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Desde la presentación monodosis...

Asepsia

Previene contaminaciones cruzadas

Fácil de aplicar y dosificar

No mancha

...hasta sus prestaciones:

• Elimina el cerumen (>80%)*

• Controla la irritación (100%)*

• Controla la flora ótica*

(*) Pruebas de eficacia con resultados estadísticamente
significativos (P<0,001)
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Sólo un producto como Otoclean consigue una implantación internacional
en más de 15 países en menos de 1 año
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El porcí
a escena

G
alrebé sense voler-ho, l'edició de malg s'ha con-
vertit prácticament en un monográfic sobre el
sector porcí. L'actualitat obligava: fa poques set-
manes, saltaven totes les senyals d'alarma en re-
lacio a la malaltia d'Aujeszky i les serioses con-

seqüéncies comerciáis i económiques que pot comportar a
mig termini. La unanimitat amb qué tots els protagonistes (ve-
terinans, productors i Administrado) han jutjat la gravetat de
l'assumpte i la necessitat de fer-ne front, ha merescut el tema
de Portada d'aquest número.

Un deis fórums on es va posar de manifest les greus re-
percussions que pot teñir aquesta malaltia en el futur va ser
el Congrés Internacional del Porcí. EuroPorc. celebrat un
cop mes en el marc del tradicional Mercat del Ram de Vic.
que aquest any recuperava la mostra d'animals vius des-
prés de dos anys d'abséncia per culpa de la pesta porcina i
la febre aftosa. En les pagines d'Actualitat dediquem un pe-
tit reportatge a condensar totes les aportacions técniques i
els debats que van teñir lloc en aquesta important cita del
sector porcí.

Finalment. també ens fem ressó de la jornada organitza-
da recentment per un conegut laboraton sobre la coccidiosi
porcina, una altra malaltia amb importants repercussions
sanitánes i económiques. L'event va posar de manifest la
manca d'estudis epidemiológics sobre la seva incidencia en
el nostre país i per tant la necessitat d'aprofondir en aques-
t a del conteixements

Tots aquest aconteixements demostren els nombrosos
reptes ais quals s'enfronta el sector porcí cátala i espanyol,
que van mes enllá de la coneguda problemática sobre la
pesta porcina i la gestió deis purins. Pero també semblen
reflectir el genuí compromís deis diferents agents per abor-
dar totes aqüestes qüestions sense embuts i amb el decidit
propósit de trobar solucions consensuades que assegurin el
futur económic d'un deis pilars del sector agroalimentari
del nostre país.
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1 UN NOU REPTE IMPREVISIBLESSANITARI DE CONSEQÜÉNCIES
COMERCIALS IMPREVISIBLES PER AL SECTOR PORCÍ

Aujeszky: el
deure pendent
EL PERILL D'UN FUTUR TANCAMENT DE FRONTERES PER LA
PERSISTENCIA DE LA MALALTIA MOBILITZA PER Fl A TOT EL SECTOR

Text: David Quesada
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UN NOU REPTE SANITARI DE CONSEQÜÉNCIES
>» COMERCIALS IMPREVISIBLES PER AL SECTOR PORCÍ

El nou pía de lluita contra la
malaltia d'Aujeszky elaborat
per la Generalitat intensifica
el programa de vacunacions i
estableix un calendari segons
l'edat deis animáis.

la malaltia d'Aujeszky designat per l'explotació. el
qual será l'interlocutor davant del DARP

Pero sens dubte la mesura mes drástica i proba-
blement mes polémica del nou pía és la restricció
al moviment de bestiar que s'imposa a totes les ex-
plotacions amb una prevalenca superior al 20%. A
totes aqüestes explotacions -i a les que no hagm
designat un veterinan responsable de la lluita con-
tra la malaltia- se'ls retirará la documentado sani-
taria de trasllat deis animáis. Si tenim en compte
que la presa de mostres per a l'establiment de pre-
valences es fará com a molt sovint cada sis mesos,
podem teñir una idea de la repercussió que pot te-
ñir per a una explotació la retirada de la documen-
tado sanitaria.

Com si es tractés d'una cadena d'esdeveniments
perfectament sincronizada, el día 11 el Govern
central aprovaba el Retal Decret 427/2003 peí qual
s'estableixen les bases del programa coordinat de
lluita. control i eradicació de la malaltia d'Au|eszky
a nivell estatal. A (igual que el pía elaborat peí
DARR el text posa l'émfasi en la vacunació obliga-
toria i en l'enfortiment deis requisits necessans per
a la qualificació sanitaria de les explotacions. Per
tal que una explotació siguí declarada indemne de
la malaltia, s'exigirá que no hagm aparegut signes
clínics durant els darrers dotze mesos, així com el
manteniment del pía de vacunació establert per la
Comumtat Autónoma.

A totes les explotacions
porcines catalanes amb
prevalences superiors
al 20% se'ls retirarà la
documentació sanitària
de trasllat dels animals

UNA MALALTIA ENGANYOSA
Per qué de sobte tanta determinado? És que fins
ara no s'havia fet res? Iscle Selga. Cap del Servei
de Sanitat Animal del DARP. afirma que el progra-
ma de control que s'ha estat aplicant fins ara ha do-
nat els seus resultats, pero el balan? és insuficient
perqué encara existeix un percentatge considerable
d'explotacions amb animáis positius a l'Aujeszky.
També afirma que la lluita contra la malaltia és feí-
na de l'Administració, pero també deis ramaders
per mitjá de les seves organitzacions sanitánes. En
tot cas, destaca la voluntat del govern cátala de co-
operar al máxim amb el sector amb una política de
transparencia informativa. "Volem que tota la infor-
mació del Pía de Lluita contra la malaltia i l'evolució
de la seva situació arribi de forma transparent al
sector i per aixó estem utilitzant diverses vies entre
les quals la propia web del DARP i la de RuralCat,
en les quals la informado s'anirá completant i ac-
tuahtzant contmuament".

José Manuel Sánchez Vizcaíno. Catedrátic de
l'Área de Coneixement de Sanitat Animal en la Fa-
cultat de Veterinaria de la Universitat Complutense
de Madrid i president de l'Associació de Porcinocul-
tura Científica (ANAPORC). considera que fins ara
l'Aujeszky no preocupava prou al sector perqué "és
una malaltia enganyosa. que clínicament desapa-
reix amb relativa facilitat; de fet és molt difícil veure
clínica d'Au|eszky a Espanya. perqué mal que bé es
vacuna". Tanmateix. relevada prevaléncia del virus,
que algunes fonts eleven fins al 75% de tota la ca-
bana porcina catalana, sempre ha peniat com una
espasa de Damocles sobre el sector des del punt
de vista deis costos de producció (reducció del
nombre de garnns nascuts vius, avortaments, crei-
xement mes lent deis animáis). Ara s'ha vist, a mes,
que aquesta espasa té un doble fil, el de les possi-
bles repercussions comerciáis, potser molt mes
greus.

Per aixó, els veterinaris catalans de camp valoren
en general positivament les mesures enérgiques
adoptades per l'Administració per combatre l'Au-
jeszky. Segons Emili Revilla, el pía elaborat peí
DARP "és suficientment senzill i complet per qué
tothom el pugui aplicar". També consideren impor-
tant la creació de la figura del vetermari responsa-
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Agita es el insecticida contra moscas
que se caracteriza por ser una
NUEVA sustancia, perteneciente a una
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ble del pía de lluita malaltia. perqué pot
ser 1'embnó del futur vetennan responsable de l'ex-
plotacio, carree que els técnics -i amb ells els
ColJegis professionals-v. imb insis-
tencia en els darrers temps com uns deis pilars del
control sanitan de la cadena alimentaria. "Si la figu-

¡ responsable del pía de lluita contra
1'Auieszky fuñí ¡ona, esperem que l'Admini! I
ens tmgui en compte després per aitres aspectes.
com la bioseguretat ontra noves malalties
comerciáis que amenacen el sector, com la salmo-
nella". diu Josep Rierola. president de l'Associació
de Vetermaris de Porcí de Catalunya.

Aquesta VISIÓ global favorable no amaga pero les
critiques a determinats aspectes del pía. Emih Revi-
lla considera per exemple precipitada la decisió de
retirar la documenta i a les
explotacions amb prevalences supenors al 20%.
perqué no ha tmgut en compte la progressió positi-

le les explotací'- i anat
disminumt aquest percentatge. "Amb aquesta me-

za fms i tot a gent que está fent bé
les coses". Per a Revilla. és molt important incenti-
var ais ramaders que treballen de forma adequada.

També hi ha coincidencia entre els técnics con-
its en qué la figura del ve1 .sable

del pía de lluita contra l'Aujeszky no ha de fiscalitzar
la fema del ramader. "El que no pot ser és que el ve-
tennan responsable li ilaltia, que
normalment és un professional molt vinculat al ra-
mader o a l'empresa privada que porta l'explotació.

losep
Rierola. "El que demanem és que totes les extrac-
cíons de sang que pugum estar vmculades a una
possible retirad : icumentació sanitaria la

-ersona! de les estructures sanitánes ja exis-
tens com les ADS o els Grups de Sanejament de

(GSP). que porten temps reahtzant tasques
de control i serologies i per tant disposen d'una
experiencia molt útil".

Emili Rf acord en qué el
control deis engreixos es 1 • ir deis tres me-
sos d'haver entrat e a la grania. "Els kits
de detecció només marquen l'animal positiu al
cap de 15 dies d'haver estat en contacte amb el vi-
rus En engreix están com a mínim 4 mesos a la

les darreres 6 setmanes les tenim
descontrolades. És com si exammessim un estu-

• d'una carrera de quatre anys ais tres anys i
íesta forma se'ns escaparan focus de la
lo cree que el control de l'engreix s'hau-

na de fer a l'escorxador. amb la qual cosa millora-
ria la tracabilitat deis animáis i en certa mesura

. un examen en lima de tots els actors que for-
men la cadena, ramaders. vetermaris i Administra-
ció", explica Revilla,

I DESPRÉS, QUÉ?
La problemática de 1'Auieszky. que s'afegeix a d'al-
tres prou conegudes dms del sector com la Pesta

Porcina Clássica (PPC) i els purins, així com a pro-
bables amenaces futures com la salmonella. torna
a posar sobre la taula la ncessitat d'una reordena-
ció del sector porcí a Catalunya. Segons Iscle Sel-
ga. el desenvolupament del sector en els darrers
anys, beneficios en molts aspectes, no amaga al-
guns punts febles que poden afectar al seu desen-
volupament fiiliit i, fms i tot, a la seva viabilitat.
"Des del punt de vista productiu, les explotacions
son cada vegada mes tecnificades. mes grans i
mes especialitzades. Pero, també, i per aixó, amb
mes riscos sanitans, mes dependencia de factors
externs i mes dificultat per a una correcta gestió de
deieccions i residus, el que tot plegat les fa mes
vulnerables", afirma el Cap del Serveí de Sanitat
Animal del DARP.

En opimo d'lscle Selga. l'estreta relació entre tots
els subsectors de la prodúcelo porcina i també amb
aitres sectors de l'activitat económica i totes les fa-
ses de prodúcelo, transformado i comercialització.
exigeixen un plantejament global de qualsevol pro-
lecte de reordenació. Per aixó es va encarregar le-
laboració del Pía d'Ordenació des de la Universitat.
"amb una perspectiva externa i imparcial". que va
donar lloc al Pía Director aprovat el passat 8 d'oc-
tubre peí Govern de Catalunya.

El Pía Director és la primera fase del Pía d'Or-
denació i la seva finahtat és determinar la meto-
dología i el calendan necessans, basant-se en un
primer diagnóstic de la situació. El Pía ha identi-
ficat quatre árees d'interés, que encara que con-
nectades es fa necessan tractar-les per separat:
estructura del sistema; incidencia mediambien-
tal: implicacions sanitánes: i situacions i reptes
comerciáis.

Aixó, pero, ja és una cursa de Marga distái
Mentrestant, caldrá veure si en els propers dos
anys el sector ha fet els deures i ha aconseguit des-
empallegar-se per fi de la malaltia d'Aujeszk
bona predisposició de totes les parts implicades
sembla un bon punt de partida. Malgrat tot, per al-
guns queda un cert regust amarg. provocat peí fet
que el sector no hagí estat capac fms ara d'agafar el
toro per les banyes. Com diu Sánchez Vizcaíno "és
trist que a un sector tan madur i que ha e¡
d'assolir el nivel! tecnológic que té avui, l'hagín d'a-
visar des de fora sobre els problemes que li venen a
sobre. Aixó hauna de ser un punt de reflexio ;
tothom". •

El nou pla de lluita
elaborat pel DARP crea la
figura del veterinari
responsable del control de
la malaltia d'Aujeszky en
l'explotació

8
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Los perros salen a jugar y se revuelcan por todas partes. No importa donde viva, cuando sale, siempre puede
encontrar garrapatas y pulgas que pueden transmitir enfermedades y contaminar su entorno.

Para protegerle, está Frontline.

Frontline elimina las garrapatas en las primeras 48 horas y las pulgas en menos de 24 horas, sin que tengan que picar.

Ni la lluvia ni el baño afectan a su eficacia.

Frontline Spray puede comenzar a utilizarse en cachorros desde los 2 días de vida.

FRONTLINE
Elícacia probada frente a pulgas, garrapatas y piojos.



UN NOU REPTE SANITARI DE CONSEQÜÉNCIES
COMERCIALS IMPREVISIBLES PER AL SECTOR PORCÍ

Pía de Lluita contra la malaltia d'Aujeszky
per a l'any 2003: principáis novetats

iació
S'mtensifica i es fixen calendans segons l'edat deis animáis.
-En els reproductors

-En els animáis de reposició

-Porcs d'engreix

3 cops a l'any com a mínim a mtervals regulars
Simultániament tots els animáis
3 vegades com a mínim, abans d'entrar en el cicle reproductiu.
A les següents edats; - entre les 10 112 setmanes de vida.

• entre les 211 i
- entre les 211

2 vegades com a mínim (no canvia)
A les següents edats: • entre les 10 112 setmanes de vida

- entre les 3 o 4 setmanes següents.
3a vacunació en arribar els 6 mesos d'edat.

116 setmanes de vida. i
24 setmanes de vida.

Extraccions de sang
Els controls s'amplien a la reposició i l'engreix

- Ésobligaton

- Document de compromisos

Desifinació d'un veterinan responsable
Vetennari responsable del pía de lluita contra la malaltia d'Aujeszky designat per l'explotació. Será
l'interlocutor davant del DARP.

Per a totes les explotacions. L'explotació que no en disposi. se li
retirará la documentado sanitaria de trasllat.
El titular de l'explotació i el veterinan signaran un document en el
qué ambdós declaren els seus compromisos.
Per part del ramader: facilitar totes les informacions que li demaní
el veterinan.
Per part del veterinan:
• Indicar al titular les pautes obligatónes a seguir,
- fer-ne el seguiment i control (vacunacions. anotacions al llibre.
extraccions de sang. tramesa de mostres, etc.),
- informar periódicament al DARP de les pautes que s'han establert,
- informar al DARP d'altres actuacions realitzades en l'explotació
complementarles a les obligatóries.

Restriccions al moviment de bestiar
S'estableixen no només per la qualificació sanitaria, també en funció de la prevalenQa de l'explotació
- Explotacions amb prevalenca No podran disposar de documents sanitans de trasllat

superior al 20%

Iscle Selga:
"Volem que tota la
informació del Pía
de lluita contra la
malaltia arribi de
forma transparent
al sector"

S. Vizcaíno:
"És tnst que a un
sector tan madur
1'hagin d'avisar des
de fora deis
problemes que li
venen a sobre"

Emili Revilla
"La retirada de la
documentació
sitivade no té es
compte l'evolució
positiva de moltes
explotacions"

Josep Rierola
"La serologia oficial
l'han de fer les
estructures
sanitánes que ja
existeixen. com les
ADS i els GSP"

PER A MES
INFORMACIÓ
Pía de Lluita contra la
Malaltia d'Aujeszky
2003:
www.gencat.net/darp
www.ruralcat.net
Reial Decret 427/2003,
d ' l l d'abril, peí qual
s'estableixen les bases
del programa coordinat
de lluita, control i
eradicació de la
malaltia d'Aujeszky
BOE n° 90,15/4/2003
(www.boe.es)
Decisió de la Comissló,
de 26 de febrer de
2003, que modifica la
Decisió 2001/618/CE
amb la finalitat
d'incloure tot el
ternton d'Alemany.i i
certs departaments de
Franga en la llista
d'Estats membres o
regions lliures de la
malaltia d'Aujeszky
DOCE L 52, 27/2/2003
http:/ /europa.eu.int/
eur-lex

10 •
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EL COL.LEGI
INFORMA

AIAC: manual d'ús
RESPOSTES A QUESTIONS HABITUALS PLANTEJADES A S PECTESRELACI ONAT S
FUNCIONAMENT DE L'ARXIU D'IDENTIFICACIÓ I ALTRES ASPECTES RELACIONATS

Tots els veterinaris que
col.laborin amb I'AIAC han
de disposar d'un lector
homologat de microxips. (Foto
cortesía Merial)

Un animal identificat amb microxip és
localitzat. L'arxiu no pot contactar amb el
seu propietari, o bé aquest, un cop avisat,
no el recull. Si ni ha algú interessat a adop-
tar aquets animal, Ho pot fer? Quan de
temps ha de passar? Com s'ha de fer el
trámit d'adopció?

La persona que vulgui adoptar un animal ho pot
fer en la forma legalment establerta en la Lleí
3/1988. de 4 de marc. de Protecció deis Animáis.

Si lanimal está identificat, el termim de qué dis-
posa l'anterior propietari és de 10 dies. des que
l'A|untament o el Centre de recollida es fací carree.
Si lanimal no porta identificado, el termini es
redueix a 8 dies (art. 9 de la Lleí 3/1988).

Ni la Lleí 3/1988 ni el Decret 243/1994. de 13
de setembre. peí qual s'estableixen els requisits
que han de complir els Centres de recollida d'ani-
mals de companyia abandonáis, indiquen els trá-
mits a seguir per l'adopció. No obstant. l'article 4.
apartat 2 del Decret esmentat disposa que "en el
moment de l'adopció. el lliurament d'un animal
de companyia (per un Centre d'Acollida d'ani-
mals) haurá d'anar acompanyat d'un document
de cessió on constin les dades del Centre donant.
les dades de Tanimal. el compromís de la perso-
na que adopta l'animal de responsabilitzar-se de
l'animal adoptat i les despeses de prevenció sani-

taria, d'identificació i d'estenlització". Aquest
document de cessió servirá per a qué el nou pro-
pietan pugui insenure l'animal al seu nom a
I'AIAC.

L'adopció no passa sempre per una entitat
dacollida, sino que simplement la persona
que ha recollit l'animal comunica que el vol
adoptar. Qué ha de fer?

Legalment. caldria portar l'animal a
l'Ajuntament o al Centre d'Acollida per tal que fós
aquest. un cop transcorregut el termini de 8 o 10
dies establert. qui fes el lliurament de l'animal en
adopció en la forma exposada en la resposta ante-
rior. Tota adopció que es fací per altres vies no és
legalment correcta.

Es produeix una loealització d'un animal
identificat. El propietari es desentén per-
qué diu que no és el titular. Com cal actuar
en aques cas?

Si el propietari d'un animal identificat i recollit en
un Centre d'Acollida deixa passar el termini legal de
10 dies per recuperar-lo. la Lleí 3/1988 considera
que l'animal ha estat abandonat. El propietari lla-
vors podría ser considerat autor d'una falta molt
greu (art. 42. apartat 3, lletra h, Lleí 3/1988), essent
en prmcipi el Centre d'Acollida el que hauna de
denunciar al propietari

El veterinari a qui porten un animal trobat,
té l'obligació de trucar personalment a
I'AIAC? Ha de mantenir l'animal en les
seves instal.lacions fins que es localitzi al
propietari?

El veterinari está obligat, conforme a l'article 10
apartat 7 de Tactual reglament de I'AIAC, a comu-
nicar qualsevol loealització d'un animal identificat
de qué tingui coneixement. Per que fa ais Centres
d'Acollida. la Llei 3/1988 estableix que ha d'avisar
al propietari de l'animal identificat, motiu peí qual
hauria de posar-se en contacte amb I'AIAC.

L'article 10 del reglament de I'AIAC també diu
que els veterinaris en exercici que utilitzin l'Arxiu
han de disposar d'un lector de microxips.

Tanmateix. el veterinari no está obligat a fer-se

12



EL COL.LEGI
INFORMA

carree de l'animal trobat; son els A|untaments els
que. segons la Lleí 3/1988 (art. 10), han de recollir
els animáis abandonáis.

Qu¡ i com pot denunciar al propietari d'un
animal possiblement abandonat? Pot
demanar les dades del propietari a I'AIAC?

En primer lloc, és el Centre d'Acollida el que pot
denunciar al propietari. A continuado, qualsevol
persona o entitat que conegui els fets. Per fer-ho,
ha d'anar a l'A|untament corresponent o a l'Oficma
de Protecció Animal de la Generalitat de Catalunya.

L'AIAC no pot donar les dades del propietari.
encara que siguí per denunciar-lo. El que cal fer és
portar l'animal al Centre d'Acolhda o a l'A|untament
per tal que aquest. mitjancant la persona que esti-
gui degudament autontzada. sol.liciti les dades a
I'AIAC.

En els canvis de propietari, hi ha casos en
qué no es pot obtenir la signatura de la
persona que cedeix Caminal, bé per no
estar localitzable, per haver mort, per no
conéixer la titularitat, problemes judicials,
etc. Com cal actuar?

La resposta dependrá de cada cas. Per exemple,
si l'antic propietari ha desaparegut. el posseídor
actual de l'animal hauria de portar-lo a
l'Ajuntament o al Centre d'Acollida per tal d'obtenir
d'aquest el document de cessió. En el cas d'un pro-
pietari que hagí mort. els seus hereus podrien sig-
nar el document de canvi de titulatit.it

A qui es poden facilitar les dades? Per quins
motius? Qui les ha de sol.licitar i com?

Les dades s'han de facilitar ais órgans jud¡( uK
sempre. Ais A|untaments. Generuiht.it i altres
Aiiministracions publiques, quan s'imposi l'obliga
ció legalment. Ais Centres d'Acollida que col.laborin
amb I'AIAC en la localització deis propietaris, quan
les gestions realitzades per aquest no hagm tingut
un resultat positiu

La sol.licitud s'ha de fer sempre per esent signat
peí sol.hcitant. que necessáriament haurá de ser
l'autoritat o responsable autontAit de l'órgan,
Centre o Entitat sol.hcitant. Es pot admetre que s'a-
vanci la petició per fax, amb el compromís de
remetre postenorment l'onginal.

En cas de canvi d'arxiu, el titular que vul-
gui registrar un animal a I'AIAC ha de coin-
cidir amb el propietari de l'arxiu de proce-
dencia?

Cal comphr alió establert en l'art. 9, apartat A.5.
del regiament de I'AIAC. que diu que será necessa-
n aportar un document peí qual l'antenor propie-

tari de l'animal autontzi la seva cessió al nou pro-
pietari. Per suposat aquesta norma pot admetre
excepcions en casos concrets, les quals en tot cas
hauran de ser consultades i autoritzades peí res-
ponsable de I'AIAC.

El canvi d'arxiu no és motiu suficient per donar
de baixa l'animal a I'AIAC.

Si el microxip migra o és inactiu, cal implan-
tar un segon microxip? Cal extreure i donar
de baixa el microxip migrat/inactiu?

En els casos excepcionals en qué el microxip hagí
migrat, la decisió sobre si s'implanta o no un segon
microxip dependrá de si el primer és o no Ilegible.
En cas afirmatiu, no és obligaton implantar un nou
microxip. encara que la prudencia aconsella que el
vetermar i adverteixi al propietan del risc que aquest
assumeix en cas de pérdua de l'animal, ja que
aquest es pot donar per no identificat si el lector no
asque el mlcroxlp

En el cas que el microxip antic no siguí Ilegible,
s'ha d'implantar un nou microxip, d'acord amb el
que estableix l'art. 4, apartat 4. del Decret
328/1998. peí qual es regula la identificado i el
Registre general d'animals de companyia de
Catalunya.

En principi. no és necessan extreure el microxip
migrat o inactiu, tret que pugui provocar un mal
funcionament del nou microxip o bé pugui ser per-
judfcial per a l'animal. El microxip inactiu o ti.legible
es pot donar de baixa. mentre que el que ha migrat
pero continua sent Ilegible, no.

És possible registrar un microxip a nom
d'una empresa o entitat? Hi ha algún requi-
sit especial per fer-ho?

Si l'animal no pertany a una raga de les conside-
rades legalment com a potencialment perilloses, no
hi ha obstacle per a qué el propietari siguí una per-
sona |urídica. Tanmateix. el posseídor sempre
haurá de ser una persona física.

En el cas contran. la normativa vigent sembla
imposar l'obligació que el propietari i el posseídor
de Tanimal stguin persones físiques. les quals a
mes han de comphr uns determináis requisits
(vegeu la Lleí 10/1999 i l'art. 3 del Decret 170/2002.
d' l l de juny. sobre mesures en materia de gossos
potencialment perillosos).

En qualsevol cas. la persona física que acudeixi
a un veterinan per registrar a I'AIAC un animal a
nom d'una persona |urídica (una societat. per
exemple), haurá d'acreditar l'existéncia legal d'a-
questa, mit|anc,ant l'escnptura o contráete de
constitució de la societat, degudament inscrita en
el Registre admimstratiu corresponent. així com
l'autontzació per actuar en representado de la
persona jurídica, presentant escriptura de poders
o d'autontzació. •

El veterinari
no està

obligat a
fer-se càrrec
en les seves

instal.lacions
d'un animal
trobat. Això
pertoca als

ajuntaments
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DOCUMENT
D'INCIDENCIES

un vetermari desitja inscriure a
(I'AIAC un animal que o bé ja porta xip
pero no está donat d'alta a l'Arxiu, o

un xip adquint pels seus propis
medís, ha d'usar un Document dlncidéncies.
El preu d'inscnpció en aquests casos és de
10 euros, que s'hauran d'abonar préviament
pels mecanismes habituáis de pagament. El
vetennan només podrá inscriure xips homo-
logats segons la legislado vigent. Si no está
segur de si el xip que porta l'animal está
homologat. haurá de comprovar-ho o sol.lici-
tar la comprovació.

EN MEMÒRIA DE
JOSEP BACHPOL
Text: Jaunte Roca

El passat 12 de
febrer va mo-
rir a Badalo-

na el destacat com-
pany veterinan Josep
Bachpol i Puigdevall.

Josep Bachpol va
néixer a Camarella
(Girona) l'any 1924.
Estudia Veterinaria a
Saragossa (1945-
1950). Lany 1952 va
guanyar les oposicions al Cos Municipal de
Veterinaris a Madrid. Mes tard. va exercir
com a Veterinari Titular interí de Badalona i
a continuado com a Vetennari Titular a
Camallera-Bascara i agregats.

Durant els anys 60 i 70 va destacar en la
cria, explotació i patología de les xinxilles,
esdevenint una autontat nacional i realit-
zant nombrosos viatges per tot Europa.

L'any 1977 va guanyar per oposició la
plaga d'lnspector de la Zona Avícola de
Catalunya, tasca que va compaginar amb
la medicina d'animals de companyia.

Josep Bachpol va contraure matrimoni
amb Ma Angels Torrent. morta fa 3 anys, i
va teñir 3 filis, Josep, Laura i Ángels.

Volem transmetre a la seva familia,
amics i companys el nostre condol.

Reunió amb la
Ministra de Sanitat
SALUT PÚBLICA, FORMACIÓ CONTINUADA I
MEDICAMENTS VAN CENTRAR LA TROBADA

Text: Concha Canfranc Información Veterinaria

La Junta Executiva Permanent del Con-
se|o General de Colegios Veterinarios
de España (CGCVE). encapgalada peí

seu president.
Juan José Ba-
diola. va mante-
nir el passat 8
d'abnl una en-
trevista amb la
ministra de Sa-
nitat i Consum.
Ana Pastor, qui
va estar acom-
panyada per la
directora de I'A-
géncia de Se-
guretat Alimen-
taria. Pilar Farias. i el director general de
Salut Pública del ministen. José Ma Martín
Moreno.

A la reunió, el professor Badiola va expo-
sar a la ministra Pastor els assumptes que
preocupen actualment a la professió Vete-
rinaria. Va explicar les funcions del vetenna-
n en salut pública, en els ámbits de zoono-
sis. sanitat ambiental i seguretat alimentaria.
També es va parlar de formació continuada,
acreditado i especialització; en concret es va
comentar la possibihtat d'establir la figura
del veterinari intern resident (VIR).

Per altra banda, es va plantear la neces-
sitat d'introduir canvis en el Reial Decret
109/95, de 27 de gener, sobre medica-
ments veterinans, en el sentit de diferen-
ciar la prescripció veterinaria de medica-
d e l s destinats als animals de companyia
deis destináis ais animáis de companyia i
esports.

La ministra de Sanitat. Ana Pastor, va
demostrar conéixer bé la problemática vete-
rinaria i es va mostrar molt receptiva a les
peticions deis representants de la professió
Veterinaria. Al final de la reunió, que es va
perllongar mes d'una hora, ambdues parts
van acordar establir un sistema de segui-
ment deis assumptes planteíats per aconse-
guir llur materialització. •

La ministra de Sanitat,
Ana Pastor (en el centre
de la imatge, de ver-
mell), junt amb el presl-
dent del Consejo, Juan
José Badiola (a la seva
esquerra) i la resta d'as-
sistens a la reunió.

En la reunió
es va
acordar
establir un
sistema de
seguiment
deis temes
plantejats
per arribar
a acords
concrets
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Les noves normes
deontologiques
LA REGULACIÓ DE LES PRACTIQUES D'APRENENTATGE I DE LES SOCIETATS
PROFESSIONALS, ASPECTES DESTACATS DE LA NOVA REGLAMENTACIÓ

Text: David Quesada

es noves Normes Deontológique comu-
nes a la professió Veterinaria comencen
a posarse en marxa. El Col.legí mes
matiner va ser el de Girona, que les va

^ K ratificar en l'Assemblea Ordinaria del
passat mes de desembre. El mes d'abril s'han afe-
git els Col.legrs de Tarragona i Barcelona, en sen-
gles assemblees celebrades els dies 7 i 8 respecti-
vament. Ja només resta la demarcado de Lleida
perqué l'aplicació del nou marc legal que regula la
professió Veterinaria abasti tot el ternton cátala.

Les noves Normes Deontológiques (ND), aprova-
des en el Pie del Consell de Col.legis Veterlnans de
Catalunya el 27 de maig del 2002, consten de 131
articles dlstribuits en 19 capítols, mes una disposi-
cíó addicional, una transitoria, una derogatoria ¡
una final. Entre les novetats mes destacades del
nou text figura l'obligatonetat del veterinan de dis-
posar d'una asseguranga de responsabilitat civil en
l'exercici de la seva activitat, la regulació de les
practiques d'aprenentatge en els centres veterma-
ns i una classificació mes detallada de les faltes.

LES PRACTIQUES D'APRENENTATGE
El nou text detalla les condicions en qué els centres
vetermans han de contractar els professionals en
practiques. Els veterlnarl tutor ha de teñir una expe-
riencia mínima de 7 anys. mentre que el veterinan
en practiques ha de ser un professional amb un
máxim de cinc anys d'expenéncia des de la seva
col.legiació. El contráete en practiques tindrá una
durada máxima de tres anys i haurá de portar el
vist-i-plau del Col.legí provincial. Les normes espe-
cifiquen que els veterlnans en practiques no
podran exercir l'activitat professional sense la
supervisió directa del tutor, i en concret no podran
fer urgéncies sense la presencia física d'aquest.

En l'ámbit de la relació entre els veterinans i els
clients. es destaca que en cap cas el veterinan
podrá reteñir informació o documentació del chent
a l'efecte de cobrar les quantitats degudes per
aquest. També s'estableix que el client té dret a
canviar de veterinan en qualsevol moment. sense
que es pugui imposar cap condició.

Un altre aspecte novedós de les Normes és la
regulació de les Societats Professionals de veten-
naris, que teñen per obiecte l'exercici de la profes-
sió veterinaria, bé exclusivamente, bé juntament
amb l'exercici d'una altra professió. Segons les ND.
en el cas que l'entitat es dediqui exclusivament a
l'activitat veterinaria, la majoria del capital social i
deis drets de vot d'aquesta hauran de pertányer a
vetermans en exercici.

Les Normes també dediquen un capítol ais vete-
rinans que compatibilitzen l'exercici lliure amb la
funció pública. En aquest sentit, el text estableix
que aquests professionals no es poden prevaler de
llur condició de funcionans per afavorir llurs inte-
ressos com a professionals lliures.

RESPONSABILITAT DISCIPLINARIA
Finalment. el nou marc regulador defineix de
forma molt mes exhaustiva les infraccions discipli-
narles que poden cometre els vetermans en l'e-
xercici de la seva activitat. classificant-les en molt
greus, greus i lleus. així com el régim sancionador.

Es consideren faltes molt greus la comissió de
delicies com a conseqüéncia de l'exercici de la
professió; la incorporado al Col.legí i l'exercici de
la professió en els casos legalment incompatibles:
i la reincidencia per comissió de mes d'una infrac-
ció greu quan aquesta mfracció hagí estat decla-
rada per resolució ferma.

Entre les infraccions greus, destaquen l'mcom-
phment de les obligacions económiques front el
Col.legí i les altres entitats col.legials supraprovin-
ciáis; la vulneració del deure de secret professio-
nal, llevat deis casos en qué aquest siguí aixecat;
l'actuació negligent o mala praxis professional; o
reteñir informació lliurada peí chent o no facilitar-
li informació de la "historia clínica".

Finalment. es consideren infraccions lleus. entre
d'altres. no notificar al Col.legí el canvi de domici-
h o d'altres dades o circumstáncies rellevants per
l'exercici de la professió. l'incompliment de la nor-
mativa relativa a les practiques d'aprenentatge, o
no informar al client quan ho demani sobre el cost
i el resultat previsible de la seva actuació. •

Les noves
Normes ja
han estat
aprovades
legis
Col.legis de
Barcelona,
Tarragona
i Girona
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RESUM
MARÇ

OFERTA

clínica de petits animáis

consulta

consulta i urgéncies

urgéncies

substitucions

clínica i produccions animáis

administrado

empresa

técnic comercial

quadres intermedis i assessorament técnic

altres departaments

diversos

tramitades

no tramitades

TOTAL

22

11

7

1

3

4

0

47

26

20

1

0

73

1

72

DEMANDA

participado

altes

baixes collegi

baixes petició propia

baixes APROPEM

baixes totals

TOTAL

283

20

2

1

7

10

293

Llums i ombres de
la funció pública
ELS VETERINARIS DE SANITAT ES CONSIDEREN
SATISFETS DE LA SEVA FEINA. PERÒ POC MOTIVATS
Text: David Quesada

E
ls vetermans que treballen per al Departament de Sanitat i Seguretat
Social (DSSS) están en general satisfets amb la fema que fan i creuen
que aquesta és útil a la societat. pero la immensa maioria (el 87,14 %)

es consideren poc o gens motivats. i dos de cada tres funcionaris es plan-
tejaria deixar l'Administració per una altra fema si tinguessin l'oportunitat.
Aquesta és la conclusió mes destacada de l'enquesta que el Collegi Oficial
de Vetennans de Girona (COVG) ha realitzat recentment entre el col.lectiu
de vetermans del DSSS que desenvolupa les seves tasques a la demarcació
gironma.

L'estudí dibuixa un panorama mes aviat ombrívol de la veterinaria de fun-
ció pública. La satisfácelo per la fema és relativa, ja que mes de la meitat deis
funcionaris (el 57, 14 %) no pensaven realitzar aquest tipus de treball quan
estudiaven la carrera. La majoria reconeix a mes que el seu rendiment és bas-
tant millorable. i que la remuneració del col.lectiu está per sota del que creuen
que els pertoca

CÁRRECS POLlTICS
En relació al funcionament de l'Administració. gairebé la totalitat deis
enquestats considera que aquesta podría millorar molt o bastant, encara
que també un 57.14% reconeix que s'ha millorat molt en els darrers 10 anys.

La forma de seleccionar els carrees de responsabilitat també rep un sus-
pens deis veterinans. El 97% creu que és injusta o que s'hauna de millorar
A mes, quasi el 45% opina que el mént mes valorat per accedir ais carrees
de responsabilitat és l'afmitat

Gairebé la meitat dels
veterinaris de Sanitat

opina que l'elecció
deis carrees de

responsabilitat es fa
mes per afinitat
política que per

política amb el govern de torn, i
només una minoria. el 7%. reco-
neix la capacitat professional en
aquesta selecció.

A I'hora de concretar quines
son les árees o funcions que
haurien de canviar per millorar.
el 51.43% deis vetennaris de
Sanitat afirmen que el carree de
coordinador/responsable hauria
de ser rotatiu, mentre que el
34.29% no creu necessária la
rotació pero sí que cal fer mes
objectiu el sistema de selecció.

La figura de l'inspector de servéis tampoc surt ben parada. Gairebé un
terg deis enquestats creu que s'ha d'eliminar aquest carree perqué ¡a hi
ha altres sistemes per controlar el personal, i el 45,71% afirma fins i tul
que no ha notat l'existéncia d'aquesta funció.

Fmalmenf, els funcionans es queixen de l'excés de documentado impre-
sa que han de gestionar. #
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El toro de lídia:
instruccions de maneig
LA COMISSIÓ D'ASSUMPTES TAURINS DEL COVB ORGANITZA UN SEMINARI SOBRE
VALORACIO DEL COMPORTAMENT DEL TORO A LES CURSES

Text: Alfredo Sáenz. Comissió d'Assumptes Taurins

a Comissió d'Assumptes Taurins del
Col.legi de Veterinans de Barcelona
(COVB) va organitzar el passat 5 d'abnl un
Seminan sobre valoració del comporta-

^ m e n t del toto de lidia. L'acte es va fer a la
seu del COVB i va comptar amb la mtervenció de la
Dra. Marta Alonso, professora de la Facultat de
Veterinaria de Lleó.

La ponent va fer una exposició molt Interessant.
acompanyada de vídeos, en la qual va ensenyar a
analitzar els 42 parámetres que defmeixen el com-
portament deis braus a la plaga, Aquests paráme-
tres son puntuats i. degudament anahtzats, mitjan-
?ant un programa informátic desenvolupat per la
Facultat de Veterinaria de la Universitat de Lleó. per-
met conéixer de manera objectiva el comportament
mes o menys brau del toro. Entre d'altres aspectes
relacionats amb aquesta qüestió. es van aclanr els
signes de la síndrome de caiguda del toro.

Un altre tema que es va tractar va ser la termi-
nología técnica i veterinaria relacionada amb el
món del toro, que és diferent de la que fan servir els
aficionáis o els penodistes.

Hi han 42 parámetres que
permeten avaluar el
comportament del toro
a la plaga

La Comissió d'Assumptes Taurins creu que
aquest seminan i altres activitats de carácter técnic
que vol continuar organitzant, serveixen per a qué
els vetermaris d'espectacles taurins adquireixm uns
coneixements mes adients i pugum utilitzar una
terminología veterinaria per definir cadascun deis
aspectes sobre els quals han de dictaminar.
D'aquesta forma es pretén contribuir a la mili» n
la formació d'aquests professionals per tal que la
seva actuació siguí mes acurada i professional •

La professora Marta
Alonso, de la Facultat de
Veterinaria de Lleó, i
Alfredo Sáenz, de la
Comissió d'Assumptes
Taurins del COVB.

Material editat peí Consell
A profitant que el Consell de Col.legis

Veterinans de Catalunya (CCVC) ha editat
recentment nou material (els talonans de

rebut d'honorans, de consentiment d'eutanásia i
de factures), us fem un recordaton de tots els
documents del Consell que teniu a l'abast per a
la vostra práctica professional, amb indicació del
seu preu en euros. Tot aquest material el podeu
adquirir en el vostre Col.legi.

Talonan de consentiment d'eutanàSia'
Talonari de consentiment d'eutanásia:
Talonan de factures:
Lots de material d'identificació:
Cartilles de vacunació:
Doc. identificado tatuatge:
Xapes control antiràbiC
Xapes control antirábic
Certificats oficiáis:

3,30
2,40
2,02

12.02
5,20
5,20
0,50
7,00
7,00
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EL COL.LEGI
INFORMA

Assemblea
del COVT
ELS COL.LEGIATS DE TARRAGONA RATIFIQUEN LES
NOVES NORMES DEONTOLÒGIQUES

Aspe I durant la darrera Assemblea General Ordinaria de l'entltal

L'Assemblea va fer
una crida a la
participado activa
deis col.legiats en la

E il iril es va celebrar a la seu de l'entitat l'Assemblea General
iria del Col.legí Oficial de Vetermans de Tarragona (COVT). El

punt mes destacat de l'ordre del día va ser l'aprovació de les noves nor-
mes deontológiques de la professió veterinaria, que han de ser úniques per

1 J els Col.legis de Catalunya amb la creació d'un Comité Deontológic

interprovincial (po-deu ampliar
informació en aquesta mateixa
edició),

També es va informar deis
continguts i característiques de
la nova página web del COVT
(www.veterinans.org), així com
de les negociacions que es
comengaran en breu amb altres
col.legis professionals per a la
creació d'una residencia geriátn-
ca a les comarques de Farra
gona.

Un altre tema abordat va ser la
celebració del centenan del

COVT el proper any. L'Assemblea va fer una crida a la participado de tots
il.legiats en rganitza • d'aquest important esdeveniment.

Finalment, es va aprovar l'arraniament i condicionament de Tactual seu del
Col.legí. sense descuidar la cerca d'un nou local per a la futura seu. motivada
per la necessitat d'adequar les mstal.lacions del Col.legí ais nous serveix i acti-

ifereix •

del centenan de
l'entitat, que tindrá
lloc l'any 2004

TARRAGONA
ESTRENA WEB

El Col.legi de Vetermaris de Tarragona
(COVT) ha estrenat recentment página
web, www.veterinaris.org. El portal, de

disseny ágil i dinámic. conté nombrosos
enllagos a pagines d'informació útil, com
edicions electróniques de diaris, recursos
legislatius en Internet, entitats protectores,
cursos, llistat de centres veterinaris de la
provincia de Tarragona, etc. La web també
inclou una zona d'accés restringit, encara en
construcció. en la qual els col.legiats podran
consultar informació sobre les activitats
internes del Col.legí. Finalment, s'inclou un
área de servéis, a través de la qual els vete-
rmaris poden accedir a ofertes de productes
a preus avantatjosos.

NOU FITXATGE

us presentem
la Sónia
Capdevila.

que des del passat
mes de gener tre-
balla com admi-
nistrativa al Col-
legi de Veterinaris
de Tarragona. La
incorporado de la
Sónia confuí H.
reforgar les tas-
ques admimstratives del Col.legí que fins
ara duia a terme en exclusiva l'Alex
Benaiges. Benvinguda a casa, Sónia!
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NUESTRO CONSTANTE DSARROLLO
NOS ACERC ' S A US
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capital cosIUopolita
LA CAPITAL DEL REGNE UNIT ÉS UN DELS MOTORS QUE HA RUTLLAR EL
VELL CONTINENT. DE VISITA IMPRESCINDIBLE,

Text: Ana Díaz

es facilitáis per arribar a Londres son
infinites: vols barats, sense escala i
moltes sortides diáries. Es poden rea-
litzar moltes actívítats o bé limitarnos

_ a observar com batega el cor
d'Anglaterra. El Gran Londres está dividit en 32
districtes mes la City, que compta amb el seu
propí govern. La ciutat va néixer precisament
aquí, al nord del Támesis. on a l'actualitat s'hi
desenvolupa la vida financera.

A l'oest de la City están situats els barris
burgesos, com ara St. Jame's, Belgravia,
Marylebone. Mayfair, Knightsbndge o
Kensington son les árees mes luxoses junta-
ment amb l'exclusiva Chelsea. Westminster
representa el centre polític i al Parlament es
preñen decisions que afecten a tot el país.

Si volem visitar un Londres mes bohemi. res

Picadilly és un carrer
mí tic flanquejat per
edificis increíbles
plens de botigues

millor que visitar el Soho. Juntament amb el
Covent Garden son els barris mes bohemis de
la ciutat. Aquí trobarem tot tipus de mercats
petits on podrem comprar els millors regáis i
les millors curiositats. Alguns d'aquests mer-
cats obren els dies laborables i, en caps de set-
mana. es converteixen en llocs d'antiguitats.
Les paradetes de roba son un món apart. En
elles es barregen les millors llanes bntániques
(molt preuades per la seva qualitat) i la roba
mes a la última, que. fms i tot. a molts els
sembla escandalosa.

Situat al West End. el Soho está pie de res-
taurants i pubs nocturns. Atrau ais aficionáis al
teatre i cada dia el tráfic és un caos quan s'a-
costa l'hora de la sessió nocturna.
Cunosament. Soho és el nom del cnt deis

cagadors ais seus gossos quan. al segle XV, tot
aixó era una zona agreste.

Bloomsbury és famós peí British Museum.
un deis museus mes importants del món.
Necessitaríem mesos per tal de poder apreciar
les mmenses sales, tot i que amb unes sis
hores de passeig, hi ha suficient. Per una pri-
mera visita es recomanable seleccionar les
sales mes famoses. A informació ens donaran
un plánol detallat.

Trafalgar és el kilómetre zero del Regne Unit,
l'anella de partida. És el punt neurálgic de mol-
tes manifestacions i el lloc de trobada de molts
actes festius. com el cap d'any. Els protagonis-
tes d'aquesta plaga son els coloms i l'almirant
Nelson. que té mes de 52 m d'alcada. Picadilly
és un carrer mític flanquejada per edificis

VIATJAR
És fonamental
treaure's una tar-
jeta de lliure cir-
culació, la Visitor
Travel Card. Així
podrem fer tots
els recorreguts
que vulguem tant
en taxi com en
autobús. Aquesta
targeta també la
podem adquirir a
Espanya abans
de sortir.
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LONDES ÉS MIL CIUTATS EN UNA, UNA BARREJA DE
SENTIMENTS I CULTURES QUE LA FAN ÚNICA.

increíbles, erigits els dos últims segles. on
podem trobar botigues increíbles.

La font i la petita estatus d'Eros son verta-
ders símbols de Londres, punt de trobada pels
extrangers que no coneixen la ciutat i el ñus on
es creuen quatre carrers importants: Picadilly i
St, Regent St., Shaftesbury Avenue i Lower
Regent St. De nit. el que mes crida l'atenció és
la gran quantitat de cartells de neo. Just en
aquest punt és on es troben dos atraccions
turístiques molt populars: el Trocadero i el
Rock Circus.

Beniamin Hall, quan s'encén la llum per la nit
significa que el Parlament está reunit en sessió
nocturna. L'altra torre s'anomena Victoria
Tower. Medeix 102 m i és l'encarregada d'indi-
car els dies en qué ni ha sessió parlamentaria.

Els pilars de les tres naus de la Catedral de
Westminster provenen de les mateixes cante-
res que les utilitzades a Santa Sofia
d'Estambul. Des de la sacristía es descendeix
a la cripta, aquí es troben les tombes d'alguns
cardenals arquebisbes de l'Església Católica
d'Anglaterra.

Per visitar
el British
Museum
triarem les
sales mes
famoses

La principal atracció de la primera és el
Guiness Book oí Records, una exposició recre-
ada en tridimensió sobre els récords que figu-
ren al famós llibre.

MES MERAVELLES
Al sud de Trafalgar Sq. está l'avinguda
Whitehall, al llarg de la qual s'erigeixen un
seguit d'edificis. Aquí ens trobarem l'antiga seu
del Great Scotland Yard. Les cases del parla-
ment només es poden visitar amb el permís
d'un membre del parlament. Aquest edifici té
dues torres. La del rellotge és, sens dubre, la
mes famososa.Aquest rellotge está considerat
com un deis mes exactes del món. Big Ben és.
en realitat, el nom de la campana que dona les
hores. denominada així peí director d'obres, sir

El London Bridge és la zona on ha existit un
pont des de l'época deis romans. El lloc actual
és de visita obligada, té mes de tres ares i mes
de 30 m d'ample.

Després de tanta cultura, res millor que pas-
sar una estona al Hyde Park. Té moltes entra-
des ben asenyalades, tot i que la principal és la
Decimus Burton's Gateway, situada a l'extrem
sudest. Si entrem per aquesta entrada, a la
dreta ens queda l'estátua d'Aquiles i el Rotten
Row, utilitzada per muntar a cavall. aquí tro-
bem el Speaker's Comer, un lloc reservat per
qualsevol que se senti inspirat i vulgui parlar
en públic. Hi ha un personatge molt populars
que porta anys intentant convencer al públic
de la mutilitat de mantenir la Corona Reíal. per
causes económiques.

Esquerra: el Parlament
de Londres, amb el Big
Ben de nit.
Mig: Trafalgar Square.
Dreta: el British
Museum.
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PUBLIREPORTAJE

Eurican Herpes 205
contra el herpesvirus
LA PROTECCIÓN DE LA CAMADA A TRAVÉS DE LA VACUNACIÓN DE LA HEMBRA
ELIMINA LOS PROBLEMAS DE REPRODUCCIÓN Y LAS INFECCIONES OPORTUNISTAS

^— uncan Herpes 205 es la primera vacuna
que evita la sintomatología causada por

™ este virus que provoca alteraciones en la
reproducción, causa muertes en cacho-

— rros recién nacidos o destetados y
aumenta los índices de infertilidad en las hembras.
Eurican Herpes 205 actúa, a partir de un solo
serotipo al que pertecene la cepa viral, contra la
aquella sintomatología que provoca este virus que
se transmite por vía oronasal, venérea o transpla-
centana.
En los últimos treinta años la seroprevalencia de
este virus ha ido aumentado hasta darnos hoy

La vacuna puede
ser administrada
a hembras sanas,
portadoras inaparentes
o infectadas

datos que fluctúan entre el 30.6% de seropreva-
lencia en Francia al 88% en el Remo Unido.

revalencia a lo largo del territorio español se
fija en un 74,8% a partir de los resultados obteni-
dos a través de un estudio realizado con veterina-
rios especialistas en reproducción que refleiaron
la situación de dieciséis criaderos testados.

CACHORROS RECIÉN NACIDOS

El herpesvirus canino es capaz de causar la
muerte en cachorros recién nacidos y se carac-
teriza por su capacidad de multiplicarse en el
tracto respiratorio alto, el tejido nervioso y la
mucosa genital.
Los síntomas del mal se traducen en anorexia.
dolor abdominal con lloros continuos, heces blan-
das, signos nervisosos que alteran el comporta-
miento del animal afectado.
La mortalidad en las carnadas infectadas llega a
ser del 80% y de ahí la importancia de comba-
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tir la enfermedad de un
modo eficaz.
En las hembras, el hipervi-
rus facilita las lesiones de la
mucosa genital y también
en la placenta, provocando
infertilidad, abortos y tam-
bién nacimientos prematu-
ros y mortinatos.

ENSAYOS EN EUROPA

Francia y Alemania han reci-
bido con gran aceptación el
lanzamiento de esta vacuna
cuya eficacia queda reflejada en un aumento del
ratio de gestaciones y un descenso de la m•
dad de los cachorros tras el destete.
La vacuna Eurican Herpres 205 permite la vacu-
nación de la hembra para proteger de este modo
a la carnada y contribuir a un sano y adecuado
desarrollo del período de gestación.*

La mortalidad

en las carnadas infectadas

por el herpesvirus puede

llegar a ser del 8 0 %

SIN CONTRAINDICACIONES ESPECIALES

Eurican Herpes 205 es una vacuna de subunidades virales del herpesvirus
canino cepa 205 convenientemente purificado con la inclusión de glicoprote-
ínas mmunogénicas.
El diseño y desarrollo de la vacuna permite inducir anticuerpos seroneutrali-
zantes en la hembra y proteger así al cachorro con inmunidad pasiva median-
te la ingesta del calostro.
La pauta vacunal se compone de dos aplicaciones en cada gestación:la pri-
mera dosis se puede administrar desde el primer día del celo hasta diez días
después de la monta mientras que la segunda dosis debe ser administrada
una o dos semanas antes del parto.
Sin contraindicaciones especiales, se recomienda sin embargo no administrar
otra vacuna los catorce días posteriores a su apliación.
Las pruebas demuestran que la eficacia de la vacunación contra el herpesvi-
rus en criaderos con problemas de reproducción se combaten también las
alteraciones rpovocadas por otros agentes oportunistas que aprovechan las
lesiones causadas por el herpes.



LA RESPUESTA ES

vet+
vet , una solución para el propietario,

una ayuda para el veterinario

°nes

Fidelización de su clientela: El contrato será siempre un compromiso
exclusivo entre el centro veterinario y su cliente.

Aumentará su oferta de servicios: Las prestaciones que determinan
las cuotas, incluyen servicios complementarios que mejorarán la seguridad
y atención de la mascota.

Garantizar el cobro: El veterinario percibirá sus honorarios profesionales
directamente de vet , con puntualidad y seguridad. El sistema informático
vet; le facilitará la gestión.

vet24
www.vet24.com
info@vet24.com

Tel. 902 500 824
Fax 902 500 825
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EL MERCAT DEL RAM DE VIC ACULL LA SEGONA EDICIÓ DEL
CONGRÉS INTERNACIONAL DEL PORCÍ

EuroPorc, el
pols al sector
VETERINARIS, INDUSTRIALS I PRODUCTORS DEBATEN SOBRE
ELS REPTES PRESENTS I FUTURS DE LA PRODUCCiÓ PORCINA

Text i foto: David Quesada

C
oincidmt amb el Mercat del Ram de Vic.
la tradicional mostra agrícola i ramade-
ra, els passats dies 10 111 d'abril va teñir
lloc a l'Edifici del Sucre de la capital
osonenca la segona edició del Congrés

Internacional del Porcí. EuroPorc. La cita, que va
camí de convertir-se en una de les mes importants
del calendan d'events técnics i comerciáis del sec-
tor porcí. va aplegar a vetennans. industriáis i pro-
ductors amb l'objectiu de tractar els temes que
mes preocupen ais professionals des del punt de
vista sanitan i productiu.

L'edició d'enguany va potenciar el seu carácter
internacional convidant com a ponents a experts
de Franca, Gran Bretanya. Alemanya. Italia,
Dinamarca, Estats Units i Polonia. El programa de
conferencies es va dividir en quatre sessions te-
mátiques: sanitat. prodúcelo, industria i mercat,
essent aquesta última una proposta transversal,
adregada tant ais interessats en producció com en
sanitat.

L'EFECTE DE LA LIBERALITZACIÓ
Va ser precisament la sessió de mercats la que va
obnr el congrés el dijous 10 peí matí. En aquesta
part del congrés es va parlar de com la liberalitza-
ció del comerg i l'obertura de nous mercats ha
canviat la visió localitzada del sector i ha obligat a
una transformado de la seva estructura producti-
va. Les petites explotacions han desaparegut i les
explotacions de tamany mitjá s'han agrupat en co-
operatives i societats agrícoles o s'han mtegrat
amb fabriques de pinsos, escorxadors o industries
carmes. També han aparegut noves modalitats de
concentrado sota i'empara d'una marca comercial
o una indicació geográfica, impulsades per la nor-
mativa europea sobre registre d'indústnes, control
deis aliments i benestar animal

Els ponents també van destacar els punts febles
que el sector ha de corregir per mantenir el seu grau
de competitivitat, com ara els elevats costos d'mver-
sió en mstal.lacions amb un temps llarg d'arnortitza-
ció. la dependencia deis sistemes i trámits esta-
blerts per l'Administració. la qual cosa limita la rapi-

desa en les transaccions comerciáis, i la manca de
prospecció de nous mercats. Per altra banda, el sec-
tor s'haurá d'adaptar en els propers anys a les noves
exigéncies basades en les normatives sobre benes-
tar animal en les explotacions, el transport i el sacri-
fici, que a mig i llarg termini poden distorsionar la
competitivitat del sector front d'altres competidors
que no depenen d'aquestes normatives.

LES VACUNES EN EL PUNT DE MIRA
En la sessió de sanitat es van abordar principal-
ment temes relacionáis amb els nous desenvolu-
paments en el camp de les vacunes i l'estat del co-
neixement actual en relació a malalties comerciáis
com la pesta porcina, la circovirosi porcina i el vi-
rus de la síndrome reproductiva i respiratoria por-
cina (VSRRP). Es va tractar per exemple el paper
deis ad|uvants en la formulació de les vacunes i els

La liberalització del comerç
ha canviat la visió
localitzada del sector i ha
obiigat a una transformació
de la seva estructura
productiva

avengos en la metodología de fabricació de vacu-
nes grácies a les técniques de genética mol.leculai
i la introducció deis antígens sintétics.

En relació a la Pesta Porcina Clássica (PPC), es
va parlar de com Tactual situació de prohibir la va-
cunació deis porcs pot canviar en un futuí próxim
grácies al desenvolupament de les vacunes de su-
bunitats i de nous métodes de diagnóstic. Les no-
ves vacunes están formades només per una pro-
teína estructura E2 i no per tot el virus, per la qual
cosa la resposta serológica deis animáis vacunats
es pot diferenciar deis animáis malalts. Els nous
métodes de diagnóstic encara no presenten els ni-
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vells d'especificitat i sensibilitat desitiats, pero es
preveu que molt aviat aquest problema quedl re-
solt.

La Circovirosi Porcina (CP), diagnosticada per
primera vegada a Espanya l'any 1997, s'ha convertit
en una de les primeres causes de mortalitat directa
o indirecta de porcs de final de transició i comenca-
ments d'engreix. Actualment es sap com diagnosti-
car la malaltia, pero resten encara per descobrir
molts altres aspectes, per exemple quina és la cau-
sa que la forma esporádica de la CP hagí canviat a
la forma epizoótica en els darrers 6 anys, o per qué
existeixen diferencies tan grans en l'impacte de la
CP en els diversos paísos i explotacions.

Peí que respecta a la VSRRP en el garrí, un deis
aspectes mes rellevants en l'actuahtat és el control
de la malaltia. Mentre la profilaxi médica es troba
encara en fase de desenvolupament per les limita-
cíons en l'eficácia de les vacunes i la seguretat de
les mateixes, la forma mes eficag de control que hi
ha ara per ara és la profilaxi higiénica, fundamenta-
da en un coneixement profund de ¡'epidemiología
del virus, i en concret en la seva eliminado per di-
ferents vies i la persistencia de la mfecció en la po-
blació adulta,

LA IMPORTANCIA DE L'AMBIENT
Les sessions d'indústna i producció van tractar
aspectes com el benestar animal durant el trans-
port, la producció orgánica, el maneig en bandes
o la influencia de les condicions ambientáis en
les granges.

Les explotacions porcines modernes son ins-
tal.lacions complexes que requereixen un con-
trol molt acurat de les condicions ambientáis. La
negligencia daquest factor pot provocar un
comportament anormal deis porcs i l'apanció de
malalties.

El disseny de la mstal.lacio i del sistema de ven-
tilació ha de teñir com a obiectiu principal el man-
teniment de la temperatura ambiental entre la zona
termoneutral deis animáis. En aquesta zona l'am-
mal manté la seva temperatura corporal canviant
només el seu comportament o la seva posició.
D'aquesta forma, la despesa d'energia es manté al
mínim i la seva taxa productiva és mes eficient.

La producció orgánica de porcs segueix unes
normes estrictes. Els animáis s'han de mantenir de
forma que produeixm un máxim de 170 quilos de
nitrógen per hectárea o menys. L'alimentació ha de
ser orgánica en un 80% com a mínim. i la medica-
ció i vacunació només es permeten en cas absolu-
tament necessan. Els garrms no es poden deslletar
abans de les sis setmanes, Tot aixó fa que la pro-
ducció orgánica de porcs sigui mes cara que el sis-
tema convencional, el que evidentment ha de re-
percutir en el preu final que paga el consumidor.

El maneig en bandes consisteix en mane]."» to1
un lot de truges (anomenat Banda) com si fós una
sola. Está basat en el sistema "Tot Dms - Tot Fora"
que permet una neteja, desinfecció i assecament
complet de les sales. A Espanya. aproximadament
una quarta part de les granges amb mes de 50 i
menys de 250 truges es manegen en bandes a 3
setmanes. •

L'actual situació de prohibir
la vacunació deis porcs
contra la PPC pot canviar
en el futur grácies a les
vacunes de subunitats i els
nous métodes de diagnóstic

Uns 500 professionals de
tot l'Estat van assistir a la II
edició del Congrés
EuroPorc. celebrat els dies
10 111 d'abrila l'Edifíi idel
Sucre de Vic.

PER A MES
INFORMACIÓ
Els interessats poden
accedir ais resums i
ersesponènCies de en
diverses ponéncies en
el Congrés Virtual
w.europorc.
www.europorc.net
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Rénting de vehicles

Un 4x4 perqué e/s
veterinaris arribin
a tot arreu

Ara, grades a MediCaixa i mitjanc.ant

CaixaRenting, vosté podrá gaudir d'aquesta

práctica Renault Kangoo 4 x 4 1.9 DCI.

Amb aquest rénting,* vosté no s'haurá de

preocupar per;

• L'asseguranc.a a tot risc sense franquicia

• Els ¡mpostos de matriculació i de

circulado

• Les avar ies

• Les avaries

• El canvi de pneumátics

a I, a mes, es podrá beneficiar d'avantatges

fiscals, ja que la quota és deduíble

I amb un equipament de primera:

• Motor diesel common rail de 1.870 ce

amb turbocompressor

• Transmissió de 5 velocitats amb tracció

a les quatre rodes

• Frens ABS a les quatre rodes

• Coixins de seguretat per al conductor i per

a l'acompanyant

• Aire condicionat

• Direcció asslstida

MediCaixa

Per només 385 €lmes (IVA no indos)
Truqui al 9 0 2 166 3 8 6 (cod¡ VET-KANGOO)

•Durant 48 meso» I 20.000 km/any. Oferta válida flns al 31 d'agost d» 2003, axtenslble a altres termlnls I quilometratges.



Coccidiosi porcina
BAYER ORGANITZA UNA TAULA RODONA PER ANALITZAR LES REPERCUSSIONS SANITARIES
I ECONOMIQUES D'UNA MALALTIA QUE POT AFECTAR AL 80% DELS GARRINS

Text: David Quesada

L
a coccidiosi porcina és una malaltia
parasitaria que afecta al garrí en els
pnmers dies de vida, ja que incideix
negativament en el creixement deis
animáis que la pateixen. ocasionant

greus pérdues económiques a les explotacions
ramaderes degut a la seva elevada incidencia.
Algunes fonts estimen que a Espanya la cocci-
diosi pot afectar fms al 80% deis garrms.

Per aquest motiu. el fenomen de la coccidiosi
porcina ha cobrat especial protagonisme al nos-
tre país en els darrers anys. tal com ha passat
en altres paísos. Ais Estats Units. per exemple.
la coccidiosi en els porcs és la segona causa de
problemes digestius. mentre que en altres paí-
sos europeus ocupa també un lloc preferent.

Per abordar en profunditat la problemática
d'aquesta malaltia. la Dlvisió de Sanitat Animal
de Bayer Health Care va organltzar el passat 14
d'abnl a l'hotel Barceló-Sants de Barcelona una
taula rodona formada per destacats especlahs-
tes de la umversitat. el camp i la industria es-
panyola, moderada peí professor José Manuel
Sánchez Vizcaíno, catedrátic de la Umversitat
de Madrid i president de l'Associació de Porcí-
nocultura Científica (ANAPORC). Aquest acte
s'enmarca en la campanya de presentado du-
rant el mes de maig del nou producte de Bayer
"Baycox 5%". l'únic registrat a Espanya per a la
coccidiosi en garrins.

UN AGENT MOLT RESISTENT
La primera intervenció va anar a carree de la
professora Caridad Sánchez Acedo catedráti-
ca de Parasitología de la Universitat de Sara-
gossa, qui va parlar sobre l'etiologia de la ma-
laltia.

Els garrins poden eliminar
fins a 400.000 ooquists
d'Isospora suis per cada
gram d'excrement. el que
dona una idea de la seva
capacitat infectiva

Segons la Dra. Sánchez Acedo, la majona de
casos de coccidiosi porcina a Espanya es deuen
a Isospora suis, un ooquist que es localitza a
l'intestí prim. preferentment al primer terg i zo-
na mitja del jejú. en el fons de les criptes i al
duodé. /. suis té una gran capacitat infectiva: els
garrins poden eliminar fins a 400.000 ooquists
per gram d'excrements. El contagi es produeix
precisament per la ingesta d'aquests ooquists
elimináis. Grácies a les seves parets gruixudes,
/. suis també té una gran capacitat de resisten-
cia ais desmfectants. i pot romandre en una ex-
plotació fins a 10 mesos. La patogenia es carac-
teritza per una redUCCIÓ enlaprodUC C IÓ
mucosa intestinal i una reducció en la producció
de cél.lules caliciformes en je|ú. Entre els vec-
tors mes probables, s'han assenyalat els par-
dais i els rossegadors. animáis en els quals no
es desenvolupa el cicle sencer d7. suis.

Després de la mtervenció de la veterinaria
Luisa Amoribieta sobre les diverses técniques
que s'utilitzen per al diagnóstic de la coccidiosi
al laboratori, va venir el torn d Emili Revilla, ve-
terinan de camp especialista en patología porci-
na, qui va centrar la seva ponencia sobre la
simptomatologia i el diagnóstic diferencial de la
malaltia. Segons Revilla, els símptomes clínics
mes habituáis de la coccidiosi son la diarrea en

La Jornada Bayer sobre
coccidiosi porcirui va
reunir diversos experts de
l'ámbit profesional,
universitari i industrial.
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la 2a o 3a setmana de vida, acompanyada d'una
disminució del creixement. Els garnns afectáis
no responen a l'estimulació immunitária de la
iarrea

La diarrea típica és d'una consistencia cremo-
sa, de color blanc groguenc i mai sanguinolen-
ta, el que la fa molt visible al térra de la parido-
ra. Dura d'l a 7 dies, encara que el període mes
habitual sol ser de 2 a 4 dles.

La mortahtat és relativament baixa, de l'ordre
del 20%. mentre que la morbilitat és variable
depén de factors com el sistema de producaó.
el tipus d'instal.lacio, el maneig. la neteía i des-
¡nfecció i l'época de l'any.

I mili Revilla va destacar la paradoxa que amb
una prevaléncla tan elevada, que ell va situar
fins i tot en el 100%, a vegades no es manifes-
ten signes clínics. i que un maneig i una neteja
adequades no necessáriánent son garantles
d'elimlnació del risc d'infecció.

MANCA D'ESTUDIS A ESPANYA
A continuació va parlar sobre patología i lesions
el Dr. Joaquim Segales, professor d'Anatomia
Patológica a la Facultat de Veterinaria de la UAB
i membre del Centre de Recerca en Salut Ani-
mal (CRESA).

La principal lesió microscópica provocada
per la coccidiosi porcina és l'enteritis catai ral,
una afecció molt poc específica que es carac-
teritza per una atrofia i fusió de les vellositats
de l'intestí i un acoblament de l'epiteli i un
trencament ocasional i multifocal d'aquest.

En menor grau. també es produeix una ente-
ritis fibrino-necrótica. consistent en el dipósit
de material fibrinós en la superficie de la mu-
cosa intestinal i la necrosi d'aquesta.

Segons el Dr. Segales, per a la presa de inos-
tres és important que l'animal a examinar hagí
mort recentment (en concret. menys de 2 ho-
res), ja que si no l'autodestrucció de les cél.lules
per autólisi esborra rápidament els signes de le-
sions.

El següent torn va ser per a Miquel Collell. ve-
terinari i socí de B&M C.V.R. empresa especula -

i en consultoria en l'ámbit de la producció
porcina. El doctor Collell va parlar sobre epide-
miología i prevaléncia de la coccidiosi. Va desta-
car en primera instancia la manca d'estudis epi-
demiológics a Espanya que permetin conéixer la
incidencia real de la malaltia al nostre país. Tam-
bé va reconéixer que encara es desconeix la font
primaria de contagí de la coccidiosi. Una vegada
establerta en l'explotació, la seva difusió ve de-
terminada peí grau de contaminado de les ins-
tal.lacions: sales de part amb escassa ventilado,
temperatures supenors ais 23°C. sóls difícils de
netejar, i neteía incorrecta (no n'hi ha prou amb
aigua a pressió i desinfei tant).

Va cloure la primera part de la taula rodona el
professor Antonio Muñoz Luna, catedrátic de
Producció Animal de la Umversitat de Murcia,
amb una intervenció centrada en l'impacte eco-
nómic de la malaltia. Segons el doctor Muñoz,
per avaluar de forma exacta aquest impact. la
Funció de Costos no tant sois ha d'mcloure tots
els costos fixos i variables que mtervenen en la
producció (des de l'amortització de les instal.la-
cíons fins al transport, passant pels costos fi-
nancers i laboráis, el combustible, l'amortització
de les reproductores, l'alimentació, els medica-
ments. etc.), sino també totes les variables zoo-
técniques que poden influir, és a dir, els pará-
metres reproductius (per exemple, el nombre
de parts per truja i any). els sanitans (p. ex.,
percentatge de baixes en lactancia) i produc-
tius.

En la segona part de la taula rodona, veterina-
ns de diverses empreses del sector van exposar
comunicacions personáis sobre dades clíniques.
patológiques i epidemiológiques relacionades
amb la coccidiosi porcina. •

enl'e vegada establerta
e lacoccidiosi la difusió
de la coccidiosi porcina
de decontaminació pelde grau
de contaminado de les
¡nstal.lacions

La neteja ¡ desinfeccló de
les ¡nstal.lacions és un
factor critic a l'hora de
controlar la presencia
á'lsospora suis, principal
agent causant de la
coccidiosi porcina.
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ACTUALITAT
DÍA A DÍA

19 de marc de 2003
ELS CRIADORS DESTRUQOS
S*UNE1XEN EN UNA NOVA ASSOCIACIÓ
Cnadors d'estrugos procedents d'Astú-
nes. Catalunya. Madrid. Aragó, Jaén.
Ciudad Real i Toledo decideixen agru-
par-se en l'Associació de Cnadors d'Es-
trugos d'Espanya (ACADE). La secreta-
ria de l'entitat será gestionada per la
Real Escola d'Avicultura. La iniciativa
pretén aglutinar de manera eficag totes
les miciatives relacionades amb el sec-
tor de l'estrug. que a Espanya. després
d'un perfode de creixement en els anys
1995-1999. travessa una fase d'assenta-
ment que ha portat al tancament del
80 % de les granges i a la consolidació
de les que han sobreviscut,

26 de marc. de 2003
ELS CASOS D'EEB A LA UNIÓ
EUROPEA ES MANTENEN ESTABLES
Un estudí encarregat peí Consell de la
UE conclou que la situació de l'encefa-
lopatia espongiforme bovina (EEB) es
manté estable a la Unió Europea. Les
dades aportades peí Consell demos-
tren que la proporció de casos positius
en els animáis sotmesos a prova s'ha
reduít d'un 22%. Durant el 2002 es van
realitzar mes de 10 milions de proves
en el ramat de tota la Unió Europea.

AUGMENTEN LES EXPORTACIONS
DE CARN ESPANYOLA
Espanya va exportar 560.186 tones de
carn l'any 2002, xifra que suposa un
8% mes que l'any anterior, segons da-
des de la Confederado d'Organitza-
cíons Empresanals del Sector Carm
d'Espanya (CONFECARNE). Aquest vo-

lum va significar uns ingressos de 1.283
mihons d'euros. el 4% mes que l'exerci-
ci anterior. Les importacions també es
van incrementar un 19,7% en volum
(171.942 tones) i un 4,7% en valor mo-
netari (616 milions d'euros). Per sec-
tors, la carn de vacú va ser la que va ex-
perimentar un maior creixement de
vendes, amb un 12% mes. seguida de
la carn de porc (+9,1%). Les vendes de
pernils i paleta curada també es van re-
cuperar després de la caiguda experi-
mentada l'any 2001 peí tancament de
fronteres degut a la Pesta Porcina Clás-
sica (PPC).

28 de marc de 2003
ES CREA UN REGISTRE
D'EXPLOTACIONS AVÍCOLES
El Consell de Ministres aprova un Reial
Decret peí qual s'estableix la creació
d'un registre general d'explotacions de
gallines ponedores. El registre tmdrá un
carácter públic i podrá ser consultat
per les autontats competents, facilitant
d'aquesta forma la tragabilitat. el con-
trol sanitan i el benestar animal. Les
dades que contingui servirán en el futur
per a identificar els ous destináis al
consum huma segons s'hagm produit
de forma ecológica, a Taire lliure, al té-
rra o en gábies.

1 d'abril de 2003
IMPULS A LA TRACABILITAT
EN LA PRODUCCIO ANIMAL
La Conferencia Sectorial d'Agricultura i
Desenvolupament Rural, integrada peí
Ministen d'Agricultura (MAPA) i les Co-
munitats Autónomes. acorda donar un
impuls a l'aplicació de les exigéncies de
tragabilitat de totes les produccions
d'origen animal. La decisió es produeix
després de la cieació. la tardor del
2002. del Comité Espanyol d'ldentifica-
ció Electrónica d'Animals. amb l'objec-
tiu d'umformitzar critens, matenals i
dispositius en materia d'identificació
animal. El MAPA dedicará aquest any
gairebé dos milions d'euros al desenvo-
lupament d'aquests programes.

2 d'abnl de 2003
INFORME SOBRE LA XARXA
D'ALERTA SANITARIA VETERINARIA
El Ministen d'Agncultura (MAPA) presen-
ta un informe sobre la xarxa d'alerta sa-
nitaria veterinaria que pretén coordinar i

portar a terme les actuacions deis recur-
sos sanitaris del país amb la finalitat de
prevenir l'entrada de malalties animáis.
El sistema estará regulat mitjangant un
Comité Nacional adscrit al MAPA, el qual
disposará de tota la informació sanitaria
necessána per poder intervenir tant de
forma preventiva com correctiva davant
d'un problema sanitari.

3 d'abnl de 2003
APROVADA LA NOVA LLEI
DE SANITAT ANIMAL
El Congrés deis Diputats aprova amb
un ampli consens la nova Llei de Sani-
tat Animal, en la qual s'estableixen les
normes básiques per a l'ordenació sa-
nitaria deis animáis i llurs productes. El
text contempla des de les condicions
sanitáries de les explotacions ais con-
trols i inspeccions que s'hauran de fer
per evitar la propagació d'epizoóties a
través deis certamens ramaders i el co-
merc. internacional. Davant de l'incom-
pliment de la normativa en materia de
sanitat animal, el nou marc legal tipifica
les infraccions. reagrupant la variada
normativa vigent, i estableix les infrac-
cions segons la importancia, arribant
fins a 1.200.000 euros en els casos
molt greus.

MULTA ALS RAMADERS FRANCESOS
PER PRACTIQUES "MAFIOSES"
La Comissió Europea multa amb 16,7
milions d'euros sis federacions france-
ses de productors de carn de vacú per
actuar com una mafia per a fixar el
preu mínim de venda a l'engrós d'a-
quest producte en el mercat francés.
Les federacions tractaven també de
suspendre o limitar les importacions de
qualsevol tipus de carn. Aqüestes prac-
tiques es van fer amb el beneplácit del
govern francés. És la primera vegada
que a la Unió Europea s'aplica una san-
ció financera d'aquest tipus a unes or-
ganitzacions professionals agrícoles.
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ACTUALITAT
DÍA A DÍA

9 d'abril de 2003
DETECTAT UN CAS DE TREMOLOR
OVINA A CASTELLA-LA MANXA
La Consellena d'Agncultura i Medi Am-
bient de Castella-La Manxa confirma un
cas de tremolor ovina o scrapie en un
animal procedent d'una explotado ra-
madera de Pozuelo (Albacete). La con-
firmació ha obhgat a sacrificar 1.576
animáis d'aquesta explotació i a traslla-
dar els cadávers a una planta de tracta-
ment per a la seva incineració. Segons
la Conselleria d'Agncultura. la detecció
de la malaltia s'ha produit dins deis
controls i les mesures existents, el que
demostra el bon funcionament del Pro-
grama Integral Coordinat d& Vigilancia i
Control d'Encefalopaties Espongifor-
mes Transmissibles.

10d'abnlde2003
TROBAT EL PROCÉS DE SEPARACIÓ
ENTRE XIMPANZÉS I HUMANS
El científic de la Universitat Pompeu Fa-
bra (UPF) Arcadi Navarro anuncia el
descobriment deis mecanismes gené-
tics que van causar la separació d'hu-
mans i ximpanzés a partir d'un avant-
passat comú. Segons Navarro, la
separació entre les dues especies va ser
gradual i va durar milers d'anys. Per tant.
i a diferencia del que es creía, els hu-
mans no van sorgir de l'evolució d'un
grup d'aquest llmatge comú que va que-
dar aíllat en algún lloc de l'Áfnca. sense
contacte amb la resta, sino que l'evolu-
ció es va produir a l'intenor de les pobla-
cíons generáis. Els humans i els ximpan-
zés es diferencien en un 1.24% de les
seves seqüéncies d'ADN. que es tra-
dueix en uns 40 milíons de canvis en els
seus gens. La maioria d'aquests canvis

per si sois no son importants. pero és
entre ells on hi ha els gens que defmei-
xen la humanitat. on resideix la base de
les característiques físiques. cognitives i
de comportament que separen l'home
de la resta de pnmats.

l l d'abril •
IMPUTADES DUES EMPRESES
DE LLEIDA PER LA PESTA PORCINA
El fiscal encarregat d'investigar l'ongen
del darrer brot de Pesta Porcina Clássi-
ca (PPC) l'estiu del 2001 a Lleida impu-
ta un delicie de danys per imprudencia
a les empreses integradores Piensos
Yak i Piensos Gatnau. per la seva possi-
ble responsabilitat en la propagació del
virus. L'acusació es basa en el fet que
aqüestes empreses van ocultar la in-
usual mortalitat de porcs en les seves
explotacions i van traslladar els animáis
a l'escorxador abans de temps per evi-
tar que haguessin mes baixes, sense
cap control. Els inculpáis s'enfronten a
penes d'inhabihtació per a dedicar-se al
negocí del porcí i al pagament d'indem-
nitzacions pels perjudicis económics.

15 dabnl de 2003
ETIQUETATGE INCORRECTE
EN ELS IOGURTS
Un estudi comparatiu de 7 logurts de sa-
ber maduixa realitzat per la revista Con-
sumer constata que 4 deis iogurts i IO-
gurts pasteuritzats després de la
fermentació analitzats presenten un eti-
quetatge incorrecte. Els productes es-
menten en la seva etiqueta "Sense con-
servants", quan en realitat els iogurts
teñen prohibit aquest additiu. A mes,
dos iogurts destaquen la frase "Ríe en
cala", quan seria mes corréete assenya-
lar "Font de cala", ja que aporten el 15%
de la Quantitat Diana Recomanada. L'es-
tudí afirma que. des d'un punt de vista
nutncional. tant el logurt tradicional com
el pasteuntzat després de la fermenta-
do son productes similars i ambdós re-
sulten saludables i digestius.

22d'abnlde2003
MESURES PER EVITAR CONTAGIS
HUMANS DE LA INFLUENCA AVIARIA
Les autontats sanitánes de Bélgica i
Holanda decideixen vacunar contra la
grip a tot el personal que entn en con-
tacte amb les aus contaminades per la
influenca aviaria, després que la setma-

na passada un veterinari holandés mo-
rís a causa probablement d'un contagí
amb el virus de la malaltia. La influenca
aviaria normalment no ataca a l'home,
encara que amb anteriontat s'havien
detectat casos de conjuntivitis asso-
ciats amb la influenga. Per aixó. s'ha
obert una investigado per comprovar si
aquesta nova virulencia es pot deure a
una mutació del virus.

23 d'abril de 2003
DEMANEN AIXECAR LA PROHIBICIÓ
CONTRA LES FARINES DE PEIX
Representants deis fabncants espan-
yols de conserves pesqueres demanen
davant la comissió de pesca del Parla-
ment Europeu que s'aixequi la prohibi-
ció actual d'utihtzar fannes de peix per
alimentar remugants. mesura que es va
prendre el desembre del 2000 per evi-
tar la propagació de I'EEB. Segons la in-
dustria conservera, aquesta mesura no
té una fonamentació científica, ¡a que
les farines de peix son un producte "se-
gur i saludable".

LA PRODUCCIÓ PORCINA
S'ESTABILITZA A ESPANYA I LA UE
Un estudi de l'Administraaó francesa
preveu per a l'any 2003 una estabilitza-
ció en la producció porcina comunita-
ria. Per al període entre abril i juny s'es-
pera una reducció d'un 0.5% fins ais
48.5 mihons de caps de bestiar. En el
cas d'Espanya. s'estima que la produc-
ció també s'estabihtzará en el 2003,
després d'un increment del 10% en
l'any 2002.
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Recull de legislació
ALIMENTS
Ordre PRE/470/2003, de 28 de febrer,
per la qual es modifiquen les annexes
II dels Reials Decrets 280/1994, de 18
de febrer. i 569/1990, de 27 d'a
pels quals s'estableixen els límits má-
xims de residus de plaguicides i llur
control en determináis productes d'o-
rigen vegetal i animal.
BOE n° 056. 6/3/2003

Reial Decret 290/2003. de 7 de marg
peí qual s'estableixen els métodes de
mostreig per al control de residus de
plaguicides en els productes d'ongen
vegetal i animal
BOE n° 058. 8/3/2003

Reial Decret 293/2003. de 7 de marg.
relatiu a la utihtzació de determinats
denvats epoxidics en materials i ob-
lectes destináis a entrar en contacte
amb aliments.

003

(2003/C 56/03) Llista deis aliments o
mgredients alimentans que els Estats
membres autontzen a tractar amb ra-
diació lomtzant (Aquest texi
substitueix al publicat en el Diari Oficial
de les Comunitats Europees C174 de 20
de juliol de 2002, p. 3).
DOCE C 056.11/3/2003

(2003/181/EC) Decisió de la Comissió.
de 13 de marg de 2003. per la qual es
modifica la Decisió 2002/657/CE en
quant a l'estabhment de límits mínims
de funcionament exigits (MRPL) per a
determináis residus en ahments d'ori-
gen animal.
DOCE L 071.15/3/2003

Correcció d'errades de l'Ordre
APA/213/2003, de 10 de febrer, per la
qual s'estableixen normes de desenvo-
lupament del Reial Decret 1083/2001.
de 5 d'octubre, peí qual s'aprova la nor-
ma de qualitat per al pemil ibéric. pale-
ta ibérica i canya de llom ibéric elabo-
rats a Espanya.
BOE n° 075. 28/3/2003

Reglament (CE) nO 544/2003 de la Co-
miSSIÓ, de 27 de m r ç de 2003, que
modifica les annexes I I II del Reglament
(CEE) nO 2377/90 del Consell, pel qual
d ' a b r i l , un procediment comunitari
de 1 1 m deis I t S màxims de reSidus
de medicaments vetennans en els ali-
ments d'origen animal.
DOCE L 081. 28/3/2003

ALIMENTACiÓ ANIMAL
Reial Decret 254/2003. de 28 de fe-
brer. peí qual es modifica el Reial De-
cret 56/2002, de 18 de gener. peí
qual es regulen la circulació i utihtza-
ció de maténes primeres per a l'ali-
mentaaó animal i la circulació de
pinsos compostos.
BOE n° 052.1/3/2003

COMER?
(2003/201/CE) Decisió de la Comissió.
de 21 de marg de 2003. que modifica la
Decisió 2000/85/CE per la qual s'esta-
bleixen disposicions especiáis d'impor-
tació deis productes de la pesca ongi-
nansde Letónu
DOCE L 076. 22/3/2003

(2003/204/EC) Decisió de la Comissió.
de 21 de marg de 2003. que modif» a la
Decisió 97/569/CE en alió referent a la
mclusió d'estabhments d'Hongrla, Eslo-
vénia i la República Eslovaca en les llis-
tes provisionals d'establiments de paí-
sos tercers a partir deis quals els Estats
membres autontzen les importacions
de productes carnis.
DOCE L 078. 25/3/2003

(2003/235/CE) Decisió de la Co-
missió. de 3 d'abril de 2003. que
modifica la Decisió 94/278/CE per
la qual s'estableix la llista deis paí-
sos tercers des deis quals els Estats
membres han d'autontzar la impor-
tació de certs productes contem-
pláis en la Directiva 92/118/CEE del
Consell, peí que períoca a les im-
portacions de cuixes de granota
procedents d'Egipte.
DOCE L 087. 4/4/2003

MALALTIES
Ordre ARP179/2003, de 6 de febrer,
per I qual es declara oflclalmenl un
focus d'encefalopatia espongif
bOVina a Catalunya,
DOGC Il° 3834, 3/3/2003

(2003/153/CE) Decisió de la Comissió.
de 3 de marg 1 2003 per la qual s'es
tableixen mesures de protecció davant
la forta sospita d'influenga aviarla ais
Paísos Baixos.
DOCE L 059. 4/3/2003

(2003/156/CE) Decisió de la Comis-
sió. de 6 de marc de 2003, que modi-
fica la Decisió 2003/153/CE. per la
qual s'estableixen mesures de protec-
ció contra la mfluenga aviaria ais Paí-
sos Baixos.
DOCE L 064. 7/3/2003

(2003/164/CE) Decisló de la Comissió,
de 10 de marg de 2003. que modifica la
Decisió 1999/466/CE. per la qual s'es-
tableix l'estatut de ramats bovms ofi-
cialment indemnes de brucel.losi en de-
d e l s Estats membres , regions
deis Estats membres.
DOCE L 064. 7/3/2003

Ordre ARP/103/2003. de 13 de febrer,
per la qual es declara oficialment un fo-
cus d'encefalopatia espongiforme bovi-
na a Catalunya.
DOGC n° 3842,13/3/2003

(2003/172/CE) Decisió de la Comissió.
de 12 de marg de 2003. relativa a les
mesures de protecció contra la influen-
ga aviaria ais Paísos Baixos.
DOCE L 069,13/3/2003

(2003/173/CE) Decisió de la Comis-
sió. de 12 de marg de 2003. per la qual
s'estableixen mesures de protecció da-
vant la forta sospita d'influenga aviaria
a Bélgica.
DOCE L 069.13/3/2003

(2OO3/177/CE) Decisió de la Comissió.
de 12 de marg de 2003. que modifn a la
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sió 1999/465/CE per la qual s'esta-
l'estatul de ramats bovins ofh ¡al

ment indemnes de leucosi enzoótica
o I e g l o n s d ' Estats membres,

o regions d'Estats membres.
DOCE L 070, 14/3/2003

(2003/186/CE) Decisió de la Comis-
sió. de 14 de marg de 2003. per la
qual es modifica la Decisió
2003/172/CE relativa a les mesures
de protecció contra la influenca aviá-

als Paísos Baixos.
DOCE L 071, 15/3/2003

(2003/187/CE) Decisió de la &
sió, de 18 de marg de 2003, que dero-
ga la Decisió 2003/173/CE per la qual
s'estableixen mesures da» protecció
davaní la forta sospil.i iluiiluenga
aviaria a Bélgica.
DOCE L 073.19/3/2003

(2003/191/CE) Decisió de la Comissió,
de 19 de marg de 2003. relativa a les
mesures de protecció contra la mfluen-
ca aviaria ais Paísos Baixos.
DOCE L074, 20/3/2003

Ordre ARP/125/2003, de 6 de marg,
IK i 1,11 |i tal es declara oficlalment un fo-
cus d'encefalopatia espongiforme bovi-
na a Catalunya
DOGC n° 3850. 25/3/2003

Ordre ARP/126/2003. de 25 de febrer,
per la qual es declara oficialment un fo-
cus d'encefalopatia espongiforme bovi-
na a Catalunya
DOGC n° 3850. 25/3/2003

(244/2002/COL) Decisió de l'Órgan
de Vigilancia de I'AELC n°
244/02/COL. d ' l l de desembre de
2002. per la qual es modifii la la Deci-
sió n° 71/94/COL de l'Órgan de Vigi-
lancia de I'AELC, de 27 de |uny de
1994, relativa a l'estatut de Noruega en
alió referent a la necrosi hematopoiéti-
ca infecciosa i a la septicemia hemo-
rrágica viral, i os deroga la De< isió n°

98/COL de l'Órgan de Vigilancia
de I'AELC, de 25 de juny de 1998.
DOCE L 080. 27/3/2003

(2003/214/CE) Decisió de la Comissió.
de 27 de marg de 2003. relativa a les
mesures de protecció contra la uiHuen-

als Paísos Baixos.
DOCE L 081. 28/3/2003

(2003/218/CE) Decisió de la Comissió.
de 27 de marg de 2003. relativa a les zo-
nes de protecció i vigilancia en relació
amb la febre catarral ovina i les normes
aplicables ais trasllats d'animals en
aqüestes zones i a partir de les matei-
xes. i per la qual es deroga la Decisió
2001/783/CE.
DOCE L 082. 29/3/2003

(2003/237/EC) Decisió de la Comissió,
de 3 d'abril de 2003. que modifica la
Decisió 93/52/CEE en alió referent a
les provfncies italianes reconegudes ofi-
cialment indemnes de brucel.losi.
DOCE L 087. 4/4/2003

PESCA
Ordre MAB/91/2003, de 4 de marg,
per la qual s'estableixen les especies
objecte de pesca i es fixen els perío-
des hábils i les normes generáis rela-
cíonades amb la pesca a les aígues
continentals de Catalunya per a la
temporada 2003.
DOGC n° 3838, 7/3/2003

(2003/C 65/03) Llista de les organitza-
cíons de productors reconegudes en el
sector de la pesca i l'aqüicultura.
DOCE C 065.19/3/2003

SUBSTANCIES
Reial Decret 256/2003. de 28 de febrer.
peí qual es fixen els métodes de presa
de mostres i d'análisi per al control ofi-
cial del contingut máxim de plom. cad-
mi, mercuri i 3-monocloropropá-1.2-diol
en els productes alimentans.
BOE n° 052,1/3/2003

Reial Decret 255/2003. de 28 de febrer,
peí qual s'aprova el Reglament sobre
classificació. envasat i etiquetatge de
preparats penllosos.
BOE n° 054. 4/3/2003

Reial Decret 214/2003. de 21 de febrer,
peí qual s'estableixen els requisits per a
la determinado deis nivells de dioxines i
de policlorobifenlls (PCB) similars a les
dioxmes en els pinsos.
BOE n° 056, 6/3/2003

(2003/C 64 E/02)POSICIÓ comuna
(CE) n° 8/2003. de 21 de gener de
2003, aprovada peí Consell de confor-
mitat amb el procediment establert en
l'article 251 del Tractat constitutiu de la
Comunitat Europea, amb vistes a l'a-

dopció d'una Directiva del Parlament
Europeu i del Consell per la qual es mo-
difica per vmt-i-cinquena vegada la Di-
rectiva 76/769/CEE del Consell. relativa
a l'aproximació de les disposicions le-
gáis, reglamentarles i admimstratives
deis Estats membres que limiten la co-
mercialització i l'ús de determinades
substancies i preparats penllosos
[substancies classificades com carcinó-
genes, mutágenes o toxiques per a la
reprodúcelo (c/m/r) |
DOCE C 064E. 18/3/2003

Correcció d'errades del Reial Decret
99/2003. de 24 de gener, peí qual es
modifica el Reglament sobre notificado
de substancies noves i classificació, en-
vasat i etiquetatge de substancies peri-
lloses, aprovat peí Reial Decret
363/1995. de 10 de marg.
BOE n° 073. 26/3/2003

Directiva 2003/23/CE de la Comissió,
de 25 de marg de 2003. per la qual es
modifica la Directiva 91/414/CEE del
Consell a fi d'incloure les substancies
actives imazamox. oxasulfuró. etoxi-
sulfuró. foramsulfuró. oxadiargil i cía-
zofamida.
DOCE L 081. 28/3/2003

ALTRES
Ordre ARP/104/2003, de 5 de marg.
per la qual es dona publicitat a la rela-
ció de les taxes vigents corresponents
ais procediments tramitáis al Departa-
ment d'Agncultura. Ramadena i Pesca.
DOGC n° 3842,13/3/2003

Edicte de 7 de marg de 2003. peí qual
se sotmet a informació pública el Pro-
jecte de decret peí qual es regulen les
funcions i les condicions de formació,
d'habilitació i d'autontzació del perso-
nal de suport a la mspecció veterinaria
ais escorxadors de Catalunya.
DOGC n° 3843.14/3/2003

Ordre SCO/575/2003, de 10 de marg,
per la qual s'aproven addicions i ac-
tualitzacions a la Reial Farmacopea
Espanyola.
BOE n° 067,19/3/2003

Ordre MAB/133/2003, de 20 de marg,
per la qual es dona publicitat a la relació
de les taxes vigents que gestiona el De-
partament de Medí Ambient.
DOGC n° 3853. 28/3/2003
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CURSOS. MÀSTERS I
POSTGRAUS

Majadahonda, Madrid
Curs de técniques Instrumentáis apli-
cades a l'Analisi deis Aliments
Dates: del 2 al 13 de |uny de 2003
Orgamtza: Instituí de Salut Carlos III
Informació: Juan A. Garrido
Tel. 91 509 79 00 ext. 3016 / 3065

Valdeolmos, Madrid
XII Curs Internacional sobre Malalties
Exótiques Animáis
Dates: 3 al 28 de novembre de 2003
Orgamtza: Centro de Investigación en
Sanidad Animal (CISA)
Informació: Esther Blanco
Tel. 91620 23 00. E-mail: blanco@ima.es

FIRES, JORNADES
I CONGRESSOS

Bangkok, Tailandia
lié. Simposi Internacional de l'Asso-
ciació Mundial de Veterinaris Especia-
listes deis Laboratoris de Diagnóstic

Dates: del 22 al 26 de |uny
Informació: Prof. Annop Kunavongknt
E-mail; Annop.K@Chula.ac.th

Roma, Italia
4rt. Simposi Internacional sobre les
malalties porcines emergents o ree-
mergents
Dates: del 29 de |uny al 2 de juliol
Informació: New Team, Vía C. Ghiretti 2.
1-43100 Parma (Italia).
Tel. +39 0521 293913
e-mail: laura.nsito@newteam.ith

Denver, Colorado (EE.UU.)
13é. Congrés de l'Associació Mundial
de Medicina Avícola
Dates: del 19 al 23 de juliol de 2003
Informació: American Association of
Avian Pathologists. 382 West Street
Road, Kennett Square. PA 19348-1692.
USA. Tel +1 610 444 4282
e-mail: aaap@vet.upenn.edu

sInternacio Franca
6é Congrés Internacional de Virologia
Veterinaria

Dates: del 24 al 27 d'agost de 2003
Informació: Geneviéve Clément
Fax +33 2 96 78 61 31
e-mail: esvv2003@zoopole.asso.fr

Barcelona
SIZOO 2003
Dates: del 23 al 26 d'octubre de 2003
Orgamtza: Fira de Barcelona
Informació: www.sizoo.com

Sant Sebastiá i Bilbao
8é Congrés d'História de la Veterinaria
Dates: 24 i 25 d'octubre de 2003
Orgamtza: Associació Basca d'História
de la Veterinaria
Informació: gipuzkoa@colvet.es

PREMIS

Premi Europeu d'Odontologia Veteri-
naria 2003
Organitza: Pharmacia Animal Health
Data límit de presentado de treballs:
l de juliol de 2003
Informació: Joanne M. Bicknese
e-mail: joanne.m.bicknese@pharmacia.com

SERVÉIS DEL COL.LEGI

SERVEI

COLLEGI DE TARRAGONA

Secretaria, Biblioteca
i Internet

COLLEGI DE BARCELONA

Secretaria

HORARI

dilluns a divendres
de 8 a 15h.

dilluns a divendres de
9a20h.

Apropem -

Borsa de Treball

Medicorasse

dilluns a divendres
d' l l a 14h. i de
16 a 18h.

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

Assessoria jurídica

COLLEGI DE GIRONA

Secretaria

dimarts de 17 a 20h.

dilluns a divendres
de 16.30 a 20.30h i
de 16.30 a 20.30h.

TELÉFON / E-MAIL

977 211189
covt@tinet.org

932 112 466 ext. 20, 21
depadm@covb.es mfo@covb.es

932 112 466 ext. 34
apropem@covb.es

932 112 466 ext. 26
medicorasse@covb.es

932 112 466 ext. 26
depjundic@covb.es

972 20 00 62
colvetgi@grn.es

TAULER D'ANUNCIS

• Es busca soci per a muntar consulta veterinaria
en el Valles Oriental. Tel. 608993561

Avis: per garantir la vigencia deis anuncis d'
aquesta secció, nomos es publicaran una vegada.
Els anunciants que vulguin aparéixer en edicions
posteriors de la revista ho hauran de comunicar
expressament a l'editor, David Quesada (prem-
sa (*covb.es)

AVANCAMENT

• Influenza aviaria

• Diabetis mellitus
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EL PROBLEMA s l i
DETRÁS...

$t6P a la coccidiosis
causahre '

de las diarreas. /

Uno de los problemas que más afectan a los lechones es la diarrea. La
investigación ha demostrado aue la coccidiosis es la causante de un alto
porcentaje de esa diarrea de los lechones en los primeros dias de vida.
Resultado: pérdida de peso, retraso en el crecimiento y muchas veces
muerte antes del destete.
Por eso Bayer ha desarrollado Baycox 5% ftoltrazurilo) tratamiento oral
para uso exclusivo de lechones recién nacidos. Una dosis de los 3 a los
ó días de edad controla y protege a los lechones contra la coccidiosis
causante de diarreas en ese periodo tan crítico. Controle la coccidiosis...
y controlará las diarreas.

Baycox 5% Suspensión Oral . . . . , ,
Composición cuantitativa: Iml de suspensión contiene 50 mg de loltrazunln Especies de destino: c "uW.
{LecKonesI Indicaciones: Para la prevención de los siqnos clinicos de la coccidiosis en lechones Posologia
y modo de administración. Tratamiento animal individualixado: Cada cerdo debe se¡ tratado en el
aia 3-5 de vida con una dosis única oral de 20 mg de toltrazunlo por Kg de peso corporal ¡equivalente a 0,4 mi
de suspensión orol por Kg do peso corporal] Tiempo de espera: Carne y visceras 77 dios Precauciones
especiales de seguridad a adoptar por la persona que administra el producto a los animales:
Si el producto cae sobro la piel o los O|os éslos aeben lavarse inmediatamente Presentaciones: Frascos de
25Oml Con prescripción veterinaria. Reqislro n U7B ESP Después de abierto el frasco para la
primera administración, usar el producto dentro de los 3 meses siguientes. Titular de la
autorización y la distribución: Química Farmacéutica Bayei, S A c/Calabria,2ó8 08029 Barcelona

Química Farmacéutica Bayer S.A.
División Animal Health (AH|
Calabria, 268 • 08029 Barcelona
e-mail: nt.departamento.nd@bayer.es
www.bayervet.net

.

Baycox® 5%
Coccidicida para Lechones

£*«) Bayer HealthCare



Con PROGRAM PLUS y CAPSTAR
¡Ahora ya puede acabar con las

pulgas sin aplicar insecticida sobre
el animal!

¡Una sola pulga pone hasta 50 huevos al día!

Por cada 5 pulgas
en el animal...

...¡Hay 95
desarrollándose
en el hogar!

*¿. 10%
Pupas

III i = J III

Un comprimido de
CAPSTAR elimina las

pulgas ocasionales en
el animal

Un comprimido mensual
de PROGRAM PLUS

protege continuamente
al animal y el hogar
contra las pulgas, al

impedir que se
reproduzcan

Además, PROGRAM PLUS también protege contra:
lombrices intestinales... ...y "gusanos del corazón"

Ascáridos An

CAPSTAR
Protección más completa

NOVARTIS Novartis Sanidad Animal S.L.


