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Composicion cualitativa y cuantitativa
.etoprolenc 30 mg, Alcorol benclll(O 2C
r r 9 Excipiei ti n imi Especies
animales de destino: Bovlno Ternerc
Indicaciones terapeuticas: TrdtamlPItv
antiinflamatoi

vrapia coadv
respiratorios de origen bacteriano

• on llebre y po

Posolog,a y modo de administración
Dosis AdmlnlStrilr 1 m l de DINALGEN

NORA Lpo, cada 10 kg i
tequlvalente a • toprofeno/kg

p vfdlal por via oral a traves del ,19ud de

([oreemplazarte La cfurdCl
del tr1tdmlento ,era de 1 a 3 d'dS y se
establecera en luncOn de el grolvedad y
durauO" de los slntomas Modo d
admm,straClon: Admln,Strdr DINAlGEN
SOLUC.ION ORAc a iravés de agua de
beblda ld tdsa de I['corporacOr en el
dgua de beblda de: berà a la

i diana de agu
el consumo de la dosis adecu.i I

ones dmblentales normales
agua medicada e1.

bebid.i I sigue administrando

1 mL de DINAlGEN SOlUCION ORAUlltro
ia En terneros lactantes puede

administrarse incorporando DINALGFN
SOLUCIÓN ORAL directamc
lactoreemplaj.iiÜ. Contraindicaciones:
Como todos los AINES, la admim.1

de OINALGEN SOLUCIÓN ORA

itndicada en animales con
encía renal severa o biei

•íientes de hipersensibi!
ketoprofeno Efectos secundarios: No

Precauciones especiales
para su utilización: No se han ¡
Utilización durante la gestación y la
lactancia: No se han descrito reacciones

• 1.1 administrado a las
líos de

laboratorio no se observaron signos de
embnotoxicidad, fetotoxio
teratogema Interacción con otros
medicamentos y otras formas de
interacción: N ir en asociación

i is antiinflamatonos no esteroideos,
d i u r é t i c o s o a n t i c o a g u l a n t e s .
Sobredosificacion: No

Advertencias
especiales para cada especie de
destino: No Tiempo de
espera: i I día Precauciones
especiales de seguridad que ha de
tomar la persona que administre o
manipule el producto: No precisa
Precauciones especia les de
conservación: No precisa condiciones
especiales de conservación Cao
después de abrir el envase por pi

¡ meses Caducidad una ver
incorporado en el agua de bebida 72

oaduadad una vez incorporado
en la 24 horas
Mantener fuera del alcance de los
niños: PRESCRIPCIÓN VETERINARIA
Autorización de comí"
n 1422 ESP

Solución oral
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• Antipirético
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El Govern
rectifica

— entre el paquet de propostes de reforma del Codi Pe
nal que el Govern central va presentar el passat 17 de

™ gener, amb l'objectiu d'endunr les penes contra la
delmqüéncla, la immigració il.legal i la violencia do-

—— méstica. hi figurava una que gairebé va passar dessa-
percebuda, pero que pels que treballen en el món deis ani-
máis té una especial significado. Ens referim a la tipificado
penal de la violencia contra els animáis doméstics.

Segons la proposta del Govern. la mort o lesió greu de l'a-
nimal, que fins ara només s'ha considerat com una falta i es
castiga amb una multa de 10 a 60 dies. passará a ser consi-
derada com a delicie penat amb presó de 3 mesos a 1 any.

I ,i inclusió d'aquesta mesura enmig d'una ofensiva legal
que ha posat l'accent sobretot en el tema de la seguretat
ciutadana ha estat una relativa sorpresa per ais defensors
deis drets deis animáis, máxim quan no fa gaire mes d'un
any que el Partit Popular havia rebutjat iniciatives parla-
mentarles similars presentades per Convergencia i Unió i el
Partit Socialista,

En tot cas, ens hem de felicitar que el Govern finalment
hagí rectificat i hagí donat un pas important en la lima de
posar la normativa espanyola a l'algada deis paísos mes
desenvolupats en materia de protecció animal. La satisfac-
ció ha de ser a mes doble, per qué sens dubte aquest canvi
d'actitud ha estat possible grácies a la pressió social i me-
diática exercida per molta gent i col.lectius, entre ells els
mateixos vetermaris catalans, que des de fa mesos están
col.laborant amb altres entitats i partits polítics sensibles a
la qüestió per tirar endavant una legislado mes modenu i
eficag en favor deis drets deis animáis.

La decisió del Govern és només un primer pas; recordem
que encara resta molt per fer en la considerado social i le-
gal deis animáis doméstics com a ésser vius i no com a ob-
jectes. Pero ara el camí ja no sembla tan llarg i feíxuc...
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CONTROL DE L'ALIMENTACIÓ I MALALTIES EMERGENTS
EN LA PRODUCCiÓ CUNíCOLA

Riscos sanitaris
en cunicultura
LES MICOTOXINES DELS ALIMENTS I LA NOVA FORMA DE L'ENTEROPATIA
MUCOIDE CONDICIONEN LA PRODUCTIVITAT DEL SECTOR

Text: David Quesada

E
l passat 14 de desembre va tenii lloc a
Terrassa una Jornada Técnica sobre l n
nicultura organitzadá peí la Federació
d'Associacions de Cunicultors de
Catalunya i el Serveí d'Assessorament

Rural i Innovació Tecnológica del Departament
d'Agncultura. Ramada 1,1 ilitai

italunya (DARP).
La jornada va servil per abordar alguns deis

problemes que mes preocupen actualment ais cu-
nicultors, com ara els problemes de contaminai ¡ó
per fongs deis aliments i les malalties emergents
del sector, Els conferenciants van ser Giulio Gabal
do. vetennan nutróleg de l'empresa Inogan, S.L.,
qui va parlar sobre la influénci.i de i'"' mii otoxines
deis aliments en la mortalitai deis i onills, i el pro-
fessor José Ignacio Badiola. del Centre de Rv>
de Sanitai Animal (CRESA), qui va central la seva
intervenció en el proiecte de recerca sobre la nova
forma de l'enteropatu mucoide

MICOTOXINES I SALUT ANIMAL
Les micotoxmes son uns metabolits secundaris
tóxics produits per algunes especies fúngiques,
que poden i ausar diversos trastorns en l'home
Les micotoxines

Les micotoxmes constitueixen ai tualment un
fai toi de i isi ¡mpoi tañí en 1'alimentació animal.
Es calcula que una quarta parí deis aliments zoo-
técnics contenen micotoxmes, peí aixó és unpor-

ontrolar la sevj aparii ¡ó i difusió. Tanma
es sap molt poc de llurs efectes en la pi orineció
i muí ola, peí la qual cosa la majona de la informa-
ció s'ha d'extrapolai a partii deis estudis realitzats
en grans especies (boví i porcí)

Els fongs teñen una CLIN capacita! d'adaptació
ais diferents ambients i condicions climátiques.
Per al seu desenvolupament necessiten básica-
ment tres elements:

- Una humitat relativa ambiental (Ur) superioi al
70 % i un valor d'aigua lliure o Aw (la quantitai
d'aigua disponible en el propi aliment per al des-
envolupament del microorganisme un cop assolit
l'equilibri en el sistema alimenl medí ambiei
partir de 0,70.

• Una quantitat d'oxigen mínima tlt111-2 %
- Temperatura: els fongs poden desenvolupar-se

en un ampli espeí tre de temperatura I ii
ratura elevada i ei exemple, afa rei> lesi
lupameni del genere Ispeo mentre que una
temperatura baixa poteni ¡a l'aparii lóde ••' usanum.

Els fongs teñen una gran i apai itai peí a ¡i
tai teíxits vegetáis vius El risc mésgran decont-
aminació es traba en l'ensitjament, el farratge de

ii al sol. els .ihments im|
cálids i els cereals de recol.lei

MICOTOXINES MES IMPORTANTS
Encara que fins ara s'han detei tal mes de 200
micotoxmes. les que es poden trobaí !' forma
mes freqüenl i i ntaminants deis .ihments
son l'Aflatoxina, l'Ocratoxina, la Zeralenoma. la Fu-
monisina. la Patulina i el fricotei eno.
Aflatoxina: Produída peí genere Aspergillus. Les
Aflatoxines mes importants ,on la Bl, B2. Gl i G2.

en el blat de moro i denvats, coto. soia.
i ,n auet, Ih i gira-sol. La
seva toxicidad és de l'or-
dre de 0.7 mg/k]
matéi -n boví i de
0,26 mg/kg en pon
l.i Unió Europea el máx
un legal i", sitúa en 0,05
mg kg ppb

Peí tenii una idea de
Huí lepercussió. s'ha i il
culat que la contamii
deis aliments peí Aflatox-
ines redueix els valors nu
tullir,, proteics i en-

tics de l'ordre del 10.
7 i 5 % respectivament.

Les Aflatoxines teñen
una gran activital cancerí-
gena, teratogémea i mu-

nica í Is prini ¡país
órgans afei tats son el
fetge, el ronyó i el cervell
Ocratoxina: ProduTda
també peí genere As-

sobre-
to1 ,) l"iili. i ivada, melca,
arrós i blal de mon
molt tóxica en .mimáis

El 25 % dels aliments
zootècnics està
contaminat per

micotoxines; per això és
important controlar la

seva aparició



CONTROL DE L'ALIMENTACIÓ I MALALTIES EMERGENTS
EN LA PRODUCCiÓ CUNfcOLA

Giulio Gabaldo:
'Actualment es sap molt
poc sobre els efectes de
les micotoxines dels
aliments en la producció
cunícola'

Zeralenoma: Prod

•

Fumonisina:

noro.
énic (d

una
Patulina:

la fru-

Tricoteceno:
1

ESTRATÈGIES DE PREVENCiÓ

ant i lels ¡ .
ements de la cadena productiva

En els aliments i al seleí i H inai plante: mes re-
nls i ulihl/.i i ir. iiujues li
i (tracta : imb ra

i (caí ilín sintétn i i I i n < -i

Hai I tretarnent les
aliments

Fina
arbó

in

ENTEROPATIA MUCOIDE DEL CONILL
• " | |||< ,11 ,1 i M l l l M I I . I i ¡i i H

i i".un.i' de la •• sobre l'f nteropatia mu
del i onill que el i ;RI SA ve desenvolupaní

: • leí I ten de
leí epartament d'Agí

ilaltia en lal
omeni i el
r cunii ola

i malaltia i onegud i
ipatia mu • • iparéixer en la

il forma epizoótica entre l'any L996 i el
• • : • ha afectat a gairebé totí les

• i ranga Italia, Portu
uropeu1 L'afecció p

i una idea

I , nteropatia
adir,

equilibn ei h

nortalitat)
i' freqüents La nei

• istra un estómai buil d'aliment i dilatat,
.•. 11 L | . . i , i,ii ,. feí i i . ii i i n i i i L i i I D d e g a s e n l ' i n t e s t i

pnm • • cía de moi en el colon gangli
ictiu i pH ácid en orina

ii j\ hemon
[ual cosa

parlai
|i leí momeni

sociat
. i , i i . \

fin: al final del | el cas de n
máxim percentatgi is es

, • i . n l o l . H l

parla d'mdividu: i ni i • el quadre de
la malaltia dura aproximai lameni una setmana

• letei ¡ ¡i l'agent i ausaní i le 1*1 nten ipatia
rer a les técniqui i i ulars

les al mi i : in cul
: • iti ' i ! a m b animal
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CONTROL DE L'ALIMENTACIÓ I MALALTIES EMERGENTS
EN LA PRODUCCIÓ CUNÍCOLA

José Ignacio Badiola:
'En la seva actual forma
epizoótica, l'enteropatia
mucoide ha afectat a quasi
totes les explotacions del
sud d'Europa'

presentaven un pie febril es va aconsej
un virus bactenófag qu<' njecta ADN ei

en concret Es< fa que aquesta
¡ti des de dms. En consequéncia. t coli desa-

l'intesti i en el seu lloc apareixen dues
noves bacténes, una iltra Gram que
liberen toxmes

En resum, la seqüéncia devenís relación.it'.
l'Enteropatia és la següent:

1. Desapáñelo de la :
2 Disbiosi intestinal
3. Pródu leí unes
4 Reacció exudativa de l'mtestí i compactació fe-

5. Alt'
6. Mi

LEFICÁCIA DELS ANTIMICROBIANS
Segons B : robians poden e

itat, pero no fa desaparéixer la malaltia
per la qual cosa no convé abusar del seu ú

i onstant d antimw robians genera ceps

re: i .tents i en conseqüéncia la ineficacia de trac-
taments que abans eren efectius. Aquesta cir-
cumstáncia xoca a mes amb la manca de prin
cipis ai tius iment per
cunicultura, problemátii a estesa a totes les espe-
cies menors.

Cal teñir en compte a mes com s'administren
els antimicrobians. Els animáis malalts con-
sumeixen quatre vegades menys pinso que
aigua (d'aquí el tipie efecte de borborisme en
l'estómac quan es saeseja), per la qual cosa,
consideran! el major gran de di lució de les sub-

es en el mitjá líquid, la ingestió d'antimi
crobians en pinso és aproximadamiMil la meitat
que la de l'aigua.

ALTRES MALALTIES DE L'ESPÉCIE CUNÍCOLA
En la par) final de la seva intervenció. el profes-
sor Badiola va fer un repás a la resta d'afec-
cíons mes freqüents en l'espi i cola, entre
les quals destaquen le ¡ malalties del sistema
dige
Colibacilosi: Produída per diferents ceps d'f. coli,
pot provocar una mortahtat del 50 al 100 % en en-

tació. Signes dimes: diarrea, excre-
nosos sense sang, hemorrágies difuses

en intestí pnm i cec. Profilaxi: cloració correcta de
l'aigua, atenció al programa anticoccidiósic
t,iinuil la utilització de vacunes dona resultats di-
vergents (segons Badiola les vacunes comerciáis
no funcionen) Hi ha una bona resposta amb
aminosidina, enrofloxacina i neomicina. El ti
meni a 10 dies.
Clostridiosi: ProduuLi peí diferents especies de

i'..ireix freqüentment com a resultat
d'una antibioterápia madequada que oí ¡gina una
disbiosi latrogénica. Provoca una mortahtat del
50 % o superior. Signes clínics: postrado, dis-
minució del creixement. excrements aquosos
amb sang. Lesions: gangli mesentérii reactiu i he
morrágic, hemorrágies difuses en intestí pnm i
cec. Profilaxi: evitar els canvís bruses de pinso i

II la medicació correcta.
Salmonellosi: Una malaltia emergent en el II
que segons Badiola pot provocar problemes de

i en el futur per la possibilitat que
la Unió Europea la catalogui com a zoonosi. Es
ii H i.i a mes d'una malaltia difícil de controlai peí
freqüent i i mptomátic deis animáis afec-
tats Mii líieix sobre la reprodúcelo i la lactació.
provocant avortaments el día 23 de la gesta< ió i
llongons febles amb diarrea, Les lesions mes ha-
bituáis son esplenomegalia. gangli mesentéric re-
n luí peritonitis i necrosi multifocal en fetge i

apéndix. Profilaxi: eliminar les fonts d'entrada,
com ara reproductors ¡nfectats rossegadors,
ocells i pinso contamínat. aixl com oís animáis
malalts i sospitosos; feí una bona neteja i desin-
fecció de les instal.lacions; autovacunes. Tracta-
ment: atenció ais ceps multiresistents: bona re-
sposl • colistina. gentami ¡na,
enrofloxat ina i ai iramii ina •

8 •



romectine
Ivermectina (D.C.I.)

El nuevo poder
antiparasitario toma color
La primera Ivermectina de formulación y desarrollo nacional
A partir de ahora, el poder de la ivermectina inyectable cambia su aspecto: el excipiente especial de
Promectine aporta la coloración amarilla que identificará la especialidad antiparasitana de referencia.
Su especial fórmula, sin propilenglicol, contiene un vehículo de absorción mixta o de dos fases: una
primera da lugar a una rápida absorción, y una segunda que permite una mayor persistencia de las
concentraciones en plasma.
Una vez más, Invesa ofrece a los veterinarios una herramienta terapéutica que marcará diferencias.

PRESENTACIONES. VIALES DE 50 ML. 250 ML Y 500 ML.

COMPOSICIÓN i. . . • • . . • • INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO: BOVINOS: ¡ ' - ÍUM| . i. U\ . • WdttutOS»,
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n mares DlCtyouutut vMparus(adultos) Otras rwmatodoM". Thtl*zi& . ''.uafilariabovftoIñiaduWo^ MIJMS ik» tres eitadius pdMMianos) Dermatobia homtnis Hypodermaspp Pediiuiovi Linognathus vituli Héematopinui
eury i fernui So/cnopofPí laptttatu-. • I H Acaras ftoropfei ÜVIJ (sin P commufitt vai bovs). arto) • bOVS Chinchorros Omithodoroi üvu: , . • ' • control de Piops

. . . , . . , . . . . • , •, , Boophllus micropiui, B ÓKolonti i , , horíoptn bovis La: • • • ., P O S O L O G Í A Y
MODO DE ADMINISTRAQÓN: Administrar por vfa sbbcutJ idosi •• • • dada le 0,2 i • • , i,- ,¡ 1 ml/SOkg p v i e n dosi«.*i! tari • • • : • ' - ^ d e í a espalda "íe recomienda usar

i PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU UTILIZACIÓN J nfKXV pOt VM inttamuscular O mVMnOM
• por Cloitndtum i • • • •-• ¿aso de aparecer serán prcn; • inte tratada . . .

unidos líenle a riicrwi infrt i iones Debe • I | asta al menos i día • • i no tratamiento £1 producto es efeciivo en todos los estadios
1. obstante i • : nal de la época de la moa a de los barros e desti 1 d( las larvas de Hypodcrma cuando estas se encuei

losliotpi I i '..•••''• ": i nwtt t f í ) cuando «encuentra en i • . • . $ matar al Hypodtrmé bovis cuando s* encuentra t n í • • nbaleos o parálisis t iganado
lanado I el producto después de \a estación de la mosca puede volver ,i tratara nema para el control ¡ít- ¡os

frecueme v repetido de <<t M U Í P R E C A U C I O N E S ESPECIALES DE S E G U R I D A D Q U E H A

DE T O M A R LA P E R S O N A Q U E A D M I N I S T R E o M A N I P U L E EL PRODUCTO: Na fumai ni beber mientMs •-«• n i • roducí n I.I\ manos después de su uso Mantenpt fuera del alcance de los. mftos Eni «o de auto •
• : • l"1'1' h la etig •' , • • M 1 derrame del pM';.. • i \ue entre en contacto con los oíos, mucoiav heridas o |n • -menda

i 11NTRAINDIC ACIONES I (S -worm«1inas no son bien \Q\f<<. • mata para las que no esté autorizado el medicamento iso han obyrvádo Qiavrs CíSOS de intolerai
ilmenw en coltus perros pastores ingleies, o! i ADVERTENCIAS ESPECIALES: N

.r •!.•• i.i • EFECTOS SECUNDARIOS: En alguioi ¡ i , • > I I nea del p roduc to .»han oh»
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La malaltia de
Creutzfeldt-Jakob
EN ELS PROPERS ANYS NO ES DESCARTA L'APARICIÓ A L'ESTAT
ESPANYOL D'ALGUNS CASOS DE LA VARIANT HUMANA DE L'EEB

Text: Albert Cañáis i Rosell. Veterinari del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya

Veterinari oficial d'escorxador (escorxador M.F. Vlñals Soler, S.A.)

L
es Encefalopaties Espongiformes
Transmissibles Humanes (EETH)
constitueixen un grup de malalties
neurodegeneratives. entre les quals hi
han la malaltia de Creutzfeldt-Jakob

clássica o esporádica (MCJ): la vanant, ECJ,
relacionada amb I'EEB (vMCJ). la Síndrome
de Gerstmann-Straussler-Scheinker (GSS),
l'lnsomni Familiar Fatal (IFF) i el El Kuru (ja
extinguida)

La incidencia d aqüestes malalties s'ha man-
it constant durant els anys. Les causes cf'al

guns casos de la MCJ clássica. I'IFF i el SGSS
son hereditánes. Alguns casos de la MCJ clássi-
ca son deguts a implants de teixits procedents

: ts amb la malaltia MCJ iatrogénica
El 1996 al Regne Unit es van descriure 10

casos d'una malaltia que s'assemblava a la
malaltia de Creutzfeldt-Jakob esporádica pero
que tenia unes característiques diferents. Els
pacients eren mes |oves. amb una edat mitja-
La d ur a d a d e que la malaiaera de
Creutzfeldt-Jakob esporádica era de 65 anys.
La durada de la malaltia era do 14 mesos, su-
perior a la de la forma esporádica (4.5 me-
sos). Els malalts presentáven manifestacions
psiquiátnques i alteracions de la sensibilitat a
l i m a de la malaltia (ansietat. psicosi, depres-
sió. insomni. anoréxia i pérdua de pes). Les le-
sions d'aquests casos mostraven dipósits del
pnó, els mateixos que afecten els ovins i els hi
ocasionen l'scrapie (PrPsc). envoltats de can-
vis espongiformes al cervell. el cerebel. els
ganglis basáis i el tálem. El tipus de lesió cere-

pérdua de neurones i vacuolització deis
teixits. feía que l'examen microscopio
d'aquest teixit tingues un aspecte d'esponia.
Aqüestes lesions eren molt semblants a les
produTdes en els animáis mfectats per EEB ex-
perimenfc

Aqüestes característiques van suggenr que
l'agent causal d'aquesta nova malaltia (ano-
menada vanant relacionada amb I'EEB o
vMCJ) podía ser el mateix que causava I'EEB.
Estudis postenors han demostrat que les ca-
racterístiques de la proteína PrPsc trobada en

aquests casos i en I'EEB és la mateixa, i dife
rent de les proteínes trobades en la
Creutzfeldt-Jakob esporádica, en 1'insomni fa

ir letal i de la Gerstmann-Straussler-
Scheinker. Els primers casos de la ECJ clássica
van ser descrits a principis deis anys 20. i els
de la variant (vMCJ) en 1996 al Regne Unil
D' aquesta vanant no ha estat identificat cap
malalt en el nostre país.

A Espanya es va crear un Registre deis casos
de MCJ i altres EETH l'any 1995. el qual recull
dades deis casos notificáis des del 1993, amb
una Acció Concertada (BIOMLD II) que :, ost.i
va desenvolupant en altres paísos europeus. Es
crea un Registre Nacional do la malaltia en el
Centre Nacional d'Epidemiología (Instituí de
Salut Caries III - Ministeri de Sanitai i
Consum) que recull els casos que apareixen

El gener de 2002 el
consum de carn de
vacú ja s'havia
recuperat be la
arribava al 95 % deis
valors normáis.
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Tots els casos registrats son diagnosticats com
formes clássiques. havent 3 casos relacionats
amb ¡mplants de duramadre realitzats abans
de 1989. A Espanya no s'ha identificat cap cas
de la variant de MCJ relacionada amb I'EEB.
Tots els casos ¡atrogénics notificáis a Espanya
han estai causats per implants de duramadre
anteriors a 1989. Tota la ¡i ifi irm¡ H H I H umulada
en el Registre correspon a la MCJ esporádica
coneguda des de 1920, present en el nostre
país amb característiques similars a les des-
entes en altres regions, i a la resta d'EEH, he-
reditánes o atribuíbles a altres causes, El re-
gistre té com a objectiu monitoritzar la
incidencia de la MCJ a I spanya, conéixer el
perfil clínic-epidemiológic de la malaltia, de-
tectar l'apanció de casos latrogémcs o possi-
bles casos de nova variant áe la MCJ i identifi-
car els factors de risc.

A Catalunya, davant l'aparició de la variant
de la MCJ (vMCJ) en el Regne Unit el 1996, es
va posar en marxa l'any següent un procedi-

ni de vigilancia epidemiológica de les EET
humanes a Catalunya I c o d e l i e s 35 i a
sos de EE1 humanes a Catalunya i cap d'elles
correspon a la nova variant de la MCJ (varianí
IHIIIUII.I ilc I Ll B).

Les previsions sobre apanció de malalts de
la variant humana de I'EEB a Espanya son
d'entre 12 i 20 en els próxims 30 anys. El risc
que apareguin nous casos de la malaltia és
potencialment signif¡catiu. el que fa impres-
cindible protegir els consumidors de la seva
exposició a l'Encefalopatia Espongiforme
Bovina. Cal reforgar les mesures de vigilancia
deis casos d'EEB i de la MCI Entre tots els
implicáis s'ha de fer entendre ais consumí
dors que es pot consumir carn de boví. so-
bretot per no enfonsar al sector carm i al sec-
tor ramader, perqué al seguir consumint carn.
la tindrem que importar de fora, i qui ens po-

QUADRE 2. REGISTRE NACIONAL D'EETH

TOTAL DE CASOS (454)

(1993 - 2001)

No Casos

27

MCJ

408

vMCJ

0

IFF

18

GSS

1

Esporádica
389

•
Familiar

16

•
latrogénica

3

• Casos Confirmats (136)

Casos Possibles ( 3 4 )

• Casos Possibles (34)

drá assegurar que aquesta carn té garanties
sanitáries.

CONTROL I ERADICACIÓ DE L'EEB
El Programa d'eradicació (RD 3454/00) de la
malaltia (Pía Nacional Coordmat per lluitai
contra I'EEB) tot i que es tracta duna malaltia
amb un període d' incubació llarg. compreí i
ríes línies d'actuació:

Posada en marxa de métodes de diagnóstic
en els Laboratons de les CC.AA. amb 3
Laboratons Nacionals de Referencia (Algete,
Valdeolmos i Saragossa).

Control immediat de les explotacions afecta-
des per casos positius (detecció deis animáis
de risc: símptomes nerviosos i morts en l'ex-
plotació).

Sacnfici obligatón deis animáis de I explota-
ció (Pía d'Eradicació). El Reglament 1326/01
modiftca aquesta circumstáncia.

Programa de Control de la prohibido de la
utihtzació de la fariña de carn en I 'alimentació
animal (CC.AA. i MAPYA)

Creació per I'Administrado General de I' Estat

Els primers
casos de
laECJ
clássica van
ser descrits
a principis
deis anys
20, i els de
la variant
(vMCJ) en
1996 al
Regne Unit

QUADRE 1. XARXA DE VIGILANCIA DE LES EET A ESPANYA

Malalt. Familia <

Coordinador Epidemiológic
collidad'InformacIó
Recoll ida d ' ln formació

•

C.N.E.
Coordinació
Centres de referencia
Intercanvi d'informació
CC.AA. • UE

Unió Europea

Especialista
Informació Clínica
Recollida Mostres
Permfs Autopsia

Coordinador Clínic
A|ut Diagnóstic

Centres de Referencia
Test 14-3-3
Genética
Histopatologia

U
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d'una Web de I'EEB. per donar resposta infor-
mativa a la crisi. La Generalitat de Catalunya, en
la Web del Departament de Sanitat, també infor-
ma de tot alió relacionat amb la malaltia
(www.eeb.es i www.gencat.es/sanitat).

A|udes ais diferents sectors afectats
(Industries Carmes, Ramaders. Industries de
tr.insformació de farines, etc.)

Obligatonetat de retirada deis MER en tot els
escorxadors espanyols. garantint que els MER
no puguin passar a la cadena alimenta

Totes aqüestes mesures han derivat en una
despesa important per al govern de l'Estat i de
les CC.AA., fins arribar ais 917 milions d'euros,
distnbuíts entre mesures de sosteniment. actua-
cíons en intervenció i mesures addicionals en el
marc de I 'eradicació de les EETs.

QUADRE 3. MORTALITAT

Any

1998

1999

1999

2000

Total 4

Regne Unit !

Irlanda 2

Irlanda 3

Japó

Món

PER EET A CATALUNYA

MCJ Clássica

Casos EEB (Món)

3
19
2

10
35

—
...
...

79
300

5

vMCJ

0
0
0
0
0

98
3
1

Total

3
10
10
10
35
„ .

. . .

79
300

185.499

(1) Departament de Salut del Regne Unit (Febrer-01)
(2,3) Organització Mundial Salut (Desembre-00)
(4) Direcció General de Salut Pública (DSSS)
(5) D. G. de Salut i Protecció Consumidors (U.E.) (Maig-02)

S'han identificat 35 casos
de EET humanes a
Catalunya i cap d'elles
correspon a la nova
variant de la l ' E E B )
humana de I'EEB)

La caiguda del consum ha estat un deis
principáis problemes que ha patit la raí 11¿ i< h ü i: i
de Vacú, sobretot en el 2001. Els sacrlficis es
van situar en un 40 % deis valors normáis. A
mesura que passava el temps, des de l'apari-
ció del primer cas (Nov-00), s'ha anal pro
duint una recuperado de forma paulatina deis
sacrificis i una recuperació de la confianca del
consumidor en la carn de vedella. El gener del
2002 el MAPYA estimava que el consum havia
arribat a situar-se en un 95% del considerat
normal.

La Comissió Europea está preparant noves
mesures en relació amb les EET. Es vol prohi-
bii totalment l'ús de greixos en les llets per
vedells; també es volen presentar noves mesu-
res relacionades amb les EET en ovelles i ca-
bres (augment de la llista <IHc, MER, foment de
les races amb genotips resistents i noves ac-
tuacions en el sacrifici deis ramats afectats
peí l'Scrapie). El febrer del 2002 el Parlament
Europeu va aprovar I'informe Olsson sobre
I'EEB. Aquest informe proposa en relació amb
les farines carmes: seguir amb la prohibició
(des de 1994) d'alimentar els remugants amb
proteínes animáis; prorrogar la suspensió (des
de l'l de gener del 2001) d'utilítzar proteínes
animáis en els omnívors, per evitar així la con-
tammació creuada deis pinsos; evitar que una
especie determinada s'alimenti de la seva ma-
teixa especie (prohibido del reciclatge dins la
mateixa especie animal en els pinsos animáis):
no tolerar que existeixin restes de farines de
proteínes animáis en les proves de pinsos peí
remugants (principi de tolerancia zero); des-
trucció de les farines animáis, no emmagatze-
mar-les peí peni I d'actuacions fraudulentes
amb elles.

MESURES LEGISLATIVES
t I Programa d'Eradicació de I'EEB (MAPYA)
garantí!/;] la protecció de la Salut Pública, (RD
3454/00 modificat per l'Ordre de 26 de juliol
del 2001). A Catalunya es va publicar el Decret
40/2001 que rebaixava l'edat deis bovins ais
quals s'ha de practicar els Tests rápids per a
la detecció de I'EEB. Mitiangant I'Ordre de 26
de juliol del 2001 \a es van modificar determi-
nats annexes del RD 3454/00 per a la seva
adaptació a ja regulació del Reglament
999/01.

PER A MES
INFORMACIÓ

Unió Europea:
europa.eu.int/comm/fo
od/fs/bse/bse3 l_fr.pdf
(Casos EEB)
europa.eu.int/comm/fo
od/fs/bse/testing/bse_
testO8_en.pdf (Test
Pnónics)
www.eeb.es (Web de
I Encefalopatía
Espongiforme Bovina.
Administració General
de I'Estat)
www.gencat.es/sanitat
(Web del Departament
de Sanitat . Generalitat
Social. Generalitat de
Catalunya)
www.gencat.es/Darp
(Web del Departament
d'Agriculti
Ramaderia i Pesca)
www.who.org (Web de
I'Organització Mundial
de la Salut, 0MS)
www.oie.mt (Oficina
Internacional
d'Epizoóties, OIE)
www.isciii.es (Web de
Tlnstitut de Salut
Caries III)

www.msc.es (Web del
Ministerio de Sanidad y
Consumo)
www.mapya.es (Web
del Ministerio de
Agricultura, Ganadería
y Pesca)
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La Unió Europea al maig del 2001 publica el
Reglament 999/01 i classifica sanitánament
ais Estats Membres (EE.MM.) o Paísos Tercers.
o alguna de les seves regions. en diverses ca-
tegones. respecte de I'EEB. segons uns crite-
ns determinats. També qualifica els teixits con-
siderats MER en funció de la categoría de
l'Estat Membre o País Tercer d'origen o resi-
dencia del animal (Quadre 4).

Els EE.MM vetllaran perqué els MER enume-
rats siguin retirats i destruíts. Els MERs s'ex-
trauran en l'escorxador o sales d'especeía-
ment o altres instaHacions de transformado
d'alt nsc autontzades a tal efecte.

El Reglament 1326/01 de 29 de juny esta-
bleix les mesures transitóries per permetre el
pas del Reglament 999/01 i considera com
MER els següents teixits: cram, inclós el cer-
vell, ulls. amígdales. columna vertebral melo-
sos els ganghs hnfátics de l'arrel dorsal i me-
dulla espinal de Bovms de menys de 12
mesos, intestins de tots els Bovms; cram. in
clós el cervell, ulls, amígdales. medulla espinal
deis Ovins i Cabrums de menys de 12 mesos.
melga de tots els Ovins i Cabrums.

Es podrá prendre una Decisió per a|ustar
l'edat per l'eliminació de la Columna
Vertebral deis Bovms, en funció de la probabili-
tat estadística d'apanció de I'EEB, segons els
resultats del seguiment de I'EEB.

El Reglament 1326/01 modifica el Pía d ' erra-
dicació de I'EEB en el cas de confirmar-se un
cas d'EEB en una explotació. L'EE.MM. podrá
decidir no sacrificar i destruir tots els bovms
de I'explotació de l'animal en qüestló. en fun-
ció de la situació epidemiológica i de la traca-
bilitat deis animáis de l'explotació.

El Reglament 270/02 de 14 de febrer (última
modificado del Reglament 999/01) que entra
en vigor l ' l d'abril del 2002. modifica alguns
aspectes del RD 3454/00 i presenta novetats
respecte de les mesures de protecció davant
les EET:

Incorporado del Mesenteri deis Bovms de
totes les edats com MER

Condicions per a la identificado i documen-
tació de les cañáis de boví, a les quals no és
obligatón l'extracció de la columna vertebral
(< 1 any). En l'etiquetatge de les canals s' in-
corporará una lima blava.

Augment del nombre de proves diagnosti-
ques rápides aleatónes en els petits remu-
gants (fins a 60.000 mostres en escorxadors
d'Ovms i Cabrums > 18 mesos). d'ammals
sacnficats amb destmació al consum huma,
realitzats durant el 2002. Es deuen a la possi-
ble relació que l'Scrapie pugui emmascarar la
presencia de I'EEB en els petits remugants.

Control deis Ovins i Cabrums no sacrificats
per al consum huma. Control deis animáis >
18 mesos morts o siguin sacrificats (amb ex-
cepció deis animáis sacrificats dins del marc

QUADRE 4.

CATEGORÍA

CM.1

M I

eatl

Citl

ana

QUALIFICACIÓ DELS PAÍSOS

QUALIFICACIO

Pili o RttM Lllur»

(Allamenl improbable

1 ñu. i EEB)

Pili o R«s>ó lllur»

d EEB u n » cap caí

MMMM

(Improbable paro no

«cita ti rhc d EEB)

d EEB oo s ha

decUral al menys

un cas autActon. Pan

•mb bal» Incidencia

d EEB

(Probable rlscd'EEB

pero no conflrm.'In n

cofirinnat en nlvells

Pift o Regió amb

alta IncMtncfa d EEB

(Confirmado de

ITEBen jlln.vrll)

Columna vertebral bovtns >

30 n » w i .

CranUnclos cervell. ulls,

amfgdales. m, espinal d ovins

1 cabrums > 12 trwsov melca

d* lot» ets ov.n> i cabrums.

• ' /OD

RESPECTE L'EEB

MERs

Caá] MFP

CapMEB

Cranl. Incida cervell. ulls,

amígdalas, m. Espinal

en bovlns > \2 meso*.

Inteslin* en toU els

bovini.

Cram, Indos cervell. ulls.

antigúales, m. Espinal.

d ovins ) cabrums > 12

mesos, mel^a de (oís ets

ovins 1 cabrums.

Tol el cap (mnnyi la llrrtnun)

cervell. ulls. gangUt tngemln.

amlgdales. tlmuv mel('- m.

espinal, en bovlns > 6 mesos

¡ntestlns de lotes edats

(2002)

PAÍS

Cap pjis de la U.E.

Arventln». Australia, Botswana.

Brasil. Chile. Costa Rica. El

Salvador, Nicaragua, Noruega.

N. Zelanda, Panamá. Paraguay,

Slngapur. Swatllsndla, Uruguay.

Sutcla

Canadá. Colombia, (ndla. Keny.i

Mauritania, Nigeria. Pakistán.

USA.

Dinamarca, Beígka. Halla.

Alefnjifíya, HotandJi.

Luiemburg. Espanyx.

Irlanda. Franca. Austria.

Finlandia. Grecia.

Albania. Xipro. R. Tieca.

Eslovenln, Japd, Estonia.

HongrU, Lituíni*. Polonia.

Romanía. Eslovaqula, Suecia (?)

Sulssa.

Portugal 1 Regne Unll

d'una epidemia -Febre Aftosa- ni els destín,it1,
a consum huma).

Al teñir que fixar-se la distribució de les
mostres entre les diferents CC.AA. aixf com
adaptar les diferents informacions a subminis-
trar per les CC.AA. s'ha modificat el RD
3454/00 i s'ha publicat l'Ordre APA/718/02,
de 2 abril, per la qual es modifiquen determi-
nats annexes del RD 3454/00 de 22 de des-
embre. La publicació d'aquesta ordre era es-
perada després d'aparéixer el Reglament CE
270/2002 de 14 de febrer.

L'agost del 2002 es va publicar el Reglament
1494/02 que modifica annexes del Reglament
999/01 referent al seguiment de I' EEB, a la im-
portado d'animáis vius i productes d'origen
animal, així com qüestions relatives ais MI R.
Entre les modificacions introduídes destaca
l'exclusió de la Mista de MER de les apófisis
transverses de les vertebres toráciques i les
ales del sacre. •

BIBLIOGRAFÍA

Existeix bibliografía a
disposició deis
interessats.
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EL COL.LEGI
INFORMA

aternitat
i drets laborals
EL DEPAlAMENT JURíDIC DEL COVB INFORMA SOBRE ELS DIFERENTS SUBSIDIS
I AVANTATGES EN LA FEINA ALS QUALS ES PODEN ACOLLIR ELS PROGENITORS

Text: Joaquim Estruch i Elena Oller.

L
a informació del present article es refe-
reix ais aspectes laboráis relacionáis
amb la maternitat i la paternitat. Hi han
altres avantatges de tipus fiscal-, que
poden sol.licitar els pares tant a l'Ad-

ministració central com l'autonómica. entre els
quals cal citar els 100 euros mensuals que el
Govern central ha comengat a donar a parí
d'aquest any a totes les mares treballadores
amb filis menors de 3 anys. Els mteressats po-
den demanar mes informació davant els órgans
competents de cada Administrado.

SUBSIDI PER MATERNITAT
El dret al subsidi per maternitat es computa
des del primer día de descans. El període de
descans obhgaton és de 16 setmanes, durant el
qual la treballadora percep el 100 % de la base
reguladora.

En el cas que lixa supen aquest temps.
l'excés es considera com una incapacitat labo-
ral transitoria, durant la qual la treballadora
percep les següents retribucions:

- Del día 1 al 20: el 60 % de la base regula
• Del día 21 endavant (fins un máxim de 18 me-

sos): el 75 % de la base reguladora.

SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE PER PART
¡ de la suspensió del contráete de tre-

ball per part és de 16 setmanes. ampliables fins
18 setmanes en cas de part múltiple, de les
quals al menys 6 setmanes serán neces,1

ment postenors al part. En cas de mort de la
el pare pot fer ús d'aquest

En el cas que els dos progenitors trebalhn. la
mare pot optar a l'inici del període de descans
peí qual el pare gaudeixi simultáma o successi-
vament amb la mare. de fins a 6 setmanes
sempre que siguin inmterrompudes.

REDUCCIO DE LA JORNADA LABORAL
Es pot sol.licitar la reducció de la jornada labo-
ral per dedicar-se a l'atenció d'un fill menor de

,'s. La reducció mínima és d'un tere, de la
lomada, i el salan es redueix en la mateixa pro-
porció. Aquest dret el poden exercir qualsevol
deis dos cóniuges.

SOLLICITUD D'EXCEDÉNCIA LABORAL
Qualsevol deis progenitors pot sol.licitai una
cedéncia de fins a 3 anys per dedicar-se a laten-
ció deis filis menors de 6 anys des del moment
de Huí naixi >n leni fai imateix, si els dos pares
treballen, només ho pot sol.licitar un d'eüs.

Durant el primer any d'excedéncia. el treba-
llador té dret a la reserva del lloc de treball i a
que ai |uest període es computi coi intigí litai
A partir del segon any. el treballador pot rem-
corporar-se a l'empresa si hi ha alguna va< ani
en el seu lloc de treball. En el cas que no h 11, i
gi una vacant en un lloc similai al qual ocupa-
va. el treballador pot esperar a que aquesta es
produeixi o mgressar en un lloc de treball de
categoría inferior, si aquest existeix.

LACTANCIA
Durant el període de lactancia, que compren els
primers 9 mesos del bebé, el pare o la mare
poden sol.lii itai una lima (luí ¡a de permí .
gat per lactancia, que pot dividirse en dues
mitjes hores. També es pot demanar una re-
ducció de lomada de mitja hora •

liare com la mare
poden sol lu itai una

ó de la jornada
LI se a

d'un tiii menoi
de 6 .i
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EL COL.LEGI
INFORMA

Els comptes
clars i sanejats
ELS PRESSUPOSTOS DE L'ANY 2003 APROVATS PER L'ASSEMBLEA
ORDINÀRIA DEL COVB PREVEUEN UN AUGMENT DELS INGRESSOS DEL 31.4 %

Text: David Quesada

E
l passat 19 de desembre va teñir lloc
l'Assemblea General Ordinaria del
Col.legi Oficial de*Veterinaris de Bar-
celona (COVB). El principal punt de
l'ordre del dia va ser la discussió i

aprovació deis pressupostos económics de
l'any 2003.

Els comptes d'enguany reflecteixen un sig-
nificatiu augment tant deis mgressos com de
les despeses respecte de l'exercici del 2002.
sobretot en els apartats imputables a l'Asses-
soria Fiscal Veterinaria. La venda de mercade-
ries, per exemple, experimenta una puiada del
37,6 % respecte del pressupost de l'any pas-
sat. Un altre capítol deis mgressos que aug-
menta de forma considerable és el deis ser-
véis diversos, dins del qual es troben els
cursos de formació. el qual es quadruphca
respecte de les xifres previstes per l'any 2002.
passant deis 6.000 ais 24.000 euros. En l'a-
partat de les despeses, destaquen les puiades
en la compra de mercadenes (+37.6 %) i en
els treballs de reparació i conservado, que es
dupliquen. El balanq definitiu d'ingressos ¡
despeses presenta un excedent pressupostan
de prop de 166.000 euros, un 34,1 % mes que
l'any 2002.

MODERNITZACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS
Duraní l'Assemblea també es va presentai un
i ni ijei te de reforma de la seu del COVB elabo
ral per 1'estudi Ai k Arquitectes.

Encara que es tracta nornés d'una proposta, i
de moment no h¡ ha decisió ni terminis al res-
pei te, la iniciativa va servil per cridar l'atenció
sobre la necessitai d'abordar en un futur ¡mmi
nent la remodelació de les insta!.lacions del
Col.legi per adequar-les a la realitat actual de
l'entitai El creixement del nombre de col.le-
giats. l'increment del personal laboral, la pres-
tació de nous servéis, tot aixó unit ais requisits
cada vegada mes exigents de seguretai i d'ac-
cessibilit.it i»1! .i persones amb discapacitat,
i,in ijue siguí necessan una posada al día d'u-
nes mstal.lacions que en el seu dia van ser mo-
déliques i modei nes. pero que ara han comen-
vit a quedar-se petites i obsoletes.#

CONCEPTES

VENDA MERCADERES

PRESTACIONS DE SERVÉIS

ARRENDAMENTS

INGRESSOS PER COMISSIONS

INGRESSOS SERVÉIS DIVERSOS

INGRESSOS VALOR RENDA FITXA

ALTRES INGRESSOS FINANCERS

INGRESSOS EXTRAORDINARIS

TOTALINGRESSOS

INGRE
COL-LEGI

247.206
2.104

78.131

15.025

2.500
18.030

362.997

SSOS
ASSESSORIA

772.350

3.000

24.015

800.865

DESPESES

COMPRA MERCADERIES

TREBALLS ALTRES EMPRESES

BEQUES 1SUBVENCIONS

ARRENDAMENTS

REPARACIONS 1 CONSERVACIOS

SERVÉIS PROFESSIONALS INDEP.

DIETES 1 TRANSPORTS

PRIMER ASSEGURANCES

PUBLICITAT 1 PROPAGANDA

SUBMINISTRES

ALTRES SERVÉIS

ALTRES TRIBUTS

SOUSI 1 SALARIS

SEGURETAT SOCIAL PER EMPRESA

TOTAL DESPESES

TOTAL INGRESSOS COL.LEGI 1 ASS.

TOTAL DESPESES COL-LEGI 1 ASS.

EXCEDENT PRESSUPOSTARI

(Fons d'inversió i proiecte de reformes)

1.000

19.316

1.800

6.611

31.848

3.400

3.005

15.323

44.766

6.010

106.589

30.050

269.718

516.975

2.547

54.500

50.344

31.737

601

57.689

16.500

728.349

1.163.862

998.066

165.795

17



EL COL.LEGI
INFORMA

VETERINARIS
SOBRE ESQuís

Del 28 de febrer al 2 de març tln.drà lloc
a l'estaCIó d'esquí de Port Ainé
(lleida) la vUitena edició del

Campionat d'Esquí per a veterinaris. Entre
les principáis novetats de la cita denguany
destaca el fet que per d e vegada s'am-
plia la convocatoria a tots els companys de
Catalunya, grácies al suport del Consell de
Col.legls Veterinaris de Catalunya (CCVC).
Una altra novetat és la inclusió en el progra-
ma d'una espectacular baixada nocturna
amb esquís i torxes.

Els participants s'allotjaran a l'hotel Port-
Amé 2000. el mes alt de Catalunya, situat
a peu de pistes i equipat amb tots els ser-
veis. Des d'aquí hi haurá la possibilitat de
realitzar diverses activitats. com ara excur-
sions amb raquetes de neu. trineus de gos-
sos. motos de neu i quads.

Com és habitual, el Campionat d'Esquí
está patrocinat per Pfizer Salud Animal i
Laboratons Anabiol, a mes de comptar amb
el suport del CCVC. AVEPA, Merial. Distrivet.
EVSCO, Maiomi Viatges i Port-Amé.

Les places son limitades, i el preu varia
en funció de les modalitats d'allotjament i
forfet. Per a mes informació i inscripcions:
Secretaria COVB. Sra, Momea, teléfon 93
211 24 66. ext. 20. •

CONGRES
D'HOSTALERIA

Els dies 7 i 8 de marg es celebrará a
Salou (Tarragona) el II Congrés de
Professionals d'Hostalena de la Costa

Daurada. organitzat per l'Associació de
Cumers de la Costa Daurada (ACCD) amb
la col.laborado del Col.legí de Vetermaris
de Tarragona (COVT).

Empresans de l'hostaleria. represen-
tants de ¡'Administrado, experts universi-
taris i técnics en seguretat alimentaria
debatran durant dues |ornades sobre la
qualitat. la innovació i el control deis ali-
ments en aquest sector. Els veterinaris
col.legiats que hi vulguin participar gaudi-
ran d'un descompte especial en el preu
d'inscnpció.

Per a mes informació: COVT. Teléfon 977
211 189. email: covt@tmet. org.#

Els veterinaris de Sanitat es "motoritzen"
Després d'una llarga negociació i espera, els veterinaris del
Departament de Sanitat han aconseguit vehicles oficiáis per a la
seva fema. En la fotografía, companys de Tarragona al costat del1, ti. i
mants Seat Ibiza.

Reunió del Consell
amb Sanitat

E l passat 3 de desembre. representants
del Consell de Col.legis Veterinaris de
Catalunya (CCVC) es van reunir amb el

Director General de Salut Pública de la
Generalitat, Lluís Salieras, peí tal de trai tai
del deute pendent que té el Departameni de

t amb el Consell per la formació con-
tinuada deis veterinaris del Departament,
corresponent ais anys 2000 i 2001 i valorai
en 16.227 euros, aixícom de la signatura del
convem de l'any 2002. que també resta
pendent. Els representants del Consell van
proposar que aquest darrer convem es sig-
nes per un import de 70.318 euros, xifra que
inclouna el deute pendent. També es va
plantejar el tema de les incompatibiht.il',
deis funcionans per actuar com a docents
en la formació deis manipuladors d'ah-
ments. Lluís Salieras va considerar possible
la compatibilitat sempre que es respectes-
sin les competéncies territorial1. •

Sanitat
encara deu
al Consell
els diners
dels anys
2000 i 2001
per la
formació
dels seus
veterinaris
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APROPEM

Visita del patge
reial al COVB

RESUM
DESEMBRE

C
om ja és tradicional durant les testes de Nadal, el passat 3
de gener el Col.legi de Vetennaris de Barcelona va rebre la
visita del patge reial, enviat per Ses Majestats els Reís
d'Oríent per recollir les cartes deis prop de 60 nens fami-
liars deis col.legiats que no es van voler perdre la cita.

En aquesta ocasió. va ser el patge Andreu García qui. amb gran
paciencia i sentit de l'humor, va atendré personalment d'un en un o en
petits grups tots els nens, per conéixer de primera má si s'havien por-
tat bé al llarg de l'any 2002 i escoltar llurs peticions de regáis per a la
mágica nit de Reís. A mes els va ajudar a dipositar les seves cartes ple-
nes d'il.lusió a la bústia reial. Encara que alguns nens es van espantar
una mica de la presencia del patge i sobretot de la seva impresionan!
barba, la majoria va quedar fascinada i va aprotitar l'ocasió per fer-se
una foto amb l'insigne personatge.

Per adobar l'acte, a continuació nens i familiars van gaudir a la
sala d'actes del Col.legi d'un espectacle de magia en el qual no va
faltar la participado activa deis petits protagonistes de la festa,
seguit d'un lleuger piscolabis.

Els qui esteu interessats en obtenir una copia de les fotos que es
van feí ais nens podeu demanar-la a la Momea d'Administració (tel.
93 211 24 66, ext, 20). •

OFERTA

clínica de petits animáis

consulta

consulta i urgéncies

urgéncies

substitución!

clínica i produccions animáis

administrado

empresa

tecnic comercial

quadres intermedis i assessorament técnic

altres departaments

diversos

tramitades

no tramitades

TOTAL

13

5

2

4

2

2

1

31

9

8

12

2

0

47

47

DEMANDA

participado

altes

baixes col-legi

baixes petició propia

baixes APROPEM

baixes totals

TOTAL

290

8

1

0

12

13

285

NOVA RESPONSABLE D'APROPEM
Elizabeth Mata, veterinaria de formació. és
des del passat mes de gener la nova encarre-
gada de la borsa de treball del COVB.
L'antenor responsable del servei. Eva Moyano,
es fará carree a partir d'ara de I'Área de
Formació del Col.legi.
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p orra
ÉS UN DELS PAISOS MES PETITS D'EUROPA PERO MES PLENS D' OCI I
REPÓS. REPRESENTA UNA PARADA PERFECTA AL COR DELS PIRINEUS.

Text: Ana Díaz

A
ndorra és un lloc privilegiat per
poder recuperar la vitalitat i la forma
física i deixar enrera els nervis dians
de la gran ciutat. S'hi pot accedir
per carretera des de Franga. per l'es-

tació d'esquí Pas de la Casa i passant peí port
d'Envalira. Des d'Espanya s'hi arriba per
carretera passant per St. Julia de Lona.

Andorra també és smónim de compres, no
en va. el corriere andorra és conegut arreu del
món pels seus preus competitius (teñen un
régim fiscal vertaderament privilegiat). Les
botigues ofereixen una gran vanetat d'articles
de joiena. electrónica, modehsme. roba, ali-
mentado, óptica o esport. Els horaris comer-
ciáis son molt amplis. Els grans magatzems.
per exemple, obren de dilluns a divendres de
9 del matí a 8 del vespre. El dissabte. el seu
horari comercial s'allarga fins a les 9 de la nit.

El córner^ andorra és
conegut a tot el món
pels seus preus
competitius

tampoc tanquen al migdia ni els dies de festa.
Els diumenges molts comergos obren al matí
i la ma|ona no tanquen a la tarda. La relació
qualitat preu és el segell de distinció
d'Andorra amb mes de 4.800 comergos
repartits arreu del país.

No ens podem oblidar de fer una bona visi-
ta a un restaurant d'Andorra per tastar les
delicies de la cuma d'aquest lloc, La maiona
deis restaurants ofereixen una cuina gastronó-
mica típica de la zona. Els aliments mes
importants son la carn. la llet i el formatge.
D'aquí prové l'anomenat formatge de tupí, fer-
mentat en un recipient de fang amb all i
aiguardent. El plat de verdura mes tipie és el
trinxat. preparat amb col verda. patates i talls
de canselada, que sol acompanyar-se d'aren-
gades i bitxos.

A l'hivern es fa la matanga del porc, amb la
qual s'obtenen una gran varietat d'embotits: la
donja. la bringuera, el bull. el bisbe, la llonga-
nissa. la botifarra i el pemil.

També podem degustar els civets de porc
o de liebre cuinats amb vi o aromatitzats amb
xocolata. així com la truita de nu a la llosa o
fregida amb pemil, les coques i les amanides
de xicoira.

Després d'haver degustat un bon ápat
andorra, res millor que visitar algunes de les
meravelles arquitectóniques que guarda el
país. A les valls d'Andorra podrem descobrir
exemples smgulars de l'art románic en estat
pur. Arriba a teñir un total de 40 esglésies i
alguns deis ponts medievals mes importants
del citat art.

L'església de Santa Coloma, a Andorra la

ALLOTJAMENT
Andorra disposa
d'allotjaments
de totes les
característiques
repartits per tot
el terntori, que
ofereixen mes de
25.000 Hits ais
visitants. Alguns
deis allotjaments
han obtingut un
nivell de qualitat
marcat amb la
Metra Q.
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ESQUÍ, CENTRES TERMALS, COMPRES I EXCURSIONS ENS
ESPEREN AL NORD DE CATALUNYA.

Andorra és un lloc
privilegiat per
practicar esports
d'hivern
Vella. és una de les mes antigües del
Principat. ja que data del segle IX. L'Església
de Sant Miquel d'Engolasters, del segle XII,
conté una reprodúcelo deis frescos románics
que es traben al Museu d'Art Románic de
Catalunya.

cíons, projeccions. estades esportives i totes
les disciplines relacionades amb el gel: pati-
natge sobre gel. disco-gel. patmatge artístlc.
hoquei gel. patmatge artístic. hoquei gel i, fms
I tot, kárting sobre gel.

RELAXACiÓ TOTAL
Caldea es pi iblicita sota el lema «on l'aigua

és vida». Sota aquest nom tan suggerent, és
impossible no aturar-s'hi.

Obert des de les 10 del matí a les 11 de la
nit tot l'any. aquest centre termolúdic ofereix
tot tipus d'activitats relacionades amb el

•.tar del eos.

L'Església de Sant Roma de les Bons forma
part d'un conjunt medieval conservat de
forma excepcional, constituít per les restes
d'una fortifícació i antics colomers.

En quant a esports d'hivern. Andorra és
una zona privilegiada. Podem practicar esquí
a la Valí d'Ordino, a Arinsal. al Pas de la Casa
o a Soldeu el Tarter. Moltes pistes i une-,
tallacions excepcionals és el qué ens espera.
Pero si no ens agrada Tesqui i prefenm pati-
nar, ens podem acostar al Palau de gel
d'Andorra, que ofereix un ampli ventad d'acti-
vitats per a tothom.

El Palau de Gel és un centre lúdic i espor-
tiu on es por aprendre i divertir-se. Les possl-
bilitats son quasi illimitades: natació. water-
polo, aiguagim. tennis, esquaix, aerobia fit-
ness, bodybuildmg. sauna, solárium, exposi-

Podem trobar tres temes diferenciats: rela-
xació. bellesa i evasió. Cada tema consta de
cinc móduls i cadascun d'ells correspon a una
ses&¡' 'ntrada de cinc hores consecuti-
ves al centre, es poden fer combinacions des
d'un fms a quinze dies consecutius sense
haver de repetir cap mochil

A más de les installacions aquátiques i
deis servéis, a Caldea s'hi troba l'Oasis, el bar-
restaurant reservat ais banyistes: l'Aquánus, el
re; tauraní gastronómii amb vistes a la llacu-
i i i i el Deirnos, especlalitzat en broquetes. No
ens hem d'obhdar del Sírius, el bar panorámic

itu.il ,i |a torre caldea amb una exposició per-
iiMiient sobre la memoria de l'aigu.i
l'Hemolició. el cinema on es poden descobrir
els paisatges mes insólits d'Andorra. com si es
volés en helicópter.

1. 2Estany de P
2. Estany de Pessons.
3. Paisafge d'Annsal.
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ESQUÍ, CENTRES TERMALS, COMPRES I EXCURSIONS ENS
ESPEREN AL NORD DE CATALUNYA.

Pastís de
avellanes

INGREDIENTS PER A
QUATRE PERSONES:

• 2 pomes
• 100 g d'avellanes mól-
tes
• 3 ous
• 200 g de mantega
• Vainilla en pols
• Suc de 2 o 3 llimones
• 200 9 de f a r i
• 200 g de fariña
• Llevat
• Una mica de sal

"I Renteu curosament les dues pomes. Peleu-les i retireu el cor de cadas-
J.cuna d'elles. Talleu-les per la meitat.

2Ratl!eu les pomes. Macereu-les submergint-les en el suc de llimona,
així agafaran un gust diferent. Bateu la margarina, el sucre i la sal.

Quan passin uns minuts. afegiu-hi els ous. Removeu-ho fins que quedi
una massa.

QAfegiu a la massa la fariña i la vainilla, tot a poc a poc i sense deixar
O d e remoure. Coleu la poma i mescleu-la, a part. amb les avellanes
móltes.

4Afegiu les pomes i les avellanes a la massa. Ompliu un motile amb la
barreía i introdui-lo al forn a 175°C, entre 60 i 75 minuts. Retireu-ho i

deixeu-ho refredar. Ja estará llest per servir.

Tierra
Estella, a
Navarra

Navarra té uns paratges ideáis per perdre's ¡ gaudir de
la natura en estat pur.

A l llarg de la carretera N-l l l abunden
es llocs de gran ressonáncía histórica
i importancia monumental. Els mo-

nestirs de Iranzu i Irache, les viles de Los
Arcos i Torres del Río o la senyonal Viana,
la ciutat que dona nom al títol ostentat
pels hereus del regne de Navarra.

Pero és la petita ciutat d'Estella la que
brilla amb llum propia. Aquesta tranquil.la
ciutat ha sabut desenvolupar una activitat
mercantil de renombrada tradició, no en
va, a l'Edat Mitjana comptava ja amb un
bon mercat. Per la seva historia, la seva
població. la seva industria i el seu corriere.,
Estella és la indiscutible capital de la co-
marca.

Situada a la vora de l'Ega i a meitat de
camí entre Pamplona i Logroño, aquesta
monumental ciutat és un punt de con-
fluencia de camins que ofereixen moltes
possibihtats.

Prado de Irache
(Bodegas Irache
S.L.) Rosat

Prado de Irache

U n bona opció per acompañar plats de carn de caca és el vi Prado de Irache. Aquest és
un vi d'alta extensió que només s'embotella si procedeix de grans anyades. Está ela-
borat amb una gran presencia de raím Tempranillo. Té un color robí, amb tons teula

propis de l'evolució d'una llarga crianga. Aromes complexes. balsámics, fruits secs, vainilles
i roures. Elegant en boca. Ben conjuntat. Suau atac i pie. amb final fi i agradable. Ampolla
bordelesa. Consum a mig plac.
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Gangs of
New ork

Per a mes informado d'a-
i | l l i" , l l . r . i n u l l l l l . i m n i r l i . i l

ge, vlslteu la web oficial
www.yangsofnewyork.com.

Md
artin Scorsese ha rodat aquesta ambi-
ciosa cinta sobre bandes de carrer mes
de 30 anys després que el director va

pensar per primera vegada en fer-la. La pel.lí-
cula compren el període de 1846 a 1863, quan
la ciutat estava dividida en bandes d'agressivi-
tat ferotge. El film arrenca amb una sanguinaria
baralla de tretze minuts en la que Bill (Daniel
Day-Lewis) mata a Priest Vallon (Liam Neeson)
davant deis seu ful. Amsterdam (Leonardo Di-
Caprio). Passen 16 anys i Amsterdam. per ca-
sualitat, salva la vida de l'assassi del seu pare.
Aquest l'adopta com a protegit, sense saber
que planeja la seva mort.

Gangs of New York dura 168 minuts i él el
somni reahtzat d'Scorsese. Está rodada gaire-
bé completament a Roma, on es van recrear
grans extensions de carrers i veinats ais estu-
dis Cinecittá, escenari de moltes pel.lícules ita-
lianas clássiques. Els realitzadors van contrac-
tar a extres italians amb semblanca física ais
irlandesos per tal d'ambientar el film de la mi-
iloi m.inera possible.

Paul
McCartney
a Barcelona

Paul McCartney ofenrá el 28 de marg
a Barcelona el seu únic concert a Es-
panya. que servirá de presentado del

seu proper álbum en directe. «Back in the
world». La seva actuació recolhrá éxits de
tota la seva carrera, desde The Beatles fins
a Wings, peí qué podria convertir-se en el
major concert amb cangons del quartet de
Liverpool al nostre país.

El músic británic torna així a Barcelona
després de 10 anys. Al 1993 va ofenr dos
concerts dins del seu New World Tour. Ha
escollit el Palau Sant Jordi per ofenr un es-
pectacle de dues hores i mitja de durada.
Contindrá mes de vint cangons de The Be-
atles. Tot un espectacle inoblidable.

The Beatles

Luisa Castro: Viajes
con mi padre.
Planeta, 2003.
ISBN:8408046365
272 pagines.

Viajes con mi padre

A is 12 anys, Luisa Castro (Foz, Lugo. 1966) va guanyar el seu primer
concurs literan. el certamen que convocaven anualment els llibre-
ters gallegs. Amb les 5.000 pessetes del premí va adquirir un lot de

llibres i, a partir d'aquest moment. va comengar a llegir i escriure fins
arribar a teñir un éxit hterari darrera d'un altre. L'autora de «El somier» i
«El secreto de la lejía» escriu un relat sobre una dona que ja ha complert
els 30 anys. Ha viscut en una gran ciutat i torna al seu poblé natal, on re-
cupera el record del primer viatge que va realitzar amb el seu pare, un
marmer amb un do especial per a explicar histories.
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ova normativa
de protecció porcina
EL NOU TEXT LEGAL INTRODUEIX CANVIS EN ELS REQUISJTS QUE HAN DE COMPLIR
LES EXPLOTACIONS DE PORCS I PROHIBEIX ALGUNES PRACTIQUES "POC ADEQUADES"

El Di lblei> un
espai lliure mínim p

I'l 1
del seu > pes.

i d'l
:s animáis que

quilos.
E

l passat 1 di

tubre de 2002. retal

ni ii

h
001/88/CI l'ob-

le les qu
e l la 11 : n

• •

L'ai le la norma i mes exigeni peí
ita lonsqueei constiueixin

puntuáis per

de com| iln les exph tai Ii ms de pon s, la foi
ció de llurs cuid; idors i la pn ihil IÍI ¡ó de i ertes

: tiques habituáis, considerades a partii
d'ara com a "| idi !• i : !•

CONDICIONS DE CRIA
A fi d n n perspeci i ii igral. la

en la nova m irmal
tes d'obhgat complimeni peí a qualsevol animal

; és de normes especifiques per al

Locáis d'estabulació: i ¡tabulació
ils pon s han de construir-se de tal i

que els animáis puguin accedií a una zona de
repós i i uní ii tal >le des i leí puní ¡ le vista ffsii i
téi mii drenad; 1.1, que peí metí i |ue ti it:

Els porcs hauran de teñir
accés a una zona de repós
comfortable i neta, que
permeti que tots els
animáis puguin ajeure's al
mateix temps

els ai lim, ils ¡ ajeui in al i natei> temps. Els |
hauran de tenti it a una quan

ent de n iati u i. lis que permí ¡tu i ai tivi
alia,

omposi
ia mésela deis ma

i llis, pe o relln coi adei |ua1 al
tan i.inv i pes i lels ai ni 11¡ ils i, si no s'equipa amb
Hits de p. illa, formará una su| iei i
ilaa i i estable

:. i ¡i n 11 deslli itai o pon de i iroi luí < ii i
ci iat en gi up les femelles i les fi i

lesprés del o ibi imenl hai II
! iosai d'ui i espai lliure i falmenys 0,15 metres

Irats peí , mima! de fins a 10 qu
en viu l espai s'ini rementará pn • n neni

mal supera els
1 LO quilos.
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ACTUALITAT

»i
Els i | : ;in de criai en grups, pero
siguin particul igi hagin estai atai ats
per altres porcs o es trobin malalts o ferits,
podran mantenn se temporalmeni en recintes
aíllats

Les cel les de verros estaran ubi< ades i cons-
truides de forma que els animáis es puguin
donai la volta, sentir, olorai i veure els altres
porcs La zona de térra lliure d'obstai les a dis
posició d'un verro aduli riaurá de ser, com a
mínim, de 6 metres quadrats
Nivells de soroll: I n la parí de l'edrfii i on es
trobin el: ; i • •'•m nivells de soroll con-
tu ni supenors a 85 dBe, aixf com sorolls dura-

1 its
Intensitat de llum: I Is porcs hauran d'e:

,ats .i una llum d'una intensitai mínima de
40 lux duran) un periode mínim de vuil i
Al
Alimentació: A tots els porcs seis alimentará,
com a mínim. un cop al día Quan els anii nals
•.VilinirntiM • • ¡ i.-.. r • 11. -. i r i < i. i voluntat, o mitjangam
un sistema automátii d'alirnentai 10 individual,
cada animal tindrá accés a l'alimeni al ma
temps que els altres components del gruí

I es femelles mai I en grups s'alimen-
t,ii,ni mitjancani un sistema que garanteixi que
cada animal pugui menjai sufi< ientment, I
tot en presencia d'altres animáis que < ompetei
• in peí mei ijai

Per satisfer la seva necessitai de mastegar.
totes les femelles joves. femelles pos! desllel
femelles gestants hauran de rebre una quantitai
•.ni ni d'allments de volum o ricsen fibres, aixl
com aliments amb un all i ontingut energétii
Condicions del niu: I n la setmana anterioi al
part, les femelle: hauran de dispi isai de mate-
rial adequal peí feí el niu. lambe s'haurá i l'a

lii ionai un espai lliure i iei permetre un part
de forma n< itural • ¡ assistida Les cel les de part
hauran de temí dispositius de protecció deis
garrins. com ara barn its

Es prohibeixen tots els
procediments que
provoquin lesions, la
pérdua d'una part sensible
del eos o l'alteració de
l'estructura óssia

Moment del desllet: Quan s'utilitzi una pan I
irán de disposar de prou espai peí

ser alletats. Els garrins no hauran de ser deslle-
i.it abans deis 28dies d'edat a no ser que el no
feí ho sigui perjudicial peí al benestai o la salut
de la mare o deis garrins. Tanmateix, els garrins
podran ser deslletats fins a set dies abans. si
son traslladats a mstal.lacions especialitzades
separades de les de les femelles.
Mésela de porcs: Els porcs s'han de mantenii

imb la mínima mésela possible. Si els
porcs no están familiaritzats entre sí. la mésela
s'ha de fer el mes aviat possible. prefenblement
abans del desllet o. a tot estirar, una setmana
després. Quan es meschn. se'ls oferirá la possi-
bilitai d'es» apolii se i amagai se d'altres porcs.
L'ús de tranquil.litzant per a fai ¡litar la mésela es
limitara a condicions excepcional i únicameni
previa 11 insulta amb un vetei ¡nai i

PRACTIQUES PROHIBIDES
i a nova normativa pretén també supi imii
practiques habituáis en algunes explotacions

; • i na quedaran prohibits tots
aquells proi ediments no deguts a motius tera-
péutics o de diagnóstic, o destmats a la identi-
ficació deis porcs, que provoquin lesions o la
pérdua d'una parí sensible del eos o l'alterai ii
de l'estrui tura óssia.

Les úniques practiques permeses, sempre
itao introl veterinari o de personal formal ade

quadament, son la reducció de les puntes de les
dents deis garrins abans que superin els set
dies de vida, pero només en el cas que es

istri que '/han produit lesions; una reduc-
ció de la longitud deis ullals deis verros per evi-
tai lesions a d'altres animáis o per raons de
seguretat; l'escuameni parcial, que únicament
es podía practicaí si existeixen proves que s'han
produit lesions en les mamelles de les femelles
o les orelles o cues d'altres porcs; la
deis máseles per mitjans que no siguin I "esquine

de teixits; i l'anellai del morro, únn a nt quan
els animáis es mantinguin en sistemes de cria a
l'aire lliure i d'a< ord amb la normativa estatal.

Per altra banda, les Comunitats Autónomes
llaman d'assegurar que el personal que treba
Ha en qualsevol explotado de cria o engreix de

a uns coneixements mínims. mil
jancant la n-.ilització de cursos de formació

durada mínima i le vmt hores •

PER A MES
INFORMACIÓ

Reial Decret 1135/2002
de 31 d'octubre, relatiu
a les normes mmimes
per a la protecció deis
porcs.
Butlletí Oficial de
l'Estat (BOE)
N° 278. 20/11/2002
http://www.boe.es/boe
/dias/2002-11-
20/pdfs/A40830-
40833.pdf
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obbing, el nou
càncer laboral
L'ESTRÉS PROVOCAT PER LASSETJAMENT A LA FEINA
POT DESEMBOCAR EN GREUS TRASTORNS FISICS I PSÍQUICS
Text i dibuixos: Jordi Montsalvatge. Metge, Psiquiatra i T.S. Veterinari

En l'actualitat existeix un creixent nombre
de persones que pateixen els efectes
patológics. tant ffsics com psíquics, de

diversos tipus d'asset|ament (sexual, laboral,
moral), la ma]ona deis quals poden culminar
en seqüeles psicosomátiques mes o menys
greus. Aquest article pretén donar a conéixer
els diversos tipus d'assetiament i com actúen
sobre la víctima mitjancant l'acció de l'asset|a-
dor i de l'organització on té I loe el fenomen.

com la forma de prevenir i fer front a
aquest problema.

Per altra banda. \a que una de les funcions
deis col-legis professionals és protegir ais col-
legiats de les diverses agressions de carácter
professional que puguin sofrir. seria convement
la creació en el COVB d'un Comité Antimobbmg.
i mes tenint en compte que abans de dos anys
i mig l'Estat espanyol haurá de presentar a la
Unió Europea una legislació específica contra
l'assetiament. per especial requenment d'a-
quest organisme. La creació d'un Comité
Antimobbmg sena un fet capdavanter dins els
diversos Col.legis professionals. que no s'ha de
desaprofitar. en pro del Col.legi. deis col.legiats i

res persones no preceptivament col.legia-
des. pero vmculades laboralment al Col.legi.

Cal deixar ben palés que les dades estadísti-
ques d'afectats per mobbing son de l'ordre del
3.5 al 5% de la població. pero en la Comunit.it
Europea les xifres son de fins al 10%; la qual
cosa vol dir que només a la provincia >li'
Barcelona, on hi han aproximadament 2.500
veterinans, sofreixen aquest procés mes de
200 companys professionals.

QUÉ ENTENEM PER ASSETJAMENT?
Assetjar vol dir "importunar insistentment algú

nostres pretensions". Essencialment, hi
han tres tipus d'assetiament: sexual (importuna!
insistentment algú amb pretensions libidinoses).
laboral (qualsevol conducta abusiva - gest,

ila, i ompí ii tament, ai titud que atempti,
per la seva repetició o sistematització. contra la
dignitat o integritat física o psíquica d'una perso-
na, posant en perill el lloc de treball d'aquesta o
degradant l'ambient de treball); i per últim l'as-
set|ament moral, que podriem definir com la
possibilitat de desestructurar algú amb paraules,
mirades. msinuacions o accions. És un concepte
ampli que abasta tant l'assetiament sexual com
el laboral, pero també altres assetiaments com
els que afecten a la parella. la familia o a qualse-
vol persona o persones en altres ámbits

i 1

i

En Lluis era un treballador intel.ligent
i honrat, que en qualsevol lloc no l'ha-
guessis trobat.

En Guerau era el seu odios i pervers
cap. un testaferro envejós que tot el
que feia era un nyap.

Els companys d'en Lluís el considerá-
ven un munt, pero davant deis fets, per
por, miráven amunt.
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mobbing prové d'un confhcte que degenera i
l'anahtza com una forma especialment greu
d'estrés psicosocial.

Durant els anys 90 aquest concepte es difon-
drá entre els mvestigadors de l'estrés profes-
sional d'Escandinávia. Alemanya, Suíssa. Italia i
Franga. En aquest últim país ha estat la psi-
quiatra, psicoanalista i psicoterapeuta familiar
M.uie France Hingoyen qui ha treballat mes en
el tema, formant part del grup de reflexió sobre
el proiecte de lleí a Franga i pubhcant-ne diver-
sos treballs i llibres. A Espanya. entre d'altres.
cal citar al psicóleg Iñaki Pmuel Zabala. profes-
sor de la Umversitat d'Alcalá i de la Politécnica
de Madrid en l'ámbit de l'organització. recursos
humans. lideratge. direcció i gestió del coneixe-
ment. Aquest autor usa la denominació de psi-
coterror laboral com equivalent de mobbing.

111 uncepte de
me va ser

ntr duiten la déi
deis 80 per descriure

irmes severes
t|,imiMil iliir. le,

empreses.

DIFERENTS VARIETATS D'ASSETJAMENT
MORAL

Mobbing. El terme mobbing vé del verb anglés
to mob, que es pot traduir per acorralar, atacar,
malmenar, assetjar. Peí que fa al substantiu
mob, significa la multitud, la massa, el populat-
xo. Mob en majúscula significa mafia. L'ongen
del mol deixa i lai que es tracta d'un fenomen
de grup, i peí seu altre sentit fa pensar que els
seus métodes no sempre son gaire clars.

La paraula mobbing té el seu origen en els
lis etológics del premi Nobel Konrad

Lorenz. que el va descriure com l'atac d'una
coalició d'individuus mes febles (subdomi-
nants) d'una especie vers un altre de la matei-
xa especie pero mes fort (dominant)

El concepte de mobbing tai ni»1 va ser mtro-
ilmt en els anys 80 del egli <X peí psicóleg
d'ongen alemany ¡nstal.lat a Suécia Heinz
Leymann, per descriure les formes severes

i il |, ii i ii ii ii dms les empreses. Segons ell. el

El mobbing pot causar en
la persona afectada efectes
psíquics i físics, com
depressió, por al iracas i
problemes per dormir

Bullyng Ai |i íest concepte és conegut des de fa
i iglaterra. En anglés. to bully

significa tractar brutalment. maltractar. i un
bully és algú brutal i tírame que ataca ais mes
febles. El terme bullyng té una significado mes
amplia que el terme mobbing. Va des de les
burle ,ió fins les conductes d'abús
sexual o agressions físiques. Es tracta i
d'humiliacions o de violencia individual que no
pas de grup El bullyng prové rnajoritáriament
de supenors jerárquics. mentre que el mob-
bing és molt mes un fenomen de |

Mí

1

r

ir*

EH

A l'Organització ja li anava prou bé,
que de sicaris com en Guerau estés
ben pie.

Usant la técnica del "ninguneando" i
l'aillament, aconsegueixen en Lluís el
desestructurament.

Finalment s'acompleix el mobbing
male'i't, i costará molt recuperar un
Lluís deprimit.
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Harassment. El mot harassment ve del
anglés fo / iue vol dir turmentar, asset-

igotar. fatigar. Ais ta Inits, el terme
mobbmg no va ser introdui! fins l'any 1990.
pero i ia estat estudiat el 1976
per un psiquiatra americá. Carrol Brodsl-
un Ihbre titulat Th> >d worker. Per a ell.

etiament consisten iacos
d'una persona contra ur iltra, ai ntenció
de turmentar-la. desgastar-la, frustrar-la, pro-
vocaí IOCIUS en la salut.

Els Whistleblowers. i lula anglesa compos-
ta de whistle. que vo! le i tower.
que vol dir xiuladoi i entit que ens inte-

un whistleblower és aquel I que fa sonar
: o que se'n va de la II- ¡i

iquells individus que alerten l'opinió públi-
malversación' > de corrupció

'\iccions de la lleí deis grans servéis
ualla o que també denuncie

tats que suposen un perill per a la salut
pública o la según

Evidentment. aquells que denuncien les dis-
II sistema solen patir les represá-

lies d'aquest. Es ti la forma especifica

Es calcula que a la Unió
Europea fins a un 10 %
de la població ha patit
o pateix el fenomen de
l'assetjament laboral

d'assetjament moral, destinada a fer
aquell que no vol n el ioc. Ais ^

els whistleblowers s'han organit/jf i han
• grups de suport per a]udar-se mutua
' pero també per obtenir protecció |urídi-

[uest par; i i sobre el •.•
tieblowmg existeix des de l'any 1986. creant
així una poderosa torga contra el frau.

L'ljime. . assetjament moral al Japó és un feno-
..intiquíssim. l¡ime vol dir assetiament en

japonés. S'utilitza per desenure qumtades i
iacions sofertes pels nens a l'escola. pero

també per desenure les pressions. dms les
empreses nipones, d'un grup formador de |oves
acabats d'incorporar o per sotmetre els ele-
ments perturbadors. Els |aponesos no son gaire
partidans de l'individualisme, per la qual cosa l'¡-
jime ajuda a integrar els individuus al grup i a la
vegada fer-los conformar.

Des del punt de vista rijime és un
mecamsme de control soo iréixer ais
anys 70 amb la industriahtzació (treball están-

Ais anys 90, amb la recessió, es va

i íes de treball per a
la, reducció de plantilles i valoració de

la inii ii : i competencia I; .limiten a
lútils,

els "madi i" ("la tribu deis que i •
prop de i. : ita fer-los

ii ii pressions <a ms psico-
pa • de riiiiiu1 i un assetja-

mora! mi ili bi utal, sense nom espi
laponés equivaleni a un "moral harassment",
que es va estenent i \a és denum ia1 pels mil

LA NOVA PLAGA DEL SEGLE XXI
el tipus I que

mes ens interessa és l'assetiament laboral, psi-
coterror i mobbmg. Aquest fenomen
es la nova plaga del segle XXL

Tre; son necessans peí !• inai II
1 il la víctima, és a dir. la

persoí i ¡ida: l'assetjadoi o
agressor: i l'entorn on té lloi l'assetjament:

isa, administra

La víctima. El perfil de la persoí i • et|ada
respon. en general, a les següeni
- Persones |ustes. integres, di lonra-

desa, rectitud i amb gi
- Peí imb autonomía, criteri indepen-

dent i iniciativa propia.
- Individus dotats d'una notable o extraordiná

i ia capacitat de treball.
Individus "populars" dins l'organitzai n i,
dotats de carisma i i apai itai de lii leratj e
informal dins del grup.

- Persones altament cooperatives que solen
treball,ii molt bé en equip.

- Persones amb gran capacit.tt empátii a
- Persones amb situacions personáis o

liar: i factórii

L'assetjador. h i n lor o agressor
respe

Els animáis salvatges
mantii iguts en

. itat en espais
lits, com els felins

els primats, poden
desenvolupar fenomens
de mobl -
intraespeeme.
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La manca
d'organització,
l'excés de
fema i la
competitivitat
son factors
de l'entorn
laboral que
poden fer
aparéixer
fenomens de
mobbing

i.n.icterístiques: capacitat de manipulació i dis-
enveja i gelosia professional, manca de

modal ¡ o edi i< ai i< i, ncap; n ¡1 ii peí afr< n ii .
fracás, manca de cnten personal, manca de
dinamisme, autontansme. manca de sentit de
culpabilitat o remordiments, egoisme, poca o
nul.la capai ¡tal peí escoltar, ngidesa, indecisió,
mediocntat professional. interferencia en el tre-
ball d'altres persones, arrogancia, necessitat
d'estar per sobre deis altres, Incapacitat de coo-
perar, paranoia i manca de sentit de l'humor.

El comportament deis assetiadors depén
• luna sene de disposicions prévies anormals o

i] i' [ues i la seva conducta té una exphcació
des deis mecamsmes de defensa que posen en
fum ¡i 11. iment. Aquests mecamsmes son l'agres-
sló (la defensa deis sentiments d'inadequai ¡ó)
ai ulp ibilitzai ¡i ¡ (manipulai ióde la víctima mit-
]in,,ii¡t la i ulpabilitai < la veri onya); la domina-

la formació reactiva (la covar-
li.i profunda, la megalomanía i la seducció): la

projecció (la ma o traició deis
altres): i la negació o mentida compuls

L'entorn. Els factors de l'entorn que faciliten
l'apanció de fenomens d'assetjament moral
son ui • iització del treball marcada per la
burocracia, la rigidesa, la desorganització, el

ios, la sobrecárrega quantitativa i el déficit
qu, ilitatiu; aixi com un com:" > Limenl , nj', mil
zatiu caracteritzat per la competitivitat, les
practiques no etiques, l'autoritarisme, la inse-
guretat i la desconfianga.

EFECTES PATOLOGICS FÍSICS I PSÍQUICS
DE L'ASSETJAMENT LABORAL

En cursiva s'assenyalen - freqüents.
Efectes cognitius i de hiperreacciópsíquica:

ohht i pérdues de memoria; dificultats de •
centrado: defalhment. depressió; a\
maní .1 d'inlciativa: irritabilitat inquietud, ner-
viosisme, agitació: agressivitat, atacs d'ira; sen-
timents ú'inseguretaí /'• >i al fra< ás; hipeí en
bilitat ais retards.

Símptomes psicosomátics d'i mal-
s, sons viscuts: dolors d'est ibdo-

ils; diarrees, 1 olon in i1
sees: anoréxia; sensació de ñus a la gola:
plors: aíllameiit

Sin | ••<• • ti-.fiii 11 ¡11 del 'ii¡ tema Nervios
Autónom: mal de pit. sudoració, sequetat de
boca, palpitacions, sufocs, sensació de manca
d'aire, hipeí tensi 11 • hipi itensió artei lal II idu'n la
neuralment.

Símpí ¡ de desgast físic produit per
estrés mantingut duraní mi ill de temps: dolors
de colun • ti 1 lumbaí
dolors musí ulars (fibromtalgia)

Trastorns del son son,
so/7 interromput. despertar prematuí

Cansament 1 debilita! fatiga (romea, fluixi
de carnes, debilitat. desmai, temblors.

¿COM SOBREVIURE A L'ASSETJAMENT
LABORAL?

Mitjantc.ai it una h tiva mocional:
passant de la negació de l'asset|ament psico-
lógic a la identificado 1 denominació del pro-
blema (mobbing), passant de la ira a l'humor,
il'- !.. mi 1 le la culpa a IV-ti ije ó, de
la somatització a l'aceptació del dolor 1 de la
submissió a l'autoafirmació assertiva.

Factors de ressisténcia contra l'assetiament
ral poden ser: conservar-se en bona foi

física 1 mental: augmentar la confianga en un
mateix: assegurar-se el recolcament de l'en-
torn familiar i social: incrementar el propí
marge de maniobra: ensmistrar-se en adquirii
1 dot .11 la 1 apacitat de resoldre problemes:
mantenh la trama social de contactes perso-
náis: 1 finalment, tenim com a terapia "quirúi
gica" definitiva la defensa legal.

MOBBING EN ELS ANIMALS
om hem dit en la introdúcelo, l'ús de la

paraula mobbing inicialment ha d'ésser
buida a l'etóleg Konrad Lorenz, premí Nobel
pels seus descobriments en 1'estudi comí
de la conducta o comportament animal.

Lorenz va desenure el mobbing animal com
l'atac d'un grup coaligat (banda) d'mdividus
mes febles ver. un altre mes fort o dominan!
Generalment, el problema s'estableix dms la

L'etóleg Konrad Lorenz va
desenure el mobbing
animal com l'atac d'un grup
d'mdividus mes febles
contra un altre mes fort

matei> 1 especie (intraespecífic), pero també
pot ser de caire mterespecífic (diferentes espe-
cies). Entre els intraespecífics 1 de caire sexual
temm exemples en moltes especies, especial-
ment en aquelles mantmgudes en captivitat en

iis reduits 1 en proporció antinatural, com
és el cas de molts remugants salvatges. 1
els quals normalment hi han vanes femelles
per cada mase le en Hito 1 , it.it

és ni ha una En aquest cas. durant l'épo-
ca de zel el másele fa un assetjament sexual
Muí il que pot costar la vida de la femella si no
l'aíllem oportunameni També es produeixen
assetjaments de masi les entre si en époques
de zel. Entre micos 1 primats supenors ubicats
en espais reduits també es donen fenomens

iment amb un gran component psí-
. els zoos saben per experiencia pro-

pia d'aquests ensurts negatius. que es donei
especialment en especies com els wappittis.
micos, ximpanzés, gonl.les, fehns. etc •
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PERILL D'EEB EN LES OVELLES
Un estudí de l'lnstitut Bntánic de Salut

Animal pubhcat recentment a la revista
Trends m Microbiology alerta sobre la

possibihtat que milers d'ovelles del país pi,
estar mfectades peí prió de l'Encefahtis Espon-
giforme Bovina (EEB).

En el cas que aquesta hipótesi fos certa, els
resultats podnen ser devastadors. Segons s'ha
pogut comprovar, els efectes de la malaltia so-
bre els ovins son molt diferents deis que es do-
nen en els bovins. sobretot en relació amb el
nsc d'infecció. Mentre que en el cas d'una "vaca
boia" pot ser suficient la retirada deis Materials
Específics de Risc o MER (cervell. medul.la espi-

vísceres). a mes de restringir la franja d'e-
10 succeína el mateix amb una ovella, en la

qual la retirada de teixits infectats pot ser molt
mes complexa. Només mesures restrictives es-

tes, que passanen per limitar el consum a
animáis menors de sis mesos. entre d'altres. re-
duírien potencialment el risc d'una eventual m-
fecció. encara que de cap mena al cent per cent.

En opimo deis autors de l'estudi. el motiu
d'aquesta dificultat sha de buscar en l'oi

mateix de la malaltia. Avui en día encara no es-
tá gens ciar quina és la causa primera de
I'EEB, Mentre que alguns defenen que I'EEB és
una variant de I 'Ser, . ha creuat la barre
ra de les especies i que ha adoptat una forma
propia en els bovins. altres entenen que es
tracta d'una malaltia que apareix de forma "es-
pontánia". l'equivalent a una mutació genéth a,
en un individu vacú.

El que sí está ciar és que cap deis ¡ntents
d'mfectar bovins amb Scrapie no ha donat
com a resultat l'apanció d'EEB. la qual cosa.
donada la vanabilitat de l'agent infecciós boví,
simplement descarta les vanetats de prió ana-
litzades. pero no totes les formes.

De la mateixa manera, avui en día no existei-
xen proves del cas contran. és a dir, de la pre-
sencia d'EEB en ovelles de forma natural, lan
mateix. els investigadors insisteixen que hi ha
"raons fonamentades" peí pensai que la malal-
tia existeix realment i que. de fet. hi haurien mi-
les d'ovelles portadores, moltes de les quals ja
haunen desenvolupat la malaltia de form.

eptible perqué es confón amb YScrapie •

Es creu que moltes
ovelles poden i ••
¡nfectades d'EEB a la
Gran Bn • i, pero la
seva simptomatologia
es confón aml

ii .1 pat ilogia
i i i© i<". similars

Per què un gos és agressiu? WEB DEL MES

La psicología popular descriu
al gos agressiu com un ani-

dolent. dommant i res-
ponsable d'actes intencionats i
malignes. Pero el gos agressiu és
una altra cosa Pot ser ofensiu o
detensiu. controlat o no, previsi-
ble o imprevisible, pot pessigar o
mossegar fort... Pero també pot
resultar encantador, prendre ini-
ciatives i aiudar a les persones en
cas de necessitat. En definitiva, la
qüestió presenta molts aspectes.

L'agressivitat es pot definir com
un acte que condueix a. o l'obiec-
tiu aparent del qual és, un atac a
la integntat física i/o psíquica o a
la Ihbertat aliena.

Qué és un gos perillos? La peri-
llositat es pot considerar com l'a-
preciació del penll, de nsc trau-
mátic (psicológic o físic) per a una víctima
potencial.

Joél Dehasse. doctor veterinan especialista
en comportament animal, president de la So-
cietat Europea d'Etologia Clínica (1998-2002)

Joél Dehasse. Publibook.
2002. Tradúcelo d'Eva
Biosca. ISBN: 2748328264.
356 pagines. 26,50 euros.

i autor de nombrosos I libres i tre-
balls sobre l'educació i el com-
portament del gos, proposa en el
I libre "El perro agresivo" un mo-
del d'análisi, de comprensió i de
maneig de l'agressivit.it ¡ ¡' la
perillositai del gos, El procedi-
ment consisteix en unes etapes
i n les quals es proposn t a ,una
luació de la penllositat, una des-
cripció de les seqüéncies del
comportament agressiu. de les
postures i mímiques del gos, una
análisi del gos i deis seus com-
portaments psicobiológics. un
estudí deis contexts i circums-
táncies de l'agressió. així com els
seus efectes per l'animal i per al
seu entorn, la determinado del
tipus d'agressió. deis possibles
diagnóstics. suggeriments, con-

sells. tractaments i terápies.

L'obra es completa amb la revisió de les le-
gislacions actualment vigents en materia de
gossos considerats potencialment penllosos
deis paísos francófons i d'Espanya •

RURALCAT
(http:www.ruralcat.net) és
un nou portal inforrnatiu i
de servéis per al sector
agroalimentan creat peí
Departament d'Agricultura.
Ramadena i Pesca de la
Generalitat de Catalunya
amb la col.laborado de la
Universitat Oberta de
Catalunya. La informado
que ofereix es distríbueix
en temes d'actualitat
(mercats. normativa, ajuts,
formació, meteorología,
etc.) i aspectes sectorials
(porcí. cunicultura, fruita
dolga i viticultura)
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Recull de legislació
ALIMENTS

Decret 1219/2002. de 22 de no-
vembre, peí qual es modifica el Reial
Decret 1521/1984. d'l d'agost. peí qual
s'aprova la Reglamentado técnic-sam-
tária deis establiments i productes de
la pesca i la aqüicultura destináis al
cons huma
BOf n 289, (13/12/2002

Ordre PRE/3107/2002, de 5 de desem-
bre, peí la qual es modifiquen les an-
nexes II deis Reíais Decrets 280/1994,
de 18 de febrer i 569/1990. de 27 I
bril, pels quals s'estableixen els límits
máxims de residus de plaguicides i llur
control en determin.it1. productes d'o-
rigen vegetal i animal

11/12/2002

Reial Dei n't 1324/2002. de 13 de
desembre, peí qual es modifica la
ni iini.i general d'etiquetatge. presen-
i.i. H i i publii it.it deis productes ali-
mentaris. aprovada peí Reial Decret
1.-H4/1999. de 31 de |uhol.
BOE n° 305. 21/12/2002

ALIMENTACIÓ ANIMAL
S8/2OO2/CE de la Co-

missii i. de 9 de desembre de 2002. re-
latiu ,i l'autoritzai hi iirovisional de no-
ves utilitzai ions d'additius en els
pinsos
DOCE L 333. 10/12/2002

Comunicado 2002/C329/CE de la Co-
missió, relativa a la Mista deis additius
autoritzats en els pinsos publicada
conforme a alió disposat en la Metra b)
de l'article 9 unvicies de la Directiva
70/524/CEE del Consell sobre els ad
ditius en ralimentacíó animal
DOCE C 329, 31/12/2002

COMERC EXTERIOR
l leí isió di 'i i lonsell, de 28 de i lovem

le 2002. relativa a la i om lusió
d'un Acord en forma de Canvi de Notes

le les modifii ai ii >ns de h ¡s
innexes de l'Acord entre la Comuint.it

I uropea i Nova Zelanda sobre mesures
sanitáries aplicables al i omerc d'ani-
iii,iK vius i prodin tes animal

I Í33, 10/12/2002

MALALTIES
Decisió de la Comissió, de 28 de novem-
bre de 2002. per la qual s'aproven pro-

ació i vigilancia de deter-
minades malalties animáis, així com de
prevenció de zoonosis. presentats per a
'< ii iv 2003 pels Estats membres.
DOCE L 326, 03/12/2002

(2002/944/CE) Decisió de la Comis-
sió, de 28 de novembre de 2002. que
modifica la Decisió 2001/729/CE. so-
bre la llista deis programes d'eradica-
ció i vigilancia de malalties animáis i la
Mista deis programes de proves enea-
mu ut a la prevenció de zoonosis que
poden optar a una contnbució finance-
ra de la Comunitat en 2002. i la Deci-
sió 2001/853/CE. per la qual s'aproven
els programes d'eradicació i vigilancia
de malalties animáis, així com de pre-
venció de zoonosis, presentats per a
l'any 2002 pels Estats membres.
DOCE L 326. 03/12/2002

(2002/1003/CE) Decisió de la Comis-
sió. de 18 de desembre de 2002. per la
qual es fixen els requisits mínims per
un estudí deis genotips de la proteína
del pnó de les especies ovines.
DOCE L 349. 24/12/2002

(2002/1004/CE) Decisió de la Comis-
;ió, de 23 de desembn i de 2002, per la

qual es modifica per desena vegada la
Decisió 2001/327/CE relativa a les res-
tnccions imposades al movimen1

ininals de les especies sensibles en
alió relatiu a la febre ,¡llosa.
DOCE L 349. 24/12/2002

Ordre APA/3311/2002, de 27 de des-
embre. per la qual es prorroga, fms el
30 d'abril de 2003. l'aplicació de l'Oi
dre de 22 de febrer de 2001. per la
qual es determinen, amb carácter
transitori, els supbsits excepcionals
d'inhumai ¡ó previstos en la disposició
final tercera del Reial Decret
3454/2000. de 22 de desembre, peí
qual s'estableix i regula el programa in-
tegral coordinat de vigilancia i control

es encefalopaties espongiformes
transmisibles deis animáis.
BOE n° 312. 30/12/2002

ALTRES
Resolució ARP/3571/2002. de 30 de
luliol. per la qual es dona publicitat al
Protocol signat peí Departament d'A-
gncultura. Ramadena i Pesca i el De-
partament de Medí Ambient, en relació
amb l'exercici de les f uncions en i
na dentificacIó d'animals d e c o m
tació, d'identificació d'animals de com-
panyia i de nuclis zoológlcs.
DOGC n° 3781. 13/12/2002

Ordre MAB/410/2002. de 2 de desem-
bre. per la qual es regula la Comissió
assessora en materia de gossos consi-
derats potencialment perillosos.
DOGC nü 3781.13/12/2002

Reial Decret 1323/2002. de 13 de
desembre. peí qual es modifica el
Reial Decret 324/2000, de 3 de marc,
peí qual s'estableixen normes bási-
ques d'ordenació de les explotacions

¡nes.
BOE n° 299.14/12/2002

Ordre APA/3164/2002, d ' l l de desem-
bre. per la qual s'estableix i re ,̂1

base de dades informatitzada Siste-
ma Nacional d'ldentificació i Registre

Moviments deis Porcms (SIMO-
PORC).
BOE nü 300. 16/12/2002

Ordre ARP/411/2002. de 10 de desem-
bre, per la qual s'incrementa la quantia
deis ajuts per a programes d'audn
assessorament de les explotacions
d'oví i cabrum corresponents a lany
2002.
DOGC n° 3783, 17/12/2002

Ordre ARP/412/2002. de 10 de desem-
bre, peí la qual s'in
deis ajuts peí a la instal.lacio de cen-
tres de neteja i desinfecció de vehicles
destinats al transport de besti;
• i • .ponents a l'any 2002.
DOGC n° 3783. 17/12/2002

Ordre APA/3277/2002, de 13 de desem-
bre. peí la qual s'estableixen les nor-
mes zootécniques de la raga equina
i lispano Ai
BOE n° 308. 25/12/2002
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NOVEDADES COMERCIALES

NUEVO NOMBRE
PARA UNA
COMPAÑÍA LÍDER
Affinity Petcare es el
nuevo nombre que
recibe la división de
alimentos para perros
y gatos del grupo

Agrolimen. Affmity he-
reda así la condición de líder del sector en Espa-
ña que ya eiercía ba|o su anterior denominación:
Gallina Blanca PUNÍ
La profunda reestructuración que ha vivido el sec-
tor a nivel internacional ha provocado una fuerte
concentración del negocio, que ha obligado a la

n Europea a intervenir para incentivar la apa-
rición de un tercer actor en el ámbito europeo.
Basándose en su éxito en el mercado español y
alentada por la Unión Europea, la compañía
nity - recientemente nuevas marcas de
productos para perros y gatos a sus gamas ac-
tuales.
Como resultado de estas adquisiciones. Affinity

ivertido en el tei "peo
de alimentos secos para mascotas, un segmen-
to en expansión que tiene unas grandes expec-

is de crecimiento.

DINALGEN2/3 SOLUCIÓN ORAL
Tras cinco años de investigación y
una inversión de cinco millones de
euros. Veterinaria ESTEVE presentó

lía 7 de noviembre en el Salón In
ternacional de la Tecnología Avícola y
Ganadera (EXPOAVIGA) de Barcelo-
na, el primer producto de una familia
le antünflamatorios dirigido a ai a

les de explotaciones ganaderas: Dl-
NALGEN%.
DINALGEN% solución oral es un pro-

i base de ketoprofeno. un an
tnnflamatono no esteroideo con una

potente actividad antiinflamatona. analgésica y antipirética, registra-
do para el tratamiento sintomático de las enfermedades respiratorias
de los terneros. La presentación oral lista para su uso hacen de Dl-
NALGEN2/a un producto único y original, fruto del desarrollo e inves-
tigación de Esteve. con una actividad antiinflamatoria hasta 160 ve-
ces la del ácido Acetilsahcíhco y una ai tividad analgésica hasta 70

e: la riel mismo prini ¡| >i< • ai tivo,
Para más información:
Veterinaria Esteve
Laboratorios Dr. Esteve, S.A.
Avda. Mare de Déu de Montserrat, 221
08041 Barcelona
Tel. 934 466 000 / Fax. 934 466 242

counin
lonicto»

COLISTINA ORAL I PROMOTORS BIOLÓGICS DE DIVASA-FARMAVIC ^ ^ ^
Divas : I amb la seva lima de creixement i expansió. acaba B
de Hangar al mercat tres nous productes que completen el seu extens vade- J ^ M ^
mécum: Coliplus, Subtilac i Bovirum.
Cohpius, cohstma ei , ra i titueix la millor el.lecció peí tractament
i prevenció de la colibacilosi i la salmonelosi tant en porcs com en aus. Coh-
plus reuneix per una part els avantatges de la cohstma en quant a eficacia i i
abséncia de resisténcies i peí Hs de la presentado en solució hidro- " •:
soluble, com son la facilitat de dilució, total homogeneítat i gran estabilit.it
Cohpius conté 2.000.000 Ul/ml de cohstma i es presenta en cómodes enva-
sos apilables de 1 i 5 litres.
Subtilac i Bovirum son promotors biológics que permeten optimitzar els ren-
diments productius grácies a la millora que exerceixen sobre els processos
digestius. Subtilac. tormulat a base de cultius de Bacillus subtihs i Bacillus li- t .^
cheniformis. está indicat en porcs (garnns. engreix i reproductores) i vedells

greix, mentre que Bovirum. a base de cultius de Saccharomices cerevi-
está indicat en vacu. El principal benefici obtingut amb I' us de Subtilac i Bovirum és una millora en I' esl.il de salui de

I' explotació i un increment en la prodúcelo. Ambdós productes poden administrar-se tant en pinso com en llet i no necessiten
període de supressió.

Per a sol.licitar mes informació pot dirigir-se a:
Divasa-Farmavic, S.A.
Tel.: 93. 886.01.00
www.divasa-farmavic.com
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•tinc Pr nectine

Promectin,e

LANZAMIENTO DE PROMECTINE,
DE INVESA.
i 'i. ime lino es la pi ¡n leí >n nyec-
tal ile de iveí mectina de foi muí n ion y
desallollo rlaclollal Su novedosa excl
lenlaclón cOllllene un vHi1 I ibsoí
i nixta que permil n una
primera fase, un PiCO plasllll¿llco elevada
v. en ulla s egullda fasi lyor perSIS
lenclél de los IlIVeles plasmótl

do exclplelltaclón aporto adem<:ís la cololaclònamallllo q u e Ident i f i -
cara lo especlalldad. Ulla Idenllflcaclón que potellClalJ la ulillzac lón
adecuada y Icspetuosa del rnedlcamento, tanta pal porte del vetel
nal"lO como del ganadelo, de é lcueldo con las buena prá ticas de
manipulai ion de farmacos. Pal'a mas informal ion d
cspec lalldad velelinar ra de INVESA. pllccJe conlactal con
INDUSTRIAL VETERINARIA, S.A.
Productos de Sanidad Animal
CI Esmeralda, 19
08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona)
Tel. 934 706 270 Fax 933 727 556
www.invesagroup.com e-mail: invesa@ invesagroup.com

PREVENTIC, CONTRA LAS
GARRAPATAS DEl PERRO
Actúa a los 15 mlnutos i de
ber Sida colocado, eVltando

irra| i se filen en la ple!. FaCilita el
despl'endlmlento de las garrapatas ya eXlstentes
y las mala en 24 IlOIas. Es el única producto del
mercado que ha demostrada su eflcacla en la
plevellclón de enfelmedades transmltldas por

que no clea reslstenClas, Preventrc,
producto lider en el mercado, ha demostrada ser
altamente eflcaz en la prevenclón y tratamlento
de las Infestaclones pal garrapatas en el perro.
Su prinCipiO actiVO, el Amltraz, actúa sobre las
garrapatas de faima muy rapida, eVltando que
se filen n la plel y actuando como un repelente
de contacto. De esta manera, se eVita el Ilesgo
de tlansmlslóll de enfermedades y las leSiones
provocadas por la picadura. Ademas, faCilita su
despl'elldlmlenlo y las mata en 24 horas.
Para mas información, Mercè Ribera, Infor-
press. Tel. 93.419.06.30

1
I••
I
I
I

Aquest cupó pot salvar una vida. O contribuir-hi. El teu donatiu oferirà esperança

als malalts de leucèmia. Ajuda'ns a salvar vides.

Nom i cognoms:
Adreça:
Població:

M u n t a n e l 1 8 I . •'•• .'•• 0 8 0 2 I K .u< i

Telèfon:

C.P. :

TS 9.1 4 Í 4 SS í><»

FUNDACIÓ INTERNACIONAL
JOSEP CARRERAS

l'l R A I L I I U/TACONTRA L A I LW C tMIA

I
I

i ., i NIMI.M \6 losep ' • ras agrselx l« publli ai Ifi gtalult j d'aquesl anun<
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CURSOS, MASTERS I
POSTGRAUS

San Agustín del Guadalix (Madrid)
VI Curs Práctic de Maneig, Patolo-
gía i Cirurgia en Equids
Dates: del 7 al 9 de marc de 2003
Organitza: Hospital Vetennan Sierra
de Madrid. S.L.

i Tel. 843 5244
Fax 91 843 52 44
e-mail: hvsm@veterinario.net

Lugo
Seminari sobre el Sector Lacti Es-
panyol: Transformacions Recents i
Reptes Futurs
Dates: 13 i 14 de marg de 2003
Organitza: Associació Espanyola
d'Economia Agraria (AEEA)
Informacio: IDEGA-Universidade de

igo de Compostela
Tel 981 591166 Fax 981 59 99 35
e-mail: idegacon@usc.es

Murcia
Curs de Radiología en Petits Animáis
Dates: del 14 al 16 de marc. de 2003
Organitza: Dept. de Medicina i Cirurgia

¡I de la Umversitat de Murcia

Informació: Dra. Amalia •'•
e-mail: amalia@um.es

FIRES, JORNADES
I CONGRESSOS

Bellaterra
Jornades Practiques d'Anestésia en
Petits Animáis

leí 6 al 9 de man; de M e
Organitza: Departament de Medicina i
Cirurgia Animáis de la Universitat Au-
tónoma de Barcelona (UAB)
Informació Dr Félix Gan ía Ai
Tel.: 93 581 15 12
E-mail: Felix.Gai ib.es

Salou
II Congrés de Professionals d'Hoste-
leria de la Costa Daurada
Dates: 7 i 8 de marc. de 2003
Informació: Col.legí de Vetei ¡nai is de
Tarragona
Tel 977 211189. E-mail: covt«'lIM<-I org

Estrasburg, Franca
Simposi Internacional sobre Febre
Aftosa
Dates: 17 118 de marg de 2003
Informació: EDQM (European Pharma-

copoeía). Mme. Caroline Larsen
Tel +33 388 41 28 15
I mail publ¡< relations@pheur.org

Tel Aviv, Israel
Taller Internacional de Salut Pública
Veterinaria

tes: 19 de marc - 9 d'abril de 2003
Irrft 'ini.ii ii> ( i-iitrefor International Agn
i illi ii il l ii velí i iment Cooperation

Tel:1 972 9 59 57 3 3
Fax: +972 9 959 5733
I mail: Michel@cinadco.co.il

Annecy, Franga
Congrés sobre Emergencia i Control
de les Encefalitis Viráis Zoonótiques

del 6 al 8 d'abril de 2003
Informació: Fundació Mérieux
3Fax +33 4 72 40 79 75
I. i • (33 4 72 40 79 50
í 11 Mil marle n a ¡1 §>fondat'u in-me-
I H M IX ( II 1',

Copenhagen, Dinamarca
Métodes de control microbiológíc en
la farmacopea europea
Dates: 5 i 6 de maig de 2003
Informació: EDQM (Caroline Larsen)
i i ¡ Mil pnblicrelations@pheur.org

SERVÉIS DEL COL.LEGÍ

SERVEI

COLLEGI DE TARRAGONA

Secretaria, Biblioteca
i Internet

COLLEGI DE BARCELONA

Secretaria

HORARI

dilluns a divendres
de8al5h.

dilluns a divendres de
9 a20h.

TELÉFON / E-MAIL

977 211189

932 112 466 ext. 20.21
!m@covb.es info@covb.es

Apropem -
Borsa de Treball

dilluns a divendres
d'l l a 14h. i de
16al8h.

932 112 466 ext. 34
apropem@covb.es

Medicorasse

dilluns a divendres
de 10 a 14h. i de
16 a 18h.
(excepte dimarts)

932 112 466 ext. 26
medicorasse@covb.es

Assessoria jurídica

COLLEGI DE GIRONA

dimarts de 17 a 20h. 932 112 466 ext. 26
dep|undic@covb.es

Secretaría
dilluns a divendres
de16 .30a 2 0 . i
de 16.30 a 2O.3Oh.

972 20 00 62
colvetgi@grn.es.

TAULER D'ANUNCIS

• Es traspassa clínica veterinaria al carrer Enríe
Granados de Barcelona Tel. 93 218 29 83.

• Es traspassa i onsultori veterinari amb perru
quería II i i tenda d'accessons a Premia de
Mar. Gestíó informatitzada. 90 metres quadrats.
Idea per a vetennan que vulgui independitzai
se o com<Mi(,,n ai tivit.it amb uns bons Ingres
sos i horari dTurn. Tel. 619 70 86 78.

• Es compra taula, lámpada de quirófan i apa
rell d'anestésia. Tel. 93 246 11 12 (Blam a)
435 53 48 (Paquita).

• Es ven ele( trocardiógraf Cardioline en perfec-
ta luíH ¡onament 120 euros. Tel. 93 735 55 27.
l 1 MI,III C V I l l O l . l ' " ti ' I I

Avis: per garantir la vigencia deis anuncis d' aquesta sec-
ció, només es publicaran una vegada. Els anunciants que
vulguin aparéixer en edicions posteriors de la revista ho
hauran de comunicar expressament a /'editor. David Que-
sada (premsa" covb.es)

AVANCAMENT xJCTtftlWARlS • 69

• Trombocitopénia immunomediada en el gos

• Efectivitat deis ácids davant microorganismes

34
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95%
PROGRAM

msfil
CAPSTAR es el adulticida en comprimidos, contra
pulgas de perros y gatos.

• CAPSTAR contiene nitenpiram. Actúa de forma muy
rápida. Un solo comprimido acaba con todas las
pulgas del animal. Entre el 95 y 100% de eficacia
se observa en las primeras 6 horas, empezando a
actuar ya a los 15 minutos.

• CAPSTAR no tiene contraindicaciones.

• Puede administrarse a hembras gestantes y en lactación
y a cachorros a partir de 4 semanas de edad.

CAPSTAR es el perfecto complemento de PROGRAM
para el control integrado de pulgas.

CAPSTAR y PROGRAM no dejan restos de insecticida
sobre los animales ni en el hogar.

Prescriba PROGRAM para una protección
continuada contra las pulgas.

Prescriba CAPSTAR si hay presencia de pulgas al
iniciar el tratamiento con PROGRAM o si,
ocasionalmente, se perciben sobre el animal.

CAPSTAR PROGRAM
Definitivo control integrado de pulgas

: Control (misas por Inhabilidad de loi huPROGRAM 60, PROGRAM 200. PROGRAM 400 y PROGRAM S7 Contiene Luler
1024 ESP 1039 ESP II Marca registrada de Novan». SA - Ba»iloa (Sulla)
CAPSTAR « 11.4 mg comprimido! para galo» y perros piqueta». CAPSTAR «. 57
I mu /kaydia Contraindicaciones: No se han descrito. Precaucione»: No u»ar CAPSTAR 11.4 mg en an
57 mg en animal»! <fa p«n> Inrtnoc a (1 i% Medicamento IU|eto a prescripción veterinaria. Reg- n" 1439 ESP y 1460 ESP. Titular de la automación

Puro» 10 mg/kg/mes. Gatos: 50 mg/kg/me» Reg No».. 1026 ESP 1025 ESP

— (C telis) en gatos y perros. Dosis mínima
no ha sido estudiado. No usar CAPSTAR

«I SU C/ de la Marina, 206. 08013 B, '



Nuestra relación seguirá siendo muy especial.

Quizá todavía no nos conozcas, pero llevamos

ucho tiempo a tu lado. Affinity Petcare es

nuevo nombre de Gallina Blanca Purina,

íder del sector de alimentación para perros

y gatos en España.

Nuestra larga experiencia en este sector

nos ha ayudado a empezar como líderes del

mercado, y nos hará continuar con el

compromiso de dar a los consumidores la

mejor nutrición para sus mascotas.

Entre él y tú ffinW

El nuevo nombre del líder en
nutrición de animales de compañía


