis. Aquc-st servei s'ha de
concebre dins un marc d'actuació
que abraca des de l 'explotació
fins a la sortida de l'explotació amb
una altra destinació, passant peí
control zoosanitari, la higiene, el
maneig i ['alimentadlo.

Cinquena

Es demana la prescripció
obligatoria mitjan^ant recepta
veterinaria homologada, peraassolir
un control efectiu, tant deis pinso.s
medicats subministrats, com de
l'aplicació i el seguiment deis
productes farmacológics i hormonals
utilitzats en els processos clínics i en
l'esfera sexual. Ha de quedar a les
mans del veterinari de l'explotació la
vigilancia perqué es respectin els

períodes d'espera abans de destinar
els animáis a l'escorxador, amb
l'objecte que la carn i els productes
cárnics estiguin exempts de residus
que poden afectar el consumidor.

Sisena

lis urgent reestructurar els Servéis
Veterinaris Oficiáis, per tal de millorar
la seva situadlo actual, peí que fa ais
ámbits administratiu, tecnic i funcional.

És necessari dotareis escorxadors
del nombre de veterinaris adequat a
la seva producció, que avui és
insuficient, pera realitzar la inspecció
deis animáis, la carn i les vísceres, en
compliment estríete de la legislado; i
cal arbitrar les retribucions
e n t a l s q u e i els veterinaris
instrumentáis que els veterinaris com
a facultatius universitaris superiors
requereixen, tenint en compte la
penositat en els aspectes laboral i
ambiental.

En la situado actual, no s'han de
responsabilit/.ar els veterinaris
funcionaris si no se'ls dota deis mitjans
indicats.

Setena

És imprescindible modificar el
sistema actual de documents sanitaris
de circulado d'animals, que avui dia
estenen els ramaders sense garantía
veterinaria, i que els departaments i
servéis d'Agricultura estableixin el
sistema d'identificació animal

individual com exigeix la normativa
comunitaria.

Així mateix, cal un sistema
d'identificació inviolable de la carn
i els despulles comestibles, que
informi i demostri l'origen d'aquests
productes.

Condusió

Tot aixó exposat ha de ser
considerat per les administracions
central i autonómiques, ates que a
partir del dia 1 de gener del 1993 la
lliure circulado comunitaria
d'animals i se productes (sense
duanes i sense fronteres), exigeix la
garantía sanitaria a l'origen, per ais
40 milions de consumidors espanyols
i els 300 milions d'europeus.

I per a acabar, l'Organització
Professional Veterinaria continua
oferint la seva máxima col.laborado
a les administracions, tant d'Agri-
cultura com de Sanitat, per a una
garantía mes gran per ais
consumidors, pero al mateix temps
reclama el compliment de les
normatives legáis i la dotado deis
servéis veterinaris oficiáis deis
mitjans necessaris que garanteixin
els sistemes d'inspecció i control;
tot entes dins una regulado
administrativa racional i unificada,
En el cas contrari l'Organització
Professional Veterinaria continuará
denunciant les situacions irregulars
que es produeixin i que afectin la
professió veterinaria.

Reus, 9 de febrer de 1992
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Homologació de la Facultat
de Veterinària de la oAI
S'aproxima la data
Dra. Margarida Arbois
Degana de la Facultat de Veterinaria de la UAH

Avui en dia existeixen a Europa mes de
setanta facultats de Veterinaria. La major pan
d'aquestes facultats teñen orientáis els seus
programes cap a la formado de Medicina
Veterinaria. Una :(nali>.¡ deis programes que
s'imparteixen a les facultats de Veterinaria
deis pateos de la ("lili, ens permet apreciar
que les cléncies clínlques suposen
aproximadamenl el 50% de les matéries del
curriculum, un altre 30% está dedica! a les
cléndes básiques i la resta és repartida entre
la prodúcelo animal i la higiene alimentaria.
Propordó bastan! allunyada, segons el meu
parer, de- la que avui en clia refléctete la
realitat del mercal de treball, i també del que
realmeni son les ensenyances a les facultats
espanyoles.

En l'actualitat existeixen forcadiferénc les
entre els contlnguts I la filosofía deis diversos
programes que es fan a cadascuna de les
facultats de Veterinaria, Centres on la relació
teoría practica es molt favorable per a les
classesteoriqueslarinrevés.onelpredomini
correspon a l'ensenyanca práctica; o també
centres on l'ensenyanca es fa per -espedes-

de forma integrada laltreson l'estructura de
les matéries es fia per -sistemes-

A méS, s'ha de destaca, com a ciernen,
maivadament dilerenciador entre uns i altres
pateos, el nombre d'estudlants que cursen
veterinaria 3 cada centre ¡ el nombre a la
Idiosincrasia político-económica deis Bstats
en es localitzen aquests centres. PaJsos com
Espanya amb, 38 milions d'habltants i 9
facultats de Veterinaria amb un total a l'any
1990 de 12.117 alumnes, i un país com
Franca, amb 54 milions d'habitants i 1
Facultats, amb un total de 2.144 estudiante,
en son un dar exponen!

Dintre d'aquesta dlversltat, avui s'imposa
la necessltai d'avancar entre tots els paísos cap
a una homogeneitzadódel perfil del veterlnari.
S'han de definir uns objectius similars a assolir
en la Formado deis n< istres futura pn ifessionals,
amb l'objecte que aquests puguin adaptar se
amb facilita) a l'evolució del mon i la dénda.

Aqüestes idees, segons la meva opinió,
son valides per mols altres nivellsde la formació
universitaria, sobretot, en l'ámbll de la salut
humana i animal, pero s'ha d'assenyalar que
ha estat en l'ambit de la formació veterinaria
on s'han de ter progressos. Avui, en el marc
de la CEE existeix una comísalo de Pormat U 1
Veterinaria que des de fa molí tempss'encarrega
de definir els criteris basics que han de complir
els centres que s'ocupen d'aquesta formació a
lots els listáis memlires. Al 1976 aparcix una
Normativa del Consell de la CEE (78/1027), de
compllmenl obligat, sobre el perfil deis
programes de formació. Avui está un tant
desfasada i per aquest motín s'estíl treballani
en la seva ade< |uacio a les nec essitats cientifico-
professionals del momem actual i amb vista al
lutur.

Parallelament, al 1988 es va constituir
l'assodadó europea de centres d'ensenyanca
veterinaria (EAEVE) de la qual formen part la
majoria de les Facultats deis Estats membresde
la Comunltat Europea i a la qual recentment
s'estan Incorporant els centres de paisos com:
Txecoslováqula, Polonia o l'antiga Iugoslávia.
Aquesta assodadópereeguelx objectius slmilars
ais que S'acaben d'assenyalar. Ai.xí, a l'any
l'WO, a la reunió anual realitzada a Bresda, es
van definir, perunanimitat, unes recomanacions
básiques per a orientar la formado deis nostres
Futura veterinaria. L'any passat es va anar una
mica méslluny, i es va entraren la discussióde

les Formes pedagdgiques i del'eapedalltzadó
veterinaria. Tot aquest treball col lee tiu
d'homogencit/.acióvalligatambresforcpropi
d'un gran nombre de centres, que a hores
d'ara están modifican! els seus programes i
les seves formes de Fer la docencia.

Al mateix ti-mps el pn (grama d'intercanvi
d'estudlants, establert per la Comunltat
(ASMUS), ha permés que mols deis nostres
estudiants puguin seguir els seus estudls a
d'altres paísos i que aquests siguin
automaticament convalidáis en el seu país
d'origen. Aquests intercanvis. que van
precedits per acords entre Facultats, han
perinés, en molts casos, una dinamitzadó i
un apropament deis programes de formació
a les facultats partidpants. A hores d'ara el
ilustre centre te programes amb lidimburg,
Lisboa, Mila i Tolosa de Llenguadoc.

Actualment, tots reís nostres centres teñen
un Importan! REPTE. Serem capacos o no,
de formar veterinaris competitius a nivell
europeu?, A partir de la normativa de la
Comunltal i de les própies deis listáis
membres, els nostres veterinaris tindran una
titul.it i(> que podrá ser homologada i, per
tant, válida, per a poder exercir la professió
Uiuremenl a qualsevol país de la Comunitat.
Fer aixó, será necessari que els nostres
centres i programesdocents(teórics i práctics)
sajusiin a uns criteris pre-deflnlts per la
Comunitat. Per a supervisar aquests elementa,
cadascuna de les Facultats sera visitada per
una Comissió d'experts nomenada per la
Comissló de Formado Veterinaria de la Ui
< jueanalitzara detingudament tots els aspectes
docents i estructuráis del centre (Ratio
professor/alumne, matéries que
s'imparteixen, nombre i tipus de practiques,
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eu .) Aqüestes comisslons visitaran, a partir
del 1992, una o dues Facultáis per país i
realitzaran un informe d'avaluació
assenyalant els elements que, segons el sen
criteri. s'haurien de modificar per ajustar-se
a les nonnatíves de la CHE .

En el nostre cas, la comlssló visitará la
Facultat de Veterinaria de la Univcrsitat
Autónoma de Barcelona el mes d'octubre
d'aquest any. Els une especialistes que
formen la coorissió avaluaran detingudament
cada» una de les arces de coneixementque
formen pan de les nostres ensetiyances,

analitzant el tipus d'ensenyanca que s'hidóna,
les practiques que es realitzen, la interrelació
del treball académic amh la práctica que
realitzen els nostres professli mals en el mercat
de treball, les instal lacions, el financament i
un llargetc. Durani laseva estadas'entrevistará
ambalumnes, professors, ex-alumnes, col legls
professionals, professionals de les diferents
especialitats, empreses del sector, etc.

Totsaquests elements posen en evidencia
el puní d'ebullidó en qué es troben totes les
facultats i molí en particular la nostra, Totes
desitgem col locar nos c ¡ irre< tamenl a la recia

ilc sortida, Serení capacos de cobrir amb
éxittots la MARATÓ? Segons la mevaopinió,
aixó no solameni depén de nosaltres
(professors i alumnes), es necessari que els
actuáis professionals hi intervlnguin actuanl
de pont entre racademicisme i la realitai
socio-económica, I també és Imprescindible
que les nostres Institucions politiques
entenguin el problema i estiguin disposades
a assumir la responsabiiitai en la posada a
punt deis atíctes i deis estatus

Barcelona, 26 de mate de 1992

Curs de Medicina i Cirurgi
del còlic equí
Oryanitza: Departamenl de Patología i prodúcelo Animal de la Facultal de
Veterinaria de la Universltal Autónoma de Barcelona
Dates: 23 i 24 d'octubre ile 1.992 a la Sala d'actes di' la Facultal de
Veterinaria di1 las UAB.
Inserí peló:
Abana del 30 de Setembre;
Llicenclats: 20.000 pies. Estudiante: 8.000 pies.
Despres del dia 30 de íetembre:
Llicenciats: 25.000 ptes. Estudlants: 12.000 ptes,

PROGRAMA:
- Día 23 d'octubre:
• PRIMERA SF.SSIO:
Clínica del cólic. M. Rodríguez (Calcdratii de Patología Médica, i nlveralc npluterue
,i.- Madrid)

9.00 h. Fisiología digestiva I Farmacología aplicada. T.A. Turncr CDep de
• Ithtquea tic l.i i nivriMijti de Mlnneai i u '

10.00 h. Historia clínica i avaluado del malalt. P.T. Colaban I Dep i laide»
cünlquea de l.i Untvenltai de Florida)

11.30 h Diagnóstlc 1 pronóstic del cóllc medie. J. Wilson CDep
dlnlques de l.i Unlversltal de MinesotH)

12.30 h. Medlcacló, allmentació I mancig del c ó l i c j Wilson

• SEGONA SESSIOl
Preparatoria del cól ic .I . I 'son C< «tedratli de Cirugía de l.¡ Unlvcreltai .|(- < aceres)
16.00 h Preparado del pacient qulrúrgic. M. l'rades. (DVM, dIP \<ASI
17.00 h. Anestesia del cavall amb cólic. C. Nomen. (Profwsoí UK» Lai de i Irugla
de la l Ah
18.30 Taula rodona.

- Día 24 doctubre:
Tercera sessió
C l r u g u l a d e l C ó l l c . .I..Sanz-l>are¡(i(C;,i,-,i,.,I1, ,!,.< lm^« | reproducéis de taUnhrerstaiide
Cilriliili.i'

9.00 h. Bases de la cirugía Intestinal. I'. T Colahan.
11.00h. Cirugla del colon a scenden
I | .00 h. Cirugía del colon ascendent. M. l'rades
12.30 h Cirugía del colon transvers, descendent i rectc. P.T, Colahan,
M.00 h. Sessió de posters,

• Quarta sessió:
Complicación» del cóllc. 1., Monreal CProrew» de P»«ologU General de ITJAB),
16.00 h Complicación» Post quirúrgicas. I .A. Turner.
17.00 h. Complicación» Mctabóllques. ] Wilsun
18.30 Taula rodona.
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El Sindical informa

II Sindicat no és res mes que la forma
legal de representado gremial. Pero, malgrat
aixó, aquesta és una paraula que encara
espanta i intimida, i que es relaciona amb
records amagats o amb la violencia
rcivindicativa. Les vagues del metro, I limosa
i fins i tot Cartagena son els primera fets que
ens venen al cap, quan senlim parlar de
sindicallsme,

La forma d'agrupació sindical respon
de fet a una exigencia legal i sodal, i cotn a
tal s'ha d'entendre. És aquesta, dones, la
via que ha de saber preparar una profésalo,
per assolir ser escoltada i tinguda en cornpte
quan cal parlar ilc k-s condldons de treball
deis professionals.

Voler amagar aquesi leí amb excuses
vanes i pefsonalistes només comportan a un
evident retard a l'hora de situar-nos en un
niveü conipetitiu amb vista al mercal de
treball que sera l'Kuropa del 2000.

lia ile quedar heil dar que no Voler
assumir la participado dins d'un sindical
professional dona plena llibertat ais seus
components per dissenyar, preparar i realitzar
tantes mesures com facin falta a fi de portar
a bon terme les coses que nosaltres, que en
Formem pan, pensem t|ue poden millorar la
nostra lasca quotídiana.

Aquest Sindical va preparar una propt ista
d'acord per negociar les condlcions de
treball deis veterinarls dins de la Fundó
Pública de la Generalitat, Els punís nadáis i
que hem mantingut durant totes les
negociacions, a grana trets, son els següents:

Proposta d'acord

Aquest acord s'aplicará al personal del
eos de titulats superiors veterinaris de la
Generalitat de Catalunya; entrara en vigor
l'endemá de la data de la seva signatura i
tindrá vigencia flns al 31 de desembre de
1992.

i. Sistema retributíu.
S'estableixen els nivells i les

especificacions relrihulives següents:
1 • Veterinaris DDTT i SSCC. Nivell 22 CE.

mitja 3.506.066 ptes. abans nivell 20, .1181.262
pies.

2. Veterinari de partit. Nivell 22
(complement espedflc alt), 3.643-502 ptes.
abans nivell 21, 3.243.710.

3. Coordinador veterinari. Nivell 23,
3.805.934 ptes. Abans nivell 22, 3.306.170
pies.

Els veterinaris de partit i coordinadors
veterinaris que facin tasques d'lnspecdó en
escorxadors munldpals, mentre no entrin en
vigor i no es facin complir les normes establertes
per la Comuniíat Económica Europea,
percebran les ñores treballades en aquests
establlments tora de l'horari normal de la
Generalitat de Catalunya com hores
extraordináries. Per fer el cómput d'aquesies
llores, seinianalment el veterinari afectal
irametrá a la delegado territorial el correspt ment
volant signat peí coordinador veterinari
comarcal del departament de Sanitat que li
COrreSpOngUi, persona aquesta que donará
crédlt de l'excés de jornada, que anirá
acompanyat de certificado del temps de
matanca real realitzat signat per persona
responsable de l'Ajuntamcnl.

4. Caps d'oficina DARP. nivell 24,
(complement espedflc baslc), 4.055.798 ptes.
Abans nivell 23, 3.805.934 ptes,

5. Veterinaris d'escorxador. Nivell 11
(complement espedflc alt), 3.643,502 pies.
Abans nivell 21, 3.243.710 ptes.

Amb els següents afegits per ais veterinaris
d'esi orxador:

a. Cómput i rctribució com a hores
extraordináries de la diferencia d'hores
setmanaLs establertes en conveni per al personal
treballador de IVscorxador (temps de
matanza) i les hores seimanals establertes per
al personal de la Generalitat de Catalunya.

b. Complement destinat a retribuir les
condidons partículars del lloc de treball en
atendó a l'especial dificultai técnica, la
responsabililal, la penosltat i la perillositat:
92.S00 pessetes mensuals.

C. Kctribueió com a hores extraordináries
de les hores treballades que excedeixin les
llores setenaríais establertes en conveni per al
personal treballador de l'escorxador. l'er fer
el cómput d'aquestes hores, setmanalment

SINDICAT DE
VE1FRINARIS DF CATALUNYA
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el veterinari afectat trametrá a la delegació
territorial el corresponent volant signat peí
coordinador veterinari comarcal del
departameni de Sanitat que li correspongui,
qui donará c redil de l'exces de jornada,
anirá acompanyal de certificado del temps
de matanca realitzat signat per representan!
di' l'empresa de l'escorxador.

6. Directors téxnics sanitáris
d 'escorxadors. Nivell 23 3.805.934.
Gaudiran deis mateixos afegits que els
veterinaris d'escorxador. (5a,5b,Se). És
nomenará Director Técnic Sanitari
d'Escorxador en tots els escorxadors
frigoríñes amb mes d'un veterinari.

7. Veterinaris directors de laboratori.
Nivell 24. 4.055.798 Ptes. Abans nivell 22.
3.506.066 i'ies.

II. SERVE! IVATl'NCIó CONTINUADA
DE PESTOJS I CAI'S DE SHTMANA

líntre lols els veterinaris de partit i
coordinadors veterinaris (DARP i S. S.S.)
s'establirá un servei d'atenció continuada
per tal de millorar el servei, fer fronl a
qualsevol urgencia sanitaria i/o no posar
entrebanes a l'activltat comercial.

L'abasi terr i torial del servei
s'estructurará de forma comarcal o bé, on
els efectius NO ho permetin, bicomarcal. I'.l
serve! estará cobert per un veterinari adscrit
al departament de Sanitat i un veterinari
adscrit al DARP per cadascuna de les
demarcadora territorials establertes. Es dotará
di- teléfon meibil o aparell cerca-persones, a
rao d'un per demarcado de servei de
durada

I.a durada de la guardia compren de les
0 hores de dissabte a les 0 hores de dilluns,
1 en cas de festa a mitja setmana, les 24 hores
del festiu. La jornada d'atenció continuada
es retribuirá a rao de 20.000 pessetes les 24
hores.

S exclouen d'aquest concepte els
servéis en tires i mercats ramaders, que serán
retribuits com a hores extraordináries.

III. l'ORMACIO PROFESSIONAL.
Es garantirá la igualtat d'accés a tota els

membres del eos de titulats superiors

.11
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Veterinaris ais cursos, les circulare formatives
i qualsevol iniciativa que es posi en marxa
en el camp de la formado professional,
independentment del departament de la
Generalitat de Catalunya al qual s'estigui
adscrit.

Ais pertanyents a aquest eos se'ls
concedirá permís retribuít de formació per
un crédit anyal de 40 hores, aplicable a
cursos que es facin, dins o fora de
[administrado, el contingut deis quals
matèria directament relacionada amb el lloc de
treball o la carrera professional a
l'administració. A mes, els cursos de
materia directament relacionada amb les
tasques a realitzar i els actes administratius
serán graruíts.

IV. SUBSTITUCIONS PER VACANCES,
LUCeNCIES I PERMISOS.

Per tal de garantir la continuitat en la
inspecció i el control propis de les tasques
d'aquest eos es facilitará la cobertura del
lloc de treball de cadascú amb un substituí

en tots els casos:
Per assegurar la idoneitat en el

desenvolupament de la substitució, el substituí
acompanyará i aprendrá del veterinari a
substituir durant una setmana, que s'acordará
dins deis 15 dies anteriors a l'abséncia
prevista. Es prescindirá d'aquest requisit en
cas d'abséncia de caire precipitat (malaltia,
mort d'un familiar...). El substitut percebrá
per aquest concepte retribució i asseguranca.

Es dotará els membres del eos de titulats
superiors veterinaris de la Generalitat de
Catalunya d'asseguranca d'accident i de
vida col.lectiva, amb cobertura des del punt
geográfic de partida de la seva jornada laboral,
i amb l'horari de treball real.

Es compensara la penositat en la conducció
de vehlde en el cas de temps meteorológic
advers (pluja, glac, boira,...) i/o en hores de
manca de llum solar amb 10 pessetes per
quilómetre recorregut, afegides a la
indemnització corrent.

Si durant la vigencia d'aquest acord es
produís, per reestaicturació administrativa,

algún canvi de la dependencia deis actuáis
centres de treball, l'esmentada modificado
garantiría les reladons jurídiques amb un
respecte total per de les diferents condidons
individuáis expressament reconegudes al
personal afectat.

En cap cas l'aplicació d'aquest acord
suposará una modiricació o una pérdua de
lescondicionscollectives mes benefidoses
existents amb anterioritat de les que amb
posterioritat, per norma de rang superior a
aquest acord s'estableixin, a cada un deis
departaments.

Solucio

Ara bé, ¿qué passará quan l'adminis-
tració no assumexi totes 1 cadascuna
d'aquestes reivindicación». És llavors
quan haurem de saber que estetn
disposats a fer cadascú Indlvldualment.

La res posta només la tenlu vosaltres.

FEBRER DEL 92

BICENTENARI FACULTAT DE MADRID

Premi d'investigació del Bicentenari de la
Facultat Veterinaria de Madrid

En l'ámbit deis Actes Conniemoratius
del 200 aniversari de la Facultat de Veterinaria
de Madrid, la Comissió de la Junta de la
Facultat. sota la Presidencia del seu Rector,
ha inclós la concesió del Premi d'lnvesügadó
Bicentenari de la Facultat de Veterinaria
de Madrid, que galardonará a un persona o
grup de treball per l'elaboració d'un treball
d'investigació amb aportacions noves
experimentáis o teóriques amb una temática
relacionada amb les Ciéncies Veterinaries.

BASES
lu.Podran optar al Premi tots els Titulats

Superiors, Investigador i Professors de na-
cionalitat espanyola o extrangera que hagin
desenvolupat la seva tasca investigadora
fundamentalment a Espanya,

2a.Els solicitants presentarán un treb.ill
que será d'investigació básica o aplicada i
que ha de versar sobre un tema IHure compres
dintre de les Ciéncies Veterinaries. F.l plac de
presentado de treballs finalitzará el 31 de
gener de 1993.

3°. Els treballs mecanografiats, en format

A4, enquadrats i presentats adequadament en
exemplar SKXTUPL1CAT han d'indoure un
resum i s'entregaran o enviaran sense signatura
o remit, haig un lema que possibUití, en el seu
moment, la identificado de l'autor. A part
s'acompanyará amb un sobre tancat i lacrat
amb el lema que contindrá el mom de l'autor
o autors i la seva adreca.

4°.Els treballs que opten al Premi serán
reméis per corren certiflcat o entregats
directament al registre de la Facultat de
Vaterinaria: Premio de Investigado
BICENTENARIO DE LA FACULTAD DE
VETERINARIA DE MADRID
Negociado de información y registro. (Atención
Sr. Decano)
Facultad de Veterinaria. Universidad
Complutense de Madrid.
Av. Puerta de 1 lierro s/n Ciudad Universitaria,
28040 MADRID.

5° La concessió del premi será per atribució del
jurat. La seva composició no es fará pública
fins el moment de Padjudicació del premi.
No hi haurá possibilitats de recurs contra les

dedsions del ¡urat.
6U La declsió del jurat es produirá abans

del 6 d'abril de 1.993. til pre.sident del jurai
fará públie el resultat i ho comunicara ais
interessats.

7» El treball premiat será publica! per la
LIniversitat Complutense de Madrid. Restaran
en propietat de la mateixa els drets de
publicado.

& Els trehalLs no premiats podran ser recollits
pela autors que els re< jamin formalment fins el 30
de juny de 1.993. Passada aquesta data els trel wlLs
restaras serán destruits.

9U Aquest Premi consta d'una medalla,
llibre conmemoratiu del bicentenari, diploma
acreditatfa] i una donado de 4 milions de
pessetes.

10o L'entrega del premi tindrá lloc el 6 de

maigde 1.993.
11" El premi podrá ser dedarat desert o

compartit per mes d'un autor.
12U Qualsevol eventualitat no prevista en

les bases será resolta peí rectorat de la
Universitat Complutense de Madrid.
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Sinistrosi i cohabitació

FrancoiS Miterrand, polític por lol.s
conegut, ens sorprén periódicament amb
termes que comporten una reflexió. Així, va
definir fa uns mesos la sinistrosi com la
sensació de sinistre constant que afectava els
francesos davant el 1993 que s'aproxima. El
paral lelisme amb la vida veterinaria em va
semblar inevitable, ja que tot sembla indicar
que els veterinaris estávem afeítate per la
mateixa malaltia.

És costum quan conversen» entre
professlonals de parlar de com está de
malament la professió, del grau de
deteriorament a qué ha arribat la nostra
imatge social, així com del fose futur que es
preveu. Arnés, s'hi afegeix I'inevitable recurs
de plorar les nostres desgracies fent poc 0
res mes que aixó per esmenar-les. El
veterinari, imergit en l'esmentada síndrome
es diu a si matelx i a la resta: -Tot está
malament 1 no hi ha nlngú que siguí
capac d'arreglar-ho-. La sinistrosi ataca
amb una intensa sensació de malestar davant
el present i el desempar que produeix un
futur tan incort.

La figura i Poperáncla deis col.legis
professionals está en descrédit, i observem
que es fa poc per millorar aquesta imatge.

La cohabitado, vocable que també ut ilii/a
el senyor Miterrand per explicar la
convivencia d'individus de diferents
tendéndes polítiques, units per linteres comú
de construir un país fort proteglt per una
s( Kdetat Uiurc, progressista i equitativa, és un
concepte que está lluny de materialitzar-se
en el nostre nucli professional. Per desgracia
es Torca difícil que desapareguj el sentit
gremialista i sectari entre los diferents
espedalltatS que el configuren, i s'allunya,
d'aquesta manera, la perspectiva de crear un
clima d'equilibri i mutu respecte.

En els darrers anys hem contemplat
com, quan la nostra professió arriba a la
societat, és en molts casos, perqué la seva
ética siguí qüestionada per assumptes com
l'ús de clenbuterol en animáis destinats a
consum huma. Rl manifest d'un sector de la
professió davant d'aquest fet ha estat un
continu llancar pilotes fora, quan el mes
corréete hauria estat no una justificado, sino

una informado aml) rlg< ir dentífle, assessorant
el consumidor de quines son les causes del
problema i del per qué s'ha produi't.

D'altra banda, els professionals no
funcionaris públlcs shan desentés del
problema com si aquest assumpte no anos
amb ells.

Quasi sempre tenim el costum de donar
divulgado a aquests tomos massa tard: fa anys
que el problema está latent com una bomba
de rellotgeria. Ara, inmergits en el
confusionisme que provoca l'escándol, no
hem sabut fer altra cosa que espolsar-nos les
puces.

Tots els que Integren") aquesta professió,
juntament amb l'adinini.stració. losas» ¡ciadons
óc consumidora i oís ramaders, hem d'entonar
el -mea culpa- davant els greus fets que s'han
produ'ft,

Potser els col.legis professionals no
assumeixen els objectius que haurien de cobrir
ella, com a punt de referencia de la professió:

-Apropar la veterinaria a la nostra societat,
informan! sobre les seves diferents facetes.

-Ser mes incisius en la defensa de les
parce! les en les quals la veterinaria té un pes
específic important.

-Crear de noves expectatives laboráis,
obrint portes ais nous professionals.

-Crear i mantenir servéis en benefici del
col.legiat.

-Recollir dades que permetin conéixrr el
futur del mercal do treball.

-Regular l'exerdci professional de forma
rigorosa, vetllant per la feina ben feta de tots
els professionals.

En resum, funcionar com un sol bloc,
aglutinant tots els estaments que formen la
pirámide de la veterinaria: col.legis, facultats,
sindicats i assodadons professionals. En
definitiva, materialitzar la cohabitada.

Aqüestes son les assignalures pendenls,
aquest és, en definitiva, el nostre repte.
Nomos així, allunyarem l'ombra de la
sinistrosi.

Pilar Gurria Bellido
Col.legiada de Barcelona nQ 606.

Els Col.legis Professionals de
Catalunya creen un órgan intercol.legial

Represeniants do 53 col.legis i Consells de col.legis professionals de Catalunya, van firmar el
día ¿8 do malg un protocol que els unirá en un órgan intercol.legial amb personalitai jurídica
propia.

líl conveni subscrit per aquests 53 col.legis queda obert a la resta de Col.legis Professionals
tío Catalunya (130) que voluntáriament hi vulguin participar amb la finalitat de coordinar
aquellos intervencions deis col.legis professionals de Catalunya que necessitin un ámbit comú
per garantir la millor viabilitat i eficacia.

líl comité executiu fonnat per 11 col.legis professionals es reunirá cada vegada que el
convoqui el president de la Intercol.legial (Sr. Eugeni Gay, degá del Col.legi d'Advócate de
Catalunya) i será l'encarregat d'organitzar les dues trobades amials que celebrará aquest
órgan.
los fundons de la Intercol.legial serán les de impulsar totes aquelles comeses en la línia d'una

mes operativa presencia de les coporacions aquí representades al si de la societat catalana;
facilitar el treball sectorialitzat de les progessions ajudant a la millor entesa possible entre les
diferents corporacions interessades; posslbllitar en definitiva, la mes correcta aplicado de la
legislado vigent en materia de col.legis professionals.

Entre els Col.legis adherits destaquen entro d'altres, el Col.legi de Químics de Catalunya, el
Col.legi de Metges de Barcelona i el Col.legi d'Economistes de Catalunya.

33



m * - - A r m á i s *

Vetermans
RACO DEL LECTOR

La prodúcelo asinina i
mular a la Cerdanya
Pere-Miquel Pares i Casanova, veterinari

El bestiar equl té una Marga tradició a la
Cerdanya: "una de las principales rique-
zas del país estriba en la cria de ganados,
especialmente los de talla(...)" (La Voz del
Pirineo, 29 (XII), 20-7-1890)

Des de l'edat mitjana i fins a principia de
segle, els cavalls i les mules de la Cerdanya
eren molt ben valorats en els mercats d'arreu
l'Estat espanyol. La muía era molt preuada a
l'edat mitjana perqué permet una muntura
mea cómoda: "e aso per tal com cavallers
vells qui en lur ¡uentut an seguit lo mester de
les armes, lurs persones ne romanen cascades
axi per los grans treballs com per les naffres
que rebudes auran. E'quant se lexen de
portar armes per lur vellesa cove que per
anar milis reposatscavalquen mules". (Tractat
de les Mules, de Manuel Diec, s.XV).

La cria asinal mai no fou important a la
Cerdanya, pero "l'élevage de l'áne est peu
i mportant dans la región, cependant tous
les ans on eleve un certain nombre d'ánes
étalons qul sont aheetés au sevrage dans
la región de Vlch (...) Sí que fou important
la seva recría: "eesanlmauxsont revendus
vers l'áge de deux ans et demi á trols ans
(...)" (Tunera y Puigbó J., Thése Agricole
1913).

El rossam cerda s'exportá especialment a
les comarques centráis catalanes a Valencia
i Aragó: "Varios ganaderos valencianos y
aragoneses han estado estos días reco-
rriendo los pueblos de Cerdaña, en bus-
ca de caballos, adquiriéndolos de todas
clases y edad, y a precios muy ventajosos
para el productor" (1.a Voz del Pirineo, 46
(XIV), 27-11-1892).

Els guarans exportats van contribuir a
millorar altres races: "La fama que hoy día
goza el ganado de esta comarca, por las
incomparables cualidades de robustez
que reúne, puede decirse que se ha espar-

cido unlversalmente, á juzgar por la varie-
dad de compradores que continuamente
recorren las ganaderías establecidas en el
país, pues, si unas veces son valencianos ó
aragoneses los que vienen á proveer de
muías, otras proceden de la América del
Norte los que hacen la requisa de asnos
sementales(...)"(la VozdelPirineo,41 (XIV),
23-10-1892).

El gran ase de Kentucky, ais Bstats Units,
pot considerar-se hereu directe del cátala, ¡a
que "los ganaderos norteamericanos que
de algunos años á esta parte vienen a
proveerse en esta comarca, han vuelto á
hacer una nueva requisa de asnos semen-
tales, pagándolos á precios fabulosos (...)
"I,a Voz del Pirineo, 24 (XIV), 26-6-1892). En el
llibre Genealógic de I ase amerleá, els primera
noms son majoritáriament catalana,

L'explotació mular ceretana era molt cul
dada i amb una constant millora de la raca:
"Les mules recoivent les mentes solns que
les chevaux; elles sont généralement ven-
dues á deux ans (...)". (Tunera y Puigbó J.,
Tbése Agrtcole. 1913), fou molt prospera
económicamente "U y a quelques années,
l'élevage des mules avait pris un dévelo-
ppementconsiderable(...)" (Tunera i Puigbó
J., 'líjese Agrtcole. 1913).

La cria mular s'aná desviant progressiva-
ment cap a la cria cavallar: "La productlon
des mulets a été plus considerable autre-
fois, iiíais despuisquelques années, surtout
despules 1900, nos agriculteurs, gráce aux
propositions avantageuses du gouverne-
ment, ont une tendance plus marquée
vers la producUon chevallne" (Tunera y
Puigbó J., Thése Agricole).

I tingué la seva culminado els anys seixanta,
quan amb la mecanització tot es transforma i
caigué la prodúcelo de rossam; "En España,
en 1939, había disminuido notoriamente

el censo de ganado de aptitud de tiro; la
demanda concorde con las necesidades
era muy superior a la oferta; las cotiza-
ciones adquirieron una curva ascenden-
te jamás registrada; la producción equina
rendía óptimos beneficios y el dinero
actuó como un estimulante de la produc-
ción que había de cubrir no sólo las
necesidades de la agricultura, superiores
a las normales durante algunos años,
sino también las exigencias de los trans-
portes urbanos por escasez de camiones
y restricciones en el consumo de gasoli-
na. La cria caballar y mulatera por las
razones expuestas mereció la atención
preferente del ganadero" (Sola H., Con-
cursos Comarcales de dañado Caballar y
Asnal del Ampurdán y de la Cerdaña y de
Ganaderías Bovinas de Raza Holandesa del
Ampurdán, (tirona, 1949).

De resultes de la poca demanda també
caigueren els preus, cosa que va fer que
baixés rápidament el cens de bestiar. De les
490 mules que hi havia l'any 1913 vam passar
l'any 1991, a només teñir 15 ases i 13 mules.

En les (¡rcLimstánciesactuáis, la produedó
mulatera a la Cerdanya, perqué Sigui atracti-
va, ha de veure obertes possibilitats a uns
boas guanys económics i a l'expansió terri-
torial tora de la comarca. L'ase i la muía
poden destinar-se a treballs en llocs difíciln ieni
accessibles a les maquines; el treball al lx.se
els podría oferir així un excel.lent mercat.
Petites árees agrícoles, perqué siguin rendi-
bles, només poden ser treballades per animáis.

Si es crees i consolides un mercat d'ases
i muís, tindríem assegurada la seva salva-
guarda. Si ens limitem a primar els criadors
que actualment s'hi dediquen, solament estem
destinant aquests animáis a romandre com a
peces vivents de museu...



Doble ayuda pata la economía porcina
Tanto la parvovirosis como el
mal rojo constituyen dos graves
riesgos para la economía de la re-
producción porcina.
RHÓNE MÉRIEUX
aporta la doble solu-
ción a los problemas que
ambas afecciones pue-
den representar. \

PARVORUVAX
vacuna asociada
contra la parvovirosis
y el mal rojo

Parvoruvax es una vacuna biva-
lente, inactivada, adyuvada con
hidróxido de aluminio, destinada
a la protección de los cerdos repro-
ductores contra la parvovirosis y
el mal rojo.

Todos los ensayos han demostrado
su buena tolerancia tanto en el pla-
no local como en el general.

Parvoruvax aporta una doble pro-
tección para mejorar la rentabilidad
porcina.

Parvoruvax posee alto grado de
inocuidad y ha demostrado una
actividad muy satisfactoria frente
a cada una de las valencias del par-
vovirus y el mal rojo.

PARVORUVAX
25 DOSIS (50 mil

Germa Estruch, 9-1
LABORATORIOS RHONC MÍRIÍUX

08820 EL PRAT DE LIOBREGAT (Barcelona). Tel (93) 478 22 23 - Fax (93) 478 48 76



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

sanidad animal de mañana.
&A ESTEVE VETERINARIA
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Avda. Virgen de Montserrat, 221
08026 Barcelona


