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DESPUÉS DE 5 MESES LIBRÁNDOSE
PULGAS Y GARRAPATAS, HACERLO EL SEXTO

YA NO LE COSTARA NADA
Frontline Pack-6 Preventivo. La eficacia y la rapidez de Frontline
en una presentación más económica.

Una presentación de 6 pipetas por la que sólo pagará 5.
Para que después de 5 meses sin pulgas, sin garrapatas y con la
DAPP bajo control, el sexto mes no le cueste nada.

Frontline Pack-6 Preventivo. 6 meses de prevención más
económica.
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Es fundamental que el
entrenamiento y la nutrición
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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.

I
nutricional a.

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS
. roteina 0%, azúcares 60%, I ¡pidos 0%,
cenizas 0,2%, humedad 4%.

IMPOSICIÓN
amina E 45000 Ul/Kg Selenio, vitamina

, Vitamina Bv vitamina B2, Lys.

CONSULTE A SU VETERINARIO

INO. S.A.
.ao, na2

39619 SAN SALVADOR (Cantabria)

ESPAÑA

Tel. 34 94255 86 84

Fax 34 94255 86 60

http://wwtw.laboratorios-pino.com

email: lab_pino@laboratorio-pino.com

Dtor. Téc. Farfñ.: S. Gómeí-Cuétara Aguilar.



C0V5T efíner'oz

ASSEMBLEA GENERAL
ORDINARIA DEL COVT

passat 11 de desembre va teñir lloc
a la seu del Collegi Oficial de
Veterinaris de Tarragona (COVT)

l'Assemblea General Ordinaria. Els pressu-
postos de l'any 2002, la proposta d'augment
de la quota d'ingrés al Collegi, l'aprovació
d'una serie de mesures disciplináries en el
reglament d'espectacles taurins i l'informe
del president van ser els eixos centráis de la
reunió, a la qual van assistir 15 collegiats.
Un cop aprovats per unanimitat l'Acta de l'an-
terior Assemblea i els pressupostos per l'any
2002, el president del COVT, Ángel Guerrero,
va exposar la proposta d'increment de la
quota d'ingrés al Collegi, allegant que es
tracta d'una mesura preventiva contra la
col.legiació i la descol.legiació immediata.
Després de discutir la qüestió, la proposta va
ser aprovada per majoria
A continuació es va presentar la proposta del
grup de veterinaris que actuen als especta-
cles taurins de mesures disciplinàries. Es van
aprovar per majoria les següents mesures
-Deficient complimentació de les actes o
remissió al Collegi després de passats 7
dies d'haver finalitzat l'últim espectacle: falta
lleu

-Incompliment dels compromisos adquirits:
falta greu. Es penalitzarà amb el que esta-
bleix el Codi de Deontologia més una tem-
porada sense poder actuar en espectacles
taurins.
-Sol-licitar municipis i no acudir sistemática-
ment: falta lleu mes una temporada sense
poder actuar en espectacles taurins.

Fi d'una legislatura
El darrer punt abans del torn de precs i pre-
guntes va ser l'informe del president, l'últim
abans que s'obri el període electoral per a la
renovació de la Junta de Govern del COVT.
Ángel Guerrero va destacar com a fets mes
remarcables del darrer any les diverses crisis
alimentáries i ramaderes (Encefalopatía
Espongiforme Bovina, Pesta Porcina

Clássica, Febre Aftosa, oli de sansa) que han
servit per a posar en evidencia el paper de la
veterinaria en el control de la salut alimenta-
ria. També va esmentar l'elecció d'un nou
president al capdavant del Consejo General
de Colegios Veterinarios de España
(CGCVE), el projecte de creació de l'Agéncia
de Seguretat Alimentaria i la candidatura de
Barcelona a la seu de l'Agéncia Alimentaria
Europea i el reconeixement de l'Arxiu
d'ldentificació d'Animals de Companyia
(AIAC) per part de la Generalitat.
En l'ámbit intern, el president del COVT va
citar entre els aspectes mes destacáis de
l'activitatcollegial el reforcamentdeislligams
amb el sector hostaler, de cara a la promoció
del paper del veterinari en el control sanitari
deis aliments. Així, per una banda está previst
organitzar juntament amb l'Associació de
Cuiners de la Costa Daurada el I Congrés de
Professionals d'Hosteleria dels Països
Catalans, i per altra s'ha signat un conveni
amb l'Associació d'Empresaris d'Hosteleria
per encarregar-se de la formació dels mani-
puladors d'aliments, per a la qual cosa s'ha
demanat l'acreditació del Collegi com a enti-
tat autoritzada per a la formació d'aquests
professionals.

No va oblidar tampoc la tasca del COVT en la
promoció de l'avenç científic de la professió
veterinària, mitjançant iniciatives com la cele
brado del I Symposium Alfaraz d'Avicultura i
el I Congrés Tauri de Catalunya, i la consoli-
dado del Premi Biovet, el qual, sota el patro-
cini de l'esmentat laboratori, té com a objec-
tiu reconéixer els treballs d'investigació iné-
dits en els camps de la patología, epidemio-
logía, producció o sanitat animal.
Finalment, també va destacar l'acord amb el
Collegi de Veterinaris de Barcelona per a la
redacció i distribució conjunta de la revista
Veterinaris.
Després d'aquest repás a les fites mes
importants del darrer any, Ángel Guerrero va
fer un balanc del mandat que tot just ara fina-
litza, no sense agrair la collaboracíó i com-
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l.'Assemblea General Ordinaria va comptar amb una
aaisténcia de íS ro l i f .

El cap de la secrió económica del COV1, Pere Sarda, va presentar •
supostos de l'any 2002, que es van aprovar per unanimitat

El presidenl del COV1, Ange! Guerrero, va fer un resum deis aspe< ¡
destacáis del seu mandat

panyia de tots els membres de la Junta. Va
enunciar com a aspectes mes remarcables
els següents:

- El canvi radical d'actitud envers el CGCVE
arran del relleu en la presidencia d'aquesta
institució;

- El ressorgiment de la identificació animal, la
qual cosa está reportant per a la professió i
els collegis feina i ingressos que s'han de
saber administrar per quan arribin mo-
ments de crisi;

- La forta aposta del COVT per les noves tec-
nologies de la informado, amb la renovació
de tots els ordinadors del Collegi i la poten-

ciado de la comunicado amb els colle-
giats a través d'lnternet;

La contribució del Collegi de Tarragona a
l'estabilitat i eficacia en la gestió del Con-
sell de Collegis Veterinaris de Catalunya
(CCVC), malgrat les dificultáis per les quals
ha passat aquest organisme en els darrers
anys, amb un canvi de president en condi-
cions "traumátiques" i amb algún deis seus
membres en situado jurídica compromesa.

Els diversos projectes encetats peí COVT,
com ara el mapa veterinari de la provincia
de Tarragona, primer i únic de l'Estat, el
Premi Biovet, el Simposi Alfaraz i les Jorna-
des de Veterinaria de Salut Pública.



Assemblea General Ordinaria del COVB

ELS COL.LEGIATS DE
BARCELONA SEGELLEN

LA PAU AMB EL "CONSEJO"
La llarga duració de l'acte va obligar a ajornar

l'Assemblea General Extraordinaria peí dia 7 de Marc
David Quesada

El passat 20 de desembre de 2001 es va celebrar l'Assemblea General Ordinària
del segon semestre del COVB. El punt més important de l'ordre del dia va ser la
discussió i votació de la proposta de Conveni entre el Col-legi de Barcelona i el
Consejo General de Colegios Veterinarios de España (CGCVE), el qual té per objec-
tiu restablir les relacions trencades entre ambdues entitats des de l'any 1995.
L'acte va comptar amb un convidat d'excepció, el president del CGCVE Juan José
Badiola, qui va defensar fermament la necessitat que el COVB es reintegrés a l'or-
ganització col-legial espanyola. L'Assemblea va votar de forma gairebé unànime
a favor de la signatura del Conveni. Els altres punts debatuts van ser els
Pressupostos de l'any 2002 i les activitats de la Junta de Govern i del Consell de
Col-legis Veterinaris de Catalunya (CCVC)

"Acte de generositat"

Les relacions entre el COVB ¡ el CGCVE van ocupar
la primera part de l'Assemblea. El degá del Collegi
de Barcelona, Francesc Monné, va fer una petita in-
troducció, en la qual va destacar el carácter obert ¡
dialogant de Badiola, per acte seguit cedir el pes de
l'argumentació al mateix president del Consejo.
Badiola va dir que a Espanya i a Europa s'está vivint
actualment un moment ¡mportant per a la Veterina-
ria, i que aquesta circumstáncia s'ha d'aprofitar. Les
darreres crisis alimentáries han descobert a l'opinió
pública una vessant que fins ara desconeixia de la

professió veterinaria, el control de la seguretat ali-
mentaria.
En aquest context, sumat al d'una societat moderna
on juguen un paper destacat els poders politics,
económics i mediátics, les organitzacions profes-
sionals teñen una funció básica com a portaveus i
defensores deis collectius que representen. Per
aixó cal un canvi profund en l'estructura i funciona-
ment del CGCVE, que el converteixi no en un sim-
ple órgan de gestió, sino de representació, liderat-
ge i participado. El Consejo ha d'apostar per una
veterinaria nova, en consonancia amb les noves
generacions de professionals, i també ha d'enten-
dre la realitat autonómica i descentralitzada de



l'Estat espanyol. Badiola va emfatitzar pero que
aqüestes fites no es podrien aconseguir sense l'a-
portació de la veterinaria catalana i especialment
del COVB. Segons el president del CGCVE, les dis-
putes que han marcat els darrers sis anys de rela-
ció entre les dues entitats havien suposat una enor-
me pérdua de temps i d'energia. Per aquest motiu,
les dues parts havien fet un esforc per apropar pos-
tures ¡ pensar mes en el futur que en el passat, pro-
posant un Conveni serios i assumible. Badiola va
concloure la seva intervenció demanant un acte de
generositat per part deis collegiats barcelonins per
impulsar el retorn a la normalitat.

L'advocat del COVB, Joan Beltran, va ser l'encarre-
gat d'explicar a continuado els detalls del Conveni.
Va recordar en primer lloc els motius pels quals el
COVB va deixar de pagar a partir del 1995 les quo-
tes deis seus collegiats destinades al sosteniment
del CGCVE:
- La impugnado sistemática de les eleccions a la

presidencia del Consejo des de l'any 1983, ja que
l'anterior president Antonio Borregón, no ostenta-
va el càrrec preceptiu de president d'un Col legi
provincial. Per evitar noves impugnacions, l'any
2000 Borregón va impulsar la modificació dels
estatuts del CGCVE tot eliminant aquest requisit
decisió contra la qual també es va oposar el
COVB

- La unió entre el Fons de Previsió Veterinària i el
Consejo, que també va ser impugnada pel Collegi
de Barcelona

• L:escassa o nul la transparència sobre la destinació
de les quotes dels collegiats.

Segons Beltran, l'aprovació del Conveni per part de
l'Assemblea del COVB i l'Assemblea General de
Presidents del CGCVE posarà fi automàticament ais
10 procediments contenciosos-administratius inter-
posats per les dues entitats, relatius a l'impagament
de les quotes col legials per part del COVB. els pres-
supostos del Consejo deis anys 1998 a 2000 i la
modificació deis Estatuts d'aquest darrer organisme.
L'acord també estableix que a partir de P1 de gener
del 2002 el COVB tornará a recaptar les quotes deis
collegiats destinades al sosteniment económic del
CGCVE. En quant a les quantitats que el Collegi de
Barcelona ha deixat d'abonar al Consejo des de
l'any 1995 fins el 2001, el Conveni diu que el deute
es saldará "restant en el patrimoni del CGCVE,
durant els propers 9 trimestres des de l'1 de gener
del 2002 (és a dir, fins l'1 de marc del 2004), les
quantitats que suposin una cessió de la part de la
quota que per cada collegiat li satisfan actualment
els Collegis".
En el torn d'intervencions per ais assistents que es
va obrir a continuado, alguns col'legiats van mostrar
la seva preocupació per qué la signatura del
Conveni deixés al COVB en situació d'indefensió
legal, per qué en la seva opinió no estava ciar que
el canvi de president al CGCVE hagués produ'rt un
canvi en el funcionament de l'organisme. Altres

qüestions plantejades
van ser si era possible
mantenir la voluntarietat
a nivell particular en el
pagament de la quota
de sosteniment del
Consejo, com revertirien
les quotes del Consejo
sobre el COVB, i quina
seria la postura i actua-
ció d'aquesta entitat
davant de certs proble-
mes de la professió,
com la massificació en
l'accés ais estudis de
Veterinaria o la compe-
tencia que feien els hos-
pitals veterinaris ais pro-
fessionals de lliure exer-
cici.

L'advocat Joan Beltran
va puntualitzar que era
obligatori per llei pagar
la quota de sosteniment del CGCVE. Va refutar
també que el COVB sortis perjudicat des del punt
de vista legal amb la signatura del Conveni; al con
trari, segons ell, si alguna entitat tenia més a perdre
amb l'acord (encara que fos un error interpretar-ho

,KH)ÍJ concebí;

espanyola sense l'aportdrió del r>

L'advocat del COVB, Joan Beliran. va explicar els detalls de la proposta
de Ccinveni entre el Col legi de Barcelona i el Consejo

d'aquesta forma), era el Consejo, per qué seus
havien estat els recursos i la sol-licitud de mesures
cautelars reclamant les quotes no abonades per
part del COVB. El Col legi de Barcelona només
havia ¡mpugnat els pressupostos deis anys 1998,
1999 i 2000, una decisió que Beltran va qualificar de
mes aviat táctica. En quant a com revertirien les
quotes pagades al Consejo sobre els collegiats
barcelonins, l'advocat del COVB va informar que la
quota seria de 35,16 euros /trimestre per collegiat
(5.850 ptes.), és a dir, la mateixa quantitat des de
l'any 1993. D'aquest import, 18,03 euros (3.000
ptes.) es destinarien al pagament de l'asseguranca
de vida i responsabilitat civil de cada collegiat. La
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El dega del COVB. Francesc Monne. flanquejat peí presiden! del Consejo, JIM

I la secretaria de la Junta dci , uurna

resta de la quota aniria destinada al sosteniment del
CGCVE fins l'1 de marc de 2004, data a partir de la
qual, 6,01 euros (1.000 ptes.) d'aquesta parí reverti-
rien de nou al COVB, un cop saldat el deute amb el
Consejo
Per la seva banda, Badiola va assegurar que era
conscient que els pressupostos del CGCVE proce
deixen integrament de les quotes dels coHegiats, i
que això és la gran força de l'entitat per qué li dona
independència, però també significa una gran
responsabilitat i l'obligació d'ésser absolutament
transparents en la gestió econòmica. Va dir que es
prendria el pressupost del Consejo com un afer per-
sonal.
Sobre la postura del CGCVE davant la massificació
dels estudis de Veterinària a Espanya, Badiola va
recordar que la competencia sobre el nombre d'a-
lumnes que entren a la Universitat recau sobre el
Consejo de Universidades, del qual ell és membre.
Va afegir que la decisió d'ampliar de 4 a 11 les facul-
táis de Veterinaria a l'Estat espanyol no havia estat
de la Universitat, sino de les comunitats autónomes.
Per altra banda, no hi ha cap normativa europea que
limiti el nombre d'estudiants de Veterinaria; només
está regulat el curriculum académic. Malgrat aixó, i
contra l'opinió ámpliament estesa entre els profes-
sionals, Badiola va afirmar que la reducció del nom-
bre d'estudiants de Veterinaria en els darrers 10
anys havia estat molt notable, fins al punt que es
corria el risc de no poder atendré les necessitats
que podes teñir la professió en els propers anys.
Un cop respostes les qüestions plantejades pels
assistents, es va procedir a la votació de la propos-
ta de signatura del Conveni, moment durant el qual
el professor Badiola es va absentar de la sala per no
influir en la votació. El resultat va ser de 35 vots a
favor, 1 en contra i 2 abstencions.

Una caixa semejada

Resolt el punt mes ¡mportant de l'ordre del dia, la
resta de l'Assemblea es va dedicar ais habituáis
informes sobre els pressupostos del Collegi per
l'any següent i l'actuació de la Junta i del CCVC.
En l'apartat económic, cal destacar lexcedent
pressupostari de mes de 126.000 euros (gairebé
21 milions de pessetes) previst en el pressupost
de l'any 2002, amb uns ingressos de 899.372, 54
euros (149.643.000 pessetes) i unes despeses de
773.256,16 euros (149.643.000 pessetes)i En el
quadre adjunt es desglossen aqüestes quantitats,
que van ser aprovades per ampia majoria.
En l'ámbit de les actuacions i iniciatives dutes a
terme peí COVB i el CCVC durant el segon semes-
tre del 2001, sens dubte les fites mes importants
han estat el reconeixement de l'Arxiu d'ldentifica-
ció d'Animals de Companyia (AIAC) i la concessió
de la Creu de Sant Jordi per part de la Generalitat.
Altres fets que cal remarcar son la primera com-
pareixenga del COVB al Parlament de Catalunya,
en concret a la Mesa d'Agricultura, el passat mes
de desembre, per exposar l'opinió del Collegi so-
bre la crisi de la pesta porcina i el medicament ve-
terinari; i el fet que el Collegi s'ha associat a la
patronal catalana Foment del Treball Nacional, la
qual cosa dóna dret a rebre assessorament juridic
eraen temes d'interès i a partiCipar en els nombrosos
cursos que aquest organisme organitza
Sense oblidar els nombrosos seminaris tècnics i
taules rodones organitzades a la seu del COVB
sobre temes tan diversos com la reproducció
assistida en gossos; els tumors de mama en gos
essos i gats; el tractament legal de la crueltat envers
els animals; els canvis en el règim dels treballa
dors autònoms; el control dels nuclis zoològics i la
compra-venda d'animals de companyia, etc
El periodista del Collegi, David Quesada, també va
fer una petita intervencio per informar de l'activitat
comunicativa del COVB. Va esmentar els canvis in-
troduíts en el disseny i els continguts de la revista,
la qual grácies a l'acord amb l'empresa MIC es pu-
blica de forma totalment gratuita; el servei de re-
sum diari de premsa que s'ofereix diáriament ais
membres de la llista del correu electrónic covb-
list; i les notes de premsa i cartes al director adre-
cades ais mitjans de comunicació sobre diversos
temes que afecten l'activitat del Collegi.
El secretan del CCVC, Manel Giménez, va fer un
resum de l'activitat del Consell durant l'any 2001.
S'ha constatat una reducció de gairebé el 12 °/o en el
nombre d'identificacions animáis, passant de 78.438
l'any 2000 a poc mes de 69.000 el 2001. En canvi,
l'activitat formativa continua creixent i ha donat com
a resultat 36 cursos l'any passat, 5 mes que el 2000,
repartits entre els 29 del Departament de Sanitat i
Seguretat Social (DSS), 5 de l'lnstitut Municipal de
Salut Pública (IMSPB) i 2 del Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP).
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La renovado deis convenís per a la formado deis
veterinaris del DSSS i del DARP ¡ l'establiment del
nou conveni amb I'IMSPB va ser precisament un
deis punts mes destacats per Manel Giménez de
l'activitat del CCVC l'any 2001. Altres aspectes
assenyalats foren el conveni de collaboració amb la
Diputado de Barcelona per a l'atenció deis animáis
abandonats en els municipis, la renovado del regla-
ment de I'AIAC i la nova documentado d'identifica-
ció animal.
Entre els projectes de futur sobre els quals está tre-
ballant el CCVC, el secretari del Consell va esmen-
tar la modificado de les Normes Deontológiques
Comunes de la Professió Veterinaria; l'establiment
d'uns honoraris mínims recomanables per a la clíni-
ca de petits animáis; la creado d'un servei de legis-
lado comú ais quatre collegis catalans; l'elaboració
de la cartilla sanitaria d'animals exótics; i una
collaboració mes estreta amb l'Académia de
Ciències Veterinàries de Catalunya (ACVC)

Badiola: cal un canvi profund en elfunciona-
ment del Consejo per convertir-lo en un
órgan de representado, lideratge i partici-
pado de la professió veterinaria

A partir de l'1 de gener del 2002 el COVB tor-
nará a recaptar les quotes deis collegiats
destinades al sosteniment económic del
Consejo

El pressupost del COVB per l'any 2002 pre-
veu un superávit de mes de 126.000 euros
(gairebé 21 milions de pessetes)

P R E S S U P O S T I N G R E S S O S I D E S P E S E S EXERCICI 2 0 0 2

Venda mercaderies
Prestacions de servéis
Arrendaments
Comissions
Servéis diversos
Valors renda fixa
Altres ingressos financers
Ingressos extraordinaris
Total ¡ngressos

Compra mercaderies
Treballs altres empreses
Beques i subvencions
Reparacions i conservacions
Servéis professionals indep.
Dietes i transports
Primes assegurances
Subministres
Altres servéis
Altres tributs
Sous i salaris
Seguretat Social
Total despeses

Excedent pressupostari

Collegi
Euros Pesset

Ingressos

217.614,46
5.108,60

75.126,51

12.020,24
3.0005,06
18.030,36

330.905,24

36.208.000
850.000

12.500.000

2.000.000
500.000

3.000.000
55.058.000

Oespeses

3.005,06
10.517,71
1.803,04
5.409,11

27.045,54
3.606,07
15.926,82
59.800,70

4.808,10
1114.192,29
39.065,79

285.180,24

126.116,38

500.000
1.750.000

300.000
900.000

4.500.000
600.000

2.650.000
9.950.000

800.000
19.000.000
6.500.000

47.450.000

20.984.000

Assesso
Eures Pessetes

Ingressos

561.255,15

6.010,12

1.202,02

568.467,30

93.385.000

1.000.000

200.000

94.585.000

Despeses

375.686,66

27.045,54
36.060,73

30.952.12

16.527.83
1.803,04

488.075,92

62.509.000

4.500.000
6.000.000

5.150.000

2.750.000
300.000

81.209.000
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ELS REÍS DE L'ORIENT,
FIDELSALASEVACITA

AL COVB
Un cop mes amb Tambada de l'Any Nou, el patge
reial deis Reis de l'Orient no va faltar a la seva cita
amb els mes menuts del COVB, i el passat 3 de
gener va fer acte de presencia a la seu del Col-legi
per recollir les nombroses cartes plenes d'il-lusions
deis prop de 70 filis, néts, nebots i amics de vete-
rinaris que hi van anar. Amb gran paciencia i sen-
tit de l'humor, el patge va atendré d'un en un tots
els nens, els va ajudar a dipositar la carta a la bús-
tia i els va regalar caramels. La festa es va com-
pletar amb la projecció de la pel-lícula animada
Shreck a la sala d'actes i d'un pica-pica.
Com que el patge va sortir molt content de la
recepció que li van fer, segur que aquest any els
Reis de l'Orient s'han tornar a portar de meravella
amb els nens del COVB.
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CONSULTE A SU VETERINARIO
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El primer veterinari de la provincia
de Barcelona que fa 100 anys

Fernando Royo

Cap de Previsió i representant deis veterinarís jubilats del COVB

Márcelo Morera JUIU amb Fernando Koyo, del fOVB.
i la regidora de Bertestar Social de l'Ajuntament de 1eiw>a. Manvi Oru

E l passat 24 de novembre va teñir lloc a l'Hostal
del Fum de Terrassa un emotiu homenatge a
Marcelo Morera Figuerola, qui dos dies des-

prés va fer 100 anys, convertint-se en el primer veteri-
nari centenari de la provincia de Barcelona.
A l'acte, organitzat per la seva nombrosa família, van
assistir en representació de l'estament col legial Sílvia
Serdà, del Consell de Col'legis Veterinaris de Catalun
ya (CCVC) i Fernando Royo, Cap de Previsió i repre
sentant dels veterinaris jubilats a la Junta del COVB
els quals van lliurar al senyor Morera un diploma d'ho
nor, la medalla del Collegi i un ram deflors.També van
ser-hi presents Tirso Gracia Bardají i la seva esposa en
nom dels veterinaris de Terrassa, aixi com la regidora
de Benestar Social i la Cap del Servei de Promoció de
la Gent Gran de l'Ajuntament de Terrassa, Marivi Orta i
Carme Busquets, respectivament.
Després de l'homenatge vam ser amablement convi
dats per les cinc filles de MarcBelo Morera (Encarna
ción, Joaquina, Purificación, M" del Campo i Marcela)
a compartir una copa de cava i un tros de pastis, tot
brindant per la salut i felicitat del seu pare.

Enhorabona i moltes felicitáis, Sr. Morera!

N O T A B I O G R Á F I C A
Marcelo Morera Figuerola va néixer et 26 de novembre de 1901 a Castellserás (Terol), fill de metge i nét i germá de veteri-

nari. Va estudiar la carrera a l'Escola Veterinaria de Saragossa, on va teñir ¡Hustres professors com Moyano, Giménez i

Respaldiza, entre d'altres, i va obtenir el titol de veterinari l'any 1927.

Va iniciar el seu exercici professional a la localitat saragossana d'Almonacid de la Sierra, i l'any 1928 va ser nomenat

Veterinari Municipal de Camarillas (Terol). Posteriorment va treballar com a veterinari lliure a Saragossa capital, fins que l'esclat

de la Guerra Civil el va sorprendre a Barcelona, on va romandre fins la fi del confliae. Després de la guerra va treballar com a

interf ais municipis de la Almunia de Doña Godina i Aniñón (Saragossa). L'any 1943 va aconseguir la placa de Veterinari Titular

del partit de Nonaspe (Saragossa). Posteriorment, m¡tjanc.ant concursos de trasllat, va treballar successivament a Belchite

(Saragossa), un altre cop a Camarillas i fínalment a Calella de la Costa (Barcelona), on es va jubilar.

Casat amb Encarnación Barberán Alegre, Marcelo Morera té cinc filies, 15 néts i 7 besnéts. Un deis seus gendres, Luis Meler

Puyo!, també és veterinari. Actualment viu a Terrassa.
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Oferta

clínica de petits animáis

cl ín ica

Consulta ¡ Urgéncies

Urgéncies

Substitucions

clínica i produccions animáis

Administrado

Empresa

técnic comercial

quadres intermedis i assessorament técnic

altres departaments

Diversos

Tramitades

no tramitades

Total

10

5

3

2

0

2

25

13

8

2

2

37

0

37

UN M S
A A FAMíLIA
El passat 19 de desembre va néixer a l'Hospital de Sant
Pau de Barcelona la Clara, primogénita de la membre de
la Junta del COVB Ana Avellaneda i el seu company
Pedro. El part va ser llarg i una mica fatigós, pero la nena
va néixer en perfectes condicions. Va ser el millor regal de
Nadal que tots dos podrien rebre.

de desembre

Demanda
participado

Artes

baixes col'legi

baixes petició própia

baixes APROPEM

baixes totals

Total

260

9

1

1

16

18

260

Enhorabona ais pares!
L'Aru mostra exultan! la f laril,i, visiblement indiíerent i l'atenr¡ó de la camera
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El COVB compareix
davant la Mesa D'Agricultura

del Parlament
EL DEGÁ I LA SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOVERN DEL COVB. FRANCESC MONNEI PILAR

GURRIA. VAN COMPAREIXER EL PASSAT13 DE DESEMBRE DAVANT LA MESA D'AGRICULTURA DEL

PARLAMENT. EL MOTIU VA SER DONAR ALS GRUPS PARLAMENTARA LOPINIÓ DEL COL LECTIU

VETERINARIREPRESENTAT PEL COLLEGI SOBRE DUES QÜESTIONS: EL MEDICAMENT VETERINARI

I. SOBRETOT. EL DARRER BROT DE PESTA PORCINA CLÁSSICA (PPC) A LA COMARCA D'OSONA.
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L'actualitat va fer que en la pràctica el tema de la PPC mono
politzés la sessió. Tanmateix, Pilar Gurría va obrir el torn d'in-
tervencions parlant del medicament veterinari. Segons la
secretària del COVB, la Llei de Bases de l'any 1990 i el seu pos
terior desenvolupament, en apartar al veterinari dels canals de
distribució dels medicaments, contràriament al que s'ha fet a a
resta d'Europa, no ha fet més que empitjorar l'ús i control del
medicament veterinari tant per animals de producció com de
companyia

Pilar Gurría va afirmar que sovint són els propis ramaders els
qui prenen la decisió d'utilitzar medicaments sense cap criteri
sanitari ni tècnic, i que l'acumulació de medicaments en algu-
nes explotacions no és defensable sota criteris sanitaris.
Tanmateix, va reconéixer que els empresaris ramaders comen-
cen a entendre que l'assessoria d'un veterinari o servei veteri-
nari no suposa una despesa sino una garantía de present i una
inversió de futur.

També va aprofitar l'ocasió per insistir en la necessitat que
l'Admínistració creí la figura del Veterinari Responsable
d'Explotació, encarregat d'elaborar un pía sanitari i del seu
seguiment en l'explotació o explotacions sota la seva respon-
sabilitat. Segons Pilar Gurda, el Veterinari Responsable
d'Explotació és un deis principáis garants de la seguretat ali-
secretària

La secretaria del COVB va concloure la seva intervenció afir-
mant que és ¡mportant que les decisions politiques es recolzin
en arguments técnics. Per aixó, el COVB ofereix ais grups poli
tics que ho vulguin professionals coneixedors de tots els aspee-
tes técnics i sanitaris en l'ámbit de la producció ramadera i la
salut deis animáis de companyia. L'objectiu és que els veteri-
naris siguin reconeguts com la primera barrera sanitaria entre
la salut deis animáis i la deis consumidors fináis.

PPC: millor prevenir que no castigar

El degà del COVB, Francesc Monné, va parlar a continuació de
la situació creada amb el darrer brot de PPC a la comarca
d'Osona. Segons Monné, després de 20 anys de calma, la
indústria agroalimentària de la Plana de Vic ha vist com s'ha
trencat la seguretat de la qual gaudia i ha perillat la confiança
entre els diferents sectors productius.
En aquesta comarca, en la qual s'estima un cens porcí d'apro
ximadament un milió i mig de caps de bestiar, les modernes
tecnologies de producció donen lloc a un elevat moviment d'a-
nimals i al sacrifici setmanal de 40.000 caps de bestiar, proce-
dents de tota Catalunya i de la resta d'Espanya. Aquesta acti-
vitat, unida a d'altres practiques de risc, fan de la Plana de Vic,
en opinió del degá del COVB, una zona extremadament sensi-
ble des del punt de vista de la sanitat animal i la seguretat ali-
mentaria. Aixó obliga a totes les parts implicades en el procés
productiu a realitzar un rigorós i exhaustiu seguiment i compli-
ment de la legislado sanitaria.

Francesc Monné va afirmar que el darrer brot de PPC ha tornat
a posar sobre la taula la necessitat de reformar el sector pro-
ductiu ramader per minimitzar la possibilitat d'aparició de nous
episodis de risc. Aixó requereix que els politics deixin de banda
les consignes de partit i abordin aquesta qüestió essent cons-
cients del nombre de famílies que depenen d'aquest sector i de
la importancia económica que té per a Catalunya. Segons
Monné, no s'hauria de polititzar, en el sentit pejoratiu d'aquest
terme, un problema sanitari.

En aquest sentit, i especialment en casos de crisis sanitáries, la
política de l'Administració no hauria de ser exclusivament
repressiva. És preferible treballar en la linia de buscar la com-
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plicitat i recuperar la confianza entre ramaders, veterinaris i

Administració, abans que obsessionar-se en la recerca de cul-

pables.

Els escorxadors ¡ el transpon, en el
punt de mira

Parlant des d'un punt de vista mes técnic, el degá del COVB va

dir que els escorxadors son la peca clau de tot plantejament de

reforma que tingui com a objectiu augmentar el control sanita-

ri. Per motius obvis de costos económics, els escorxadors es

solen situar a prop d'on es concentra la producció d'animals,

com és el cas de la Plana de Vic. Com a probable receptor de

patógens, l'escorxador pot esdevenir també un difusor de

malalties. Segons Monné, s'han de transformar aquests establí-

ments en veritables filtres sanitaris pecuaris i en barreres sanitá-

ries per al consum humà. Per això, cal crear corredors sanitaris

segurs entre les granges i els e~corxadors. Aquest darrer aspec

te introdueix un altre element de gran importància per al con-

trol sanitari: el transport. Cal incidir especialment en la necessi

tat de desinfectar de forma adequada els camions, aspecte que,

com reconeixia fa uns mesos en una xerrada sobre la PPC al

COVB el professor Sanchez Vizcaino, una de les màximes auto

ritats cientifiques espanyoles en malalties infeccioses dels ani-

mals, constitueix encara una assignatura pendent al nostre país

L'opinió dels veterinaris és que les desinfeccions de camions

s'haurien de realitzar a les fàbriques de pinsos. Francesc Monné

també va advertir sobre el risc de contagi de malalties que supo

sa el transport obert de granja en granja.

En casos d'episodis de risc, és necesària la coordinació de les

diferents administracions en el marc de llurs competències. La

presa de decisions polítiques ha de tenir en compte les opinions

deis professionals enquadrats en el Comité Técnic Consultiu. En

la lluita sobre el terreny contra el virus, cal també que un Comité

Epidemiológic distribuít per zones treballi en estreta coHabora-

ció amb associacions de productors, escorxadors, veterinaris i

administració. Monné va recordar que existeixen altres proble-

mes a part de la PPC que no es poden oblidar. En concret, l'e-

radicació de la malaltia d'Aujeszky ha de ser prioritaria, ja que

en cas de no aconseguir-ho en un termini de temps breu, la seva

incidencia pot generar un cost superior al de la propia PPC.
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Aspects le la Mesa d'Aqrirulwra del IMSSJI 13 de desembre

rrdnresr Monne I PIIM (,urria van pariM re'peClivamenl de la PPC I del medlramenl velerman

Francesc Monné va finalitzar la seva intervenció reivindicant a

ll'igual que Pilar Gurría el paper del veterinari com a únic res-

ponsable anitari en el procés que va des de la granja a la taula

del consumidor.

A continuació va venir el torn d'intervencions dels representants

dels diversos grups polítics al Parlament, les quals es van cen

trar de forma gairebé exclusiva en el tema de la ppc. Els mem

bres de l'oposició van mostrar un especial interès per què el

COVB es pronunciés sobre si les mesures preses per la

Generalitat per controlar el darrer brot havien estat les correc

tes. Segons la representant d'Iniciativa per Catalunya-Els Verds

(IC-EV), Bet Font, no está clara la jerarquía en la presa de deci-

sions, cosa que retarda l'acció del Govern. Per la seva banda,

Jordi Ausasch, d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERO, va

plantejar com seria possible evitar el rebrot futur de la PPC en

un sistema productiu basat en l'explotació intensiva i en la gran

mobilitat deis animáis. Ramón Vilalta, del Partit del Socialistes

de Catalunya-Ciutadans peí Canvi (PSC-CP), va considerar el

darreí brot de PPC com una tragedia per a la comarca d'Osona,

va criticar la tendencia del DARP a criminalitzar els diferents sec-

tors de la cadena productiva, i va redamar al COVB una análisi

técnica del que s'ha fet fins aleshores per afrontar decisions

futures. Finalment, Josep M" Fabregat, del Partit Popular (PP) va

preguntar a Monné quin model de producció prefería, el de cicle

tancat, representat per la comarca d'Osona, o el de les integra-

dores present a les terres de Lleida.

Els representants del COVB van evitar tanmateix qualsevol res-

posta que pogués significar una presa de posició a favor o en

contra de les posicions defensades pels diferents grups politics.

Van recordar que les malalties provocades per virus son molt

difícils de controlar, i que la qüestió es complica per la prohibí

ció de la Unió Europea d'utilitzar vacunes. També van insistir un

cop mes en la necessitat del consens polític i que es reconegués

la importancia de l'opinió deis técnics.
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Taula rodona sobre el maltractament envers els animáis

LLEIS EFICACES I
EDUCACIO,

BASE DEL RESPECTE SOCIAL
ALS ANIMALS DE COMPANYIA
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Els fets ocorreguts el passat 3 de novembre
al refugi de la Societat Protectora d'Animals i
Plantes de Tarragona, en els quals 15 gossos
van morir salvatgement mutilats per uns des-
coneguts, va causar una gran consternació
social i va posar de manifest la manca de
mecanismes legals eficaços per castigar
aquest tipus d'agressions
El Collegi de Veterinaris de Barcelona, que
des de fa temps treballa en la reforma de les
leis autonòmiques i estatals per tal de millo
rar la protecció dels drets dels animals, va
voler contribuir al debat sobre la qüestió
organitzant el 15 de novembre una taula
rodona. L'acte va comptar amb la participado
com a ponents del jurista Marc Boillat, qui ha
elaborat per encárrec del COVB una propos-
ta de reforma de la Llei catalana de Protecció
Animal de l'any 1988 i del Codi Penal espan-
yol, amb l'objectiu de tipificar com a delicte
els maltractaments envers els animáis; Joan
Ridao, diputat d'Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) al Parlament cátala; i Jordi
Martí, membre del Grup Parlamentari de
Convergencia i Unió al Congrés deis Diputáis
de Madrid; formacions que també han dema-
nat formalment la reforma del Codi Penal.
Entre el públie assistent també h¡ van haver
representants d'entitats protectores i d'orga-
nismes de l'administració local i autonómica
relacionats amb el control i la protecció deis
animáis de companyia. Per altra banda, dos
membres de l'associació holandesa
Greyhounds in Nood (llebrers necessitats),
vinguts expressament per l'ocasió des

David Quesada

d'Holanda, van fer lliurament al COVB de més
de 40.000 postals i cartes signades per ciu
tadans holandesos i alemanys que formen
part d'una campanya d'abast europeu contra
els maltractaments envers els animals a
l'Estat espanyol.

De "bens mobles" aéssers sensible

Va iniciar el torn d'intervencions el jurista
Marc Boillat, qui va fer un repàs a la situació
actual de la protecció dels drets dels animals
en l'ordenament juridic espanyol i les
diferencies respecte a d'altres paVsos euro-
peus. Segons Boillat, a Espanya prácticament
no existeix una tutela jurídica real deis ani-
máis perqué aquests no teñen la seva propia
definido legal, excepte la reglamentado com
a "bens mobles" en el Codi Civil, i ni tan sois
existeix la previsió que puguin ser objecte de
tutela (excepte en el cas de les especies pro-
tegides de la fauna autóctona).
L'origen de la considerado deis animáis com
a "coses" es remunta al Dret Roma, base del
Dret occidental. Els romans consideraven els
animáis com a "Res" ("cosa"; no confondre
amb el terme "res" emprat encara al castellá,
que procedeix de l'árab i significa "cap de
bestiar"). Aquest concepte es va mantenir al
Codi Civil de Napoleó (1804), molts de quins
preceptes van ser recollits posteriorment en
els codis civils italiá (1865) i espanyol (1888).
Tanmateix, al llarg del segle XIX es consoliden
ais páísos mes avancats d'Europa moviments



protecciónistes que critiquen l'axioma segons el qual
els animáis son coses. Pero, amb l'excepció de la
Gran Bretanya, on la legislado proteccionista ja té mes
d'un segle d'experiéncia, els primers canvis tangibles
de l'actitud legal envers els animáis no s'ha comencat
a materialitzar fins les darreres décades del segle XX.
A Italia, per exemple, encara que els animáis conti-
núen tenint la considerado de bens mobles, l'activitat
interpretativa de les normes relatives ais animáis es
recolza en la jurisprudencia del tribunal de Casació,
que l'any 1990 va obrir la porta a la reforma legal en
considerar que els animáis "son éssers sensibles
capacos de patiments fisics i psiquics".
Aquesta qualitat ja está reconeguda en l'ordenament
juridic de Suíssa i la Gran Bretanya. La Confederació
helvética está estudiant actualment la forma jurídica
de dotar ais gossos i gats d'un estatus diferent del
de bens mobles per a concedir-los la titularitat d'uns
drets básics limitats. A mes, la Constitució federal
inclou la protecció deis animáis entre les seves nor-
mes programàtiques. A la Gran Bretanya hi ha lleis
nacionals (Acts) que regulen diversos aspectes, com
la tinença urbana, la cria, l'ensinistrament, etc. Com a
Suïssa, aquesta cobertura legal es combina amb una
activitat proteccionista exemplar a càrrec d'entitats
privades
Boillat va proposar diverses alternatives per abordar
la reforma del marc legal de protecció animal a
l'Estat espanyol:
- Contemplar la definició dels animals en el Codi

Civil i les lleis autonòmiques com a éssers psíquica
i físicament sensibles;

- Contemplar aquesta definició només en lleis
autonòmiques precisses, eficaces i detallades

- Preveure la tutela penal només per als animals
domèstics de companyia i especialmente per als
gossos i gats;

- Solucions mixtes: tipificar com a delicte en el Codi
Penal la mort, maltractaments i crueltat envers els
animáis de companyia, definir els animáis al Codi
Civil com a éssers sensibles, i establir legalment una
disciplina mínima de tinenca (ex. Abandonaments i
valor presumpte).

Marc Boillat va finalitzar la seva intervenció refutant
l'argument deis qui s'oposen a la reforma de qué la
institucionalitzacio de la protecció penal deis animáis
de companyia acabaría estenent-se també a les cur-
ses de braus i altres festes populars. Segons Boillat,
la reforma penal només abastaría aquells animáis
que mes s'han integrat en el teixit social huma, i que
es coneixen com a "mascotes". És impensable que la
evolució jurídica arribi a considerar un toro com a
mascota.

Multes i fins i tot privació de llibertat

El diputat convergent Jordi Martí, qui va parlar a con-

Jordi Marti, dipulat de CiU al Conqrci estatal
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tinuació, va afirmar que és important aprofitar
el corrent de forta sensibilització social pro-
vocats pels fets de la gossera de Tarragona i
l'ámplia cobertura mediática per impulsar
canvis urgents en un marc legal que s'ha
demostrat ineficac per castigar exemplar-
ment fets d'aquest tipus. També és important
treballar en la vessant de la prevenció de les
actituds violentes contra els animáis per mitjá
de l'educació a les escoles.
Segons Marti, Catalunya, com a pionera en la
promulgació d'una llei de protecció animal a
l'Estat espanyol, es troba en una situado d'a-
vantatge respecte a d'altres comunitats autó-
nomes per avancar en aquesta via. Des de
l'any 1988 s'ha fet molt, va afirmar el diputat
convergent, i actualment no es parteix de
zero a l'hora de plantejar noves reformes
Martí va fer un repàs a les accions que el
grup parlamentari de Convergència i Unió ha
dut a terme en aquesta matèria al Congrés
dels Diputats. A l'anterior legislatura, l'any
1999, es va aprovar una moció a iniciativa de
CiU en la qual s'instava al Govern central a
promulgar una llei estatal de protecció dels
animals a través de la creació d'una comissió
estatal de protecció dels animals i a íntroduir
modificacions en el marc legal, especialment
en el Codi Penal.

Davant dels fets de Tarragona, CiU va pre
sentar el passat 12 de novembre una propo
ssició no de lIeí per la qual s'instava al Govern
a aprovar en el termini d'un mes un projecte
de llei de modificació del Codi Penal que tipi-
fiques com a delicte el maltractament injusti-
ficat envers els animáis quan aixó comporti la
mort o lesions de carácter permanent per l'a-
nimal. La proposta defensava un model mixte
de sancions basat en l'increment de les mul-
tes económiques i l'establiment de mesures
de reinserció social, com la prestació de ser-
veis socials; sense descartar la possibilitat
d'introduir penes privatives de llibertat.
Malgrat la necessitat d'assolir el máxim con-
sens en aquest tema, Jordi Martí va reconéi-
xer que no veia gaire predisposicio per part
del Grup Parlamentan Popular, emparant-se
en les dificultáis técniques que suposa la
modificació del Codi Penal [vegeu informa-
do adjunta].

Cal regular altres aspectes de la qüestió

Va cloure el torn d'intervencions deis
ponents el diputat d'ERC Joan Ridao, qui es

va centrar en el projecte de reforma de la Llei
de Protecció Animal de Catalunya de l'any
1988. Segons Ridao, de cara a aquesta refor-
ma Esquerra Republicana planteja una serie
de requisits:
- Redefinir el concepte d'animal de compan-

yia i el que es considera maltractament i
crueltat.

- Contemplar mesures d'estimul negatiu
(eutanasia com a mesura de control deis
animáis abandonats) i positiu (potenciació
deis programes d'esterilització i d'adopció
d'animals de companyia, aspectes no con-
templáis en la llei actual).

- Establir criteris per a l'elaboració d'un cens
fiable d'animals de companyia, mitjancant
per exemple estímuls de caràcter fiscal.

- Preveure la possibilitat de sancionar l'omis
sió de denúncia per maltractament animal.

- Regular estrictament la cria, ensinistrament
i venda d'animals

- Modificar la Llei de Gossos dits potencial
ment Perillosos, per definir més acurada
ment les races i tipologies d'animals que es
poden encabir en aquesta categoria.

Abans de donar pas al debat, el moderador i
membre de la Junta del COVB, Albert Sordé
va voler exposar una sèrie de raons per les
quals calia modificar el Codi Penal, i que de
forma sintètica són les següents
-Les actituds violentes envers els animals
moltes vegades es generen en ambients de
marginado social, on les sancions adminis-
tratives teñen poca eficacia perqué sovint no
es poden executar.
- Els mecanismes de lluita judicial no es

posen en marxa si no hi ha una tipificació,
una sospita que s'ha comes un delicte.

- En una societat en la qual augmenta la con-
vivencia entre animáis i persones, la crueltat
envers els primers genera alarma social.

- Sembla haver una connexió clara entre la
violencia envers les persones i els animáis.
L'abús envers aquests darrers pot indicar
que existeix un problema mes profund. Els
nens que abusen deis animáis poden viure
en situado de violencia doméstica i poden
estar exercitant-se en la posterior violencia
envers les persones. La crueltat envers els
animáis pot ser l'únic signe visible d'una
familia on es donen situacions d'abús.

La majoria d'intervencions en el torn de debat
van incidir en la necessitat que les liéis siguin
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realment eficaces i en l'educació deis nens
com a fonament de la prevenció de la violencia
envers els animáis. Segons Luis Luque, gerent
de la Fundado Altarriba, a Espanya h¡ ha un
buit legal prácticament absolut. Fins i tot a
Catalunya, pionera en la legislado sobre la
materia, la situado no ha estat millor que a la
resta de l'Estat, per la manca de desenvolupa-
ment de la Uei de 1988 mitjancant un regla-
ment, cosa que segons ell ha convertit la Llei
en "paper mullat". Luque va afirmar que les liéis
teñen una gran capacitat d'instruir les perso-
nes si hi ha voluntat política i mitjans per apli-
car-les.
Per la seva banda, Francesc Robredo, membre
del Consell Municipal de Convivencia, Defensa
i Protecció deis Animáis de Barcelona, va
defensar la creació d'un Consorci de Protecció
dels Animals de Catalunya, a l'estil dels més de
40 consorcis constitülts al Principat per a
temes molt diversos. Aquest Consorci serviria,
segons Robredo, per a potenciar el suport
econòmic a les entitats protectores i fer un
control més efectiu dels nuclis zoològics i del
tràfic i!-legal d'espècies protegides
Carme Méndez, d'ADDA, va recordar que a a
clàusula addicional segona de la Llei 1988 es
deia que a partir del següent curs escolar
s'impartirien programes d'educació per a
donar a conèixer la llei als escolars. Durant
tot aquest temps ADDA ha reclamat insis-
tentment que aquests programes es duguin
a terme, sense cap resultat. Segons Méndez,
si s'hagués aplicat el que recollia la propia
llei, actualment hi hauria tota una generado
d'adolescents d'entre 12 i 15 anys que hau-
rien crescut en el respecte ais animáis.
Joan Ridao no va voler tancar la taula rodona
sense fer un esment a l'eficácia de la pressió
social per impulsar canvis en la legislado. Va
ser ciar en afirmar que sense l'existéncia
d'un grup de pressió animalista amb capaci-
tat d'influéncia sobre els membres del
Parlament els canvis no serien possibles. El
diputat d'ERC va dir també que la práctica
d'inundar el Parlament amb proclames i
recollides de signatures té una eficacia rela-
tiva, i que, en el cas que les iniciatives ende-
gades pels diversos partits politics per modi-
ficar el marc legal no prosperessin, fóra
millor plantejar una Iniciativa Legislativa
Popular, un procediment contemplat a la
Constitució que exigeix uns requisits formáis
importants, pero del que ja hi ha hagut pre-
cedents a Espanya.

EL CONGRES REBUTJA LA
TIPIFICACIÓ COM A DELICIE

DEL MALTRACTAMENT
FNVFRSFIS ANIMÁIS

La Comissió de Justicia i Interior del

Congrés va rebutjar el passat 11 de

desembre amb els vots del Grup

Popular i Base la Proposidó no de Llei

del Grup Cátala (CiU) per la qual s'insta-

va al Govern a aprovar en el termini d'un

mes un projecte de llei de modificado

del Codi Penal amb l'objectiu de tipificar

com a delicte el maltractament envers

els animáis quan comporti la seva mort

o provoqui lesions invalidants de carác-

ter permanent. En el seu lloc, va ser

aprovada una esmena del Grup Popular

per la qual es remet l'estudi d'aquesta

modificació a la comissió técnica que

existeix dins del Ministeri de Justicia,

encarregada d'avaluar les modificacions

que es poguessin produir en el Codi

Penal en relació a tipificado de nous

delict.es. Segons el representant del

Grup Popular, Teófilo de Luís Rodríguez,

aquest plantejament "es coherent amb

la posició del Govern de no fer modifi-

cacions parcials del Codi".

El diputat convergent Jordi Martí va afir-

mar que la proposta del PP "es tan sois

una proposta de bones intencions, pero

que no garanteix l'efectiva tipificado

com a delicte en el Codi Penal del mal-

tractament deis animáis". El mateix día

que la proposta de CiU era rebutjada en

la Comissió de Justicia i Interior, Martí va

anunciar la propera presentado en el

Congrés d'una Proposíció de Llei

Orgánica de Reforma del Codi Penal

que recudí la tipificado com a delicte del

maltractament ais animáis doméstics.
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ARXIU IDENTIFICACIÓ
ANIMALS DE

COMPANYIA
Silvia Serdá

En els darrers mesos I'AIAC ha anat
¡ncorporant certs canvis que han estat
àmpliament anunciats per diversos

canals d'informació: revista, assemblea, llista
de distribució, reunions informatives, etc.
Tots aquests canvis s'han plantejat des del
principi per millorar, tot i que resulta compli-
cat i sempre hem volgut rebre totes les opi-
nions
El nou sistema no és perfecte, això és ben
segur, però sí està plantejat per què sigui el
millor possible. Caldrà ajustar i retocar
coses, però això ens anirà sortint amb la
pràctica diària gràcies a les vostres aporta-
cions.
Per altra banda, s'ha complert un any del ser-
vei 24 h pel mateix preu. Es l'únic arxiu
d'Espanya que dona aquest servei telefónic
les 24 hores del dia. Malgrat tot té mancan-
ees i no és perfecte, pero els animáis trobats
durant els caps de setmana i nit ens fan
mantenir-nos orgullosos del servei. Algú no
s'ha pogut localitzar pero molts cops eren
causes alienes a I'AIAC, com per exemple
que el propietari no va actualitzar les dades
quan va canviar de teléfon o domicili o bé
que el veterinari encara no havia enviat les
dades a l'arxiu. El servei 24 hores no té les
dades actualitzades diáriament i molts cops
fa que la localització no sigui tant immediata.
La nostra tasca com a veterinaris és informar
al client que realitzi aquests canvis sempre,
ara no costa res afegir teléfons (es pot fer
amb una simple trucada), i el canvi de domi-
cili és gratuít.
Una recomanació que si voldriem fer és que
passeu sempre el lector a l'animal identificat
per qué molt cops aquesta simple compro-
vació ens fará adonar que el xip no está bé

en un percentatge molt petit deis casos pero
que convé saber.
El xip pot partir-se, sobretot si és un gos que
estira molt i el mateix collar el pot partir. El
xip pot migrar, tot i que darrerament això no
és tan usual. El xip pot no llegir-se bé si el
gos porta un collar metàl'lic, i fins i tot pot
haver desaparegut molts cops per una mala
aplicació. En tots els casos l'AIAC i el labora-
tori reposen el material, per la qual cosa cal
omplir el formulari adequat.

Obligacions i compromisos del
veterinari usuari de l'AIAC

Segons el reglament de l'AIAC (article 10), el
veterinari és l'eix bàsic que permet el desen-
volupament i la prestado del servei que s'o-
fereix des de I'AIAC i, com a tal, es converteix
en un membre collaborador en la prestado
d'aquell servei, per la qual cosa, resta obligat
a una serie d'obligacions i compromisos.
Els Veterinaris que es dediquen a l'exercici
de la professió i utilitzen I'AIAC, esdevenen
membres collaboradors de l'Arxiu en la tasca
d'identificació deis animáis de companyia,
assumint com a obligacions les següents:

1. Les derivades del Decret 328/1998, de 24
de desembre, peí qual es regula la identi-
ficado obligatoria i el registre general d'a-
nimals de companyia, de la Generalitat de
Catalunya.

2. Les relatives al marcatge deis animáis de
companyia en condicions d'asépsia.

3. Cumplimentar degudament i exhaustiva-
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ment totes les dades que es sol-liciten en
la documentació relativa a la identificació
deis animáis de companyia i els seus pro-
pietaris.

4. Lliurar al propietari de l'animal l'imprés de
xip corresponent.

5. Enviar a I'AIAC, per la seva incorporació a la
base de dades, la copia de l'imprés acredi-
tativa de les identificacions practicades.

6. Disposar d'aparell lector de xips homolo-
gat segons la norma ISO 11785, o aquella
que en cada moment es determini.

7. Efectuar, en cas d'atendre un animal per
dut o abandonat, la lectura del xip i comu
n¡car-ho immediatament a I'AIAC.

8. Informar els propietaris dels animals de
companyia de les seves obligacions per a
la tinença responsable d'aquells i, més
concretament:

• De la necessitat d'identificar els animals de
companyia

• De les mesures a prendre en cas de modi
ficació de les dades recollides en la cartilla
d'identificació dels seus animals

• De les mesures a prende en cas de loca
litzar un animal extraviat o abandonat.

A més els veterinaris resten obligats a infor-
mar ais propietaris deis animáis de com fun-
ciona I'AIAC com a servei que els permetrá
localitzar els seus animáis en cas de pérdua,
sempre que comuniquin tots els canvis que
es produeixin en les dades que facin constar
en els impresos corresponents.
Els propietaris han de saber que les seves
dades personáis serán utilitzades amb Túni-
ca finalitat de rebre la comunicació d'haver
localitzat els seus animáis extraviáis, ja que
hauran de signar un full de la cartilla en sen-
yal de conformitat aixi com l'autorització a
I'AIAC perqué procedeixi al registre de les
dades consignades i a fer-ne aquest ús en
cas necessari.
A mes, el veterinari també haurá d'informar
ais propietaris deis animáis de les obliga-
cions al seu carree, i mes concretament de:

• Identificar els animáis de companyia amb
els sistemes admesos per la legislado.

• Notificar a I'AIAC qualsevol modificado en
les seves dades fins la mort de l'animal.

CANVI DE MATERIAL

Per tal de normalitzar i homogenéitzat l'ús de les car-
tilles, s'ha establert un termini per Fus de les anti-
gües. A partir de l'1 de marc de 2002 no s'acceptará
material arttic per registrar a I'AIAC.
Que haurem de fer?

CARTIILES IDENTIFICACIÓ-SANITÁRIES
A partir d'aquesta data, totes les cartilles esdevenen
canilles sanitáries de 0,60 euros (100 ptes.). Per fer el
canvi ens haureu d'enviar els 2 fulls autocopiatius arran-
cant-los de la cartilla ¡ la relació de xips que us queden
(afegir els codis i el número); tants fulls (en parelles)
com xips us quedin. Aixó ho podeu fer per correu. Un
cop rebuda aquesta documentació se us enviará un
document d'alta numerat, a cost de 0,60 euros.
Les cartilles les podeu seguir usant si no les voleu
canviar pero arrancant els fulls autocopiatius. En el
moment que feu la identificació haureu d'agafar el
document d'alta.

Els que no tinguin cartilles per identificar ¡ sí xips,sola-
ment podran comprar documents d'identificació per
aquests xips al preu de 6 euros (1000 ptes.), facilitant
els codis de microxips préviament, fins I '1/3/02. Passat
aquest termini, els documents d'incidéncies usats per
enregistrar animáis a I'AIAC amb xips no venuts peí
CCVC tindran un cost de 9 euros (1500 ptes.).
En el cas de DOCUMENTS DE CRIADORS envieu la
documentació i us será canviada per nova documen-
tació. Quan realitzeu una identificado en un criador
heu d'usar el document d'alta i anotar el número de
nucli zoológic. En el moment de la transacció de l'a-
nimal si ho feu vosaltres mateixos i encara no heu
enviat el document d'alta, podeu escriure-ho en el
mateix full d'alta i enviar-lo d'immediat a l'arxiu per
tal de donar-lo d'alta. Cal posar l'animal a nom de la
persona que fa la compra, si no és el propietari defi-
nitiu, el nou propietari s'ocupará de fer el canvi en el
veterinari que decideixi amb el document d'incidén-
cies a cost 0. Aixi ens evitem moltes situacions provi-
sionals que no arriben mai a concloure i ens trobem
amb animáis que no están enregistrats o bé están a
nom del criador sempre.

Preguem per tant que feu les vostres previsions per
no teñir problemes a última hora. Passat aquest perí-
ode no s'acceptaran canvis.



DUBTES I RESPOSTES SOBRE EL NOU SISTEMA D'IDENTIFICACIO
A la darrera sessió informativa sobre el nou
sistema d'identificació, celebrada al COVB
el passat 21 de novembre, van sorgir alguns
dubtes que vam adrecar a l'advocat del
CCVC, Alejandro Fernandez, per qué els
respongués. Aqüestes son les qüestions
plantejades i les respostes:

¿Un propíetarí d'un gos ha de portar la
documentado d'aquest sempre a sobre?
No.

¿Un guarda forestal ha de portar un lector
de microxips?
No.

Els ajuntaments están obligats a passar
anualment una relació deis animáis cen-
sats en el seu munícipi al DARP. Aqüestes
dades s'inscríven en un Registre General.
Ara, amb el reconeixement de I'AIAC, ¿els
municipis ens hauran de passar aquesta
relació a nosaltres?
No. Confón "cens" amb "identificado".

És un problema deis Ajuntaments el espa-
vilar-se en fer el seu cens, pero aquest
"registre censal permanent" es refereix o
ha de coincidir amb el microxip o tatuatge
que posa el veterinari i que posteriorment
s'introdueix a I'AIAC o no?
No. Una cosa és el registre censal que faci-
lita l'ajuntament i una altra la identificado de
I'AIAC. No té per qué coincidir la numerado
d'ambdues.

El Registre General d'Animals de
Companyia depén del DARP, el qual pot
delegar-ne la gestió. Actualment estaríem

parlant de I'AIAC?
No. La resolució per la qual es reconeix a
I'AIAC el carácter d'Entitat Gestora deixa
ciar que no és el Registre General esmen-
tat, i també que no hi ha "delegado de la
gestió de dades del Registre General
d'Animals de Companyia a I'AIAC" per part
del DARP. En conseqüéncia, I'AIAC no está
obligat a la centralització de totes les
dades procedents de la identificado censal
permanent deis animáis de companyia
registrats a tots els ajuntaments de
Catalunya, ni tampoc a teñir actualitzades
aqüestes dades, per qué no es nodreix d'e-
lles.

Ais ajuntaments els hi caldrá fer un conve-
ni amb I'AIAC per a obtenir-ne dades o uti-
litzar els seus servéis?
No. En principi les dades de I'AIAC es facili-
taran al DARP i a aquelles altres
Administracions amb les quals existeixin
convenís de col-laboració signats, o en
aquells altres casos previstos en la Llei de
Protecció d'Animals.

Referent a la nova cartilla sanitaria, la per-
sona que aparegui identificada en ella com
"Migada" a un animal, será a tots els efec-
tes legáis el propietari i l'únic responsable
subsidian de l'animal.
Una matisació a aquesta afirmado: l'article
1905 del Codi Civil disposa que el posseí-
dojid'un animal, o el que es serveix d'ell, és
responsable deis perjudicis que provoqui,
encara que se l'escapi o s'extravíí. Només
finalitzará aquesta responsabilitat en el cas
que el dany procedeixi de forca major o per
culpa de la persona que l'hagi patit.

COMISSIO D'ASSUMPTES TAURINS
Tots els veterinaris interessats en actuar en espectacles taurins durant la temporada

2002 s'han d'inscriure el mes aviat possible a la Mista corresponent del COVB.

Per a mes informado poseu-vos en contacte amb l'administració del Collegi o tru-
queu al president de la Comissió, Alfredo Sáenz, tel. 607 190 461.
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EXPOAVIGAJA
ESCALFA MAQUINES

El Saló Internacional de la Técnica Avícola i Ramadera, EXPOAVIGA, ha
iniciat ja els preparatius de la seva 14a edició, que tindrá lloc del 26 al 29
de novembre de 2002 en el recinte firal de Montjuíc 2 de Barcelona.

L
'organització del certamen está
treballant en l'ampliació deis sec-
tors d'exposició tradicionals,
abastant també, entre d'altres, les
activitats relacionades amb la pro-

ducció d'aliments i farratges pels animáis, a
més de la manipulació, logística i distribució
final dels productes d'origen animal.
Segons les previsions inicials dels organit
zadors del saló, EXPOAVIGA comptarà amb
la presència de prop de 1.200 empreses
representades que mostraran els seus pro
ductes i serveis en una superfície bruta
d'exposició de 70.000 m2 S'espera que més
de 40.000 professionals, entre nacionals i
estrangers, visitin el saló. El certamen
estructurarà la seva oferta en els següents
sectors: Alimentació; Mitjans i equipaments
de producció; Sanitat; Producció farratgera;
Escorxadors, sales de desfer i altres indus-
tries de primera transformació; Industries i
tecnologies complementáries; Tecnología
per les produccions ramaderes alternatives
i Mostra Internacional de Bestiar Selecte.

ACTIVITATS PARAL-LELES
A mes de l'activitat estrictament comercial,
EXPOAVIGA suposa un excellent observato-
ri per albirar tendéncies de futur, el desen-
volupament i implantació de noves técni-
ques, o l'aparició de nous métodes en
materia de sanitat, nutricio, maneig i genéti-
ca animal. També constitueix un marc de
diáleg idoni per debatre, reflexionar i com-
partir experiéncies que contribueixin al crei-
xement del sector. D'aquesta forma, l'orga-
nització del certamen, en collaboració amb

les principáis associacions del sector, ha
comencat a definir els continguts del
Congrés Internacional de Producció i
Sanitat Animal que es celebrará en el marc
del saló.
Entitats com l'Asociación Española de
Veterinarios Especialistas en Équidos
(AEVEE); Asociación de Porcinocultura
Científica (ANAPORC); Asociación de Ve
terinarios Especialistas en Diagnóstico La
boratorial (AVEDILA); Federación Española
para el Desarrollo de la Nutrición Animal
(FEDNA) y The World Poultry Science
Association (WPSA), participaran en la pro
posta dels temes de les diferents taules
rodones, ponències i intervencions del
Congrés

Les noves tecnologies de producció d'aliments d'origen animal es donaran cita
i la propera edició d'Expoaviqa



JORNADAS DE
INMUNOSUPRESIÓN

El pasado 20 de Noviembre se celebra-
ron en Córdoba las I Jornadas de In-
munosupresión Aviar organizadas por

Laboratorios Calier, coincidiendo con el
XXXVIII Symposium Científico de Avicultura
(WPSA).
En las sesiones programadas, que presentó
y presidió el Profesor Perea, decano de la
Facultad de Veterinaria de Córdoba, intervi-
no, en primer lugar, el Dr. Joan Pujols
Romeu, investigador del CReSA, de la UAB y
del IRTA. En su disertación, destacó el
impacto de la inmunosupresión en la indus-
tria avícola actual, poniendo el énfasis en
sus signos clínicos, el impacto económico,
así como las situaciones de manejo, nutri-
cionales e infecciosas que implican o favo
recen la inmunosupresión
Ademas de ésta y otras interesantes aporta
ciones, el Dr. Pujols planteó la necesidad de
evaluar el sistema inmune y, en tal sentido, pre
sentó un interesante panel de pruebas inmu-
nológicas y métodos para medir la respuesta
inmune específica e inespecífica de las aves.

AVIAR
Por su parte, el Dr. Joan Marca, director de
I+D de Laboratorios Calier, intervino acerca
de los métodos biológicos para la evalua-
ción de la Inmunosupresión en aves, pro-
fundizando ampliamente en los modelos
actuales así como en los avances que se
están produciendo en la terapia inmune,
dando a conocer algunos resultados obteni-
dos frente a M. gallisepticum con este tipo
de tratamiento.
AI final de las Jornadas se produjo un inte
resante coloquio con los técnicos asistentes
que, en elevado número, asistieron al acto,
coloquio que se prolongó posteriormente
en una cena de trabajo
Con la celebración de estas "I Jornadas de
Inmunosupresión Aviar" de Córdoba
Laboratorios Calier inicia un ciclo de co-
municaciones y coloquios que tendran lu
gar en los próximos meses, en diferentes
zonas geogréficas, sobre inmunoterapia
veterinaria, aspecto al que dedica especial
atención y al que destina importantes re
cursos.

Tens correu electrónic?
Vols conpartir informoció amb els col-legue» a"e la professió?

APUNTA'T A COVB-LlST
El Fórum de discussió per ais veterinaris

collegiats de Barcelona i Tarragona

Experiéncies clíniques, aspectes

professionals, inquietuds, temes diversos.

Si t'interessa, envia un missatge a:

covb-list-subscribe@yahoogroups.com

identificant-te com a col-legiat

(nom i numero de col-legiat).
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carta,fax i/o correu electrónic adrecats directament a l'editor de la revista, David Quesada.

Si us voleu subscriure a covb-list, envieu un missatge a covb-list-subscribe@yahoo-

groups.com, identificant-vos com a col-legiats (nom i nO de coMegiat). Si voleu dirigir les

vostres opinions directament a l'editor, envieu una carta o un fax al CoMegi de Barcelona

(Avgda. República Argentina, 25,08023 Barcelona, fax 932 121 208) o bé un missatge a

l'adreça electrònica david-quesada@menta.net indicant la referència "Revista".

Nens i gossos

En este foro alguien señalaba algo así como que tra
tar de comparar, o igualar, legalmente a niños y perros
no iba a ser bien visto por algunos estratos sociales.
Cualquier persona con cierta sensibilidad social, que
se haya involucrado en el ambiente tercermundista de
la chabola, la fabela, o el rancho con techos de cinc,
de tóxico asbesto, o de palma -éstos auténticos nidos
del Rhodnius prolipsus transmisor de la enferme-
dad de Chagas-, se habrá percatado de que los perros
realengos, o callejeros, son la única compañía de los
niños que las habitan y que se quedan abandonados
en sus destartaladas viviendas, mientras la madre, des-
de las seis de la mañana hasta la hora nocturna en
que exhausta, les traiga algo de comer. Madre que ha
sido abandonada por el último compañero que le
"llenó la barriga". En la ausencia diurna de la madre,
esos canes son la madre, el padre, el compañero de
juego, en fin, el guardián de cada uno de esos niños
desnudos que se crían en la miseria, que son barrigo-
nes chupados por los parásitos, y que chapotean des-
calzos sobre la inmundicia que libremente corre por el
callejón-cloaca que sirve de camino vecinal.

¿Cual es la diferencia entre buscar protección para un
niño o para un can?

Angel Gracia. Covb-hst 17-11-2001

La discriminació dels veterinaris
no clínics

He rebut el missatge de benvinguda del "Fórum de
discussió per veterinaris col-legiats", que diu: "Esti-
mat/da company/a, has estat convidat/da al
Fórum de discussió per veterinaris col-legiats
al Col-legi Oficial de Veterinaris de Barcelona".
La idea que em dona aixó és que permetrá discutir te-
mes veterinaris entre els col-legiats al COVB. Pinta bé.
Qui diu que el col-legi no serveix per res?
"Com a membre del COVB tens dret a parti-
cipar aportant les teves experiéncies clíni-
ques, inquietuds, proposant temes i respo-
nent missatges d'altres companys".
Ep! Experiéncies clíniques? El COVB només té el tema
clínic per la discussió? Espera't, que hi ha normes:
"Efe companys generalistes que exposin ca-



sos clínics, ho faran breument i amb rigor
cientific, sense esperar deis especialistes una
resolució del cas sino comentans que ajudin a
enfocar-lo o resoldre'l".
Els que com jo vam cursar al principi deis anys 90
optatives de tecnología deis aliments, rebíem per part
deis companys d'assignatures clíniques l'apel-latiu de
"pseudoveterinaris" peí fet de preferir la bromatologia
com a especialitat. Dins de la colla de la Facultat feia
fins i tot gracia. Pero és ben curios i simptomátic que
des del mateix Col-legi es tingui aquesta idea retró-
grada i immobilista de veure al veterinari (professional

polivalent com tots o molts sabeu) exclusivament com
a clínic. En els temps que estem patint, amb la segu-
retat alimentaria en boca de tothom (indos deis poli-
tics!) i no només del personal de batalla diaria (és a
dir: veterinaris de sanitat, ja siguin públics o privats, i
tecnólegs deis aliments en general), negar o no saber
veure la gran tasca que tenim per fer tots els veterina-
ris és un error molt greu. Metges, biólegs, tecnólegs
deis aliments, farmacéutics, inclós dietistes (una diplo-
matura, amb tots els meus respectes) están ocupant
una plaga de treball que també ens pertoca ais veteri-
naris. És el COVB el col-lectiu d'aquests veterinaris?
Llegint aquesta declaració d'intencions de la Junta, em
sentó en una festa on no m'han convidat. Sé per expe-
riencia que no és així, pero la dona del César no
només ha de ser fidel, també ho ha de semblar. Mireu
de guardar les formes.
Oriol Brutau i Izquierdo.
Covb-üst21-11-2001

Escorxadors i PPC
Escoltant les declaracions del Degà al Parlament de
Catalunya, emeses per TV3 i Catalunya Ràdio, m'ha
semblat entendre que el focus d'Osona de PPC està
relacionat amb el mal funcionament dels controls sani
taris als escorxadors. Aquesta declaració em recorda
quan estudiava a la facultat, ja fa molts anys, en què
es deia que l'escorxador tenia que ser el filtre sanitari
de la sanitat animal.
Personalment m'hauria agradat sentir en el Parlament
declaracions en el sentit de com es fa el control i
vigilancia de la sanitat animal a les comarques de
Catalunya per part del DARP, les freqüéncies d'inspec-
ció a les granges, les irregularitats que es detecten a
les inspeccions, el percentatge de resultats d'analíti-
ques de pinsos positius a antibiótics i altres substan-
cies no autoritzades, etc.
No trobo corréete carregar les culpes ais escorxadors,
en un problema de sanitat animal que es pot contro-
lar i vigilar a l'origen de la cadena, és a dir a les expío-
tacions ramaderes i en tot el que envolta la seva ges-
tió, transport d'animals, transport de pinso, medica-
ments i tractament de cadávers i residus, entre d'al-
tres.
Isidre Ferran.

Covb-list 16-12-2001
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Diagnosticovetennario.com és una completa página
dedicada a compartir experiéncies de treball entre clí-
nics, especialistes i investigador del món de la vete-
rinaria. Els casos clínics es poden consultar agrupáis
per especies (canins, felins, exótics, estruc,os i d'altres)
o per árees temátiques (odontología, medicina, geria-
tria i parasitología i malalties parasítáries). El menú
principal també inclou, apart deis servéis mes habi-
tuáis, com ara vineles a d'altres pagines web i biblio-
grafía, un vademécum de medicaments, un arxiu
fotografíe sobre malalties i lesions, una secció de
monografies i un curios apartat de comentaris parti-
culars sobre tot tipus de qüestions relacionades amb
la professió.

DUCTOS PARA:

f
!

CRD
• Anticoli
• Antitérmicos

Antitusígenos
• Fungicidas

Desinfectantes
Insecticidas

ennana, s.a.
Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 • Telf. 977 850170* • Fax 977 850 405 • Apartado de Correos 60 • 43330 Riudoms (Tarragona)



JORNADAS
PROFESIONALES DE

CUNICULTURA
La Real Escuela de Avicultura celebró del 14
al 16 del pasado mes de noviembre en
Calella la cuarta edición de las Jornadas
Profesionales de Cunicultura 2001. En esta
ocasión asistieron cerca de 300 profesiona-
les del sector, tanto cunicultores como téc-
nicos, procedentes de toda España, asi co-
mo de Portugal, Túnez, Argentina, Colom-
bia, Cuba, México, Perú, y Puerto Rico.
Debido a la importancia del evento algunas
de las asociaciones de cunicultores más
próximas a la sede del curso se acercaron a
visitar las Jornadas: la del Vallés-Maresme,
que aprovechó la ocasión para que una
treintena de cunicultores realizasen su reu-
nión mensual; la del l'Alt Empordà y la de la
Garrotxa. Igualmente se organizaron diver

sos actos paralelos con la finalidad de ani-
mar las Jornadas y facilitar el contacto entre
los asistentes.
A través de 16 conferencias se hizo una revi-
sión a los tres grandes temas de actualidad
en la cunicultura española: Gestión, Insemi-
nación Artificial y Patologia.
El primer día las Jornadas estuvieron dedi-
cadas a la Gestión. Se hizo un repaso a los
datos de gestión técnico-económica espa-
ñoles, en los que se vio que la Inseminación
Artificial es una técnica que se está genera-
lizando en las explotaciones industriales
Mediante un repaso histórico del manejo
cunicula se introdujeron las pautas de tra
bajo mas generalizadas en la actualidad
Criar una buena reposición es fundamental
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para mantener y aumentar los rendimientos
de la explotación, y con la ayuda de progra-
mas informáticos de gestión se pueden
mejorar estos resultados.
La segunda jornada trató sobre la Insemina-
ción Artificial (IA). Empezando por un repa-
so al funcionamiento de la reproducción de
los conejos, se explicó el trabajo que se
está realizando en Navarra en la que con IA
están obteniendo unos márgenes netos de
42,88 euros (7.135 ptas.) por conejo al año.
Entrando en materia más práctica se expli-
có cómo funciona un centro de recogida de
esperma y las principales pautas de mane-
jo utilizadas para utilizar la IA como método
de reproducción en las explotaciones cuní-
colas con los mayores rendimientos posi-
bles.
Al final de la segunda jornada se realizó una
mesa redonda sobre el tema La interprofe-
sional cunícola: su contribución al futuro de
la cunicultura, moderada por Jaume Camps
y con la participación de Francisco Sanz por
parte de Conacun, Javier Piñan, gerente de
Intercun, Ramón Calbet, gerente de Cuni-
carn y representante de las empresas de
transformación, José Parreño, presidente
de Cunicultura Villamalea S.C.L
La ultima jornada, la del viernes dia 16, se

dedicó a la Patología. La profilaxis vacunal
contra enfermedades víricas y bacterianas
se están mostrando muy efectivas y necesa-
rias para prevenir problemas infecciosos en
las explotaciones.
El Dr. Badiola describió la situación actual
en que se encuentran las investigaciones
sobre la enteropatía epizoótica mucoide del
conejo. Avanzó que su equipo de investiga-
ción está tras la pista de un agente que
podría ser el causante de esta enfermedad.
La jornada continuó con una revisión del
diagnóstico de las enfermedades infeccio-
sas en cunicultura y con el manejo de los
distintos tratamientos que se pueden apli-
car, partiendo de la base de que "una gran-
ja no es un hospital".
Paralelamente a las Jornadas se celebró
una pequeña muestra comercial, constitui-
da por los stands de las tres empresas
patrocinadoras, Gómez y Crespo, S.A.,
Laboratorios Hipra, S.A., y Nutrimentos
Purina, y catorce expositores de las empre-
sas colaboradoras: Ceva Sanidad Animal,
Cosma, Elanco, Exopol, Extrona, Granges
Can Rafel S.L, Inserbo S.L, Laboratorios
Calier S.A., Laboratorios Ovejero,. Merial,
Piensos Hens, Polichem Laboratorios,
Saprogal y Speermy.
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Recull a carree de Cristina Campaña

Ajuts, subvencions, indemnitzacions

Ordre de U de novembre de 2001 per la qual es fixa l'import definitiu
deis ajuts per vaca nodrissa i per jónega.
BOEn'276,17/11/2001

Ordre de 22 de novembre de 2001 per la qual es fixa per a lexerci-
ci 2001 l'import unitari deis ajuts previstos peí Reial Decret
1734/2000 de 20 d octubre, peí qual s estableixen ajuts per a l a d -
quisició d animáis de reposició de determinades races de vacú. ovi-
nes i cabrum autoctones espanyoles.
BOEn0 282.24/11/2001

Resolucio de 3 de desembre de 2001 per la qual es concedeixen ajuts
per a la prolongació de contractes per a la incorporació de doctors i
tecnòlegs a grups d'investigació a Espanya en el marc del programa
nacional de formació del personal investigador del pla nacional d
vestigació científica i desenvolupament tecnològic
BOEn' 310,27/12/2001

Malalties

Ordre de 9 de novembre de 2001 per la qual s aixequen les mesu
establertes per a la prevenció de la pesta porcina clàssica
DOGC n' 3515, 1611112001

Ordre de 15 de novembre de 2001 per la qual es deroga l'Ordre de 16
d'agost de 2001 per la qual s'estableixen les condicions de moviment
del bestiar porcí per al control de la pesta porcina clássica a Espanya.
BOEn0 275.16/11/2001

Reial Decret 1228/2001 de 8 de novembre peí qual s'estableixen
mesures especifiques de lluita i eradicació de la (lengua blava
BOEn0 287.30/11/2001

Decret 308/2001 de 20 de novembre peí qual es modifica el circuit de
notificacio de les malalties de dectaració obligatoria.
DOGC n° 3526.3/12/2001

Ordre de 5 de desembre de 2001 per la qual s'estableixen mesures
cautelars en relamo amb la sospita de pesta porcina clássica a
Catalunya.
BOEn'293.7/12/2001

Orde de 7 de desembre de 2001 per la qual es declara un nou focus de
pesta porcina clásica i s'estableixen les zones de protecció i vigilancia.
OOGC n° 3530.10/12/2001

Ordre de 7 de desembre de 2001 per la qual s'estableixen les mesures
urgents per a la prevenció i la lluita contra la pesta porcina clássica.
DOGC n° 3530.10/12/2001

Ordre de 19 de novembre de 2001 per la qual es declara oficialment un
focus dencefalopatia espongiforme bovina a Catalunya
Ordre de 10 de desembre de 2001 per la qual es declaren nous focus
de pesta porcina clássica i s'estableixen les zones de protecció i de
vigilancia.
DOGC n° 3532.12/12/2001

Ordre de 21 de desembre de 2001 per la qual s'estableixen els requi-
sits per al moviment d animáis de I especie porcina dins de les zones
sotmeses a restriccions per la pesta porcina clássica a Espanya.
BOE n° 306.22/12/2001

Ordre de 27 de desembre de 2001 per la qual es prorroga l'Ordre de
22 de febrer de 2001 per la qual es determinen, amb carácter transi-
tori, els suposits excepcionals d'inhumacio previstos en la disposició
final tercera del Reial Decret 3454/2000 de 22 de desembre, pel qual
s'estableix i regula el programa integral coordinat de vigilància i con
trol de les encefalopaties espongiformes transmissibles dels animals
BOEn' 312,29/12/2001

Ordre de 28 de desembre de 2001 per la qual es declara un nou focus
de pesta porcina clàssica i s'estableixen les zones de protecció i de
vigilànc
DOGC n' 3543, 3111212001

Altres
Ordre de 15 de novembre de 2001 per la qual es modifica I Ordre de 21
de desembre de 1999 per la qual es crea la Mesa de Coordinació
d Identificado i Registre deis Animáis de l'Espécie Bovina i es regula
una base de dades informatitzada.
BOEn0 281.23/11/2001

Ordre de 28 de novembre de 2001 per la qual s'aprova el model ri'au-
toüquidació de la taxa d'inspecció i control samtari d'animals i els
seus productes.
DOGC n" 3530.10/12/2001

Ordre de 7 de desembre de 2001 per la qual es modifiquen les
Annexes II deis Reials Decrets 280/1994 de 18 de febrer i 569/1990 de
27 d abril pels quals s'estableixen els limits máxims de plaguicides i
el seu control en determináis productes d origen vegetal i animal.
BOE n" 300.15/12/2001

Reial Decret 1377/2001 de 7 de desembre peí qual es modifica el Reial
Decret 1980/1998 de 18 de setembre peí qual s'estableix un sistema
d identificado i registre deis animáis de (especie bovina.
BOE n" 311.28/12/2001

Reial Decret 1470/2001 de 27 de desembre peí qual es modifica el
Reial Decret 109/1995 de 27 de gener sobre medicaments veterinaris.
BOEn0 311.28/12/2001



Cursos, masters i postgraus

Ralcigh. Carolina del Nord IEE.UU.I
Curs d'Oftalmologia per a Veterinaris Hispanoparlants
Dates: 21 a 25 de juny de 2002
Organitza: College of Veterinary Medicine. NC State
University
Informació: www.cvm.ncsu.edu/info/ce/spanish.html
Teresa Peña, teresa.pena@uab.es. Marta Leiva. mar-
taleiva@yahoo.com

Fires, Jornades i Congressos

Barcelona
Alimentaria - Saló Internacional de I'Alimentario i les
Begudes
Dates: del 4 al 8 de marc
Organitza: Fira de Barcelona i Reed Exhibitions Iberia
Informació: Servei d'Atenció al Visitant. Tel. 93 452
1102. Correu-e: visitantes@reediberia.com

Barcelona
BTA - Barcelona Tecnologia Alimentaria
Dates: del 7 a n 1 de març
Organitza: Fira de Barcelona
Informació: Tel. 93 233 20 00

Murcia
XI Congrés Internacional de la Societat Espanyola de
Cirurgia Veterinaria
Dates: del 8 al 10 de marc
Informació: Alquibta Congresos. Tel. 968 22 50 20.
Correu-e. info@alquibla.com

Zaragoza
FIMA Agropecuaria. Fira Internacional de Producció
Ramadera
Dates: 17 al 19 d abril de 2002
Jornades Técniques sobre Producció Animal: Vacu de
llet i carn (día 17). Tractament de residus ramaders

(18). Porcí i avicultura (19)
Informació: Feria de Zaragoza. Tel: 976 764 700.
www.fima-ganadera.com. E-maiL info@feriazarago-
za.com

17 al 19 d'abrilde 2002
Barcelona
Congrés del European College of Veterinary
Ophtalmology (ECVO) i de la European Society of
Veterinary Ophtalmology (ECVO)
Dates: 18 a 21 d'abrilde 2002
Informació: www.esvo.org. www.vetmed.de/ecvo.
Teresa Peña, teresa.pena@uab.es

Lieja (Bélgica)
3er. Congrés Europeu de Reprodúcelo en Animáis de
Companyia, Exòtics i de laboratori
Dates: 10 al 12 de maig de 2002
Organitza: European Veterinary Society for Small
Animal Reproduction (EVSSAR) i Facultat de
Veterinària de la Universitat de lieja
Informació: J. Verstegen, Tel: + 3243664236, Fax: +
3243664231, E-mail: J.Verstegen@ulg.ac.be

Barcelona
EXPOAVIGA - Saló Internacional de la Tècnica Avícola
i Ramadera
Dates: del 26 al 29 de novembre
Organitza: Fira de Barcelona
Informació: Tel. 93 233 23 58

Premis

Vé. Prcmi Biovet Laboratorios
Tema: treballs inédits sobre patologia. epidemiología.
producció o sanitat animal.
Termini de presentado: fins I I de juny de 2002
Informació: Collegi de Veterinaris de Tarragona.
Tel. 977 211189



TAULELLD'ANUNCIS

SERVEIS
Servei Horari

COL LEGI
TeJèfon

COLLEGI DE TARRAGONA
Secretaria, Biblioteca i Internet I Dilluns a divendres de 8 a 15 h. I 977 211 189

COLLEGI DE BARCELONA
Secretaria

Afers Collegials

Apropem-Borsa de treball

Medicorasse
Assessoria Jurídica

Dilluns a divendres de 9 a 12 h.
i de 16 a 20 h.

Dilluns a divendres de 9 a 14.45 h.
Dimarts de 16 a 18 h.
Dilluns a divendres
Dimarts de 17 a 20 h.

932 112 466 ext 20,21

932 112 466 ext. 24

932 112 466 ext. 26
932 112 466 ext. 26
932 112 ext. 26



servéis veterinaris
•Per a veterinaris

•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 • Fax 938 500 375

uro.es / pedidos@centaur



A.M.A. intorma

A . M . A . ofrece un Seguro del flutomóuil excepcional
para los profesionales sanitarios y sus familiares

CALIDAD es nuestra norma de trabajo

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

SfRVICIO PROFfSIONALlZADO
Una red de más de 70 Oficinas propias en todas las provincias de España y un

importante grupo de profesionales le atenderán en cuantas necesidades se le presenten,

lanlo a la hora de elegir este Seguro. como en el momenlo de alender un inieslro.

• 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 trafico

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

Mantenemos los PRECIOS ESTABLES DESDE 1997
AMA ofrece una de las mejores oferlas del mercado. Comprucbe que nuestro pre

clos. aorde con la calldad de nuelros Seguros y la eficacia del Servicio que le presla

mos, están entre los más bajos del seclor.

Beneficíese asimismo de amplias bonificaciones, tanto si viene de otra Compañía,

como por no siniestralidad.

¡Atención!
La totalidad de la bonificación no se pierde por un siniestro declarado

A.M.A:la Mutua de los
Profesionales

Sanitarios
Infórmate sobre todos nuestros Seguros y Servicios

llamando, gratuitamente, al teléfono: 9 0 0 1 00 9 6 3 O envíanos un fax al número: 91 3 5 0 56 65
Puedes llamar también a la centralita: 91 3 4 5 94 10 o a la Delegación de AMA en tu provincia

http://www.amaseguros.com • e-mail: ama@amaseguros.com


