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

YA NO LE COSTARÁ NADA

M6RIAL

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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CONTRA PULGAS Y GARRAPATAS
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SECTOR PORcí:
ABOCATS AL
CANVI

Q uan a l'estiu passat va esclatar el penúltim brot de
pesta porcina clàssica (PPC) a les comarques de
Lleida, alguns van assenyalar entre els motius de la
crisi l'estructura productiva del sector porcí a la zona,

caracteritzada bàsicament per granges d'engreix obligades a un
constant tràfec de garrins i porcs des de i cap a zones allunya-
des, amb el risc de transmissió d'infeccions que això comporta-
va. Les mateixes veus parlaven de potenciar les explotacions de
cicle tancat per reduir la dependència de Catalunya de les
importacions de garrins d'altres llocs d'Espanya i de la resta
d'Europa, i contraposaven la situació de Lleida amb l'aparent
solidesa de la indústria porcina a la comarca d'Osona, on l'e-
xistència de granges de cicle tancat i la proximitat dels escorxa-
dors semblaven a priori factors positius.
Tanmateix, l'aparició de la PPC a Osona i la persistència en la
seva eradicació ha trastocat aquest plantejament, o si més no
l'ha matisat i afegit nous factors a tenir en compte. AI marge de
la dificultat inherent de controlar el comportament del virus, ara
és evident que a Osona el sector porcí també pateix deficiències
que cal afrontar. Alguns fins i tot han afirmat que teníem entre
mans una bomba de rellotgeria que, més tard o més d'hora ens
esclataria.
Massa densitat d'explotacions? Irresponsabilitat d'alguns? Manca
de controls per part de l'Administració? No volem des d'ací
assenyalar amb el dit a ningú, però tampoc no es tracta de pas-
sar de puntetes per sobre de les actuacions incorrectes i dels
problemes reals del sector. Sembla clar que, un cop s'hagi supe-
rat la darrera crisi, totes les parts implicades hauran de fer una
anàlisi rigorosa, sense defugir responsabilitats però amb esperit
de superació i cooperació, per treure l'entrellat de les causes i
posar-hi remei. És probable que això signifiqui fer front a un pro-
cés de transformació amb fortes implicacions econòmiques i
socials, en zones on la cria i la transformació del porc ha esde-
vingut gairebé un "monocultiu" per a moltes famílies. Caldrà filar
molt prim, i que cap veu quedi sense escoltar.
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Aspectos clínicos y
diagnósticos de las
reacciones adversos a los
alimentos en perros y gatos

Ana Ríos. Centro Médico Veterinario Madrid

Lo que hasta hace poco tiempo se conoda habitualmente como alergias ali-
mentarias o reacciones de hipersensibilidad ha pasado a denominarse en la lite-
ratura especializada reacciones adversas a los alimentos (RAA), porque existen
dos tipos de reacciones: las auténticas alergias, mediadas por inmunoglobulinas,
y las intolerancias alimentarias, que suelen ser reacciones individuales a un
determinado alimento. Desde el punto de vista clínico no se pueden diferenciar,
pera casi todos los autores prefieren denominarlas reacciones adversas, porque
no siempre se puede demostrar que tienen una base inmunológica.
Las RAA son poco frecuentes tanto en el ser humano como en Veterinaria, a
pesar de que constantemente estamos ingiriendo alimentos muy diferentes.

Causas de las RAA
Las sustancias que producen alergias son
glicoproteínas que se disuelven en el agua y
de gran tamaño molecular. Normalmente son
proteínas intactas, es decir, no han sido bien
digeridas. Este aspecto es importante, por-
que, como luego veremos, actualmente hay
unas dietas que se utilizan en el diagnóstico
y el tratamiento de la alergia alimentaria que
estan basadas en el tamaño de la proteína.
El organismo tiene unos mecanismos de
defensa (la barrera intestinal y las inmuno-
globulinas A) que captan todas aquellas sus-
tancias que pueden resultar alérgicas. AI
igual que sucede con los humanos, las aler-
gias alimentarias suelen producirse en ani-
males con edad inferior al año. También se
ha observado que si existe un trastorno en la
permeabilidad intestinal, por ejemplo una
parvovirosis o parasitos, el animal esta mas
predispuesto a sufrir una alergia alimentaria.

No se sabe con certeza cuando se genera la
RAA. Como en el ser humano, la alergia mas
frecuente en veterinaria es de tipo I o inmedia-
ta, basada en la producción de anticuerpos, de
inmunoglobulinas E que se unen al antígeno y
producen una degranulación de los basófilos.
Lo que no se sabe con seguridad es si puede
haber una alergia retardada de tipo IV, mediada
por células. Los tests Elisa que sólo miden las
inmunoglobulinas E no funcionan muy bien en
el diagnóstico de la alergia alimentaria.
Existe una gran controversia acerca de la inci-
dencia en el perro. Hay autores que afirman
que sólo el 1 % de los animales estudiados
padecen RAA, mientras que otros reportan
porcentajes superiores al 20 %. Incluso hay
autores que hablan de diferencias geogrMi-
cas en el grado de incidencia de la RAA.
Otros autores afirman que el problema de la
RAA es que no se diagnostica correctamente,
es decir, hay animales que responden a una
dieta de eliminación, pero a los que luego no
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se les realiza un test de provocación, y por lo
tanto no se sabe si son alérgicos al alimento
o si es una casualidad que hayan respondido
a una dieta de eliminación.
Existen autores que apoyan su afirmación de
que la incidencia de la alergia alimentaria es
elevada porque la consideran una forma de
atopia. El 75 % de los perros que padecen
RAA pueden presentar atopia o una dermati-
tis alérgica a la picadura de pulga (DAPP). Lo
que sl se observa en la clinica diaria es que
muchos perros atópicos mejoran con la dieta
de eliminación o las dietas de proteinas hi-
drosolubles. Otros autores consideran la RAA
no como una forma de atopia, sino como una
causa de la misma.
En el caso del gato también existe controver-
sia. Teóricamente, la alergia alimentaria es la
segunda causa de prurito, después de la
DAPP. Sin embargo hay autores que afirman
que la RAA es muy poco frecuente en gatos.
Hacen falta mas estudios para conocer la
incidencia de la hipersensibilidad alimentaria
en el gato.
Esta descrito que la RAA supone del 1 % al 6
% de todas las dermatosis felinas, siendo
mas frecuente en el gato siamés.

Alergenos maS comunes

En el caso del perro los alergenos mas comu-
nes son la carne de vaca, la leche y los deri-
vados lacteos. Le sigue la soja, el maiz, la hari-
na de trigo (presente en todos los espesantes
y aglutinantes) y el huevo. También se ha des-
crito alergia a la carne de cordero, el arroz, la
patata. En el gato esta descrito sobre todo el
Pescado y los subproductos lacteos.
La leche, que es uno de los productos que
mas alergia produce, contiene dos clases de
antlgeno: la caseïna y el suero lacteo. Dentro
de la primera estan las lactoglobulinas, la
caseina, la lactoalbúmina y la albúmina sérica
bovina. Es importante este detalle porque no
siempre se asocia la mención de estos com-
ponentes en una dieta comercial a la leche, lo
que hace que podamos ignorar que dicho ali-
mento contiene un antigeno potencial.
Cuando se realiza una dieta de eliminación,
la mayoría de perros con alergia alimentaria
tienen infecciones bacterianas secundarias.
Un antibiótico muy frecuente son las cefalos-
porinas en capsulas. La línea mas ortodoxa

Intenso entema. exudanón y excoridrlón en la zona predunrular de un gato ron una reawon adversa a Jos alimentos

afirma que no se puede administrar este anti-
biótico porque contiene gelatina, que es una
proteïna y esto puede interferir con la dieta
de eliminación. Sin embargo existen otros
autores que afirman que los niños alérgicos
a la leche lo son en concreto a la albúmina
sérica bovina, componente que no esta pre-
sente en la gelatina de los antibióticos, que
sólo contiene colageno.
Entre los alergenos del pescado se han iden-
tificado la parvalbúmina del bacalao y del sal-
món y el antigeno del camarón. Los peces
escómbridos, como la caballa y el atún, tam-
bién pueden producir reacciones de intole-
rancia, mas que alérgicas.
Ademas de estos alergenos mas frecuentes,
existen otros denominados ocultos, presen-
tes en las dietas comerciales agrupados bajo
determinadas referencias. Es el caso de la
mezcla de aceites vegetales (malz y soja), las
grasas animales y harinas carnicas (vaca,
cerdo, etc.), el caseinato sódico (conservas
de atún), el almidón y las féculas (trigo, maiz,
sorgo, etc.) y los aglutinantes y saborizantes.

.AA

e\

ASQectosc/ínicos

El cuadro clínico de la hipersensibilidad a los
alimentos en el perro es muy poco diferencia-
ble de la atopia: blefaritis, otitis externas, der-
matitis, eritema, foliculitis recidivantes, etc.. Por
regla general, se caracteriza por prurito gene-
ralizado y no estacional, aunque el cuadro clíni-
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Entemd en la reglon InqulOal en un perro (on alergid alimentaria

co puede agravarse coincidiendo con factores
estacionales como la proliferación del polen o
las pulgas con la llegada del buen tiempo.
Varios estudios establecen que la mitad de las
alergias alimentarias se producen antes del pri-
mer año de edad. Es decir, en el caso de cacho-
rros en los que se ha descartado parasitos in-
ternos o externos y otras causas de prurito y
presentan un cuadro clinico compatible con
una atopia o con una alergia alimentaria, siem-
pre esta mucho mas indicado realizar un proto-
colo para el diagnóstico de la alergia alimenta-
ria que realizar pruebas para detectar la atopia.
En teoria no existe predisposición sexual ni
racial, aunque hay autores que describen la
RAA especialmente en el Cocker, el Boxer, el
Shar-pei, el Labrador, es decir, las mismas
razas que son atópicas.
Un dato clinico observado por algunos autores
es el aumento de defecaciones al dia. La me-

Q\A¿ frtír lrrs d i a de defecaciones diarias en un perro sano
es de 1,5, mientras que los perros con RAA
pueden defecar de 3 a 6 veces al dia. Aunque
en humanos sl se ha descrito, hasta el momen-
to no se tiene constancia de perros con alergia
alimentaria que presenten cuadro respiratorio.
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En el gata la aparición de las alergias alimen-
tarias se sitúa en torno a los 4-5 años de edad,
aunque se han descrito RAA en gatos de 2-3
años. Puede presentarse en forma de alopecia
autoinducida (a pesar de que esta manifesta-
ción es mas típica de la atopia y de los trastor-
nos del comportamiento), dermatitis miliar,
complejo granuloma eosinofilico, edema de
barbilla y el prurito facial, siendo este último el
mas característico. Según algunos autores, ca-
si el 40 % de los gatos con una RAA demostra-
da tienen sintomas digestivos (vómitos, diarrea,
anorexia). Algunos gatos con colitis linfoplas-
mocitaria responden a la dieta de eliminación.

Protocolo dianóstico

En la actualidad el única método diagnóstico
fiable para la detección de la RAA es la dieta
de eliminación y provocación. Los tests intra-
dérmicos no tienen ninguna utilidad, ni tam-
poco estan recomendados los tests serológi-
cos, no se sabe si porque intervienen mas
mecanismos que una hipersensibilidad de
tipo inmediato o porque los antigenos pro-
bados en laboratorio no tienen nada que ver
con antígenos que han sida digeridos o
modificados mediante calor.
Hay dos formas de hacer una dieta de elimi-
nación. La mas ortodoxa consiste en utilizar
una sola proteína procedente de un ingre-
diente nuevo o raro, bien mediante un pre-
parado casero o con un alimento comercial.
La carne de pavo o de caballo y el pescado
blanco son buenas opciones, aunque se han
utilizado ingredientes tan curiosos como la
liebre, las judias pintas, las ancas de rana, el
caiman y las ostras, entre otros.

ctrn otrtrj

Ventajaa
Dieta casera

Dieta comercial

-No contienen adltivos
-No presentan alergenos
ocultos (harinas, saborizantes, etc.)

-Calidad cada vez mayor (disminuye
el riesgo de contaminación
por alergenos)
-Mucho mejor equilibradas
nutricionalmente

-El 80 % de los animales
responde bien a estas dietas
-Son mas cómodas de
administrar

Deaventajaa
-Rechazo por parte del propietario
-Mala tolerancia en el caso de los gatos
-No estan equilibradas nutricionalmente
(totalmente contraindicadas

en animales en crecimiento)

-Numerosos ingredientes dificiles
de controlar
-Precio

(uadro 1 Pros y (ontrd~ de IaI dieta ( N r a S y comerciale\
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Eukanuba FP Y LS
Hill's d/d
Purina LA
Waltham Selected Protein Oiets

Cuadro 2 Dietal comercjale\ de eliminación con prot~ína restrinqlda

Como hidratos de carbono, los dermatólo-
gos recomiendan la patata y la tapioca.
Los alimentos nunca hay que freirlos, sino
que hay que prepararlos a la plancha o her-
virlos al vapor para evitar la contaminación
con otros compuestos.
En el caso del gata la cosa todavia se compli-
ca mas, porque se trata de un animal funda-
mentalmente carnivoro que necesita la taurina
(un aminoacido) para que su dieta sea equili-
brada desde el punto de vista nutricional, y
que por otro lado suele tolerar mal la comida
casera. Si de todos modos se quiere recurrir
a ésta, se recomienda utilizar carnes frescas
que contengan un nivel de taurina mas eleva-
da de lo normal. Últimamente esta muy de
moda el cerdo, porque se trata de una protei-
na que no se incluye normalmente en las die-
tas comerciales y ademas es económica.
También se puede utilizar el cordero, el cane-
jo y el caballo. Entre los hidratos de carbono,
se recomienda los guisantes y la calabaza.
Estan completamente desaconsejadas las
dietas vegetarianas (muy de moda en Estados
Unidos, pera que producen lipidosis hepaticas
e n el gato) y los conocidos "potitos" para
bebés, que contienen cebolla, ingrediente que
puede provocar una anemia en el gato.
En el último año ha surgido una nueva forma
de diagnóstico y tratamiento de la RAA con-
sistente en dietas de eliminación a base de
proteinas hidrolizadas con un bajo peso
molecular. AI hidrolizar las proteinas en pe-
queñas particulas, éstas no son capaces de
generar capacidad antigénica.
No existe unanimidad acerca de la eficacia
de estas dietas de nueva aparición.
Cualquier dieta que se elija hay que aplicaria
de forma gradual (mezciarla durante 3-4
dias). Es muy importante concienciar al pro-

ma en el Pdbell6n aUricular externo.

pietario de la necesidad de administrar la
dieta de forma estricta y no dar al animal nin-
gún otro alimento. En cuanto a la duración de
la dieta, aunque tampoco existe unanimidad
al respecto, la mayoria de autores reconoce
que el animal empieza a mejorar a partir de
las tres semanas de administración, pero
para ser estrictos se recomienda que la dieta
dure diez semanas.
También es importante controlar las infeccio-
nes secundarias y mantener otros tratamien-
tos durante la dieta de eliminación.
Para confirmar el diagnóstico hay que reali-
zar un test de provocación, que consiste en
dar al animal la antigua dieta o añadir un
nuevo alergeno cada diez dias y observar si
el animal reacciona. Aunque los dermatólo-
gos recomiendan la segunda opción, porque
permite dar una dieta mas amplia al animal,
en la practica resulta mas complicado.

ConcJusiones

- Las RAA son muy dificiles de diferenciar cH- {
nicamente de las atopias r,

- La dieta de eliminación y de provocación es f(Jt&trJS
en la actualidad el única método de diag frffrí"
nóstico de la RAA

- El protocolo de diagnóstico debe realizarse
de forma individualizada, teniendo en cuen-
ta la especie, edad, dietas previas y la cola-
boración del propietario.

titán.

y

Nombre comercial

Purina CNM HA
Royal Canin Hipoalergénica
Hill's canine z/d ultra y
feline z/d low allergen
OVM Exclude

Ingredientes

Soja, maiz
Soja, higado de pollo

Hígado de pollo, almidón de maiz, arroz
Caseína, hígado, avena, judías pintas

Peso
molecular
12000
10000

6000
5000

Cuadro i. Dietas comerciales con proteínas hidrolizadas



Una visita al Centre
d'Acolliment d'Animals de

(CAAC) Companyia de Barcelona
Albert Sordé. Representant del COVB al Comite de Dualitat del CAAC

Amb l'entrada de l'any 2002 volem fer balanç d'un dels temes complexos que no es pot resol-
dre d'un dia per l'altre sinó que requereix una feina constant per anar col-locant al seu lloc les
peces imprescindibles que han de permetre una millora significativa de la situació.
L'abandonament dels animals de companyia és un dels temes que més preocupa als ciutadans
i una de les causes (l'altra són els excrements a la via publica) que les administracions seguei
xin veient als animals de companyia més com a problemes que com un benefici per la societat.
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E
n els quasi dos anys que portem al
capdavant del Col'legi de Veterinaris
de Barcelona hem sofert l'escassa o
nulla prioritat que per algunes admi-

nistracions ocupa la qüestió de l'animal de com-
panyia, així com la fàcil demagògia d'algunes
associacions protectores tradicionalment lliga-
des al discurs populista i poc realista. Creiem,
però, que el treball conjunt amb algunes perso-
nes i institucions més destacades pels seus
objectius comuns, està portant alguns dels
resultats que esperem: el "Programa d'Atenció
Local d'Animals de Companyia" de la Diputació
de Barcelona, liderat per la Diputada Margarida
Dardella; el decret d'eutanàsies i les campanyes
de sensibilització sobre tinença responsable
realitzades per la Direcció del Medi Natural de
la Generalitat, com a mostra de les nombroses
tasques que recauen en la infatigable Cristina
Giner; la taula interadministrativa en la que hem
aconseguit superar algunes diferencies políti-
ques per poder discutir junts amb diferents
administracions solucions a temes tant comple-
xos com la ineficaç llei de nuclis zoològics o la

El lector de mluoxlps de pdret

permet b r de forma rapida ¡

comoda I un animal recent

Ingre~sat al (entre esta ¡dentlncat

Aspecte del nou

regulació de comerços i criadors; la promoció
de la reforma del Codi Penal Espanyol respecte
a la crueltat envers als animals, en què els dipu-
tats Joan Ridao (ERC) i Jordi Martí (CiU) han
explicat al COVB les seves propostes al
Congrés dels Diputats; o les millores al CAAC
de Barcelona que explicarem a continuació.
Com a representant del COVB al Comitè de
Qualitat del CAAC, he participat en diverses
reunions per conèixer les accions que s'han
realitzat al CAAC i per contribuir a suggerir
futures millores. El concepte que molts vete-
rinaris tenen de les gosseres municipals no
difereix molt del que pensen algunes asso-
ciacions protectores, especialment les que
mai no han gestionat un refugi, que les qua-
lifiquen com a centres d'extermini. El context
en el què cal situar aquests centres és el dels
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més de 17.000 animals recol/its anualment a
la provincia de Barcelona, és a dir, els que no
han mort de gana, set, malaltia o atropellats
per un vehicle. Molts d'aquest animals aca-
ben sent sacrificats per manca d'espai per
aCOllir-los i de llars que vulguin adoptar-los.
Des del COVB hem defensat que el principal
prOblema a resoldre no és el de les eutanà-
sies, sinó el de l'origen del problema: la
manca de regulació de comerços i criadors,
així com d'una legislació eficaç que promo-
gui la tutela dels animals de companyia com
a éssers vius i no com a objectes o propie-
tats, la qual cosa permet l'elevada incidència
de propietaris irresponsables que no respec-
ten els drets mínims dels seus animals de
companyia, des d'una inadequada selecció
fins al cruel abandonament quan l'animal no
cobreix les seves expectatives.
Les condicions al CAAC han millorat signifi-
cativament i algunes de les nostres deman-
des s'han complert: el servei veterinari
extern, contractat per concurs públic, està
superant àmpliament els resultats dels ser-
veis veterinaris anteriors; el nou horari de cap
de setmana, que ha significat un augment
important de les adopcions dels animals del
centre; el servei de recol/ida d'animals per-
duts i accidentats, que ja ha començat a ofe-
n> un servei de 24 hores a Barcelona. Podeu
conèixer més detalladament l'esforç realitzat

Un cadell de Hu\ky recuperante d'una probable pdrVOW~1 a la Sdla

d'h~pltdillZdcio

en les entrevistes a Xavier L1ebaria, veterinari
i Cap de la Unitat Operativa d'Higiene dels
Aliments i Zoonosi de l'Institut Municipal de
Salut Pública de Barcelona (IMSP), i a Rosa
Ferrer, veterinària responsable de l'empresa
que va guanyar el primer concurs del servei

a
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Entrev ista a Xavier L1ebaria. cap de l'Unitat Operativa d'Higiene dels Aliments i Zoonosi de l'IMSP
"Ens sobtarien si comptessin els recursos directes i indirectes que
l'ajuntament de Barcelona dedica als animals de companyia"

Pregunta. Oum es el cost anual
del CAAC en els aspectes més
importants com personaL atimen-
laclo. servei veterinari. etc?
R. Els costos directes pugen al
voltant dels 250.000 € anuals,
això no inclou I aparta! d'inver-
sions, en aquest aspecte els
darrers 4 anys s'han invertit
570.000 € en la millora de les

instal'lacions relacionades amb benestar i seguretat i adap-
tació a la normativa vigent

Oum es el volum d'ammals acolUts, eutanasials , adoptats?
A l'any 2001, han entrat 1.510 gossos i 1.098 gats, en total doncs
2608 animals de companyia, d'aquests s'han adoptat el 34%,
s'han rescatat el 17,7% en el cas dels gossos i només 1'1.1% en

els gats, i s'haneutanasiatel46% (gossos) i el54%(gats). Al'ho-
ra d'interpretar aquestes xifres. cal comparar-les amb les
d'anys precedents, per exemple, a l'any 1999 es van sacrificar
el 85% dels gossos i només es van adoptar eI 6.51 Aquest aug-
ment en el nombre d adopcions i proporcionalment de rescats
ens motiva per assotir nous objectius més agosarats.

Com valoreu les polrtJques de no eutanasla davant la necessitat
de no rebutjar [acolliment de cap animal perdut o abandonat?
Si la potitica de no eutanàsia significa no sacrificar cap animal
en primer lloc aquesta afirmació cal matisar-la i aprofundir en
la reflexió ètica, social i alhora tècnica sobre aquest afer: en
aquest sentit el criteri de la professió veterinària s'ha d'unifi-
car i publicitar perquè entenc que aquest ha de marcar bàsi-
cament l'orientació de les decisions potitiques que es prenguin
al respecte. Però per això, caldrà decidir el criteri i formalitzar-
lo a nivell d'organització col'legial i àmbit universitari
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RESPOSTA RÀPIDA A UNA EMERGENCIA
la forta nevada que va caure a Barcelona i la resta de Catalunya el cap de setmana del 14,15 i 16 del passat mes de
desembre va deixar amat el CAAC durant dos dies i va deixar exposats els animals a temperatures molt baixes. Gràcies
a una donació d abrics d'una associació belga, els animals van estar més calents, Per altra banda, i com a mostra de
com han canviat les coses en el funcionament d'aquest centre, el CAAC va aprovar un pressupost urgent per comprar
iglús amats per donar més confort als animals en aquests casos,

Entenent els esforços que feu al CMC de l'Arrabassada. és eVI-
dent que aquest no es el lloc mes adequat per acollir I donar en
adopCIÓ els animals. Quines alternatives heu estudiat per
potenciar aquest aspecte?
El CMC es va construir fa 30 anys amb els criteris urbanístics i
socials d aquella època, amb les darreres reformes s'ha millo-
rat molt les instaH acions, no obstant es continuen plantejant
problemes d'accessibilitat (manca de transport públic), trobar
altres indrets a la ciutat per una nova ubicació és una decisió
de l'àmbit potitic que s'està estudiant mentrestant augmentar
l'horari d'atenció al públic ija realitzat), potenciar les adopcions
mitjançant l'ús d'Internet i optimitzar al màxim l'exceH ència del
servei veterinari que s ofereix per la salut dels animals i l'aten-
ció a l'usuari són els objectius més immediats.

les sorprenents nevades del passat mes de Desembre han
posat en evidenCia algunes d 'aquestes deficlencies. No es
podia accedir al CMC en dos dies i només la presencia de la
persona que vigila les instaHacions va permetre una atenció
mínima als animals, Tot i així, en pocs dies heu disposat d'a-
briCS i casetes amades pels animals, Creus que Barcelona ha
d'olem me reculso pels animals de companyia?
Si agrupem i comptabilitzem els recursos directes i indirectes
que l'Ajuntament de Barcelona dedica als animals de companyia,
ens sobtariem; des de termes relacionals a la neteja de la via pú-
blica passant pel que destina Parcs i Jardins (al manteniment
d'espais d'esba~o, zones ajardinades), Guàrdia Urbana (control
de gossos potencialment perillosos, denúncies, rescats), fins el
que destina l'Institut Municipal de Salut Pública i el Consell Muni-
cipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals. Possible-
ment aquest aspecte no està prou publicitat; de ben segur que
s'ha d'avançar en detectar noves necessitats, buscar vies per so-
lucionar les clàssiques i generar nous projectes, utilitzant criteris
d'eficiència en la despesa i eficàcia en la prestació de serveis: a
l'àmbit de Salut Pública cal destacar l'avanç que ha significat la

contractació d'un servei veterinari "ad hoc" pel CMC, la propera
implantado duna unitat mòbit d'atenció veterinària a la ciutat (per
miUorar la recollida i rescat d'animals a la via públicah no obstant
això, hem d 'entomar el repte amb el COVB i la Un~ersitat d'obrir
Unies d'investigació al CMC i d'implementar el registre epide-
miològic de determinades malalties a Barcelona, Són Unies inno-
vadores que ens pot permetre superar conceptes reduccionistes
envers el paper dels animals de companyia dins la Salut Pública

Quins canvis legislatius demananes per facilitar els tràmits
administratius de les adopCions?
Considero que ja actualment el procés administratiu és prou
àgil: a més a més han d'existir uns mínims que són necessa-
ris per garantir que el nou propietari s'impliqui en la tinença
responsable de l'animaladoptat.
No obstant. vull constatar que n'hi han dos aspectes bàsics
amb tractament diferenciat a les legislacions autonòmiques
que poden afectar al procés administratiu: el temps que l'ani-
mal ha de romandre al Centre abans de donar-lo en adopció
(a l'espera de promoure el rescat pel seu propietari) i I altra.
l'esterilització prèvia a l'adopció. Aquests dos aspectes són
objecte de debat i a vegades la normativa existent ha cedit més
a pressions de sectors determinats en moments concrets que
no pas a un plantejament rigorós i integral que consideri l'opi-
nió de tots els sectors professionals i socials,

Amb la transparencla de gestio que esteu desenvolupant
podreu rebre ajuts d'empreses i particulars, com passa a d'al-
tres paisos. Hi ha alguna rao per que no es pogués fer això?
El nostre sostre està limitat pels nostres estatuts i la normati-
va que regula l'àmbit de l'Administració local en aquest
moment i a través del Comitè de Dualitat del CMC hem obert
una línia de treball entorn a l'esponsorització, les subvencions
i les donacions d'entitats privades i particulars, AI final d'a-
quest any serà el moment de comprovar-ne els resultats,
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veterinari al CAAC, que us oferim com a com-
plement d'aquesta introducció.
El nombre de eutanàsies al CAAC ha disminu'lt,
però no tant sols per la major eficàcia del cen-
tre, com algun polític ha intentat interpretar, sinó
perquè la major conscienciació del problema
pels ciutadans després de conèixer les irregula-
ritats ocorregudes a la gossera de Mataró ha fet
que cada Ajuntament només vulgui gestionar el
seu problema. Els animals recollits per la
Diputació de Barcelona ja no són traslladats a
Barcelona, sinó que disposaran d'una xarxa de
centres ben dissenyats i gestionats a diferents
llocs de la província.

Volem que aquest article també serveixi per
acostar-vos una mica més a refugis com el
CAAC i que en la vostra feina diària informeu als
ciutadans que poden trobar un exceHent com-
pany al CAAC. Si disposeu de medicaments o
pinso a punt de caducar podeu fer una visita al

Le~ nove, In~lallaClons d'arolhmenl han permes millorar notablement
les condlcion~ de vida del\ antmah

CAAC i aviat també podreu ajudar periòdica-
ment al seu servei veterinari mitjançant el volun-
tariat veterinari que organitzem al COVB.

Entrevista a Rosa Ferrer, veterínáría. gerent de Pauvic i responsable de latericio veterínáría al CAAC.

"Estem molt satisfets d'haver acceptat el
repte i haver assolit els objectius"

Per qué us vau decidir a par-
ticipar en aquest projecte?
Ens va convencer el projecte
de Clnstitut Municipal de
Salut Pública de Barcelona de
millora de la geslió del CAAC.
on entre altres aspectes des-
tacava la voluntad de poten-
ciar, promoure i millorar el
programa d'adopció d ani-
máis de companyia. Després
de dos anys de coMaboració i

atesos els resultats. estem molt satisfets d'haver acceptat el

repte i haver assolit els objectius marcats.

Quants veterinaris treballen actualment al CAAC?
Vinculáis a Compresa hi ha quatre veterinaris i un auxiliar. A
mes a mes tenim Cajut del personal de l'ajuntament.

Quina relació veterínari/animals acollits creus que caldria
teñir ais refugis per oferir una adequada atenció sanitaria ais
animáis?

Segons la nostra experiencia cree que és necessarí realitzar
una primera visita i explorado de (animal a Centrar al centre.
per tal d'apreciar patologies ja existents i perceptibles a Cex-
ploració. Posteriorment realitzem revisions diáries. on s'eva-

lua l'estat físic i canvis socials que es van produint duran!
(estancia: desparasitacions: vacunacions i proves de leishma-

Quines patologies veieu mes habitualment?
El que mes veiem son traumatismes. afeccions gastrointesti-
n a l produides per parásits. processos viráis (príncipalment
parvovirosi) i leishmaniosi.

Creieu. com publiquen motts etólegs. que els trastorns de com-
portament son la principal causa d'abandonament o de reclu-
sió en refugis?

Els animáis que arriben al centre son recollits de la via pública
i no sabem si están perduts o han estat abandonáis per una
determinada causa. Quan el públic es refereix a nosaltres. per
deixar el seu animal només una petita proporció es deu a pro-
blemes de comportament La majoría és per canvis de domici-
li. separacions. malalties, nounats o defuncions.

Com feu el procés de selecció durant les adopcions?
Durant els dies d'estáncia obligatoria al centre, esperant l'apa-
ríció del propietari. anem esbrínant el carácter de Canimal mit-
jancant les exptoracions diáries. Després dobservar que Cani-
mal no té cap problema de comportament i veure com interac-
ciona amb nens. dones i homes. valorem quin ha de ser el per-
fil del nou propietari per cada cas.

U\AC
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El peritatge judicial en
la nova llei
d'Enjudiciament Civil
L'entrada en vigor el mes de gener de l'any passat de la nova Llei
1/2000 d'Enjudiciament Civil (LEC) ha suposat importants novetats en
matèria processal, especialment respecte de l'actuació dels perits i

r i r i

informes pericials,

les f
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En la nova llei, només les parts poden intro-
duir en el procés el dictamen pericial com
a mitjà de prova, ja que el jutge o tribunal

únicament poden acordar d'ofici la pràctica de la
prova pericial en els processos que tractin sobre

/ filiació, paternitat i maternitat, o capacitat de les
tK ti frrrds el persones, o en processos matrimonials. La LEC

dedica tota una secció (Llibre 11 "Processos De-
claratius", Títol l "Disposicions comunes als pro-
cessos declaratius", Capitol VI "Dels mitjans de
prova i les presumpcions", Secció 5') al dictamen
de períts (articles 335 a 352), la qual cosa demos-
tra la ímportància que té aquesta prova.
Segons l'article 335.1, les parts podran aportar
al procés el dictamen pericial "quan siguin ne-
cessaris coneixements científics, artistics, tèc-
nics o pràctics per valorar fets o circumstàncies
rellevants en l'assumpte o adquirir certesa so-
bre ells". A diferència dels altres mitjans de
prova personals que es refereixen a fets pas-
sats, la prova pericial es refereix a fets presents
i perceptibles en el moment del procés.
L.:article 339 estableix la designació de perit pel
tribunal en el cas que qualsevol de les parts tin-
gui dret a assistència gratu'lta i ho solliciti. Tam-
bé es pot demanar l'actuació d'un perit encara
que no es tingui dret a assistència gratu'lta. En
aquest cas, però, "el tribunal procedirà a la
designació sempre que consideri pertinent i útil
el dictamen pericial... el qual serà a costa de qui
l'hagi sol licitat..." (art. 339.2).

Informes pericials d'Academies o
Institucions

La nova LEC ha introduït en els peritatges que
preparen persones jurídiques moltes modifi-

cacions respecte a l'antiga llei, entre les quals
destaquen:
• Les parts poden aportar dictàmens pericials

d'Acadèmies i Institucions culturals o científi-
ques (Col'legis Professionals), no essent
necessari que siguin entitats oficials.

•Si la prova es realitza a través del Tribunal,
aquest comunicarà a l'Acadèmia o Col'legi que
emetrà l'informe pericial la designació.
Aquesta, per la seva banda, informarà al Tribu-
nal el més aviat possible de la persona o per-
sones encarregades de preparar el dictamen.

Encara que la nova configuració del Perit
Collegiat en la LEC permet identificar els qui
preparen els dictàmens, no es preveu que es
puguin tatxar o recusar els perits coHegiats ni
les persones físiques.

Procediment per a la designació
'udicial de erits

El mes de gener de cada any els Col'legis Pro-
fessionals hauran d'enviar una llista de col le-
giats disposats a actuar com a perits. La prime-
ra designació de cada llista es farà mitjançant
sorteig realitzat en presència del Secretari
Judicial, i a partir d'ella es faran les següents
designacions per ordre correlatiu (art. 341.1).
El perit designat podrà sol'licitar en els 3 dies
següents al seu nomenament la provisió de
fons que consideri necessària per a la seva
actuació. Una novetat important respecte a
l'anterior llei és que si el perit no cobra prèvia-
ment la provisió de fons, un cop aquesta ha
estat acceptada pel Tribunal, no estarà obligat
a emetre l'informe.
Un cop acceptat l'encàrrec pel perit designat
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jUdicialment, s'estableix una relació jurídica
entre aquest i la o les parts que han sol 'licitat
e! dictamen pericial, la qual comporta obliga-
Cions i drets per ambdues parts: obligació d'e-
metre el dictamen en el termini que el Tribunal
hagi assenyalat i dret a percebre una retribució
econòmica pel cobrament dels seus honoraris
professionals.
La LEC estableix (art. 343.1) que només els
perits designats judicialment podran ser recu-
sats, mentre que els designats per les parts
p.odran ser tatxats si incorren en les següents
?Ircumstàncies: ésser cònjuge o parent; tenir
Interès directe o indirecte en l'assumpte; estar
o haver estat en situació de dependència o de
Comunitat o de contraposició; amistat intima o
enemistat; qualsevol altra circumstància que els
faci desmerèixer en el concepte professional.
Els perits designats judicialment tindran a més
l'obligació d'abstenir-se quan es doni alguna
de les causes següents: haver fet anteriorment
sobre el mateix assumpte un dictamen contra-
dictori a la part recusant, ja sigui dins o fora
del procés; haver prestat serveis com a tal
perit al litigant contrari o ser depenent o soci
del mateix; tenir participació en societat, esta-
bliment o empresa que sigui part del procés.
En el cas que el perit no s'abstingui, la LEC
preveu la seva recusació.

Actuació del perit en el judici
o la vista

L:article 346 diu que "el tribunal podrà acor-
dar...que considera necessària la presència del
perit en el jUdici o la vista per comprendre i
valorar millor el dictamen".
Els perits intervenen en el judici o vista des-
prés de l'interrogatori de les parts i dels testi-
monis. Les parts poden demanar als perits
qualsevol de les següents opcions:
' una exposició completa del dictamen,
' una explicació del mateix,
* respostes a preguntes i objeccions, sobre el

mètode, conclusions, etc.,
* respostes a sol licituds d'ampliació del dicta-

men a d'altres punts connexes,
* una critica del dictamen pel perit de la part

contrària
' formulació de les tatxes que poguessin afec-

tar al perit.
Si el Tribunal decideix a petició d'alguna de les
parts ampliar el dictamen, el perit pot sol-licitar
un termini si resulta impossible fer-ho en el
mateix moment. Això comporta la interrupció
del procés.

El testimoni-erit f1.OVetf
La nova LEC ha incorporat al nostre ordena-
ment juridic la figura del Testimoni-Perit. Es trac-
ta d'una persona que intervé en el procés i que rsft/cf-/ ef
declara sobre fets que ha conegut en virtut dels r
seus coneixements cientifics, tècnics, artistics o
pràctics. Per exemple, un veterinari que declara
sobre l'evolució patològica o el comportament
d'un animal que ha tractat o està tractant.
En conseqüència, la declaració del testimoni-
perit versa sobre fets (el que correspon a la
prova testifical pròpiament dita que consisteix
en una narració històrica) i sobre aspectes
tècnics dels fets (el que correspon a la prova
pericial). Per això, el testimoni-perit -que no
presenta informa escrit- declara verbalment
com a testimoni "qualificat" i li poden ser apli-
cades indistintament les tatxes dels testimonis
o les dels perits.
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EL TORN DE VETERINARIS

Per accedir al Tom de Veterinaris Assessors i
Perits del COVB cal haver assistit al menys a
un seminari sobre peritatges, tal i com esta-
bleix l'article Sè., apartat d) del Reglament del
VAP. A més, s'ha d'enviar el full de sol-licitud
d'inscripció al VAP segons el model facilitat
pel COVB.

Cada any es renoven les llistes de Veterinaris
Assessors i Perits del COVB, i a aquests efec-
tes, segons el que disposa el Reglament del
VAP, els interessats en accedir-hi han de lliu-
rar el full de sol-licitud d'inscripció durant el
més d'octubre de cada any.
El contingut d'aquest article es basa en la
intervenció de l'advocat del COVB Joan
Beltran en el seminari sobre peritatges jUdi-
cials celebrat el passat lS de gener de 2002
a la seu del COVB. Aquest seminari anava
adreçat especialment a aquells coH egiats
que van enviar la sol-licitud d'inscripció al VAP
abans del 31 de desembre de 2001 I no
havien assistit encara a cap seminari sobre
peritatges. Per als que no van presentar la
sol'licitud d'inscripció corresponent a l'any
2001, l'assistència a aquest seminari els ser-
virà de cara a la seva inscripció al VAP durant
aquest any 2002, havent de presentar la
sol, licitud per accedir-hi durant el mes d'oc-
tubre de 2002, tal com disposa l'article 6è del
Reglament del VAP. Tanmateix, aquest regla-
ment serà modificat d'acord amb les esme-
nes que es puguin aprovar en una propera
assemblea de coHegiats.
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LA GENERALITAT ATORGA LA
MEDALLA DEL PRESIDENT
MACIÀ A JAUME ROCA

Jdume Roca. E
I passat 12 de desembre el President
de la Generalitat, Jordi Pujol, va impo-
sar la Medalla del President Macià al

nostre company Jaume Roca i Torras, en
reconeixement a la seva intensa tasca en el
camp de la veterinària, la qual resumim a
continuació.
Jaume Roca va ingressar per oposició al Cos
Veterinari de l'Exèrcit l'any 1950, prestant els
seus serveis al Pirineu català i a Barcelona.
Es va retirar del servei militar amb el grau de
Coronel Veterinari.
Posteriorment, va treballar com a tècnic en
diverses empreses, començant per Pinsos
Ravés (1956-1963) i continuant per Pinsos
Nutrec (1963-1978) i Laboratoris Dr. Esteve

-on va crear la Divisió Veterinària- (1963
-1993). L:any 1969 va obtenir per oposició la
plaça de Tècnic Superior Veterinari de
l'Ajuntament de Barcelona, fent tasques d'ins-
pecció sanitària d'aliments fins a la seva jubi-
lació l'any 1993.
Autor de nombroses publicacions i treballs,
així com d'una tesi doctoral sobre la "Història
de la Veterinària Catalana (1400-1980)", Jau-
me Roca és membre de la Junta de l'Asso-
ciació Catalana d'Història de la Veterinària,
entitat que presideix des del 1998, i de l'Aca-
dèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya
(ACVC), de la qual n'és el secretari.

Enhorabona al company Roca!

APROPEM
BORSA DE TREBALL
RESUM mensual GENER

Oferta
clínica de petits animals 15
Consulta
Consulta i Urgències
Urgències
Substitucions
cUnlca I produccions animals
Administració

1
4
6

Empresa 33
tècnic comercial 19
quadres intermedis i assessorament tècnic 11
altres departaments 2
Diversos 1
Tramitades 54
no tramitades
Total 54

)emanda
participació

Altes

baixes col'legi

baixes petició pròpia

baixes APROPEM

baixes totals

Total

251

27

1

0

0

1

277
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EL COVB, A FAVOR DE LLEIS MÉS
EFICACES DE PROTECCIO ANIMAL
Membres de la Junta van assistir a la presentació de la proposta
d'ERC de reforma de la llei catalana de protecció animal David Quesada

E I passat 23 de gener va tenir lloc a la seu
del Parlament de Catalunya l'acte de pre-
sentado ais mitjans de comunicació de la

proposta d'Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC) de reforma íntegra de la Llei 3/1988 de
Protecció dels Animals.
~acte va comptar amb l'assistència del diputat d'ERC
Joan Ridao i de Pilar Gurria i Albert Sordè, mem-
bres de la Junta de Govern del COVB, institució que
ha col'laborat amb Esquerra Republicana en l'ela-
boració dels continguts de la proposta legislativa.
Tambè van ser-hi presents el gerent de la Fundació
Altarriba, Luis Luque, i Francesc Robredo en repre-
Sentació del Consell Municipal de Convivència,
Defensa i Protecció dels Animals de Barcelona.
Segons va dir Joan Ridao, el motiu de presentar
aquesta proposta es deu a que no s'ha complert
el mandat del Parlament del 31 de maig del 2000
per tal que la Generalitat introduís modificacions
en el marc legal i administratiu per endurir les
sancions contra el maltractament dels animals.
Segons Ridao, aquesta situació contrasta para-
doxalment amb l'actitud de Convergència i Unió
(CiU) al Parlament espanyol, on si que ha pre-
sentat recentment una proposta de Llei de refor-
ma del Codi Penal que contempla els maltracta-
ments envers els animals com a delicte.
El diputat d'ERC va afirmar que la nova Llei pre-
tén solucionar les carències de l'anterior norma
en matèria de protecció dels animals, sobretot
pel que fa a l'aplicació efectiva dels seus pre-
ceptes. Entre les novetats que incorpora el nou
text figura el reconeixement explícit dels animals
com a éssers dotats de sensibilitat psiquica a
més de física; una reglamentado mes exhaustiva
de la cria, venda í tinença dels animals de com-
panyia; la incorporació de la definició i regulació
de les races de gossos potencialment perillosos;
així com l'establiment de mecanismes de denún-
cia de les infraccions a la llei. La proposició de
llei també contempla un augment significatiu de
les sancions, que poden arribar als 18.030 euros
(3 milions de pessetes) en el cas de les faltes
molt greus.

Després de la presentació dels trets més carac-
terístics de la proposició de Llei per part de Joan
Ridao hi hagué un petit torn d'intervencions de
la resta de convidats. Albert Sordé va dir que
millorar la protecció dels animals significa treba-

De dreta a ~ u e r r a , Pilar Gurna I Albert Sorde, membr~ de la Junta del COVB; Joan Rldao. diputat d'[RC
LUQue. de la Funda(lo Altarnba.

llar a molts nivells, no sols en l'àmbit legislatiu
(reforma del Codis Penal i Civil, reforma de les
legislacions autonòmiques i ordenances munici-
pals) sinó també social, ja que no s'ha d'oblidar
la connexió demostrada que hi ha entre la
violència envers els animals i les persones.
Per la seva banda, Luís Luque va agrair la tasca
d'ERC i el COVB per intentar millorar la situació
dels animals a l'Estat espanyol, tot recalcant la
importància dels veterinaris en aquest aspecte.
També es va fer ressò de les més de 400.000 sig-
natures recollides per la Fundació Altarriba en
contra de la crueltat envers els animals, arran dels
fets ocorreguts a les instal'lacions de la Societat
Protectora d'Animals de Tarragona el passat mes
de novembre, la qual cosa demostra el gran nivell
de sensibilització de la societat espanyola.
Francesc Robredo va recordar aixi mateix que el
Consell Municipal de Convivència, Defensa i
Protecció Animal ha demanat al Parlament la cre-
ació d'un Consorci de Protecció dels Animals a
Catalunya. Finalment, Pilar Gurría va destacar que
ERC ha estat el grup polítiC que més atenció ha
prestat als plantejaments del col'lectiu veterinari
sobre la protecció dels animals domèstics, i que
cal una normativa més eficaç, ja que la Llei del
1988 va néixer sense reglament i per tant ha
resultat una eina pràcticament inútil.

CcLvc¿J
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COL-LEGIS PROFESSIONALS
I UNIVERSITAT

Des de fa cinc anys, la Universitat Autò-
noma de Barcelona (UAB) organitza
una Jornada anual dedicada a debatre

les relacions entre els col'legis professionals
¡ l'àmbit universitari.
La jornada d'enguany, que tindrà lloc el pro-
per 9 d'abril, estarà dedicada precisament a
la Veterinària. Mitjançant diverses taules ro-
dones, es desenvoluparan els següents te-
mes:
• Titulació vs. Professionals i l'exercici de la

veterinària: Què hem d'ensenyar, com hem
d'ensenyar? Continguts/metodologia; el
professional i la seva formació; les sortides
actuals per als estudiants.

• La formació continuada i l'exercici profes-
sional: Què és la formació continuada; l'a-
prenentatge a través de la formació conti-
nuada; l'acreditació i els Col legis europeus
d'especialització.

• Sortides professionals de la titulació vete-
rinària: La realitat professional del nostre
país; necessitats del mercat laboral i
estratègies del futur; resultats de
l'Observatori de Graduats.

• Veterinària i societat: Els controls de quali-
tat; l'exercici de la veterinària i el sector
agroalimentari; l'exercici de la veterinària i la
salut pública; la protecció i el benestar dels
animals; la veterinària i l'impacte mediam-
biental.

Està prevista la presència de personalitats
destacades del món de la política i de l'àmbit
acadèmic i professional, com ara el Con-
seller d'Agricultura de la Generalitat, Josep
Grau, qui inaugurarà la Jornada; el degà de la
Facultat de Veterinària, Josep Gasa, i el pre-
sident del Consejo General de Colegios
Veterinarios de España, Juan José Badiola.

Entitats collaboradores / Banc de Sabadell

FINANÇAMENT PER A LA REFORMA
D'ESTABLIMENTS COMERCIALS

de col'laboració
que tenim signat, ha

creat una línia de finançament adreçat a la
reforma, millora i modernització d'establi-
ments comercials per adequar-los a les
necessitats actuals de desenvolupament i
competitivitat. Es tracta d'una IInia fins a cinc

anys, amb l'interès indexat a l'Euribor a 12
mesos, amb un inici del 5,75 %.
Per qualsevol consulta sobre aquest produc-
te financer podeu trucar a Elisabeth o
Mónica (telèfon 93 211 24 66 ext. 20,
info@covb.es) o contactar directament amb
qualsevol oficina del Grup Banc Sabadell, tot
indicant que sou membres del nostre collec-
tiu.
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TALONARIS DE REBUTS
D'HONORARIS PROFESSIONALS
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Silvia Serdá

JA COMENÇA A SER HORA QUE DIGNIFIQUEM ElS NOSTRES HONORARIS, EQUIPARANT-LOS ALS D'AL-
TRES SECTORS. ÉS BEN SABUT QUE MOLTS COPS ALGUNS CLIENTS S'APROFITEN PER BUSCAR UN
PREU IRRISSORI MOMÉS PEL FET D'ESTAR AL SERVEI D'UNA ACTIVITAT. l'ATENCiÓ SANITÀRIA DELS
ANIMALS DE COMPANYIA, MOLT POC CONSIDERADA PER LA SOCIETATI ElS ORGANISMES OFICIALS.

Quantes vegades la llàstima per un ani-
mal ens ha fet quedar-nos-el un cap
de setmana, o no hem sabut quantifi-

car adequadament la realització d'un certifi-
cat imprescindible per fer un tràmit burocrà-
tic el qual sense la nostra signatura hagués
~stat impossible?
Es per aquest motiu que el Consell de
Collegis Veterinaris de Catalunya (CCVC) ha
elaborat un talonari de rebut d'honoraris pro-

fessionals per tal de poder oferir-lo als nos-
tres clients tant dins l'àmbit de la producción
animal com dels petits animals. El preu d'a-
quest talonari és de 6 euros per 100 unitats.
Cal tenir present que estem elaborant per a
cada sector de la veterinària un llistat d'ho-
noraris mínims professionals. Crec que és bo
que els anem aplicant i no ens ha de cohibir
expressar els nostres honoraris i menys en
un document recolzat pel CCVC.

Tens correu electrónk?
Vols compartir informado amb els col-legues de la professió?

APUNTA'T A COVB-LlST
El Fòrum de discussió per als veterinaris

col-legiats de Barcelona i Tarragona

Experiències clíniques, aspectes

professionals, inquietuds, temes diversos...

Si t'interessa, envia un missatge a:

covb-list-subs(fibe@yahoogroups.com

identificant-te com a col.legiat

(nom i numero de col.legiat).
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REUNION CON INICIATIVA
PER CATALUNYA-ELS VERDS
EL PRESIDENTE Y LA SECRETARIA DEL COVB, FRANCESC MONNÉ Y PILAR GURRfA, JUNTO CON EL
COMPAÑERO EMILIO REVILLA, MANTUVIMOS EL PASADO 31 DE ENERO UNA REUNIÓN SOBRE LA
SITUACIÓN DE LA PESTE PORCINA CLASICA (PPC) Y DEL MEDlCAMENTO VETERINARIO CON LA
REPRESENTANTE DEL GRUPO DE INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS (IC-EV) EN LA MESA DE
AGRICULTURA DEL PARLAMENT. BET FONT.

Eista reunión es consecuencia de la
comparecencia de representantes del
COVB ante la Mesa de Agricultura del

Parlament el pasado mes de diciembre.
Después de esta comparecencia, se escri-
bieron cartas de presentación a los repre-
sentantes de los diferentes grupos politicos,
con el fin de mantener reuniones con cada
uno de ellos.
Durante la reunión con Bet Font, que se pro-
longó durante casi dos horas, se habló en
profundidad sobre la situación del sector
porcino en la comarca de Osona ante el pro-
blema de la PPC. Después de ocho semanas
de inmovilización del ganado porcino, la
situación es insostenible desde un punto de
vista de bienestar animal, sanitario, medio-
ambiental, económico y social.
Se ofrecieron datos y se aclararon concep-
tos, para lo cual contamos con la ayuda de
Emilio Revilla, a quien agrademos la infor-
mación que aportó y que sirvieron de gran
ayuda para argumentar la necesidad de
tomar medidas urgentes para paliar los efec-
tos del desastre que ha supuesto para esta

Pilar Gurría

comarca la aparición desde hace un mes de
la PPC.
También se habló de la necesidad, defendida
en repetidas ocasiones desde el COVB, de
que exista un Veterinario Responsable de
Explotación Ganadera. Definimos y argumen-
tamos el porqué de esta figura C¡lsi como su
importancia en el control sanitario de las
explotaciones ganaderas.
Por último hablamos de la situación del
medicamento veterinario, de cómo entende-
mos que en este pais se ha olvidado la figu-
ra del veterinario como canal de dispensa-
ción de medicamentos destinados a anima-
les. Comparamos la situación española con
la del resto de Europa y argumentamos por
qué creemos que es el veterinario responsa-
ble de la explotación quien ha de prescribir
los medicamento y controlar su buena y
correcta aplicación.
Quedamos emplazados para una próxima
reunión y la posterior comparecencia del
COVB para hablar de temas relacionados
con la Protección Animal y el animal de com-
pañla.

ACLARIMENTS SOBRE IlACORD AMB EL CONSEJO

En relació a la informació publicada al número de gener de la revista sobre la signatura de l'a-
cord entre el COVB i el Consejo General de Colegios Veterinarios de España (CGCVE), Inclosa
al reportatge sobre l'Assemblea General Ordinària, l'advocat del Collegi, Joan Beltran, desitja fer
els següents aclariments:
1. l:efectivitat de l'aprovació del Conveni entre el COVB i el CGCVE es va condicionar a l'apro-

vació d'aquest Conveni per part del mateix Consejo, fet que actualment encara no s'ha pro
dult.

2. Serà només a partir d'aquesta aprovació que el COVB tornarà a recaptar les quotes dels
co Heglats destinades al sosteniment econòmic del CGCVE
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Necrològiques

EN MEMORIA DE
ESTEBAN GÓMEZ SOLER
Nació el lO de Diciembre de 1934 en llívia (Girona) y faUeció en la misma locali-
dad el 12 de Diciembre de 2001. a los 67 años de edad. de manera súbita e ines-
perada, cuando nada hacía prever tan triste desenlace. dejando consternados y
muy apenados a su familia. amigos y compañeros veterinarios.

Esteban Gómez estudió y se licenció en Veterinaria

en la Facultad de Zaragoza en 1960, época de pléto-

ra profesional, trabajando como técnico veterinario

en fabricas de piensos (Frupinsa, Sagi, Copical que

por aquellos tiempo absorbieron gran número de

jóvenes profesionales que contribuyeron al auge y

desarrollo de estas empresas y eran consideradas

como un campo nuevo de actuación de los veterina-

rios, que cooperaron de forma entusiasta en la indus-

trialización ganadera.

Posteriormente fue director técnico de diversas gran-

jas porcinas, entre elias la granja porcina de selección

de l'Atmella; veterinario libre en Sant Feliu de

Pallerols, veterinario interino de Granollers e inspec-

tor técnico del matadero Matgra S.A. y su fabrica de

embutidos. Finalizó su carrera profesional como vete-

rinario del DARP en la Oficina comarcal del Vallès

Oriental durante 13 años.

Gran amante de su familia, por la que siempre se

preocupó y por la que sentia gran devoción. Fue un

buen hijo, buen esposo y buen padre.

Su sepelio congregó gran número de amigos y com-

pañeros que indican el aprecio y cariño del que se

hizo acreedor.

A su esposa Manolita, hijos Claudio y Juan, y demas

familiares nuestro mas sentido pésame.

Buen amigo, descansa en paz.

Fernando Royo lafuente

RECORD PELS
QUE ENS VAN

DEIXAR EL 2001
El Col legi Oficial de Veterinaris de Barcelona
vol expressar el seu més sentit condol als
familiars, amics i companys dels coH egiats
difunts durant l'any 2001

DATA NOM

16-01-2001 ENFEDAQUE AlFONSO, PIlAR
20-02-2001 SANCHEZ SERRA, MIQUEL
04-03-2001 VILLA SANCHEZ, AGUSTIN
05-04-2001 GALAN LUQUE, PEDRO
06-04-2001 ESPADALER PRAT, JOAN
20-06-2001 FELIU TORT, DIONIS
16-08-2001 IBAÑEZ LUCEA, JOAQUIN
13-09-2001 SANTACREU SALADA, JORDI
12-12-2001 GOMEZ SOLER, ESTEVE
16-12-2001 ABADAL DESCAL5, ERNEST
25-12-2001 MUÑOZ AVILA, JOSE
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EL TALLER DE VOLUNTARIS
DE PROGAT BeN:

UNA ESCOLA DEL GAT
Cristina Costejà Andreu

Vocal Progat BCN

JA FA FORÇA MESOS, DES DE FEBRER DEl 2001. QUE l'ASSOCIACiÓ
PROGAT BCN, ESPECIALITZADA EN LA INTEGRACiÓ DEL GAT DE CARRER.
ENS REUNIM ELS PRIMERS DISSABTES DE CADA MES A LA SEU DE
l'ASSOCIACiÓ DE VEïNS DEL CLOT PER FER EL TALLER DE VOLUNTARIS.
EL TELÈFON DE PROGAT -QUE ÚLTIMAMENT TREU FUM- ÉS POTSER EL
CANAL DE COMUNICACiÓ MENYS ÚTIL QUE TENIM, JA QUE EN UNS POCS
MINUTS DE CONVERSA ÉS DlFfclL FER-SE UNA IDEA DE COM ES POT
GESTIONAR BÉ UNA COLÒNIA DE GATS, QUE ÉS l'OBJECTIU DE PROGAT.

LD coJ. laboració dels velns és imprescindible per controlar les colònies

urbanes de gats. A les imatges del reportatge, gats d'una mançana de

l'Eixample barceloni

d p
c¡\M, ¿n. t i f

er això tenim el Taller, que és una reunió
mensual, molt informal, on els coordinadors
de projectes de Progat rebem els ve"'ns de

colònies que ens han contactat prèviament per telè-
fon o correu electrònic, o via cilnica veterinària. Allà
els escoltem i entre tots mirem de buscar solucions
per aquella colònia de gats que els preocupa. El
Taller és una veritable Escola del Gat, on formem als
ciutadans en matèria d'alimentació, higiene, control
sanitari i manteniment de les colònies. És ben sen-

Els gats que mengen pinso tenen molt més bon aspecte que els que mengen restes.

zill: els gats, com els coloms, poden viure a la ciutat
amb nosaltres sense conflicte. L.:únic que cal fer és
controlar la seva natalitat mitjançant l'esterilització i
proporcionar-los menjar adequat.
Fins no fa gaire, l'esterilització de gats de carrer era
una entelèquia. Per combatre la superpoblació de
gats, es recorria a l'eliminació de les colònies. Ara,
les administracions comprenen Ua podem parlar
en present!), veient l'èxit dels nostres projectes,
que el sacrifici d'animals sans és impopular, car i
inútil. En efecte, la captura-sacrifici no funciona,
perquè allà on hi ha una font d'alimentació, hi
haurà sempre gats, i a la ciutat, abunden els ve"'ns
prove.,.dors de menjar. El sacrifici de part de la colò-
nia (els funcionaris mai no aconsegueixen capturar
el 100% dels animals) pot fer minvar la població
durant un temps, però aviat aquesta població es
recupera i les queixes continuen.
Només la gestió per part d'una associació protec-
tora, comptant sempre amb la implicació dels ve'''ns
que alimenten els gats, pot solucionar els conflic-
tes. Només els ve"'ns que tenen cura de la colònia
són capaços de tractar la totalitat d'aquesta i fer-ne
el seguiment posterior. Els ve"'ns són absolutament
imprescindibles, ja que ells tenen la clau de l'ali-
mentació adequada i de la higiene de l'entorn: és
bàsic comptar amb la seva collaboració.
Els ve'''ns solen tenir un alt grau de desconeixement
sobre totes aquestes gestions. Els expliquem que
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amb l'esterilització de gats i gates solucionem
molts problemes de cop. D'una banda, impedim la
Procreació, amb la qual cosa la pOblació roman
estable; de l'altra, impedim el zel, que origina
molèsties com la marca del territori amb orina, les
baralles i els miols.
Calimentació és també molt important. La majoria
de queixes dels veïns són perquè hi ha una o diver-
ses persones que embruten l'entorn quan donen
de menjar. Les restes de menjar no són bones,
perquè no són un menjar equilibrat i a més a més
es fan malbé de pressa, desprenent pudors i
atraient insectes. Les restes putrefactes perjudi-
quen la salut dels gats, els originen diarrees i mal-
nutrició: ensenyem els veïns que no n'han de
donar.
El pinso és el millor, fins i tot el més barat. És net,
no es fa malbé ni desprèn olor. És el més equili-
brat, encara que sigui de la gamma baixa. La seva
textura cruixent manté les dents netes i esmolades.
Els gats esterilitzats i que mengen pinso tenen
molt més bon aspecte que els que mengen restes.
El canvi és espectacular, només en un parell de
setmanes es nota la diferència.
Parlant amb els veïns que els cuiden, trobem que
algunes persones, sobretot homes, no troben bé
que esterilitzem els gats. Les dones, en canvi, són
molt receptives, potser perquè se saben posar en
el lloc de la gata mare, donant a llum en condicions
precàries, indefensa, desnutrida, amb els seus
gatets en constant perill.

Com haureu vist a les vostres consultes, els homes
tendeixen a identificar el seu plaer amb el del gat
mascle. Intentem de fer-los veure que el gat no viu
la sexualitat com nosaltres; per a ell, només és un
impuls que té durant les èpoques de zel. La resta
de l'any, el sexe és quelcom que no els interessa.
No és un animal eròtic i no el traumatitza el fet de
no pOder ser pare. AI contrari, un gat esterilitzat viu
més i millor. Com que no ha de "patrullar" buscant
femelles, no s'exposa a atropellaments. Com que
no ha de competir amb altres gats, no es baralla i
no rep ferides ni mossegades que li poden trans-
metre malalties mortals, com la leucèmia i la immu-
nodeficiència felines. El Taller és un èxit, a cada
sessió ens vénen com a mínim 15 persones. La
implicació és la clau, necessitem que qui ens recla-
ma s'impliqui en el projecte i estigui disposat a tre-
ballar dur. Si els vostres clients s'adrecen a vosal-
tres preguntant com han de fer per ajudar aquella
colònia de gats de carrer que els preocupa, podeu
dirigir-los al taller de voluntaris. Trobareu l'adreça i
les dates en aquest mateix article.
La falta d'implicació de qui ens reclama és el que
ens derrota. Intentem fer comprendre la gent que
davant d'un animal amb problemes, no n'hi ha prou
amb trucar a la protectoraI Cal posar-hi de la nostra
part. Les associacions tenim limitacions econòmi-
ques i personals: no arribem a tot. Per això insistim
a veure'ns cara a cara amb els qui ens truquen o ens

Periòdicament, els velOs responsables de les colònies de gats controlades capturen e~emplars per com-
provar el seu estat sanitari I esterilitzar-los a les dlnlques collaboradores (foto dreta cortesia clínica
veterinària Dr. Florit I Dr. Casas).

envien un e-mail. El fet que acudeixin a la reunió és
un indicador del seu interès.
Progat rep moltíssimes peticions d'ajut per telèfon i
correu electrònic diàriament. La nostra web té més
de 4.500 visites acumulades. Lamentablement, el
nombre de socis no creix en la mateixa proporció i
això és un problema: si qui ens reclama no s'asso-
cia, com podrem ajudar?
Una de les preguntes més freqüents que ens fan
és si acollim animals, és a dir, gossos i gats que ja
no són volguts pels seus cuidadors. No podem
donar resposta a aquesta situació lamentable: no
som un refugi. Ben al contrari, lluitem perquè els
animals puguin quedar-se on estan. Nosaltres
actuem agafant els gats, duent-los al veterinari per
ser operats i després deixant-los anar al seu hàbi-
tat altre cop.
No tenim cap "lloc" on dur els animals. Mirem de
convèncer les persones que es volen desfer del seu
gat o gos que no ho facin; si el problema és el zel,
els adrecem al veterinari; si és de conducta (rascar
d'ungles, sobretot), intentem aconsellar sobre solu-
cions (comprar un rascador, prestar més atenció a
la mascota...). Si la persona creu tenir allérgia, pri-
mer l'adrecem a l'al.lergòleg per fer-se una serolo-
gia, ja que només un tant per cent molt petit de per-
sones tenen veritablement aHèrgia al pèl de gat. Si
el resultat és positiu, els informem que hi ha pro-
ductes que poden fer minvar el problema, a banda
de mantenir una bona higiene de l'animal i l'entorn.
Insistim que el primer que han de fer és parlar amb
el veterinari i no portar a casa (ni comprar) cap ani-
mal sense abans haver reflexionat sobre les obli-
gacions que comporta tenir-lo.

l'tSf"truu--
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LA UE DESOVO LAS ALERTAS
CIENTrFICAS AL TRATAR LA
CRISIS DE LAS VACAS LOCAS1
El Gobierno briUmico y la UE cometieron

errores en la gestión de la crisis de las
vacas focas y desoyeron las advertencias

de los cientificos, según establece el informe
Lecciones tard/as de a/ertas tempranas: e/ principio de
cautela, 1986-2000, que acaba de publicar la
Agencia Europea de Medio Ambiente, en

donde se analiza la mala gestión
en diversas alertas sanitarias en
la Unión Europea. Por una parte,
Londres subordinó la protección
de la salud a Intereses ganade-
ros. Por otra, Bruselas permitió
durante años la entrada de carne
britanica y el consumo de harinas
carnicas por los rumiantes.
La desatención de Londres
sobre las vacas focas causó un
centenar de personas muertas

por la nueva enfermedad transmitida a los
humanos, y pérdidas millonarias. En 1986 se
conoció en el Reino Unido el primer caso de
encefalopatia espongiforme bovina (EEB),
hasta entonces sólo conocida en las ovejas.
Sólo dos años después, documentos oficia-

les hablaban ya de que tal patologia podia
pasar a los humanos. "Pese a que el
Gobierno britanico asegura haber sido pru-
dente al proteger la salud pública, en la prac-
tica la subordinó a la protección del mercado
agricola, intentando minimizar la intervención
estatal y el gasto público", dice en sus con-
clusiones el capitulo del informe relativo a la
crisis de las vacas focas.
La UE también cometió errores en los prime-
ros años, y permitió la entrada de carne brita-
nica al continente después de 1988 en gran-
des cantidades. Sólo en 1994 se ,prohibieron
las harinas animales (agente transmisor de la
EEB) para alimentar a los rumiantes. Para no
cometer los mismos errores del pasado, la
Comisión Europea desplazó al comité veteri-
nario al area de Sanidad y Consumo.
El denominador común de todas las alertas
sanitarias, explica el director de la agencia,
Domingo Jiménez-Beltran, es constatar cómo
los poderes públicos han tendido a desoir las
primeras lIamadas de atención y a considerar
que no hay riesgos mientras existe incerti-
dumbre y no lIegan las evidencias cientificas.

GIRONA CONTARA CON UN CENTRO DE
INVESTIGACION DE LA CARNE

La Universitat de Girona (UdG), el
Departament d'Universitats, Recerca i
Societat de la Informació (Dursi) y el

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimen-
tàries (IRTA) firmaron el pasado 11 de enera un
convenio de colaboración para la creación de
un centra de investigación de la carne en las
comarcas gerundenses. El proyecto, presu-
puestado en nueve millones de euros (unos
1.500 millones de pesetas), pretende conver-
tirse en un modelo de referencia para toda
Europa. En una primera fase se invertiran en el

centro cuatro millones de euros. Este dinero
se destinara a la construcción de dos nuevos
edificios, uno de los cuales se erigira en el
futura parque tecnológico y cientlfico de la
UdG -en unos terrenos situados junto al rio
Onyar-o All! se ubicara el centro de investiga-
ción de la industria carnica, equipado con las
últimas tecnologias que se aplican en este
sector. El segundo edificio se construira en
Monells, al lado de las instalaciones actuales
del Centre de Tecnologia de la Carn y el
Centre de Control Porel, ambos del IRTA.
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II JORNADAS DE
INMUNOSUPRESION AVIAR

LOS dias 16 y 17 del pasado mes de ene-
ro tuvieron lugar las 11 Jornadas de In-
munosupresión Aviar, celebradas de

forma itinerante en Montbrió del Camp y en
el Colegio de Veterinarios de Madrid, y que
fueron organizadas por Laboratorios Calier
dentro de su programa cientlfico sobre inmu-
noterapia. Las Jornadas fueron presentadas
en Montbrió por el doctor Albert San Gabriel
y en Madrid por Rafael Bolívar, Subdirector
General de Avicultura.
La primera conferencia, a cargo del doctor
Jagdev Sharma, profesor de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Minnesota
(Estados Unidos), versó sobre los "Impactos
de la Inmunosupresión en la patOlogia aviar
actual". El conferenciante pasó revista a las
enfermedades inmunosupresoras, con espe-
cial ènfasis en Gumboro, Marek y reovirus,
destacando la importancia de que las vacu-
nas se encuentren con una respuesta inmu-
ne competente y, en su caso, el importante
papel que puede desempeñar la terapia
inmune no sólo mejorando la respuesta a las
vacunaciones sino tambièn previniendo la
infección.
El profesor Laszlo Stipkovits, Jefe del Equipo
de Micoplasmosis del Instituto de Investiga-
ción Veterinaria de la Academia de Ciencias
de Hungria, en la segunda conferencia del
programa, expuso los últimos avances sobre
la "Micoplasmosis y el efecto de la inmuno-
terapia". Refirièndose a la inmunopatogène-
sis del micoplasma destacó la importancia
del M. sinoviae y su elevada repercusiòn en
los paràmetros zootècnicos, incidiendo en la
necesidad de mejorar los medios auxiliares
de diagnòstico y evitar los falsos negativos
que permiten la difusión de la enfermedad.
Posteriormente el profesor Stipkovits dia a
conocer los resultados obtenidos en diver-
sos estudios que ha realizado sobre la efica-
cia de Inmunair' 17,5, -un inmunoteràpico
desarrollado por Calier, cuya presentación
Pública formaba parte del programa de las
Jornadas- frente a M. ga/lisepticum Y otros
microorganismos.
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Cerraron las Jornadas los doctores Joan
Marca y Dan Zekaria, Director de 1+0 y Pro-
duct Manager de Avicultura respectivamente
de Laboratorios Calier, quienes realizaron la
presentación tècnica de Inmunair" 17,5 y de
su concepto y bases inmunoteràpicas.

Mesa de ponentes en la Jornada

celebrada en el Coleglo

de Veterinarios de Madrid.

Aspecto de la sala de conferencias en Montbrió del Camp.
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PER QUE ESTUDIEN
VETERINÀRIA

C
I a majona de l ~Nudlanl\ de primer

(ur~ de Veterinana voldna dedICar ~e

a la fauna Sdlvdtge

om cada any, la Facultat de Veterinària
de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na (UAB) ha fet una enquesta als alum-

nes de 1er. Curs per conèixer llur perfil, llurs
motivacions i la imatge que tenen de la titula-
do. Aquesta enquesta complementa l'estudi
que es fa entre els llicenciats. Les dades que
es sol'liciten als enquestats s'agrupen en tres
blocs: d'una banda, el perfil personal i els
antecedents acadèmics dels estudiants de pri-
mer curs; d'altra, els factors que han influït en
l'elecció dels estudis de Veterinària; finalment,
el coneixement previ de les possibles sortides
professionals i quines són les preferències en
començar els estudis.

L.:enquesta d'enguany s'ha fet a 93 estudiants,
xifra que significa el 60 % dels alumnes de nou
ingrés. El predomini de les dones entre els
nous alumnes continua sent aclaparador (80,6
%). La majoria va expressar una vocació "tem-
prana" (el 65,6 % va afirmar que la decisió
d'ésser veterinari la va prendre abans dels 15
anys). L.:elecció dels estudis ha estat decisió
pròpia i molt poc influïda per la familia. Cal
indicar en aquest sentit que només 1'11 '7 %
dels enquestats va admetre que tenia antece-
dents veterinaris a la familia.
Els principals motius per estudiar Veterinària

són l'amor pels animals i el convenciment de
tenir aptituds per la carrera. Demostren tenir
un bon coneixement general de les sortides
laborals, encara que alguns van esmentar acti-
vitats que no són pròpies de la professió vete-
rinària, com ara tenir cura dels animals i ferrar
cavalls.
A la pregunta de quina seria la tasca veterinà-
ria que més els agradaria fer, la majoria va res-
pondre que la fauna salvatge, seguida a certa
distància dels petits animals. La recerca i la clí-
nica de cavalls i d'exòtics també tenen una
bona acollida. En canvi, el que més rebutgen
és treballar amb espècies de producció.
Tampoc no volen ser empresaris, la qual cosa
indica que no tenen clar com s'exerceix la clí-
nica de petits animals.
La conclusió de l'estudi és que els nous estu-
diants segueixen sent vocacionals i amb
bones aptituds per la carrera. Encara que
tenen una imatge "bucòlica" de la professió,
coneixen bé les diferents sortides professio-
nals. Segons els responsables de l'enquesta,
és necessari informar al llarg dels estudis de la
situació dels llicenciats, especialment durant
els dos últims cursos, mitjançant xerrades d'o-
rientació professional organitzades pel Con-
sell d'Estudiants.

LA UE PROHIBIRA LA IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS
DE ORIGEN ANIMAL PROCEDENTES DE CHINA

E l Comité Veterinario Permanente propuso
el pasado 25 de enero suspender de
inmediato en la Unión Europea las impor-

taciones de alimentos de origen animal prove-
nientes de China, porque entiende que no son
seguros ni para el consumo humano ni para la
alimentación animal. La medida de urgencia pro-
puesta por los expertos veterinarios europeos se
toma debido a la presencia de un antibiótico, el
cloranfenicol, en varios Iotes de gambas conge-
ladas, prohibido en la UE desde 1994 por sus
riesgos potenciales para la salud.
La Comisión Europea debe dar ahora su visto
bueno formal a la medida para que pueda entrar
en vigor. La miel, la carne de conejo, los pollos,
los moluscos, crustaceos y las gambas congela-

das son los productos alimenticios que màs
exporta China hacia el mercado europeo. De la
medida queda fuera el pescado. Los productos
afectados que ya se encuentran en ruta podran
entrar en la UE, aunque las autoridades aduane-
ras nacionales deberan someterlos a controles y
examenes mas estrictos.
La normativa comunitaria en materia veterinaria
establece que "se tomaran las medidas necesa-
rias" de salvaguardia ante importaciones de pro-
ductos provenientes de terceros paises que
constituyan "un serio peligro" para los consumi-
dores y los animales. La Comisión Europea tiene
la intención de ponerse a trabajar "urgentemen-
te" con las autoridades chinas para que el flujo
comercial pueda reanudarse.
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WEB DL MESI
ONCOlOGlAVETERINARIA

Oncologiaveterinaria.com és un servei de
Consulta veterinària en línia ofert per espe-
cialistes en el diagnòstic, pronòstic i tracta-
ment de tumors benignes i malignes (neoplà-

sies) en mascotes, principalment gossos i
gats.
Entre les seccions accessibles des de l'índex
principal de la pàgina destaquen un apartat
dedicat a explicar de forma breu les princi-
pals malalties oncològiques (tumor de
mama, tumor de testicle, linfoma, càncer de
bufeta, càncer ossi, càncer en la cavitat
bucal); preguntes més freqüents sobre el
càncer; un servei de consulta en línia per
mitjà d'un formulari; dues seccions reserva-
des als professionals, una on s'explica la
metodologia d'avaluació del càncer i les
seves possibilitats terapèutiques i l'altra on
es recullen articles tècnics sobre la matèria;
així com l'habitual enllaç a d'altres pàgines
d'interès.

TRATAMIENTO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS EN AVICULTURA
Virbac España presenta Stabox 50% POS
Aves, un polvo oral soluble a base de amoxi-
cilina formulado específicamente para la pre-
vención y el tratamiento de infecciones res-
Piratorias en avicultura. Posee un innovador
excipiente, obtenido mediante el proceso
Virbasol desarrollado por Virbac, que garanti-
za la solubilidad y la estabilidad del principio
activo, la amoxicilina.
La ràpida y completa solubilidad de Stabox
50% POS Aves permite asegurar que cada
animal recibe la dosis necesaria y que la
medicación se reparte de manera uniforme.
Asimismo, Stabox garantiza la total estabili-
dad de la amoxicilina durante 24 horas en
Cualquier tipo de agua.
Otra de las ventajas del excipiente Virbasol
e s que, al no contener azúcares, evita los
taponamientos de los conductos y la apari-
ción de biofilm en los tanques de agua de

bebida, es decir, la película de sedí-
mentos que se deposita en el interior
de los conductos y que impide que
las dosis necesarias sean ingeridas
por los animales. Stabox 50% POS
Aves también ofrece una excelente
palatabilidad, manteniéndose o inclu-
so aumentando el consumo de agua
durante la duración del tratamiento.
La amoxicilina es un antibiótico de
amplio espectro que presenta una
notable biodisponibilidad y una difu-
sión ràpida y duradera en todos los
tejidos y órganos.
Stabox 50% POS Aves presenta una
garantia total contra los residuos, ya
que su tiempo de espera cumple
con las màs estrictas normativas comunita-
rias en materia de LMR (Limite Màximo de
Residuos).

Stabox 50% POS Aves



eti'

Tribuna OBERTA
Les opinions dels col-legiats recollides en aquesta secció han estat expressades a través de la llista de
correu electrònic del Col-legi (covb-list@yahoogroups.com) o per mitjà de carta, fax i/o correu electrò-
nic adreçats directament a l'editor de la revista, David Quesada. Si us voleu subscriure a covb-list,
envieu un missatge a covb-list-subscribe@yahoogroups.com, identificant-vos com a col-legiats (nom
i nO de col-legiat). Si voleu dirigir les vostres opinions directament a l'editor, envieu una carta o un fax
al Col-legi 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".

Mascotes i salut pública
Us escric després d'haver tornat a casa amb
un regalet enganxat a la sola de sabata i un
altre a la roda del cotxet de la meva filla [...]
Estic emprenyat, indignat i cansat de la situa-
ció: els carrers i els parcs infantils de
Barcelona estan plens de tifes, cagarades,
femtes, toves, o digueu-ne com vulgueu, que
han estat dipositades pels nostres estimats
Pacients, i abandonades pels nostres il'lustrís-
sims Clients.
Demano disculpes si em precipito. Però em
sembla que el Col'legi podria -si encara no ho
ha fet- plantejar-se el problema, i quines
accions es podrien engegar. Crec que en
certa manera som corresponsables de l'edu-
cació dels nostres clients en aquesta matèria.
Fem pedagogia sobre aquells temes que de
manera directa o indirecta ens reporten bene-
ficis: eduquem els nostres clients sobre la
conveniència de vacunar i identificar, de fer
neteges de boca, de tractar ilo prevenir les
parasitosis, d'alimentar amb dietes de gama
alta que -ves per on- molts tenim exposades a

la nostra sala d'espera... Però no caldria també
educar sobre els deures civics que comporten
la tinença d'animals? I parlant altre cop de
beneficis: no crearia una bona imatge del nos-
tre collectiu, que demostréssim un mínim grau
de preocupació sobre el destí de la merda que
excreten els nostres pacients?
Crec que tenir algun pòster, llibrets informa-
tius, o bosses per recollir caca, amb el mem-
bret del Collegi, a la meva cllnica, donaria una
molt bona imatge del nostre collectiu, i em
faria sentir recolzat a l'hora de fer pedagogia
sobre el tema. Suposo que molts ajuntaments
hauran fet alguna campanya informatíva al res-
pecte, però nosaltres som els dipositaris direc-
tes de la confiança dels nostres Clients. I crec
que ho hem de deixar clar: volem Clients que
ens siguin fidels, que facin cas de les nostres
instruccions, que deixin diners als nostres
calaixos, que no se'ns queixin quan la pifiem...
Però sobretot volem clients amb Esperit Cívic.
Oriol Sanz, covb-list 10/112002

El tema que planteges és molt interessant i un
dels que ens preocupen més. Els excrements
al carrer són una de les principals causes de
la mala imatge que els animals de companyia
tenen entre algunes administracions i mitjans
de comunicació. En un programa recent a TV3
sobre la reforma del Codi Penal, quasi es va
parlar més dels excrements que de la crueltat
cap als animals.
És fàcil fer demagògia en aquest tema i no s'ha
de culpabilitzar només al propietari. Es evident
que cap administració s'ha plantejat seriosa-
ment el problema de la integració dels animals
de companyia a l'entorn urbà i el model actual
de pipi-can és molt deficient. Fa falta també
dissenyar un pipi-can (primer trobar un altre
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nom) que es pugui netejar i desinfectar fàcil-
ment, pel qual ha de tenir alguna mena de des-
gUàs cap al clavegueram i crear zones d'exer-
cici i socialització tancades on el propietari
pugui seure, llegir, conversar i, amb les mans
lliures, recollir els excrements i dipositar-los en
llocs adequats. Els Ajuntaments han d'entendre
també que cal dedicar pressupost a aquests
temes i igual que tots els ciutadans paguem la
recollida de papers, cigarretes, fulles d'arbres,
etc., que collaborin en la neteja d'aquestes
~ones a la vegada que eduquen als propietaris
I sancionen, quan calgui, als incivics que no
facin servir els mitjans adequats.
Per la nostra part, hem de col'laborar en l'edu-
cació dels propietaris, com ja fem, i campanyes
com la que ha endegat Esteve per promocionar
e l seu producte Telmin (una cartera que es
penja de la corretja on es poden posar bosses)
Poden ser molt útils per sensibilitzar a més gent.
Finalment, dir que tenim previst organitzar un
debat sobre el tema quan el temps ens ho
permeti.

Albert Sordé, membre de la Junta del cova.
COVb-list, 11/1/2002.

Racisme ecològic

Mi amigo Eduardo esta últimamente muy mus-
tio [...l Es un sesudo colega veterinario ecua-
toriano que ha conseguido trabajo en
Barcelona de repartidor de butano. Ahora esta
proyectando traerse para aca a su mujer y dos
niñitas que tiene. Decia que lo veo pesimista
explicandome las desdichas de sus familiares
y amigos en Ecuador.
Eduardo me habla de su hermano Cristóbal.
Antiguo recolector artesano de camarones (así
lIaman ellos a los langostinos) en la región de
Esmeraldas, ha tenido que emigrar al interior
del país porque desde que se instalaron las
grandes empresas camaroneras, para la pro-
duCción intensiva y exportación de camarones,
l°s manglares naturales se estan destruyendo,
desapareciendo la pesca y toda la rica biodi-
Versidad de estos bosques únicos. Cristóbal
marchó hacia Sucumbios, frontera con
COlombia, de donde es la abuela materna de mi
camarada Eduardo. Como apenas tienen tierras
propias esta a ver que puede encontrar.
Preocupados, eso si, por el niño Cristobalito
Pues le han salido unas lIagas en la piel que el
rnédico del Departamento no puede tratar.
Coincidiendo con las masivas fumigaciones de
Potentes agroquímicos, que se hacen desde
avionetas para eliminar los cultivos de coca del

país vecino, -con eso del Plan Colombia- hay
bastantes casos como el de Cristobalito. Los
langostinos que nos zampamos por Navidad,
dice mi amigo Eduardo, le ponen triste.
Cristina, la hermana mayor de Eduardo, traba-
ja como administrativa en una filial de REP-
SOL-YPF que esta preparando la construcción
de un nuevo oleoducto de 500 kilómetros (ya
existen dos en la actualidad) desde la
Amazonia a la costa del Pacifico, pasando por
los Andes. Ciaro que a Cristina el salario le
viene de fabula, pero le preocupan -dice mi
amigo Eduardo- las denuncias de los grupos
ecologistas ecuatorianos por la deforestación
que va a provocar este proyecto, pérdida de la
biodiversidad y graves contaminaciones como
ya pasa con los otros dos grandes oleoductos
de Ecuador. Es curioso que el sexto país
exportador de petróleo tenga tasas de paro
del 60%, comenta como enrabiado mi amigo
Eduardo.
Repito que lo veo apagadillo a Eduardo [...l
Ahora esta con no sé qué cosa que llama
"racismo ecológico". Anda descifrando el pen-
samiento de Darwin. Yo lo desconocla, pero
bajo el título de su famoso ensayo "El origen
de las Especies", aparece la expresíón "por
medio de la preservación de las razas favore-
cidas". Eduardo se cuestiona si la lucha por la
supervivencia se puede aplicar también a la
raza humana. Vamos, que una raza humana
dominante prevalecería por encima y a costa
de otras, destruyendo el entorno y habitat de
éstas para mantener sus privilegios [...l
Gustavo Duch, Veterinarios sin Fronteras
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Ajuts, Subvencions, Indemnitzacions
• Ordre de 20 de desembre de 2001 per la qual es modifica l'Ordre de

19 de selembre de 2001. per la qual s'aproven les bases regulado-
res dels ajuts per a la reposició d'animals reproductors porcins,
sacrificats pel motiu de sanejament oficial. i es convoquen els
corresponents a l'any 2001.
DOGC n' 3549,9/1/2002

Aliments
• Decret 359/2001 de 24 de desembre pel qual es designa l'autoritat

competent responsable de l'etiquetatge de carn de vacum i dels pro-
ductes a base de carn de vacum a Catalunya
DOGC n ' 3544, 2/1/2002

• Decisió de la Comissió de 28 de desembre de 2001 per la qual es
modifica la Decisió 98/371, en allò que respecta al certificat de sani-
tat animal per a determinades importacions de carn fresca.
DOCE n' 3,5/1/2002

• Recomanació de l'òrgan de vigilancia de la AELC n' 228/0l/COl de 2
de juliol de 2001 relativa a un programa coordinat de control oficial
dels productes alimentaris per al 2001
DOCE n' 6,10/1/2002

• Decisió de la Comissió de 14 de gener de 2002 relativa al marcatge i
la utilització de carn de porci a Espanya conforme a allò establert en
l'article 11 de la directiva 200l/89 del Consell.
OOCE n' 13,16/1/2002

• Reglament 7712002 de la Comissió de 17 de gener de 2002 que modi-
fica les annexes I i 11 del Reglament 2377190 del Consell pel qual s'es-
tableix un procediment comunitari de fixació dels límits màxims de
residus de medicaments veterinaris en els aliments d'origen animal
DOCE n' 18, 18/112002

• Decisió de la Comissió de 22 de gener de 2002 per la qual es modifi-
ca la Decisió 93/402 relativa a les condicions de policia sanitària i a la
certificació veterinària requerides per a la importació de carns fres
ques procedents de països d 'Amèrica del Sud, respecte de l'Argentina.
DOCE n' 20,23/1/2002

• Recomanació de la Comissió de 25 de gener de 2002 relativa a un
programa coordinat de control oficial de productes alimentaris per
l'any 2002,
DOCE n' 26, 30/112002

• Ordre PRE/145/2002 de 24 de gener per la qual es modifiquen les ane-
xes 11 dels reials decrets 280/1994 de 18 de febrer i 569/1990 de 27 d'a-
bril pels quals s'estableixen els limits màxims de residus de plaguici-
des i llur control en detenninats productes d'origen vegetal i animal
BOEn' 27,31/1/2002

Malalties
• l lei 26/2001 de 27 de desembre per la qual s'estableix el sistema

d'infraccions i sancions en matèria d'encefalopaties espongiformes
transmissibles,
SOE n' 2, 2/112002

• Ordre 17/2002 de 8 de gener per la qual es deroga l'Ordre d ' l l de
març de 1999 per la qual s adopten mesures cautelars en relació
amb la febre aftosa.
BOE n' 9, 10/112002

• Ordre 212002 de 10 de gener per la qual es declara un nou focus de
pesta porcina clàssica i s'estableixen les lones de protecció i de
vigilància,
OOGC n' 3552, 141112002

Recull a carrec de Cristina Campaña
> Ordre ARP/3/2002 d ' l l de gener, per la qual es declara un nou focus

de pesta porcina clàssica i s'estableixen les lones de protecció i de
vigilància,
DOGC n' 3553, 15/112002

• Ordre de 19 de desembre de 2001 per la qual es declara oficialment
un focus d 'encefalopatia espongiforme bovina a Catalunya.
OOGC n' 3554,16/1/2002

• Correcció d'errades a l'Ordre de 10 de desembre de 2001 per la qual
es declaren nous focus de pesta porcina clàssica i s'estableixen les
lones de protecció i vigilància,
DOGC n' 3554,16/1/2002

> Decisió de la Comissió de 14 de gener de 2002 relativa a determina-
des mesures de protecció contra la pesta porcina clàssica a Espanya
i per la qual es modifica la Decisió 2001/925,
DOCE n' 13, 16/112002

> Decisió de la Comissió de 21 de gener de 2002 per la qual s'esta-
bleixen condicions addicionals per a la concessió d autoritzacions
per treure porcs d'explotacions situades dins de les lones de pro-
tecció i vigilància establertes a Espanya degut a la pesta porcina
clàssica.

DOCE n' 19,22/1/2002
• Ordre ARPI13/2002 de 22 de gener per la qual es declara un nou

focus de pesta porcina clàssica i s'estableixen les lones de protec-
ció i vigilància,
DOGC n' 3560, 24/112002

• Ordre APAl9112002 de 24 de gener per la qual es modifica l'Ordre de
5 de desembre de 2001 per la qual s'estableixen mesures cautelars
en relació amb la sospita de pesta porcina clàssica a Catalunya.
BOE n' 22, 25/1/2002

> Ordre AR0/15/2002 de 24 de gener per la qual es declaren nous focus
de pesta porcina clàssica i s'estableixen les lones de protecció i de
vigilància,
DOGC n' 3562, 28/112002,

Altres

• Decisió de la Comissió de 28 de desembre de 2001 per la qual s'es-
tableixen mètodes per a la identificació genètica d'animals repro-
ductors de raça selecta de l' espècie bovina i per la qual es modifi-
quen les Decisions 88/124 i 96/80.
DOCE n' 3, 5/112002

• Reglament 3212002 de la Comissió de 9 de gener de 2002 pel qual es
modifica el Reglament 713/2001 relatiu a la compra de carn de vacu
en virtut del Reglament 69012001.
DOCE n'6, 10/112002

• Directiva 20011102 del Consell de 27 de novembre de 2001 per la qual
es modifica la Directiva 1999/29 del Consell, relativa a les substàn-
cies i productes indesitjables en l'alimentació animal.
OOCE n' 6, 10/112002

• Directiva 2001/104 del Parlament Europeu i del Consell de 7 de
desembre de 2001 per la qual es modifica la Directiva 93/42 del
Consell relativa als productes sanitaris
OOCE n' 6,10/1/2002

• Decisió de la Comissió de 21 de desembre de 2001 per la qual s'es-
tableix el pla de treball relatiu a l'etiqueta ecològica comunitària,
DOCE n' 7,11/1/2002

• Reial Decret 1440/2001 de 21 de desembre pel qual s'estableix el
sistema d'alerta sanitària veterinària.
BOE n' 12, 141112002
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• Reial Decret 3/2002 d ' l l de gener pel qual s'estableixen les normes
mínimes de protecció de les gallines ponedores.
BOfn' 13.151112002

• Ordre 33/2002 de 2 de gener per la qual es modifica el Catàleg Oficial
de Races de Bestiar d'Espanya de conformitat amb allò previst al
Reial Decret 1682/1997 de 7 de novembre pel qual s actualitza el
Catàleg Oficial de Races de Bestiar d'Espanya.
BOfn'13.151112002

• Ordre APAl6712002 de 18 de gener per la qual s'estableixen sistemes
de controt de destinació dels subproductes generats a la cadena ali-
mentària càrnia.
BOfn' 17.191112002

• Reial Decret 5612002 de 18 de gener pel qual es regulen la circula-
do i utilització de matèries primeres per l'alimentació animal i la
circulació de pinsos compostos.
BOfn'19.221112002

• Decisió de la Comissió de 21 de gener de 2002 per la qual es modi-

fica la Decisió 92/452 en allò relatiu a les llistes d'equipaments de
recollida d'embrions i equipaments de producció d'embrions auto-
ritzats en països tercers per exportar a la Comunitat embrions de
I espècie bovina.
DOCE n ' 21.241112002

• Decisio del Comitè Mixt de l ' m n' 124/2001 de 24 de novembre de
2001 per la qual es modifica l'Annexa I (qüestions veterinàries i fito-
sanitàries) de l'Acord EfE.
DOCE n' 22.241112002

> Reial Decret 103/2002 de 25 de gener pel qual es modifica el Reial
Decret 1282/2000 de 30 de juny. pel qual es modifica i desenvolupa
I estructura orgànica del MAPA.
BOfn' 23.261112002

• Reial Decret 113/2002 de 25 de gener pel qual es nomena Directora
general de Farmàcia i Productes Sanitaris a M' Victòria de la Cuesta
García.
BOEn' 23.261112002

NDA
Cursos, masters i postgraus

Raleigh. Carolina del Nord (EE.UU.)
Curs d'Oftalmologia per a Veterinans Hispanopar1ants
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 Peria. teresa.pena@uab.es. Marta leiva.
martaleiva@yahoo.com

Fires, Jornades i Conressos

Barcelona

Debats científics de l'Institut Municipal de Salut Publica (lMSP)
"Seguretat alimentària: una aproximació als canvis en els siste-
mes de control"
Informació: IMSP - Unitat Operativa d'Higiene dels Aliments i
Zoonosi. Tel: 934 439 403. Fax: 934 413 586

Zaragoza
FIMA Agropecuaria. Fira Internacional de Producció Ramadera

Dates: 17 al 19 d' abril de 2002
Jornades Tècniques sobre Producció AnimaL Vacu de llet i carn (dia
17). Tractament de residus ramaders (18). Porcí i avicuHura (19)
Informació: Feria de Zaragoza. Tel: 976 764 700. www.fima-gana-
dera.com. E-mail: info@feriazaragoza.com

Barcelona
Congrés del European College of Veterinary Ophtalmology (ECVO) i
de la European Society of Veterinary Ophtalmology (ESVO)
Dates: 18 a 21 d' abril de 2002

Informació: www.esvo org. www.velmed.de/ecvo. Teresa Peña.
teresa.pena@uab.es

lieja (Bèlgica)

3er .Congres Europeu de Reproducció en Animals de Companyia.
Exòtics I de laboratori
Dates: 1D al 12 de maig de 2002
Organitza: European Veterinary Society for Small Animal
Reproduction (EVSSAR) i Facultat de Veterinaria de la Universitat
de Lieja
Informació: J. Verstegen. TeL + 3243664236. Fax: + 3243664231.
E-maiL J.Verstegen@ulg.ac.be

Barcelona
Debats cienbfics de I Instituí Municipal de Salut Pública (lMSP)
Educado alimentaria: bases teònques i propostes"

Informació: IMSP - Unitat Operativa d'Higlene dels Aliments i
Zoonosi. Tel: 934 439 403. Fax: 934413 586

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

Premis

Vi!. Premi Biovet Laboratorios

Tema: treballs inèdits sobre patologia. epidemiologia. producció
o sanitat animal.
Termini de presentació: fins 1'1 de juny de 2002
Informació: Collegi de Veterinaris de Tarragona. Tel. 977 211189
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TAULELLD'ÁNUNCIS •

SERVEIS DE COLLEGI
Servei Horari Telèfon
COLLEGI DE TARRAGONA
Secretaria, Biblioteca i lnternet I Dilluns a divendres de 8 a 15 h. 977 211 189

COLLEGI DE BARCELONA
Secretaria

Afers CoHegials

Apropem-Borsa de treball

asse
Asse8loria Juridica

Dilluns a divendres de 10 a 12 h.

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

i de 16 a 20 h
Dilluns a divendres de 9 a 14.45 h.
Dima
Dilluns a divendr

arts de f1 a 20 h

932 112 466 ext 20 21

932 112 466 ext. 24

932 112 466 ext. 34
932 112 466 ext. 26
932 112 ext



ENTAURO
servéis veterínaris
•Per a veterinaris

•Tot tipus de material o medicament

•De forma urgent

•Amb transport especial

I Maciá • 08510 Masies de Roda
Apartat num 14 • 08510 Roda de Ter (Barcelona)
Tel 938 540 000 (4 línies) • Fax 938 500 375
centauro@centauro.es / pedidos@centauro.es



A . M . A . ofrece un Seguro del Hulomóuil e8cepcional
para los profesionales sanitarios y sus familiares

CALlDAD es nuestra norma de trabajo

Una gama de amplia oberluras I prmlUra h a c r el Seguro a su mi dfll
Elija d enlr la m a d 20 op looc aquéllas qu m a se ajutan a u oeIdades .
omblofmdola de a u r d o on su prioridad. b i o eonómJcas o d ob r lu ra .

• Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil

• Seguro Voluntario de Responsabilidad Civil

• Daños Propios/lncendio

— para siniestros totales se indemnizara durante los dos pr/meros años

por el 100% del valor de nuevo del vehfculo

• Robo

— para siniestros por robo en vehiculo se indemnizara durante

los dos pr/meros 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 PROFESIONALlZADO ^

Una red d mas d 70 Ofiinas propla en toda la provinlas d Espal1a Y I

Imporlanl grupo d profelonal l a l n d r a n n cuantas necesldadc » le preolel1

tanto a la hora d tíegs este Sguro. orno en 1 momcnlo de alendr un sinJclro.

• Libre elección de taller

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

(incluye reparaciones urgentes en carretera)

• Recursos por multa de trafico

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

AMA ofrece una de las mejores ofertas del mercado. Compruebe que nuestros

cios, acorde con la calidad de nuestros Seguros y la eficacia del Servido que le i111"1''

mos, están entre los más bajos del sector.

lienelit ¡esr asimismo de amplias bonificaciones, tanto si viene de otra Comp<ir"

o m o por no In i ' l r a l l dad .

¡Atención!
La totalidad de la bonificación no se pierde por un sinie declara

A. M. A:la Mutua de
Profesionales

Sanitarios
Infórmate sobre todos nuestros Seguios y Servicios

Qamando, gratuitamente, al teléfono: 9 0 0 1 0 0 9 6 3 o envíanos un fias al número: 9 1 3 5 0 5 6 6 5

Puedes llamar también a la centralita: 91 3 4 5 9 4 1 0 o a la Delegación de AMA en tu provincia

http://www.ama9egUrO8.COin • e-mail: ama •'';unasrmiros.compide ion


