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ELS TEMPS ESTÁN
CANVIANT

fináis del passat mes de novembre ¡ coincidint amb
una taula rodona sobre ¡'Encefalopatía Espongiforme
Bovina (EEB) celebrada a la seu del COVB, vam teñir
l'oportunitat de comentar amb el doctor Juan José
Badiola la situado de la professió, com s'estava res-

ponent des de la direcció del Consejo de Colegios Veterinarios
de España (CCVE) en el tema de I'EEB, la situado d'orfandat que
pateix la Veterinaria a Espanya i un llarg etcétera de laments i
planys en els quals acostumem a sumir-nos quan ens reunim un
grup de veterinaris.
Va ser llavors quan vam proposar al Dr. Badiola que presentes la
seva candidatura a la presidencia del CCVE. Eli ni es va sorpren-
dre, ni va rebutjar la idea. Era evident que no érem els primers
que li ho proposávem. Tots els que enteniem que l'etapa
Borregón havia de tocar a la seva fi, i que no seria una tasca fàcil
aconseguir-ho, sabíem també que el candidat alternatiu no
podia ser qualsevol persona
Els Col'legis de Barcelona i Tarragona, junt amb d'altres Collegis
professionals, com el de València, Guipúscoa, Biscaia, Sòria,
Lleó, Las Palmas, etc., ajudaren a fer campanya a favor d'en
Badiola. El resultat ja el coneixeu: després de 18 anys s'ha pro-
duït un canvi en la cúpula de la professió. S'ha donat el primer
pas, però resta un llarg camí que entre tots hem de recórrer.
El nou president comença des de menys de zero. El llast que
suposa trobar-se amb un CCVE desprestigiat professional i
socialment, amb les seves finances en estat "gasós" i amb una
Comissió Permanent en la qual part deis seus membres es sot-
metran a eleccions en llurs respectius Col legis provincials en els
propers sis mesos, no constitueix precisament el millor decorat
per a comencar una gestió.

Quan fa pocs dies tornávem a parlar amb Juan José Badiola
sobre diferents aspectes professionals, el primer que férem va
ser agrair-li la illusió i les ganes de treballar que el nou president
del CCVE manifestava. Badiola entén els problemes, en coneix
les solucions, res no li és alié i sobretot está orgullos del que és
i de la gent que representa.
Per a qué els propers sis anys la professió afronti els reptes pen-
dents és vital que tots unim esforcos, sumem voluntats i aportem
el nostre ajut. Amb el canvi produít, tots tornem a ser Consejo.
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EL NOU PARADIGMA DE LA
LEISHMANIOSI CANINA

Lluís Ferrer
Universitat Autónoma de Barcelona (UAB)
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Va ser el fisic nord-americá Thomas Kuhn qui,
en el seu llibre "La estructura de las revolucio-
nes científicas", publicat l'any 1962, millor va ex-
plicar com es produeix el progrés científic. Se-
gons Kuhn, els científics, davant un problema
específic de coneixement, son extraordinária-
ment conservadors i tendeixen a acceptar el
paradigma cientific vigent. Tots els treballs d'in-
vestigadó que es publiquen sobre la qüestió
concreta solen validar, ampliar aspectes i de-
tectar excepcions, pero sempre dins del para-
digma establert. Només quan s'acumulen prou
evidencies de que la teoría clássica ja no ser-
veix per a explicar el fenomen concret es pot
parlar d'un salt vers un nou paradigma científic.
Això és el que ha passat amb la leishmanio-
si. En els darrers cinc anys s'ha produït un
canvi profund en el concepte que es té d'a-
questa malaltia, de tal forma que es pot par-
lar d'un nou paradigma científic. Això ha pas-
sat també a la majoria de malalties infeccio
ses, degut a tres factors essencials

- Algunes malalties que durant molts anys no
s'han considerat infeccioses en realitat te-
nen un agent causant infecciós (per exem-
ple Helicobacter pylorl);

- La relació entre infecció i malaltia es torna
molt complexa: no tots els infectáis desenvo-
lupen la malaltia (per exemple la borreliosi o
malaltia de Lyme i la infecció per Bartonella).

- En moltes malalties, la curado clínica no va
associada a l'eliminació de l'agent ¡nfecciós.
La majoria de persones i animáis que s'in-
fecten una vegada, resten infectáis tota la
vida. I aixó passa amb gaírebé tots els virus.
L'exemple mes significatiu és la tuberculosi.

Segons el paradigma elássie, la leishmaniosi ca-
nina mediterránia es produeix per infecció de
Leishmania infantum. El gos i en menor grau la
guineu en son els principáis hospedadors-re-
servoris. En aqüestes especies la ¡nfecció con-

El Dr. Ferrer durant la seva conferenc i Stu del fOVB el pa->
sat Hde juny

dueix a un quadre clínic greu. La prevalència de
la malaltia és del 5 al 10 % i !a incidència és de
2 a 5 casos nous per cada 100 gossos a l'any.
A finals dels anys noranta, tres noves línies
d'investigació i d'actuació han contribu"ll a can
viar el paradigma clàssic de la leishmània: els
estudis immunológics, els estudis epidemioló-
gics i la disponibilitat d'eines moleculars.

ESludis immunològics

Comencen a partir d'un model experimental
que es defineix a meitat deis anys 80, en base
a la infecció de Leishmania major en el rato-
lí. L'estudi demostra que el resultat de la infec-
ció experimental depén de la resposta immu-
nitária. En determinades línies genétíques de
ratolins amb una deficiencia en la immunitat
cellular (BALB/c), la ¡nfecció progressa (res-
posta Th2). Tanmateíx, en la majoria de línies
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genótiques de ratolins, malgrat estar infectats,
la malaltia no progressa. En aquest segon cas,
la resposta (Th1) es caracteriza per l'activació
de clons de linfocits (D4+ de tipus 1 que pro-
dueixen gamma interferon (INF7), el qual a la
vegada activa macrófags (óxid nitric) que des-
trueixen els amastigots de Leishmánia.
El fet que un individu desenvolupi un tipus de
resposta Th1 o Th2 depén básicament de la
seva genética, pero també de factors com l'en-
torn de citoquines, les dosis d'antigens ¡ la coe-
xistencia amb altres infeccions i/o infestacions.
L'any 1994 un grup d'investigadors de la
Universitat d'Utrecht (Pinelli et al.) van desen-
volupar un model similar en gossos infectats
amb leishmánia. Les investigacions van
demostrar per una banda que no tots els
gossos infectats experimentalment (en per-
centatges sovint superiors al 50 o 60 °/o)
desenvolupen la malaltia; els individus resis-
tents teñen una resposta cellular (Th1); i per
l'altra, que els gossos que la desenvolupen
teñen una resposta de tipus humoral (Th2).
Diferents estudis han demostrat que la res-
posta immunitária en la infecció natural és la
mateixa que en el model experimental.
Utilitzant diverses tècniques immunològiques
(serologia -lgG, IgG1, IgG2-, test intradèrmic
amb leishmanina -DTH- per avaluar la proli
feració cellular, assaig de proliferació de lin
focits -LPA- i test de producció de INF- y) en
poblacions de gossos dividides en grups (per
una banda, individus sans; per altra; animals
infectats però clínicament sans; i per últim,
gossos amb leishmaniosi abans i després del
tractament), els estudis han revelat que la
resposta immunitària en el gos és variable
donant-se tot l'espectre; és a dir, gossos amb
resposta de tipus cellular protectora (Th1),
gossos amb resposta humoral no protectora
(Th2), i fins i tot gossos amb resposta mixta.
Aquest tipus de resposta está en part con-
trolat genéticament. Hi han races de gossos
genéticament predisposades a contraure la
leishmaniosi, mentre que d'altres no la con-
trauen mai. Es tracta per altra banda d'una
malaltia que afecta sobretot a gossos joves
(apareix durant els tres primers anys de vida)

Estudis epidemiológics
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Tots els estudis epidemiológics realitzats fins
l'any 92 o 93 eren molt rudimentaris: consistien

Cicle vital de i

en prendre una mostra de sang de l'animal i
comprovar si tenia anticossos. Això només per-
metia detectar la malaltia en els gossos que te-
ñen una resposta humoral. A partir de l'any
1994 (Cabral a Portugal) es comencen a fer els
primers estudis epidemiológics complets, és a
dir, amb extracció de sang (immunitat humoral)
i test intradérmic (immunitat cel-lular). Aquests
estudis van demostrar que el percentatge de
gossos que teñen anticossos o reacció cellular
contra la leishmánia sempre és superior al 60%.
Simultániament, el grup de treball de Berrahal a
Franca va posar en manca un altre sistema de
detecció d'infeccions per leishmánia utilitzant
una nova i potent eina molecular, la reacció en
cadena a la polimerasa o PCR, la qual permet
detectar restes d'ADN molt petites. Aquesta
nova metodología va demostrar que mes del 80
% deis gossos a Franca está infectat de
leishmánia. Finalment, a Espanya, l'estudi de



Leishmaniosi i salut humana
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Per conéixer la incidencia de la leishma-
niosi en humans en el nostre contexte
geográfic. hem parlat amb la doctora
Asunción Moreno. Professora Associada
Metgessa de la Facultat de Medicina de
la Universitat de Barcelona i metgessa
consultora de Unstitut d'lnfeccions i
Immunologia de l'Hospital Clínic de
Barcelona. Segons la doctora Moreno, a
Espanya es produeixen uns 100 casos a
l'any de persones afectades de leishmá-
nia (formes viscerals). Aixó suposa un
índex d'incidéncia de 07-0,3 casos per
cada 100.000 habitants. Aquesta taxa es
va mantenir mes o menys estable ñns a
meitat deis anys 80. quan es va produir
un augment espectacular deis pacients
VIH positius. Dins d'aquest coMectiu la
incidencia és de 2 afedats per cada 100
pacients. A l'Hospital Clínic teñen un
máxim de 2 casos anuals entre pacients
immunocompetents. mentre que en els
darrers 10 anys han tingut uns 60 casos

entre pacients immunodeprimits
Malgrat aquesta baixa incidencia, no
sha de menysprear la gravetat de la
malaltia. perqué en alguns casos es pot
manifestar de forma mott agressiva i f¡ns
i tot provocar la mort. ádhuc entre
pacients immunocompetents. A mes. el
fet que siguí una malaltia mott poc fre-
qiient fa que sovint es diagnostiqui tard.
circumstáncia que pot contribuir a l'a-
greujament del quadre clínic.
La manifestació clínica de la malaltia en
humans es caracteriza per febre alta,
hepatoesplenomegalia. és a dir, augment
del fetge i sobretot de la melsa. i aug-
ment de les gammaglobulines. En els
casos d'afectacions greus també es pro-
dueix una pancitopenia (descens deis
leucocits. seguit danémia i descens de
les plaquetes). El diagnóstíc es fa mit-
janc,ant aspirat medullar. amb el qual
s'observa directament el microorganis-
me. serologia (immunofluorescéncia

indirecta) i cultiu de mostres. Les espe-
cies de leiihmáma mes freqüents son
la L. donovani i L. Infantum.
El tractament clássic sempre s'ha fet
amb antimonials. El problema és que
precisa entre tres i quatre setmanes. i
encara que l'índex de recidives entre
pacients immunocompetents és baix (de
l'ordre del 5 X), aquest percentatge es
dispara per sobre del 401 entre pacients
immunodeprimits. Aixó ha fet que s'ha-
gin assajat altres tracíaments. afegint
alopurínol o interferon ais antimonials. i
en eb darrers anys la incorporació de
les anfoterícines lipídiques ha millorat
notablement raspéete terapéutic, perqué
només amb Cadministració d'un injecta-
ble diarí durant un período de cinc o sis
dies l'índex de recidives també és mott
baix i prácticament no hi han efectes
secundarís: l'únic inconvenient és que
son fármacs cars. encara que Testada
hospitalaria acostuma a ser mes curta..
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Solano et al. sobre una població de 100 gossos
de Mallorca també va demostrar una elevada
prevalència de la infecció (67%) que contrasta
amb la baixa prevalència de la malaltia (13%)
Tot això ens permet determinar la situació de la
malaltia en regions endèmiques. Des del punt
de vista clínic hi han dos grans grups de gos
sos: una àmplia majoria (al voltant del 80-90 %)
d'animals sans i un grup petit que mostren sig
nes clínics de leishmaniosi. El tret més rellevant
deis gossos amb leishmánia, mes que no pas
el fet d'estar infectáis (al cap i a la fi, la majoria
no están) és que son immunodeficients: teñen
una feble resposta cellular davant la leishmánia
(baixa producció de IFN- y i LPA, DTH negatiu).
Per la seva banda, la composició del primer
collectiu és forca heterogénia: encara que hi
ha un petit grup de gossos que no ha tingut mai
contacte amb el parásit, la majoria d'animals
están infectats (cal teñir en compte que en una
nit d'estiu, un gos pot ser picat entre 100 i 200
vegades pels flebotoms; si es considera que el
0,6-1 % d'aquests insectes está infectat amb
leishmánia, les possibilitats d'infecció per a un
gos son forca elevades). Aquest grup d'animals

infectats es subdivideix a la vegada en dos sub
grups: gossos prepatents, que desenvoluparan
més tard la malaltia, i gossos clarament resis
tents, que mostren un equilibri entre la infecció
i la seva resposta immune, tot i que aquesta
situació no és permanent, ja que una infecció o
un tractament immunodepressor poden tren
car l'equilibri i conduir a la malaltia

.mfonturt] ¡ i tropii a observáis miljan^ant
una asp
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A . M . A . ofrece un Seguro del flutomóuil excepcional
para los profesionales sanitarios y sus familiares

CALIDAD es nuestra norma de trabajo
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Una gama de amplias coberturas le permitirá hacer el Seguro a su medida.
Elija de entre las más de 20 opciones aquéllas que más se ajustan a sus necesidades,
combinándolas de acuerdo con sus prioridades, bien económicas o de coberturas.

• Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil

• Seguro Voluntario de Responsabilidad Civil

• Daños Propios/Incendio
— para siniestros totales se indemnizará durante los dos primeros años

por el 100% del valor de nuevo del vehículo

• Robo
— para siniestros por robo en vehículo se indemnizará durante

los dos primeros años por el 100% del valor de nuevo del vehículo

• Lunas 100%

• AMA Asistencia (Protección Jurídica y Asistencia Viaje)

• Ocupantes hasta 3.000.000 de ptas. por muerte e invalidez

y 2.000.000 de ptas. por asistencia sanitaria

SERVICIO PROFESIONALIZADO

Una red de mas de 70 Oficinas propias en todas las provincias de España y un

importante grupo de profesionales le atenderán en cuantas necesidades se le presenten,
tanto a la hora de elegir este Seguro, como en el momento de atender un siniestro.

• Libre elección de taller

• Servicio de Asistencia en viaje 24 horas y desde el km. 0

(incluye reparaciones urgentes en carretera)

• Recursos por multa de tráfico

• Declaración de siniestros por teléfono o Internet (sin contrario)

Mantenemos los PRECIOS ESTABLES DESDE 1997
AMA ofrece una de las mejores ofertas del mercado. Comprucbe quc nucstros pr('-

cios. acorde con la eaJidad de nueslros Seguros y la cficacia del Servicio que le prcsta
mos. estan entre 10 mas bajos del sector.

Beneficiee asimismo de amplias bonificaciones. tanto si viene dc otra Compañía.

eomo por no s!nieslralidad.

¡Atención!
La lolalidad de la bonificación no se pierde por un sinieslro declarado

A. M. A:la Mutua de los
Profesionales

Sanitarios
Infórmate sobre todos nuestros Seguros y Servicios

llamando, gratuitamente, al teléfono: 9 0 0 100 9 6 3 O envíanos un fax al número: 91 3 5 0 56 6 5
Puedes llamar también a la centralita: 91 3 4 5 94 1 0 o a la Delegación de AMA en tu provincia

http://www.amaseguros.com • e-mail: ama@amaseguros.com
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Conseqüéncies del canvi del paradigma
Aixi dones, els estudis ¡mmunológícs i epíde-
miológics que s'han dut a terme durant els
darrers anys han impulsat el salt cap a un nou
paradigma cientific sobre la leishmaniosi,
segons el qual la infecció és molt mes exten-
sa que no pas es pensava, i la malaltia és una
cosa diferent, mes relacionada amb la respos-
ta immunítáría que amb el fet d'estar ¡nfectat.
Aquest canvi ha tíngut conseqüéncies molt im-
portants. La primera fa referencia a l'associació
de la leishmaniosi amb altres malalties. Durant
mes de 10 anys s'han publicat nombrosos estu-
dis sobre associació de leishmaniosi amb altres
malalties, entre elles la SIDA en éssers humans.
La ¡nterpretació clássica atribuía la ¡nfecció i
desenvolupament de la malaltia al fet d'estar
immunodeprímit. Aixó s'ha comprovat que és
erroni: la persona ja está infectada amb leish-
mánia, i com que s'immunodeprimeix desen-
volupa la malaltia. És a dir, la leishmaniosi és
previa a la SIDA. El mateix passa amb la resta
d'assodacions. Si un gos ja infectat per leish-
mánia que no ha desenvolupat la malaltia veu la
seva resposta ¡mmunitária trastornada per un

í ^ linfoma, una ehrlichiosi, un tractament agressiu,
etc., llavors desenvolupa la malaltia.
La segona conseqüència del canvi de paradig-
ma són les connotacions diagnòstiques i pro-
nòstiques. A partir d'ara les proves diagnòsti-
ques s'han d'interpretar de forma diferent. S'ha
de considerar totalment normal trobar leishma-
niosi en un gos o en una persona. El més indi
cat és fer un diagnòstic només en el cas que h¡
hagi un quadre clínic clar i inequívoc que ens fa-
ci sospitar de la presència de la malaltia. Llavors
cal utilitzar diferents proves analitiques, com ara
un PCR o un examen directe d'una citologia, se-
guides d'una combinado de proves immunoló-
giques (de forma ideal, una serologia per a me-
surar la resposta humoral i un test ¡ntradérmic),
per definir com es comportará l'animal.
La tercera conseqüéncia afecta al tractament. A
la llum del nou paradigma, no podem pretendre
eliminar la infeccíó, sínó canviar la resposta im-
munitária, tot augmentant la resposta de tipus
cellular (D4+, IFN-y) i disminuínt la resposta de
típus humoral (IgG, lgG2). Amb aíxó els animáis
assoliran una situado estable, pero no immu-
table, ja que les ¡mmunodepressions, les malal-
ties concomitants, etc., poden causar recidives.
Els tractaments clássics es basen en l'utilització
d'Antímoniat de N-metíl glucamina (40 mg/kg/

¡A
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"spérie Phlebotomu!, és el vector iMii'.mr •

12 h, SC); Alopurinol (10 mg/kg/12h; PO); Ami-
nosidina (10 mg/kg/24h, IM), i Anfotericina (0,5-
0,8 mg/kg/3 dies; IV). La única novetat en
aquest apartat és la Miltefosina, una hexadecil-
fosfocolina desenvolupada inicialment per al
tractament antineoplásic pero que en 1984 es
va comprovar que tenia un efecte molt potent
contra la leishmánia. Actualment es troba en la
fase IV en el seu desenvolupament com a leish-
manicida, i es preveu que en el termini aproxi-
mat d'un any estigui disponible al mercal
L'inconvenient mes important que presenta és
que a la dosi mes alta, que és la mes eficac,
provoca alteracions gastrointestinals.

El nou j?aradima i la salut ública

L:associació epidemiològica entre la leishma-
niosi humana i canina no ha estat mai clara a
Europa. Malgrat això, l'Organització Mundial
de la Salut (OMS) es va obstinar a recomanar
l'eliminació de gossos seropositius com a sis-
tema de control de la malaltia en humans.
Com aquesta política era inviable a Europa, a
partir de la segona meitat deis anys 90 es van
realitzar una serie d'estudis al Brasil (Dietze et
al. 1997 a la zona d'Espiríto Santo; Ashford et
al. 1998, Miles et al. 2000 a Teresina, Piauí) per
determinar la validesa de la recomanacíó de
I'OMS. Els resultáis van demostrar que el
sacrifíci de gossos malalts no aconseguia dis-
minuir la incidencia de leishmaniosi en la zona
d'intervenció. Aquests estudis no només han
servit per qué I'OMS ja no recomani l'elímina-
ció de gossos, sino que també han posat en
evidencia que una gran part d'humans estem
infectáis de leíshmaníosi, pero no arribem a
desenvolupar la malaltia perqué el nostre sis-
tema immunitarí és molt mes eficient.
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ISEGURETÁT
ALIMENTARIA

David Quesada

I passat 22 de maig va teñir l loc a
l'Hospital de l'Esperanca de Barcelona
una sessió sobre Listeriosi i seguretat ali-
mentaria, dins del cicle de debats cienti-

f ics organitzat per l'lnstitut Municipal de Salut Pú-
blica (IMSP).
Joan Nolla, de l'Hospital del Mar, va iniciar la sessió
fent un balanc deis deus anys d'experiéncia de! pro-
grama de vigilancia activa de la listeriosi a Barcelo-
na. Des de la creació del grup d'estudi el setembre
de 1990, el programa ha fet un seguiment de 213
pacients, el que suposa aproximadament el 9 0 % de
tots els casos d'aguts enregistrats a la ciutat. La
majoria d'individus (el 78,4%) eren adults no ges-
tants, amb una edat mitjana de 62 anys i amb pre-
domini d'homes (67,4%). Els pacients sota tracta-
ment immunosupressor i les persones grans cons-
tituiren els principáis grups de risc, amb un 48,5% i
un 45,5% respectivament, seguits deis malalts cró-
nics (27,5%) i deis pacients sotmesos a trasplanta-
ment (18%). Nolla va destacar relevada mortalitat
global, superior al 3 4 % (57 pacients), percentatge
que en el cas de persones grans i individus sero-
positius fins i tot va superar el 50%
En quant a la s imptomatologia, 9 de cada 10
pacients va presentar febre, el 4 0 % trastorns de
la consciència, una tercera art mal de cap i el
24% diarrees. Malgrat aquesta elevada incidència
global, Nolla també va apuntar que a partir de l'any
1994 s'ha produ"lt un descens de la taxa d'incidèn-
cia nosocomial, és a dir, de listeriosi adquirida ais
hospitals, degut a la millora dels programes de con-
trol dels aliments en els centres que atenen ais
afectats per aquesta malaltia
A continuació va intervenir Mercè de Simon, de
l'IMSP, per parlar dels alirnents com a vehicle de
transmissio de la listeriosi i, en concret, de la pre-
valéncia de la bacteria Listeria monocytogenes en
els aliments. Segons de Simón, només en els últims
20 anys, com a conseqüénda de l'aparició de la lis-
teriosi en ambients urbans, s'ha pogut demostrar
que els aliments son la principal via de transmissio
d'aquesta malaltia, detectada per primer cop en
humans l'any 1929 i que fins ais anys vuitanta era
considerada transmissible només a través del con-
tacte amb animáis. Segons l'Organització Mundial
de la Salut (OMS), el risc global de la listeriosi és a
nivell mundial d'un a 10 casos per milió i any; a la
Unió Europea aquesta ratio oscil la entre els 0,5 i els
16 casos/milió/any, mentre que ais Estats Units és
de 5 casos/milió/any.

La listeria és una bacteria de moderada termorre-
sistencia, tot i que la temperatura de pasteuritza-
ció l'elimina. També sobreviu a la congelado; de
fet, un deis factors que darrerament han contribüit
a l'augment de casos de listeria és la pro longado

D'esquerra i dreta loar Nolla, Juan tosí Rodríguez lerez, Hwiei Uebaria (moderador de la sessió) i Metté

de la conservado en fred deis aliments. Els hábi-
tats de L. monocytogenes son el sol, la vegetado
en descomposició, les aigües superficials, resi-
duals i costaneres; el tráete gastrointestinal d'ani-
mals i humans i l'ambient de producció i proces-
sament d'aliments. A Barcelona, les mostres posi-
tives de listeriosi procedeixen en un 17,5% de la
carn picada, seguida de les amanides preparades
(10%), les hortalisses (7,8%), les salses (5,5 %), la
carn i el pollastre (5%) i les verdures (3,6%). Arreu
del món la listeria també s'ha localitzat en la llet
pasteuritzada, la mantega, el formatge (sobretot el
tou), els patés, l'enciam cru o la llengua de porc (a
França es va produir l'any 1992 un brot de 279
casos per aquest aliment, amb 85 morts)
Va cloure la sessió el professor Juan José Rodrí;
guez Jerez, de la Facultat de Veterinària de la Uni:
versitat Autònoma de Barcelona (UAB), el qual va
parlar sobre els sistemes d'autocontrol per a la
prevenció de la listeriosi del sector industrial.
Segons Rodríguez Jerez, la perillositat de la listeria
rau en el fet que, al contrari que altres bactéries, té
una baixa capacitat d'alteració deis aliments; és a
dir, que no modifica significativament el seu aspec-
te, per la qual cosa la possibilitat d'ingerir per acci-
dent aliments contaminats és mes elevada. Per
altra banda, peí seu carácter anaeróbic, la listeria
creix bé en atmosferes modificades.
El mes ¡mportant a l'hora de fer una bona preven-
ció és controlar la contaminado creuada: separar
zones on faci f red; associar diversos sistemes de
conservació; emprar sistemes predictius; i contro-
lar la mult ipl icado de la flora d'alteració (Lactoba-
cillus, etc.). Rodríguez Jerez va criticar la tenden-
cia de moltes industries alimentáries a integrar la
neteja i la desinfecció en un procés únic: és
necessari primer aplicar una neteja que elimini la
brutída, i a cont inuado desinfectar la superficie;
aquest procés, a mes, s'ha de fer freqüentment.
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ASSEMBLEA GENERAL
DELCOLLEGI
EL PASSAT DÍA 26 DE JUNY VAN TEÑIR LLOC DE FORMA CONSECUTIVA LES ASSEMBLEES
GENERALS EXTRAORDINARIA I ORDINARIA DE COL-LEGIATS DEL COVB.

A la imatqe. els membres de Id Junta del COVB i del f f V f a i " ' snfc en CAssemblea General
Avieniblea General Ordinaria. O'esquerra a drelí en Sorde,

F'ancelc Monne Plldr Gurnd, And AvelldnedJ, lereld RIi.JdU, )llvld 'ierdd I Mdnel Glmenez
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'Assemblea General Extraordinària va
ser convocada amb l'objectiu de pre-
sentar i sotmetre a votació una sèrie
de canvis en els Estatuts del Col legi i

els Reglaments de la borsa de treball (APRO
PEM), el Fons Mutual d'Ajuda i el Reglament
per a l'exercici de la Clínica de Petits Animals
a la provincia de Barcelona.
Les novetats mes destacades que recull el
nou reglament d'APROPEM son la possibilitat
que els veterinaris en atur i no collegiats
puguin accedir ais servéis de la borsa de tre-
ball amb una quota mínima de 1.500 pesse-
tes al mes. A mes, podran rebre la revista del
Col-legi i donar-se d'alta a la Mista de correu
electrónic covb-list. Els membres d'altres
Col legis també podran accedir a la Borsa
per una quota de 500 pessetes al mes.
Per la seva banda, les empreses que facin
ofertes a través d'APROPEM hauran de pagar
una quota de 10.000 pessetes per la selecció
deis candidats, no per la difusió de l'oferta,

sempre que l'ofertant no siguí veterinari
col-legiat.

Modificado deis Estatuts del COVB

La modificado proposada per la Junta de
Govern en els Estatuts del Col-legi afectava els
articles 33 ¡ 35. El primer fa referencia a la
periodidtat mínima amb qué s'ha de reunir el
Pie. L'assemblea va aprovar per unanimitat can-
viar aquesta periodidtat de tres a sis mesos.
Mes polémica va aixecar la reforma de l'article
35, on s'estipula el dret de vot deis collegiats.
Anteriorment, als coH egiats en exercici amb
categoria d'obligatori o habilitat els correspo-
nien dos vots, mentre que als que no exercien,
els que tenien la categoria de voluntari o els
coHegiats honorífics només els corresponia
un vot. L.:assemblea va aprovar per majoria
atorgar a cada coHegiat, independentment de
la seva categoria, un sol vot.
Alguns assistents van plantejar el greuge
comparatiu en matèria de quotes que patei
xen els veterinaris en exercici davant els vete
rínaris que están jubiláis i que per tant no
paguen quotes, pero que en canví continúen
exercínt. La Junta de Govern es va compro-
metre a estudiar una solució justa a aquesta
situado.

Fons Mutual

La modificado en el Reglament del Fons
Mutual afecta l'article 4, relatiu ais órgans de
govern. Segons el nou enunciat, el Fons
estará governat per un Consell d'Administra-
ció integrat per set collegiats, deis quals tres
serán designáis per la Junta del COVB i qua-



COVf?T ln¿nr(/<?(Wt o'

tre elegits en l'Assemblea General Regla-
mentaria a celebrar el darrer quatrimestre de
l'any. Deis quatre membres elegits per
l'Assemblea, almenys dos hauran de ser ma-
jors de 60 anys. El carree de vocal será re-
nunciable i s'haurá de renovar anualmeni

Clínica de Petits Animáis

El canvi aprovat en el Reglament per a l'e-
xercici de la Clínica de Petits Animáis a la
provincia de Barcelona, en concret a l'article
4, estableix l'obligatorietat que tots els cen-
tres veterinaris disposin d'un lector homolo-
gat de microxips. Per altra banda, tots els
veterinaris que facin identificacions a domici-
li hauran de portar en el moment de la iden-
tificado un lector de microxips.

Cotn a Iresorer de la Junta, Albert Sordé vd ser l'encarreqat de presentar els romples de IV-
económir de l'any 2000.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA

Finalitzada l'Assemblea General Extraordina-
ria, va teñir lloc a continuació l'Assemblea
General Ordinaria del primer semestre. Com
és habitual, es va fer balanç de la gestió eco
nòmica i de les actuacions de la Junta i del
Consell de Col legis Veterinaris de Catalunya
(CCVC) en els darrers sis mesos

Les activitats del consell

Manel Giménez, secretari del CCVC, va
començar el seu informe fent un repàs a l'e
volució del nombre de col legiats als quatre
Collegis catalans al llarg deis darrers anys.
Mentre a les demarcacions de Tarragona,
Lleida i Girona el nombre de col legiats ha
romas estable, a la de Barcelona ha hagut els
darrers quatre anys un increment apreciable,
passant deis 1.546 collegiats l'any 1997 ais
1.860 el darrer any. Aixó ha fet que el pes
percentual deis collegiats barcelonins en el
conjunt de Catalunya també hagi augmentat

del 63 % al 66 % en el període analitzat.
Un altre deis aspectes destacats peí secreta-
ri del CCVC va ser el considerable augment
de les identificacions d'animals, que des de
l'Ass emb l ea 2000 s'han més que tripli-
cat, passant de les 21.547 a les 78.438, inclo-
ent les identificacions fetes per l'AIAC i les
d'AVEPA. L.:eficàcia de l'arxiu d'identificació
pot augmentar gràcies a iniciatives com la
posada en marxa d'un telèfon 902 que fun-
ciona les 24 hores per a la localització d'ani-
mals perduts, o el Programa d'Atenció Local
als Animals Domèstics subscrit recentment
entre la Diputació de Barcelona, el CCVC i el
COVB, el qual facilitarà la localització dels
propietaris d'animals de companyia perduts.
En el capítol deis cursos de formació impul-
sats peí CCVC en collaboració amb
l'Administració, la novetat és l'acord amb
l'Ajuntament de Barcelona per a la formació
deis seus funcionaris veterinaris. Grácies a
aquest conveni, al llarg de l'any 2001 está
previst realitzar cinc accions formatives.
Destaca també l'augment deis cursos en
collaboració amb el Departament de
Ramaderia, Agricultura i Pesca (DARP), els

Ingressos
Despeses
Pérdues/guanys

1996
13 .334.532
13.334.532
-1.551.223

COMPTES D'INGRESSOS I DESPESES DEL CCVC
1997

17.133.958
16.780.103

353.855

19.95
19.950.161
16.281.223
3.668.938

1999
111.894.718
110.205.279

1.689.439

2000
101.163.061
95.505.095

5.657.966
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quals han passat d'un l'any anterior a cinc
enguany, encara que están pendents de ter-
se degut a les successives alertes de sanitat
animal que s'han produít en els darrers
mesos. En quant ais cursos mes consolidats,
realitzats en collaboració amb el
Departament de Sanitat i Seguretat Social
(DSSS), en el període 1997-2000 van passar
deis 19 ais 28, i enguany está previst fer 29
accions formatives.
Altres activitats del CCVC destacades per
Manel Giménez van ser l'elaboració de la
nova cartilla sanitaria de gossos i gats
(comentada a continuació per Silvia Serdá) i
de documents d'ús comú per ais veterinaris
clínics, com ara el full de consentiment infor-
mat d'activitats mediques i eutanásiques i el
full d'acceptació de pressupost d'activitats
clíniques; i la intervenció del vice-president
del Consell, Josep Roura, en l'acte de pre-
sentació de la candidatura de Barcelona a la
seu de l'Agéncia Alimentaria Europea, cele-
brat el passat 2 de maig al Palau de la
Generalitat.
Entre les linies d'actuació futura del CCVC,
Manel Giménez va esmentar la creado d'una
página web; la modernització de Tactual base
de dades i del sistema informátic del Consell;
la creació de servéis comuns, com ara la
coordinació i possible unificació de les bor-
ses de treball dels quatre col legis catalans,
l'edició d'una revista conjunta o la creació
d'un servei comú de legislació; i la modifica-
deció de les normes deontològiques comuns a
la professió veterinària
En el capítol econòmic, el secretari del CCVC
va ressaltar l'espectacular augment dels
ingressos a partir de l'any 1999, degut al fort
increment en la venda de microxips.

Els comtes del COVB

Albert Sordé, tresorer de la Junta de Govern,
va ser l'encarregat de presentar la gestió
económica del COVB del darrer any.
L'exercici 2000 va presentar un déficit de
6.183.427 pessetes, provocat principalment
peí cost de la celebració del Centenari del
COVB, el qual puja a 17.606.552 pessetes, i
per les indemnitzacions per l'acomiadament
de tres treballadors del Collegi (3.350.000
pessetes). Albert Sordé, va voler destacar
pero el fet que s'havia aconseguit amortitzar

11. Pilar (jurri,), M fer un extuustíu re|
lati de l'equip de govern del COVE di llarg del pru

la major part del cost del Centenari al llarg de
l'exercici, i que si s'haguessin tingut en
compte els 5.639.500 pessetes que el COVB
va ingressar l'any 1999 en concepte de quo-
tes per a la celebració del Centenari, el défi-
cit hauria pujat a poc mes de mig milió de
pessetes. També va assenyalar com avene en
materia d'estalvi el fet que l'edició de la revis-
ta del COVB, que l'any passat va costar prop
de vuit milions de pessetes, seria a partir
d'ara gratu'l!a gràcies a l'acord amb la nov
empresa editora, Ediciones MIC.

Desqlós cost Centenari COVB
Ingressos any 2000
Quotes

rtacions empreses
ubvenció Generalitat

Tíquets sopar
Total
Despeses any 2000
Dietes Comité Organizador
Llibre conmemoratiu
Gerent
Celebració sopar
Diversos
Total
Cost any 2000

[Quotes any 1999
I Despeses any 1999
Cost total Centenari

5.754.000
6.025.000
5.000.000

997.500
17776.500

707.200
4.562.000

801.340
27699.450

1.613.062
35.383.052
17.606.552 I
-5.639.500 I
+264.556 I

12.231.608 |
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PINOVIT E es un producto
dietético diseñado para la
recuperación nutricional de las
reacciones adversas producidas
por la oxidación muscular, durante
los períodos de entrenamiento y
competición.

Es fundamental que el
entrenamiento y la nutrición
marchen juntos, de modo que la
actividad muscular y el
metabolismo global del caballo
funcionen con la máxima
eficiencia y la mínima fatiga, a
la velocidad y sobre la distancia
que se desea.
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)NSTITUYENTES ANALÍTICOS
. oteína 0%, azúcares 60%, hpidos 0%,
cenizas 0,2%, humedad 4%,

COMPOSICIÓN
Vitamina E 45000 Ul/Kg Selenio, vitamina

-C, Vitamina Bv vitamina B2, Lys.

CONSULTE A SU VETERINARIO

LABORATORIOS PINO, S.A.
Cira, óe Bilbao, n'2

39619 SAN SALVADOR (Cantabria)
ESPAÑA

Tel. 34 94255 86 84
Fax 34 94255 86 60
http://www.laboratorios-pino.com
email: lab_pino@laboratorio-pino.com

netara Aguilar.
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Ingressos
Venda mercaderies

(material identificació: 77.808.292)
Prestacions de servéis

(quotes collegiats: 30.592.090)
Arrendaments (despatxos AVEPA i CCVC)
Comissions (extorns assegurances vida ¡ Tecnocrédit)
Servéis diversos
Valors renda fixa
Altres ingressos financers
Ingressos extraordinaris

(publicitat microxips 1999: 2.988.880)
Despeses
Compra mercaderies

(material identificació: 58.085.820)
Treballs realitzats per altres empreses (enviament circulars, stand Expoaviga)
Devolucions compra mercaderies
Altres despeses d'explotació
Arrendaments i cánons
Reparacions i conservacions
Servéis professionals independents

(servéis juridics: 3.069.000)
Transports
Primes d'assegurances
Servéis bancaris i similars
Subministres (teléfon, gas, llum, aigua)
Altres servéis

(Centenari Col'legi -veure quadre adjunt-: 17.606.552)
Tribuís
Ajustaments negatius IVA circulant
Sous i salaris
Indemnitzacions
Seguretat Social empresa
Interessos deutes a curt termini
Amortització acumulat immobilitzat material
Amortització immobilitzat material

91.193.942

31.532.090
857.500

1.532.090
1.406.196
6.141.102
269.353

6.127.684

60.197.903
801.732
104.000

1.391.630
1.145.082
1.921.128

6.597.082
2.492.461

445.730
41.645

2.795.154

36.053.902
859.466

4.850.430
18.558.110
3.350.000
5.505.305

88.827
159.826

5.923.595

Les activitats de la junta
A continuació va intervenir la secretaria de la
Junta, Pilar Gurría, per exposar les activitats
dutes a terme per l'equip de govern del
Collegi en el primer semestre d'enguany.
Destaca en primer lloc la intensa labor de
contacte permanent amb les diferents admi-
nistracions publiques. Així, amb et DARP
s'han mantingut converses per a exposar la
posició del Collegi en aspectes com la crisi
de l'Encefalopatia Espongiforme Bovina,
nuclis zoológics, comerp d'animals de com-
panyia, medicaments d'ús veterinari, identifi-
cació animal etc. Aquest darrer tema també
ha figurat a l'agenda de les reunions amb el
Departament de Medi Ambient (DMA), junt

amb d'altres qüestions com les batudes d'a-
nimals assilvestrats o la necessitat de cursos
de capacitado per ais responsables de
comercos d'animals, criadors i residencies.
En quant a l'administració local, hi ha hagut
contactes amb l'Ajuntament de Barcelona
sobretot en el tema de les noves llicéncies d'o-
bertura de negocis, per tal de consensuar les
exigéncies en materia de medi ambient que
estableix aquesta reglamentació per ais establi-
ments veterinaris. La difícil situació de la planti-
lla d'inspectors veterinaris de l'lnstitut Municipal
de Salut Pública (IMSP) també ha estat motiu
de diverses reunions amb els corresponents
responsables del consistori barceloní. Per altra
banda, s'ha negociat un conveni de collabora-
ció entre l'Ajuntament de l'Hospitalet de
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El uso de LACTACUR PLUS como
leche complementaria a la
lactancia natural, favorece el
desarrollo de los potros, al
instaurar una adecuada flora
digestiva capaz de controlar el
crecimiento de microorganismos
patógenos y de mejorar los
procesos fermentativos digestivos.

LACTACUR PLUS también puede
usarse durante 3-4 días como
leche sustitutiva en la prevención
y tratamiento de los trastornos
digestivos y su convalecencia.

i
Biorregulador Digestivo

LABORATORIOS PINO, S.A.
Ctra. de Bilbao, n°2
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COMPOSICIÓN

Proteína 12%, cenizas 10,5%,

Materia grasa 0,1%, Fibra 0,2%,.

Streptococcus faecium Cernelle

68NCIB10415 9 x 1 0 n u f c / K g ,

Lactobacillus acidophilys CECT

903 1,6 x1Ol? ufc/Kg, vitamina

A 10'1 Ul/Kg, vitamina D3 2 x

106 Ul/Kg, vitamina E 0,1 g/Kg,

excipiente nutricional es.

CONSULTE A SU VETERINARIO
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Silvia Serdn, del COJC, va explicar els continquts ¡ rJisseny de M nova cani
ii i •• Hiitária i del dorument d'identificarió animal

Llobregat i els veterinaris d'aquesta poblado.
Rnalment, amb la Diputado de Barcelona s'han
fet diverses reunions de seguiment del projec-
te d'acord sobre nuclis zoológics i identificado.
Per concloure aquest capítol de contactes a
nivell polític i administratiu, cal remarcar la reu-
nió que la Junta va teñir el passat mes de maig
amb els presidents de les Taules d'Agricultura i
Sanitat del Parlament de Catalunya, en la qual
es va presentar un dossier a tots els grups par-
lamentaris sobre problemátiques que afecten
al collectiu veterinari i les possibles solucions.
El tema de la competencia deslleial també ha
centrat part de l'activitat de la Junta en els pr¡-
f e r sis - d'enguany. Per una banda,
s'han fet contactes amb l'lnstitut Cátala de
Noves Professions (INCANOP) i amb els matei
xos centres d'ensenyament afectats per tal de
reordenar les ofertes de Formació Professional
d'auxiliar de clínica veterinària i ensinistrador
caní que hi ha actualment al mercat, per tal d'e-
vitar possibles casos de publicitat enganyosa i
incitació a l'intrusisme. Per altra banda, el pas-
sat mes de febrer es va fer a la seu del COVB
una reunió amb presidents de Col legis
Veterinaris de províncies espanyoles on hi ha
Facultat de Veterinaria i Hospital Clínic, per par-
lar de les reladons entre l'ámbit universitari i el
professional i el paper deis Hospitals de
referencia davant els veterinaris clínics.
Una altra qüestió que afecta al sector de les
clíniques veterináries és la manca d'un marc
estable de relacions laboráis entre empresa-
ris i treballadors. Per aquest motiu, la Junta
va organitzar el mes d'abril una taula rodona
sobre el Conveni Laboral, amb presencia de
representants de totes les parts implicades, i
recentment ha hagut una reunió amb la
patronal catalana, Foment del Treball, per
conéixer la seva opinió al respecte.
Per últim, en l'ámbit de funcionament intern
del Collegi, cal remarcar la contractació del

periodista David Quesada per qué s'encarre-
gui de l'edició de la revista del COVB (la qual
ha estat completament redissenyada) i de les
relacions amb els mitjans de comunicació; el
projecte d'elaboració d'una Guia Veterinaria
amb tota la informació necessária per al
veterinari clínic; i l'estudi de la reforma de les
normes de deontologia per tal de contem-
plar la negligencia professional i els drets de
l'usuari de la medicina veterinaria.

REPRENDRE LES RELACIONS AMB EL
CONSEJO

Després de la intervenció de Silvia Serdá, del
CCVC, per parlar de la nova cartilla sanitaria
(per a mes informació, vegeu el n° de maig de
la revista), va cloure el torn d'intervencions el
degá del COVB, Francesc Monné, amb unes
breus paraules sobre els canvis produíts
recentment al Consejo General de Colegios
Veterinarios de España (CGCVE). Monné va
recordar que el desacord amb la gestió de
l'anterior equip de govern del CGCVE va con-
duir a la ruptura del COVB amb aquesta insti-
tució ara fa gairebé cinc anys. L'elecció de
Juan Badiola com a nou president del CGCVE
obria però una nova i esperançadora etapa
en el sí d'aquesta institució, va dir Monné, i en
aquest context calia recuperar l'esperit de
col'laboració entre el màxim òrgan de repre-
sentació dels veterinaris espanyols i els
col'legis provincials per tal de fer avançar la
professió veterinària a Espanya. El degà del
Col'legi va convidar els assistents a reflexio-
nar sobre la qüestió i els va emplaçar a pren-
dre una decisió al respecte en la propera
Assemblea General Ordinaria de desembre.

El dega del Colíegi, Franresr Monné, va cloure el torn d'intervencions feni
una crida a IWablímenl d'un non malí de relarions dmb el Consejo

General de Colegios Veterinarios de
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TES TAURINS
Presentado de la Memoria d'Activitats de l'any 2000

Oriol Brutau

E
l passat dia 11 de juliol va teñir lloc a la
Sala d'Actes del COVB la presentació de
la Memoria de l'actuació veterinaria en

espectacles taurins de la temporada 2000 a la
provincia de Barcelona. L'acte va ser presentat
peí President del COVB, Francesc Monné, i
Texposició de la Memoria va anar a carree del
President de la Comissio d'Assumptes Taurins
del COVB, Alfredo Sáenz.
Durant la presentació es va fer saver que
l'actuació veterinaria en espectacles taurins
la temporada passada es va dividir fonamen-
talment en les actuacions a la Placa Monu-
mental de Barcelona (la part més important),
i les actuacions ais diferents correbous de la
província. Hi va haver presència veterinària a
totes les festes amb braus de la província: 24
espectacles a la plaça Monumental de Bar
celona, i 15 correbous a diferents municipis
Es va destacar l'actuació dels veterinaris als
espectacles tradicionals o correbous. La
seva presència sistemàtica a aquestes festes
ja ha creat als organitzadors la consciència
de que els veterinaris han d'estar presents
tal i com indica la legislació
A la placa Monumental la temporada passa-
da es van reconéixer un total de 217 braus
pertanyents a 35 ramaderies d'arreu d'Espa-
nya, amb presencia testimonial d'animals vin-
guts de Franca i Portugal. Aquests reconei-
xements varen donar com a resultat un 21%
d'animals refusats com a no aptes per a la
seva lidia.
També es van ressaltar les activitats de for-
mació en temes taurins per a veterinaris pro-
mogudes per la Comissio d'Assumptes Tau-
rins, aixi com Tactiva participació en diferents
congressos taurins d'ámbit internacional. Es
van destacar diferents actes i celebracions
amb les que la Comissio ha intentat donar a
conéixer la participació veterinaria ais espec-
tacles taurins a Barcelona, aixi com en gene-

U president de la fnmivvio d'Awimi; i COVB, Alfredi

ral participar a tothom del fet taurí de la pro-
vincia.
L'acte va comptar amb la presencia d'una
nodrida participació de la critica i periodis-
me taurins de Barcelona, aixi com represen-
tado de l'empresa Balañá, propietaria de la
placa Monumental de Barcelona, i compa-
nys veterinaris actuants ais espectacles tau-
rins. A cada assistent a Tacte se li va lliurar
una copia en CD-ROM de la memoria pre-
sentada.

Al final de l'exposició va haver un interessant
torn de preguntes i comentarís que va fer
patent Tinterés que va promoure l'actuació
veterinaria Tany 2000.

US
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DE MEDICAMENTS EN
LES CLÍNIQUES VETERINÁRIES
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Is medicaments d'ús huma que están
qualificats peí Ministeri de Sanitat i
Consum com d'ús hospitalari, i que
habitualment denominen "del PRO-

SEREME V", només poden ser adquirits per
les cliniques veterináries si disposen d'un di-
pósit de medicaments, autoritzat peí Depar-
tament de Sanitat i Seguretat Social de la Ge-
neralitat, i el qual ha d'estar subministrat per
una oficina de farmacia o per un Servei de
farmacia d'un hospital.
En conseqüéncia, per tal de poder obtenir
aquest tipus de medicado per al seu ús en
les cliniques veterináries, s'ha de sol-licitar al
Departament de Sanitat i Seguretat Social
l'autorització per a l'establiment d'un dipósit
de medicaments. Els veterinaris podran
designar una oficina de farmàcia com a sub-
ministradora d'aquests dipòsits de medica-
ments, inclosos els d'ús hospitalari.
Una vegada autoritzat el dipòsit de medica-
ments amb l'oficina de farmàcia subministra-
dora, el mecanisme per a l'obtenció dels
medicaments necessaris a la clínica ja no
serà l'emissió de receptes sinó mitjançant
comandes, com amb qualsevol altre proveï-
dor, amb els corresponents albarans de lliu-
rament i les consegüents factures de l'oficina
de farmàcia a la clinica veterinària.
L'atorgament de l'autorització administrativa
per a la creació, modificació, trasllat o tanca-
ment deis dipósits de medicaments deis
centres on es duguin a terme tractaments
especifics per a determinats tipus de
pacients i en els establiments penitenciaré
correspon al Director General de Recursos
Sanitaris del Departament de Sanitat i
Seguretat Social.

La sol-licitud d'autorització administrativa
esmentada l'ha de formular la gerencia del
centre en instancia adrecada a:

Director General de Recursos Sanitaris
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Travessera de les Corts, 131-159
08028 Barcelona

S'ha de determinar clarament l'objecte de la
sol-licitud i s'ha d'incloure la següent docu-
mentado:

Creado o trasllat d'un dipósit
a. Descripció general del centre en la qual

s c r i p c i ó g e n e r a l del centre
(per exemple, Clínica Veterinaria xxx,
C l i n i c a Veterinària xxx, Hospital
Veterinari xxx); tipología i finalitat assisten-
cial (per exemple, urgéncies obert 24
hores, urgéncies teléfon 24 hores, cirurgia,
medicina interna, hospitalizado); copia de
la resolució de la Junta de Govern del
COVBT, d'inscripció del Centre en el
Registre de Centres Veterinaris del COVBT.

b. Dades descriptives del dipòsit de medica-
ments: memòria del projecte tècnic, que
com a mínim ha d'incloure la localització i
accés al dipòsit de medicaments a l'inte-
rior del Centre, superfície, utillatge i bens
d'equip i zones especifiques, si n'hi ha (cal
indicar on està la nevera, en quin lloc es
guardaran els medicaments, en quines
condicions es guardaran els medicaments
que siguin estupefaents, etc.); plànols de
conjunt i de detall de les instal'lacions (cal
indicar la situació del mobiliari i deis béns
d'equip); memoria amb la normativa inter-
na d'organització i funcionament del dipó-
sit (qui utilitzará els medicaments, qui en
tindrá accés, mecanismes de control de la
utilització -registres, prescripcions d'ús
intern en el centre-, etc.); horari i dedicado
setmanal del farmacéutic que aten el dipó-
sit.

c. Dades relatives al subministrador: sol-lici-
tud feta peí farmacéutic titular de l'oficina
de farmacia o del servei de farmacia que
s'encarregará del subministrament i con-
trol del dipósit de medicaments. Cal espe-
cificar el nom i cognoms del farmacéutic
que atendrá el dipósit, i adjuntar també
certifícat del Collegi de Farmacéutics



corresponent on s'especifiqui la seva
collegiació i l'exercici professional.

Modificado o tancament del dipósit

En el supósit de modificació substancial de
les instal-lacions, cal aportar la documentado
que es determina per a les autoritzacions de
nova creació o trasllat, posant una especial
atenció en els plánols a la perfecta localitza-
ció de l'obra dins el context general de l'edi-
fici i la comprensió de les seves connexions.
Cal indicar també la situació del mobiliari i de
l'equipament.
En quant a la sol-licitud de tancament, cal
acompanyar-la d'un informe escrit en el qual
s'expressin les raons que duen a la desapari-
ció del dipósit.
Si s'observés que les dades aportades fossin
incompletes o no s'ajustessin al que es pre-
veu en els apartáis anteriors, el Departament
de Sanitat i Seguretat Social requerirá el

sollicitant perqué en un termini de deu dies
procedeixi a esmenar les insuficiéncies
detectades. Transcorregut aquest termini
sense que s'hagi donat compliment al reque-
riment, es procedirá a arxivar la sol-licitud.
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Reunió amb Foment del
Treball
E

l passat 15 de maig, representants del
COVB van teñir una reunió amb els res-
ponsables de comunicació i de l'área

laboral de la patronal catalana Foment del
Treball Nacional, Blanca Sainz i José Luís
Salido.
El motiu principal de la reunió va ser buscar
¡nformació sobre la possibilitat d'establir un
Conveni Laboral Veterinari. D'entre els diver-
sos aspectes que s'hi van tractar, us resumim
els mes importants:
- És possible la negociado d'un conveni

estatutari. El Collegi de Notaris, per exem-
ple, ha impulsat un conveni per al sector de
les notaries.

- El COVB té prou entitat per a fer seure a la
taula de negociado ais representants del 10
% de les empreses de! sector de les clíni-
ques veterinaries que tinguin contractats al
10 % deis treballadors, requisit mínim per a
establir un conveni del sector.

- Foment del Treball es presta a exercir una
tasca orientadora i a crear espais de nego-
ciació entre les diverses parts

- A l'espera d'un conveni, que ha de servir per
a gestionar millor els recursos humans de

l'empresa, les relacions laboráis es regeixen
peí Tito! III de l'Estatut deis Treballadors.

- És possible que una entitat com ACVAC
(Associació Catalana de Veterinaris d'Animals
de Companyia) es pugui transformar en una
associació d'empresaris, i per tant en interlo-
cutor del collectiu deis treballadors en una
hipotética negociado laboral.

- Encara que mentre no es tingui conveni és
possible signar un acord d'adhesió a un altre
conveni de caracteristiques similars, aquesta
idea es va descartar per inconvenient.

-Per últim es va plantejar la possibilitat que el
COVB s'afiliés a Foment del Treball. La quota
com a Collegi Professional és baixa i les
prestacions podrien ser interessants per ais
collegiats: accés a cursos, gestió de recur-
sos del Forcem per a l'organització de cursos
i seminaris, acords amb entitats bancáries,
empreses de telefonía i d'altres, informació
sobre ajuts i altres aspectes d'interés per a
les empreses petites com les del sector de
les clíniques veterinaries, recolzament davant
l'Administració en determinats assumptes,
assessorament en temes relacionáis amb el
Tribunal de la Competència, etc.

Fulls de CONSENTIMENT
INFORMAT

E
l Comité de Deontologia del COVB ha
reiterat en diverses ocasions, en
aquesta mateixa revista, la necessitat
de fer signar els fulls de consentiment

informat en els següents casos: eutanasia, in-
tervenció quirúrgica i qualsevol altre procedi-
ment terapéutic o exploratori que pugui supo-
sar un risc per a la salut o la vida de Panimal.
És per aixó, que el Consell de Collegis
Veterinaris de Catalunya va aprovar en el
Plenari del passat 18 d'abril de 2001 el nou
model, en cátala i castellá, de Full de
Consentiment Informat, que es reprodueix en

Manel Giménez

les pagines següents. D'aquests documents,
podeu fer les copies que en necessiteu.
Des del Consell us reiterem la importancia
de fer servir aquests Fulls, per tal que davant
d'una reclamació civil pugueu estar coberts
per l'Asseguranca de Responsabilitat Civil
que teniu contractada amb els respectius
Collegis. A mes, us informem que en les
noves Normes Deontológiques Comuns a la
Professió Veterinaria que está elaborant el
CCVC, també es considerará falta deontoló-
gica no fer servir aquest Full en els casos
abans esmentats.
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Consell de Collegis
Veterinaris de Catalunya

FORMULARI DE CONSENTIMENT PER ACTUACIONS MEDIQUES I EUTANÁSIES.

Propietari o Persona autoritzada Animal

Nom i
Cognoms:.

Nom:

Domicili: _

Poblado:

DNI:

Especie:

Raga;

Edat :

Teléfon:.

Persona
Autoritzada:-

Signatura
propietari

Num. Identificació

Altres
Marques:

Senyalar Vactuado que s'escaigui:
Anestesia
Eutanasia
Altres: ....

Jntervenáó quirúrgica: ..
Tractameni farmacología

(hservaciol/s:

I loc dc In rcnlitznció : Data: / / . . . . . . . . . . .

Autoritzo el Sr./a. Veterinari/a ,
collogi.it/do num per realitzar l'actuació descrita, en l'animal de la meva propietat o en
custodia i per actuar d'acord amb el seu criteri de la manera mes convenienl en qualsevol cas. Aixl
mateix, declaro haver ost.it informat deis riscos que l'actuació descrita poi comportar por ['anunal, oís
t|u.ils accepto.

En oas d'eutanasia, declaro teñir coneixement que l'esmental animal no ha mossegat ningú durant un
període de 15 dios abans.

I perqué així consti, a prova de conformitat, signo aquest document.

d do

El Propietari o Persona Autoritzada



Consell de Collegis
Veterinaris de Catalunya

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA ACTUACIONES MEDICAS Y EUTANASIAS.

Propietario o Persona autorizada Animal

Nombre y
Apellidos:

Domicilio;

Nombre: _

Especie :

Raza:
Población:.

DNI:
Edad :

Teléfono:

Persona
Autorizada:

Firma
Propietario:

N9 Identificación:

Otras
Marcas:

SC/illlar la actuación que proceda:
Anestesia
Eutanasia
( Hros:

Intervención quirúrgica:...
Tratamiento farmacológico:

i. )bservaciones:

Ll/gor de III rl'll!i:llcioll: rec!lIl: /. / . . . . . . . . . .

Autorizo al Sr./a. Veterinario/a ,
colegiado/a n" para realizar la actuación descrita, en el animal de mi propiedad o en custo-
dia y para actuar de acuerdo con su criterio de la manera más conveniente en cualquier caso. Asimismo,
declaro haber sido informado de les riesgos que l,i actuación descrita puede comportar para el animal,
los niales acepto.

I n .aso de eutanasia, declaro tener conocimiento que el mencionado animal no ha mordido a nadie
durante un periodo de 15 días antes.

Y para que conste, en prueba de conformidad, firmo este documento

, de de

I I Propietario o Persona Autorizada



Festa patronal de Sant
Francesc D'Assís

EL DISSABTE 6 D'OCTUBRE CELEBRAREM LA FESTIVITAT DEL PATRÓ DELS VETERINARIS. SANT
FRANCESC D'ASSÍS. AMB UN PROGRAMA D'ACTES QUE INCLOURÁ UNA VISITA PEL MATÍ A LA
POBLACIÓ GIRONINA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS I UNA RECEPCIÓ A LA TARDA A LA SEU DEL COVB.

Sortirem cap a Sant Feliu de Guíxols a les 9 del
matí en autocar des de la seu del COVB. En
arribar-h¡, assistirem primer a una missa a les
11 del mati a l'Església parroquial de la pobla-
do, seguida d'una visita al monestir adossat a
la mateixa. Posteriorment farem un recorregut
turistic peí centre del poblé, i a la una del mig-
dia serem rebuts a l'Ajuntament per l'alcalde
de Sant Feliu, Alfons Albo, veterinari de profes-
sió com nosaltres, el qual ens oferirá un aperi-
tiu. A les dues de la tarda farem el diñar de ger-
manor al restaurant El Dorado Mar, amb home-
natge indos ais companys que es jubilen
aquest any i lliurament de premis d'estímul a
l'estudi deis filis deis veterinaris.

A les cinc de la tarda agafarem l'autocar de
tornada cap a Barcelona, tenint previst arribar
a la seu del COVB a les set. Allá continuarem
el programa d'actes amb una benvinguda ais
nous collegiats, ais quals lliurarem un obsequi
personal, l'actuació de l'artista Ángel Pavlovs-
ky, sorteig de regáis entre els assistents i un
tapeig a l'estil base.
Podeu fer reserves d'inscripció completa o
parcial a la festa. En tot cas, recordeu que la
data limit per fer-ho és el 20 de setembre. Els
interessats podeu trucar al Collegi (tel. 93
211 24 66, ext. 20), enviar un fax (93 212 12
08) o bé fer arribar un correu electrónic a l'a-
dreca depadm@covb.es.

ftr

jwrct/i i a U.

cont

fyr-lvr és ¿
2o

COMITE DE PETITS ANIMALS
Centres autoritzats maig-juny de 2001

MANESCALIA VETERINARIS
Gallecs 73
08100-Mollet del Valles

CLINICA VETERINARIA BONAVET
Pea. Bonanova, 10
08022-Barcelona

QUATRE POTES CONSULTA VETERINARIA
Papin, 22
08028-Barcelona

CLÍNICA VETERINARIA BARNAZOO (PA-
SSA A CLÍNICA)
Avda. Catalunya, 63
08150- Parets del Valles

A continuado ¡ndiquem les adreces de dos establiments que no teñen accés independent en
relació a nuclis zoológics i que per tant no compleixen el Reglament per a l'exercici de la clí-
nica de petits animáis a la provincia de Barcelona. En conseqüéncia els veterinaris que hi exer-
ceixin poden ser sancionáis.

Avgda. Sta Coloma núm. 10 de Sta Coloma de Gramenet

Passeig Valldaura núm. 235 de Barcelona
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COMITÉ DE CLÍNIQUES DE
PETITS ANIMALS

us fem arribar aqüestes línies per
explicar-vos una mica l'acttvitat que
estem realitzant des del Comité de
Cliniques de Petits Animáis (CCPA)

del COVB, i quins objectius ens hem fixat.
Des que vam comentar la riostra tasca, molts
de vosaltres haureu estat inspeccionáis per
primera vegada o haureu tingut una nova ins-
pecció. Aquests tipus de gestions son nece-
ssáries, malgrat que a vegades no ens agradin.
El fet que fins ara haguéssim considerat el
nostre centre com una clínica i que, a causa
del Reglament, l'haguem d'etiquetar com a
consultori, ens pot semblar injust. Que es de-
manin els contractes deis treballadors que hi
ha al servei d'urgéncies, imaginem que tam-
bé pot haver enutjat a mes d'un.
Cal entendre, pero, que aquesta és la única ma-
nera d'avancar i canviar d'una vegada per totes
la idea que tots hem de ser Hospitals o pitjor
encara, que els companys veterinaris assa-
lariats no han de gaudir, en el nostre sector, de
coses tan bàsiques com un contracte laboral.
En aquest número trobareu encartada una
nova llista de preus recomanats en clínica de
petits animals on veureu algunes modifica
cions pel que fa al format, la correspondèn-
cia en euros.., Hi ha hagut una bona acollida

d'aquests preus; ara cal que els apliqueu.
Cal comencar per aquí, per dignificar-nos a
nosaltres mateixos. Si pensem que cobrar
tres mil pessetes per una visita en un centre
de medicina privada és excessiu, quelcom en
la nostra ment "veterinaria" está fallant.
La societat ens ha de valorar cada dia mes,
no només perqué els nostres preus es modi-
fiquin, sino també perqué la nostra imatge
millori així com la qualitat deis nostres ser-
veis. Aixó pero, ens ho hem de creure nosal-
tres primer. Hem triat la millor professió de
totes, n'estem segurs, n'hem d'estar segurs.
Us demanem dará endavant, que ens feu
arribar al CCPA irregularitats peí que fa per
exemple a centres que puguin cobrar sota
mínims, o que no diferencíín entre les tarifes
d'urgéncies i les que cobren en horari diürn,

0 que no acompleixin amb els servéis que
ofereixen o facin publicitat enganyosa
d'aquests... El Reglament és fet per a tots i
en benefici de la professió
Us agraïm per avançat la vostra col'laboració
1 esperem les vostres critiques i suggeri
ments, tant per part dels que ens vulguin aju-
dar a treballar com dels que ens convidin a
deixar de fer-ho. A aquests darrers els prova
rem de fer estimar més la \leterinària

Arxiu d1identificació
D1ANlMALS DE COMPANYIA

Durant el passat mes de maig I'AIAC ha rebut
81 comunicacions del propietari/a per infor-
mar de la pérdua del seu animal de compan-
yia, identificat amb microxip.
D'altra banda s'han ates 148 notificacions de
localització d'animals identificats. En tots
aquests casos el propietari/a no havia fet la
denuncia previa de la pérdua.
Us recordem la importancia, per tal que I'AIAC
pugui donar un servei mes rápid i eficac, que
informeu els propietaris que cal informar-nos
de la pérdua de l'animal, perqué d'aquesta
manera es poden comprobar les dades de
titularitat i teñir, constancia de la desaparició.
Recordeu també la vostra responsabilitat de

recomanar la identificado i cens per permetre
la recuperació deis animáis deis vostres
clients en cas de pérdua; de fer lectures com-
pletes per permetre al lector detectar dife-
rents freqüéncies o posibles migracions o
implantacions errónies d'algun xip, i de reco-
manar la implantado d'un xip addicional en
cas de detectar un xip no homologat o ¡Ilegi-
ble (recordeu que, encara que infrequent, es
poden donar casos de xips defectuosos o
trencament del mateix, en quin cas el labora-
tori cedeix un altre de forma gratuita).

TELÉFON 24 HORES EXCLUSIVAMENT PER
ANIMALS PERDUTS I TROBATS 902 170 401



AN VISITAS INDESEABLES
Frontline Spot-On Gatos. Gatos sin pulgas y con la DAPP bajo control.
(Y las garrapatas? Ningún problema.

Frontline ya está registrado también para garrapatas en gatos.
Para una protección más completa. Con una potente acción acaricida
y con la más alta seguridad. Justo como a los gatos les gusta.

Frontline Spot-On. Gatos más protegidos.

Nuevo
registro: garrapatas

en gatos
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APROPEM
Eva Moyano

Benvolguts companys,
En primer lloc aprofito l'ocasió per presen-
tar-me, el meu nom és Eva Moyano i des del
mes de setembre estic al front d'Apropem, la
borsa de treball del Collegi Oficial de
Veterinaris de Barcelona.
En aqüestes quatre línies m'agradaria explicar-
vos quin és l'esperit que durant aquests deu
mesos hem volgut donar-li a la borsa de tre-
ball. La meva idea no és que la borsa sigui
només un mitjà a través del qual els veterina-
ris aturats puguin trobar feina, sinó també ser
una font d'informació per aquests veterinaris
que ja tenen feina, però que estarien disposats
a canviar si l'oferta fos prou atractiva.

Durant els darrers mesos, s'ha produít un
augment ¡mportant en el número de les ofer-
tes, principalment del sector empresarial. Un
tant per cent elevat d'aquestes empreses
buscaven un professional amb experiencia i
amb la formado complementaria necessária,
per tal d'ocupar llocs de responsabilitat.
A part de la distribució de les ofertes, Apropem
s'encarrega de la coordinado i organització de
cursos i conferencies, per tal de millorar la for-
mado deis nostres veterinaris. A mes els infor-
mem de tots aquells estudis de postgrau i más-
ters que poden realitzar a altres institucions.
Durant aquests mesos s'han organitzat tres
conferencies. Les dues primeres van ser a
carree d'una responsable de selecció de
personal. Durant les mateixes es va explicar
com fer un Curriculum Vitae i com realitzar
una entrevista personal.
La tercera va ser sobre oposicions, i a grans
trets es van explicar les quatre oposicions que
podía realitzar un veterinari a l'Estat Espanyol.
Apropem està obert a rebre qualsevol sug-
geriment que ens vulgueu fer arribar per la
realització de cursos o conferencies
Per finalitzar, us convido a tots a gaudir dels
nostres serveis

Rebeu una cordial salutació.

ESTADrSTICA APROPEM:
Oferta

Clínica de pet i ts animáis
Consulta
Consulta i Urgéncies
Urgéncies
Clínica¡produccions

Clínica i p roducc ions animáis
Empresa

Técnic comercial
Quadres intermedis i

assessorament técnic
altres departaments
Diversos

tramitades
No tramitades
Total

34
13
5
3

13
3

43
25

10
6
2

76
0

80

Demanda
Participado activa

Participado passiva

Altes
Baixes petició
Baixes petició propia
Baixes t o t a l s
Baixes totals

Total

1

236

20
1
0

14
15

241



Evolució mensual d'ofertes totals

Evolució mensual d'ofertes per sectors

--Oinica

• Produccions

Empresa

FONS MUTUAL D'ÁJUDÁ COLLEGI
S'han convocat els Premis d'Estímul a Curs a la convocatoria de juny, havent
l'Estudi 2001. Per optar a aquest 5 de presentar el seu expedient acadé
Premis, els filis deis veterinaria mic abans del día 20 de setembre
collegiats hauran d'haver aprovat el d'enguany.
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Beunió.amh
Conseller a

A la imatqe. de1 qu el tonseller dAgnruitura, Jeep brau, amb la representara de Id
Junta de úovern del fOVE: Francesc Monné, Pilar Gurria i Albert Sorde

E
l passat 14 de juny una representado de
la Junta de Govern del COVB, formada
peí president, Francesc Monné, la

secretaria, Pilar Gurria, el representant deis
veterinaris clinics, Albert Sordé, amb la
presencia també de Silvia Serdá en nom del
Consell de Collegis Veterinaris de Catalunya
(CCVC), es va reunir amb el conseller

agricultura
d'Agricultura, Josep Grau, per reprendre els
temes pendents amb el seu Departament,
com ara l'Arxiu d'ldentificació d'Animals de
Companyia (AIAC), el corriere d'animals
doméstics ¡ les campanyes de vacunado.
Encara que la reunió es va fer en un moment
delicat per la departament dirigit per Josep
Grau (el día anterior s'havia conegut el primer
cas del nou brot de pesta porcina a Catalunya),
el conseller va mostrar una bona acollida a to-
tes les peticions formulades peí COVB. En
aquest sentit, tant Grau com el seu secretari,
Germá Bordó, es van comprometre a que
abans d'estiu es signaría el reconeixement de
I'AIAC com a Arxiu Central d'Animals de Compa-
nyia tant si s'havien concretat els traspassos al
Departament de Medi Ambient en materia d'¡-
dentificadó animal, com si no, i l'atorgament de
la gestió d'aquest arxiu al CCVC. Finalment, es
va parlar de la necessitat d'augmentar la planti-
lla de veterinaris del Departament d'Agricultura
en un minim de 22 efectius mes.
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PRIMER CURS DE MARKETING PER
A VETERINARIS
Apropem va organitzar els dies 2,3, 9 i 10 de ju-
ny el Primer Curs de Marketing per a Veteri
naris, impartit per Mariano Sebastian, veterina
ri i expert en marketing i gestió comercial.
El marketing es pot definir com tot alió que
envolta la venda d'un producte, des que es
dissenya fins que es consumeix. Dins la defi-
nido de producte podem considerar des
d'un pinso per alimentació animal fins a un
servei d'ecografia en una clínica veterinaria,
passant per un mateix en una entrevista de
feina. L'objectiu final del marketing és satisfer
les necessitats del consumidor.
La idea de realitzar el curs va sorgir arran de
la falta de formado que les facultats oferei-
xen sobre aquesta materia. L'objectiu era
donar una visió general del que és el món
comercial i les possibilitats laboráis que
aquest té per ais veterinaris.

Eva Moyano

A grans trets el temari del curs es pot resu
mir en els següents punts
a. Autoavaluació de la capacitat comercial

dels assistents. Concepte d'intel ligència
emocional: habilitáis emocionáis que ens
capaciten per a aprofitar al máxim els nos-
tres coneixements. Un bon coeficient in-
tellectual pot facilitar l'entrada en una em-
presa, pero l'éxit dependrá de la intel ligén-
cia emocional.

b. Conceptes d'empresa i qualitat comercial.
c. Pía de marketing: definició deis objectius,

estratégies a seguir i avaluado deis resul-
táis. Dins de les estratégies es va aprofun-
dir en les técniques a emprar durant una
entrevista de vendes.

Totes les explicacions van ser recolzades mit-
jancant la realització de casos práctics, amb
la participació activa deis assistents.
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O
rganttzat amb el mes rigorós secret
per part deis seus amics i com-
panys, el passat dia 9 de juny va
teñir lloc a l'Hotel Centurión de

Cambrils (Baix Camp) un homenatge a Magí
Brufau, veterinari dedicat al món de l'avicul-
tura. Al voltant de cent cinquanta collegues
van acompanyar el Magí en aquest emotiu
homenatge per agrair-lt la seva contribució al
desenvolupament de la veterinaria en aquest
sector emblemátic a la provincia de
Tarragona.

Entre els assistents va haver personalitats
rellevants com el Sr. Séculi, Sr. Pucháis, Sr.
Tarrago, Sr. Monné i molts d'altres impossi-
bles d'anomenar a tots, que van acudir a títol
particular amb l'únic propósit de compartir
aquest moment entranyable.
Magí Brufau va estudiar Veterinaria a la Facultat
de Saragossa, llicenciant-se l'any 1947. Va
comencar la seva tasca professional com a
Inspector Municipal Veterinari i posteriorment
va ingressar a La Cooperativa Comarcal
d'Avicultura de Reus com a assessor técnic.
També va ser Veterinari Titular de Montroig i
després de les Borges del Camp. Va ser pro
posat Inspector de la cinquena Zona a
l'Ordenació Zootècnica Sanitària d'Avicultura
Entre la seva formació destaquen el Diplomat
en Zootècnia, branca alimentació, Diplomat en
Sanitat, alumne del primer curset Nacional
sobre especialització avícola. Va ser becari del

BRUFAU

Ministerio de Agricultura per a especialitzar-se
ais Estats Units en el control de malalties aviars.
També va realitzar altres importáis tasques,
com ser Cap de la Secció Técnica del
posteri or m e n t de Tarragona durant
vuit anys, Vice-president de la Secció Espa-
nyola de la Associació Mundial d'Avicultura
Científica, col'laborar en l'implantació del la-
boratori pecuari de Reus, escriure regular-
ment en revistes especialitzades, participar
com a professor en cursets sobre avicultura
col-laborar en els consells econòmics sindi-
cals de Catalunya i així una llarga llista d'acti-
vitats que fan d'en Magí un Veterinari de re-
conegut prestigi.

Laboratorios Syva, en el VII
Congreso de Anembe

SYVA
LabCH

L áboratorios Syva, en i uyo amplio vademec um de espe< ialidades
destai .111 productos innovadores indicados en el guiado bovino,

participó, al igual que en edii iones anteriores con stand propio
en el \ II ( impreso Inteni.nion.il de Medicina bovina, ijiu- se delenró
los dí.is 29 y 30 de junio y 1 de julio de 2001 en el Auditorio Príncipe

Felipe de Oviedo

hsta edición resultó ser todo un a n o , y.i C|IR- se lot;ró reunir .i un uunic-

jupo di veterinarios cipcdaliítas en Medicina Bovina venidos

desde todos los pumos de la geografía nacional e incluso Lucent» ional,
Laboratorios Syvs prorrwx tonaba en el i itado ' iongreso los productos Lnmunoldgicos J r vanguardia desarrollados poi
el laboratorio pan ganado nt LUIO, entre los que det.i.n an Rcspivw. Diavac, Mamiyet V'-^7, Sjvabort, Proflora Bovis...

I n esta línea de investigación Syva está realizando uu notable esfuerzo en el desarrollo de nuevas vacunn.s y en el
perfeccionamiento de las existentes para la prevención de las principales patologías que afectan al ganado \ .uuno.
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Consells Medicorasse/Especial vacances
Abans de marxar de vacances,

assegureu-vos un bon retorn

Abans d'iniciar el viatge
Prepareu amb antelació el pía de viatge,
evitant al máxim els desplacaments en
dies i hores punta. Aixi mateix, avanceu
o retardeu el retorn fugint deis des-
placaments massius.
Reviseu el funcionament del vostre vehi-
cle. Comproveu:

DuraiU el viatge

MEDICORASSE

A la vostra llar

Nivells de liquid
Neteja-vidres
a-vidres
Direcció
Dibuix de les rodes

- Llums
- Batería
- Frens
- Canvi d'oli

Adeqüeu la velocitat del vehicle a la del
tránsit que us envolti. Descanseu i dor-
miu les hores suficients la vigilia del viat-
ge, i l'endemá podreu conduir relaxat i
sense son. Eviteu, mentre viatgeu, els
ápats abundants que produeixin pesan-
tor i endormiscament. Suprimiu igual-
ment qualsevol beguda alcohólica, car
disminueix els reflexos i crea una falsa
sensació de seguretat.
No conduíu d'una sola tirada un llarg
període de temps. Feu parades cada
tres hores, per estirar les carnes i respi-
rar. Si noteu el mes minim cansament,
aparteu el cotxe de la carretera i dormiu
una estona.

(Extracte de "Consells i Normes de Segu-

retat Viária", de la Direcció General de

Tránsit)

Verifiqueu la pressió deis pneumátics i
acostumeu-vos a circular amb el dipósit
pie per tal de prevenir situacions anó-
males: retencions, accidents, ¡nclemén-
cies meteorológiques.
Comproveu que porteu els recanvis
imprescindibles: roda de recanvi a la
pressió adequada, elevador manual del
vehicle (gat), corretja de ventilador ¡ un
joc de llums en perfecte estat.

Si voleu informació sobre l'estat del trànsit a les carreteres, truqueu al telèfon d'At

Ciutadana 012 - o 902 400 012 si truqueu des de fora de Catalunya- o bé al telèfo del

Centre d'Informació Viària de Catalunya, 93 567 40 00.

VeterMotor, l'assegurança de l'autòmo
especial per al veterinari.

Model

SEAT IBIZA PASIO 1.4

Tot risc*
(franquicia 30.000 ptes.)

24.460 ptes/trimestre

Tercers mes vidre$*

10.849 ptes/trimestre

Amb les prestacions següents:
V En cas de sinistre total: 100% del valor de nou els dos primes anys.
V En cas de danys propis, s'inclouen els produrts per neu, pluja, gel, cala-

marsa i pedregada.
v7 La millor cobertura del seus riscos: 100% deis danys causats al seu

vehicle per robatori (pneumátics i equip musical 80%).
v'En cas de caiguda o desplacament de l'equipatge, cobrim els danys a

tercers que es puguin ocasionar.

Mes informado, Sr. Albert Mari al teléfon 93 211 24 66 del Collegi
de Veterinaris.

Comproveu que totes les possibles en-
trades a la casa queden perfectament
tancades, incloent-hi les finestres que
donen a patis.
No deixeu les claus sota l'estora de la
porta, ni en llocs que estiguin a l'abast de
gent desconeguda. No deixeu senyals
visibles de desocupado de l'habitatge.
Demaneu a un veí que s'ocupi de la vos-
tra correspondencia i comuniqueu-li la
vostra adreca i el teléfon de contacte.
Doneu un joc de claus a una persona
de confianpa. No deixeu diners ni objec-
tes de c o n f iança.

(Informado obtinguda de la Secretaria
d'Estat per a la Seguretat, del Ministeri de
l'lnterior)

A mes de totes aqüestes mesures, en
temps de vacances és MOLT IMPOR
TANT:
- Deixar casa vostra i els vostres béns

ben assegurats amb l'asseguran
de la lIarmés completa

* Robatori, espoliacions, furts i desper
fectes per robatori. Danys per aigua.

* Responsabilitat civil com a cap de
familia de fins a 25.000.000 de ptes. i
en qualsevol part del món.

* Telèfon d'assistència a la llar les 24
hores

- Protegir-se d'accidents i imprevi
durant les vacances amb l'assegu-
ranca de risc que cobreix els acci-
dents esdevinguts:

* Durant el temps lliure, conduint, prac-
ticant esports, fent bricolatge.

* Les 24 hores del dia i a qualsevol part
del món.

- Assegurar-se un bon viatge amb las
seguranca d'Assisténcia en viatge:

* Despeses medico-quirúgiques a TOT
EL MÓN per malaltia o accident. Re-
patriado i transport de ferits.

* Robatori i pérdua d'equipatge.

« S i Mes informado, Sr. Albert Mari al
teléfon 93 211 24 66 del Collegi
de Veterinaris.
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Entrevista a Josep Aymerich i Baques, "la veu de l'experiéncia"

"Els veterinaris d'abans
tenien mes formació
humanística"

Jordi Montsalvatge

NASCUT A BARCELONA EL 7 DE MARQ DEL 1931. JOSEP AYMERICH VISQUE AL PRAT DE LLOBRE-
GAT DES DE LANY DE VIDA FINS EL 1962. QUAN VA ANAR A VIURE A GIRONA. LANY 1975 ES VA
TRASLLADAR A LLEIDA. RETORNANT DEFINITIVAMENT A BARCELONA DEU ANYS DESPRÉS.
LLICENCIAT EN VETERINARIA A LA FACULTAT DE LLEÓ. AYMERICH VA FORMAR PART DEL REDUÍT
GRUP DE TITULATS SUPERIORS (A VETERINARIS. 2 METGES. UNA FARMACÉUTICA I UN QUÍMIC)
SORGITS DEL PRAT DE LLOBREGAT. ALESHORES AMB 10.000 HABITANTS. ELS ANYS CINQUANTA.
ABANS QUE PASSESSIN ANYS SENSE CAP NOU TITULAT SUPERIOR.

Pregunta: Satisfet d'haver estudiat la ca-
rrera de veterinari?
Resposta: Extremadament content i feliç, ha
omplert totes les meves expectatives

Hauria canviat alguna cosa?
No, tornaria a ser veterinari i fer el mateix

Com era la veterinària d'abans en compa-
rado amb Tactual?
Conec molt bé la veterinaria d'abans, per
raons obvies, i molt poc la veterinaria actual.
El que si tinc ciar, és que s'ha de mirar enre-
ra amb satisfacció i endavant amb imagina-
do. Satisfacció per haver fet les coses de la
millor manera que hem sabut. Imaginado peí
repte que representa els nous horitzons que
ens obre l'exercici d'aquesta professió. No
ens ha de fer por la plétora, perqué l'any
1952 ja n'hi havia i aquells professionals van
obrir nous camps totalment impensables en
aquells moments, perqué aleshores tot es
dirigía segons les pautes que marcava el
BOE. No hi ha cap dubte que la ramaderia
industrial, amb tot el que representa, va ésser
un camp que vam encetar nosaltres.

kc hi c~fj?

Qué li manca a la veterinaria actual?
Potser s'hauria de pensar que els veterinaris
d'abans, sense voler ofendre a cap genera-

t1rt et



ftr

¿

¿i

i reunís

ció, tenien una formació humanística mes
desenvolupada que ja comencava a la Uni-
versitat. Un altre aspecte seria la preparació
técnica actual; pensó que per a la professió
és millor una preparació mes global que una
excessiva especializado.

Troba correcta l'estructura administrativa
de la veterinaria oficial?
Si peí que fa a la Salut Pública, on el veterinari
és a prop, per no dir a dins mateix, de la in-
dustria. En canvi, en l'ámbit d'Agricultura, han
situat el veterinari oficial en un Cap de
Comarca i l'han tret de l'Ens Local, allunyant-
lo de la seva missió. Aixó comporta una man-
ca d'informació rápida i real davant d'una ma-

laltia infecto-contagiosa de carácter greu,
amb les importants conseqüéncies económi-
ques que pot implicar. Una bona política agra-
ria no té futur sense una bona informado.

Les seves opinions son prou valuoses,
donats els carrees que ha ocupat durant la
seva vida professional. En vol recordar
quins van ser?
Veterinari contractat a Barcelona i Girona,
com a membre del Cuerpo Nacional Veteri-
nario vaig ser destinat una temporada a Giro-
na. Després vaig ocupar el carree de Cap
Provincial de Sanitat i Producció Animal de
Lleida, amb l'agregació de Tarragona durant
un parell d'anys; Cap del Servei Regional de
Sanitat Animal de Catalunya, i cinc anys com
a expert del Consell en Industries Cárniques
i altres matéries a BrusseHes.

Qué opina de 1'Encefalopatia Espongifor-
me Bovina (EEB) i de la Febre Aftosa?
Jo diría que és un procés que enceta una
nova patologia. Com a professionals, hem de
tenir molta cura amb la terminologia que
emprem respecte aquesta malaltia. No
podem parlar de zoonosi ni de epizoòtia per-
què està produïda per una proteïna que en el
seu període d'adaptació dins l'organisme s'a-
cobla amb proteïnes pròpies en la seva inte-
gritat; per tant no segueix les lleis de l'orga-
nisme i provoca disfuncions que desembo-
quen en greus processos. La solució d'a-
questa malaltia és l'screening dels portadors
i l'eliminació dels mateixos
En quant a la Febre Aftosa, aquest procés in-
fecciós, per les seves característiques, el seu
comportament en el camp i la seva viru-
lencia, ha de teñir un tractament molt técnic
i rigorós. Amb el sacrifici d'animals malalts i
sospitosos no h¡ ha prou; la Gran Bretanya
n'és un bon exemple. Per tant, cree que la so-
lució mes viable parteix d'un sacrifici imme-
diat deis animáis a la zona del focus i la
immobilítzació total d'animals i la immunitza-
ció de les explotacions en un radí de 25
quilómetres. Després podem parlar de qué
en féiem deis animáis vacunats, cree que
aquesta solució sería la mes adient i mes
económica per a tothom.

Un afegitó?
Un esdevenidor dur, pero encisador.
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La crisi de les "VAQUES BOGES"
ha costat fins al moment 130.000
milions de pessetes

E
ncara que a l'Estat espanyol i a la
resta de la Unió Europea el sector
agroalimentari i els governs donen
per superada la crisi de les vaques

boges, el balanc económic de les pérdues
que ha provocat demostra el fort impacte
que ha tingut en la salut pública i el consum.
Només a Espanya la crisi ha costat fins al
mes de juny mes de 130.000 milions de pes-
setes, i aixó només tenint en compte el cost
de les mesures per controlar l'epidémia
(75.000 milions) . les L a x i f r a e s
pels productors (75.000 milions). La xifra es
dispara si s'afegeix el que han deixat d'in-
gressar els carnissers: parlen de 500.000
milions.

Mes que el cost de la crisi, preocupa l'abast
real de l'encefalopatia espongiforme bovina
(EEB). A partir de l'1 de juliol és obligatori
aplicar el test de deteccio del prió d'aquesta
malaltia a totes les vaques adultes (de mes
de 30 mesos), vagin o no destinades a con-
sum huma. Aixó probablement suposará l'a-
parició de mes "vaques boges". A tota Europa
hi han actualment 40 milions de vaques adul-
tes, de les quals 3,4 milions son a Espanya.
Malgrat aixó, les análisis massives que s'estan
fent a tot Europa des de gener indiquen que
el percentatge de vaques malaltes entre els
animáis aparentment sans és molt baix. En els
tres primers mesos de l'any es van fer a tota
la Unió Europea 1,3 milions de proves en
vaques aparentment sanes i només es van
detectar 63 casos. Per altra banda, s'estan
posant a punt mètodes de detecció de l'EES
en animals vius, com el que desenvolupa un
grup d'investigadors de l'Hospital Hadassah
de Jerusalem (Israel), el qual permet detectar
el prió causant de la malaltia en l'orina de l'a-
nimal. Per aquests motius, la Comissió Euro-
pea ha anul'lat l'obligatorietat del sacrifici ge-
neralitzat d'animals en cada explotació afec-
tada, deixant la decisió en mans de cada país.

La Generalitat no vol posar més
diners en la lluita contra l'EEB

Per altra banda, el conseller d'Agricultura de
la Generalitat, Josep Grau, va advertir a mit-
jans del mes de juny que el govern cátala no
"estava disposat" a posar mes diner per a
financar el pía contra I'EEB posat en marxa el
passat mes de desembre. Fins al mes de
juny, la conselleria d'Agricultura havia aportat
a aquest pía 3.000 milions de pessetes. El
motiu d'aquesta decisió és que, segons
Grau, el govern central s'ha desdit del seu
compromís d'implantar una taxa o impost a
les empreses cárnies per ajudar a financar
aquest pía.
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IC-V denuncia el DESCONTROL
en les primes a les plantes de
PURINS

E
n la sessió de la comissió d'lndústha ce-
lebrada el passat dia 7 de juny, la dipu-
tada d'lniciativa per Catalunya-EIs Ver-
des (IC-V), Bet Font, va denunciar que

l'empresa Guascor ha cobrat 331 milions de
pessetes de mes en concepte de primes a la
producció d'energia a partir del tractament de
purins en la planta que la companyia té a Les
Masies de Voltregá, a la comarca d'Osona. En-
cara que el pagament de les primes per elimi-
nado de residus correspon al Govern central,
els controls els ha de fer l'Executiu autonómic.
Segons Font, les dades facultades peí Consell
Comarcal d'Osona i la Generalltat indiquen
que si tots els quilovats que Guascor ha factu-
rat per cobrar la prima s'haguessin generat
mentre simultàniament es tractaven purins la
planta hauria processat més de 170.
metres cúbics de purí. Tanmateix, la planta
només en va dessecar 55.100 metres cúbics
Això indicaria que la instaHació va consumir
gas i generar energia sense tractar purins De
fet, tant els ramaders com el Consell
Comarcal d'Osona afirmen que el passat estiu
l'entrada de residus ramaders a la planta es va
reduir en prop del 90 % a causa de la pudor

que causaven les installacions. Per la seva
banda, els responsables de l'empresa van
negar qualsevol irregularitat i van afirmar que
la planta mai no ha deixat de tractar purins des
de la seva posada en marxa
La planta de Les Masies de Voltregà ha resul
tat polèmica des que va iniciar la seva activi
tat. Els veïns de la zona han denunciat repe
tidament la mala olor que desprèn la planta,
mentre que els ecologistes neguen que
aquestes instal'lacions permetin acabar amb
la contaminació d'aïgues subterrànies causa-
da pels vessaments de purins

FORTDODGÍ

FORT OODOE VETERINARIA

VETERINARIOS
SIN FRONTERAS

Fort Dodge busco socios
para una buena causa

FORT DODGE VETERINARIA realizará duran-
te los próximos meses una campaña de
apoyo a VETERINARIOS SIN FRONTERAS
cuya finalidad será la de conseguir nuevos
miembros para esta asociación.
Para cualquier ONG como Veterinarios sin
Fronteras, uno de los pilares fundamentales
es la base social que le proporciona el apoyo
indispensable para poder realizar su labor.
De esta forma, FORT DODGE se propone
convertir en solidaridad su trabajo diario y

contribuir en lo posible a la noble tarea de
intentar mejorar el futuro de las poblaciones
más desfavorecidas del Tercer Mundo.

Para más información:
FORT DODGE VETERINARIA, S.A.
C/Orense, 4, 4a planta izqda
28020 Madrid
TF: 91. 598.13.36
FAX: 91. 597.24.34



Jornades Técniques per a
Professionals a SIZOO'2001
E

l Saló Internacional de la Zootecnia, SI-
ZOO 2001, que tindrá lloc del 18 al 21
d'octubre a Fira de Barcelona, ¡nclourá,

com en anteriors edicions, unes Jornades Téc-
niques on es tractaran els darrers desenvolu-
paments i tendéncies del sector deis animáis
de companyia davant d'una audiencia integra-
da per veterinaris, comerciants ¡ criadors.
Les jornades professionals per a veterinaris i
criadors, que es faran per separat el dissabte
20 ¡ el diumenge 21 d'octubre, portaran per títol
"L'assisténcia a la reproducció i la genética", i
están organitzades per GERPAC (AVEPA) i la
Unió Cinófila de Catalunya (UCC). En la jornada
de veterinaris (20 d'octubre) es parlará sobre
les possibilitats actuáis en la reproducció assis-
tida (inducció, determinado de ovulació, inse-
minació artificial, limitacions i noves perspecti-
ves) i les malalties hereditáries (oculars, displá-
sia de maluc o de colze, dermatológiques, etc.
La jornada per a criadors (21 d'octubre) trac
tarà els mateixos temes, però amb un enfoca
ment diferent adaptat a aquests professionals
Durant aquestes jornades es farà una sessió
conjunta per a veterinaris i criadors en la qual
es tractaran temes com la situació actual del
pedigrí genètic, documentacions i certificats
Les altres jornades tècniques previstes són

les adrecades a comerciants, i están organit-
zades amb la collaboracio de l'Associació de
Comerciants d'Animals de Companyia (AS-
BAC) i AVEPA. En elles es parlará sobre pri-
mers auxilis en la tenda d'animals, normativa i
novetats legislatives que afecten el comerç
d'animals de companyia i disseny i imatge de
l'establiment. Les jornades per a comerciants
culminaran amb una taula rodona on es refle-
xionarà sobre l'evolució del sector des de la
darrera edició de SIZOO (1999) i les perspec-
tives fins la propera cita, el 2003.

Bibliografía ..Antitauromaquia'
Manuel Vicent. Id. Aguilar, Grupo Santulona de
Ediciones, 5.A., Madrid 2001.
ISBN: 84-03-09245-8. 198 pagines.
PVP 2.900 ptes. IVA incl.

"Si el toreo es cultura, el canibalismo es gas-
tronomía". Així de contundent comenca
aquest allegat antitauri de Manuel Vicent,
elaborat sobre textos seus publicáis al diari
El País al llarg devintanys i illustrat peí dibui-
xant OPS. L'autor, que reconeix que en la
seva infancia i joventut es va sentir atret per
les curses de braus i els correbous que es
feien al seu poblé, afirma en el próleg que

Manuel Vicent
ANTITAUROMAQUIA
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els homes no tenim dret a gaudir ima-
ginant que fem patir els animáis i que
no es pot sustentar com a espectacle
la mort festiva d'un toro que un día
també podria ser la nostra propia
mort. Contra els que critiquen els anti-
taurins acusant-los d'emprar raons tan
irracionals com les que sustenten els
partidaris de la "fiesta", Vicent conclou
en la presentació que, encara que els
ciutadans que rebutgen les curses de braus
utilitzin arguments apassionats, els fonamen-
ten en el sentit comú, en la intelligéncia i en
el desenvolupament de la sensibilitat.



Reflexiones sobre un
compañero que nos dejó

En la muerte de Jesús Liñan Cortés
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L
a muerte de un compañero nos deja
perplejos a todos, a algunos más por
el grado de afinidad, de conocimien-
to... Pero el caso de Jesús Liñan

Cortés, para mí, ha ¡do más allá de lo que
podía suponer.
El grado de perplejidad que me ha causado
su muerte es grande por varias razones. En
primer lugar, por el modo en que me he
enterado, de casualidad, meses después de
su defunción, cuando estaba a punto de lla-
marle, pues hacia tiempo que no me ponia
en contacto con él, para interesarme por su
estado de salud y su familia
Mi relación con él ha sido personal y profe-
sional y gracias a Dios lo he tenido como
compañero en sus últimos días de vida pro-

Jesús Uñan Cortés va
néixer a Barcelona el 2
de juliol de 1945. Va fer
els seus estudis de Vete-
rinaria a la Universitat de
Saragossa, on es va lli-
cenciar l'any 1971. L'any

següent es va diplomar en Sanitat en
1972. Del 1971 al 1973 va exercir com a
professor auxiliar de la cátedra de Farma-
cología de la Universitat de Saragossa.
Posteriorment va treballar fins l'any 1978 a
la prefectura provincial de Sanitat de
Barcelona.

El 1983, coincidint amb el seu nomena-
ment com a veterinari titular a l'Espluga
de Francolí, es va donar d'alta al Collegi

Miquel Alemany Cortés

fesional. No éramos iguales, pero al cono-
cernos más a fondo veíamos en nosotros
dos personas que apreciábamos la vida y
que se profesaban admiración, respeto y
comprensión mutuas.
Siento en el alma que una persona se haya
ido en tales circunstancias. Tenía una familia
y muchas cosas que hacer y que vivir con
ella. Creía que aún teníamos tiempo para
hablar, para analizar, reflexionar, discutir
pero lo la muerte lIamó a su puerta antes de
lo esperado. Pero siento aún mas en el alma
que se haya ido sin la satisfacción de haber
lIegado a la vejez, con o sin nietos; de vivir
esos años de paz que da, generalmente, la
última etapa de nuestra vida. Por lo menos
se lo deseaba y se lo merecia. Fue un hom-

'r\ ü
de Veterinaris de Tarragona. També va ser
coordinador veterinari de la comarca del
Baix Camp del Departament de Sanitat. El
1989 va ser elegit president del Collegi
de Veterinaris de Tarragona, carree que va
exercir fins el 1996 i que va compaginar
amb la vice-presidéncia del Consell de
Collegis Veterinaris de Catalunya i la par-
ticipado a la Junta Executíva del Consejo
General de Colegios Veterinarios de
España com a representant autonómic.
Aquest darrer any es va incorporar al
Ministeri de Sanitat i Consum, en concret
al serveí de Sanitat Exterior del port i l'ae-
roport de Barcelona. Estava casat i tenia
dos filis i una filia. Va morir el 27 de gener
del 2001 a l'edat de 55 anys.
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bre que en muchos momentos tuvo que
sacar pecho para tirar adelante, que sufrió y
también necesitó de manos amigas y since-
ras, abiertas a todo tipo de diálogo para dis-
cutir las ¡ncertidumbres y las dudas. Sí, reco-
nozco que fue para mí una satisfacción
conocerle, escucharle, reír con él, y por qué
no decirlo también, discutir con él de bue-
nas maneras, porque así lo hacía él también.
Algo se ha ¡do de mí con su muerte; se ha
cerrado una ventana que tenía abierta. Ya no
podré verle, ya no habrá más desayunos jun-
tos, ni almuerzos, ni risas, ni conversaciones
con él. Teníamos aún muchas cosas de que
hablar, experiencias que compartir, nuevos
días para ver el sol y disfrutar de lo que tení-
amos: la familia. Porque era un hombre que

amaba a su familia, pero que también se pro-
yectaba a los demás. No me hubiera impor-
tado renunciar a su amistad si con ello hubie-
ra seguido entre nosotros.
Para mí fue un gran ser humano, con dudas
y preocupaciones, muchas. Como se suele
decir, Dios lo tenga en su gloria, pero mejor
hubiera sido que hubiese esperado y le
hubiera dado un poco más de tiempo para
vivir con los que realmente sentimos su au-
sencia.
Jesús, siento que se te haya denegado el
derecho a una vejez en paz. Un saludo allí
donde te encuentres. Y a su familia, deseo
que acepten estas pocas lágrimas que me
quedan en los ojos por la pérdida tan queri-
da, y decirles que lo siento.

SEGURIDAD"

A
rran de les darreres crisis alimentá-
ries (vaques boges, febre aftosa,
pesta porcina...), les quals han
generat inquietud i fins i tot alarma

en molts ciutadans, la Confederación
Española de Cooperativas de Consumidores
y Usuarios, Hispacoop, ha creat www.consu-
maseguridad.com, una web especializada
en seguretat alimentaria enfocada des de la
perspectiva deis consumidors. Periodistes,
investigadors, professors universitaris, juris-
tes, técnics especialitzats en qualitat i direc-
tius d'organitzacions de consumidors for-

men l'equip de treball d'aquesta web, que
pretén combinar amb rigor i veracitat la infor-
mació divulgativa per al ciutadà mitjà preocu-
pat pel consum d'aliments i els continguts de
caire més científic adreçats als professionals
que treballen en l'àmbit de la Qualitat i la
Seguretat alimentària. El portal es financia
mitjançant un conveni de collaboració entre
el Ministeri de Sanitat i Consum i Hispacoop.
La Confederació gestiona els fons proce-
dents d'aquesta finançament i coordina tots
els professionals que hi col-laboren.
La web té la seva propia secció de Noticies
d'actualítat, desenvolupa temes a fons i conté
enllacos a d'altres adreces d'lnternet relacio-
nades amb la seguretat alimentaria. Els inter-
nautes poden participar en les diverses
qüestions per mitjá del correu electrónic,
fórums de debat i enquestes. També es
poden rebre setmanalment les informacions
mes destacades sobre seguretat alimentaría.
Una de les utilitats mes interessants que ofe-
reix és la possibilitat de descarregar docu-
ments, com ara el Llibre Blanc de la Unió
Europea sobre la Seguretat Alimentaria,
informes técnics sobre l'Encefalopatia
Espongiforme Bovina, la febre aftosa, la
malaltia de Creutzfeld-Jakob, etc.



rovffl

Tribuno OBERTA
Les opinions deis col-legiats recollides en aquesta secció han estat expressades a través de la
llista del correu electrónic ("covb-list") o per mitjá de carta o fax adrec^ada al CoHegi.Si voleu
participar a covb-list, només teniu que comunicar-ho al Col-legi de Barcelona, a Mónica o
Marta (tel. 932112 466, ext. 20), indicant la vostra adreqa de correu electrónic, o be enviar un
missatge a covb-list-subscribe@yahoogroups.com, identificant-vos com a col-legiats (nom i
número de col.legiat).També podeu fer arribar qualsevol missatge per aquesta secció direc-
tament a l'adre^a de correu electrónic de l'editor de la revista, David Quesada (dquesadala¡n¡-
cia.es) o be enviant una carta o fax al Col.legi de Barcelona (Avgda. República Argentina, 25,
08023 Barcelona, fax 932121208), indicant la ref."Revista"

LA DIGNIFICACIO DELVETERINAR1CLÍN1C
En un estudio sobre la rentabilidad de tas clínicas veterinarias
publicado en el n° 43 de Canis et Felis en febrero del 2000. se decía
que el sueldo a tener en cuenta para un veterinario en una clínica
veterinaria era de 150.000 pesetas al mes. Según el estudio. inclu-
so con ese sueldo. y sin llegar a obtener ningún beneficio empre-
sarial las cUnicas eran difícilmente viables. ya que al repartir el
censo entre el número de cUnicas no existian suficientes animales
para llegar al umbral de rentabilidad.
En el informe. se pretendía dotar a las cUnicas de un equipamiento
para poder atender dignamente a los pequeños animales: labora-
torio. gases. rayos X. ecógrafo. ECG; en definitiva. una infraestruc-
tura que requeria una inversión total de 40 millones de pesetas
Para calcular la rentabilidad se utilizaba precio medio por visita
de 5.000 pis/consulta para una clínica barata. y 7.000 para una
cara, lo cual, con los precios actuales, supone realizar bastantes
cirugías, análisis, pruebas diagnosticas, etc. Aquí empiezan a
surgir las dudas:
¿Puede un solo veterinario atender una clínica con ese equipa-
miento?
¿Puede un solo veterinario realizar cirugías que justifiquen esa
inversión?
¿Puede un solo veterinario atender, además de la consulta, a los
postoperatorios de dichas cirugías?
¿Puede un solo veterinario atender. además de la consulta, a los
perros que requieran una atención especial?
¿Puede un solo veterinario realizar estudios ecograficos y radio-
gráficos de cierta calidad, y al mismo tiempo atender a las visitas y
vacunas normales?
¿Tiene tiempo un solo veterinario para atender las urgencias de sus
dientes, tanto dentro como fuera del horario?
En resumen, ¿puede atender dignamente a sus clientes?
Y además, ¿puede permitirse el lujo ese veterinario de cerrar la clí-
nica durante un mes al año abandonando a sus clientes?
¿Tiene tiempo ese veterinario de ponerse al día. asistir a congre-

sos, realizar cursos, etc.? ¿De preparar información para los clien-
tes, buzoneos, llamadas de seguimiento, etc.? ¿De controlar toda la
actividad burocrática de la clínica (contabilidad, selecciones de
personal. IVA. IRPF. residuos. controles de rayos X. seguros. com-
pras de material. controles de existencias. reparaciones .
¿TIene derecho a tener vida privada?
Y.... todo eso por 150.000 pesetas al mes?
¿Qué esta ocurriendo?
Muy sencillo. en resumen y en general no estamos dando un ser-
vicio adecuado
En primer lugar no cobramos a nuestros clientes lo que realmente
valen nuestros servicios. A eso se le añade que la mayoría de las
veces les mentimos diciendo que les damos un servicio que en
realidad no se da. o al menos no se da de la forma que el cliente
cree que se da:

• Hospitalizaciones que el cliente cree que son UVIS. que en la
mayoria de los casos son simples aparcamientos de perros a
veces sin presencia del veterinario y otras. casi todas, una vigi-
lancia realizada esporádicamente por un veterinario inexperto
que a su vez atiende otras urgencias; y todo ello, eso sí . a pre-
cio de guardería

• Radiografías hechas con aparatos poco adecuados e interpreta-
das por inexpertos

• Ecografías realizadas por veterinarios con poca práctica
• Análisis someros y puntuales, que se le presentan al cliente

como "analíticas". pero que la mayoría de las veces se cobran
por debajo del precio de coste

• Servicios de urgencias de 24 horas que en realidad no están
atendidos algunas de esas horas, y otros (la mayoría) que lo
están por profesionales poco preparados y mal pagados

Si realmente quieren que se les atienda durante una hora en las
consultas dándoles todo tipo de explicaciones.
Si quieren que se realicen exploraciones adicionales durante las
visitas o vacunaciones.
Si exigen que les atienda un veterinario especialista en el proble-
ma de ese momento.
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Si quieren que realmente les atienda de urgencias un veterinario
experto, que esté realmente sólo por su perro, que al animal se le
apliquen en cada momento los medios diagnósticos y tratamientos
que sean necesarios y además, tener unas instalaciones funcio-
nando para ello.

DEBEN PAGARLO
Para ello, deberíamos educar a nuestros clientes, empezando por
decirles la verdad, es decir, plantearles claramente qué servicio se
le va a dar y sus limitaciones, ofreciéndole al mismo tiempo la
posibilidad de hacerlo mejor, pero eso sí. al precio que vale.
Seguramente muchos de ellos elegirán el modelo "barato", pero
empezarán a saber que pueden exigir mucho menos, y que. sí
alguien nene que hacer un esfuerzo por el perro, ése es en primer
lugar el propietario. Otros elegirán el modelo "caro", y esos segui-
rán exigiendo como hasta ahora, pero eso sí. con toda la razón.
Naturalmente, esto no servirá de nada si no somos todos los que lo
hacemos, ya que pocos propietarios se paran a pensar que a un
precio tan bajo como los que cobramos, inevitablemente no puede
pagar una buena calidad.

En una estimación paralela y algo más realista del citado estudio
hemos constatado que para aumentar un 100% el sueldo al perso-
nal, es necesario aumentar un 602. el precio medio de las visitas.
Para conseguir un rendimiento mínimo, no sólo llegar al umbral de
rentabilidad, nuestras tarifas deberían ser al menos el doble de las
actuales, eso sí. para dar sólo el mismo servicio que ahora, no el
que el cliente cree que le damos.
Manuel Oms Pueyo. Covb-list. 28/5/01

Quan arriba l'hora de pagar la factura del veterinari. el client la
repassa. i tot seguit. es lamenta més o menys
Una attra de les assignatures pendents dels veterinaris envers els
clients. és fer-los entendre. explicant-los amb detalls si caL que la
feina del veterinari també s'ha de valorar i justificar pels diners que
estalvia. i no tant per els diners que costa
(Evidentment això no vol dir ni "rebentar preus" a diari. ni fer
"rebaixes" cada mes - Això vol dir ser útil i eficaç a la societat a un
preu "adequat" al nivell de formació universitària. del centre vete-
rinari. dels serveis que podem donar. . . .
Crec de vital importància que tots els veterinaris expliquem als nos-
tres clients que. en aquesta factura que els hi presentem. s'hi poden
veure una llista de servéis i materials utilitzats durant la o les inter-
vencions: pero que hi ha un altra llista de coses que no es veuen i
que tampoc es reflecteixen a la factura (que els afecten indirecta-
ment. que graven el que ells suposaven i que. algú les ha de pagar!).
Vegem quines son algunes d'elles:
- Disponibilitat: de la clínica, deis consultorís. fins i tot de vehicles

per anar a domicili amb un ampli horari de cobertura diana i els
caps de setmana. nits i festius: despeses de personal; manteni-
ment de locáis i aparells. magatzems. seguretat social, taxes
municipals. assegurances de tot tipus....

- Formació: quotes de les associacions d'especialistes a les que
pertanyem. formació continuada deis veterinaris i deis treba-
lladors. inscripció periódica a cursos i congressos especialit-
zats. viatges. subscripcions a revistes, llibres. internet... i tot
el que fací falta per estar al dia. i sobretot. el temps que costa
fer tot aixó.

- Material dirigible (de consum): xeringues. guants. sondes, canu-
les. agutíes,...

- Material clínic i aparells: raigs X legalitzat. ecógraf. laboratori
amb aparells d'anáíisi cada cop mes sofistícate, microscopi.
quirófan. lampades. autoclau. aparell d anestesia amb gasos.
electro, endoscopi. otoscopi. oftalmoscopi. etc... que només peí
fet de tenir-los (mottes vegades infrautilitzats) ja costen molts
diners.

- Servei habituaL ja sigui de mitja jornada o jornada completa: cal
que hi hagi un mínim de clinics en servei (que. habitualment.
volen cobrar afi de mesI per atendre les necessitats dels clients.
encara que és possible que siguin poc rentables si un dia hi ha
poca feina o tenen poca experiència. Tot i això. encara trobes
clients que els hi sembla que obres poques hores o que hauries
de llogar més gent i més ben preparada

- Servei d Urgències. tant diürnes (de 8h a 20hl com nocturnes (de
20h a 8hl com festives. S'ha de tenir les 24 hores del dia i durant
365 dies a l'any. al menys. un veterinari a punt per si es dóna la
urgència. El que es cobra per una urgència. sobretot nocturnes o
festives no equival, ni de bon tros, al cost (seguretat social hores
extres, plusos. etc..) que aixó suposa.

- Assessorament I' assessorament implicit que es dona durant una
consulta o visita rutinaria, que normatment no es cobra o es cobra
molt per sota del seu valon tant per consultes nutricionals: dietes.
pinsos. estrategia de racionaments. maneig de I1 alimentado. :
programado i oríentacions reproduct'ves: assessorament en
materia de comportament i deshabituacions: planificado de les
vacunacions adients: diagnosk i prevenció de malalties; orienta-
do i informado en els tractaments: prevenció de riscos en la salut
deis propietarís: oríentacions de tipus económic:...

Normalment ningú no es queixa perqué se li han donat consells
graturts. En canvi. es dona sovint el cas que el propietan es queixi
del tracas en un tractament o del cost de les visites o de les medi-
cacions. sense comptar que aquests consells donats es poden tra-
duir en una soludó al problema, en un benefici económic o un
valor afegit molt superior a la visita que s esta valorant i de la qual
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es queixa. Aquesta funcio d'assessorament que normalment no
cobrem o no cobrem bé. per sort es valora cada vegada mes.
donada la seva transcendencia económica a tots nivells.
A attres paísos. els veterínarís estableixen diferents tipus de trac-

tes amb els seus clients:
- Preu per servei: es posa un preu a cada tipus de feina o servei.

tant si és clínica com si és d'assessorament.
- Preu per hora: es cobra un mínim per visita i després un tant per

cada quart d hora que sobrepassi el mínim. independentment de
si el temps es dedica a examinar I animal, a assessorar o a par-
lar "de la calor que fa avui".

- Preu per animal per a propietarís amb motts animáis. Es fixa un
preu per animal que inclogui una serie de servéis préviament
pactats.

- Preu per a criadors professionals: per implicar al veterínarí en el
bon funcionament de l'establiment es fixa un sou base mínim i
un percentatge sobre els naixements de cadells o sobre les ven-
des.

Francesc Covb-list 29/5/01

Tot i que estic d'acord en qué els preus que cobrem son molt bai-
xos pels serveis que oferim o pretenem oferir, no crec que la solu-
ció sigui només apujar preus, ja que segurament motta gent sen-
zillament deixaria de portar el seu animal al veterinari. Potser l'e-
rror està en què a cada cantonada hi hagi una "clínica" que pre-
tengui oferir tots aquests serveis. És impossible rentabilitzar els
aparells que ens comprem amb el volum de feina que genera una
ctinica petita o consultori. Apart que és evident que un no pot ser
especialista en tot i ens trobem fent proves diagnòstiques per
iN\Jintentar rentabilitzar les nostres instal lacions que després amb
prou feines sabem interpretar
Seria més racional que comencéssim a col-laborar els uns amb els
altres permetent-nos així una especialització. Per exemple
posant-se d'acord 3 o 4 consultoris propers cada un podria inver-
tir en un aparell i especialització i ser centre de referència pels
attres. D'aquesta manera, comptant amb els propis clients i els
casos que U enviarien els altres de la seva especialització assegu-
raria la rendibilitat de I aparell i de la seva formacio Una altra opció
sería teñir una bona relació amb una clínica o hospital on poder
enviar ais teus clients amb tota tranquillitat a fer les proves. hos-
pitalifaacions o cirurgies que requeríssin material i formado espe-
cialitzada i que hi hagués fins i tot algún acord económic. Aixó
segon ja es fa, pero caldria poder-ho fer amb normalitat i educar
al client que és el mes lógic. dones en medicina humana no hi ha
un hospital cada tres carrers (...) Está ciar que hem de canviar
alguns plantejaments. o molts de nosattres no podrem aspirar a
yaire mes que anar tirant. i potser algún dia acabarem avorrint la
nostra vocació. perqué cree que mes que professionals som voca-
cionals.
Marta Arboix. Covb-list 30/5/01.

En un estudio cuya presentación recoge el n" de abril del boletín del
Consejo de Colegios Veterinarios, leo algo así como que a medio
plazo (10 años) un 76% de veterinarios estará en paro.
En el n°51 de la revista del COVB leo en la página 22: "...en

Barcelona ...pretensión de la Facultad de Veterinaria de trasladar el
HCV a la misma ciudad con el beneplácito del Ayuntamiento...".
De cumplirse estos dos supuestos, en Barcelona pueden cambiar
muchas cosas en un plis-plas.
Precios, vacunas, intrusos, distribuidoras, ley del medicamento,
convenio, reglamento de clínicas, competencia desleal etc son
temas cíclicos en nuestra vida colegial: inútiles. (En la asociación
de veterinarios dedicados al caballo, tenemos el mismo disco
rallado desde el año catapún). Son el resultado de un problema
anterior, que radica en la no-regulación del ejercicio profesional
Tenemos reglamentos para todo menos para lo esencial: habilitar al
profesional. |...| A los veterinarios se nos suponen muchas cualida-
des profesionales que tal vez deberíamos repasar. Cuando el orga-
nismo (COVB como institución) encargado de la función de regular
es incapaz, poco o nada podemos hacer los de a pié. que somos
todos. El resultado es la prostitución del colectivo (precios, vacu-
nas, mediocridad, muchas clínicas y poca diversión).
¿Doblar, subir precios? Hazlo, al día siguiente tendrás una clínica
serie B en la esquina, o bien trashumantes subiendo escaleras con
el maletín. No creo que sea la solución. [...]
Esteban Comamala. Covb-list 1/6/01

LA LLICÈNCIA MUNICIPAL D'OBERTU
RA D'ESTABLIMENTS VETERINARIS

Por mas que le doy vueltas. no puedo entender cómo no hay forma
de rechazar jurídicamente un impuesto de apertura de un comer-
cio por el que hemos estado pagando (en mi caso durante 24 años)
por estar abierto. ¿Reatmente no hay posibilidad de declaramos
insumisos de manera solidaria? Hoy somos los de Barcelona. pero
a la que se enteren, seran todos los ayuntamientos
Sólo añadir un comentario por si os sirve a los que nos defendéis
(bien. por ciertol: ¿os habéis fijado en la lista de "negocios" a los
que se aplica? Somos lo único sanitario (salvo algunos laboratorios
de análisis). ¿No nos equiparan a los médicos cuando les interesa
"meternos algo"? Pues ahora que nos equiparen para sacarnos de
la lista de marras, que no somos granjas ni mataderos sino clíni-
cos de animales de compañía y lo único insalubre, molesto y peli-
groso que hay en nuestra clínica son algunos propietarios, espe-
cialmente del ramo político-administrativo.
Antonio Prats (Fundador de la VIPA. Veterinarios Insumisos de
Pequeños Animales). Covb-list 6/6/01.12/6/01

LA DISPENSACIÓ DE MEDICAMENTS

Los veterinarios de pequeños animales también hacemos nuestra
aportación (que no es pequeña) al desaguisado del gasto farma-
céutico en humana en España: recetando (por conveniencia,
muchas veces) productos de humana, habiéndolos de veterinaria:
y comprando "ilegalmente". la mayoría de las veces (según la
famosa Ley del Medicamento, que regula igualmente grandes y



pequeños animales) fórmulas magistrales -mal llamados "genéri-
cos"- de bajísima o dudosa calidad.
Francesc. Covb-list. 9/6/01

La Unión Europea, en su legislación, no ha llegado tan lejos como
para detallar quién vende los medicamentos: sólo establece la obli-
gación de que sea el veterinario el que los prescriba. (...] La obliga-
ción de mantener la receta veterinaria en todos los tratamientos
veterinarios en las granjas de producción de animales de consumo
es. según la directiva 96/23/EC. de 5 años. Los libros de granja con el
registro deben conservarse en todos los países de la UE un mínimo
de 3 años y se quiere armonizar a 5 años {ya lo es en la mayoría).
Parece lógico que el veterinario pueda dispensar medicamentos ya
que los prescribe y la posibilidad de abasto de los medicamentos
en zonas rurales es menor. La independencia comercial queda no
obstante en entredicho y habría que buscar soluciones prácticas
para evitar que los veterinarios "libres" se convirtieran en vende-
dores de medicamentos con rentas directas de las empresas.
Jordi Serratosa. Covb-üst 17-6-01

Me parece que seguimos partiendo de dos escalones por encima
del principio: el origen está en que no se puede aplicar la misma
legislación a animales de compañía que a los de abasto (mientras
no nos comamos a los gatos, nos bebamos la leche de las perras,
etc.) y hemos de intentar que quede claramente diferenciado desde
el principio. Lo que dice Jordi me parece muy correcto para pro-
ducción, pero no me sirve para mi ejer habitual
Antonio Prats. Covb-list 17-6-01
Els metges es van veure obligats a incrementar moltíssim els seus
honoraris quan els hi van pendre els medicaments. Quants dels
nostres clients estarien disposats a pagar el mateix per a la seva
mascota que per ells mateixos o els seus fills quan van al metge?
potser hauríem de crear una Seguretat Social Veterinària perquè
ens vinguessin a veure de tant en tant? L I O intentem canviar per
als veterinaris el principi de la Llei del Medicament que diu que la
prescripció i la dispensació no pot recaure en la mateixa persona
(no he entès mai el per quèl o no cal que malgastem esforços inú
tilment amb ximpleries. Aquí. i només aquí. tenim el problema .L
Francesc. Covb-list 18-6-01

Creo que es mejor que nos fijemos cómo funciona en los países más
avanzados, donde el veterinario tiene un elevado reconocimiento
social El veterinario no sólo los dispensa, sino que también lo hace
en las cantidades justas para acabar el tratamiento, con lo que se
evitan errores de dosificación y de toxicidad interespecífica.
No creo que sea aplicable la problemática de los médicos (tra-
bajan para el Estado en su mayoría y la sanidad pública no tiene
nada que ver con la privada) ni de los farmacéuticos (si no res-
petan la receta humana, cómo van a respetar la veterinaria), ni
de los animales de abasto (aquí si parece lógico un mayor con-
trol en la dispensación).
Albert Sordé. Covb-list 19-6-01

Hay criterios que es posible defender:
1. En países como Francia, Alemania. Gran Bretaña, Dinamarca y

Estados Unidos. el veterinario forma parte de los canales de dis-
pensación. f

2. Existen también criterios de protección animal. elaborados por la
Asociación Europea de Veterinaria.

3. El espíritu de la ley del Medicamenlo: en su PreéÍmbulo reza que
esta ley esta hecha para el mejor uso y control del medicamento.

Pilar Guma. Covb-lJst 20-6-01

ELSVETERINARISI LA SIDA

Dos veterinarios daneses. Vilhelm Ellermann y Qluf Bang. fueron
los primeros, en 1908. en cumplir con los postulados de Koch. que
todavía no han cumplido los pseudocientificos del SIDA con el
"VIH", para demostrar que un virus producía la leucemia en los
pollos. Al año siguiente el virólogo Peyton Rous. del New York
Rockefeller Institute, describió en un pollo lo que se llama el sar-
coma de Rous. causado por un virus clasificado como retrovirus.
Según los retrovirologos. los retrovirus no matan a las células
infectadas, pero actúan como carcinógenos .De aquí arranca la
historia de los retrovirus que. además, son puro ARN...Y de aquí
salen los antírretrovirales (AZI y sus cócteles) que. por lo tanto, son
ANTI-ARN y. en consecuencia, auténticos venenos Por eso. con
ellos no se ha curado ni UNA SOLA PERSONA DE SIDA, pero han
matado millones. [...]
Ángel Gracia Covb-list 22-6-01
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Cursos, masters i postgraus
Barcelona
5é Curs d'Elaboració Básica de Formatges
Dates: 17-21 de setembre i 18 d octubre de 2001
Organitza: Universitat Politécnica de Catalunya
Informacio: Consorci Escola Industrial de
Barcelona. Tel 93- 4137466. fe 93- 4137301

Aznalcóllar (Sevilla)
Curs de clínica equina: métodes diagnóstics i
interpretacio clínica
Dates: 6-7 d'octubre de 2001
Informacio: Centro Clínico Veterinario Guadiamar.
Tel. 955 704 804. E-mail ccvq@wanadoo.es

Granada
XVII Master en Salut Pública i Gestió Sanitaria.
Dates: del 10 d'octubre de 2001 al 30 de setem-
bre del 2002
Organitza: Escuela Andaluza de Salud Pública
Informacio: 958 02 74 00. Fax 958 027 503. E-
mail: comunicacion@easp.es www.easp.es

Barcelona
Masters i Postgraus de (Instituí Cátala de
Tecnologia Maste
Postgrau en gestió de la qualitat. la seguretat i el
medi ambient. Data d inici 15 d'octubre
Master en enginyeria i gestió ambiental .
d'inici: 17 d'octubre de 2001
Postgrau en gestió i depuració d'aïgues resi-
duals. Data d inici: 30 d'octubre de 2001
Màster en gestió de la qualitat de rempresa
agroalimentària. Data d inici: 7 de novembre de
2001
Informació: www.formació.ictnet.es
Tel 934 858 585 IFax 934 858 588
e-maiL Formacio@ictme

Fires,Jornades i Conressos
Lorca (Múrcia)
XXXIV Setmana Nacional de Bestiar Porcí-SEPOR
2001
Dates: 17 al 20 de setembre de 2001

Organitza: Fira de Lorca
Informacio: Tel. 968 468 978. Fax 968 466 725. E-
mail: información@seportorca.com. www.sepor-
Informació

Sevilla
XXVI Jornades Científiques de la Sociedad
Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia (SEOC)
Dates: 20 al 22 de setembre de 2001
Informado: Dra. W Jesús Alcalde. E.U. de
Ingeniería Técnica Agrícola de Sevilla
Tel 954 233 669. Fax 954 232 644
e-mail: seoc2001@terra.es

Viena (Austria)
2on. cicle d'Eurocqnferéncies sobre Seguretat
Alimentaria i Veterinaria de Salut Pública:
Garantía de seguretat duran! l'elaboracio d'ali-
ments
Dates: 29 de setembre a 1 d'octubre de 2001
Organitza: Universitat de Medicina Veterinaria de
Viena Informacio: www.vu-wicn.ac.at/aus
land/econfVPH.htm. Secretaria: Andreas Wunsch.
E-mail: andreas.wunsch@vu-wien.ac.at

Las Palmas de Gran Canaria
Vil Congrés Anual de la Sociedad Española de
Medicina Interna Veterinaria
Dates: del 17 al 21 d'octubre de 2001
Organitza: Universidad de Las Palmas
Tel. 928 451114
hltp:l/www5.ulpg.es/servidores/medicina

Barcelona
Saló Internacional de la Zootècnia - SIZOO 2001
Dates: 18 al 21 d'octubre de 2001
Organitza: Fira de Barcelona
Informació: Tel. 93 233 20 00. E-mail
sizoo@firabcn.es

Madrid
5è. Congrés Internacional d'Alimentació, Nutrició
i Dietètica
Dates: del 14 al 16 de novembre de 2001
l i m e n t a ciónç Española de Dietética y
Ciencias de la Alimentación^
ICDA. Tel. 914 598 553

http://www.nutricion.org
e-mail: congreso@nutricion.org

Calella (Barcelona)
IV Jornades Professionals de Cunicultura
Tema: Gestió. inseminacio artificial i patología
Dates: del 14 al 16 de novembre de 2001
Organitza: Real Escuela de Avicultura. Tel 93 792
1137. Fax 93 79215 37. www.cunicultura.com

Badajoz
VI Trobada Intersectorial del Porc Ibéric
Dates: del 22 al 24 de novembre de 2001
Organitza: Collegi Oficial de Veterinaris de
Badajoz
Informacio: Tel. i Fax 924 230 739.
E-mail: colvetba@ctv.es

Murcia
I Congrés Nacional de Veterinaris d'Agrupacions
de Defensa Sanitaria
Dates: 29 i 30 de novembre
Organitza: Collegi Oficial de Veterinaris de
Murcia i Consejo General de Colegios
Veterinarios de España (CGCVE)

Premis
Almería
III Premi d investigado "Francisco FerníÍndez
López"
Tema: producció i sanitat animal
Organitza: Collegi Oficial de Veterinaris d'Almeria
Termini de presentació: fins el 3 de setembre de
2001
Informació: tel. 950 250 666

Burgos
XVII Premi Nacional "Cayetano López y López"
Tema: treballs científics i/o d'investigació mèdits
sobre traçabilitat com a eina integrada en la
seguretat alimentària
Organitza: Collegi Oficial de Veterinaris de Burgos
Termini de presentació: fins el 30 de novembre
de 2001
Informació:de Secretaria del Collegi Oficial X
Veterinaris de Burgos. Carrer Alfonso X El Sabio.
42.1er. 09005 Burgos.

Centre veterinaria la Costa
Brava.

Tel 972 324 055

e-mail: psacrisf@teleline es

TAULELL D ANUNCIS

Consultor! vetennari
al centre de Badalona.

i Interessats truqueu al
i tel. 653 583 883
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TRASPSPASSA
[ Clínica.veterinàriaampliableaPremiàahospital. j

ampiiable a hospital i
"«libada al centre comercial i en I

PWm)cionamer.t Ambsala de visi-
'«iquirófancompletamentequi-

pats. Raigs X d alta freqüéncia '
B »"ga. amplia recepció. Incor-,

Piracid immediata. Preu i condi-
Cl«ns de pagament negociables.

Tel i Fax 937 524 742 J
Mobil 666 695 000 J



servéis veteri naris
•Peraveterinaris

•Tot tipus de material o medicament
•De forma urgent

•Amb transport especial

El Maciá • 08510 Masies de Roda
Apartat num 14 • 08510 Roda de Ter (Barcelona)
Tel 938 540 000 (4 línies) • Fax 938 500 375

lcentauro.es / pedidos@centauro.es



Seguro de
Accidentes Personales
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Te ofrecemos excepcionales

garantías para tener el

máximo de seguridad

no sólo en España sino

también en cuolquier poís

del mundo y sin necesidod

de ~conoc;m;ento

mdico, siendo compatible

con capitales asegurados

en otros Seguros de Vida y

Accidentes.

y... hasta un 25% más borato
que la competencia

llama, gratuitamente, al teléfono: 900 100 963
O envíanos un fax al n.°: 91 350 56 65

Centralita: 91 343 47 00
o a tu Delegación u Oficina provincial

A.M.A. es solidez. Únete a lo más seguro


